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.
Το βιβλίο αυτό ετοιµάστηκε για να σας βοηθήσει να καταλάβετε την λειτουργία του αυτοκινήτου σας και τον τρόπο συντήρησής του, ώστε να χαρείτε πολλά χιλιόµετρα ευχάριστης οδήγησης. Πριν οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας, σας παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το βιβλίο.
Ένα ξεχωριστό βιβλίο, το Βιβλίο Εγγύησης & Αρχείο Συντήρησης, σας εξηγεί λεπτοµερώς τι καλύπτεται από την εγγύηση του αυτοκινήτου σας.
Το Εξουσιοδοτηµένο ∆ίκτυο της NISSAN γνωρίζει το αυτοκίνητό σας καλύτερα από κάθε άλλον. Όταν χρειάζεται κάποια συντήρηση ή εάν εσείς θέλετε να µάθετε κάτι
σχετικά µε την χρήση του αυτοκινήτου σας, το Εξουσιοδοτηµένο ∆ίκτυο της NISSAN θα χαρεί πολύ να σας βοηθήσει µε τις εκτεταµένες πηγές που σας είναι διαθέσιµες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΙΝ Ο∆ΗΓΗΣΕΤΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ !!
Ακολουθείτε πάντα τους παρακάτω σηµαντικούς κανόνες για να εξασφαλίσετε
άνετη και ασφαλή οδήγηση για σας και τους συνεπιβάτες σας!
•

ΠΟΤΕ µην οδηγείτε κάτω από την επήρεια αλκοόλ ή φαρµάκων.

•

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

•

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

•

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

•

∆ιαβάζετε ΠΑΝΤΑ το παρόν Βιβλίο Οδηγιών χρήσεως για σηµαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια.

∆ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Το βιβλίο αυτό περιλαµβάνει πληροφορίες για όλα τα εξαρτήµατα βασικού ή
προαιρετικού εξοπλισµού για το µοντέλο αυτό. Για τον λόγο αυτό, ενδεχοµένως
να βρείτε περιγραφή χρήσης εξαρτηµάτων τα οποία δεν υπάρχουν στο δικό σας
αυτοκίνητο.
Όλες οι πληροφορίες, προδιαγραφές και εικόνες σε αυτό το βιβλίο είναι σε ισχύ
την στιγµή της εκτύπωσής του. Η Nissan διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει τις
προδιαγραφές ή τον σχεδιασµό οποιαδήποτε στιγµή χωρίς ειδοποίηση και χωρίς άλλη υποχρέωση.

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

ΠΡΩΤΑ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΕΠΕΙΤΑ Ο∆ΗΓΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Πριν οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας, παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά το
Βιβλίο Οδηγιών που έχετε στα χέρια σας. Με αυτόν τον τρόπο θα εξοικειωθείτε
µε τους ελέγχους και τις εργασίες που απαιτούνται για την συντήρηση του αυτοκινήτου σας και που θα σας βοηθήσουν να το οδηγήσετε µε ασφάλεια.
Στο βιβλίο αυτό, χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα σύµβολα και λέξεις:
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Υποδεικνύει την ύπαρξη ενός κινδύνου που θα µπορούσε να προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό. Για να αποφύγετε ή να µειώσετε τον κίνδυνο,
οι διαδικασίες που περιγράφονται θα πρέπει να ακολουθούνται µε ακρίβεια.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Υποδεικνύει την ύπαρξη ενός κινδύνου που θα µπορούσε να προκαλέσει µικρό ή µέτριο τραυµατισµό ή ζηµιά στο αυτοκίνητό σας. Για να αποφύγετε ή
να µειώσετε τον κίνδυνο, οι διαδικασίες που περιγράφονται θα πρέπει να
ακολουθούνται µε ακρίβεια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
∆ίνονται πρόσθετες χρήσιµες πληροφορίες.
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Το σύµβολο Blue Citizenship δηλώνει τις πληροφορίες και πρακτικές που είναι
φιλικές για το περιβάλλον.

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

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

Τα βέλη που µοιάζουν µε τα παραπάνω σε µία φωτογραφία, καλούν για την
προσοχή σας σε κάτι από αυτά που εικονίζονται στην φωτογραφία.
<ENTER>:
Αυτό είναι ένα παράδειγµα για το πώς εµφανίζεται ένα κουµπί στο ταµπλό ελέγχου.
[Settings]:
Αυτό είναι ένα παράδειγµα για το πώς εµφανίζεται ένα στοιχείο στην οθόνη.

Προειδοποιητικές Ετικέτες Αερόσακου:

«ΠΟΤΕ µην χρησιµοποιείτε ένα παιδικό κάθισµα µε την όψη πίσω σε ένα κάθισµα που προστατεύεται από έναν ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ µπροστά του, µπορεί να
προκληθεί ΘΑΝΑΤΟΣ ή ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ στο ΠΑΙ∆Ι.»
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την περιγραφή για τις «Προειδοποιητικές ετικέτες αερόσακου» στο κεφάλαιο Ασφαλείας αυτού του βιβλίου και την περιγραφή
για την «Ετικέτα αερόσακου» στο τέλος αυτού του βιβλίου.

Τα βέλη που µοιάζουν µε τα παραπάνω σε µία φωτογραφία, δείχνουν κίνηση ή
ενέργεια.
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Το Bluetooth είναι σήµα κατατεθέν, ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc.

Το iPod® είναι σήµα κατατεθέν της Apple Inc.
Το Greacenote® και CDDB είναι σήµατα κατατεθέντα της
Gracenote, Inc. Τα λογότυπα Gracenote και το σήµα της
Gracenote καθώς και το λογότυπο «Powered by Gracenote»
είναι σήµατα κατατεθέντα της Gracenote.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μία λάθος πεταµένη µπαταρία µπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Να βεβαιώνεστε πάντα για τους τοπικούς κανονισµούς σχετικά µε την απόρριψη της
µπαταρίας.
Παραδείγµατα µπαταριών που περιέχει το αυτοκίνητο:
• Μπαταρία του αυτοκινήτου
• Μπαταρία τηλεχειριστηρίου (για το Έξυπνο Κλειδί και / ή το σύστηµα εισόδου χωρίς κλειδί)
• Μπαταρία Αισθητήρα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)
• Μπαταρία τηλεχειριστηρίου (για το σύστηµα Ψυχαγωγίας Αυτοκινήτου)
Εάν έχετε αµφιβολία, αποτανθείτε στις τοπικές αρχές ή σε Μέλος του ∆ικτύου
Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο για συµβουλές σχετικές µε την απόρριψη της
µπαταρίας.
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Πίνακας περιεχοµένων µε εικόνες

0

Ασφάλεια – καθίσµατα, ζώνες ασφαλείας
και πρόσθετο σύστηµα συγκράτησης

1

Όργανα και χειριστήρια

2

Έλεγχοι και ρυθµίσεις πριν την οδήγηση

3

Οθόνη ενδείξεων, καλοριφέρ και air conditioner
και ηχοσύστηµα

4

Ξεκίνηµα και οδήγηση

5

Σε περίπτωση ανάγκης

6

Εµφάνιση και φροντίδα

7

Συντήρηση και Κάντε το µόνος σας

8

Τεχνικές πληροφορίες

9

Ευρετήριο

10
5

6

0

Πίνακας περιεχοµένων µε εικόνες

Καθίσµατα, ζώνες ασφαλείας και Σύστηµα Αερόσακου.........................0-2
Εξωτερικό του αυτοκινήτου µπροστά .....................................................0-3
Εξωτερικό του αυτοκινήτου πίσω ............................................................0-4
Χώρος επιβατών .......................................................................................0-5
Θέση οδήγησης ........................................................................................0-6
Αριστεροτίµονο µοντέλο ...............................................................0-6
∆εξιοτίµονο µοντέλο .....................................................................0-7
∆ιάταξη οργάνων και χειριστηρίων .........................................................0-8

Αριστεροτίµονο µοντέλο ...............................................................0-8
∆εξιοτίµονο µοντέλο .....................................................................0-9
Μετρητές και δείκτες .............................................................................0-10
Χώρος κινητήρα......................................................................................0-11
Κινητήρας HRA2DDT ..................................................................0-11
Κινητήρας MR16DDT ..................................................................0-12
Κινητήρας K9K ............................................................................0-13
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ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ
1. Μπροστινοί αερόσακοι
2. Πλευρικοί αερόσακοι τύπου κουρτίνα
3. Ζώνες ασφαλείας µπροστά
4. Προσκέφαλα καθισµάτων
5. Πλευρικοί αερόσακοι
6. Πίσω εξωτερικές ζώνες ασφαλείας
7. Πίσω κεντρική ζώνη ασφαλείας
8. Σύστηµα παιδικού καθίσµατος ISOFIX
9. Πίσω καθίσµατα
– Παιδικά καθίσµατα
10. Σύστηµα προεντατήρα ζώνης ασφαλείας
11. Μπροστινά καθίσµατα
12. ∆ιακόπτης αερόσακου συνοδηγού

0-2
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ
1. Καπό κινητήρα
2. Υαλοκαθαριστήρες και πλυστικό παρµπρίζ
3. Ηλεκτρικά παράθυρα
4. Κάµερα άποψης µπροστά*
5. Γάντζος έλξης
6. Προβολείς, εµπρός πλευρικά φώτα και φλας
7. Φώτα ηµέρας, µπροστινά φώτα οµίχλης*
8. Πλυστικό προβολέων*
9. Ελαστικά
10. Εξωτερικοί καθρέπτες
11. Πόρτες
*: όπου υπάρχει

0-3
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΙΣΩ
1. Πίσω παρµπρίζ
2. Υαλοκαθαριστήρας και πλυστικό πίσω παρµπρίζ
3. Τρίτο φως στοπ
4. Κεραία
5. Πίσω φως πορείας και φως φρένων
6. Πίσω φλας
7. Πόρτες
8. Τάπα γεµίσµατος καυσίµου
9. Φως όπισθεν
10. Πίσω φως οµίχλης
11. Κάµερα οπισθοπορείας*
12. Φώτα πινακίδας κυκλοφορίας
13. Πίσω πόρτα
*: όπου υπάρχει

0-4
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ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
1. Εσωτερικός καθρέπτης
2. Θήκη γυαλιών ηλίου
3. Φώτα ανάγνωσης χάρτη
4. Σκιάδια
5. Εσωτερική λαβή πόρτας
6. Υποβραχιόνιο πόρτας
7. Κουτί κονσόλας, υποβραχιόνιο µπροστινών καθισµάτων*
8. Φως χώρου επιβατών
9. Γάντζος παλτών
10. Υποβραχιόνιο πίσω καθίσµατος*
11. Χώρος αποσκευών (πορτµπαγκάζ)
12. Ασφαλειοθήκη
*: όπου υπάρχει

0-5
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ΘΕΣΗ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
φωνο FM-AM µε CD player χωρίς σύστηµα πλοήγησης
– Ενσωµάτων κινητού τηλεφώνου για NissanConnect**1
7. Επιλογέας ταχυτήτων
8. Χειρόφρενο
9. ∆ιακόπτες θερµαινόµενου καθίσµατος*
10. ∆ιακόπτης µίζας / πιεζόµενο κουµπί µίζας
11. Πάνελ διακοπτών
– ∆ιακόπτης απενεργοποίησης (OFF) ESP*
– ∆ιακόπτης λειτουργίας ECO*
– ∆ιακόπτης απενεργοποίησης (OFF) συστήµατος Σβησίµατος / Εκκίνησης*
– ∆ιακόπτης συστηµάτων προειδοποίησης*
– ∆ιακόπτης ρύθµισης δέσµης προβολέων*
12. Μοχλοί απελευθέρωσης
– Μοχλός απελευθέρωσης για το πορτάκι της
τάπας ρεζερβουάρ καυσίµου
– Μοχλός απελευθέρωσης καπό
*: όπου υπάρχει
*1: ∆είτε το ξεχωριστό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του
NissanConnect

ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

– ∆ιακόπτες ηχοσυστήµατος*

1. ∆ιακόπτης µηδενισµού ταξιδιού (TRIP RESET) /
Έλεγχος φωτεινότητας ταµπλό

4. Τιµόνι

2. ∆ιακόπτης προβολέων και φλας

6. ∆ιακόπτες στο τιµόνι
– Cruise control*
– Περιοριστής ταχύτητας*
– Ενσωµάτωση κινητού τηλεφώνου για ραδιό0-6

3. ∆ιακόπτες στο τιµόνι
– ∆ιακόπτες τις οθόνης πληροφοριών

5. ∆ιακόπτης υαλοκαθαριστήρα και πλυστικού
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6. ∆ιακόπτες στο τιµόνι
– ∆ιακόπτες τις οθόνης πληροφοριών
– ∆ιακόπτες ηχοσυστήµατος*
7. Επιλογέας ταχυτήτων
8. Χειρόφρενο
9. ∆ιακόπτες θερµαινόµενου καθίσµατος*
10. ∆ιακόπτης µίζας / πιεζόµενο κουµπί µίζας
11. Πάνελ διακοπτών
– ∆ιακόπτης απενεργοποίησης (OFF) ESP*
– ∆ιακόπτης λειτουργίας ECO*
– ∆ιακόπτης απενεργοποίησης (OFF) συστήµατος Σβησίµατος / Εκκίνησης*
– ∆ιακόπτης συστηµάτων προειδοποίησης*
– ∆ιακόπτης ρύθµισης δέσµης προβολέων*
12. Μοχλοί απελευθέρωσης
– Μοχλός απελευθέρωσης για το πορτάκι της
τάπας ρεζερβουάρ καυσίµου
– Μοχλός απελευθέρωσης καπό
*: όπου υπάρχει
*1: ∆είτε το ξεχωριστό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του NissanConnect

∆ΕΞΙΟΤΙΜΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
1. ∆ιακόπτης µηδενισµού ταξιδιού (TRIP RESET) /
Έλεγχος φωτεινότητας ταµπλό
2. ∆ιακόπτης υαλοκαθαριστήρα και πλυστικού
3. ∆ιακόπτες στο τιµόνι
– Cruise control*
– Περιοριστής ταχύτητας*

– Ενσωµάτωση κινητού τηλεφώνου για ραδιόφωνο FM-AM µε CD player χωρίς σύστηµα πλοήγησης
– Ενσωµάτων κινητού τηλεφώνου για NissanConnect**1
4. Τιµόνι
5. ∆ιακόπτης προβολέων και φλας
0-7
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∆ΙΑΤΑΞΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΡΟΤΙΜΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
1. Αριστερός και ∆εξιός αεραγωγός
2. Μετρητές και δείκτες
– Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου
– Προειδοποιητικά / Ενδεικτικά φώτα
3. Ηχοσύστηµα*
– NissanConnect**1
– χωρίς σύστηµα πλοήγησης*
4. ∆ιακόπτης αλάρµ
5. Κεντρικοί αεραγωγοί
6. Αερόσακος συνοδηγού
7. Μοχλός ασφάλισης τιµονιού
8. ∆ιακόπτης µίζας*
9. Πιεζόµενος διακόπτης µίζας*
10. Καλοριφέρ και air conditioner
11. Ντουλαπάκι
*: όπου υπάρχει
*1: ∆είτε το ξεχωριστό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του NissanConnect

0-8
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∆ΕΞΙΟΤΙΜΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
1. Αριστερός και ∆εξιός αεραγωγός
2. Μετρητές και δείκτες
– Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου
– Προειδοποιητικά / Ενδεικτικά φώτα
3. Ηχοσύστηµα*
– NissanConnect**1
– χωρίς σύστηµα πλοήγησης*
4. ∆ιακόπτης αλάρµ
5. Κεντρικοί αεραγωγοί
6. Αερόσακος συνοδηγού
7. Μοχλός ασφάλισης τιµονιού
8. ∆ιακόπτης µίζας*
9. Πιεζόµενος διακόπτης µίζας*
10. Καλοριφέρ και air conditioner
11. Ντουλαπάκι
*: όπου υπάρχει
*1: ∆είτε το ξεχωριστό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του NissanConnect

0-9
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ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
1. Στροφόµετρο
– Προειδοποιητικά / ενδεικτικά φώτα
2. Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου
3. Ταχύµετρο
– Προειδοποιητικά / ενδεικτικά φώτα
4. ∆είκτης καυσίµου
5. ∆είκτης θερµοκρασίας ψυκτικού υγρού κινητήρα

0-10
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ΧΩΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ HRA2DDT
1. Ρεζερβουάρ υγρού πλυστικού παρµπρίζ / πλυστικού προβολέων (όπου υπάρχει)
2. Ρεζερβουάρ υγρού φρένων / συµπλέκτη (µηχανικό σαζµάν – δεξιοτίµονο µοντέλο), Ρεζερβουάρ υγρού φρένων (Xtronic – αριστεροτίµονο
µοντέλο) και / ή
Ρεζερβουάρ υγρού φρένων / συµπλέκτη (µηχανικό σαζµάν – άριστεροτίµονο µοντέλο), Ρεζερβουάρ υγρού φρένων (Xtronic – δεξιοτίµονο µοντέλο)
3. Τάπα γεµίσµατος λαδιού κινητήρα
4. Βυθοµετρική ράβδος λαδιού κινητήρα
5. Ρεζερβουάρ ψυκτικού υγρού κινητήρα
6. Μπαταρία
7. Ασφάλειες / Ασφαλειοθήκη
8. Φίλτρο αέρα

0-11
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ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ MR16DDT
1. Ρεζερβουάρ υγρού πλυστικού παρµπρίζ / πλυστικού προβολέων (όπου υπάρχει)
2. Ρεζερβουάρ υγρού φρένων / συµπλέκτη (µηχανικό σαζµάν – δεξιοτίµονο µοντέλο)
Ρεζερβουάρ υγρού φρένων / συµπλέκτη (µηχανικό σαζµάν – άριστεροτίµονο µοντέλο)
3. Βυθοµετρική ράβδος λαδιού κινητήρα
4. Τάπα γεµίσµατος λαδιού κινητήρα
5. Τάπα ψυγείου
6. Φίλτρο αέρα
7. Ρεζερβουάρ ψυκτικού υγρού κινητήρα
8. Ασφάλειες / Ασφαλειοθήκη
9. Μπαταρία

0-12
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ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Κ9Κ
1. Ρεζερβουάρ υγρού πλυστικού παρµπρίζ / πλυστικού προβολέων (όπου υπάρχει)
Ρεζερβουάρ ψυκτικού υγρού κινητήρα
2. Ρεζερβουάρ υγρού φρένων / συµπλέκτη (µηχανικό σαζµάν – δεξιοτίµονο µοντέλο),
Ρεζερβουάρ υγρού φρένων / συµπλέκτη (µηχανικό σαζµάν – άριστεροτίµονο µοντέλο)
3. Τάπα γεµίσµατος λαδιού κινητήρα
Βυθοµετρική ράβδος λαδιού κινητήρα
4. Ρεζερβουάρ ψυκτικού υγρού κινητήρα
5. Μπαταρία
6. Ασφάλειες / Ασφαλειοθήκη
7. Φίλτρο αέρα

0-13
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Ασφάλεια – καθίσµατα, ζώνες ασφαλείας και πρόσθετο
σύστηµα συγκράτησης

Καθίσµατα .................................................................................................1-2
Μπροστινά καθίσµατα...................................................................1-3
Θέρµανση καθίσµατος (όπου υπάρχει)........................................1-3
Πίσω καθίσµατα ............................................................................1-4
Υποβραχιόνια (όπου υπάρχουν) ...................................................1-4
Προσκέφαλα καθισµάτων ........................................................................1-5
Εξαρτήµατα ρυθµιζόµενων προσκέφαλων ..................................1-5
Εξαρτήµατα µη ρυθµιζόµενων προσκέφαλων .............................1-5
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Γυναίκες σε κατάσταση εγκυµοσύνης .........................................1-9
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Προειδοποιήσεις για τις ζώνες ασφαλείας ..................................1-9
Ζώνη ασφαλείας τύπου τριών σηµείων .....................................1-10
Συντήρηση των ζωνών ασφαλείας .............................................1-12

Σύστηµα ζωνών ασφαλείας µε προεντατήρες ......................................1-12
Ασφάλεια των παιδιών............................................................................1-13
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Μικρά παιδιά................................................................................1-14
Μεγαλύτερα παιδιά .....................................................................1-14
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Παιδικά καθίσµατα ................................................................................1-15
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και τα πίσω καθίσµατα ................................................................1-16
Σύστηµα παιδικού καθίσµατος ISOFIX .......................................1-19
Στερέωση παιδικού καθίσµατος (όπου υπάρχει) .......................1-21
Τοποθέτηση παιδικού καθίσµατος µε την χρήση ISOFIX ..........1-22
Τοποθέτηση παιδικού καθίσµατος µε την χρήση ζώνης
ασφαλείας τύπου τριών σηµείων ...............................................1-24
Πρόσθετο σύστηµα συγκράτησης (σύστηµα αερόσακου) ...................1-28
Προφυλάξεις για το σύστηµα του αερόσακου ..........................1-28
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ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
πτωση ατυχήµατος ή απότοµου φρεναρίσµατος. Όταν ξεκλειδώνετε την πλάτη του καθίσµατος, µετά να την κουνάτε πάντα µπρος και
πίσω για να ελέγξετε ότι αυτή έχει πλέον
ασφαλίσει.
•

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

•

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

Καθίστε σε όρθια θέση και ακουµπήστε καλά πίσω

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

•

Μην επιβαίνετε στο όχηµα, µε την πλάτη του
καθίσµατος σε κλίση. Αυτό θα µπορούσε να
είναι επικίνδυνο. Ο ιµάντας ώµου δεν θα είναι
σωστά τοποθετηµένος στο σώµα σας. Σε περίπτωση ατυχήµατος θα µπορούσατε να τιναχτείτε στον ιµάντα του ώµου της ζώνης ασφαλείας και να τραυµατιστείτε στον λαιµό ή να
έχετε άλλο σοβαρό τραυµατισµό. Θα µπορούσατε επίσης να γλιστρήσετε κάτω από τον ιµάντα µέσης της ζώνης ασφαλείας και να έχετε
σοβαρούς εσωτερικούς τραυµατισµούς.
Για την πιο αποτελεσµατική προστασία, όσο
το αυτοκίνητο είναι σε κίνηση, η πλάτη του καθίσµατος θα πρέπει να είναι σε όρθια θέση.
Να κάθεστε πάντα καλά πίσω στο κάθισµα και
να ρυθµίζετε κατάλληλα την ζώνη ασφαλείας.
∆είτε το «Προφυλάξεις για την χρήση της ζώνης ασφαλείας» πιο κάτω.

•

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 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.

•

Όταν επιστρέφετε τις πλάτες των καθισµάτων
στην όρθια θέση, βεβαιωθείτε ότι έχουν ασφαλίσει καλά. Εάν δεν έχουν ασφαλίσει καλά, οι
επιβάτες µπορεί να τραυµατιστούν σε περί1-2

ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι δεν ακουµπάτε τα κινούµενα
µέρη όταν ρυθµίζετε τις θέσεις του καθίσµατος,
για να αποφύγετε πιθανούς τραυµατισµούς και / ή
ζηµιές.
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (όπου υπάρχει)

ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Ρύθµιση καθίσµατος µε το χέρι
Μπροστά και πίσω:
Τραβήξτε τον µοχλό (1) επάνω και κρατήστε τον
ενώ σύρετε το κάθισµα µπροστά ή πίσω στην θέση
που θέλετε. Αφήστε τον µοχλό για να ασφαλίσει το
κάθισµα στην θέση του.
Κλίση πλάτης:
Για να ρυθµίσετε την κλίση της πλάτης του καθίσµατος τραβήξτε και κρατήστε τον µοχλό (2) τελείως σηκωµένο και µετά ακουµπήστε στην πλάτη του
καθίσµατος. Για να φέρετε την πλάτη του καθίσµατος µπροστά τραβήξτε και κρατήστε τον µοχλό τελείως επάνω και γείρετε προς τα εµπρός. Για όση
ώρα ρυθµίζετε την πλάτη του καθίσµατος θα πρέπει
να κρατάτε τον µοχλό τελείως επάνω. Αφήστε τον
µοχλό όταν η πλάτη του καθίσµατος έχει σταµατήσει και είναι στην θέση που θέλετε.
Η λειτουργία κλίσης σας επιτρέπει την ρύθµιση της

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

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Με τον διακόπτη της µίζας στην θέση ΟΝ, µπορεί να αδειάσει η µπαταρία του αυτοκινήτου
εάν έχετε σε λειτουργία το θερµαινόµενο κάθισµα µε σβηστό τον κινητήρα του αυτοκινήτου.

•

Αποφύγετε την χρήση της θέρµανσης του καθίσµατος για µεγάλες χρονικές περιόδους ή
όταν κανείς δεν χρησιµοποιεί το κάθισµα.

•

Μην τοποθετείτε στο κάθισµα οτιδήποτε µονώνει την θερµότητα, όπως κουβέρτα, ταπετσαρία, κάλυµµα καθίσµατος κλπ. Σε διαφορετική περίπτωση το κάθισµα µπορεί να υπερθερµανθεί.

•

Μην τοποθετείτε στο κάθισµα οτιδήποτε σκληρό ή βαρύ και µην το τρυπάτε µε καρφίτσα ή
παρόµοια αντικείµενα. Μπορεί να προκληθεί
ζηµιά στον θερµαντήρα.

•

Οποιοδήποτε υγρό χυθεί πάνω στο θερµαινόµενο κάθισµα θα πρέπει να αφαιρεθεί αµέσως
µε ένα στεγνό πανί.

Τραβήξτε επάνω ή σπρώξτε κάτω επαναλαµβανόµενα τον µοχλό ρύθµισης (3), για να ρυθµίσετε το
ύψος του καθίσµατος στην θέση που θέλετε.
Προσκέφαλα καθισµάτων:
Πιέστε και κρατήστε το κουµπί ασφάλισης (4) για να
αφαιρέσετε, τοποθετήσετε ή (όπου είναι δυνατό)
ρυθµίσετε τα προσκέφαλα των καθισµάτων. Για την
κατάλληλη ρύθµιση δείτε «Προσκέφαλα καθισµάτων» πιο κάτω.
1-3
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•

Όταν καθαρίζετε το κάθισµα, µην χρησιµοποιείτε ποτέ βενζίνη, διαλυτικό ή άλλα παρόµοια
υλικά.

•

Εάν παρατηρηθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία
ή εάν το θερµαινόµενο κάθισµα δεν λειτουργεί, σβήστε τον διακόπτη και ζητήστε τον έλεγχο του συστήµατος από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

Όταν ζεσταθεί το εσωτερικό του αυτοκινήτου, ή
πριν αφήσετε το αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι
έχετε σβήσει το θερµαινόµενο κάθισµα.

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

ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

3. Εάν η κόκκινη ετικέτα ασφάλισης είναι ορατή,
τότε το κάθισµα δεν έχει ασφαλίσει σωστά –
απελευθερώστε και στην συνέχεια ασφαλίστε
πάλι το κάθισµα.

Θερµαινόµενα καθίσµατα

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα καθίσµατα µπορούν να θερµανθούν από τους
ενσωµατωµένους θερµαντήρες. Οι διακόπτες που
βρίσκονται στην κεντρική κονσόλα (για τα µπροστινά καθίσµατα) µπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο.

Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η ζώνη ασφαλείας δεν
έχει παγιδευτεί στον µοχλό απελευθέρωσης ή σε
άλλο τµήµα του αυτοκινήτου.

ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΑ (όπου υπάρχουν)

1. Βάλτε µπροστά τον κινητήρα.
2. Επιλέξτε την κλίµακα θερµότητας.
•

Για υψηλή θέρµανση, πατήστε την πλευρά ΗΙ
(υψηλή) του διακόπτη (1).

•

Για χαµηλή θέρµανση, πατήστε την πλευρά
LO (χαµηλή) του διακόπτη (2).

•

Το ενδεικτικό φως θα ανάψει όταν επιλεγεί
υψηλή ή χαµηλή θέρµανση (3).

3. Για να κλείσετε την θέρµανση, πατήστε την
πλευρά «ΗΙ» ή «LO» για να επαναφέρετε τον διακόπτη στην επίπεδη θέση.

1. Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες ασφαλείας δεν βρίσκονται µέσα στον µηχανισµό ασφάλισης του καθίσµατος.

∆ίπλωµα
Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών µπορεί να
αυξηθεί διπλώνοντας τα πίσω καθίσµατα προς τα
εµπρός.
Για να διπλώσετε το κάθισµα:
1. Βεβαιωθείτε ότι τα προσκέφαλα των καθισµάτων είναι σωστά αποθηκευµένα. ∆είτε το «Προσκέφαλα καθισµάτων» πιο κάτω.
2. Απελευθερώστε την ασφάλεια της πλάτης του
καθίσµατος πατώντας το κλείστρο.

Βεβαιωθείτε ότι σβήνει το ενδεικτικό φως.

3. ∆ιπλώστε το κάθισµα προς τα εµπρός.

Ο θερµαντήρας ελέγχεται από ένα θερµοστάτη,
ο οποίος ανάβει και σβήνει τον θερµαντήρα αυτόµατα. Το ενδεικτικό φως παραµένει αναµµένο
για όσο διάστηµα ο διακόπτης είναι αναµµένος.

4. Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας είναι σωστά
αποθηκευµένη.
Για να επαναφέρετε το κάθισµα στην όρθια θέση:

1. Μπροστινό υποβραχιόνιο (Α)
Το καπάκι του κουτιού της κονσόλας µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σαν υποβραχιόνιο.
2. Πίσω υποβραχιόνιο (Β)
Τραβήξτε το υποβραχιόνιο από το πίσω κάθισµα
και ξαπλώστε το οριζόντια.

1-4
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ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Τα προσκέφαλα των καθισµάτων συµπληρώνουν
τα άλλα συστήµατα ασφαλείας του οχήµατος.
Μπορούν να παρέχουν πρόσθετη προστασία από
τραυµατισµούς σε συγκεκριµένες συγκρούσεις
στο εµπρός ή πίσω µέρος του αυτοκινήτου. Ρυθµίζετε σωστά τα προσκέφαλα, όπως καθορίζεται
σε αυτό το κεφάλαιο. Όταν κάποιος άλλος έχει
χρησιµοποιήσει το κάθισµα, ελέγξτε την ρύθµιση.
Μην τοποθετείτε τίποτε στις βάσεις του προσκέφαλου του καθίσµατος και µην αφαιρείτε το προσκέφαλο του καθίσµατος. Μην χρησιµοποιείτε το
κάθισµα αν το προσκέφαλο του καθίσµατος έχει
αφαιρεθεί. Εάν το προσκέφαλου του καθίσµατος
είχε αφαιρεθεί, τοποθετήστε το πάλι σωστά και
ρυθµίστε το πριν χρησιµοποιηθεί το κάθισµα από
κάποιον επιβάτη. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές
τις οδηγίες, µπορεί να µειωθεί η αποτελεσµατικότητα των προσκέφαλων των καθισµάτων. Αυτό
µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου σε µία πρόσκρουση.
•

Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισµένο µε προσκέφαλα καθισµάτων. Στα µπροστινά καθίσµατα
είναι ρυθµιζόµενα. Στα πίσω καθίσµατα, όπου
υπάρχουν, δεν ρυθµίζονται και έχουν µία χαµηλή θέση αποθήκευσης.

•

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

•

Τα µη ρυθµιζόµενα προσκέφαλα έχουν µία εγκοπή ρύθµισης για να ασφαλίζονται στο πλαίσιο
του καθίσµατος.

•

Σωστή ρύθµιση:

1. Αφαιρούµενο προσκέφαλο καθίσµατος

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

2. Πολλαπλές εγκοπές

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

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΩΝ

3. Κουµπί ασφάλισης
4. Ράβδοι

– Για τον µη ρυθµιζόµενο τύπο, σηκώστε το
προσκέφαλο στην θέση ασφάλισης πριν την
χρήση. ∆εν θα πρέπει να επιβαίνετε στο όχηµα
µε το προσκέφαλο στην θέση αποθήκευσης.
•

Εάν είχατε αφαιρέσει το προσκέφαλο του καθίσµατος, βεβαιωθείτε ότι αυτό τοποθετήθηκε
πάλι και ασφάλισε στην θέση του πριν επιβιβαστεί κάποιος στο αντίστοιχο κάθισµα του αυτοκινήτου.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΩΝ

1. Αφαιρούµενο προσκέφαλο καθίσµατος
2. Μονή εγκοπή
3. Κουµπί ασφάλισης
4. Ράβδοι

1-5
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ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ

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

1. Ευθυγραµµίστε τις ράβδους του προσκέφαλου
του καθίσµατος µε τις τρύπες στο κάθισµα. Βεβαιωθείτε ότι το προσκέφαλο βλέπει στην σωστή κατεύθυνση. Οι ράβδοι µε την εγκοπή ρύθµισης (1) θα πρέπει να τοποθετούνται στην τρύπα µε το κουµπί ασφάλισης (2).

Για τον ρυθµιζόµενο τύπο προσκέφαλου καθίσµατος

1. Τραβήξτε το προσκέφαλο επάνω, στην πιο ψηλή
θέση.
2. Πιέστε και κρατήστε το κουµπί ασφάλισης.
3. Βγάλτε το προσκέφαλο από το κάθισµα.
4. Αποθηκεύστε το προσκέφαλο σε ασφαλές σηµείο και µην το αφήνετε χαλαρό µέσα στο αυτοκίνητο.
5. Τοποθετήστε πάλι το προσκέφαλο και ρυθµίστε
το σωστά πριν χρησιµοποιήσει κάποιος επιβάτης την αντίστοιχη θέση στο αυτοκίνητο.

2. Πατήστε και κρατήστε το κουµπί ασφάλισης και
πιέστε κάτω το προσκέφαλο του καθίσµατος.
3. Ρυθµίστε κατάλληλα το παιδικό κάθισµα πριν
κάποιος επιβάτης χρησιµοποιήσει αυτή την
θέση στο αυτοκίνητο.

Ρυθµίστε το προσκέφαλο ώστε το κέντρο του να
είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο µε το κέντρο των αυτιών σας. Εάν η θέση των αυτιών σας παραµένει πιο
ψηλά από την συνιστώµενη ρύθµιση, τοποθετήστε
το προσκέφαλο του καθίσµατος σε πιο ψηλή θέση.
Για τον µη ρυθµιζόµενο τύπο προσκέφαλου καθίσµατος
Βεβαιωθείτε ότι το προσκέφαλο του καθίσµατος είναι τοποθετηµένο ώστε το κουµπί ασφάλισης να είναι στην θέση της εγκοπής ασφάλισης, πριν την
επιβίβαση σε αυτή την θέση του αυτοκινήτου.
Τα προσκέφαλα των πίσω καθισµάτων έχουν µόνο
δύο θέσεις:

1-6

– Αποθήκευση: Η θέση αποθήκευσης, µε το προσκέφαλο στην πιο χαµηλή θέση του στην κορυφή της πλάτης του καθίσµατος θα πρέπει να
χρησιµοποιείται µόνο όταν δεν κάθεται κάποιος
στο κάθισµα.
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ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
– Σε χρήση: Το προσκέφαλο είναι σηκωµένο και
ασφαλισµένο στην εγκοπή. Αυτή είναι η θέση
που πρέπει να χρησιµοποιείται όταν υπάρχει
επιβάτης στο κάθισµα.

Ανέβασµα

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

Καθίστε σε όρθια θέση και ακουµπήστε καλά πίσω

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω προειδοποιήσεις όταν χρησιµοποιείτε τις ζώνες ασφαλείας. Εάν δεν τις τηρήσετε µπορεί να αυξηθεί η πιθανότητα ή η σοβαρότητα τραυµατισµού σε περίπτωση ατυχήµατος.

Για να σηκώσετε το προσκέφαλο του καθίσµατος,
τραβήξτε το επάνω.

Κατέβασµα

•

Όλοι οι επιβάτες του αυτοκινήτου θα πρέπει
να φοράνε συνέχεια την ζώνη ασφαλείας τους.
Τα παιδιά θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσδεµένα στο πίσω κάθισµα και, εάν διατίθεται,
σε παιδικό κάθισµα.

•

Η ζώνη ασφαλείας θα πρέπει να είναι κατάλληλα ρυθµισµένη για σφιχτή εφαρµογή. Εάν δεν
το κάνετε µπορεί να µειωθεί η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος πρόσδεσης και να αυξηθεί η σοβαρότητα του τραυµατισµού σε περίπτωση ατυχήµατος. Εάν δεν φορέσετε σωστά τις ζώνες ασφαλείας µπορεί να προκληθεί
σοβαρός τραυµατισµός ή θάνατος.

Καθίστε σε όρθια θέση και ακουµπήστε καλά πίσω

Για να κατεβάσετε, πιέστε και κρατήστε το κουµπί
ασφάλισης και σπρώξτε το προσκέφαλο του καθίσµατος προς τα κάτω.

1-7
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•

•

•

•

•

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

•

Βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα της ζώνης ασφαλείας
είναι καλά ασφαλισµένη στην σωστή πόρπη.

•

Ποτέ µην φοράτε τις ζώνες ασφαλείας ανάποδα ή µε στριµµένους ιµάντες. Εάν το κάνετε
µπορεί να µειωθεί η αποτελεσµατικότητά τους.

•

Μην επιτρέπετε σε περισσότερους από έναν
επιβάτη να χρησιµοποιούν την ίδια ζώνη
ασφαλείας ταυτόχρονα.

Τοποθετήστε τον κάτω ιµάντα της ζώνης όσο
το δυνατό πιο χαµηλά ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΣΑΣ. Όταν ο κάτω
ιµάντας της ζώνης φοριέται ψηλά, µπορεί να
αυξηθεί ο κίνδυνος εσωτερικών τραυµατισµών
σε περίπτωση ατυχήµατος.

•

Ποτέ µην µεταφέρετε περισσότερους επιβάτες από όσες είναι οι ζώνες ασφαλείας.

•

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

Οι ζώνες ασφαλείας είναι σχεδιασµένες για να
εφαρµόζουν γύρω από το σκελετό του σώµατος και θα πρέπει να φοριούνται χαµηλά γύρω
από την λεκάνη, το στέρνο και τους ώµους. Θα
πρέπει να αποφεύγετε να φοράτε τον ιµάντα
της ζώνης γύρω από την κοιλιακή περιοχή.
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.

•

Εάν το προειδοποιητικό φως της ζώνης ασφαλείας ανάβει συνεχόµενα ενώ ο διακόπτης της
µίζας είναι στην θέση ΟΝ, µε όλες τις πόρτες
κλειστές και όλες τις ζώνες ασφαλείας δεµένες, µπορεί να υποδηλώνει µία δυσλειτουργία
στο σύστηµα. Ζητήστε τον έλεγχο του συστήµατος από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

•

Καµία µετατροπή δεν πρέπει να γίνεται στο
σύστηµα των ζωνών ασφαλείας. Για παράδειγµα, µην µετατρέπετε την ζώνη ασφαλείας, µην
προσθέτετε υλικό ή τοποθετείτε µονάδες που
µπορούν να αλλάξουν την στερέωση ή την
τάση της ζώνης ασφαλείας. Εάν το κάνετε
µπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία του συστήµατος της ζώνης ασφαλείας. Η µετατροπή ή
ενασχόληση µε το σύστηµα της ζώνης ασφα1-8

λείας µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρό
τραυµατισµό.
•

Εάν ο προεντατήρας της ζώνης ασφαλείας
έχει ενεργοποιηθεί, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ξανά. Θα πρέπει να αντικατασταθεί
µαζί µε το καρούλι. Αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευµένο
συνεργείο.

•

Η αφαίρεση και η τοποθέτηση των εξαρτηµάτων του συστήµατος προεντατήρα της ζώνης
ασφαλείας θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευµένο
συνεργείο.

•

Όλα τα εξαρτήµατα της ζώνης ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων των καρουλιών και των
γάντζων, θα πρέπει να επιθεωρούνται από
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευµένο συνεργείο µετά από κάποια σύγκρουση. Η NISSAN συνιστά την αντικατάσταση όλων
των ζωνών ασφαλείας και των εξαρτηµάτων
τους όταν αυτές ήταν σε χρήση 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.

•

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

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.

•

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.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

Βρέφη ή µικρά παιδιά
Η NISSAN συνιστά να κάθονται τα βρέφη και τα µι-

κρά παιδιά σε ειδικό παιδικό κάθισµα, στο πίσω κάθισµα του αυτοκινήτου εάν υπάρχει. Σύµφωνα µε τις
στατιστικές που γίνονται για τα ατυχήµατα, τα παιδιά
είναι περισσότερο ασφαλή όταν είναι κατάλληλα δεµένα στο πίσω κάθισµα από ότι όταν είναι στο µπροστινό. ∆είτε το «Παιδικά καθίσµατα» πιο κάτω. 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.
Εάν στην θέση που κάθεται το παιδί υπάρχει ζώνη
ασφαλείας µε ιµάντα ώµου που περνάει κοντά από
το πρόσωπο ή τον λαιµό του, η χρήση βοηθητικού
καθίσµατος (ειδικά µαξιλαράκια που υπάρχουν στο
εµπόριο) µπορεί να βοηθήσει στο να ξεπεραστεί
αυτό. Το βοηθητικό κάθισµα θα πρέπει να σηκώνει
το παιδί τόσο ώστε ο ιµάντας ώµου να περνάει
γύρω από το πάνω µεσαίο τµήµα του ώµου και ο
ιµάντας της λεκάνης να είναι χαµηλά στους 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.

τίζει σε κανένα κάθισµα ή να βρίσκεται στους χώρους φόρτωσης όταν το αυτοκίνητο κινείται.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
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. Τοποθετήστε τον πάνω
ιµάντα πάνω από τον ώµο σας και διαγώνια στο
στέρνο. Ποτέ µην φοράτε την ζώνη ασφαλείας
πάνω στην κοιλιακή σας χώρα.

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

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ µην αφήνετε το παιδί να στέκεται ή να γονα1-9
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Οδηγός και συνοδηγός

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα προειδοποιητικά φώτα των ζωνών ασφαλείας
(1), που βρίσκονται στο ταµπλό των οργάνων, θα
ανάψουν εάν ο οδηγός και/ή ο συνοδηγός δεν
έχουν δέσει τις ζώνες ασφαλείας τους. ∆είτε το
«Προειδοποιητικά / ενδεικτικά φώτα και βοµβητές»
στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια» για περισσότερες λεπτοµέρειες.

•

Ανάλογα µε τις προδιαγραφές του οχήµατος τα
προειδοποιητικά φώτα για τις ζώνες ασφαλείας που
βρίσκονται στο ταµπλό θα:
•

Προειδοποιήσει µόνο τον οδηγό όταν δεν έχει
δέσει την ζώνη ασφαλείας του.

•

Προειδοποιήσει τον οδηγό και / ή τον συνοδηγό
όταν δεν έχει δεθεί µία από τις δύο ζώνες ασφαλείας.

Επιβάτες πίσω καθισµάτων
Η προειδοποίηση για την ζώνη ασφαλείας του πίσω
επιβάτη (όπου υπάρχει) (1) εµφανίζεται στην οθόνη
πληροφοριών. ∆είτε το «Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».
Η προειδοποίηση της ζώνης ασφαλείας προειδοποιεί τον οδηγό και / ή τον συνοδηγό εάν η πίσω ζώνη
ασφαλείας δεν έχει δεθεί σωστά. Η προειδοποίηση
της ζώνης ασφαλείας εµφανίζει ένα πλήρη κύκλο
όταν ο διακόπτης της µίζας γυρίσει στην θέση ΟΝ
και έναν άδειο κύκλο όταν η αντίστοιχη ζώνη ασφαλείας έχει δεθεί ή µετά από περίπου 35 δευτερόλεπτα αφού βάλετε µπροστά τον κινητήρα ή όταν έχει
ενηµερωθεί ο οδηγός και έχει πατήσει τον διακόπτη
<ENTER> στον τιµόνι (όπου υπάρχει).

Εάν υπάρξει αλλαγή στην κατάσταση της πίσω
ζώνης ασφαλείας στην διάρκεια ενός ταξιδιού
τότε το διαθέσιµο σύµβολο για οποιαδήποτε
ζώνη λυθεί θα εµφανιστεί πάλι για άλλα35 δευτερόλεπτα.

•

Το προειδοποιητικό φως για την ζώνη ασφαλείας του συνοδηγού δεν θα ανάψει εάν κανείς δεν επιβαίνει σε αυτό το κάθισµα.

•

Εάν η ζώνη ασφαλείας του συνοδηγού δεν είναι δεµένη θα ακουστεί ένας βοµβητής όταν η
ταχύτητα του αυτοκινήτου υπερβεί τα 25 χλµ /
ώρα. Ο βοµβητής θα σταµατήσει µετά από περίπου 90 δευτερόλεπτα.

πόδια στο πάτωµα και να ρυθµίζετε κατάλληλα
την ζώνη ασφαλείας.

∆έσιµο των ζωνών ασφαλείας
1. Ρυθµίστε το κάθισµα. (∆είτε το «Καθίσµατα» πιο
πριν).
2. Τραβήξτε αργά την ζώνη ασφαλείας έξω από το
καρούλι και βάλτε την γλώσσα στην πόρπη έως
ότου ακούσετε και νοιώσετε ότι η ζώνη ασφάλισε.

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΤΥΠΟΥ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

•

Μην επιβαίνετε σε ένα αυτοκίνητο που κινείται
όταν η πλάτη του καθίσµατος είναι ξαπλωµένη. Αυτό µπορεί να είναι επικίνδυνο. Ο ιµάντας
του ώµου δεν θα είναι πάνω στο σώµα σας. Σε
περίπτωση ατυχήµατος µπορεί να τιναχτείτε
πάνω στην ζώνη και να τραυµατιστείτε στον
λαιµό ή να έχετε άλλους σοβαρούς τραυµατισµούς. Θα µπορούσατε επίσης να γλιστρήσετε
κάτω από τον ιµάντα της µέσης και να πάθετε
σοβαρούς εσωτερικούς τραυµατισµούς.
Για την πιο αποτελεσµατική προστασία όταν
το αυτοκίνητο είναι σε κίνηση, το κάθισµα θα
πρέπει να είναι σε όρθια θέση. Να κάθεστε
πάντα καλά πίσω στο κάθισµα και µε τα δύο

•

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.

•

Εάν δεν µπορείτε να τραβήξετε την ζώνη
ασφαλείας όταν αυτή έχει µαζευτεί τελείως,
τραβήξτε σταθερά την ζώνη και αφήστε την.
Στην συνέχεια τραβήξτε την ζώνη απαλά έξω
από το καρούλι.

3. Τοποθετήστε την ζώνη της λεκάνης χαµηλά και
σφικτά στους γοφούς όπως φαίνεται στην εικόνα.
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Έλεγχος της λειτουργίας των ζωνών
ασφαλείας

Ρύθµιση ύψους του ιµάντα ώµου της ζώνης
(όπου υπάρχει)

Τα καρούλια των ζωνών ασφαλείας είναι σχεδιασµένα να κλειδώνουν την κίνηση της ζώνης σε δύο
διαφορετικές περιστάσεις:
•

Όταν η ζώνη τραβηχτεί γρήγορα από το καρούλι.

•

Όταν το αυτοκίνητο επιβραδύνει απότοµα.

Για να αυξηθεί η εµπιστοσύνη σας στις ζώνες ασφαλείας, ελέγξτε την λειτουργία τους ως εξής:
4. Τραβήξτε την ζώνη του ώµου προς το καρούλι
για να µαζευτεί ο τζόγος. Βεβαιωθείτε ότι ο ιµάντας του ώµου περνάει πάνω από τον ώµο σας
και σφίγγει πάνω στο στέρνο σας.

Λύσιµο των ζωνών ασφαλείας

•

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

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

Το ύψος του ιµάντα ώµου θα πρέπει να ρυθµίζεται
στην θέση που είναι καλύτερη για εσάς. (∆είτε το
«Προφυλάξεις για την χρήση των ζωνών ασφαλείας» πιο πριν.)
Για να ρυθµίσετε, πιέστε το κουµπί απελευθέρωσης
(1) και µετακινήστε (σύρετε) την στήριξη του ιµάντα
ώµου στην κατάλληλη θέση (2) ώστε η ζώνη να περνάει πάνω από το κέντρο του ώµου σας. Ο ιµάντας
θα πρέπει να είναι µακριά από το πρόσωπο και τον
λαιµό σας αλλά να µην πέφτει από τον ώµο σας.
Αφήστε το κουµπί για να ασφαλίσει η στήριξη του
ιµάντα ώµου στην θέση της.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Για να λύσετε την ζώνη ασφαλείας, πατήστε το κουµπί στην πόρπη. Η ζώνη ασφαλείας θα µαζευτεί
αυτόµατα.

•

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.

•

Το ύψος στήριξης του ιµάντα ώµου της ζώνης
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΑ
θα πρέπει να ρυθµίζεται στην θέση που είναι
καλύτερη για εσάς. Εάν δεν το επιτύχετε µπορεί να µειωθεί η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος πρόσδεσης και να αυξηθεί η πιθανότητα ή η σοβαρότητα τραυµατισµού σε περίπτωση ατυχήµατος.

Κεντρικό ή πίσω κάθισµα

•

•

Οι ζώνες µπορεί να τυλίγονται αργά εάν µαζευτεί βρωµιά στον οδηγό της ζώνης ή στο καρούλι της. Σκουπίστε τον 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.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Η ζώνη ασφαλείας µε προεντατήρα δεν µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί µετά την ενεργοποίησή της. Πρέπει να αντικατασταθεί µαζί µε
το καρούλι σαν σύνολο.

•

Εάν το όχηµα εµπλακεί σε µετωπική σύγκρουση αλλά δεν ενεργοποιηθεί ο προεντατήρας,
θα πρέπει το σύστηµα να ελεγχθεί και αν χρειάζεται να αντικατασταθεί από το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευµένο συνεργείο.

•

∆εν θα πρέπει να γίνεται καµία µη εξουσιοδοτηµένη αλλαγή στο σύστηµα 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.

•

Οποιαδήποτε εργασία γύρω και πάνω στο σύστηµα των ζωνών ασφαλείας µε προεντατήρα
θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτηµένο
συνεργείο της NISSAN ή εξειδικευµένο συνεργείο. Η τοποθέτηση ηλεκτρικού εξοπλισµού θα
πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της NISSAN ή εξειδικευµένο συνεργείο. ∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται στο
σύστηµα των ζωνών ασφαλείας µε προεντατήρα µη εξουσιοδοτηµένος ηλεκτρικός εξοπλισµός ελέγχου και µονάδες έρευνας.

Επιλογή της σωστής πόρπης:
Η πόρπη της κεντρικής ζώνης αναγνωρίζεται από το
σύµβολο CENTRE (A). Η γλώσσα της κεντρικής ζώνης πρέπει να δένεται µόνο στην πόρπη αυτή.

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.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
•

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.

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.

Όταν το κλειδί στον διακόπτη της µίζας γυριστεί
στην θέση ON ή START, το προειδοποιητικό φως
του αερόσακου θα ανάψει. Εάν το σύστηµα λειτουργεί κανονικά, το προειδοποιητικό φως του αερόσακου θα σβήσει µετά από 7 περίπου δευτερόλεπτα. Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα, το σύστηµα του αερόσακου και / ή ο προεντατήρας της ζώνης ασφαλείας χρειάζεται συντήρηση και θα πρέπει να οδηγήσετε το αυτοκίνητό
σας στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο
της Nissan.
•

Πρέπει να είναι κατάλληλα προσδεµένα.
Πέρα από την γενική πληροφόρηση σε αυτό το βιβλίο, πληροφορίες για την ασφάλεια των παιδιών διατίθεται από πολλές άλλες πηγές, συµπεριλαµβανοµένων των γιατρών, δασκάλων γραφεία οδικής
ασφάλειας και οργανισµούς. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό για τον λόγο αυτό βεβαιωθείτε ότι µάθατε τον
καλύτερο τρόπο για να µεταφέρετε το παιδί σας.

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

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι παιδικού καθίσµατος:

Η σωστή πρόσδεση εξαρτάται από το µέγεθος του
παιδιού. Γενικά τα βρέφη (έως περίπου 1 έτους και
λιγότερο από 9 κιλά) θα πρέπει να τοποθετούνται
σε παιδικά καθίσµατα µε την όψη πίσω. Τα παιδικά
καθίσµατα µε την όψη µπροστά είναι διαθέσιµα για
παιδία που έχουν ξεπεράσει τα παιδικά καθίσµατα
µε την όψη πίσω και είναι τουλάχιστον 1 χρόνου.

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

•

Το προειδοποιητικό φως του αερόσακου αναβοσβήνει κατά διαστήµατα.

•

Το προειδοποιητικό φως του αερόσακου δεν
ανάβει καθόλου.

Επιπρόσθετα, το σύστηµα του προεντατήρα της
ζώνης ασφαλείας του οδηγού είναι εξοπλισµένο και
µε προεντατήρα για τον ιµάντα της µέσης. Τόσο ο
προεντατήρας του ιµάντα του ώµου όσο και αυτός
του ιµάντα της µέσης παρέχουν σηµαντική προστασία από τραυµατισµό σε περίπτωση ατυχήµατος και
αυξάνουν την απόδοση ασφαλείας του αυτοκινήτου
σας.

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

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.

Τα παιδιά χρειάζονται ενήλικες για να τα προστατεύσουν.

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.

•

Παιδικά καθίσµατα µε την όψη πίσω

•

Παιδικά καθίσµατος µε την όψη µπροστά

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Τα βρέφη και τα παιδιά χρειάζονται ειδική προστασία. Οι ζώνες ασφαλείας του αυτοκινήτου
µπορεί να µην τους ταιριάζουν κατάλληλα. Ο ιµάντας του ώµου µπορεί να έρχεται πολύ κοντά στο
πρόσωπο ή το λαιµό τους. Ο κάτω ιµάντας µπορεί
να µην ταιριάζει πάνω από τα µικρά κόκκαλα της
λεκάνης τους. Σε περίπτωση ατυχήµατος, µία
ανεπαρκώς τοποθετηµένη ζώνη ασφαλείας θα
µπορούσε να προκαλέσει σοβαρό ή θανάσιµο
τραυµατισµό. Να χρησιµοποιείτε πάντα κατάλλη-
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λα παιδικά καθίσµατα.
Ένα παιδικό κάθισµα µπορεί να ασφαλιστεί στο αυτοκίνητο µε την χρήση του συστήµατος παιδικού
καθίσµατος ISOFIX ή µε την ζώνη ασφαλείας του
αυτοκινήτου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε
το «Παιδικά καθίσµατα» πιο κάτω.
Η NISSAN συνιστά όλα τα παιδιά πριν την εφηβεία
να κάθονται προσδεµένα στο πίσω κάθισµα. Σύµφωνα µε τις στατιστικές για τα ατυχήµατα, τα παιδιά είναι πιο ασφαλή όταν είναι σωστά προσδεµένα στο πίσω κάθισµα από ότι όταν είναι µπροστά.
Αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό επειδή το αυτοκίνητό σας έχει πρόσθετο σύστηµα συγκράτησης
(σύστηµα αερόσακου) για του επιβάτες των µπροστινών καθισµάτων. (∆είτε το «Πρόσθετο Σύστηµα Συγκράτησης (SRS)» παρακάτω).

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

ΜΙΚΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
Τα παιδιά που είναι µεγαλύτερα τους ενός (1) έτους
και ζυγίζουν τουλάχιστον 9 κιλά θα πρέπει να παραµένουν σε παιδικό κάθισµα µε την όψη πίσω για όσο
το δυνατό περισσότερο επιτρέπει το όριο ύψους
και βάρους του παιδικού καθίσµατος. Υπάρχουν διαθέσιµα παιδικά καθίσµατα µε την όψη µπροστά για

τα παιδιά που έχουν µεγαλώσει πια για τα παιδικά
καθίσµατα µε την όψη πίσω και είναι τουλάχιστον
ενός (1) έτους. ∆είτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για το ελάχιστο και το µέγιστο βάρος και ύψος
που συνιστάται. Θα πρέπει να επιλέξετε ένα παιδικό
κάθισµα που ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας και να
ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή
για την τοποθέτηση και την χρήση.

ουν στην περιοχή σας. Για παράδειγµα, το Ηνωµένο
Βασίλειο έχει νοµική απαίτηση για την χρήση παιδικού καθίσµατος µε βάση το ύψος και την ηλικία. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Παιδικά καθίσµατα» πιο κάτω.

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

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ελέγξτε ποιες είναι οι νοµικές απαιτήσεις που ισχύ1-14
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ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

τις στατιστικές των ατυχηµάτων, τα παιδιά είναι ασφαλέστερα όταν είναι σωστά προσδεµένα στο πίσω κάθισµα παρά στο µπροστινό κάθισµα.

•

•

Τα βρέφη και τα µικρά παιδιά θα πρέπει πάντα
να τοποθετούνται σε κατάλληλο παιδικό κάθισµα όταν επιβαίνουν στο όχηµα. Εάν δεν χρησιµοποιήσετε παιδικό κάθισµα µπορεί να έχετε σαν αποτέλεσµα σοβαρό τραυµατισµό ή θάνατο.
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. Το παιδί µπορεί να
συνθλιβεί ανάµεσα στον ενήλικα και τµήµατα
του αυτοκινήτου. Επίσης µην φοράτε την ίδια
ζώνη ασφαλείας γύρω από τον εαυτό σας και
ένα παιδί.
Η NISSAN συνιστά να τοποθετούνται τα παιδικά καθίσµατα στο πίσω κάθισµα. Σύµφωνα µε

•

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. Το παιδικό κάθισµα δεν θα
πρέπει να µετακινηθεί περισσότερο από 25
χιλιοστά. Εάν το κάθισµα δεν είναι ασφαλισµένο, σφίξτε την ζώνη όσο χρειάζεται ή βάλτε το
κάθισµα σε άλλη θέση και ελέγξτε ξανά.

•

Η ακατάλληλη χρήση ή τοποθέτηση ενός παιδικού καθίσµατος µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ή την σοβαρότητα ενός τραυµατισµού,
τόσο για το παιδί όσο και για τους άλλους επιβάτες του αυτοκινήτου και µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυµατισµό ή θάνατο σε περίπτωση ατυχήµατος.

•

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

•

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

•

Η κατεύθυνση του παιδικού καθίσµατος, είτε
µε την όψη µπροστά είτε µε την όψη πίσω,
εξαρτάται από τον τύπο του παιδικού καθίσµατος και το µέγεθος του παιδιού. Για λεπτοµέρειες δείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του
παιδικού καθίσµατος.

•

Εάν η ζώνη ασφαλείας στην θέση που τοποθετήσατε το παιδικό κάθισµα απαιτεί µονάδα
ασφάλισης και αυτή δεν χρησιµοποιηθεί, µπορεί να προκληθούν τραυµατισµοί εάν το παιδικό κάθισµα αναποδογυρίσει στην διάρκεια του
κανονικού φρεναρίσµατος ή στις στροφές.

•

Αφαιρέστε και αποθηκεύστε µε ΑΣΦΑΛΕΙΑ τα
προσκέφαλα καθισµάτων πριν τοποθετήσετε
το παιδικό κάθισµα στην θέση του.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

σηµείων) παρακάτω.

•

Οι ρυθµιζόµενες πλάτες των καθισµάτων θα
πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να ταιριάζουν στο παιδικό κάθισµα. ∆είτε το «Τοποθέτηση παιδικού καθίσµατος µε την χρήση ISOFIX» και το «Τοποθέτηση παιδικού καθίσµατος
µε την χρήση της ζώνης ασφαλείας τύπου 3ων

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.
Η Nissan συνιστά τα βρέφη και τα µικρά παιδιά να
κάθονται σε παιδικό κάθισµα. Θα πρέπει να επιλέξετε ένα παιδικό κάθισµα που ταιριάζει στο αυτοκίνη-
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τό σας και να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή του για την τοποθέτηση και την χρήση
του. Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί τύποι παιδικών καθισµάτων που διατίθενται για µεγαλύτερα παιδιά
και θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για µέγιστη προστασία.

ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ UNIVERSAL ΓΙΑ ΤΟ
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Όταν επιλέγετε παιδικό κάθισµα, θα πρέπει να έχετε κατά νου τα ακόλουθα:
•

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

•

Βάλτε το παιδί σας να καθίσει στο παιδικό 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.

Γκρουπ µάζας για το παιδικό κάθισµα
Γκρουπ µάζας
Γκρουπ 0
Γκρουπ 0+
Γκρουπ Ι
Γκρουπ ΙΙ
Γκρουπ ΙΙΙ

Βάρος παιδιού
Έως 10 κιλά
Έως 13 κιλά
9 έως 18 κιλά
15 έως 25 κιλά
22 έως 36 κιλά

Παραδείγµατα τύπων παιδικών καθισµάτων:

Παιδικό κάθισµα κατηγοριών ΙΙ και ΙΙΙ

Παιδικό κάθισµα κατηγοριών 0 και 0+

Παιδικό κάθισµα κατηγοριών 0+ και Ι
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*5: Ρυθµίστε την γωνία της πλάτης του καθίσµατος για να
πετύχετε την επιθυµητή γωνία στο παιδικό κάθισµα των
κάτω από τις 900(εάν υπάρχει).

1) Τοποθέτηση παιδικού καθίσµατος µε την χρήση της ζώνης ασφαλείας
Αυτός είναι ένας πίνακας κανόνων που δείχνει την ζώνη ασφαλείας και τα εγκεκριµένα παιδικά καθίσµατα
universal για τις διάφορες θέσεις στο αυτοκίνητο.
Γκρουπ µάζας
0
0+
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ

Έως 10 κιλά
Έως 13 κιλά
9 – 18 κιλά
15 – 25 κιλά
22 – 36 κιλά

Συνοδηγού
Αερόσακος ΟΝ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Θέση στο αυτοκίνητο*1
Συνοδηγού Αερόσακος Πίσω εξωτερι- Πίσω κεντρικό
OFF
κό
L*2
L*2
L*3*4
L*3*5
L*3*5

U
U
U
U
U

Εάν τοποθετήσετε ένα παιδικό κάθισµα στην θέση
του συνοδηγού και ένα άλλο στο κάθισµα πίσω του,
ρυθµίστε το κάθισµα (δείτε το «Μπροστινά καθίσµατα» πιο πριν) κατάλληλα ώστε να βολευτούν τα
παιδικά καθίσµατα κατάλληλα ώστε να µην υπάρχει
επαφή των ποδιών του παιδιού και του εσωτερικού
του αυτοκινήτου.

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

U: Κατάλληλο για παιδικά καθίσµατα της κατηγορίας “universal”, µε την όψη µπροστά ή πίσω, εγκεκριµένα για χρήση σε
αυτό το γκρουπ µάζας.
UF: Κατάλληλο για παιδικό κάθισµα µε την όψη µπροστά κατηγορίας “universal”, εγκεκριµένο για χρήση σε αυτό το γκρουπ
µάζας.
L: Κατάλληλο για συγκεκριµένα παιδικά καθίσµατα που δίνονται στον διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστή των παιδικών
καθισµάτων, ή για τις κατηγορίες “semi-universal”. Οι συστάσεις της Nissan, εάν υπάρχουν, δίνονται στον πίνακα 2) που
ακολουθεί.
Χ: Θέση του αυτοκινήτου ακατάλληλη για παιδιά αυτού του γκρουπ µάζας.
*1: Αφαιρέστε και αποθηκεύστε µε ΑΣΦΑΛΕΙΑ το προσκέφαλο του καθίσµατος.
*2: Ρυθµίστε το ύψος της ζώνης του καθίσµατος στην πιο χαµηλή θέση.
*3: Ρυθµίστε το ύψος της ζώνης του καθίσµατος στην πιο ψηλή θέση.
*4: Σύρετε το κάθισµα αρκετά πίσω για να διασφαλίσετε ότι υπάρχει κενό για τα πόδια του παιδιού έως το ταµπλό.
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2) Λίστα παιδικών καθισµάτων που συνιστά η
NISSAN και που ασφαλίζονται µε την ζώνη
ασφαλείας τύπου 3ων σηµείων
Παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες
τοποθέτησης που συνοδεύουν το παιδικό κάθισµα.
Γκρουπ µάζας
0
0+
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ

Έως 10 κιλά
Έως 13 κιλά
9-18 κιλά
15-25 κιλά
22-36 κιλά

Αερόσακος συνοδηγού OFF
Παιδικό κάθισµα και λειτουργίες
–
–
Maxi Cosi Cabriofix
Με ζώνη όψη πίσω
Romer King Plus
Με ζώνη όψη µπροστά
Romer KidFix
Με ζώνη όψη µπροστά
Romer KidFix
Με ζώνη όψη µπροστά

Θέσεις στο αυτοκίνητο
Πίσω εξωτερικό κάθισµα
Παιδικό κάθισµα και λειτουργίες
–
–
Maxi Cosi Cabriofix
Με ζώνη όψη πίσω
Romer Duo+
Με ζώνη όψη µπροστά
Romer KidFix
Με ζώνη όψη µπροστά
Romer KidFix
Με ζώνη όψη µπροστά

Πίσω κεντρικό κάθισµα
Παιδικό κάθισµα και λειτουργίες
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ISOFIX
4) Τοποθέτηση παιδικού καθίσµατος µε την
χρήση ISOFIX
Αυτός είναι ένας πίνακα των κανονισµών που δείχνει τα εγκεκριµένα παιδικά καθίσµατα ISOFIX universal και ISOFIX semi-universal για τις διάφορες
θέσεις στο αυτοκίνητο.
Γκρουπ βάρους

0

Έως 10 κιλά

0+

Έως 13 κιλά

Ι

9-18 κιλά

ΙΙ
ΙΙΙ

15-25 κιλά
22-36 κιλά

Κλάση
µεγέθους

Εξάρτηµα αναπόσπαστο

F
G
E
E
D
C
D
C
B
B1
A
–
–

ISO/L1
ISO/L2
ISO/R1
ISO/R1
ISO/R2
ISO/R3
ISO/R2
ISO/R3
ISO/F2
ISO/F2X
ISO/F3
–
–

Κάθισµα συνοδηγού
Αερόσακος ΟΝ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Θέση στο αυτοκίνητο*1
Κάθισµα συνοδηγού
Πίσω εξωτερικό
Αερόσακος OFF
κάθισµα*2
Χ
X
Χ
X
Χ
IL
Χ
IL
Χ
IL
Χ
IL
Χ
IL
Χ
IL
Χ
IL/IUF
Χ
IL/IUF
Χ
IL/IUF
Χ
IL
Χ
IL

Πίσω κεντρικό
κάθισµα
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X: Θέση ακατάλληλη για τοποθέτηση παιδικού καθίσµατος ISOFIX (CRS).
IUF: Κατάλληλο για παιδικό κάθισµα ISOFIX της κατηγορίας universal µε την όψη µπροστά εγκεκριµένο για αυτό το γκρουπ βάρους
IL: Κατάλληλο για συγκεκριµένα παιδικά καθίσµατα της κατηγορίας ISOFIX που αναφέρονται στον διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστή τους ή των κατηγοριών “semi-universal”. Οι συστάσεις της Nissan, εάν υπάρχουν, δίνονται στον πίνακα 4).
*1: Αφαιρέστε και αποθηκεύστε µε ΑΣΦΑΛΕΙΑ το προσκέφαλο του καθίσµατος
*2: Μετακινήστε το µπροστινό κάθισµα προς τα εµπρός ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος για το παιδικό κάθισµα και τα πόδια του παιδιού
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4) Λίστα παιδικών καθισµάτων που συνιστά η
NISSAN και που ασφαλίζονται µε την χρήση
ISOFIX
Παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες
τοποθέτησης που συνοδεύουν το παιδικό κάθισµα.

Γκρουπ µάζας

Αερόσακος συνοδηγού OFF
Παιδικό κάθισµα και λειτουργίες
–
–

0

Έως 10 κιλά

0+

Έως 13 κιλά

–

–

Ι

9-18 κιλά

–

–

ΙΙ

15-25 κιλά

–

–

ΙΙΙ

22-36 κιλά

–

–

Θέσεις στο αυτοκίνητο
Πίσω εξωτερικό κάθισµα
Παιδικό κάθισµα και λειτουργίες
–
–
Romer BabySafe
ISOFIX & πόδι στήριξης
+ βάση ISOFIX
µε την όψη πίσω
ISOFIX & Πάνω πρόσδεση
Romer Duo+
µε την όψη µπροστά
Με ζώνη & ISOFIX
Romer KidFix
όψη µπροστά
Με ζώνη & ISOFIX ό
Romer KidFix
ψη µπροστά

Πίσω κεντρικό κάθισµα
Παιδικό κάθισµα και λειτουργίες
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–
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στερέωσης ISOFIX στην κεντρική θέση.
Τα σηµεία στερέωσης ISOFIX βρίσκονται στο πίσω
µέρος στην ταπετσαρία του καθίσµατος κοντά στην
πλάτη. Η λέξη ISOFIX σε κάθε κάλυµµα καθαρά καθορίζει τις θέσεις των σηµείων στερέωσης ISOFIX.

Θέσεις στερέωσης ISOFIX

Τα σηµεία στερέωσης ISOFIX βρίσκονται κάτω από
τα καλύµµατα µε την ετικέτα ISOFIX στο κάτω µέρος της ταπετσαρίας του πίσω καθίσµατος. Για να
έχετε πρόσβαση στα σηµεία στερέωσης ISOFIX
βάλτε το δάχτυλό σας στο κάλυµµα και τραβήξτε το
έξω.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αποθηκεύστε τα χαλαρά καλύµµατα ISOFIX κάπου ώστε να αποφύγετε να τα χάσετε ή να πάθουν ζηµιά, για παράδειγµα µέσα στο κουτί της
κονσόλας. ∆είτε το «Κουτί κονσόλας» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».

Προσαρτήµατα στήριξης παιδικού
καθίσµατος ISOFIX
Τα παιδικά καθίσµατα ISOFIX συµπεριλαµβάνουν
δύο προσαρτήµατα µε εγκοπές που µπορούν να
συνδεθούν στους δύο γάντζους που βρίσκονται στο
κάθισµα. Ελέγξτε το παιδικό σας κάθισµα για την ετικέτα που αναφέρει ότι είναι συµβατό µε πρόσδεση
παιδικού καθίσµατος ISOFIX. Η πληροφορία αυτή
µπορεί επίσης να βρίσκεται στις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του καθίσµατος.
Τα παιδικά καθίσµατα ISOFIX σε γενικές γραµµές
απαιτούν την χρήση ιµάντα πρόσδεσης στο πάνω
µέρος η µονάδων που αποτρέπουν την περιστροφή
όπως είναι τα πόδια στήριξης. Όταν τοποθετείτε το
παιδικό κάθισµα ISOFIX διαβάστε προσεκτικά και
ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το βιβλίο και εκείνες που σας παρέχονται µε το παιδικό κάθισµα.
(∆είτε το «Τοποθέτηση παιδικού καθίσµατος µε την
χρήση ISOFIX» παρακάτω).

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (όπου
υπάρχει)
Το αυτοκίνητό σας είναι σχεδιασµένο να δέχεται ένα
παιδικό κάθισµα στο πίσω κάθισµά του. Όταν τοποθετείτε το παιδικό κάθισµα διαβάστε προσεκτικά και
ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το βιβλίο και εκείνες που σας παρέχονται µε το παιδικό κάθισµα.

Αφαίρεση καλύµµατος ISOFIX

Θέσεις σηµείων κάτω στήριξης ISOFIX
Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισµένο µε ειδικά σηµεία στερέωσης που χρησιµοποιούνται για τα συστήµατα του παιδικού καθίσµατος ISOFIX.
Τα σηµεία στερέωσης ISOFIX παρέχονται για να τοποθετήσετε παιδικά καθίσµατα µόνο στις πίσω εξωτερικές θέσεις. Μην προσπαθήσετε να τοποθετήσετε παιδικό κάθισµα µε την χρήση των σηµείων

Προσάρτηµα στήριξης
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Τα σηµεία πρόσδεσης του παιδικού καθίσµατος
είναι σχεδιασµένα ώστε να αντέχουν µόνο τα
φορτία εκείνα που προέρχονται από ένα σωστά
τοποθετηµένο παιδικό κάθισµα. ∆εν πρέπει σε

41

καµία περίπτωση να χρησιµοποιούνται για ζώνες
ασφαλείας ενηλίκων, καλωδιώσεις ή εξοπλισµό
του αυτοκινήτου.

Θέση πάνω ιµάντα πρόσδεσης
Οι θέσεις στερέωσης βρίσκονται στην πλάτη του
καθίσµατος πίσω από τις εξωτερικές θέσεις.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ISOFIX
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

•

Να τοποθετείτε τα παιδικά καθίσµατα που είναι συµβατά µε το σύστηµα ISOFIX µόνο στα
καθορισµένα σηµεία. Για τις κάτω θέσεις στερέωσης του ISOFIX δείτε το «Θέσεις σηµείων
κάτω στήριξης του ISOFIX» πιο πριν. Εάν το
παιδικό κάθισµα δεν έχει ασφαλίσει καλά, το
παιδί σας µπορεί να τραυµατιστεί σοβαρά ή να
σκοτωθεί σε περίπτωση ατυχήµατος.
Μην τοποθετείτε παιδικό κάθισµα που απαιτεί
την χρήση άνω ιµάντα πρόσδεσης σε θέσεις

του αυτοκινήτου που δεν έχουν στερέωση µε
πάνω ιµάντα πρόσδεσης.
•

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

•

Ελέγξτε τις κάτω θέσεις βάζοντας τα δάχτυλά
σας στην περιοχή στήριξης και ψάχνοντας για
να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εµπόδια
πάνω στα σηµεία πρόσδεσης ISOFIX, όπως
ιµάντας ζώνης ασφαλείας ή υλικό ταπετσαρίας καθίσµατος. Το παιδικό κάθισµα δεν θα
ασφαλίσει σωστά εάν παρεµποδίζονται οι θέσεις στερέωσης ISOFIX.

•

Οι γάντζοι του συστήµατος ISOFIX είναι σχεδιασµένοι να αντέχουν µόνο στα φορτία που
εφαρµόζονται από ένα σωστά τοποθετηµένο
παιδικό κάθισµα. Σε καµία περίπτωση δεν θα
πρέπει να χρησιµοποιούνται για ζώνη ασφαλείας ενηλίκων, καλωδιώσεις ή άλλα στοιχεία ή
εξοπλισµό του αυτοκινήτου. Εάν το κάνετε
µπορεί να πάθουν ζηµιά τα σηµεία στερέωσης
του παιδικού καθίσµατος. Το παιδικό κάθισµα
δεν θα τοποθετηθεί σωστά µε την χρήση σηµείου στερέωσης που έχει πάθει ζηµιά και το
παιδί θα µπορούσε να τραυµατιστεί σοβαρά ή
να σκοτωθεί σε περίπτωση ατυχήµατος.

σµατος. Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να τοποθετήστε το παιδικό κάθισµα µε την όψη µπροστά
στις πίσω εξωτερικές θέσεις µε την χρήση ISOFIX:

Βήµατα 1 και 2

1. Η πλάτη του παιδικού καθίσµατος θα πρέπει να
τοποθετηθεί σταθερά πάνω στην πλάτη του καθίσµατος του αυτοκινήτου.
2. Αφαιρέστε τα προσκέφαλα του καθίσµατος (2)
για να επιτύχετε την σωστή εφαρµογή του παιδικού καθίσµατος.
Όταν βγάλετε τα προσκέφαλα του καθίσµατος,
τοποθετήστε τα σε ασφαλές σηµείο.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα προσκέφαλα και πάλι όταν θα αφαιρέσετε το παιδικό
κάθισµα (δείτε το «Προσκέφαλα καθισµάτων»
πιο πριν).

Τοποθέτηση στα πίσω εξωτερικά καθίσµατα
Με την όψη µπροστά:
Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την σωστή χρήση του παιδικού καθί1-22
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Βήµατα 3, 4 και 5

Βήµα 6

Βήµα 7

3. Στην θέση του παιδικού καθίσµατος, πιέστε τις
πόρπες των ζωνών ασφαλείας στην πιο χαµηλή
θέση, µέσα στις τσέπες αποθήκευσης (3).

6. Κοντύνετε το προσάρτηµα µε την εγκοπή για να
σφίξει σταθερά το παιδικό κάθισµα, πιέστε προς
τα κάτω (6) και πίσω (6α) σταθερά στο κέντρο
του παιδικού καθίσµατος µε το γόνατό σας για
να πιέστε την ταπετσαρία του αυτοκινήτου και
την πλάτη του καθίσµατος.

7. ∆οκιµάστε το παιδικό κάθισµα πριν τοποθετήσετε το παιδί σε αυτό (7). Σπρώξτε το παιδικό κάθισµα από την µία πλευρά στην άλλη και τραβήξτε το µπροστά για να βεβαιωθείτε ότι στηρίζεται καλά στην θέση του.

Όταν τοποθετείτε ένα βοηθητικό κάθισµα µε
ψηλή πλάτη χρησιµοποιώντας την ζώνη ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι η πόρπη της ζώνης ασφαλείας που χρησιµοποιείται έχει τραβηχτεί έξω
από την τσέπη αποθήκευσης για να επιτρέπεται
η πρόσβαση, όπως φαίνεται στην εικόνα (3α).
4. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισµα στο κάθισµα
του αυτοκινήτου (4).
5. Ασφαλίστε τα προσαρτήµατα στήριξης του παιδικού καθίσµατος στα κάτω σηµεία στήριξης
του ISOFIX (5).

Εάν το παιδικό κάθισµα είναι εξοπλισµένο µε
πάνω ιµάντα πρόσδεσης, οδηγείστε τον ιµάντα
και ασφαλίστε τον στο σηµείο στερέωσής του.
(∆είτε το «Στερέωση παιδικού καθίσµατος» πιο
πριν).
Εάν το παιδικό κάθισµα είναι εξοπλισµένο µε
άλλη µονάδα αποφυγής περιστροφής όπως
πόδι στήριξης, χρησιµοποιήστε την αντί για τον
άνω ιµάντα πρόσδεσης (ή µαζί µε αυτόν), ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή του
παιδικού καθίσµατος.

8. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισµα είναι σωστά ασφαλισµένο πριν από κάθε
χρήση. Εάν το παιδικό κάθισµα είναι χαλαρό,
επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 7.
Με την όψη πίσω:
Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την σωστή χρήση του παιδικού καθίσµατος. Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να τοποθετήστε το παιδικό κάθισµα µε την όψη πίσω στις
πίσω εξωτερικές θέσεις µε την χρήση ISOFIX:
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5. ∆οκιµάστε το παιδικό κάθισµα πριν τοποθετήσετε το παιδί σε αυτό (5). Σπρώξτε το παιδικό κάθισµα από την µία πλευρά στην άλλη και τραβήξτε το µπροστά για να βεβαιωθείτε ότι στηρίζεται καλά στην θέση του.
6. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισµα είναι σωστά ασφαλισµένο πριν από κάθε
χρήση. Εάν το παιδικό κάθισµα είναι χαλαρό,
επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 5.
Βήµα 1

Βήµα 4

1. Στην θέση του παιδικού καθίσµατος, σπρώξτε
τις πόρτες της ζώνης ασφαλείας στην πιο χαµηλή θέση στις τσέπες αποθήκευσης (1).

4. Κοντύνετε το προσάρτηµα µε την εγκοπή για να
σφίξει σταθερά το παιδικό κάθισµα, πιέστε προς
τα κάτω (4) και πίσω (4α) σταθερά στο κέντρο
του παιδικού καθίσµατος µε το χέρι σας για να
πιέστε την ταπετσαρία του αυτοκινήτου και την
πλάτη του καθίσµατος.
Εάν το παιδικό κάθισµα είναι εξοπλισµένο µε άλλη
µονάδα αποφυγής περιστροφής όπως πόδι στήριξης, χρησιµοποιήστε την ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή του παιδικού καθίσµατος.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΝ
Τοποθέτηση στα πίσω καθίσµατα
Με την όψη µπροστά:
Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την σωστή χρήση του παιδικού καθίσµατος. Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να τοποθετήσετε το παιδικό κάθισµα µε την όψη µπροστά
στα πίσω καθίσµατα µε την χρήση της ζώνης ασφαλείας τριών σηµείων, χωρίς την λειτουργία αυτόµατου κλειδώµατος:

Βήµατα 2 και 3

2. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισµα πάνω στο κάθισµα του αυτοκινήτου (2).
3. Ασφαλίστε τα σηµεία πρόσδεσης του παιδικού
καθίσµατος στα κάτω σηµεία στερέωσης ISOFIX
(3).
Βήµα 5
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1. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισµα στο κάθισµα
του αυτοκινήτου (1). Εάν υπάρχει οποιαδήποτε
επαφή ανάµεσα στο παιδικό κάθισµα και το κάθισµα του αυτοκινήτου µπροστά του, σύρετε το
κάθισµα του αυτοκινήτου προς τα εµπρός
ώσπου να µην υπάρχει επαφή.

νης ασφαλείας είναι απαραίτητο να ασφαλίσετε
την ζώνη ασφαλείας στην θέση της µε τις µονάδες ασφάλισης που βρίσκονται στο παιδικό κάθισµα (όπου υπάρχει).

∆οκιµάστε το παιδικό κάθισµα πριν τοποθετήσετε το παιδί σε αυτό (4). Σπρώξτε το παιδικό
κάθισµα από την µία πλευρά στην άλλη και τραβήξτε το µπροστά για να βεβαιωθείτε ότι στηρίζεται καλά στην θέση του.

5. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισµα είναι σωστά ασφαλισµένο πριν από κάθε
χρήση. Εάν το παιδικό κάθισµα είναι χαλαρό,
επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 4.

Αφαιρέστε τα προσκέφαλα του καθίσµατος (2)
για να επιτύχετε την σωστή εφαρµογή του παιδικού καθίσµατος.

Με την όψη πίσω:

Όταν βγάλετε τα προσκέφαλα του καθίσµατος,
τοποθετήστε τα σε ασφαλές σηµείο.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα προσκέφαλα και πάλι όταν θα αφαιρέσετε το παιδικό
κάθισµα (δείτε το «Προσκέφαλα καθισµάτων»
πιο πριν).

4.

Βήµα 3

3. Πατήστε κάτω (6) και πίσω (6α) σταθερά στο κέντρο που παιδικού καθίσµατος µε το γόνατό σας
για να πιέσετε την ταπετσαρία του καθίσµατος
του αυτοκινήτου και την πλάτη του καθίσµατος
ενώ τραβάτε επάνω την ζώνη ασφαλείας.

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την σωστή χρήση του παιδικού καθίσµατος. Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να τοποθετήσετε το παιδικό κάθισµα µε την όψη πίσω στα
πίσω καθίσµατα µε την χρήση της ζώνης ασφαλείας
τριών σηµείων, χωρίς την λειτουργία αυτόµατου
κλειδώµατος:

Βήµα 2

2. Καθοδηγήστε την γλώσσα της ζώνης ασφαλείας
µέσα από το παιδικό κάθισµα και βάλτε την στην
πόρπη (4) έως ότου ακούσετε και νοιώσετε ότι
αυτή έχει ασφαλίσει.
Για να αποφύγετε τον τζόγο στον ιµάντα της ζώ-

Βήµα 1

1. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισµα στο κάθισµα
του αυτοκινήτου (1).
Βήµα 4
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τραβάτε επάνω την ζώνη ασφαλείας. Σπρώξτε
το παιδικό κάθισµα από την µία πλευρά στην
άλλη και τραβήξτε το µπροστά για να βεβαιωθείτε ότι στηρίζεται καλά στην θέση του.
4. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισµα είναι σωστά ασφαλισµένο πριν από κάθε
χρήση. Εάν το παιδικό κάθισµα είναι χαλαρό,
επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 3.

•

Ποτέ µην τοποθετείτε ένα παιδικό κάθισµα µε
πάνω ιµάντα πρόσδεσης στο µπροστινό κάθισµα.

•

Η Nissan συνιστά το παιδικό κάθισµα να τοποθετείται στο πίσω κάθισµα του αυτοκινήτου.
Ωστόσο, εάν θα πρέπει να τοποθετήσετε το
παιδικό κάθισµα στο κάθισµα του συνοδηγού,
µετακινήστε το κάθισµα του συνοδηγού στην
τελείως πίσω θέση.

•

Τα παιδικά καθίσµατα για βρέφη θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται µε την όψη πίσω και για τον
λόγο αυτό δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται
στο κάθισµα του συνοδηγού όταν υπάρχει αερόσακος µπροστά του.

Βήµα 2

2. Καθοδηγήστε την γλώσσα της ζώνης ασφαλείας
πάνω και γύρω από το παιδικό κάθισµα, όπως
φαίνεται στην εικόνα και βάλτε την στην πόρπη
έως ότου ακούσετε και νοιώσετε ότι αυτή έχει
ασφαλίσει.

Τοποθέτηση στο κάθισµα του συνοδηγού
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•
Βήµα 3

3. Για να αποφύγετε τον τζόγο στον ιµάντα της ζώνης ασφαλείας, πατήστε το παιδικό κάθισµα για
να πιέσετε την ταπετσαρία του καθίσµατος του
αυτοκινήτου και την πλάτη του καθίσµατος ενώ

Ποτέ µην τοποθετείτε παιδικό κάθισµα µε την
όψη πίσω στο κάθισµα του συνοδηγού όταν
είναι ενεργός ο αερόσακος του συνοδηγού. Οι
µπροστινοί αερόσακοι ανοίγουν µε µεγάλη δύναµη. Το παιδικό κάθισµα µπορεί να χτυπηθεί
από τον αερόσακο σε περίπτωση ατυχήµατος
και να τραυµατίσει σοβαρά ή να σκοτώσει το
παιδί σας.

Με την όψη µπροστά:
Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την σωστή χρήση του παιδικού καθίσµατος. Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να τοποθετήσετε το παιδικό κάθισµα µε την όψη µπροστά
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στο κάθισµα του συνοδηγού µε την χρήση της ζώνης ασφαλείας τριών σηµείων, χωρίς την λειτουργία αυτόµατου κλειδώµατος:

θέση (2).
3. Όταν πρόκειται να τοποθετήσετε ένα παιδικό
κάθισµα µε την όψη µπροστά, αφαιρέστε το
προσκέφαλο του καθίσµατος (3).

Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα εάν πρέπει να τοποθετήσετε ένα παιδικό κάθισµα µε την όψη µπροστά
στο κάθισµα του συνοδηγού:

(Α) ∆ιακόπτης αερόσακου
(Β) Αριστεροτίµονα µοντέλα

Αποθηκεύστε το προσκέφαλο του καθίσµατος
σε ασφαλές σηµείο.

1. Απενεργοποιήστε τον αερόσακο του συνοδηγού
βάζοντας το κλειδί ανάγκης / µηχανικό κλειδί
µέσα στον διακόπτη του αερόσακου του συνοδηγού (Α). ∆είτε το «Κλειδί ανάγκης / µηχανικό
κλειδί (µοντέλα µε Έξυπνο Κλειδί)» και το «Φως
κατάστασης αερόσακου συνοδηγού» παρακάτω. Γυρίστε τον διακόπτη της µίζας στην θέση
ΟΝ και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το φως κατάστα.
σης του αερόσακου του συνοδηγού

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το προσκέφαλο και πάλι όταν θα αφαιρέσετε το παιδικό
κάθισµα (δείτε το «Προσκέφαλα καθισµάτων»
πιο πριν).

(C) ∆εξιοτίµονα µοντέλα
Ο αερόσακος του συνοδηγού µπορεί να απενεργοποιηθεί από τον διακόπτη για τον αερόσακο του συνοδηγού (Α) που βρίσκεται µέσα στο ντουλαπάκι.

Βήµα 4 και 5

4. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισµα στο κάθισµα
του αυτοκινήτου (4).
5. Καθοδηγήστε την γλώσσα της ζώνης ασφαλείας
µέσα από το παιδικό κάθισµα και βάλτε την στην
πόρπη (5) έως ότου ακούσετε και νοιώσετε ότι
αυτή έχει ασφαλίσει.
Βήµατα 2 και 3

2. Μετακινήστε το κάθισµα στην τελείως πίσω

Για να αποφύγετε τον τζόγο στον ιµάντα της ζώνης ασφαλείας είναι απαραίτητο να ασφαλίσετε
την ζώνη ασφαλείας στην θέση της µε τις µονά-
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ)
δες ασφάλισης που βρίσκονται στο παιδικό κάθισµα (όπου υπάρχει).

σετε το παιδί σε αυτό (7). Σπρώξτε το παιδικό
κάθισµα από την µία πλευρά στην άλλη και τραβήξτε το µπροστά για να βεβαιωθείτε ότι στηρίζεται καλά στην θέση του.
8. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισµα είναι σωστά ασφαλισµένο πριν από κάθε
χρήση. Εάν το παιδικό κάθισµα είναι χαλαρό,
επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 7.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ
ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ
Το κεφάλαιο αυτό αφορά το Πρόσθετο Σύστηµα
Συγκράτησης (Σύστηµα αερόσακου) (SRS) και περιέχει σηµαντικές πληροφορίες για τους πρόσθετους µπροστινούς αερόσακους οδηγού και του συνοδηγού, τους πλευρικούς αερόσακους, τους αερόσακους κουρτίνα και το σύστηµα ζωνών ασφαλείας µε προεντατήρες.

Σύστηµα µπροστινού αερόσακου
Το σύστηµα αυτό µπορεί να βοηθήσει στην απορρόφηση της δύναµης πρόσκρουσης στο πρόσωπο
και το στέρνο του οδηγού και/ή του συνοδηγού σε
συγκεκριµένες µετωπικές συγκρούσεις. Το σύστηµα µπροστινών αερόσακων είναι σχεδιασµένο να
ανοίγει µπροστά, στην πλευρά που έχει γίνει η πρόσκρουση του αυτοκινήτου.

Βήµα 6

6. Πατήστε κάτω (6) και πίσω (6a) σταθερά στο κέντρο που παιδικού καθίσµατος µε το γόνατό σας
για να πιέσετε την ταπετσαρία του καθίσµατος
του αυτοκινήτου και την πλάτη του καθίσµατος
ενώ τραβάτε επάνω την ζώνη ασφαλείας.

Σύστηµα πλευρικού αερόσακου
Το σύστηµα αυτό µπορεί να βοηθήσει στην απορρόφηση της δύναµης πρόσκρουσης στο στέρνο και
την περιοχή της λεκάνης 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.

Σύστηµα αερόσακου κουρτίνα
Βήµα 7

7.

∆οκιµάστε το παιδικό κάθισµα πριν τοποθετή1-28

Το σύστηµα αυτό µπορεί να µειώσει την δύναµη
πρόσκρουσης στο κεφάλι του οδηγού και των επιβατών των µπροστά και πίσω εξωτερικών καθισµάτων σε συγκεκριµένες πλευρικές συγκρούσεις. Οι
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τισµό από τον αερόσακο εάν ακουµπάτε πάνω
του όταν ανοίξει. Επίσης µπορεί να λάβετε σοβαρό ή θανάσιµο τραυµατισµό από τον αερόσακο εάν ακουµπάτε πάνω του όταν ανοίξει.
Να κάθεστε πάντα καλά πίσω και να ακουµπάτε στην πλάτη του καθίσµατος και όσο πιο µακριά είναι πρακτικά δυνατό από το τιµόνι. Να
χρησιµοποιείτε πάντα την ζώνη ασφαλείας.

αερόσακοι κουρτίνα που είναι στερεωµένοι στην
οροφή, είναι σχεδιασµένοι να ανοίγουν στην πλευρά του αυτοκινήτου που γίνεται η σύγκρουση.
Το Πρόσθετο Σύστηµα Συγκράτησης (SRS) είναι
σχεδιασµένο για να συµπληρώνει την προστασία
από τις 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» πιο πριν.
Αφού βάλετε τον διακόπτη της µίζας 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. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Προειδοποιητικά / Ενδεικτικά φώτα και βοµβητές» στο
κεφάλαιο «2. Όργανα και Χειριστήρια».

Σωστές (πίσω) θέσεις

Για τους αερόσακους του οδηγού και του συνοδηγού:
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Ο αερόσακος θα λειτουργήσει µόνο όταν ο διακόπτης της µίζας είναι στην θέση ON ή START.
•

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 τραυµα-

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Ποτέ µην τοποθετείτε παιδικό κάθισµα στο κάθισµα του συνοδηγού. Ο αερόσακος σε περίπτωση που ανοίξει θα µπορούσε να τραυµατίσει σοβαρά ή να σκοτώσει το παιδί σας. (∆είτε
το «Προειδοποιητικές ετικέτες αερόσακου»
παρακάτω).

•

Τα παιδιά θα µπορούσαν να τραυµατιστούν
σοβαρά ή να σκοτωθούν όταν ανοίξει ο αερόσακος εάν δεν είναι κατάλληλα προσδεµένα,
δείτε το «Παιδικά καθίσµατα» πιο πριν.

•

Ποτέ µην αφήνετε τα παιδιά να επιβαίνουν στο
αυτοκίνητο χωρίς να φοράνε ζώνη ασφαλείας.

1-29
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Επίσης µην να αφήνετε να βγάζουν τα χέρια
τους ή το πρόσωπό τους από το παράθυρο.
Μην επιχειρήσετε να κρατήσετε τα παιδιά στα
χέρια σας ή την αγκαλιά σας.

καθίσµατα 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 στις πλάτες
των µπροστινών καθισµάτων. Μπορεί να παρεµποδίσουν το άνοιγµα του αερόσακου

Πλευρικοί αερόσακοι και αερόσακοι κουρτίνα:
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

•

•

Σε κανονικές συνθήκες ο πλευρικός αερόσακος και ο αερόσακος κουρτίνα 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, ο πλευρικός αερόσακος
και ο αερόσακος κουρτίνα είναι πιο αποτελεσµατικά όταν κάθεστε τελείως πίσω και σε όρθια θέση στο κάθισµα. Ο πλευρικός αερόσακος ανοίγει µε µεγάλη δύναµη. Εάν εσείς ή
κάποιος από τους επιβάτες δεν φοράτε την
ζώνη ασφαλείας, γέρνετε µπροστά, κάθεστε
στο πλάι ή µε οποιοδήποτε τρόπο είστε εκτός
θέσης, διατρέχεται µεγαλύτερο κίνδυνο τραυµατισµού ή θανάτου σε περίπτωση ατυχήµατος.
Μην αφήνετε κανέναν να τοποθετεί τα χέρια
του, τα πόδια του ή το πρόσωπό του κοντά
στον πλευρικό αερόσακο ή τον αερόσακο
κουρτίνα. Μην αφήνετε κανέναν όταν κάθεται
στο µπροστινό κάθισµα ή τα πίσω εξωτερικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να έχετε µία εικόνα, δείτε το «Σύστηµα αερόσακου» στο κεφάλαιο «0. Πίνακας περιεχοµένων
µε εικόνες».

Σύστηµα προεντατήρων ζωνών ασφαλείας
Το σύστηµα του προεντατήρα των ζωνών ασφαλείας µπορεί να ενεργοποιηθεί µε το σύστηµα του αερόσακου σε συγκεκριµένους τύπους πρόσκρουσης.
Λειτουργώντας µε το καρούλι της ζώνης ασφαλείας
βοηθάει να σφίξει η ζώνη ασφαλείας την στιγµή
ποου το αυτοκίνητο εµπλακεί σε συγκεκριµένους
τύπους πρόσκρουσης, βοηθώντας στην πρόσδεση
των επιβατών των µπροστινών καθισµάτων. ∆είτε το
«Σύστηµα προεντατήρα ζώνης ασφαλείας» πιο
πριν.

Προειδοποιητικές ετικέτες αερόσακου

1. Προειδοποιητική ταµπέλα αερόσακου (SRS):
Η προειδοποιητική ταµπέλα σχετικά µε τον αερόσακο, είναι τοποθετηµένη στην επιφάνεια του
σκιαδίου του συνοδηγού.
2. Προειδοποιητική ταµπέλα αερόσακου συνοδηγού (SRS): Η προειδοποιητική ταµπέλα βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του ταµπλό στην
πλευρά του συνοδηγού.
3. Προειδοποιητική ταµπέλα πλευρικού αερόσακου (SRS): Η προειδοποιητική ταµπέλα βρίσκεται στο πλάι της κεντρικής κολώνας από την
πλευρά του συνοδηγού. Επίσης υπάρχουν ραµµένες ταµπέλες στα καλύµµατα των εµπρός καθισµάτων.
Αερόσακος συνοδηγού:
Η προειδοποιητική ετικέτα (1) βρίσκεται στο σκιάδιο.
«ΠΟΤΕ µην χρησιµοποιείτε παιδικό κάθισµα µε
την όψη πίσω σε κάθισµα που προστατεύεται από
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ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ µπροστά του. Μπορεί να
προκληθεί ΘΑΝΑΤΟΣ ή ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ στο ΠΑΙ∆Ι».
Το ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ είναι το ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ σηµείο για τα παιδιά ηλικίας από 12 χρόνων και
κάτω. Να χρησιµοποιείτε πάντα ζώνες ασφαλείας
και παιδικά καθίσµατα. Για την µέγιστη προστασία σε όλους τους τύπους συγκρούσεων, θα πρέπει να φοράτε πάντα την ζώνη ασφαλείας σας.
Μην κάθεστε ή γέρνετε περισσότερο από ότι
χρειάζεται κοντά στο τιµόνι. Μην τοποθετείτε
αντικείµενα πάνω στον αερόσακο ή ανάµεσα στον
αερόσακο και σε εσάς. Εάν το προειδοποιητικό
φως αερόσακου παραµένει αναµµένο ή αναβοσβήνει όταν βάλετε τον διακόπτη της µίζας στην
θέση ΟΝ, πηγαίνετε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο. Οι αερόσακοι µπορούν να αφαιρεθούν και να απορριφθούν µόνο από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο
Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.
Βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε την περιγραφή της
«Ετικέτας Αερόσακου» στο τέλος αυτού του βιβλίου.
Στα αυτοκίνητα που είναι εξοπλισµένα µε αερόσακο
συνοδηγού να χρησιµοποιείτε παιδικό κάθισµα µε
την όψη πίσω µόνο στα πίσω καθίσµατα.
Όταν τοποθετείτε παιδικό κάθισµα στο αυτοκίνητό
σας, να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή του για την τοποθέτηση. Για πληροφορίες δείτε το «Παιδικά καθίσµατα» πιο πριν.

Προειδοποιητικό φως αερόσακου

Το προειδοποιητικό φως του αερόσακου, που έχει
στο ταµπλό των οργάνων, ελέγχει
την ένδειξη
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 η µονάδα του αισθητήρα διάγνωσης, ο αισθητήρας ζώνης πρόσκρουσης, οι περιµετρικοί αισθητήρες, οι µονάδες των
αερόσακων και οι σχετικές καλωδιώσεις καθώς και
οι ζώνες ασφαλείας µε προεντατήρα.

•

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.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι µπροστινοί αερόσακοι, οι πλευρικοί αερόσακοι, οι αερόσακοι κουρτίνα και / ή η ζώνη ασφαλείας µε προεντατήρα δεν
θα λειτουργήσουν σωστά. Θα πρέπει να ελεγχθούν
και να επισκευαστούν. Ελάτε σε επαφή µε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο αµέσως.

Όταν βάλετε τον διακόπτη της µίζας στην θέση
ΟΝ ή START, το προειδοποιητικό φως του αερόσακου θα ανάψει για περίπου 7 δευτερόλεπτα και
στην συνέχεια θα σβήσει. Αυτό σηµαίνει ότι το
σύστηµα είναι λειτουργικό.
Εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις παρακάτω συνθήκες, τότε τα συστήµατα των αερόσακων και η ζώνη
ασφαλείας µε προεντατήρα χρειάζονται έλεγχο και
θα πρέπει να οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN:
1-31
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ
1. Αισθητήρας πρόσκρουσης
2. Μονάδες µπροστινών αερόσακων
3. Μονάδες πλευρικών αερόσακων στα µπροστινά
καθίσµατα
4. Μονάδες πλευρικών αερόσακων κουρτίνα στην
οροφή

•

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.

•

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.

•

Μην κάνετε µη εξουσιοδοτηµένες αλλαγές στο
ηλεκτρικό σύστηµα του αυτοκινήτου σας, το
σύστηµα ανάρτησης ή το εµπρός άκρο του
αµαξώµατος. Αυτό µπορεί να προκαλέσει την
σωστή λειτουργία των συστηµάτων του αερόσακου.

•

Οι παρεµβάσεις στο σύστηµα του αερόσακου,
µπορεί να έχουν σαν αποτέλεσµα σοβαρό
τραυµατισµό. 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.

•

Οποιαδήποτε εργασία γύρω και πάνω στο σύστηµα του αερόσακου θα πρέπει να γίνεται
από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της NISSAN.

5. Μονάδες πλευρικών αερόσακων κουρτίνα στην
οροφή
6. Εξωτερικός προεντατήρας ιµάντα µέσης (πλευρά οδηγού)
7. Ζώνη ασφαλείας µε προεντατήρες
8. Περιµετρικοί αισθητήρες
9. Μονάδα ελέγχου αερόσακου (ACU)
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Η τοποθέτηση ηλεκτρικού εξοπλισµού θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο
της NISSAN. Η 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.
•

Οι σύνδεσµοι της καλωδίωσης του αερόσακου
είναι κίτρινοι ή / και πορτοκαλί για εύκολη αναγνώριση.

Όταν ανοίγουν οι αερόσακοι 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, µαζί µε την χρήση των ζωνών ασφαλείας, βοηθούν στην απορρόφηση της δύναµης
πρόσκρουσης στο στέρνο του οδηγού και του συνοδηγού. Οι αερόσακοι κουρτίνα βοηθούν στην
απορρόφηση της δύναµης πρόσκρουσης στο κεφάλι του οδηγού, του συνοδηγού και των επιβατών
των πίσω εξωτερικών καθισµάτων. Μπορούν να βοηθήσουν να σωθούν ζωές και να µειώσουν τους
σοβαρούς τραυµατισµούς. Όµως ένας πλευρικός
αερόσακος ή αερόσακος κουρτίνα, την ώρα που
ανοίγει, µπορεί να προκαλέσει εκδορές ή άλλους
τραυµατισµούς. Οι πλευρικοί αερόσακοι και οι αερόσακοι κουρτίνα δεν παρέχουν προστασία στο
κάτω µέρος του σώµατος.

Σύστηµα µπροστινού αερόσακου

Φως κατάστασης αερόσακου συνοδηγού:

Ο αερόσακος του οδηγού βρίσκεται στο κέντρο του
τιµονιού ενώ ο αερόσακος του συνοδηγού βρίσκεται στο ταµπλό 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 απουσία
της) δεν είναι πάντα ένδειξη της σωστής λειτουργίας του συστήµατος των αερόσακων.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ µην τοποθετήσετε παιδικό κάθισµα µε την
όψη πίσω στο κάθισµα του συνοδηγού χωρίς προηγουµένως να απενεργοποιήσετε τον αερόσακο
του συνοδηγού µε τον διακόπτη (όπου υπάρχει).
∆είτε το «∆ιακόπτης αερόσακου συνοδηγού
(όπου υπάρχει)» πιο κάτω. Σε περίπτωση µετωπικής σύγκρουσης οι αερόσακοι ανοίγουν µε µεγάλη δύναµη. Έναν αερόσακος που ανοίγει θα µπορούσε να τραυµατίσει σοβαρά ή να σκοτώσει το
παιδί σας.
Ο αερόσακος του συνοδηγού είναι σχεδιασµένος
ώστε να κλείνει µε ητν χρήση του διακόπτη για τον
αερόσακο του συνοδηγού, µόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Επειδή το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισµένο
µε µπροστινό αερόσακο συνοδηγού, δεν επιτρέπεται να τοποθετήσετε παιδικό κάθισµα µε
την όψη πίσω στο κάθισµα του συνοδηγού
εκτός εάν έχει πρώτα απενεργοποιηθεί ο αερόσακος του συνοδηγού.

•

Μην τοποθετείτε παιδικό κάθισµα µε την όψη
πίσω στο κάθισµα του συνοδηγού εάν το σύστηµα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
(όπου υπάρχει) δεν λειτουργεί καλά. Σε αυτή
την περίπτωση το αυτοκίνητό σας θα πρέπει
αµέσως να πάει σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

Τα φώτα κατάστασης αερόσακου συνοδηγού
βρίσκεται στο ταµπλό των οργάνων πάνω από το
λεβιέ ταχυτήτων.
Όταν ο διακόπτης της µίζας τοποθετηθεί στην θέση
ΟΝ, το φως κατάστασης του αερόσακου του συνο-
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1. Τοποθετήστε στον διακόπτη της µίζας στην
θέση OFF.

δηγού ανάβει και µετά σβήνει, ή παραµένει αναµµένο ανάλογα µε την κατάσταση του αερόσακου του
συνοδηγού. Όταν ο διακόπτης της µίζας τοποθετηθεί στην θέση ΟΝ και ο αερόσακος συνοδηγού είναι:
•

Ενεργός: Τόσο το ενδεικτικό φως κατάστασης
όσο και το προειαερόσακου συνοδηγού
δοποιητικό φως αερόσακου
στο ταµπλό
θα σβήσουν µετά από 7 περίπου δευτερόλεπτα.

•

Ανενεργός: Τόσο το ενδεικτικό φως κατάσταόσο και το
σης αερόσακου συνοδηγού
προειδοποιητικό φως αερόσακου
στο ταµπλό (1) θα ανάψουν µετά τα 7 περίπου δευτερόλεπτα.
Το φως σβηστού αερόσακου συνοδηγού
θα ανάψει και θα παραµείνει αναµµένο για όσο ο
διακόπτης του αερόσακου του συνοδηγού είναι
στην θέση OFF (σβηστό).

Εάν το φως κατάστασης του αερόσακου του συνοδηγού λειτουργεί µε διαφορετικό τρόπο από ότι
περιγράφεται πιο πάνω, µπορεί ο αερόσακος του
συνοδηγού να µην λειτουργεί σωστά. Ζητήστε τον
έλεγχο και εάν χρειάζεται την επισκευή του συστήµατος από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή
εξειδικευµένο συνεργείο.
∆ιακόπτης αερόσακου συνοδηγού:
Ο αερόσακος του συνοδηγού µπορεί να κλείσει µε
τον διακόπτη του αερόσακου συνοδηγού (Α) που
βρίσκεται στο εσωτερικό από το ντουλαπάκι.

2. Ανοίξτε το ντουλαπάκι και βάλτε το κλειδί µέσα
στον διακόπτη του αερόσακου του συνοδηγού.
3. Πατήστε και γυρίστε το κλειδί στην θέση ΟΝ.
4. Τοποθετήστε τον διακόπτη της µίζας στην θέση
ΟΝ. Το φως κατάστασης αερόσακου συνοδηθα ανάψει και µετά από µία χρονική
γού
περίοδο θα σβήσει.
(Α) ∆ιακόπτης αερόσακου
(Β) Αριστεροτίµονα µοντέλα
(C) ∆εξιοτίµονα µοντέλα
Για να κλείσετε τον αερόσακο του συνοδηγού:
1. Τοποθετήστε στον διακόπτη της µίζας στην
θέση OFF.
2. Ανοίξτε το ντουλαπάκι και βάλτε το κλειδί µέσα
στον διακόπτη του αερόσακου του συνοδηγού.
∆είτε το «Κλειδί ανάγκης / µηχανικό κλειδί (µοντέλα µε Έξυπνο Κλειδί)» στο κεφάλαιο «3.
Έλεγχοι και ρυθµίσεις πριν την οδήγηση» για
την χρήση του κλειδιού ανάγκης / µηχανικού
κλειδιού.
3. Πατήστε και γυρίστε το κλειδί στην θέση OFF.
4. Τοποθετήστε τον διακόπτη της µίζας στην θέση
ΟΝ. Το φως κατάστασης αερόσακου συνοδηθα ανάψει και θα παραµείνει αναµµέγού
νο.
Για να ανοίξετε τον αερόσακο του συνοδηγού:

Σύστηµα πλευρικού αερόσακου
Οι πλευρικοί αερόσακοι βρίσκονται στην εξωτερική
πλευρά της πλάτης των µπροστινών καθισµάτων.
Οι πλευρικοί αερόσακοι είναι σχεδιασµένοι να ανοίξουν σε ιδιαίτερα σφοδρές πλάγιες συγκρούσεις αν
και µπορεί να ανοίξουν και όταν οι δυνάµεις άλλου
τύπου συγκρούσεων είναι παρόµοιες µε αυτές µιας
ιδιαίτερα σφοδρής πλάγιας σύγκρουσης. Είναι σχεδιασµένοι να ανοίγουν στην πλευρά που συγκρούστηκε το αυτοκίνητο. Μπορεί να µην ανοίξουν σε
συγκεκριµένες πλάγιες συγκρούσεις. Η ζηµιά του
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αυτοκινήτου (ή η έλλειψη ζηµιάς) δεν είναι πάντα
ένδειξη της σωστής λειτουργίας του πλευρικού αερόσακου.
Θα πρέπει ο οδηγός και ο συνοδηγός να φοράνε τις
ζώνες ασφαλείας και να κάθονται σε όρθια θέση και
όσο πιο µακριά είναι πρακτικά δυνατό από τον
πλευρικό αερόσακο. Επειδή οι πλευρικοί αερόσακοι
ανοίγουν γρήγορα προκειµένου να βοηθήσουν στην
προστασία του οδηγού και του συνοδηγού, η δύναµη ανοίγµατος των πλευρικών αερόσακων µπορεί
να αυξήσει τον κίνδυνο τραυµατισµού εάν ο επιβάτης είναι πολύ κοντά ή ακουµπάει επάνω στην µονάδα του πλευρικού αερόσακου την στιγµή που αυτός
ανοίγει. Ο πλευρικός αερόσακος θα ξεφουσκώσει
αµέσως µετά το τέλος της σύγκρουσης.

Σύστηµα αερόσακων κουρτίνα

όσο πιο µακριά είναι πρακτικά δυνατό από τον αερόσακο κουρτίνα. Επειδή οι αερόσακοι κουρτίνα
ανοίγουν γρήγορα προκειµένου να βοηθήσουν στην
προστασία του οδηγού και του συνοδηγού, η δύναµη ανοίγµατος των αερόσακων κουρτίνα µπορεί να
αυξήσει τον κίνδυνο τραυµατισµού εάν ο επιβάτης
είναι πολύ κοντά ή ακουµπάει επάνω στην µονάδα
του αερόσακου κουρτίνα την στιγµή που αυτός
ανοίγει. Ο αερόσακος κουρτίνα θα ξεφουσκώσει
αµέσως µετά το τέλος της σύγκρουσης.

Θα πρέπει ο οδηγός και ο συνοδηγός να φοράνε τις
ζώνες ασφαλείας και να κάθονται σε όρθια θέση και

•

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 αερόσακοι κουρτίνα βρίσκονται στην πλαϊνή ταπετσαρία του ουρανού.
Οι αερόσακοι κουρτίνα είναι σχεδιασµένοι να ανοίξουν σε ιδιαίτερα σφοδρές πλάγιες συγκρούσεις αν
και µπορεί να ανοίξουν και όταν οι δυνάµεις άλλου
τύπου συγκρούσεων είναι παρόµοιες µε αυτές µιας
ιδιαίτερα σφοδρής πλάγιας σύγκρουσης. Είναι σχεδιασµένοι να ανοίγουν στην πλευρά που συγκρούστηκε το αυτοκίνητο. Μπορεί να µην ανοίξουν σε
συγκεκριµένες πλάγιες συγκρούσεις. Η ζηµιά του
αυτοκινήτου (ή η έλλειψη ζηµιάς) δεν είναι πάντα
ένδειξη της σωστής λειτουργίας του αερόσακου
κουρτίνα.

σουν 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 (SRS) είναι καλυµµένη µε κίτρινη µόνωση είτε αµέσως πριν
από τους συνδέσµους της καλωδίωσης ή όλη
η καλωδίωση για εύκολη αναγνώριση.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

•

Οι παρεµβάσεις στο σύστηµα του αερόσακου,
µπορεί να έχουν σαν αποτέλεσµα σοβαρό
τραυµατισµό. 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.

•

Από την στιγµή που θα ανοίξει ο αερόσακος η
µονάδα του αερόσακου δεν θα λειτουργήσει
ξανά και θα πρέπει να αντικατασταθεί. Η µονάδα του αερόσακου θα πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN
ή εξειδικευµένο συνεργείο. Η µονάδα του αερόσακου δεν µπορεί να επισκευαστεί.

•

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 προκαλέ-

•

Όλα τα συστήµατα του αερόσακου θα πρέπει
να ελεγχθούν από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της NISSAN ή εξειδικευµένο συνεργείο
εάν γίνει ζηµιά στο µπροστινό άκρο του αυτοκινήτου.
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•

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 ή εξειδικευµένο συνεργείο. Οι σωστές διαδικασίες για την καταστροφή του αερόσακου περιγράφονται στο Service
Manual της NISSAN. Η λανθασµένη διαδικασία καταστροφής µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό.

Τα συστήµατα του 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 ή
εξειδικευµένο συνεργείο.
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 µίζας θα πρέπει να είναι πάντα στην θέση LOCK όταν δουλεύετε
κάτω από το καπό ή στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.
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ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Για την σύνοψη των µετρητών και οργάνων δείτε
το «∆ιάταξη οργάνων και χειριστηρίων» στο κεφάλαιο «0. Πίνακας περιεχοµένων µε εικόνες».

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

Οι δείκτες µε βελόνα µπορεί να κινηθούν ελαφρά
όταν βάλετε τον διακόπτη της µίζας στην θέση
OFF ή LOCK. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην καθαρίζετε τους µετρητές µε χηµικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι οθόνες των ενδείξεων σε αυτό το κεφάλαιο
µπορεί να διαφέρουν ελαφρά, ανάλογα µε το µοντέλο.

ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

Ο δείκτης µπορεί να µετακινηθεί ελαφρά κατά το
φρενάρισµα, όταν στρίβετε, όταν επιταχύνετε ή
όταν οδηγείτε σε ανήφορο ή κατήφορο. Το σύµβολο u υποδεικνύει ότι το στόµιο γεµίσµατος του
ρεζερβουάρ βρίσκεται στην δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ένα φως ένδειξης χαµηλής στάθµης καυσίµου θα
ανάψει στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου και θα ακουστεί ένας βοµβητής όταν η στάθµη στο ρεζερβουάρ χαµηλώσει. Γεµίστε το ρεζερβουάρ όσο µπορείτε πιο γρήγορα. Συνήθως, όταν
ο δείκτης καυσίµου φτάσει στην ένδειξη άδειο,
υπάρχει ακόµη ένα µικρό απόθεµα στο ρεζερβουάρ. Η διαθέσιµη κλίµακα ή απόσταση έως το άδειασµα εµφανίζεται µόνιµα στο κάτω µέρος της
οθόνης πληροφοριών του αυτοκινήτου. ∆είτε το
«Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου» παρακάτω.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βάλτε καύσιµα πριν η κλίµακα εµφανίσει «0» ή «---»
και ο δείκτης φτάσει στην θέση «άδειο».

Αριστεροτίµονο µοντέλο (για το δεξιοτίµονο η διάταξη
είναι η αντίθετη)

Χιλιοµετρητής και διπλός χιλιοµετρητής
ταξιδιού
Ο χιλιοµετρητής / διπλός χιλιοµετρητής ταξιδιού εµφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου
όταν ο διακόπτης της µίζας είναι στην θέση ΟΝ.
Η χιλιοµετρητής (1) εµφανίζει την συνολική απόσταση που έχει διανύσει το αυτοκίνητο.
Ο χιλιοµετρητής ταξιδιού (2) εµφανίζει την απόσταση µεµονωµένων ταξιδιών.
Οι ενδείξεις που εµφανίζονται µπορεί να διαφέρουν
ελαφρά ανάλογα µε το µοντέλο.
Αλλαγή της ένδειξης του διπλού χιλιοµετρητή ταξιδιού:

Το ταχύµετρο δείχνει την ταχύτητα του αυτοκινήτου (χλµ/ώρα ή µίλια ανά ώρα ΜΡΗ).

Πατήστε τον διακόπτη µηδενισµού ταξιδιού TRIP RESET (3) στην δεξιά ή την αριστερή πλευρά του ταµπλό
των οργάνων για να αλλάξετε την ένδειξη ως εξής:
Ταξίδι Α → Ταξίδι Β → ODO → Ταξίδι Α
2-3
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΑΜΠΛΟ

Μηδενισµός του διπλού χιλιοµετρητή ταξιδιού:

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πατήστε τον διακόπτη µηδενισµού ταξιδιού TRIP
RESET (3) για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο
για να µηδενίσετε τον χιλιοµετρητή ταξιδιού.

•

Εάν ο δείκτης περάσει την ένδειξη της περιοχής κανονικής λειτουργίας, σταµατήστε το αυτοκίνητο όσο το δυνατόν συντοµότερα. Η συνέχιση της λειτουργίας του αυτοκινήτου ενώ ο
κινητήρας έχει υπερθερµανθεί µπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζηµιά στον κινητήρα. Για τις
άµεσες ενέργειες που πρέπει να κάνετε, δείτε
το «Υπερθέρµανση του κινητήρα» στο κεφάλαιο «6. Σε περίπτωση ανάγκης».

•

Εάν ο δείκτης δηλώνει ότι η θερµοκρασία του
ψυκτικού υγρού του κινητήρα είναι κοντά στο
ζεστό άκρο της κανονικής περιοχής, µειώστε
την ταχύτητα του αυτοκινήτου για να µειώσετε
την θερµοκρασία.

ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Το στροφόµετρο δείχνει την ταχύτητα του κινητήρα
σε στροφές ανά λεπτό. Μην µαρσάρετε τον κινητήρα στην κόκκινη ζώνη 1.

Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν βγάλετε
την τάπα του ψυγείου προκειµένου να αποφύγετε
τον κίνδυνο να καείτε από το ψυκτικό υγρό.

Αριστεροτίµονο µοντέλο (για το δεξιοτίµονο η διάταξη
είναι η αντίθετη)

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

Η διαβάθµιση στον µετρητή ποικίλει ανάλογα µε το
µοντέλο.

Πατήστε την πλευρά + του διακόπτη (2) για να κάνετε πιο έντονο τον φωτισµό των φώτων του ταµπλό
και των µετρητών. Η µπάρα (1) µετακινείται στην
πλευρά +.

∆ΕΙΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Πατήστε την πλευρά – του διακόπτη (2) για να µειώσετε τα φώτα. Η µπάρα (1) µετακινείται στην πλευρά –.

Ο δείκτης αυτός υποδεικνύει την θερµοκρασία του
ψυκτικού υγρού του κινητήρα. Η θερµοκρασία του
ψυκτικού υγρού του κινητήρα θα πρέπει να παραµένει µέσα στην κανονική περιοχή (2).

Η λειτουργία ρύθµισης φωτεινότητας σταµατάει να
εµφανίζεται όταν δεν χειρίζεστε τον διακόπτη ελέγχου φωτισµού ταµπλό για λίγα δευτερόλεπτα.

Η θερµοκρασία του ψυκτικού υγρού του κινητήρα
ποικίλει ανάλογα µε την θερµοκρασία του εξωτερικού αέρα και τις συνθήκες οδήγησης.
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ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ (όπου
υπάρχει)
Η θερµοκρασία του εξωτερικού αέρα εµφανίζεται
σε 0C ή 0F.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
(TPMS)

¨Όταν η εξωτερική θερµοκρασία γίνει 30C (370F) ή
χαµηλότερη, η ένδειξη εξωτερικής θερµοκρασίας
αναβοσβήνει για να δώσει µία προειδοποίηση.
Η ένδειξη θα σταµατήσει να αναβοσβήνει µετά από
1 λεπτό ή όταν η θερµοκρασία του εξωτερικού αέρα
γίνει 40C (390F) ή παραπάνω.

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (όπου
υπάρχει)
Για λεπτοµέρειες δείτε το «Ένδειξη επιλογέα ταχυτήτων (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα
και οδήγηση».

(a) Ενδεικτικό φως TPMS
(b) Ένδειξη θέσης ελαστικού TPMS
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Σύστηµα
Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)» στο
κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση».
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΑ / ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΒΟΜΒΗΤΕΣ

Προειδοποιητικό φως ABS

Προειδοποιητικό φως ηλεκτρικού
τιµονιού

Ενδεικτικό φως προθέρµανσης*
(Πετρελαιοκινητήρας)

Προειδοποιητικό φως φρένων (κόκκινο)

Προειδοποιητικό φως ζώνης ασφαλείας (οδηγού και συνοδηγού)

Ενδεικτικό φως µεγάλης σκάλας
προβολέων

Προειδοποιητικό φως φόρτισης

Προειδοποιητικό φως αερόσακου
(SRS)

Ενδεικτικό φως για το πίσω φως
οµίχλης*

Προειδοποιητικό φως συστήµατος
Εµπρόσθιου Φρένου Ανάγκης*

Φως κατάστασης αερόσακου
συνοδηγού*

Ενδεικτικό φως πλευρικών και
µπροστινών φώτων πορείας

Προειδοποιητικό φως χαµηλής πίεσης
ελαστικού*

Προειδοποιητικό φως νερού στο
φίλτρο καυσίµου*

Ενδεικτικό φως ολίσθησης

Προειδοποιητικό φως δυσλειτουργίας
(κόκκινο)*
Ενδεικτικό φως δυσλειτουργίας
(πορτοκαλί)

Ενδεικτικό φως µεσαίας σκάλας προβολέων

Ενδεικτικό φως κατεύθυνσης τρέιλερ

Ενδεικτικό φως κλειδώµατος πορτών*

Ενδεικτικά φώτα φλας / αλάρµ

Κύριο προειδοποιητικό φως

Ενδεικτικό φως σβηστού ESP

Προειδοποιητικό φως ασφαλείας
NATS

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΜΠΩΝ
Με όλες τις πόρτες κλειστές, βάλτε το χειρόφρενο,
δέστε τις ζώνες ασφαλείας και γυρίστε τον διακόπτη της µίζας στην θέση ΟΝ χωρίς να βάλετε µπροστά τον κινητήρα.
Τα παρακάτω φώτα θα ανάψουν (όπου υπάρχουν)
για σύντοµο διάστηµα και στην συνέχεια θα σβήσουν:

Ενδεικτικό φως για το εµπρός φως
οµίχλης
,

,
,

,
,

,
,

,
,

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

*: όπου υπάρχει
Ορισµένες ενδείξεις και προειδοποιήσεις εµφανίζονται επίσης στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου ανάµεσα στο ταχύµετρο και τον χιλιοµετρητή.
∆είτε το «Οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου»
πιο κάτω.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΩΤΑ
∆είτε επίσης την «Οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου» παρακάτω.
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Προειδοποιητικό φως συστήµατος
αντιµπλοκαρίσµατος φρένων (ABS)

•

Πατώντας το πεντάλ του φρένου όταν ο διακόπτης της µίζας δεν είναι στην θέση ΟΝ και / ή
όταν η στάθµη των υγρών είναι χαµηλή µπορεί
να αυξήσει την απόσταση φρεναρίσµατος και
να απαιτείται µεγαλύτερη δύναµη στο πεντάλ
καθώς µπορεί να µεγαλώσει η διαδροµή του
πεντάλ.

•

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

Όταν γυρίσετε τον διακόπτη της µίζας στην θέση
ΟΝ, το προειδοποιητικό φως ABS ανάβει και στην
συνέχεια σβήνει. Αυτό δείχνει ότι το ABS λειτουργεί
κανονικά.
Εάν το προειδοποιητικό φως ABS ανάψει ενώ λειτουργεί ο κινητήρας, ή ενώ οδηγείτε, µπορεί να
δηλώνει ότι το ABS δεν λειτουργεί σωστά. Ζητήστε
από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της NISSAN ή
εξειδικευµένο συνεργείο να ελέγξει το σύστηµα.
Εάν υπάρξει δυσλειτουργία του ABS, η λειτουργία
αντιµπλοκαρίσµατος είναι κλειστή. Το σύστηµα των
φρένων µετά λειτουργεί κανονικά αλλά χωρίς την
υποβοήθηση αντιµπλοκαρίσµατος (δείτε το «Σύστηµα Φρένων» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση»).
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Σύστηµα
Αντιµπλοκαρίσµατος Φρένων (ABS)» στο κεφάλαιο
«5. Ξεκίνηµα και οδήγηση».

Προειδοποιητικό φως φρένων
BRAKE
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Το σύστηµα των φρένων µπορεί να µην λειτουργεί σωστά όταν είναι αναµµένο το προειδοποιητικό φως. Η οδήγηση θα µπορούσε να
είναι επικίνδυνη. Ακόµη και αν κρίνετε ότι το
σύστηµα των φρένων είναι ασφαλές ζητήστε
την ρυµούλκηση του αυτοκινήτου επειδή η
οδήγηση θα µπορούσε να είναι επικίνδυνη.

Ενδεικτικό φως χειρόφρενου:
Όταν ο διακόπτης της µίζας µπει στην θέση ΟΝ, το
προειδοποιητικό φως του χειρόφρενου ανάβει. Όταν
βάλετε µπροστά τον κινητήρα και λύσετε το χειρόφρενο το προειδοποιητικό φως φρένων σβήνει.
Εάν δεν λύσετε καλά το χειρόφρενο το προειδοποιητικό φως φρένων παραµένει αναµµένο. Βεβαιωθείτε ότι το προειδοποιητικό φως φρένων έχει σβήσει
πριν οδηγήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε το χειρόφρενο δείτε το «Χειρόφρενο»
στο κεφάλαιο «3. Έλεγχοι και ρυθµίσεις πριν την
οδήγηση».
Προειδοποιητικό χαµηλής στάθµης υγρών φρένων:
Εάν ανάψει το προειδοποιητικό φως φρένων ενώ
λειτουργεί ο κινητήρας ή ενώ οδηγείτε και το χειρόφρενο είναι λυµένο, µπορεί να δείχνει ότι η στάθµη
των υγρών των φρένων είναι χαµηλή.
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Εάν ανάψει το προειδοποιητικό φως φρένων ενώ
οδηγείτε, σταµατήστε το αυτοκίνητο αµέσως µόλις
αυτό µπορεί να γίνει µε ασφάλεια. Σβήστε τον κινητήρα και ελέγξτε την στάθµη των υγρών των φρένων. Εάν η στάθµη των υγρών των φρένων είναι
στην ελάχιστη ένδειξη, προσθέστε όσο υγρό φρένων απαιτείται. (∆είτε το «Υγρό συµπλέκτη (όπου
υπάρχει)» και το «Υγρό φρένων» στο κεφάλαιο «8.
Συντήρηση και κάντε το µόνος σας»).
Εάν η στάθµη των υγρών είναι επαρκής, ζητήστε
τον έλεγχο του συστήµατος των φρένων από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

Προειδοποιητικό φως φόρτισης
Το προειδοποιητικό φως ανάβει όταν ο διακόπτης
της µίζας είναι στην θέση ΟΝ. Αφού βάλετε µπροστά τον κινητήρα, το προειδοποιητικό φως φόρτισης σβήνει. Αυτό δείχνει ότι το σύστηµα φόρτισης
λειτουργεί κανονικά.
Εάν το φως ανάψει ενώ λειτουργεί ο κινητήρας ή
ενώ οδηγείτε, µπορεί να υποδεικνύει ότι το σύστηµα φόρτισης δεν λειτουργεί κανονικά και µπορεί να
χρειάζεται επισκευή.
Όταν το προειδοποιητικό φως ανάψει ενώ οδηγείτε,
σταµατήστε το αυτοκίνητο αµέσως µόλις αυτό µπορεί να γίνει µε ασφάλεια. Σβήστε τον κινητήρα και
ελέγξτε τον ιµάντα του δυναµό. Εάν ο ιµάντας είναι
χαλαρός, κοµµένος ή λείπει το σύστηµα φόρτισης
απαιτεί επισκευή (δείτε το «Ιµάντες» στο κεφάλαιο
«8. Συντήρηση και κάντε το µόνος σας»).
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Εάν ο ιµάντας του δυναµό δείχνει να λειτουργεί σωστά και το προειδοποιητικό φως φόρτισης παραµένει αναµµένο, ζητήστε τον άµεσο έλεγχο του συστήµατος από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της
NISSAN ή εξειδικευµένο συνεργείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην συνεχίζετε την οδήγηση εάν ο ιµάντας του
δυναµό είναι χαλαρός, κοµµένος ή λείπει.

Προειδοποιητικό φως συστήµατος
Εµπρόσθιου Φρένου Ανάγκης
(όπου υπάρχει)
Το φως αυτό ανάβει όταν το σύστηµα εµπρόσθιου
φρένου ανάγκης είναι στην θέση OFF στην κάτω
ένδειξη.
Εάν το φως ανάβει όταν το σύστηµα εµπρόσθιου
φρένου ανάγκης είναι ενεργό (ΟΝ) µπορεί να δηλώνει ότι το σύστηµα δεν είναι διαθέσιµο. ∆είτε το
«Σύστηµα Εµπρόσθιου Φρένου Ανάγκης (όπου
υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση»
για περισσότερες λεπτοµέρειες.
Απενεργοποιώντας το σύστηµα ESP από τον διακόπτη ESP OFF, γίνεται µη διαθέσιµο και το σύστηµα
Εµπρόσθιου Φρένου Ανάγκης. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

Προειδοποιητικό φως χαµηλής
πίεσης ελαστικού (όπου υπάρχει)
Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισµένο µε ένα Σύστηµα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)
που παρακολουθεί την πίεση σε όλα τα ελαστικά
εκτός της ρεζέρβας.

Το προειδοποιητικό φως χαµηλής πίεσης ελαστικού
προειδοποιεί για την χαµηλή πίεση ή δείχνει ότι το
TPMS δεν λειτουργεί σωστά.
Αφού βάλετε τον διακόπτη της µίζας στην θέση ΟΝ,
το φως ανάβει για περίπου 1 δευτερόλεπτο και µετά
σβήνει.
Προειδοποίηση χαµηλής πίεσης ελαστικού:
Το προειδοποιητικό φως χαµηλής πίεσης ελαστικού
θα ανάψει εάν το αυτοκίνητο κινείται µε χαµηλή πίεση σε κάποιο λάστιχο. Μία προειδοποίηση χαµηλής πίεσης (π.χ. [Low tyre pressure] – [Χαµηλή Πίεση Ελαστικού]) θα εµφανιστεί και στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.
Όταν ανάψει το ενδεικτικό φως TPMS θα πρέπει να
σταµατήσετε και να ρυθµίσετε την πίεση και των 4
ελαστικών στην συνιστώµενη πίεση ΚΡΥΟΥ ελαστικού που εµφανίζεται στο πινακιδάκι των ελαστικών
που βρίσκεται στην µεσαία κολώνα στην πλευρά
του οδηγού. ∆είτε το «Πινακιδάκι ελαστικών» στο
κεφάλαιο «9. Τεχνικές πληροφορίες».. Το ενδεικτικό
φως TPMS δεν σβήνει αυτόµατα όταν ρυθµιστεί η
πίεση του ελαστικού. Αφού φουσκώσετε το ελαστικό στην συνιστώµενη πίεση θα πρέπει να οδηγήσετε το αυτοκίνητο µε ταχύτητες πάνω από τα 25 χλµ/
ώρα για να ενεργοποιηθεί το TPMS και να σβήσει το
προειδοποιητικό φως TPMS. Χρησιµοποιήστε έναν
δείκτη πίεσης ελαστικών για να ελέγξετε την πίεση
των ελαστικών.
Η προειδοποίηση της χαµηλής πίεσης (π.χ. [Low
tyre pressure] – [Χαµηλή Πίεση Ελαστικού]) θα εµφανίζεται κάθε φορά που ο διακόπτης της µίζας
τοποθετείται στην θέση ΟΝ και για όσο το προειδο-

ποιητικό φς χαµηλής πίεσης ελαστικού παραµένει
αναµµένο.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Οθόνη
πληροφοριών αυτοκινήτου» και το «Σύστηµα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)» παρακάτω.
Επαναφορά του TPMS θα πρέπει να γίνεται και
κάθε φορά που αλλάζετε ένα ελαστικό ή έναν τροχό
ή κάνετε περιστροφή των ελαστικών.
Ανάλογα µε την αλλαγή της εξωτερικής θερµοκρασίας µπορεί το προειδοποιητικό φως χαµηλής πίεσης ελαστικών να ανάψει ακόµη και εάν η πίεση των
ελαστικών είναι σωστά ρυθµισµένη. Ρυθµίστε την
πίεση των ελαστικών στην συνιστώµενη ΚΡΥΑ πίεση
πάλι, όταν τα ελαστικά είναι κρύα και επαναφέρετε
το TPMS.
Εάν το προειδοποιητικό φως χαµηλής πίεσης ελαστικών συνεχίζει να ανάβει αφού έχετε κάνει την
διαδικασία επαναφοράς, µπορεί αυτό να δηλώνει
ότι το TPMS δεν λειτουργεί σωστά. Ζητήστε τον
έλεγχο του συστήµατος από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Σύστηµα
Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)» στο
κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση» και το «Οθόνη
πληροφοριών αυτοκινήτου» παρακάτω.
∆υσλειτουργία TPMS:
Εάν το TPMS δεν λειτουργεί σωστά, το προειδοποιητικό φως χαµηλής πίεσης ελαστικού θα αναβοσβήσει για περίπου 1 λεπτό όταν βάλετε τον διακόπτη
της µίζας στην θέση ΟΝ. Το φως θα παραµείνει
αναµµένο µετά το περίπου 1 λεπτό. Ζητήστε τον
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θα µπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυµατισµό. Ελέγξτε την πίεση και στα τέσσερα ελαστικά. Ρυθµίστε την πίεση των ελαστικών στην
συνιστώµενη ΚΡΥΑ πίεση που εµφανίζεται στο
πινακιδάκι των ελαστικών που βρίσκεται στην
µεσαία κολώνα στην πλευρά του οδηγού, προκειµένου να σβήσει το προειδοποιητικό φως
πίεσης ελαστικών. Εάν το φως συνεχίζει να
ανάβει ενώ οδηγείτε και αφού έχετε ρυθµίσει
την πίεση των ελαστικών, µπορεί ένα λάστιχο
να είναι σκασµένο. Εάν έχετε σκασµένο ελαστικό, επισκευάστε το µε το κιτ επισκευής
ανάγκης σκασµένου ελαστικού (όπου υπάρχει) ή αντικαταστήστε το µε την ρεζέρβα (όπου
υπάρχει) το συντοµότερο δυνατό.

έλεγχο του συστήµατος από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο. Το προειδοποιητικό χαµηλής πίεσης ελαστικού δεν θα εµφανιστεί εάν το προειδοποιητικό φως χαµηλής πίεσης ελαστικού ανάβει για να δείξει την δυσλειτουργία του TPMS.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Σύστηµα
Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)» στο
κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση».
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

•

•

Τα ραδιοκύµατα θα µπορούσαν να επηρεάσουν ανεπανόρθωτα τον ηλεκτρικό ιατρικό
εξοπλισµό. Αυτή που χρησιµοποιούν βηµατοδότη θα πρέπει να έλθουν σε επαφή µε τον
κατασκευαστή του ηλεκτρικού ιατρικού εξοπλισµού για τις πιθανές επήρειες πριν από την
χρήση.
Εάν το φως δεν ανάβει όταν πατήστε τον διακόπτη της µίζας στην θέση ΟΝ, ζητήστε τον
έλεγχο του αυτοκινήτου από εξουσιοδοτηµένο
συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.
Εάν το προειδοποιητικό φως χαµηλής πίεσης
ανάβει ενώ οδηγείτε, αποφύγετε τις απότοµες
µανούβρες του τιµονιού ή το απότοµο φρενάρισµα, µειώστε την ταχύτητα του αυτοκινήτου,
βγείτε από τον δρόµο σε ασφαλές σηµείο και
σταµατήστε το αυτοκίνητο το συντοµότερο δυνατό. Η οδήγηση µε ξεφούσκωτα λάστιχα µπορεί να κάνει µόνιµη ζηµιά στα ελαστικά και
αυξάνει το ενδεχόµενα να σκάσει κάποιο λάστιχο. Αυτό θα µπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ζηµιά στο αυτοκίνητο και ατύχηµα που

•

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

•

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

•

Η αντικατάσταση των ελαστικών µε διαφορετικά από αυτά που αρχικά είχε τοποθετήσει η
Nissan µπορεί να επηρεάσει την σωστή λειτουργία του TPMS.
2-9

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Το TPMS δεν υποκαθιστά τον τακτικό έλεγχο
της πίεσης των ελαστικών. Να ελέγχετε τακτικά την πίεση του αέρα των ελαστικών.

•

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

•

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

Προειδοποιητικό φως
δυσλειτουργίας (κόκκινο) (όπου
υπάρχει)
Όταν ο διακόπτης της µίζας γυριστεί στην θέση ΟΝ,
το προειδοποιητικό φως δυσλειτουργίας ανάβει.
Αυτό σηµαίνει ότι το σύστηµα λειτουργεί κανονικά.
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε το «Ενδεικτικό φως δυσλειτουργίας (ΜΙ) (πορτοκαλί)» δείτε παρακάτω
στα Ενδεικτικά φώτα.
Εάν το κόκκινο προειδοποιητικό φως δυσλειτουργίας παραµένει σταθερά αναµµένο ενώ λειτουργεί ο
κινητήρας, µπορεί να υποδηλώνει δυσλειτουργία
στο σύστηµα ελέγχου του κινητήρα.
Ζητείστε από το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της
NISSAN ή εξειδικευµένο συνεργείο να ελέγξει το
αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να ρυµουλκηθεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η συνέχιση της χρήσης του αυτοκινήτου χωρίς να
ελεγχθεί και να επισκευαστεί προηγουµένως το
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σύστηµα ελέγχου του κινητήρα, µπορεί να έχει
σαν αποτέλεσµα µειωµένη απόδοση, αυξηµένη
κατανάλωση καυσίµου και πιθανή ζηµιά στο σύστηµα ελέγχου του κινητήρα η οποία µπορεί να
επηρεάσει την κάλυψή σας από την εγγύηση.
Η λάθος ρύθµιση του συστήµατος ελέγχου καυσαερίων του αυτοκινήτου µπορεί να οδηγήσει σε µη
συµµόρφωση µε τους νόµους και τους κανονισµούς
που αφορούν στα καυσαέρια.

Κύριο προειδοποιητικό φως
Όταν ο διακόπτης της µίζας είναι στην θέση ΟΝ,
ανάβει το κύριο προειδοποιητικό φως εάν εµφανίζεται οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου (δείτε το «Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου» πιο κάτω):
•

Προειδοποίηση ότι δεν υπάρχει κλειδί

•

Προειδοποίηση λάθος ID κλειδιού

•

Προειδοποίηση χαµηλής στάθµης υγρού πλυστικού παρµπρίζ

•

Προειδοποίηση απελευθέρωσης χειρόφρενου

•

Προειδοποίηση ανοιχτής πόρτας / καπό

•

Προειδοποίηση χαµηλής πίεσης ελαστικού

•

Προειδοποίηση συστήµατος Έξυπνου Κλειδιού

Εάν οι προειδοποιήσεις του συστήµατος βοήθειας
στον οδηγό (όπου υπάρχει) εµφανιστεί στην οθόνη
πληροφοριών του αυτοκινήτου, ανάβει επίσης το
κύριο προειδοποιητικό φως. ∆είτε τα «Σύστηµα
Προειδοποίησης Τυφλού Σηµείου BSW (όπου υπάρ-

χει)», «Σύστηµα Προειδοποίησης Απότοµης Αλλαγής Λωρίδας (LDW) (όπου υπάρχει)» και το «Σύστηµα Φρένου Ανάγκης Μπροστά (όπου υπάρχει)» στο
κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση».

Προειδοποιητικό φως ασφαλείας
NATS
Το φως αναβοσβήνει όταν ο διακόπτης της µίζας
είναι στην θέση LOCK, OFF ή Acc. Η λειτουργία
αυτή δείχνει ότι το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισµένο µε το σύστηµα ασφαλείας (NATS).
Εάν το σύστηµα NATS δεν λειτουργεί κανονικά,
τότε το φως θα παραµείνει αναµµένο όταν ο διακόπτης της µίζας γυριστεί στην θέση ΟΝ.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το «Σύστηµα
ασφαλείας» παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο.

Προειδοποιητικό φως ηλεκτρικού
τιµονιού
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

•

Εάν δεν λειτουργεί ο κινητήρας ή σβήσει ενώ
οδηγείτε, δεν θα λειτουργήσει η ηλεκτρική
υποβοήθηση του τιµονιού. Το τιµόνι θα είναι
πιο βαρύ.
Όταν ανάβει το προειδοποιητικό φως ηλεκτρικού τιµονιού µε τον κινητήρα σε λειτουργία
δεν θα έχετε την ηλεκτρική υποβοήθηση του
τιµονιού. Θα συνεχίσετε να έχετε τον έλεγχο
του αυτοκινήτου αλλά το τιµόνι θα είναι πιο
δύσκολο στον χειρισµό του. Ζητήστε τον έλεγχο του ηλεκτρικού συστήµατος από εξουσιο-

δοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο
συνεργείο.
Όταν ο διακόπτης της µίζας γυρίσει στην θέση ΟΝ,
το προειδοποιητικό φως ηλεκτρικού τιµονιού θα
ανάψει. Αφού βάλετε µπροστά τον κινητήρα, το
προειδοποιητικό φως ηλεκτρικού τιµονιού σβήνει.
Αυτό δείχνει ότι το σύστηµα ηλεκτρικά υποβοηθούµενου τιµονιού λειτουργεί κανονικά.
Εάν το προειδοποιητικό φως ηλεκτρικού τιµονιού
ανάψει ενώ λειτουργεί ο κινητήρας, µπορεί να δείχνει ότι το σύστηµα του ηλεκτρικού τιµονιού δεν
λειτουργεί σωστά και µπορεί να χρειάζεται συντήρηση. Ζητήστε τον έλεγχο του συστήµατος του
ηλεκτρικά υποβοηθούµενου τιµονιού από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξουσιοδοτηµένο
συνεργείο. ∆είτε το «Σύστηµα Ηλεκτρικά Υποβοηθούµενου Τιµονιού» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και
οδήγηση».

Προειδοποιητικό φως ζωνών
ασφαλείας (για την ζώνη
ασφαλείας του οδηγού και του
συνοδηγού)
Το προειδοποιητικό φως ζωνών ασφαλείας σας
υπενθυµίζει να δέσετε τις ζώνες ασφαλείας σας. Το
φως ανάβει όποτε ο διακόπτης της µίζας τοποθετηθεί στην θέση ΟΝ ή START και παραµένει αναµµένο
έως ότου να δεθεί η ζώνη ασφαλείας του οδηγού
και/ή του συνοδηγού. Ταυτόχρονα ο βοµβητής για
περίπου 6 δευτερόλεπτα εκτός εάν η ζώνη ασφαλείας του οδηγού και/ή του συνοδηγού έχουν δεθεί.
∆είτε το «Βοµβητής υπενθύµισης ζώνης ασφαλείας»
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παρακάτω. Το προειδοποιητικό φως της ζώνης
ασφαλείας µπορεί επίσης να ανάψει εάν δεν έχει δεθεί η ζώνη του συνοδηγού ενώ υπάρχει επιβάτης στο
κάθισµα. Το σύστηµα δεν ενεργοποιεί το προειδοποιητικό φως για τον συνοδηγό για 7 δευτερόλεπτα
από την στιγµή που βάλετε τον διακόπτη της µίζας
στην θέση ΟΝ. ∆είτε το «Ζώνες ασφαλείας» στο κεφάλαιο «1. Ασφάλεια – Καθίσµατα, Ζώνες Ασφαλείας
και Πρόσθετο Σύστηµα Συγκράτησης» για προφυλάξεις στην χρήση της ζώνης ασφαλείας.

Προειδοποιητικό φως πρόσθετου
συστήµατος συγκράτησης (SRS)
(αερόσακου)
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν το προειδοποιητικό φως του πρόσθετου συστήµατος συγκράτησης είναι αναµµένο, θα µπορούσε να σηµαίνει ότι ο µπροστινός αερόσακος,
ο πλευρικός αερόσακος (όπου υπάρχει), ο αερόσακος κουρτίνα (όπου υπάρχει) και/ή τα συστήµατα των προεντατήρων δεν θα λειτουργήσουν
σε περίπτωση ατυχήµατος. Για να αποφύγετε τον
τραυµατισµό τον δικό σας ή άλλων, ζητήστε τον
έλεγχο του αυτοκινήτου από εξουσιοδοτηµένο
συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο το
συντοµότερο δυνατό.
Όταν ο διακόπτης της µίζας είναι στην θέση ΟΝ ή
START, το προειδοποιητικό φως αερόσακου (SRS)
θα ανάψει για περίπου 7 δευτερόλεπτα και µετά θα
σβήσει, εάν το σύστηµα λειτουργεί κανονικά.
Εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις παρακάτω συνθήκες, ο αερόσακος και/ή ο προεντατήρας της ζώ-

νης ασφαλείας χρειάζεται επισκευή και θα πρέπει
να οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας στο πλησιέστερο
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN.
•

Το προειδοποιητικό φως του αερόσακου παραµένει αναµµένο 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 (αερόσακος)
και ο προεντατήρας της ζώνης ασφαλείας µπορεί
να µην λειτουργήσει κανονικά εάν προηγουµένως
δεν ελεγχθούν και επισκευαστούν.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο κεφάλαιο
«1. Ασφάλεια – καθίσµατα, ζώνες ασφαλείας και
πρόσθετο σύστηµα συγκράτησης» το «Προειδοποιητικό φως αερόσακου».

Φως κατάστασης αερόσακου
συνοδηγού (όπου υπάρχει)
Το φως κατάστασης αερόσακου συνοδηγού (
)
που βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα πάνω από το
λεβιέ ταχυτήτων, θα ανάψει όταν ο αερόσακος του
συνοδηγού είναι απενεργοποιηµένος από τον διακόπτη αερόσακου συνοδηγού. Όταν ο αερόσακος
του συνοδηγού είναι ενεργός, το φως κατάστασης
αερόσακου συνοδηγού θα ανάψει σύντοµα και µετά
θα σβήσει.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Φως κατάστασης αερόσακου συνοδηγού (όπου υπάρχει)»
στο κεφάλαιο «1. Ασφάλεια – Καθίσµατα, Ζώνες

ασφαλείας και Πρόσθετο Σύστηµα Συγκράτησης».

Προειδοποιητικό φως νερού στο
φίλτρο καυσίµου (όπου υπάρχει)
Εάν το προειδοποιητικό φως παραµένει αναµµένο ή
αναβοσβήνει ακανόνιστα ενώ λειτουργεί ο κινητήρας, µπορεί να υπάρχει νερό στο φίλτρο καυσίµου.
Εάν συµβεί αυτό, αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο
συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν δεν στραγγίξετε το νερό από το φίλτρο καυσίµου µπορεί να προκληθεί σοβαρή ζηµιά στον κινητήρα. Αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο το συντοµότερο δυνατόν.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΦΩΤΑ
Ενδεικτικό φως µεσαίας σκάλας
προβολέων
Το φως αυτό ανάβει όταν γυρίσετε τον διακόπτη
. Οι προβολείς ανάβουν
των φώτων στην θέση
και παραµένουν αναµµένα τα µπροστινά, τα πλευρικά και τα πίσω φώτα πορείας, το φως της πινακίδας
κυκλοφορίας και τα φώτα του ταµπλό.

Ενδεικτικό φως κλειδώµατος
πορτών (όπου υπάρχει)
Το ενδεικτικό φως κλειδώµατος πορτών που βρίσκεται στο ταµπλό των οργάνων ανάβει όταν είναι
κλειδωµένες όλες οι πόρτες ενώ ο διακόπτης της
µίζας είναι στην θέση ΟΝ.
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•

Όταν οι πόρτες είναι κλειδωµένες µε τον διακόπτη ηλεκτρικής κλειδαριάς, το ενδεικτικό φως
κλειδώµατος πορτών θα ανάψει για 30 λεπτά.

•

Όταν οι πόρτες είναι κλειδωµένες πατώντας το
κουµπί LOCK στο Έξυπνο Κλειδί ή µε οποιονδήποτε διακόπτη επερώτησης (όπου υπάρχει), το
ενδεικτικό φως κλειδώµατος πορτών θα ανάψει
για 1 λεπτό.

•

Το ενδεικτικό φως κλειδώµατος πορτών σβήνει
όταν ξεκλειδώσετε οποιαδήποτε πόρτα.

Για το κλείδωµα ή το ξεκλείδωµα των πορτών δείτε
το «Κλειδαριές πορτών» στο κεφάλαιο «3. Έλεγχοι
και ρυθµίσεις πριν την οδήγηση».

Ενδεικτικό φως ESP OFF (όπου
υπάρχει)
Το φως ανάβει όταν έχετε πατήσει τον διακόπτη για
το Ηλεκτρονικό Πρόγραµµα Ευστάθειας στην θέση
OFF. Αυτό δείχνει ότι το ESP δεν λειτουργεί.
Απενεργοποιώντας το σύστηµα ESP από τον διακόπτη ESP OFF, γίνεται µη διαθέσιµο και το σύστηµα
Εµπρόσθιου Φρένου Ανάγκης. ∆είτε το «Εµπρόσθιο
Φρένο Ανάγκης (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5.
Ξεκίνηµα και οδήγηση» για περισσότερες λεπτοµέρειες.
Το φως αυτό ανάβει επίσης σύντοµα όταν γυρίσετε
τον διακόπτη της µίζας στην θέση ΟΝ. Το φως θα
σβήσει µετά από περίπου 1 δευτερόλεπτο εάν το
ESP λειτουργεί κανονικά.
Όταν το ενδεικτικό φως ESP OFF και το ενδεικτικό
φως ολίσθησης (SLIP) (δείτε το «Ενδεικτικό φως

ολίσθησης SLIP (όπου υπάρχει)» πιο κάτω), ανάβουν ενώ είναι ενεργοποιηµένο το σύστηµα ESP,
προειδοποιεί τον οδηγό για το γεγονός ότι είναι
ενεργοποιηµένη η λειτουργία fail safe του συστήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι το σύστηµα µπορεί να µην
λειτουργεί καλά. Ζητήστε τον έλεγχο του συστήµατος από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.
Εάν παρουσιαστεί ανωµαλία στο σύστηµα, η λειτουργία ESP του συστήµατος θα ακυρωθεί αλλά το
αυτοκίνητο συνεχίζει να µπορεί να οδηγηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Σύστηµα Ηλεκτρονικού Προγράµµατος Ευστάθειας (ESP) (όπου
υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση».

Ενδεικτικό φως για το εµπρόσθιο
φως οµίχλης
Το φως ανάβει όταν ανάψετε τα µπροστινά φώτα
οµίχλης. ∆είτε το «Φώτα οµίχλης» πιο κάτω.

Ενδεικτικό φως προθέρµανσης
(πετρελαιοκινητήρες)
Το φως αυτό ανάβει όταν ο διακόπτης της µίζας είναι στην θέση ΟΝ και σβήνει όταν έχουν ζεσταθεί οι
προθερµαντήρες. Ο χρόνος προθέρµανσης είναι
µεγαλύτερος όταν ο κινητήρας είναι κρύος.

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 δυσλειτουργίας
(πορτοκαλί)
Όταν γυρίσετε τον διακόπτη της µίζας στην θέση
ΟΝ, το πορτοκαλί φως δυσλειτουργίας ανάβει.
Αυτό σηµαίνει ότι το σύστηµα λειτουργεί κανονικά.
Εάν το πορτοκαλί Ενδεικτικό Φως ∆υσλειτουργίας
ανάβει σταθερά ή αναβοσβήνει (όπου υπάρχει) ενώ
λειτουργεί ο κινητήρας, µπορεί να υποδηλώνει δυσλειτουργία στο σύστηµα ελέγχου του κινητήρα.
∆είτε το «Προειδοποιητικό φως δυσλειτουργίας
(κόκκινο) (όπου υπάρχει)» πιο πριν για πληροφορίες
σχετικά µε το κόκκινο προειδοποιητικό φως (όπου
υπάρχει).
Παραµένει σταθερά αναµµένο (πορτοκαλί):
Έχει εντοπιστεί κάποια δυσλειτουργία στο σύστηµα
ελέγχου του κινητήρα.
Ζητήστε από το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της
NISSAN να ελέγξει το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο
δεν χρειάζεται να ρυµουλκηθεί.
Αναβοσβήνει (πορτοκαλί) (όπου υπάρχει):
Έχει εντοπιστεί αχρόνιστη ανάφλεξη στον κινητήρα
που µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο σύστηµα ελέγχου του κινητήρα.
Για να µειώσετε ή να αποφύγετε ζηµιά στο σύστηµα ελέγχου του κινητήρα:
•

Μην οδηγείτε µε ταχύτητα πάνω από 70 χλµ /
ώρα.

•

Αποφύγετε την απότοµη επιτάχυνση ή επιβράδυνση.
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•

Αποφύγετε την ανάβαση σε απότοµες ανηφόρες.

•

Εάν είναι δυνατό, µειώστε το φορτίο που µεταφέρετε ή ρυµουλκείτε.

Το Ενδεικτικό φως δυσλειτουργίας µπορεί να σταµατήσει να αναβοσβήνει και να µείνει σταθερά
αναµµένο.
Ζητείστε από το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της
NISSAN ή εξειδικευµένο συνεργείο να ελέγξει το
αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να ρυµουλκηθεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η συνέχιση της χρήσης του αυτοκινήτου χωρίς να
ελεγχθεί και να επισκευαστεί προηγουµένως το
σύστηµα ελέγχου του κινητήρα, µπορεί να έχει
σαν αποτέλεσµα µειωµένη απόδοση, αυξηµένη
κατανάλωση καυσίµου και πιθανή ζηµιά στο σύστηµα ελέγχου του κινητήρα που µπορεί να επηρεάσει την κάλυψή σας από την εγγύηση.

Ενδεικτικό φως για το πίσω φως
οµίχλης (όπου υπάρχει)
Το φως αυτό ανάβει όταν ανάψετε το πίσω φώς οµίχλης.

Ενδεικτικό φως φώτων πορείας
Το φως αυτό ανάβει όταν έχετε επιλέξει τα φώτα
πορείας. ∆είτε το «Προβολείς και φλας» παρακάτω
για λεπτοµέρειες.

Ενδεικτικό φως ολίσθησης (SLIP)
(όπου υπάρχει)
Το ενδεικτικό φως θα αναβοσβήσει όταν λειτουργεί
το Ηλεκτρονικό Πρόγραµµα Ευστάθειας (ESP) για
να ειδοποιήσει τον οδηγό για το γεγονός ότι η επιφάνεια του δρόµου γλιστρά και το αυτοκίνητο πλησιάζει τα όρια πρόσφυσής του.
Μπορεί να νοιώσετε ή να ακούσετε το σύστηµα να
λειτουργεί, αυτό είναι φυσιολογικό.
Το φως θα συνεχίσει να αναβοσβήνει για λίγα δευτερόλεπτα αφού το σύστηµα ESP έχει σταµατήσει
να περιορίζει την περιστροφή των τροχών.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Ενδεικτικό φως ESP OFF (όπου υπάρχει)» πιο πριν και το
«Σύστηµα Ηλεκτρονικού Προγράµµατος Ευστάθειας (ESP) (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση».

Ενδεικτικό φως κατεύθυνσης
ρυµουλκούµενου (τρέιλερ)
Το φως θα ανάψει όποτε πρόσθετο ηλεκτρικό φορτίο γίνεται αντιληπτό από το σύστηµα ένδειξης κατεύθυνσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το «Ρυµούλκηση τρέιλερ» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση».

Ενδεικτικό φως φλας / αλάρµ
Το φως αυτό ανάβει όταν λειτουργούν τα φλας ή τα
αλάρµ. ∆είτε το «∆ιακόπτης προβολέων και φλας»

παρακάτω και το «∆ιακόπτης αλάρµ» στο κεφάλαιο
«6. Σε περίπτωση ανάγκης» για περισσότερες λεπτοµέρειες.

ΒΟΜΒΗΤΕΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ
Βοµβητής προειδοποίησης φθοράς στα
τακάκια
Τα τακάκια έχουν ηχητικές προειδοποιήσεις φθοράς. Όταν ένα τακάκι απαιτεί αντικατάσταση θα
κάνει έναν οξύ ήχο γρατζουνίσµατος όταν το αυτοκίνητο είναι σε κίνηση. Αυτός ο ήχος θα παρουσιαστεί στην αρχή µόνο όταν πατάτε το πεντάλ του
φρένου. Όταν το τακάκι φθαρεί περισσότερο ο
ήχος θα ακούγεται πάντα, ακόµη και όταν δεν πατάτε το πεντάλ του φρένου. Ζητήστε τον έλεγχο των
φρένων το ταχύτερο δυνατό εάν ακουστεί ο προειδοποιητικός ήχος φθοράς.
Ζητήστε άµεσα τον έλεγχο και εάν απαιτείται την
επισκευή του συστήµατος από εξουσιοδοτηµένο
συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

Βοµβητής υπενθύµισης ανοικτής πόρτας
Ο βοµβητής θα ηχήσει εάν οποιαδήποτε άλλη πόρτα, εκτός από αυτή του οδηγού, είναι ανοικτή και ο
διακόπτης του ηλεκτρικού κλειδώµατος της πόρτας
είναι πατηµένος.
Μοντέλα µε Έξυπνο Κλειδί: Ο εξωτερικός βοµβητής θα ηχήσει εάν το αυτοκίνητο έχει κλειδώσει µε
τηλεχειρισµό η µε την χρήση της εξωτερικής κλειδαριάς και οποιαδήποτε πόρτα είναι ανοικτή.
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Βοµβητής υπενθύµισης χειρόφρενου
Θα ακουστεί ένας βοµβητής εάν το αυτοκίνητο κινείται µε περισσότερα από 7 χλµ/ώρα και το χειρόφρενο είναι δεµένο. Σταµατήστε το αυτοκίνητο και
λύστε το χειρόφρενο.

Βοµβητής υπενθύµισης κλειδιών (µοντέλα µε
Έξυπνο κλειδί)
Ο εξωτερικός βοµβητής θα ηχήσει 3 φορές εάν:
•

Βοµβητής υπενθύµισης φώτων

Βγάλετε το Έξυπνο Κλειδί έξω από το αυτοκίνητο και το κουµπί της µίζας δεν είναι στην θέση
LOCK.
Το αυτοκίνητο κλειδωθεί µε τηλεχειρισµό ή µε
την χρήση της εξωτερικής ασφάλειας της πόρτας και έχετε αφήσει το Έξυπνο Κλειδί µέσα στο
αυτοκίνητο.

Ένας βοµβητής θα ηχήσει για 10 δευτερόλεπτα
όταν ο διακόπτης των φώτων είναι αναµµένος και
ανοίξετε την πόρτα του οδηγού (διακόπτης µίζας
στην θέση OFF ή LOCK).

•

∆είτε το «∆ιακόπτης προβολέων και φλας» παρακάτω για πληροφορίες σχετικά µε την λειτουργία του
φωτισµού του αυτοκινήτου.

Βοµβητής υπενθύµισης παρκαρίσµατος
(όπου υπάρχει)

Βοµβητής υπενθύµισης φώτων οµίχλης
Θα ηχήσει ένας βοµβητής, εάν ο διακόπτης της µίζας είναι στην θέση OFF ή LOCK και ο διακόπτης
των προβολέων είναι στην θέση AUTO (όπου υπάρχει) και έχετε αφήσει αναµµένα τα φώτα οµίχλης.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες δείτε το «∆ιακόπτης προβολέων και φλας» πιο κάτω.

Βοµβητής υπενθύµισης ζώνης ασφαλείας
Ένας βοµβητής θα ηχήσει για περίπου 90 δευτερόλεπτα εάν η ταχύτητα του αυτοκινήτου ξεπεράσει
τα 15 χιλιόµετρα / ώρα και η ζώνη ασφαλείας του
οδηγού και (εάν υπάρχει επιβάτης) του συνοδηγού
δεν είναι δεµένη. ∆είτε το «Προειδοποιήσεις ζωνών
ασφαλείας» στο κεφάλαιο «1. Ασφάλεια – Καθίσµατα, ζώνες ασφαλείας και πρόσθετο σύστηµα συγκράτησης».

στήµατος Σβησίµατος / Εκκίνησης θα ηχήσει σε διαστήµατα των 5 λεπτών σας υπενθύµιση ώστε να
αποτραπεί η πιθανότητα της νεκρής µπαταρίας.
Χρησιµοποιήστε τον διακόπτη της µίζας για να σβήσετε τον κινητήρα.
Κλείστε το καπό ή την πόρτα του οδηγού ή δέστε
την ζώνη ασφαλείας και µετά βάλτε µπροστά τον
κινητήρα χρησιµοποιώντας τον διακόπτη της µίζας.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το «[Stop/
Start]» και το «Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης
(όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και
οδήγηση».

Θα ακουστεί ένας βοµβητής εάν γυρίσετε τον διακόπτη της µίζας στην θέση LOCK και ο επιλογές
ταχυτήτων δεν είναι στην θέση Ρ (παρκάρισµα).

Βοµβητής υπενθύµισης Συστήµατος
Σβησίµατος / Εκκίνησης (όπου υπάρχει)
Ο κινητήρας θα γυρίσει στην κατάσταση κανονικής
στάσης εάν γίνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
λειτουργίες στην διάρκεια ενεργοποίησης του Συστήµατος Σβησίµατος / Εκκίνησης και ο βοµβητής
υπενθύµισης του Συστήµατος Σβησίµατος / Εκκίνησης θα ηχήσει εάν:
– Λύσετε την ζώνη ασφαλείας του οδηγού ενώ η
πόρτα του οδηγού είναι ανοικτή (µοντέλα µε µηχανικό σαζµάν).
– Ανοίξτε το καπό του κινητήρα.
Όταν οποιαδήποτε από τις παραπάνω συνθήκες συνεχιστεί για πάνω από 3 λεπτά ο βοµβητής του Συ2-14
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ΟΘΟΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Η οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου (1) βρίσκεται
ανάµεσα στο στροφόµετρο και το ταχύµετρο και
εµφανίζει στοιχεία όπως:
•

Ρυθµίσεις αυτοκινήτου

•

Πληροφορίες υπολογιστή ταξιδιού

•

Βοήθεια στον οδηγό (όπου υπάρχει)

•

Πληροφορίες περιοριστή ταχύτητας (όπου
υπάρχει)

•

Πληροφορίες του συστήµατος Cruise Control
(όπου υπάρχει)

•

Πληροφορίες λειτουργίας Έξυπνου Κλειδιού
(όπου υπάρχει)

•

Πληροφορίες ηχοσυστήµατος (όπου υπάρχει)

•

Πλοήγηση από στροφή σε στροφή (όπου υπάρχει)

•

Ενδείξεις και προειδοποιήσεις

•

Πληροφορίες πίεσης ελαστικών

•

Άλλες πληροφορίες

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Η οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου µπορεί να αλλάξει χρησιµοποιώντας τον διακόπτη
, το κουµπί <ENTER> (Β) και το κουµπί BACK (Α) που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του τιµονιού.
(Α)

Κουµπί BACK (επιστροφής) – γυρίζει στο
προηγούµενο µενού, οθόνη ή ακυρώνει µία επιλογή που δεν έχει ολοκληρωθεί.

(Β)

∆ιακόπτες κύλισης οθόνης, για να κάνετε
κύλιση ανάµεσα στα στοιχεία στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.
Πατήστε ENTER για να επιλέξετε ένα στοιχείο
στην οθόνη, χρησιµοποιήστε το
για να κάνετε κύλιση ανάµεσα στις συνδεµένες επιλογές
του µενού.

ΟΘΟΝΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Όταν ο διακόπτης της µίζας είναι στην θέση ΟΝ ή
ACC η οθόνες που εµφανίζονται συµπεριλαµβάνουν:
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•

Κατάσταση ενεργού συστήµατος (όπου υπάρχει)

•

Υπολογιστής ταξιδιού

•

Πληροφορίες πίεσης ελαστικών

•

Εξοικονόµηση καυσίµου

•

Προειδοποιήσεις

•

Θερµοκρασία εξωτερικού αέρα

•

Χιλιοµετρητής / διπλός χιλιοµετρητής ταξιδιού

Θα εµφανιστούν µόνο οι προειδοποιήσεις που έχουν
εφαρµογή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
µε τις προειδοποιήσεις και τις ενδείξεις, δείτε το
«Προειδοποιήσεις και ενδείξεις οθόνης πληροφοριών αυτοκινήτου» παρακάτω. Για να ελέγξετε ποια
στοιχεία εµφανίζονται στην οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου, δείτε το «Ρυθµίσεις» παρακάτω.

•

[Language] (Γλώσσα)

•

[Factory reset] (Εργοστασιακές ρυθµίσεις)

[Driver Assistance] (Βοήθεια στον Οδηγό)
(όπου υπάρχει)
Χρησιµοποιήστε τον διακόπτη
(Β) και το κουµπί <ENTER> για να αλλάξετε την κατάσταση, τις
προειδοποιήσεις ή να ανοίξετε ή να κλείσετε οποιοδήποτε από τα συστήµατα / προειδοποιήσεις που
εµφανίζονται στο µενού βοήθειας στον οδηγό. Είναι
διαθέσιµες οι ακόλουθες επιλογές του µενού:
•

[Driving Aids] (βοήθειες στον οδηγό) (όπου
υπάρχει)

•

[Parking Aids] (βοήθειες στο παρκάρισµα)

Βοήθειες στον οδηγό:

•

[Driver Assistance] (Βοήθεια στον Οδηγό)

Για να αλλάξετε την κατάσταση, τις προειδοποιήσεις και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
οποιοδήποτε από τα συστήµατα / προειδοποιήσεις
στο µενού για τις βοήθειες στον οδηγό ([Driving
Aids]), χρησιµοποιήστε τον διακόπτη
(Β) για
να επιλέξετε και το <ENTER> (Β) για να αλλάξετε
το στοιχείο του µενού:

•

[Clock] (Ρολόι)

•

•

[Display Settings] (Ρυθµίσεις οθόνης)

•

[Vehicle Settings] (Ρυθµίσεις οχήµατος)

•

[Maintenance] (Συντήρηση)

•

[Alert] (Ειδοποίηση)

•

[Tyre Pressures] (Πιέσεις ελαστικών)

•

[Units] (Μονάδες)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Η λειτουργία ρυθµίσεων σας επιτρέπει να αλλάξετε
τις πληροφορίες που εµφανίζονται στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου:

– Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Συστήµατος Προειδοποίησης Τυφλού Σηµείου (BSW).
∆είτε σχετικά το «Σύστηµα Προειδοποίησης
Τυφλού Σηµείου (BSW) (όπου υπάρχει)» στο
κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση».

[Lane] (Λωρίδα)
– Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Συστήµατος Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας
(LDW). ∆είτε σχετικά το «Σύστηµα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας (LDW) (όπου
υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και
οδήγηση».

•

[Blind Spot] (Τυφλό Σηµείο)

•

[Emergency Brake] (Φρένο Ανάγκης)
– Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Φρένου
Ανάγκης. ∆είτε σχετικά το «Σύστηµα Φρένου
Ανάγκης Μπροστά (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση».

Βοήθειες στο παρκάρισµα:
Για να αλλάξετε την κατάσταση και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε οποιοδήποτε από τα
συστήµατα που εµφανίζονται στο µενού για τις βοήθειες στο παρκάρισµα ([Parking Aids]), χρησιµοποιήστε τον διακόπτη
(Β) για να επιλέξετε και
το <ENTER> (Β) για να αλλάξετε το στοιχείο του
µενού:
•

[Moving Object] (κινούµενο αντικείµενο)
– Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της Ανίχνευσης Κινούµενου Αντικειµένου (MOD).
∆είτε σχετικά το «Ανίχνευση Κινούµενου
Αντικειµένου (MOD)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση».

[Clock] (Ρολόι)
Για λεπτοµέρειες για το πώς να ρυθµίσετε το ρολόι,
δείτε το «Ρύθµιση ρολογιού» στο κεφάλαιο «4. Οθόνη ενδείξεων, καλοριφέρ, air conditioner και ηχοσύστηµα» ή το ξεχωριστό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του
Συστήµατος NissanConnect.
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[Display Settings] (Ρυθµίσεις οθόνης)
Χρησιµοποιήστε τον διακόπτη
(Β) για να κάνετε κύλιση και το κουµπί <ENTER> (Β) για να αλλάξετε την κατάσταση, τις προειδοποιήσεις ή να
ανοίξετε ή να κλείσετε οποιοδήποτε από τα συστήµατα / προειδοποιήσεις που εµφανίζονται στο µενού των ρυθµίσεων της οθόνης. ∆ιατίθενται οι παρακάτω επιλογές:
•

[Contents Selection] (επιλογή περιεχοµένων)

•

[Body Colour] (χρώµα αµαξώµατος)

•

[Stop/Start] (Σβήσιµο / Εκκίνηση)

•

[ECO Drive Report] (Αναφορά οδήγησης ECO)

•

[Welcome Effect] (εφέ καλωσορίσµατος)

[Contents selection] (επιλογή περιεχοµένων):
Τα στοιχεία που εµφανίζονται όταν ο διακόπτης της
µίζας είναι στην θέση ΟΝ και µπορούν να ενεργοποιηθούν / απενεργοποιηθούν. Για να αλλάξετε τα
στοιχεία που εµφανίζονται χρησιµοποιήστε τον δια(Β) για να κάνετε κύλιση και το κουµπί
κόπτη
<ENTER> (Β) για να επιλέξετε ένα στοιχείο στο
µενού: τα ακόλουθα στοιχεία (όπου υπάρχει) είναι
διαθέσιµα στο µενού των ρυθµίσεων µετρητών [Meter Settings]:
•

[Home] (σπίτι)

•

[Average Speed] (µέση ταχύτητα)

•

[Trip] (ταξίδι)

•

[Fuel Economy] (εξοικονόµηση καυσίµου)

•

[Navigation] (πλοήγηση) (όπου υπάρχει)

•

[Audio] (ήχος)

•

[Driving Aids] (βοήθειες στον οδηγό) (όπου
υπάρχει)

•

[Tyre Pressures] (πιέσεις ελαστικών)

•

[Lane] (σύστηµα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας)

•

[Blind Spot] (σύστηµα προειδοποίησης τυφλού
σηµείου)

•

[Emergency Brake] (σύστηµα φρένου ανάγκης
µπροστά)

[Body Colour] (χρώµα αµαξώµατος):
Μπορείτε να αλλάξετε το χρώµα του αυτοκινήτου
που εµφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου όταν ο διακόπτης της µίζας µπει στην
θέση ΟΝ.
[Stop/Start] (Σβήσιµο / Εκκίνηση):
Η λειτουργία του συστήµατος [Stop/Start] εµφανίζει την εξοικονόµηση διοξειδίου (CO2) και τον χρόνο που έχει µείνει σβησµένος ο κινητήρας. (∆είτε το
«Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης (όπου υπάρχει)»
στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση»).
Στο µενού [Start/Stop] διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:
•

•

τον προηγούµενο µηδενισµό. Η εξοικονόµηση
διοξειδίου και ο χρόνος που ο κινητήρας ήταν
σβηστός µπορούν αν µηδενιστούν πατώντας το
<ENTER> για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.
•

[Total CO2 Saving] (συνολική εξοικονόµηση διοξειδίου):
Η λειτουργία συνολικής εξοικονόµησης διοξειδίου και χρόνο σβησίµατος του κινητήρα εµφανίζει:
– Την εκτίµηση διοξειδίου των καυσαερίων
που έχει αποτραπεί.
– Τον χρόνο που ο κινητήρας έχει µείνει σβηστός µε το σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι συνολικές τιµές της εξοικονόµησης διοξειδίου κα του χρόνου που ο κινητήρας
έχει µείνει σβηστός δεν µπορούν να µηδενιστούν και εµφανίζουν την συσσωρευµένη
πληροφόρηση για το σύστηµα Σβησίµατος
/ Εκκίνησης από όταν κατασκευάστηκε το
αυτοκίνητο.

[Display] (ένδειξη):

[ECO Drive Report] (Αναφορά οδήγησης ECO):

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εµφανίζονται οι πληροφορίες σβησίµατος / εκκίνησης ή
όχι.

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εµφανίζονται
οι πληροφορίες οικονοµίας ή όχι στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου όταν ο διακόπτης της
µίζας τοποθετηθεί στην θέση ΟΝ.

[Trip CO2 Saving] (εξοικονόµηση διοξειδίου
στην διαδροµή):
Εµφανίζεται την εξοικονόµηση διοξειδίου και
τον χρόνο που ο κινητήρας ήταν σβηστός από
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µίζας είναι στην θέση ΟΝ.

[Vehicle Settings] (Ρυθµίσεις οχήµατος)

Επιλέξτε [Display] (εµφάνιση) και µετά On ή Off για
να εµφανίζεται ή όχι η πληροφορία όταν βάζετε τον
διακόπτη της µίζας στην θέση ΟΝ.Η αναφορά οδήγησης ECO εµφανίζεται όταν ο διακόπτης της µίζας
είναι στην θέση OFF.
Μπορείτε επίσης να δείτε την αναφορά του ιστορικού της οδήγησης ECO.

Χρησιµοποιήστε τον διακόπτη
(Β) και το κουµπί <ENTER> (Β) για να αλλάξετε την κατάσταση,
τις προειδοποιήσεις και να ανοίξετε ή να κλείσετε
οποιοδήποτε από τα συστήµατα / προειδοποιήσεις
που εµφανίζονται στην οθόνη ρυθµίσεων οχήµατος.
Είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες επιλογές του µενού,
κάθε µία από τις οποίες οδηγεί σε ένα υποµενού:

[Welcome Effect] (εφέ καλωσορίσµατος):

•

[Lighting] (φωτισµός)

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εµφανίζεται η
οθόνη καλωσορίσµατος ή όχι όταν ο διακόπτης της
µίζας τοποθετείται στην θέση ACC (όπου υπάρχει)
ή ΟΝ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τα παρακάτω
στοιχεία για να ορίσετε πως θα δείχνει η οθόνη καλωσορίσµατος:

•

[Turn indicator] (ένδειξη στροφής)

•

[Unlocking] (ξεκλείδωµα)

•

[Wipers] (καθαριστήρες)

•

[Dial and pointer] (κλήση και δείκτης)

•

[Display effect] (εφέ οθόνης)

•

Το µενού φωτισµού έχει τις ακόλουθες επιλογές:
•

[Welcome light] (φως καλωσορίσµατος):
Το φως καλωσορίσµατος µπορεί να οριστεί σε
ΟΝ και OFF, από το µενού [Lighting] (φωτισµός), επιλέγοντας [Welcome Light] (φως καλωσορίσµατος). Χρησιµοποιήστε το κουµπί <ENTER> για να ενεργοποιήσετε ή όχι αυτή την
λειτουργία. Όταν είναι ενεργοποιηµένο τα µπροστινά και τα πίσω φώτα θα παραµείνουν αναµµένα για 30 δευτερόλεπτα µετά το ξεκλείδωµα.
Επίσης θα παραµείνουν αναµµένα για 10 δευτερόλεπτα µετά το κλείδωµα.

1. Χρησιµοποιήστε τον διακόπτη
Β) για να
επιλέξετε [Settings] (ρυθµίσεις) και πατήστε
<ENTER> (Β).

•

[Int. Lamp timer] (χρονοδιακόπτης για το εσωτερικό φως):
Ο χρονοδιακόπτης για το εσωτερικό φως µπορεί να οριστεί σε ΟΝ ή OFF. Από το µενού [Lighting] (φωτισµός), επιλέξτε [Int. Lamp timer] (χρο-

[Auto lights] (αυτόµατα φώτα):
Μπορεί να ρυθµιστεί η ευαισθησία του αυτόµατου φωτισµού. Από το µενού [Lighting] (φωτισµός) επιλέξτε [Auto Lights]. Χρησιµοποιήστε
και <ENTER> για να επιλέτον διακόπτη
ξετε την ευαισθησία που θέλετε. Είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες επιλογές:
– Ανάβει όσο νωρίτερα είναι δυνατόν
– Ανάβει νωρίτερα
– Στάνταρ

[Lighting] (φωτισµός):

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την
οθόνη καλωσορίσµατος και να ορίσετε πως θα εµφανίζεται:

2. Επιλέξτε [Welcome Effects] (εφέ καλωσορίσµατος) χρησιµοποιώντας τον διακόπτη
και
πατήστε <ENTER> για να επιλέξετε αυτό το
µενού. Χρησιµοποιήστε τον διακόπτη
για
να πλοηγηθείτε ανάµεσα στις επιλογές του µενού και πατήστε <ENTER> (Β) για να ανοίξετε ή
να κλείσετε κάθε επιλογή.

νοδιακόπτης για το εσωτερικό φως). Χρησιµοποιήστε το κουµπί <ENTER> για να ενεργοποιήσετε ή όχι αυτή την λειτουργία.

– Ανάβει αργότερα
[Turn indicator] (ένδειξη στροφής):
Η λειτουργία προσπεράσµατος [3 Flash On] (άναµµα των φλας 3 φορές) µπορεί να ρυθµιστεί σε ΟΝ
και OFF. Από την Οθόνη Ρυθµίσεων Αυτοκινήτου,
επιλέξτε “[3 Flash On]”. Χρησιµοποιήστε το κουµπί
<ENTER> για να ενεργοποιήσετε ή όχι αυή την λειτουργία.
[Unlocking] (ξεκλείδωµα):
Υπάρχουν δύο επιλογές (όπου υπάρχει) στο µενού
[Unlocking] (ξεκλείδωµα):
•

[I-Key Door Lock] (Κλειδαριά πόρτας µε Έξυπνο
Κλειδί) (όπου υπάρχει)
Όταν το στοιχείο αυτό είναι ενεργό, ενεργοποιείται ο διακόπτης επερώτησης στην πόρτα. Από
το µενού [Unlocking] (ξεκλείδωµα), επιλέξτε [IKey Door Lock]. Χρησιµοποιήστε το κουµπί
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<ENTER> για να ενεργοποιήσετε ή όχι αυτή
την λειτουργία.
•

µπί <ENTER> για να ενεργοποιήσετε ή όχι αυτή
την λειτουργία.

[Selective unlock] (επιλεκτικό ξεκλείδωµα)
Όταν το στοιχείο αυτό είναι ενεργό και πατήσετε τον διακόπτη επερώτησης στην πόρτα του
οδηγού ή του συνοδηγού, θα ξεκλειδώσει µόνο
η αντίστοιχη πόρτα. Μπορείτε να ξεκλειδώσετε
όλες τις πόρτες εάν πατήσετε πάλι τον διακόπτη
επερώτησης στο χερούλι της πόρτας µέσα σε
ένα λεπτό. Όταν το στοιχείο αυτό είναι ανενεργό, όταν πατήσετε τον διακόπτη επερώτησης
στον διακόπτη της πόρτας µία φορά θα ξεκλειδώσουν όλες οι πόρτες. Από το µενού [Unlocking] (ξεκλείδωµα) επιλέξτε [Selective unlock]
(επιλεκτικό ξεκλείδωµα). Χρησιµοποιήστε το
κουµπί <ENTER> για να ενεργοποιήσετε ή όχι
αυτή την λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα µοντέλα µε κινητήρα πετρελαίου χρησιµοποιούν µία λειτουργία Επιτηρητή της Κατάστασης
του Λαδιού (OCS). Οι κινητήρες βενζίνης έχουν
µία βασική υπηρεσία υπενθύµισης.
για να επι1. Χρησιµοποιήστε τον διακόπτη
λέξετε [Settings] (ρυθµίσεις) και πατήστε <ENTER>.
2. Επιλέξτε [Maintenance] (συντήρηση) και µετά
[Service] χρησιµοποιώντας τον διακόπτη
και <ENTER>. Στο µενού [Service], χρησιµοποιγια να περιηγηθείτε
ήστε τον διακόπτη
ανάµεσα στις επιλογές του µενού και πατήστε
<ENTER> για να ορίσετε ή να αλλάξετε την
απόσταση για την αλλαγή λαδιού κινητήρα.

[Wipers] (καθαριστήρες):
•

[Reverse link] (σύνδεση µε την όπισθεν)
Η λειτουργία καθαριστήρων [Reverse link] (σύνδεση µε την όπισθεν) µπορεί να οριστεί σε ΟΝ ή
OFF. Από το µενού [Wipers] (καθαριστήρες) επιλέξτε [Reverse link] (σύνδεση µε την όπισθεν).
Χρησιµοποιήστε το κουµπί <ENTER> για να
ενεργοποιήσετε ή όχι αυτή την λειτουργία.

•

[Drip wipe] (σκούπισµα σταγόνας) (όπου υπάρχει)
Η λειτουργία [Drip wipe] (σκούπισµα σταγόνας)
µπορεί να οριστεί σε ON ή OFF. Από το µενού
[Wipers] (καθαριστήρες) επιλέξτε [Drip wipe]
(σκούπισµα σταγόνας). Χρησιµοποιήστε το κου-

ού κινητήρα και του φίλτρου. Μπορείτε να ορίσετε ή
να αλλάξετε την απόσταση για την αλλαγή λαδιού
κινητήρα και την αποστράγγιση του φίλτρου καυσίµου (µόνο στα µοντέλα µε κινητήρα πετρελαίου).

Συντήρηση
1. Ένδειξη αντικατάστασης λαδιού κινητήρα και
φίλτρου:
Η ένδειξη αυτή εµφανίζεται όταν έλθει ο χρόνος που
έχει οριστεί από τον πελάτη για την αλλαγή του λαδι-

3. (Μόνο στα µοντέλα πετρελαίου) Επιλέξτε [Maintenance] (συντήρηση) και µετά [Filter] (φίλτρο)
χρησιµοποιώντας τον διακόπτη
και <ENTER>. Στο µενού [Filter] (φίλτρο) χρησιµοποιήστε τον διακόπτη
για να πλοηγηθείτε ανάµεσα στις επιλογές του µενού και µετά πατήστε
<ENTER> για να ορίσετε ή να αλλάξετε την
απόσταση για την αποστράγγιση του φίλτρου
πετρελαίου.
Για τα στοιχεία της προγραµµατισµένης συντήρησης και τα διαστήµατα δείτε το Βιβλίο Εγγύησης και
Αρχείο Συντήρησης του αυτοκινήτου σας.
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2. Ένδειξη αντικατάστασης ελαστικών:
Η ένδειξη αυτή εµφανίζεται όταν έρθει ο χρόνος
που έχει ορίσει ο πελάτης για την αντικατάσταση
των ελαστικών. Μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε
την απόσταση για την αντικατάσταση των ελαστικών.
1. Χρησιµοποιήστε τον διακόπτη
για να επιλέξετε [Settings] (ρυθµίσεις) και πατήστε <ENTER>.
2. Επιλέξτε [Maintenance] (συντήρηση) και µετά
[Tyre] (ελαστικά) χρησιµοποιώντας τον διακόπτη
και <ENTER>. Στο µενού [Tyre] (ελαστικά) χρησιµοποιήστε τον διακόπτη
για
να πλοηγηθείτε ανάµεσα στις διάφορες επιλογές του µενού και πατήστε <ENTER> για να
ορίσετε ή να αλλάξετε την απόσταση για την
αντικατάσταση των ελαστικών.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Η ένδειξη αντικατάστασης ελαστικών δεν είναι
κατάλληλη για τους τακτικούς ελέγχους των ελαστικών, συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων της
πίεσης των ελαστικών. ∆είτε το «Τροχοί και Ελαστικά» στο κεφάλαιο «8. Συντήρηση και κάντε το
µόνος σας». Πολλοί παράγοντες συµπεριλαµβανόµενης της πίεσης των ελαστικών, της ευθυγράµµισης, του τρόπου οδήγησης και της κατάστασης των δρόµων επηρεάζουν την φθορά των
ελαστικών και τον χρόνο που αυτά θα χρειαστούν
αλλαγή. Ορίζοντας την ένδειξη αντικατάστασης
ελαστικών για µία συγκεκριµένη απόσταση οδήγησης δεν σηµαίνει ότι τα ελαστικά σας θα διαρκέσουν τόσο πολύ. Χρησιµοποιήστε την ένδειξη

αντικατάστασης ελαστικών µόνο σαν οδηγό και
κάνετε πάντα τακτικούς ελέγχους των ελαστικών.
Εάν δεν κάνετε τακτικούς ελέγχους των ελαστικών, συµπεριλαµβανόµενης της πίεσής τους,
µπορεί να έχετε σαν αποτέλεσµα σκάσιµο του
ελαστικού. Αυτό θα µπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ζηµιά στο αυτοκίνητο που µπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση µε αποτέλεσµα σοβαρό τραυµατισµό ή θάνατο.
3. Άλλη ένδειξη:
Η ένδειξη αυτή εµφανίζεται όταν έρθει ο χρόνος
που έχει καθορίσει ο πελάτης για αντικατάσταση
άλλων στοιχείων, εκτός από το λάδι κινητήρα, το
φίλτρο καυσίµου και τα ελαστικά. Μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε την απόσταση για την αντικατάσταση άλλων στοιχείων.

2. Για τα [Phone], [Navigation] ή [Mail] χρησιµοποιήστε το κουµπί <ENTER> για να αλλάξετε ανάµεσα στο YES ή το NO. Για το [Timer], για να αλλάξετε την τιµή του χρονοδιακόπτη, χρησιµοποικαι <ENTER> για να
ήστε τον διακόπτη
αποθηκεύσετε την επιλεγµένη χρονική διάρκεια.

[Tyre Pressures] (Πιέσεις ελαστικών)
Οι ρυθµίσεις στο µενού [Tyre pressures] (πιέσεις
ελαστικών) έχουν όλες να κάνουν µε το Σύστηµα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS). (∆είτε το
«Σύστηµα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών
(TPMS)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση»).
•

[Target front] (στόχος µπροστά)

•

[Target rear] (στόχος πίσω)

•

[Tyre pressure unit] (µονάδα πίεσης ελαστικών)

[Alert] (Ειδοποίηση)

•

[Calibrate] (καλιµπράρισµα)

Μπορείτε να καθορίσετε να εµφανίζεται µία ειδοποίηση στον οδηγό για ένα συγκεκριµένο περιστατικό που έχει παρουσιαστεί. Μπορείτε να ορίσετε
ειδοποιήσεις για τα παρακάτω:

[Target front] (στόχος µπροστά):

•

[Timer] (χρονοδιακόπτης)

•

[Navigation] (πλοήγηση) (όπου υπάρχει)

•

[Phone] (τηλέφωνο)

•

[Mail] (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) (όπου υπάρχει)

Για να ορίσετε µία ειδοποίηση:
1. Χρησιµοποιήστε τον διακόπτη
για να επιλέξετε το στοιχείο που απαιτείται και πατήστε
<ENTER>.

Η πίεση [Target front] (στόχος µπροστά) είναι αυτή
που αφορά τα µπροστινά ελαστικά στο πινακιδάκι
ελαστικών (δείτε το «Πινακιδάκι ελαστικών» στο κεφάλαιο «9. Τεχνικές πληροφορίες» και το «Σύστηµα
Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS) στο
κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση»).
Χρησιµοποιήστε τον διακόπτη
και <ENTER>
για να επιλέξετε και να αλλάξετε την τιµή για την
πίεση των µπροστινών ελαστικών [Target front].
[Target rear] (στόχος πίσω):
Η πίεση [Target rear] (στόχος πίσω) είναι αυτή που
αφορά τα πίσω ελαστικά στο πινακιδάκι ελαστικών
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(δείτε το «Πινακιδάκι ελαστικών» στο κεφάλαιο «9.
Τεχνικές πληροφορίες» και το «Σύστηµα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS) στο κεφάλαιο
«5. Ξεκίνηµα και οδήγηση»).

θερµοκρασίας στα ελαστικά για να κάνουν υπολογισµούς για το αντιστάθµισµα της θερµοκρασίας
προκειµένου να αποφύγετε τις λανθασµένες προειδοποιήσεις του TPMS.

Χρησιµοποιήστε τον διακόπτη
και <ENTER>
για να επιλέξετε και να αλλάξετε την τιµή για την
πίεση των πίσω ελαστικών [Target rear].

Η λειτουργία καλιµπραρίσµατος [CALIBRATE] επαναφέρει την προηγούµενη αποθηκευµένη µονάδα
θερµοκρασίας. Συνιστάται η λειτουργία αυτή να γίνεται αφού προηγουµένως έχουν ρυθµιστεί οι πιέσεις των ελαστικών.

Πίνακας µετατροπής µονάδων µέτρησης

και <ENTER>
Χρησιµοποιήστε τον διακόπτη
για να επιλέξετε και να αλλάξετε την µονάδα.
[Tyre pressures] (πιέσεις ελαστικών):
Η µονάδα για την πίεση των ελαστικών που εµφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου
µπορεί να αλλάξει σε:
•

psi

•

kPa

•

bar

•

Kgf/cm2

kPa

psi

bar

kgf/ cm2

200

29

2.0

2.0

210

30

2.1

2.1

220

32

2.2

2.2

230

33

2.3

2.3

240

35

2.4

2.4

250

36

2.5

2.5

260

38

2.6

2.6

270

38

2.7

2.7

280

41

2.8

2.8

[Units] (Μονάδες)

290

42

2.9

2.9

•

[Distance/Fuel] (απόσταση / καύσιµο)

300

44

3.0

3.0

•

[Tyre pressures] (πιέσεις ελαστικών)

310

45

3.1

3.1

•

[Temperature] (θερµοκρασία)

320

46

3.2

3.2

[Distance/Fuel] (απόσταση / καύσιµο):

[Language] (Γλώσσα)

330

48

3.3

3.3

340

49

3.4

3.4

Η µονάδα για την απόσταση και την κατανάλωση
καυσίµου που εµφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου µπορεί να αλλάξει σε:

Η γλώσσα στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου µπορεί να αλλάξει σε:

[Calibrate] (καλιµπράρισµα):
Η πίεση των ελαστικών επηρεάζεται από την θερµοκρασία τους και αυξάνεται όταν οδηγείτε το αυτοκίνητο. Το σύστηµα TPMS χρησιµοποιεί αισθητήρες

∆είτε το «Σύστηµα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση».
και <ENTER>
Χρησιµοποιήστε τον διακόπτη
για να ξεκινήσετε και να ακυρώσετε την διαδικασία
καλιµπραρίσµατος. Όσο η διαδικασία καλιµπραρίσµατος είναι ενεργή, θα εµφανίζεται το µήνυµα [Resetting tyre pressure system] (επαναφορά του συστήµατος πίεσης ελαστικών).

Χρησιµοποιήστε τον διακόπτη
και <ENTER>
για να επιλέξετε και να αλλάξετε την µονάδα.
[Temperature] (θερµοκρασία):
Η θερµοκρασία που εµφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου µπορεί να αλλάξει ανάµεσα σε:
•

0

C (βαθµούς Κελσίου)

•

0

F (βαθµούς Φαρενάιτ)

Χρησιµοποιήστε το κουµπί <ENTER> για να αλλάξετε επιλογές.

•

[English]

•

Miles, MPG (µίλια / µίλια ανά γαλόνι)

•

[French]

•

Km / km/l (χιλιόµετρα / χιλιόµετρα ανά λίτρο)

•

[German]

•

Km / l/100km (χιλιόµετρα / λίτρα ανά 100 χιλιόµετρα).
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[Italian]
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•

[Portuguese]

•

[Dutch]

•

[Spanish]

•

[Turkish]

•

[Russian]

Χρησιµοποιήστε τον διακόπτη
και <ENTER>
για να επιλέξετε και να αλλάξετε την γλώσσα της
οθόνης πληροφοριών του αυτοκινήτου.

[Factory reset] (Εργοστασιακές ρυθµίσεις)
Οι ρυθµίσεις της οθόνης πληροφοριών µπορούν να
επανέλθουν σε αυτές που είχαν οριστεί από το εργοστάσιο. Για να επαναφέρετε την οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου:
για να επι1. Χρησιµοποιήστε τον διακόπτη
λέξετε [Settings] (ρυθµίσεις) και πατήστε το
κουµπί <ENTER>.
2. Επιλέξτε [Factory reset] (Εργοστασιακές ρυθµίσεις) χρησιµοποιώντας τον διακόπτη
και
πατήστε το κουµπί <ENTER>.
3. Επιλέξτε [YES] για να επιστρέψετε όλες τις ρυθµίσεις πίσω στις εργοστασιακές, πατώντας το
κουµπί <ENTER>.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
ΟΘΟΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
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1. Ένδειξη έναρξης λειτουργίας του κινητήρα
(για τα µοντέλα µε σαζµάν XTRONIC)

4. Προειδοποίηση [Key System Fault]
(σφάλµα συστήµατος κλειδιού)

7. Ένδειξη λειτουργίας εκκίνησης του
κινητήρα για το σύστηµα Έξυπνου Κλειδιού

Η ένδειξη εµφανίζεται όταν ο επιλογέας ταχυτήτων
είναι στην θέση Ρ (παρκάρισµα).

Η προειδοποίηση αυτή εµφανίζεται εάν υπάρχει δυσλειτουργία στο σύστηµα Έξυπνου Κλειδιού.

Η ένδειξη δηλώνει ότι ο κινητήρας θα πάρει µπροστά όταν πατήσετε τον διακόπτη της µίζας µε πατηµένο το πεντάλ του φρένου.

Εάν παρουσιαστεί αυτή η προειδοποίηση ενώ είναι
σταµατηµένος ο κινητήρας, ο κινητήρας δεν µπορεί
να πάρει µπροστά. Εάν αυτή η προειδοποίηση εµφανιστεί ενώ λειτουργεί ο κινητήρας, το αυοτκίνητο
µπορεί να κινηθεί. Ωστόσο αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο το συντοµότερο δυνατό.

Η ένδειξη αυτή εµφανίζεται όταν η µπαταρία του
Έξυπνου Κλειδιού αδειάζει και όταν το σύστηµα
του Έξυπνου Κλειδιού και το αυτοκίνητο δεν επικοινωνούν κανονικά.

2. Ένδειξη έναρξης λειτουργίας του κινητήρα
(για τα µοντέλα µε µηχανικό σαζµάν)
Η ένδειξη αυτή δηλώνει ότι ο κινητήρας θα πάρει
µπροστά πατώντας τον διακόπτη της µίζας έχοντας
πατηµένο το πεντάλ του συµπλέκτη. Μπορείτε να
βάλετε µπροστά τον κινητήρα κατευθείαν σε οποιαδήποτε θέση.
Μπορείτε επίσης να βάλετε µπροστά τον κινητήρα
πατώντας τον διακόπτη της µίζας µε πατηµένο το
πεντάλ του φρένου, όταν ο επιλογές ταχυτήτων είναι στην νεκρά (Ν).

3. Προειδοποίηση [NO KEY Detected] (µη
ανίχνευση κλειδιού)
Η προειδοποίηση αυτή εµφανίζεται όταν η πόρτα
είναι κλειστή και το Έξυπνο Κλειδί είναι έξω από το
αυτοκίνητο ενώ ο διακόπτης της µίζας είναι στην
θέση ACC ή ΟΝ. Βεβαιωθείτε ότι το Έξυπνο Κλειδί
είναι µέσα στο αυτοκίνητο.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες δείτε το «Σύστηµα
Έξυπνου Κλειδιού (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο
«3. Έλεγχοι και ρυθµίσεις πριν την οδήγηση».

Εάν εµφανιστεί αυτή η ένδειξη, ακουµπήστε τον διακόπτη της µίζας µε το Έξυπνο Κλειδί ενώ πατάτε
το πεντάλ του φρένου. (∆είτε το «Πιεζόµενο κουµπί
µίζας (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα
και οδήγηση»).

5. Ένδειξη [Key battery low] (χαµηλή
µπαταρία κλειδιού

8. Προειδοποίηση [Release parking brake]
(απελευθέρωσης χειρόφρενου)

Η ένδειξη αυτή εµφανίζεται όταν η µπαταρία του
Έξυπνου Κλειδιού αδειάζει.

Η προειδοποίηση εµφανίζεται όταν η ταχύτητα του
αυτοκινήτου είναι πάνω από 7 χλµ/ώρα και είναι δεµένο το χειρόφρενο. Σταµατήστε το αυτοκίνητο και
λύστε το χειρόφρενο. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί
να προκύψει εάν ο οδηγός έχει προσπαθήσει να λύσει το χειρόφρενο αυτόµατα αλλά δεν το πέτυχε.

Εάν εµφανιστεί αυτή η ένδειξη, αντικαταστήστε την
µπαταρία µε καινούργια. (∆είτε το «Αντικατάσταση
µπαταρίας τηλεχειριστηρίου / Έξυπνου Κλειδιού»
στο κεφάλαιο «8. Συντήρηση και κάντε το µόνος
σας»).

6. Προειδοποίηση [KEY ID Incorrect] (λάθος
κωδικός κλειδιού)
Η προειδοποίηση αυτή εµφανίζεται όταν ο διακόπτης
της µίζας είναι πατηµένος στην θέση LOCK και το σύστηµα δεν µπορεί να αναγνωρίσει το Έξυπνο Κλειδί.
∆εν µπορείτε να βάλετε µπροστά τον κινητήρα µε
κλειδί που δεν είναι καταχωρηµένο. Χρησιµοποιήστε
ένα καταχωρηµένο Έξυπνο Κλειδί. ∆είτε το «Σύστηµα
Έξυπνου Κλειδιού (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «3.
Έλεγχοι και ρυθµίσεις πριν την οδήγηση».

9. Προειδοποίηση χαµηλής στάθµης
καυσίµου ([Range])
Η προειδοποίηση αυτή εµφανίζεται όταν χαµηλώσει
η στάθµη του καυσίµου στο ρεζερβουάρ. Βάλτε
καύσιµο αµέσως µόλις αυτό είναι δυνατό και κατά
προτίµηση πριν ο δείκτης καυσίµου φτάσει στην
θέση «άδειο» (0).
Υπάρχει ένα µικρό απόθεµα καυσίµου που αποµένει στο ρεζερβουάρ όταν ο δείκτης καυσίµου
φτάσει στην θέση «άδειο» (0).
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10. Προειδοποίηση [Low washer fluid]
(χαµηλή στάθµη υγρού πλυστικού

13. Προειδοποίηση [Battery charge low
charge battery] (χαµηλή φόρτιση µπαταρίας)

Η προειδοποίηση αυτή εµφανίζεται όταν το υγρό
στο ρεζερβουάρ του πλυστικού έχει χαµηλή στάθµη. Προσθέστε όσο υγρό πλυστικού απαιτείται.
(∆είτε το «Υγρό πλυστικού παρµπρίζ / πλυστικού
προβολέων (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «8. Συντήρηση και κάντε το µόνος σας»).

Η προειδοποίηση αυτή εµφανίζεται όταν η τάση της
µπαταρίας είναι χαµηλή και η µπαταρία χρειάζεται
φόρτιση.

11. Προειδοποίηση ανοικτής πόρτας / καπό
Η προειδοποίηση αυτή εµφανίζεται εάν οποιαδήποτε από τις πόρτες και / ή το καπό είναι ανοικτό ή δεν
έχει κλείσει καλά. Η εικόνα του αυτοκινήτου δείχνει
στην οθόνη ποια πόρτα ή το καπό που είναι ανοικτό.

12. Προειδοποίηση [SHIFT to Park] (αλλαγή
για παρκάρισµα) (µοντέλα µε σαζµάν
XTRONIC)
Η προειδοποίηση αυτή εµφανίζεται όταν ο διακόπτης της µίζας είναι πατηµένος για να σβήσει τον
κινητήρα ενώ ο επιλογέας ταχυτήτων είναι σε οποιαδήποτε θέση εκτός της Ρ (παρκάρισµα).
Εάν εµφανιστεί αυτή η προειδοποίηση, µετακινήστε
τον επιλογέα ταχυτήτων στην θέση Ρ (παρκάρισµα)
ή τοποθετήστε τον διακόπτη της µίζας στην θέση
ΟΝ.
Θα ηχήσει επίσης ένας εσωτερικός βοµβητής. (∆είτε το «Πιεζόµενο κουµπί µίζας (όπου υπάρχει)» στο
κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση»).

14. Προειδοποίηση [Press Brake Pedal]
(πιέστε το πεντάλ του φρένου)
Η προειδοποίηση αυτή εµφανίζεται για να σας
υπενθυµίσει ότι πρέπει να πατήσετε το πεντάλ του
φρένου πριν µπορέσετε να ελευθερώσετε το χειρόφρενο. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί επίσης να
εµφανιστεί εάν έχει ενεργοποιηθεί το χειρόφρενο
αλλά το αυτοκίνητο συνεχίζει να κυλάει προς τα
πίσω.

15. Προειδοποίηση [Low Tyre Pressure]
(χαµηλή πίεση ελαστικού)
Η προειδοποίηση αυτή ([Low Tyre Pressure] – χαµηλή πίεση ελαστικού προσθέστε αέρα και η εικόνα
του αυτοκινήτου (όπου υπάρχει) εµφανίζεται όταν
το προειδοποιητικό φως χαµηλής πίεσης ελαστικού
ανάψει στον µετρητή και ανιχνευτεί χαµηλή πίεση
ελαστικού. Η προειδοποίηση εµφανίζεται κάθε
φορά που βάζετε τον διακόπτη της µίζας στην θέση
ΟΝ και για όσο το προειδοποιητικό φως της χαµηλής πίεσης ελαστικού παραµένει αναµµένο. Εάν
εµφανιστεί αυτή η προειδοποίηση σταµατήστε το
αυτοκίνητο και ρυθµίστε την πίεση στην συνιστώµενη ΚΡΥΑ πίεση ελαστικών που εµφανίζεται στο πινακιδάκι των ελαστικών. (∆είτε το «Προειδοποιητικό
φως χαµηλής πίεσης ελαστικού (όπου υπάρχει)»

πιο πριν και το «Σύστηµα Παρακολούθησης Πίεσης
Ελαστικών (TPMS)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και
οδήγηση»).

16. Προειδοποίηση [Low oil pressure stop
vehicle] (χαµηλή πίεση λαδιού σταµατήστε το
όχηµα)
Η προειδοποίηση αυτή εµφανίζεται στην περιοχή
των µηνυµάτων της οθόνης πληροφοριών του αυτοκινήτου εάν ανιχνευτεί χαµηλή πίεση λαδιού. Ο δείκτης αυτός δεν είναι σχεδιασµένος για να δείχνει
την χαµηλή στάθµη λαδιού. Η προειδοποίηση χαµηλής πίεσης λαδιού δεν είναι σχεδιασµένη να δείχνει
µία χαµηλή στάθµη λαδιού. Χρησιµοποιήστε την βυθοµετρική ράβδο για να ελέγξετε την στάθµη του
λαδιού. ∆είτε το «Λάδι κινητήρα» στο κεφάλαιο «8.
Συντήρηση και κάντε το µόνος σας».
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η στάθµη του λαδιού θα πρέπει να ελέγχεται συχνά µε την χρήση της βυθοµετρικής ράβδου λαδιού κινητήρα. Η λειτουργία µε ανεπαρκή ποσότητα
λαδιού µπορεί να κάνει ζηµιά στον κινητήρα η
οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

17. Προειδοποίηση [Oil Level Low] (χαµηλής
στάθµη λαδιού)
Η προειδοποίηση εµφανίζεται στην περιοχή των µηνυµάτων της οθόνης πληροφοριών του αυτοκινήτου
εάν η στάθµη του λαδιού του κινητήρα δεν είναι αρκετή για να κινηθείτε. Παρκάρετε το αυτοκίνητο σε
ασφαλές σηµείο το συντοµότερο δυνατό και χρησιµοποιήστε την βυθοµετρική ράβδο για να ελέγξετε
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την στάθµη του λαδιού. ∆είτε το «Λάδι κινητήρα»
στο κεφάλαιο «8. Συντήρηση και κάντε το µόνος
σας» Εάν η στάθµη του λαδιού δεν είναι ικανοποιητική για να οδηγήσετε, γεµίστε µε το συνιστώµενο
λάδι κινητήρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η στάθµη του λαδιού θα πρέπει να ελέγχεται συχνά µε την χρήση της βυθοµετρικής ράβδου λαδιού κινητήρα. Η λειτουργία µε ανεπαρκή ποσότητα
λαδιού µπορεί να κάνει ζηµιά στον κινητήρα η
οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

18. Προειδοποίηση [Shipping mode on push
storage fuse] (λειτουργία µεταφοράς στην
πιεζόµενη ασφάλεια αποθήκευσης)
Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να εµφανιστεί εάν η
ασφάλεια του διακόπτη παρατεταµένης αποθήκευσης δεν είναι πατηµένη µέσα (ανοικτή). Όταν εµφανιστεί αυτή η προειδοποίηση, πατήστε µέσα (ανοίξτε) τον διακόπτη της ασφάλειας παρατεταµένης
αποθήκευσης για να σβήσετε την προειδοποίηση.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Ασφάλειες» στο κεφάλαιο «8. Συντήρηση και κάντε το µόνος
σας».

19. Προειδοποίηση [Power will turn off to
save the battery] (η παροχή θα σβήσει για
εξοικονόµηση της µπαταρίας)
Αυτή η προειδοποίηση εµφανίζεται µετά από µία
χρονική περίοδο εάν ο επιλογέας ταχυτήτων δεν
έχει µετακινηθεί από την θέση Ρ (παρκάρισµα) ενώ
ο διακόπτης της µίζας είναι στην θέση ΟΝ για συ-

γκεκριµένη χρονική περίοδο.

23. Ένδειξη Cruise Control

20. Προειδοποίηση [Power turned off to save
the battery] (η παροχή έχει σβήσει για
εξοικονόµηση της µπαταρίας)

Η ένδειξη εµφανίζει την κατάσταση του Cruise Control. Η κατάσταση εµφανίζεται από το χρώµα.

Η προειδοποίηση αυτή εµφανίζεται όταν ο διακόπτης της µίζας έχει σβήσει αυτόµατα (OFF) για
εξοικονόµηση της µπαταρίας.

21. Προειδοποίηση [Reminder turn off
headlights] (υπενθύµιση σβησίµατος των
προβολέων)
Η προειδοποίηση αυτή εµφανίζεται όταν ανοίξετε
την πόρτα του οδηγού ενώ ο διακόπτης των προβολέων έχει παραµείνει στην θέση ΟΝ και ο διακόπτης
της µίζας έχει τοποθετηθεί στην θέση ACC, OFF ή
LOCK. Τοποθετήστε τον διακόπτη των προβολέων
στην θέση OFF ή AUTO. Για πρόσθετες πληροφορίες δείτε το «∆ιακόπτης προβολέων και φλας» παρακάτω.

22. Προειδοποίηση [Low outside
temperature] (χαµηλή εξωτερική
θερµοκρασία)
Η προειδοποίηση αυτή εµφανίζεται εάν η εξωτερική
θερµοκρασία είναι κάτω από τους 30C. Η προειδοποίηση µπορεί να ρυθµιστεί για να µην εµφανίζεται.
(∆είτε το [Clock] (ρολόι) και [outside air temperature] (θερµοκρασία εξωτερικού αέρα) παρακάτω ή
το ξεχωριστό βιβλίο οδηγιών χρήσης του NissanConnect).

∆είτε το “Cruise Control (όπου υπάρχει)” στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση» για λεπτοµέρειες.

24. Ένδειξη Περιοριστή Ταχύτητας
Η ένδειξη εµφανίζει την κατάσταση του Περιοριστή
Ταχύτητας. Εάν το σύστηµα είναι ανοικτό και σε
χρήση εµφανίζεται επίσης και η ταχύτητα στην
οποία έχει οριστεί ο περιοριστής ταχύτητας.
∆είτε το «Περιοριστής Ταχύτητας (όπου υπάρχει)»
στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση» για λεπτοµέρειες.

25. Ένδειξη θέσης επιλογέα ταχυτήτων
Η ένδειξη αυτή εµφανίζει την θέση του επιλογέα
ταχυτήτων.
∆είτε το «Ένδειξη επιλογέα ταχυτήτων (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση» για
λεπτοµέρειες.

26. Προειδοποίηση [Tyre Pressure System
Fault] (σφάλµα συστήµατος πίεσης
ελαστικού) (όπου υπάρχει)
Η προειδοποίηση αυτή ανάβει όταν υπάρχει πρόβληµα µε το Σύστηµα Παρακολούθησης Πίεσης
Ελαστικών (TPMS) (όπου υπάρχει). Εάν ανάψει
αυτή η προειδοποίηση ζητήστε τον έλεγχο του συστήµατος από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan
ή εξειδικευµένο συνεργείο. ∆είτε το «Σύστηµα Πα-
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ρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση» για περισσότερες λεπτοµέρειες.

30. Προειδοποίηση [Headlight System Fault]
(σφάλµα συστήµατος προβολέων) (όπου
υπάρχει)

27. Ένδειξη [Resetting Tyre Pressure System]
(επαναφορά του συστήµατος πίεσης
ελαστικού) (όπου υπάρχει)

Η προειδοποίηση αυτή ανάβει όταν οι προβολείς
LED χρειάζεται να αντικατασταθούν. Εάν εµφανιστεί αυτή η προειδοποίηση, ζητήστε τον έλεγχο του
συστήµατος από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο. ∆είτε το «Προβολείς LED (όπου υπάρχει)» παρακάτω.

Η προειδοποίηση αυτή ανάβει όταν είναι σε εξέλιξη
η διαδικασία καλιµπραρίσµατος θερµοκρασίας του
TPMS. ∆είτε το «Καλιµπράρισµα θερµοκρασίας
TPMS» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση».

28. Προειδοποίηση [Vehicle Overheating Stop
Vehicle] (υπερθέρµανση του αυτοκινήτου,
σταµατήστε το αυτοκίνητο)
Η προειδοποίηση αυτή ανάβει όταν η θερµοκρασία
του ψυκτικού υγρού του κινητήρα είναι πολύ υψηλή, δείχνοντας ότι ο κινητήρας υπερθερµαίνεται.
∆είτε το «Υπερθέρµανση του κινητήρα» στο κεφάλαιο «6. Σε περίπτωση ανάγκης» για περισσότερες
πληροφορίες.

29. Προειδοποίηση [CVT System Fault]
(σφάλµα CVT) (όπου υπάρχει)
Η ένδειξη αυτή ανάβει όταν υπάρχει πρόβληµα µε
το σαζµάν XTRONIC (CVT). Εάν ανάψει αυτή η ένδειξη ζητήστε τον έλεγχο του συστήµατος από
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

31. – 37. Σύστηµα [Stop/Start] (σβησίµατος /
εκκίνησης)
Οι ενδείξεις αυτές δείχνουν την κατάσταση του Συστήµατος Σβησίµατος / Εκκίνησης. ∆είτε το «Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης (όπου υπάρχει)» στο
κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση» για περισσότερες λεπτοµέρειες.

38. Ένδειξη [Please select 1 item or more]
(επιλέξτε 1 ή περισσότερα στοιχεία)
Το µήνυµα αυτό εµφανίζεται όταν είστε στο κύριο
µενού της οθόνης πληροφοριών του αυτοκινήτου
για να σας θυµίσει να επιλέξετε τουλάχιστον ένα
στοιχείο.
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39. Προειδοποίηση [Push Ignition to OFF]
(πιέστε την µίζα στο OFF)

43. Προειδοποίηση [System Fault] (σφάλµα
συστήµατος) (όπου υπάρχει)

Η προειδοποίηση αυτή θα ανάψει εάν ο διακόπτης
της µίζας είναι τοποθετηµένος στην θέση ACC και
µετακινηθεί ο επιλογέας στην θέση Ρ (παρκάρισµα).
Για να σβήσετε την προειδοποίηση, τοποθετήστε
τον διακόπτη της µίζας στην θέση ΟΝ και µετά στην
θέση LOCK.

Η προειδοποίηση αυτή εµφανίζεται όταν δεν λειτουργεί σωστά η «Προειδοποίηση Τυφλού Σηµείου
(όπου υπάρχει) (BSW)». ∆είτε το αντίστοιχο τµήµα
στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση».

40. Προειδοποίηση [Please Select Driving
Aids in Settings Menu] (παρακαλώ επιλέξτε
βοήθειες στον οδηγό στο µενού ρυθµίσεων).
Η προειδοποίηση αυτή εµφανίζεται εάν τα στοιχεία
Βοήθειας στον Οδηγό δεν είναι διαθέσιµα επειδή
έχουν απενεργοποιηθεί στο µενού Ρυθµίσεων.

41. Προειδοποίηση [System Fault] (σφάλµα
συστήµατος) (όπου υπάρχει)
Η προειδοποίηση αυτή εµφανίζεται όταν δεν λειτουργεί σωστά η «Προειδοποίηση Τυφλού Σηµείου
(όπου υπάρχει) (BSW)», ή η «Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας (LDW) (όπου υπάρχει».
∆είτε τα αντίστοιχα τµήµατα στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση».

42. Προειδοποίηση [System Fault] (σφάλµα
συστήµατος) (όπου υπάρχει)
Η προειδοποίηση
τουργεί σωστά η
δας Κυκλοφορίας
αντίστοιχο τµήµα
οδήγηση».

αυτή εµφανίζεται όταν δεν λει«Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρί(LDW) (όπου υπάρχει». ∆είτε το
στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και

44. Προειδοποίηση [Not Available Clean Rear
Camera] (µη διαθέσιµο, καθαρίστε την πίσω
κάµερα) (όπου υπάρχει)
Το µήνυµα αυτό εµφανίζεται εάν βρωµιά, βροχή ή
χιόνι συσσωρευτούν στην πίσω κάµερα και δεν µπορούν να αφαιρεθούν από το αυτόµατο πλυστικό και
τον ανεµιστήρα (δείτε το «Σύστηµα Προειδοποίησης Τυφλού Σηµείου (BSW) (όπου υπάρχει)» και το
«Σύστηµα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας
(LDW) (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα
και οδήγηση».

45. Προειδοποίηση [Not Available Clean Rear
Camera] (µη διαθέσιµο, καθαρίστε την πίσω
κάµερα) (όπου υπάρχει)
Το µήνυµα αυτό εµφανίζεται εάν βρωµιά, βροχή ή
χιόνι συσσωρευτούν στην πίσω κάµερα και δεν µπορούν να αφαιρεθούν από το αυτόµατο πλυστικό και
τον ανεµιστήρα (δείτε το «Σύστηµα Προειδοποίησης Τυφλού Σηµείου (BSW) (όπου υπάρχει)» στο
κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση».
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ

Οι διακόπτες για τον υπολογιστή ταξιδιού βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του τιµονιού και στο
ταµπλό των διακοπτών (1). Για να λειτουργήσει ο
υπολογιστής ταξιδιού πατήστε τους διακόπτες
όπως φαίνεται πιο πάνω.
Κάθε φορά που πατάτε τον διακόπτη
λάξει η οθόνη.

θα αλ-
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1. [Fuel Economy] (l / 100 km, km / l ή MPG)
Εξοικονόµηση καυσίµου (λίτρα ανά 100 χλµ,
χλµ ανά λίτρο ή µίλια ανά γαλόνι)
Παρούσα κατανάλωση καυσίµου:
Η λειτουργία ατή εµφανίζει την παρούσα κατανάλωση καυσίµου.
Μέση κατανάλωση καυσίµου:
Η λειτουργία µέσης κατανάλωσης καυσίµου εµφανίζει την µέση κατανάλωση καυσίµου από τον τελευταίο µηδενισµό. Ο µηδενισµός γίνεται πατώντας
τον διακόπτη <ENTER> (B) για περισσότερο από 1
δευτερόλεπτο για να µπείτε στο µενού µηδενισµού.
Η οθόνη ανανεώνεται κάθε 30 δευτερόλεπτα. Για τα
περίπου πρώτα 500 µέτρα µετά τον µηδενισµό η
οθόνη εµφανίζει «---».
Πατήστε σύντοµα <ENTER> για να εµφανίσετε την
δεύτερη σελίδα της Εξοικονόµησης Καυσίµου.

2. [Speed] (ταχύτητα) και [Average speed]
(km/h ή MPH) Μέση ταχύτητα (χλµ/ώρα ή
µίλια ανά ώρα)
Η (ψηφιακή) ταχύτητα δείχνει την ταχύτητα µε την
οποία κινείται το αυτοκίνητο.

πρώτα 30 δευτερόλεπτα µετά τον µηδενισµό η οθόνη εµφανίζει «---».

3. [Range] Κλίµακα (χλµ ή µίλια)
Η λειτουργία απόστασης έως το άδειασµα σας παρέχει µία εκτίµηση της απόστασης που µπορείτε να
διανύσετε πριν βάλετε καύσιµο. Η απόσταση έως το
άδειασµα υπολογίζεται διαρκώς, µε βάση την ποσότητα του καυσίµου στο ρεζερβουάρ και την πραγµατική κατανάλωση καυσίµου.
Η οθόνη ανανεώνεται κάθε 30 δευτερόλεπτα.
Η λειτουργία απόστασης έως το άδειασµα συµπεριλαµβάνει µία προειδοποίηση χαµηλής κλίµακας.
Εάν η στάθµη του καυσίµου είναι χαµηλή, η προειδοποίηση εµφανίζεται στην οθόνη.
Όταν η στάθµη του καυσίµου πέσει ακόµη χαµηλότερα, η ένδειξη απόστασης έως το άδειασµα αλλάζει σε «– –».
•

•

Εάν η ποσότητα του καυσίµου που θα προστεθεί
είναι µικρή, η οθόνη µπορεί να συνεχίσει να εµφανίζεται έως ότου να τοποθετήσετε τον διακόπτη της µίζας στην θέση OFF.
Όταν οδηγείτε σε ανηφόρα ή σε δρόµο µε συνεχόµενες στροφές, το καύσιµο στο ρεζερβουάρ
µετατοπίζεται και µπορεί στιγµιαία να αλλάξει η
ένδειξη.

Η λειτουργία µέσης ταχύτητας εµφανίζει την µέση
ταχύτητα του αυτοκινήτου από τον τελευταίο µηδενισµό. Ο µηδενισµός γίνεται πατώντας τον διακόπτη
<ENTER> για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο
για να µπείτε στο µενού µηδενισµού.

4. Χρόνος [Time] που έχει περάσει και
απόσταση ταξιδιού [Trip Distance] (χλµ ή µίλια)

Η οθόνη ανανεώνεται κάθε 30 δευτερόλεπτα. Για τα

Η λειτουργία χρόνου που έχει περάσει εµφανίζει

Χρόνος που έχει περάσει [Time]:

τον χρόνο από τον τελευταίο µηδενισµό. Ο χρόνος
που εµφανίζεται µπορεί να µηδενιστεί πατώντας
τον διακόπτη <ENTER> για περισσότερο από 1
δευτερόλεπτο. (Ταυτόχρονα µηδενίζεται και ο χιλιοµετρητής ταξιδιού).
Απόσταση ταξιδιού [Trip Distance]:
Η λειτουργία του χιλιοµετρητή ταξιδιού εµφανίζει
την συνολική απόσταση που έχει διανύσει το αυτοκίνητο από τον τελευταίο µηδενισµό. Ο µηδενισµός
γίνεται πατώντας τον διακόπτη <ENTER> για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο. (Ταυτόχρονα µηδενίζεται και ο χρόνος που έχει περάσει).

5. Πλοήγηση (όπου υπάρχει)
Όταν έχει οριστεί η καθοδήγηση διαδροµής στο
σύστηµα πλοήγησης, αυτό το στοιχείο εµφανίζει τις
πληροφορίες για την διαδροµή πλοήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ξεχωριστό
Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του NissanConnect.

6. Ηχοσύστηµα
Η λειτουργία ηχοσυστήµατος εµφανίζει την κατάσταση και τις πληροφορίες ήχου.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Ραδιόφωνο FM AM µε CD player (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «4. Οθόνη, καλοριφέρ, air conditioner και ηχοσύστηµα» ή το ξεχωριστό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης
του NissanConnect.

7. [Driving Aids] (βοήθειες στην οδήγηση)
(όπου υπάρχει)
Η λειτουργία για τις βοήθειες στη οδήγηση εµφανί-
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ζει την κατάσταση λειτουργίας των παρακάτω συστηµάτων.
•

Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας (LDW)

•

Προειδοποίηση Τυφλού Σηµείου (BSW)

•

Φρένο ανάγκης Μπροστά

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Συστήµατα Προειδοποίησης Τυφλού Σηµείου (BSW) (όπου
υπάρχει)» «Σύστηµα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας (LDW) (όπου υπάρχει)» και «Σύστηµα Φρένου
Ανάγκης Μπροστά (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο
«5. Ξεκίνηµα και οδήγηση».

8. [Tyres Pressures] (πιέσεις ελαστικών)
(όπου υπάρχει)
Η λειτουργία πίεσης ελαστικών εµφανίζει την πίεση
και των τεσσάρων ελαστικών ενώ κινείται το αυτοκίνητο.
Όταν η προειδοποίηση χαµηλής πίεσης ελαστικού
[Low Tyre Pressure] ή σκασµένου ελαστικού [Flat
Tyre – Visit Dealer] (όπου υπάρχει) εµφανιστεί, η
οθόνη µπορεί να αλλάξει στην λειτουργία πίεσης
ελαστικών πατώντας τον διακόπτη <ENTER> για
να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για την προειδοποίηση που εµφανίζεται.

9. Σύστηµα [Stop/Start] (σβησίµατος /
εκκίνησης) (όπου υπάρχει)
Η λειτουργία του συστήµατος Σβησίµατος / Εκκίνησης εµφανίζει την εξοικονόµηση διοξειδίου του άνθρακα και τον χρόνο που ο κινητήρας ήταν σβηστός. (∆είτε το «Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης

(όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και
οδήγηση»).
[Trip CO2 Saving] Εξοικονόµηση διοξειδίου του
άνθρακα και χρόνος σβηστού κινητήρα:

ΡΟΛΟΙ [CLOCK] ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ [OUTSIDE AIR
TEMPERATURE]

Η εξοικονόµηση διοξειδίου του άνθρακα και η λειτουργία χρόνου σβηστού κινητήρα δείχνουν τις
σχετικές τιµές από τον τελευταίο µηδενισµό.
Οι ενδείξεις αυτές µπορούν να µηδενιστούν πατώντας τον διακόπτη <ENTER> για περισσότερο από
1 δευτερόλεπτο.
[Trip CO2 Saving] Εξοικονόµηση διοξειδίου του
άνθρακα και χρόνος σβηστού κινητήρα:
Η εξοικονόµηση διοξειδίου του άνθρακα και η λειτουργία χρόνου σβηστού κινητήρα δείχνουν:
•

Τις εκτιµώµενες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα που έχετε αποφύγει.

Το ρολόι (1) και η θερµοκρασία εξωτερικού αέρα
(2) εµφανίζονται στην επάνω πλευρά της οθόνης
πληροφοριών.

•

Τον χρόνο που ο κινητήρας παρέµεινε σβηστός
από το Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης.

[Clock] (ρολόι)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι τιµές της εξοικονόµησης διοξειδίου του άνθρακα και χρόνου σβηστού κινητήρα δεν µπορούν να
µηδενιστούν και εµφανίζουν τις συσσωρευµένες
πληροφορίες του Συστήµατος Σβησίµατος / Εκκίνησης από την κατασκευή του αυτοκινήτου.

10. Έλεγχος προειδοποίησης
Εµφανίζονται οι παρούσες προειδοποιήσεις. Εάν
δεν υπάρχει κάποια προειδοποίηση, εµφανίζεται
“No Warnings”.

Για λεπτοµέρειες για την ρύθµιση του ρολογιού δείτε το «Ρύθµιση του ρολογιού» στο κεφάλαιο «4.
Οθόνη, καλοριφέρ, air conditioner και ηχοσύστηµα»
ή το ξεχωριστό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του NissanConnect.

[Outside air temperature] Θερµοκρασία
εξωτερικού αέρα (0C ή 0F)
Η θερµοκρασία εξωτερικού αέρα εµφανίζεται σε 0C
ή 0F στην κλίµακα από -40 έως 600C (-40 έως
1400F).
Ο αισθητήρας εξωτερικής θερµοκρασίας βρίσκεται
µπροστά από το ψυγείο. Ο αισθητήρας µπορεί να
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∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ
ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ
επηρεαστεί από τον δρόµο ή την ζέστη του κινητήρα, τις κατευθύνσεις του αέρα και τις άλλες συνθήκες οδήγησης. Η οθόνη µπορεί να διαφέρει από την
πραγµατική εξωτερική θερµοκρασία ή την θερµοκρασία που εµφανίζεται σε διάφορα σήµατα ή πίνακες.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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
πριν το πλύνετε.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Μην ανοίγετε / ελευθερώνετε το καπό όταν τα
µπράτσα των υαλοκαθαριστήρων είναι σηκωµένα από την αρχική τους θέση.

•

Μην χρησιµοποιείτε το πλυστικό για περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα συνεχόµενα.

•

Μην χρησιµοποιείτε το πλυστικό όταν το ρεζερβουάρ του υγρού του πλυστικού είναι άδειο
ή το υγρό είναι παγωµένο.

ΠΑΡΜΠΡΙΖ

Τύπος Β (µε λειτουργία AUTO)

Ο υαλοκαθαριστήρας και το πλυστικό του παρµπρίζ
λειτουργούν όταν ο διακόπτης της µίζας είναι στην
θέση ΟΝ.

Λειτουργία καθαριστήρα
Μετακινήστε τον µοχλό επάνω ή κάτω για να λειτουργήσει ο καθαριστήρας στις παρακάτω ταχύτητες:
(1) Κατά διαστήµατα (
) Τύπος Α ή AUTO Τύπος Β (όπου υπάρχει)
Η θέση AUTO (όπου υπάρχει) λειτουργεί το αυτόµατο σύστηµα σκουπίσµατος του αισθητήρα
βροχής. ∆είτε το «Αισθητήρας βροχής (όπου
υπάρχει)» πιο κάτω.

Τύπος Α (χωρίς λειτουργία AUTO)

– Η ταχύτητα της κατά διαστήµατα λειτουργίας µπορεί να ρυθµιστεί γυρίζοντας το κουµπί
προς το (A) (πιο αργά) ή το (B) (πιο γρήγορα).
– Η ταχύτητα λειτουργίας θα ποικίλει επίσης
και ανάλογα µε την ταχύτητα του αυτοκινή-
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του στην θέση AUTO. Για παράδειγµα, όταν
η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι µεγάλη, η
κατά διαστήµατα λειτουργία θα είναι γρηγορότερη.
(2) Χαµηλή (
) – συνεχόµενη λειτουργία σε χαµηλή ταχύτητα.
(3) Υψηλή (
) – συνεχόµενη λειτουργία σε υψηλή ταχύτητα.
(4) – για ένα µόνο σκούπισµα του καθαριστήρα

Λειτουργία πλυστικού
Τραβήξτε τον µοχλό προς το µέρος σας (5) για να
λειτουργήσει το πλυστικό. Για κάθε πέµπτη λειτουργία του καθαριστήρα και του πλυστικού θα ενεργοποιηθεί και το σύστηµα πλυσίµατος προβολέων
(όπου υπάρχει) για να καθαρίσει τους προβολείς.
Το σύστηµα πλυστικού προβολέων ενεργοποιείται
µόνο όταν ο διακόπτης των προβολέων είναι στην
. ∆είτε το «Πλυστικό προβολέων (όπου
θέση
υπάρχει)» πιο κάτω.
Σύστηµα στεγνώµατος (όπου υπάρχει):
Ο καθαριστήρας θα λειτουργήσει µία φορά µετά
από 3 περίπου δευτερόλεπτα από την στιγµή που
λειτούργησε ο καθαριστήρας και το πλυστικό. Αυτή
η λειτουργία θα καθαρίσει το υγρό πλυστικού που
έχει παραµείνει στο παρµπρίζ.
Ανύψωση µπράτσων υαλοκαθαριστήρων (όπου
υπάρχει):
Όταν κάνετε αντικατάσταση των λεπίδων, τα µπράτσα των υαλοκαθαριστήρων θα πρέπει να είναι στην
επάνω θέση.

Για να τραβήξετε τα µπράτσα των υαλοκαθαριστήρων επάνω στην θέση συντήρησης: µέσα σε 1 λεπτό από την στιγµή που βάλατε τον διακόπτη της
µίζας στην θέση OFF, σπρώξτε τον µοχλό (4) επάνω
γρήγορα δύο φορές διαδοχικά (µέσα σε 0.5 δευτερόλεπτα). Η λειτουργία των καθαριστήρων σταµατάει στην µεσαία θέση. Στην συνέχεια µπορείτε να
τραβήξετε τα µπράτσα των υαλοκαθαριστήρων
στην θέση συντήρησης.
Για να επαναφέρετε τα µπράτσα των υαλοκαθαριστήρων στην κανονική τους θέση, βάλτε τα µπράτσα στην κάτω θέση τους (επαφή µε το παρµπρίζ)
και µετά σπρώξτε τον µοχλό (4) επάνω µία φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το σύστηµα του
αυτόµατου αισθητήρα βροχής όταν το αυτοκίνητο µπαίνει σε πλυντήριο αυτοκινήτων.

•

Εάν αφήσετε τον µοχλό στην θέση AUTO δεν
θα πάθει ζηµιά το σύστηµα αισθητήρα βροχής
αν και µπορεί να προκύψει περιστασιακά
απροσδόκητη ενεργοποίηση των καθαριστήρων.

•

Εάν αφήσετε τον διακόπτη στην θέση AUTO,
οι καθαριστήρες µπορεί να λειτουργήσουν
απροσδόκητα όταν βρωµιά, δαχτυλιές, φιλµ
λαδιού ή έντροµα καλύπτουν το παρµπρίζ
στην θέση του αισθητήρα βροχής. Οι καθαριστήρες µπορεί επίσης να λειτουργήσουν όταν
τα καυσαέρια ή η υγρασία επηρεάζουν τον αισθητήρα βροχής.

•

Μην ακουµπάτε ή καλύπτετε το παρµπρίζ στο
σηµείο που είναι ο αισθητήρας βροχής. Οι καθαριστήρες µπορεί να λειτουργήσουν απροσδόκητα όταν ο διακόπτης των καθαριστήρων
είναι στην θέση AUTO και ο διακόπτης της µίζας είναι στην θέση ΟΝ. Αυτό µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό ή ζηµιά στον καθαριστήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες για την αντικατάσταση των λεπίδων των υαλοκαθαριστήρων δείτε
το «Λεπίδες υαλοκαθαριστήρων» στο κεφάλαιο «Συντήρηση και κάντε το µόνος σας».

Αισθητήρας βροχής (όπου υπάρχει)
Το σύστηµα αυτόµατου σκουπίσµατος του αισθητήρα βροχής που βρίσκεται στο επάνω τµήµα του
παρµπρίζ µπροστά από τον εσωτερικό καθρέπτη
µπορεί να ανοίξει αυτόµατα τους καθαριστήρες για
να ρυθµίσει την ταχύτητα του καθαριστήρα ανάλογα µε την ένταση της βροχόπτωσης και την ταχύτητα του αυτοκινήτου όταν ο µοχλός είναι στην θέση
AUTO (1).
Η ευαισθησία µπορεί να ρυθµιστεί περιστρέφοντας
το δαχτυλίδι του διακόπτη του καθαριστήρα µπροστά (Α) – λιγότερο ευαίσθητο ή πίσω (Β) – περισσότερο ευαίσθητο.
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ΠΙΣΩ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

,(1)) ή την συνεχόµενη (
(
λειτουργήσει ο καθαριστήρας.

,(2)) θέση για να

Για να σταµατήσετε την λειτουργία του καθαριστήρα, γυρίστε τον διακόπτη πίσω στην θέση OFF.
Λειτουργία του πλυστικού:
Για να λειτουργήσει το πλυστικό του πίσω παρµπρίζ, σπρώξτε τον διακόπτη προς το εµπρός µέρος του αυτοκινήτου (3) έως ότου η ποσότητα
υγρού πλυστικού που θέλετε να έχει ψεκαστεί πάνω
στο πίσω παρµπρίζ. Θα λειτουργήσει και ο καθαριστήρας του πίσω παρµπρίζ αρκετές φορές.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν η θερµοκρασία είναι εξαιρετικά χαµηλή, το
διάλυµα του πλυστικού µπορεί να παγώσει στο
παρµπρίζ δυσχεραίνοντας την ορατότητα. Ζεστάνετε το παρµπρίζ µε το αντιθαµβωτικό πίσω παρµπρίζ πριν χρησιµοποιήσετε τους καθαριστήρες
πίσω.
ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο καθαριστήρας θα λειτουργήσει µία φορά µετά
από 3 περίπου δευτερόλεπτα από την στιγµή που
λειτούργησε ο καθαριστήρας και το πλυστικό. Αυτή
η λειτουργία θα καθαρίσει το υγρό πλυστικού που
έχει παραµείνει στο παρµπρίζ.
Η λειτουργία αυτή µπορεί να κλείσει. Για λεπτοµέρειες δείτε το «Οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου».

Μην χρησιµοποιείτε το πλυστικό για περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα συνεχόµενα.

Λειτουργία συγχρονισµού µε την όπισθεν
(όπου υπάρχει)

•

Μην χρησιµοποιείτε το πλυστικό όταν το ρεζερβουάρ του υγρού του πλυστικού είναι άδειο
ή το υγρό είναι παγωµένο.

Όταν ο διακόπτης του πλυστικού του παρµπρίζ είναι είτε στην κατά διαστήµατα ή στην θέση AUTO
(όπου υπάρχει), την θέση χαµηλής ή υψηλής ταχύτητας, τοποθετώντας τον επιλογέα ταχυτήτων στην
θέση R (όπισθεν) θα λειτουργήσει ο καθαριστήρας
του πίσω παρµπρίζ.

Λειτουργία του καθαριστήρα
Γυρίστε τον διακόπτη δεξιά στην κατά διαστήµατα

Όταν ο διακόπτης του καθαριστήρα είναι στην
θέση AUTO (όπου υπάρχει), ο καθαριστήρας δεν
θα αρχίσει να σκουπίζει όταν βάλετε τον επιλογέα
ταχυτήτων στην όπισθεν (R). Θα περιµένει έως
ότου κάνουν το πρώτο καθάρισµα οι µπροστινοί
καθαριστήρες.

Σύστηµα στεγνώµατος (όπου υπάρχει):

•

Ο καθαριστήρας και το πλυστικό του πίσω παρµπρίζ
µπορούν να λειτουργήσουν όταν ο διακόπτης της
µίζας είναι στην θέση ΟΝ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία αυτή µπορεί να κλείσει. Για λεπτοµέρειες δείτε το «Οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου».
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∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΠΙΣΩ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΚΑΙ
ΦΛΑΣ
(Α) Άνοιγµα / Κλείσιµο αντιθαµβωτικού πίσω παρµπρίζ
Για να ξεθαµπώσετε / ξεπαγώσετε το πίσω παρµπρίζ, βάλτε µπροστά τον κινητήρα και πατήστε το
κουµπί του αντιθαµβωτικού πίσω παρµπρίζ (Α). Θα
ανάψει το ενδεικτικό φως. Πατήστε πάλι το κουµπί
για να κλείσετε το αντιθαµβωτικό.

Η Nissan συνιστά να συµβουλεύεστε τους τοπικούς
κανονισµούς για την χρήση των φώτων.

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ

Το αντιθαµβωτικό θα σβήσει αυτόµατα µετά από
περίπου 15 λεπτά. – εάν το πίσω παρµπρίζ καθαρίσει πιο νωρίς, πατήστε πάλι το κουµπί για να σβήσετε το αντιθαµβωτικό.
Μοντέλα µε αυτόµατο air conditioner (όπου υπάρχει)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Λειτουργία του καλοριφέρ και του air conditioner» στο κεφάλαιο «4. Οθόνη, καλοριφέρ, air conditioner και
ηχοσύστηµα».
ΠΡΟΣΟΧΗ

Φωτισµός

Όταν καθαρίζετε το εσωτερικό του πίσω παρµπρίζ, προσέχετε να µην γρατζουνίσετε ή κάνετε
ζηµιά στις ηλεκτρικές επαφές.

Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση

ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ (όπου υπάρχει)
Όταν είναι ανοικτό το αντιθαµβωτικό πίσω παρµπρίζ, θα ξεθαµπώσουν και οι εξωτερικοί καθρέπτες.

:

Θα ανάψουν τα µπροστινά και τα πίσω φώτα
πορείας, το φως της πινακίδας και τα φώτα του ταµπλό. Θα ανάψει το ενδεικτικό φως
στο ταµπλό των οργάνων.
Γυρίστε τον διακόπτη στην θέση

:

Θα παραµείνουν αναµµένα όλα τα άλλα φώτα,
ενώ θα ανάψουν και οι προβολείς.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ποτέ µην αφήνετε για µεγάλα χρονικά διαστήµατα
τον διακόπτη των φώτων αναµµένο όταν δεν λειτουργεί ο κινητήρας του αυτοκινήτου.
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Σύστηµα φωτισµού ηµέρας (όπου υπάρχει)

AUTO.

Όταν βάζετε µπροστά τον κινητήρα, ακόµη και αν ο
διακόπτης των προβολέων είναι κλειστός, θα ανάψουν τα µπροστινά φώτα για τον φωτισµό ηµέρας.

2. Γυρίστε τον διακόπτη της µίζας στην θέση ΟΝ.

Τα φώτα ηµέρας θα σβήσουν όταν γυρίσετε τον διακόπτη των προβολέων στην θέση
ή
.

Γυρίστε το διακόπτη των προβολέων στην θέση
OFF ή
ή
.

Σύστηµα αυτόµατου φωτισµού (AUTO - όπου
υπάρχει)

Επιλογή σκάλας προβολέων

Για να απενεργοποιήσετε το σύστηµα αυτόµατου
φωτισµού:

το αυτοκίνητο αφού έχετε γυρίσει τον διακόπτη της
µίζας στην θέση LOCK και ενώ ο διακόπτης των
προβολέων είναι στην θέση OFF ή AUTO (όπου
υπάρχει). Τραβώντας τον διακόπτη των προβολέων
προς το µέρος σας µία φορά θα ενεργοποιηθούν οι
προβολείς για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Μετά τα
φώτα θα σβήσουν αυτόµατα.
Είναι δυνατό να τραβήξετε τον διακόπτη των προβολέων έως και τέσσερις φορές για να αυξήσετε
την περίοδο φωτισµού έως και 2 λεπτά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η λειτουργία του «φιλικού» φωτισµού µπορεί να
ακυρωθεί γυρίζοντας τον διακόπτη της µίζας στην
θέση Acc ή ON πάλι.

Λειτουργία εξοικονόµησης µπαταρίας

Το σύστηµα αυτόµατου φωτισµού επιτρέπει στους
προβολείς να ρυθµιστούν ώστε να ανάβουν και να
σβήνουν αυτόµατα. Το σύστηµα αυτόµατου φωτισµού όταν είναι ενεργό µπορεί:
•

•

Να ανάψει τους προβολείς, τα µπροστινά και τα
πίσω φώτα πορείας, το φως της πινακίδας και τα
φώτα του ταµπλό αυτόµατα όταν είναι σκοτάδι.
Να σβήσει όλα τα φώτα όταν υπάρχει φως.

Για να ενεργοποιήσετε το σύστηµα αυτόµατου
φωτισµού:
1. Γυρίστε τον διακόπτη των προβολέων στην θέση

(1) Για να επιλέξετε την µεγάλη σκάλα όταν είστε
στην θέση
, σπρώξτε τον µοχλό προς τα
εµπρός. Τα µεγάλα φώτα θα ανάψουν καθώς και
.
το ενδεικτικό φως
(2) Τραβήξτε τον µοχλό πίσω για να επιλέξετε την
µεσαία σκάλα (θέση
).
(3) Τραβώντας τον µοχλό προς το µέρος σας θα
αναβοσβήσουν τα µεγάλα φώτα ακόµη και όταν
ο διακόπτης των προβολέων είναι σβηστός.

«Φιλικός» φωτισµός
Η λειτουργία του «φιλικού» φωτισµού είναι πολύ
εξυπηρετική. Σας επιτρέπει να έχετε φωτισµό από
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Η λειτουργία εξοικονόµησης µπαταρίας προστατεύει το αυτοκίνητό σας από την αποφόρτιση της
µπαταρίας όταν έχετε αφήσει τα εξωτερικά φώτα,
τα φώτα ανάγνωσης χάρτη ή το φώς του χώρου
των επιβατών ανοικτά και έχετε βγει από το αυτοκίνητο. Αυτό συµβαίνει όταν ο διακόπτης της µίζας ή
το κουµπί της µίζας είναι στην θέση “OFF” ή LOCK.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Την επόµενη φορά που θα γυρίσετε τον διακόπτη
της µίζας στην θέση ΟΝ, τα εξωτερικά φώτα, τα
φώτα ανάγνωσης χάρτη και το φως του χώρου
των επιβατών θα ανάψουν και πάλι.
Λειτουργία εξοικονόµησης µπαταρίας για τα εξωτερικά φώτα:
Εάν ο διακόπτης της µίζας γυρίσει στην θέση “OFF”
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∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ
ΟΜΙΧΛΗΣ
µετά από οδήγηση αλλά τα εξωτερικά φώτα έχουν
µείνει από λάθος αναµµένα, τα εξωτερικά φώτα θα
σβήσουν αυτόµατα µόλις ανοίξει η πόρτα του οδηγού.

αλλαγή λωρίδας (δεξιά ή αριστερά). Τα φλας θα
αναβοσβήσουν τρεις φορές πριν ακυρωθούν αυτόµατα.

Είναι δυνατόν να αφήσετε τα εξωτερικά φώτα µόνιµα αναµµένα, ανάβοντάς τα πάλι µε την χρήση του
διακόπτη των προβολέων και ενώ ο διακόπτης της
µίζας είναι ακόµη στην θέση “OFF” ή LOCK. Σε αυτή
την περίπτωση, ο βοµβητής υπενθύµισης φώτων θα
ηχήσει όταν ανοίξετε την πόρτα του οδηγού.

Η λειτουργία αυτή θα δουλέψει µόνο εάν η ρύθµιση για την λειτουργία των φλας 3 φορές είναι στην
θέση ΟΝ στο µενού Ρυθµίσεων Αυτοκινήτου στην
οθόνη πληροφοριών (δείτε το [Vehicle settings]
– ρυθµίσεις αυτοκινήτου πιο πριν).

Λειτουργία εξοικονόµησης µπαταρίας για τα εσωτερικά φώτα:

Ένδειξη κατεύθυνσης

Εάν το εσωτερικό φως έχει µείνει κατά λάθος αναµµένο, θα σβήσει αυτόµατα µετά από περίπου 15
λεπτά.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΦΩΤΑ ΟΜΙΧΛΗΣ (όπου υπάρχει)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μετακινήστε τον µοχλό προς τα επάνω ή προς τα
κάτω (2) για να δείξετε δεξιά ή αριστερά. Όταν η
στροφή έχει ολοκληρωθεί ο µοχλός επανέρχεται
αυτόµατα.

Τύπος Α: Μόνο πίσω φως οµίχλης

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ

Τύπος Β: Μπροστά και πίσω φώτα οµίχλης

Τα µπροστινά φώτα οµίχλης θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο όταν η ορατότητα είναι σοβαρά περιορισµένη (γενικά σε λιγότερα από 100 µέτρα).
Για να ανάψετε τα µπροστινά φώτα οµίχλης, γυρίή
στε τον διακόπτη των προβολέων στην θέση
ή AUTO (όπου υπάρχει) στην θέση
. Θα
ανάψουν τα µπροστινά φώτα οµίχλης καθώς και το

Σήµα αλλαγής λωρίδας
Μετακινήστε τον µοχλό κατά τµήµα της διαδροµής
του προς τα επάνω ή κάτω (1) για να δείξετε την
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ΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΕΣΜΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
ενδεικτικό φως. Ο διακόπτης των µπροστινών φώτων οµίχλης θα επιστρέψει στην θέση “OFF” (θέση
– ). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Προειδοποιητικά / ενδεικτικά φώτα και βοµβητές» πιο
πριν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν ο διακόπτης των προβολέων γυριστεί στην
θέση “OFF” (-), το πίσω φως οµίχλης θα σβήσει
αυτόµατα.

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ∆ΕΣΜΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ (όπου υπάρχει)

Για να σβήσετε τα µπροστινά φώτα οµίχλης, γυρίστε τον διακόπτη των φώτων οµίχλης πάλι στην
θέση
. Τα µπροστινά φώτα οµίχλης και το ενδεικτικό φως θα σβήσουν. Ο διακόπτης των φώτων
οµίχλης θα επιστρέψει στην θέση “OFF”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν ο διακόπτης των προβολέων γυριστεί στην
θέση “OFF” (-), το µπροστινό φως οµίχλης θα
σβήσει αυτόµατα.

Αριστεροτίµονα µοντέλα

ΠΙΣΩ ΦΩΣ ΟΜΙΧΛΗΣ (όπου υπάρχει)
Για να ανάψετε το πίσω φώς οµίχλης, γυρίστε τον
διακόπτη των προβολέων στην θέση
ή
ή
. Θα ανάψει το
AUTO (όπου υπάρχει) στην θέση
πίσω φως οµίχλης καθώς και το ενδεικτικό φως. Ο
διακόπτης των φώτων οµίχλης θα επιστρέψει στην
θέση “OFF” (θέση - ). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Προειδοποιητικά / ενδεικτικά φώτα και
βοµβητές» πιο πριν.
Εάν ήταν ήδη αναµµένα τα µπροστινά φώτα οµίχλης (όπου υπάρχει) και ο διακόπτης των προβολέων είναι στην θέση
, µπορείτε να ανάψετε τα
πίσω φώτα οµίχλης χωρίς να γυρίσετε πρώτα τον
διακόπτη των προβολέων στην θέση
ή AUTO
(όπου υπάρχει).

∆εξιοτίµονα µοντέλα

Η γωνία δέσµης των προβολέων εξαρτάται από τον
αριθµό των επιβατών στο αυτοκίνητο και το βάρος
του φορτίου που µεταφέρει και µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την επιθυµητή. Εάν το αυτοκίνητο
ταξιδεύει σε ορεινό δρόµο, οι προβολείς µπορεί να
χτυπάνε στον εσωτερικό καθρέπτη του προπορευόµενου αυτοκινήτου ή το παρµπρίζ του αυτοκινήτου

Για να σβήσετε τα πίσω φώτα οµίχλης, γυρίστε τον
διακόπτη των φώτων οµίχλης πάλι στην θέση
.
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ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
(όπου υπάρχει)
που κινείται αντίθετα. Ο άξονας των φώτων µπορεί
να χαµηλώσει µε την λειτουργία του διακόπτη που
βρίσκεται στο ταµπλό, στην πλευρά του οδηγού δίπλα στο τιµόνι.

•

Για τον τρόπο γεµίσµατος του ρεζερβουάρ του πλυστικού, δείτε το «Υγρό πλυστικής συσκευής παρπρίζ / πλυστικού προβολέων» στο κεφάλαιο «8. Συντήρηση και κάντε το µόνος σας».

Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός που φαίνεται
στον διακόπτη, τόσο χαµηλώνει ο άξονας.
Όταν ταξιδεύετε χωρίς βαρύ φορτίο ή σε ευθεία,
επιλέξτε την θέση 0.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ∆ΕΣΜΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ (προβολείς LED)

Μην χρησιµοποιείτε το πλυστικό όταν το ρεζερβουάρ του υγρού του πλυστικού είναι άδειο
ή το υγρό είναι παγωµένο.

Τα αυτοκίνητα µε προβολείς LED, έχουν ένα σύστηµα αυτόµατης στάθµισης των φώτων. Ο άξονας των
προβολέων ελέγχεται αυτόµατα.

Το σύστηµα του πλυστικού των προβολέων ενεργοποιείται µόνο όταν:

Η Nissan συνιστά να συµβουλεύεστε τους τοπικούς
κανονισµούς για την χρήση των φώτων.

– Ο διακόπτης των προβολέων είναι στην θέση
.

– Ο διακόπτης της µίζας είναι στην θέση ΟΝ.

– Τραβήξετε τον µοχλό µία φορά προς το µέρος
σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κάθε φορά που είτε γυρίζετε τον διακόπτη της
µίζας στην θέση ΟΝ, είτε γυρίζετε τον διακόπτη των προβολέων στην θέση
, ενεργοποιείται το πλυστικό των προβολέων. Μετά
από αυτή την πρώτη λειτουργία, το πλυστικό
των προβολέων δουλεύει αυτόµατα για µία
φορά σε κάθε Πέµπτη λειτουργία του διακόπτη των υαλοκαθαριστήρων και πλυστικού του
παρµπρίζ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Μην χρησιµοποιείτε το πλυστικό για περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα συνεχόµενα.
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ΚΟΡΝΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
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.

Μπροστινό υποβραχιόνιο

Για να ακουστεί η κόρνα, πιέστε το κεντρικό τµήµα
(1) του βολάν του τιµονιού.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Προσέξτε γιατί µπορεί η πρίζα και το φις να είναι
ζεστά στην διάρκεια ή και µετά την χρήση τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•

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 ο κινητήρας (µην την χρησιµοποιείται για πολύ
ώρα µε τον κινητήρα σβηστό 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
2-40

96

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
∆ΙΣΚΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Μην τοποθετείτε αιχµηρά αντικείµενα στους δίσκους για να αποφύγετε τυχόν τραυµατισµό σε
περίπτωση ατυχήµατος ή απότοµου φρεναρίσµατος.

ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ
ΚΟΥΤΙ ΚΟΝΣΟΛΑΣ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Το κουτί της κεντρικής κονσόλας δεν θα πρέπει
να χρησιµοποιείται όταν οδηγείτε για να µην αποσπάται η προσοχή σας.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Κρατήστε το καπάκι από το ντουλαπάκι κλειστό
όσο οδηγείτε για να αποφύγετε τυχόν τραυµατισµό σε περίπτωση ατυχήµατος ή απότοµου φρεναρίσµατος.
Για να ανοίξετε το ντουλαπάκι, σηκώστε την λαβή
και χαµηλώστε το καπάκι.
Στο πίσω µέρος µέσα στο ντουλαπάκι υπάρχει έναν
ελαστικός ιµάντας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για να κρατήσει το πακέτο των Βιβλίων Οδηγιών
Χρήσης.

Το κάλυµµα του κουτιού της κονσόλας περιέχει ειδικές περιοχές αποθήκευσης, για παράδειγµα για
CD, κέρµατα και επαγγελµατικές κάρτες.

Υποδοχές καλωδίων

Είναι δυνατό να σύρετε το καπάκι του κουτιού της
κονσόλας µπροστά σαν υποβραχιόνιο. ∆είτε το
«Υποβραχιόνια (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «1.
Ασφάλεια – Καθίσµατα, ζώνες ασφαλείας και πρόσθετο σύστηµα συγκράτησης».
Για να ανοίξετε το κουτί της κονσόλας, τραβήξτε
επάνω τον µοχλό (1) ή (2) και τραβήξτε επάνω το
καπάκι.
Όταν τραβήξετε τον µοχλό (1) στην δεξιά πλευρά,
είναι διαθέσιµη η επάνω θήκη για την αποθήκευση
µικρών αντικειµένων. Όταν τραβήξετε τον µοχλό (2)
στην αριστερή πλευρά είναι διαθέσιµη η κάτω θήκη
για την αποθήκευση µεγαλύτερων αντικειµένων.
Για να κλείσετε, σπρώξτε το καπάκι κάτω για να
ασφαλίσει.
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Το κουτί της κονσόλας έχει ένα άνοιγµα στο µπροστά µέρος (1) για να επιτρέψει να περαστούν τα
καλώδια από το καπάκι της κονσόλας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Ηλεκτρική παροχή»
πιο πριν και το «Υποδοχή AUX» παρακάτω σε αυτό
το κεφάλαιο.
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ΘΗΚΗ ΓΥΑΛΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποφύγετε ατύχηµα, να έχετε την θήκη γυαλιών κλειστή όταν οδηγείτε.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Μην την χρησιµοποιείτε για οτιδήποτε άλλο
εκτός από γυαλιά ηλίου.

•

Μην αφήνετε τα γυαλιά µέσα στην θήκη όταν
έχετε παρκάρει στον ήλιο. Η ζέστη µπορεί να
κάνει ζηµιά στα γυαλιά.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Για να έχετε πρόσβαση στην πίσω θέση συγκράτησης ποτηριών (όπου υπάρχει) χαµηλώστε το κεντρικό υποβραχιόνιο.

Μην χρησιµοποιείτε την θήκη των µπουκαλιών
για άλλα αντικείµενα καθώς µπορεί να πεταχτούν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και να
προκαλέσουν τραυµατισµό.

•

Μην χρησιµοποιείτε την θήκη των µπουκαλιών
για ανοικτά δοχεία µε υγρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΑΝΤΖΟΙ ΠΑΛΤΟΥ

Η θέση συγκράτησης ποτηριών δεν πρέπει να
χρησιµοποιείται όταν οδηγείτε για να µην αποσπάται η προσοχή σας.

•

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.

•

Χρησιµοποιείτε µαλακά κύπελλα καθώς τα
σκληρά αντικείµενα µπορεί να σας τραυµατίσουν σε περίπτωση ατυχήµατος.

Για να ανοίξετε την θήκη των γυαλιών (1) πατήστε
και αφήστε. Να τοποθετείτε µόνο ένα ζευγάρι γυαλιών στην θήκη.
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ΠΙΣΩ ΕΤΑΖΕΡΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην εφαρµόζετε φορτίο πάνω από 1 κιλό στους
γάντζους.

•

Μην αφήνετε την εταζέρα στην θέση της όταν
την έχετε βγάλει από τις εγκοπές της.

•

Ασφαλίζετε καλά όλο το φορτίο για να µην γλιστρήσει ή µετατοπιστεί. Μην τοποθετείτε φορτίο πιο ψηλό από τις πλάτες των καθισµάτων.
Σε περίπτωση απότοµου φρεναρίσµατος ή σύγκρουσης το ανασφάλιστο φορτίο µπορεί να
προκαλέσει τραυµατισµό.

•

Ο πάνω ιµάντας πρόσδεσης του παιδικού καθίσµατος µπορεί να πάθει ζηµιά από την επαφή µε την εταζέρα ή τα αντικείµενα στον χώρο
αποσκευών. Βγάλτε την εταζέρα από το αυτοκίνητο ή αποθηκεύστε την σε ασφαλές σηµείο.
Επίσης ασφαλίστε οποιαδήποτε χαλαρά αντικείµενα µέσα στον χώρο αποσκευών. Το παιδί
σας µπορεί να τραυµατιστεί σοβαρά ή να σκοτωθεί σε περίπτωση σύγκρουσης εάν έχει πάθει ζηµιά ο πάνω ιµάντας πρόσδεσης.

Οι γάντζοι παλτού βρίσκονται πάνω από τα πίσω
πλευρικά παράθυρα.

ΤΣΕΠΗ ΧΑΡΤΗ (όπου υπάρχει)
Οι τσέπες χαρτών βρίσκονται στις πόρτες.

ΘΗΚΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Αφαίρεση:
1. Ανοίξτε την πίσω πόρτα. (∆είτε το «Πίσω πόρτα»
πιο πριν σε αυτό το κεφάλαιο).

Θήκη καθίσµατος

2. Βγάλτε τα δύο σκοινιά και από τις δύο πλευρές
(αριστερά και δεξιά) εσωτερικά της πίσω πόρτας (1).

Η θήκη του καθίσµατος βρίσκεται στην πλάτη ή στο
πλάι του καθίσµατος του οδηγού και / ή του συνοδηγού.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Μην τοποθετείτε τίποτα στην πίσω εταζέρα,
ανεξάρτητα πόσο µικρό είναι. Οποιοδήποτε
αντικείµενο θα µπορούσε να προκαλέσει
τραυµατισµό σε περίπτωση ατυχήµατος ή
απότοµου φρεναρίσµατος.

3. Βγάλτε την εταζέρα απλά τραβώντας την προς
τα πίσω µέσα από το άνοιγµα της πίσω πόρτας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει σωστά την
πίσω εταζέρα ώστε να µην πάθει ζηµιά.
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ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Τοποθέτηση
1. Ανοίξτε την πίσω πόρτα.
2. Τοποθετήστε την πίσω εταζέρα σπρώχνοντάς
την όσο πιο µπροστά γίνεται, µέσα από το άνοιγµα της πίσω πόρτας.

να χρησιµοποιηθούν για αυτό τον σκοπό. Σε
καµία περίπτωση δεν πρέπει οι γάντζοι αποσκευών να χρησιµοποιούνται για τον πάνω
ιµάντα πρόσδεσης.

ΓΑΝΤΖΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

3. Βάλτε τα αντίστοιχα σκοινιά σε κάθε πλευρά (1)
της πίσω πόρτας.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Οι διακόπτες των ηλεκτρικών παραθύρων βρίσκονται στο πάνελ της πόρτας και θα λειτουργήσουν
µόνο όταν ο διακόπτης της µίζας είναι στην θέση
ΟΝ.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβάτες έχουν τα χέρια τους κλπ µέσα στο αυτοκίνητο πριν χειριστείτε τα ηλεκτρικά παράθυρα.

•

Ποτέ µην αφήνετε παιδιά ή ενήλικες που κανονικά χρειάζονται την υποστήριξη άλλων µόνους τους µέσα στο αυτοκίνητο. Μπορεί να
ενεργοποιήσουν κατά λάθος τους διακόπτες ή
τα χειριστήρια και να εµπλακούν σε ατύχηµα.

•

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

4. Κλείστε την πίσω πόρτα. (∆είτε το «Πίσω πόρτα»
πιο πριν σε αυτό το κεφάλαιο).

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

•
•

•

Ασφαλίστε κατάλληλα όλο το φορτίο µε σκοινιά ή ιµάντες για να µην µετατοπιστεί ή µετακινηθεί. Μην τοποθετείτε φορτίο ψηλότερα από
τις πλάτες των καθισµάτων. Σε περίπτωση
απότοµου φρεναρίσµατος ή ατυχήµατος το
ανασφάλιστο φορτίο µπορεί να προκαλέσει
τραυµατισµό.
Μην τοποθετείτε στο πάτωµα του χώρου αποσκευών αντικείµενα βαρύτερα από 50 κιλά.
Μην αφήνετε κανέναν να επιβαίνει στον χώρο
αποσκευών. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να
επιβαίνετε στον χώρο αποσκευών µέσα στο
αυτοκίνητο. Σε περίπτωση σύγκρουσης, οι άνθρωποι που επιβαίνουν σε αυτούς τους χώρους κινδυνεύουν περισσότερο να τραυµατιστούν σοβαρά ή να σκοτωθούν.

Οι γάντζοι των αποσκευών βρίσκονται µέσα στον
χώρο των αποσκευών και είναι για τις τσάντες µε
ψώνια κλπ.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Μην εφαρµόζετε στον γάντζο φορτίο µεγαλύτερο
από 3 κιλά.

Τα ηλεκτρικά παράθυρα λειτουργούν µόνο όταν ο
διακόπτης της µίζας είναι στην θέση ΟΝ.
Για να ανοίξετε ένα παράθυρο πατήστε κάτω τον
διακόπτη ηλεκτρικού παραθύρου.
Για να κλείσετε ένα παράθυρο τραβήξτε επάνω τον
διακόπτη ηλεκτρικού παραθύρου.

Μόνο τα δύο σηµεία στερέωσης που έχουν τις
ετικέτες του πάνω ιµάντα πρόσδεσης µπορούν
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Κεντρικός ∆ιακόπτης οδηγού

∆ιακόπτης παραθύρου επιβατών

Η αυτόµατη λειτουργία επιτρέπει στο παράθυρο να
ανοίξει τελείως ή να κλείσει χωρίς να κρατάτε τον
διακόπτη επάνω ή κάτω.
Για να ανοίξετε τελείως το παράθυρο, πατήστε τελείως κάτω τον διακόπτη στο δεύτερο διάστηµα και
αφήστε τον. Για να κλείσετε τελείως το παράθυρο
τραβήξτε τον διακόπτη επάνω στο δεύτερο διάστηµα και αφήστε τον. ∆εν χρειάζεται να κρατάτε τον
διακόπτη στην διάρκεια της λειτουργίας του παραθύρου.

Ο διακόπτης του οδηγού, ο οποίος είναι ο κεντρικός διακόπτης, µπορεί να ελέγξει όλα τα παράθυρα.
Κλείδωµα παραθύρων επιβατών:
Όταν πατήσετε το κουµπί κλειδώµατος (1), δεν
µπορούν να ανοιγοκλείσουν τα παράθυρα των επιβατών.

Ο διακόπτης του επιβάτη µπορεί να ελέγξει το αντίστοιχο παράθυρο.

Για να σταµατήσετε το παράθυρο στην διάρκεια
της διαδροµής του καθώς ανοίγει ή κλείνει, πατήστε απλώς τον διακόπτη ελαφρά προς την αντίθετη
κατεύθυνση της κίνησης του παραθύρου.

Όταν έχει πατηθεί ο διακόπτης κλειδώµατος των
παραθύρων επιβατών στην πλευρά του οδηγού, οι
διακόπτες των επιβατών δεν λειτουργούν.

Λειτουργία αυτόµατης αναστροφής:

Αυτόµατη λειτουργία:

•

Υπάρχουν κάποιες περιοχές αµέσως πριν την
τελείως κλειστή θέση όπου δεν µπορεί να διαγνωστεί το σφίξιµο. Προσέχετε να µην πιάσετε
τα δάχτυλά σας.

•

Η λειτουργία αυτόµατης αναστροφής δεν δουλεύει όταν το παράθυρο έχει κλειστεί µε το
χέρι (κρατώντας τον διακόπτη στην θέση για
κλείσιµο).

Για να ακυρώσετε το κλείδωµα των παραθύρων των
επιβατών, πατήστε πάλι τον διακόπτη κλειδώµατος
(1).

Η αυτόµατη λειτουργία είναι διαθέσιµη για τον διακό.
πτη που έχει στην επιφάνειά του το σύµβολο

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Η λειτουργία αυτόµατης αναστροφής επιτρέπει στο
παράθυρο να αναστρέψει αυτόµατα την λειτουργία
του όταν κάτι πιαστεί σε αυτό καθώς κλείνει µε την
αυτόµατη λειτουργία. Όταν η µονάδα ελέγχου ανιχνεύσει ένα εµπόδιο το παράθυρο θα χαµηλώσει
αµέσως.
Ανάλογα µε το περιβάλλον ή τις συνθήκες οδήγη-

2-45

101

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΦΩΤΑ
σης, η λειτουργία αυτόµατης αναστροφής µπορεί
να ενεργοποιηθεί εάν εφαρµοστεί στο παράθυρο
του οδηγού µία πίεση ή ένα φορτίο όµοιο µε εκείνο
του ξένου υλικού όταν σφίγγεται στο τζάµι.

µένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευµένο συνεργείο
για τον έλεγχο του συστήµατος των ηλεκτρικών παραθύρων.

Ενεργοποίηση του συστήµατος µετά την επανασύνδεση της µπαταρίας

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιµοποιείτε τα εσωτερικά φώτα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα µε τον κινητήρα του αυτοκινήτου σβηστό. Μπορεί να αδειάσει η µπαταρία
του αυτοκινήτου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισµένες λειτουργίες του ηλεκτρικού παραθύρου
(λειτουργία αυτόµατου κλεισίµατος, λειτουργία αυτόµατης αναστροφής) δεν θα δουλεύουν όπως περιγράφεται όταν έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο της
µπαταρίας ή έχει διακοπεί η ηλεκτρική παροχή. Κάντε την παρακάτω διαδικασία γι να ενεργοποιήσετε
τις λειτουργίες του ηλεκτρικού παραθύρου.

Τα εσωτερικά φώτα θα σβήσουν µετά από περίπου 15 λεπτά, εκτός εάν ο διακόπτης της µίζας
είναι στην θέση Acc ή ΟΝ.

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΣ ΧΩΡΟΥ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ

1. Γυρίστε τον διακόπτη της µίζας στην θέση ΟΝ.
2. Εάν το παράθυρο του οδηγού είναι κλειστό,
ανοίξτε το τελείως µε τον διακόπτη της πλευράς
του οδηγού.
3. Τραβήξτε επάνω και κρατήστε τον διακόπτη του
παραθύρου του οδηγού έως ότου το τζάµι του
παραθύρου κλείσει τελείως και συνεχίστε να
κρατάτε τον διακόπτη για επιπλέον 5 δευτερόλεπτα πριν τον αφήσετε.
4. Ελέγξτε εάν οι λειτουργίες του ηλεκτρικού παραθύρου δουλεύουν κανονικά.

Το φως της καµπίνας έχει ένα διακόπτη τριών θέσεων ON (1), DOOR (2) και OFF.

Εάν ανοίγετε ή κλείνετε τα ηλεκτρικά παράθυρα συνεχόµενα, µπορεί αυτά να µην λειτουργούν κανονικά. Κάντε την παραπάνω διαδικασία.

Κουµπί ΟΝ
Όταν πατήσετε το κουµπί ΟΝ (1), το φως θα ανάψει.

Εάν οι λειτουργίες των ηλεκτρικών παραθύρων δεν
δουλεύουν σωστά, αφού κάνετε την παραπάνω διαδικασία, επαναλάβετε τα βήµατα. Εάν είναι απαραίτητο, πηγαίνετε το αυτοκίνητό σας σε εξουσιοδοτη-

Εάν πατήσετε πάλι το φως θα σβήσει.
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Κουµπί DOOR (πόρτα)

ΦΩΤΑ ΧΑΡΤΗ (όπου υπάρχουν)

Όταν πατήσετε το κουµπί DOOR (2), το φως θα
ανάβει όποτε ανοίγετε κάποια πόρτα.

ΦΩΣ ΠΙΣΩ ΕΠΙΒΑΤΩΝ / ΦΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
(όπου υπάρχει)

Με ένα διαδοχικό πάτηµα θα σβήσει το φως του
χώρου επιβατών.

Θέση OFF
Όταν ο διακόπτης είναι στην θέση OFF το φως δεν
θα ανάβει ανεξάρτητα από το αν ανοίξετε κάποια
πόρτα ή όχι.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ (όπου υπάρχει)
Το φως της καµπίνας θα παραµείνει αναµµένο για
µία χρονική περίοδο όταν:
•

Σβήσετε τον διακόπτη της µίζας

•

Ξεκλειδώσετε τις πόρτες

•

Οποιαδήποτε πόρτα ανοίξει και µετά κλείσει

Πατήστε τον διακόπτη για να ανάψετε ή να σβήσετε
τα φώτα χάρτη.
(1): Κουµπί για το φως χάρτη της αριστερής πλευράς

Ο διακόπτης για το πίσω φως επιβατών / ανάγνωσης (1) έχει τρεις θέσεις: ON, OFF και κεντρική.

(2): Κουµπί για το φως χάρτη της δεξιάς πλευράς

Θέση ΟΝ
Το φως θα ανάψει όταν ο διακόπτης είναι στην θέση
ΟΝ.

Ο χρονοδιακόπτης ακυρώνεται και το εσωτερικό
φως θα σβήσει όταν:
•

Οι πόρτες κλειδώσουν

•

Ο διακόπτης της µίζας γυρίσει στην θέση ΟΝ

Φως καµπίνας (όπου υπάρχει)

Θέση OFF
Όταν ο διακόπτης είναι στην θέση OFF, το φως δεν
θα ανάψει ανεξάρτητα από την συνθήκη.

Θέση DOOR (πόρτα)
Όταν ο διακόπτης είναι στην θέση DOOR (πόρτα),
το φως ανάβει όταν ανοίξει κάποια πόρτα.

ΦΩΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Το φως ανάβει αυτόµατα όταν ανοίξετε την πίσω
πόρτα και σβήνει όταν την κλείσετε.
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ΦΩΣ ΣΚΙΑ∆ΙΟΥ (όπου υπάρχει)

Το φως στο σκιάδιο θα ανάψει όταν ανοίξει το κάλυµµα του καθρέπτη.
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ΚΛΕΙ∆ΙΑ
ΚΛΕΙ∆Ι ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
NISSAN (NATS*)

σας όταν οδηγείτε. Το Έξυπνο Κλειδί είναι µία
µονάδα ακριβείας µε ένα ενσωµατωµένο µεταδότη. Για να µην του κάνετε ζηµιά, παρακαλούµε σηµειώστε τα ακόλουθα.

Μπορείτε να οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας µόνο µε
τα κλειδιά που είναι συγκεκριµένα για αυτό. Μόνο τα
κλειδιά που Αντικλεπτικού Συστήµατος Nissan
(NATS*) µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο αυτοκίνητό σας (δείτε το «Σύστηµα ασφαλείας» πιο κάτω).

– Το Έξυπνο Κλειδί είναι αδιάβροχο, ωστόσο
η υγρασία µπορεί να του κάνει ζηµιά. Εάν
το Έξυπνο Κλειδί βραχεί, σκουπίστε αµέσως την µονάδα τελείως, έως ότου στεγνώσει εντελώς.

ΕΞΥΠΝΟ ΚΛΕΙ∆Ι (όπου υπάρχει)
Ενσωµατωµένο τηλεχειριστήριο

1. Κλειδί NATS
2. Πινακιδάκι αριθµού κλειδιού

Έξυπνο Κλειδί

– Μην αφήσετε το Έξυπνο Κλειδί να έρθει σε
επαφή µε νερό ή αλµυρό νερό καθώς αυτό θα
επηρεάσει την λειτουργία του συστήµατος.

Μπορείτε να οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας µόνο µε
τα Έξυπνο Κλειδιά που είναι καταχωρηµένα στα
εξαρτήµατα του συστήµατος Έξυπνου Κλειδιού και
τα εξαρτήµατα του Αντικλεπτικού Συστήµατος Nissan (NATS*) του αυτοκινήτου σας. Σε ένα αυτοκίνητο µπορούν να καταχωρηθούν και να χρησιµοποιηθούν έως 4 Έξυπνα Κλειδιά. Τα νέα κλειδιά θα πρέπει να καταχωρηθούν από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο πριν από την
χρήση τους µε το σύστηµα Έξυπνου Κλειδιού και
το NATS του αυτοκινήτου σας. Επειδή η διαδικασία
καταχώρησης απαιτεί την διαγραφή της µνήµης
των εξαρτηµάτων του Έξυπνου Κλειδιού όταν καταχωρούνται νέα κλειδιά, βεβαιωθείτε ότι έχετε µαζί
σας όλα τα Έξυπνα Κλειδιά όταν πάτε στο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή το εξειδικευµένο συνεργείο.

1. Έξυπνο Κλειδί

*: Immobilizer

2. Κλειδί ανάγκης / Μηχανικό κλειδί (µέσα στο Έξυπνο Κλειδί), δείτε το «Κλειδί ανάγκης / µηχανικό
κλειδί (µοντέλα µε Έξυπνο Κλειδί)» παρακάτω

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Βεβαιωθείτε ότι έχετε το Έξυπνο Κλειδί µαζί
σας. Μην αφήνετε το αυτοκίνητο µε το Έξυπνο Κλειδί µέσα σε αυτό.

•

Βεβαιωθείτε ότι έχετε το Έξυπνο Κλειδί µαζί
3-2

3. Πινακιδάκι αριθµού κλειδιού

– Μην το λυγίζετε, το πετάτε κάτω ή το χτυπάτε πάνω σε άλλο αντικείµενο.
– Μην τοποθετείτε το Έξυπνο Κλειδί για µεγάλα χρονικά διαστήµατα σε µέρος όπου η
θερµοκρασία υπερβαίνει τους 600C.
– Μην αλλάζετε ή τροποποιείτε το Έξυπνο
Κλειδί.
– Μην χρησιµοποιείτε µαγνητικό µπρελόκ.
– Μην τοποθετείτε το Έξυπνο Κλειδί κοντά
σε εξοπλισµό που παράγει µαγνητικό πεδίο όπως για παράδειγµα τηλεόραση, ηχοσύστηµα ή προσωπικό υπολογιστή.
•

Εάν ένα Έξυπνο Κλειδί χαθεί ή κλαπεί, η Nissan συνιστά να σβήσετε τον κωδικό ID αυτού
του Έξυπνου Κλειδιού. Με τον τρόπο αυτό θα
αποτραπεί η µη εξουσιοδοτηµένη χρήση του
Έξυπνου Κλειδιού για την είσοδο στο αυτοκίνητο. Για πληροφορίες σχετικές µε την διαδικασία διαγραφής, παρακαλούµε να επικοινω-
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νήσετε µε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan
ή εξειδικευµένο συνεργείο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
Μαζί µε το αυτοκίνητο σας δίνεται και ένα πινακιδάκι (3) µε τον αριθµό κλειδιού.
Καταγράψτε τον αριθµό κλειδιού στην σελίδα µε τις
«Πληροφορίες Ασφαλείας» στο τέλος αυτού του
βιβλίου και κρατήστε την σελίδα αυτή σε ασφαλές
σηµείο, αλλά όχι µέσα στο αυτοκίνητο. Μπορεί να
βγει αντίγραφο του κλειδιού µόνο µε χρήση του αρχικού κλειδιού ή του αριθµού κλειδιού. Ο αριθµός
κλειδιού απαιτείται όταν έχετε χάσει όλα τα κλειδιά
σας και δεν έχετε ένα πρωτότυπο κλειδί για να αντιγραφεί. Εάν το κλειδί χαθεί ή χρειάζεστε έξτρα κλειδιά, δώστε το αρχικό κλειδί ή τον αριθµό κλειδιού
στο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή σε εξειδικευµένο συνεργείο.

το γιατί η διαδικασία καταχώρησης θα σβήσει την
µνήµη όλων των εξαρτηµάτων του συστήµατος
NATS.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο αριθµός κλειδιού είναι απαραίτητος µόνο όταν
έχετε χάσει όλα τα κλειδιά σας και δεν υπάρχει
κάποιο για να βγάλετε αντίγραφο. Εάν έχετε κάποιο κλειδί µπορείτε να βγάλετε αντίγραφο.

ΚΛΕΙ∆Ι ΑΝΑΓΚΗΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙ∆Ι

Η Nissan δεν καταγράφει τους κωδικούς κλειδιών
και έτσι είναι πολύ σηµαντικό να ξέρετε που έχετε
το ταµπελάκι µε τον αριθµό του κλειδιού σας.

Το µηχανικό κλειδί είναι απαραίτητο για να βάλετε
µπροστά τον κινητήρα και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ξεκλειδώσετε την κλειδαριά στην πόρτα
του οδηγού.
Ενσωµατωµένο τηλεχειριστήριο:
•

Για να χρησιµοποιήσετε το µηχανικό κλειδί, πιέστε το κουµπί απελευθέρωσης που βρίσκεται
στο πάνω µέρος του κλειδιού. Το κλειδί θα ξεδιπλωθεί από την θέση του και θα ασφαλίσει.

Έξυπνο Κλειδί:
•

Για να βγάλετε το µηχανικό κλειδί, ελευθερώστε
το κουµπί ασφάλισης στο πίσω µέρος του Έξυπνου Κλειδιού.

•

Για να τοποθετήσετε το µηχανικό κλειδί, βάλτε
το σταθερά µέσα στο Έξυπνο Κλειδί έως ότου
το κουµπί ασφάλισης να επιστρέψει στην θέση
κλειδώµατος.

Χρησιµοποιήστε το µηχανικό κλειδί για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τις πόρτες. (∆είτε το «Κλειδαριές πορτών» πιο κάτω).
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την πρόσβαση και την
χρήση του κλειδιού ανάγκης, δείτε το «Κουµπί µίζας
(όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και
οδήγηση».

ΝΕΑ ΚΛΕΙ∆ΙΑ
Στο αυτοκίνητο µπορούν να καταχωρηθούν έως 4
κλειδιά, οποιαδήποτε στιγµή. Τα νέα κλειδιά πρέπει
να καταχωρηθούν σε όλα τα εξαρτήµατα του συστήµατος NATS (αντικλεπτικό σύστηµα NISSAN)
του αυτοκινήτου σας από το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για την πόρτα του οδηγού, είναι φυσιολογικό το
κλειδί να µην µπαίνει τελείως µέσα στον κύλινδρο
της κλειδαριάς.

Όταν καταχωρείτε ένα νέο κλειδί στο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της Nissan, θα πρέπει να έχετε µαζί
σας όλα τα κλειδιά του NATS. Αυτό είναι απαραίτη3-3
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙ∆Ι
στο κλειδί χειριστήριο µπορεί να λειτουργήσει από
µία απόσταση περίπου 5 µέτρων από το αυτοκίνητο
(η αποτελεσµατική απόσταση εξαρτάται από τις
συνθήκες γύρω από το αυτοκίνητο και την κατάσταση της µπαταρίας του τηλεχειριστηρίου).
Έως 5 τηλεχειριστήρια µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ένα αυτοκίνητο. Για πληροφορίες σχετικές
µε την αγορά και την χρήση πρόσθετων τηλεχειριστηρίων, αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.
Κλειδί µε Ενσωµατωµένο τηλεχειριστήριο

Έξυπνο Κλειδί

(Α) Κουµπί απελευθέρωσης κλειδιού
(Β) Ένδειξη κατάστασης (LED)
Κουµπί κλειδώµατος
Κουµπί ξεκλειδώµατος
Το σύστηµα εισόδου χωρίς κλειδί µπορεί να λειτουργήσει όλες τις πόρτες (και την πίσω πόρτα), µε
την χρήση του τηλεχειριστηρίου. Το ενσωµατωµένο

Το ενσωµατωµένο τηλεχειριστήριο δεν θα λειτουργήσει στις ακόλουθες συνθήκες:
•

Όταν η απόσταση ανάµεσα στο τηλεχειριστήριο
και το αυτοκίνητο είναι µεγαλύτερη από τα περίπου 5 µέτρα.

•

Όταν η µπαταρία του τηλεχειριστηρίου είναι
άδεια.

•

Όταν το κλειδί είναι στον διακόπτη της µίζας.

Όλες οι πόρτες µπορούν να κλειδωθούν / ξεκλειδωθούν από έξω πατώντας το κουµπί κλειδώµατος
του ενσωµατωµένου στο κλειδί
/ ξεκλειδώµατος
τηλεχειριστηρίου.
Μόνο για τα µοντέλα µε Super Lock (δεξιοτίµονα
µοντέλα):
Ποτέ µην κλειδώνετε το αυτοκίνητο µε το τηλεχειριστήριο (/Έξυπνο Κλειδί) όταν σε αυτό υπάρχουν
επιβάτες. Εάν το κάνετε, θα παγιδευτούν οι επιβάτες µέσα στο αυτοκίνητο καθώς το σύστηµα
του Super Lock δεν επιτρέπει να ανοίξουν οι πόρτες από το εσωτερικό του αυτοκινήτου.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Να χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο (/ Έξυπνο
Κλειδί) µόνο όταν έχετε καλή και ξεκάθαρη θέα
του αυτοκινήτου για να µην παγιδευτεί κάποιος
µέσα σε αυτό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Όταν κλειδώνετε το αυτοκίνητο µε το τηλεχειριστήριο (/ Έξυπνο Κλειδί), βεβαιωθείτε ότι δεν
έχετε αφήσει το κλειδί µέσα στο αυτοκίνητο.

•

Να βγάζετε πάντα το κλειδί από την µίζα ή το
Έξυπνο Κλειδί και να κλείνετε όλα τα παράθυρα πριν χρησιµοποιήσετε το σύστηµα κλειδώµατος µε το τηλεχειριστήριο.

•

Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του οδηγού έχει κλείσει καλά πριν χρησιµοποιήσετε το σύστηµα
κλειδώµατος µε το τηλεχειριστήριο (/ Έξυπνο
Κλειδί), ώστε να µπορέσει το σύστηµα να λειτουργήσει σωστά.

•

Μην επιτρέπετε στο τηλεχειριστήριο (/ Έξυπνο Κλειδί), που περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήµατα, να έρθει σε επαφή µε νερό ή αλµυρό νερό.
Αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει την λειτουργία του συστήµατος.

•

Μην ρίχνετε κάτω το τηλεχειριστήριο (/ Έξυπνο Κλειδί).

•

Μην χτυπάτε απότοµα το τηλεχειριστήριο (/
Έξυπνο Κλειδί) πάνω σε άλλο αντικείµενο.

•

Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο (/ Έξυπνο
Κλειδί) για µεγάλα χρονικά διαστήµατα σε µέρη
όπου η θερµοκρασία υπερβαίνει τους 600C.

3-4
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Εάν ένα τηλεχειριστήριο κλαπεί ή χαθεί, η Nissan
συνιστά την διαγραφή του κωδικού του ID από τα
εξαρτήµατα του αυτοκινήτου. Με τον τρόπο αυτό
θα αποφευχθεί η µη εξουσιοδοτηµένη χρήση του
τηλεχειριστηρίου για την είσοδο στο αυτοκίνητο.
Για πληροφορίες σχετικές µε την διαδικασία διαγραφής, αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.
Για πληροφορίες σχετικές µε την αντικατάσταση
µιας µπαταρίας, δείτε το «Μπαταρία» στο κεφάλαιο
«8. Συντήρηση και κάντε το µόνος σας».

Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, µπορεί να
προκληθούν επικίνδυνες καταστάσεις. Βεβαιωθείτε ότι η ενεργοποίηση του συστήµατος Super
Lock γίνεται πάντα µε ασφάλεια.
•

•

ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙ∆ΙΑΡΡΗΞΗΣ (όπου
υπάρχει)
Η λειτουργία επιλεκτικού ξεκλειδώµατος ή «Αντιδιάρρηξης» (όπου υπάρχει), επιτρέπει να ξεκλειδώσετε µε το τηλεχειριστήριο µόνο την πόρτα του οδηγού, ώστε να αποφύγετε την είσοδο κάποιου που
δεν θέλετε στο αυτοκίνητο µέσω µιας ξεκλείδωτης
πόρτας επιβάτη.
Από το εργοστάσιο η λειτουργία ξεκλειδώµατος θα
είναι ορισµένη στην λειτουργία ευκολίας (θα ξεκλειδώσουν όλες οι πόρτες). Ακολουθήστε τις οδηγίες
στην «Οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου» παρακάτω.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΧΩΡΙΣ
ΚΛΕΙ∆Ι
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Μοντέλα εξοπλισµένα µε σύστηµα Super Lock:

Όταν στο αυτοκίνητο υπάρχουν επιβάτες,
ποτέ µην κλειδώνετε το αυτοκίνητο µε το τηλεχειριστήριο (/ Έξυπνο Κλειδί). Εάν το κάνετε
θα παγιδευτούν οι επιβάτες καθώς το σύστηµα Super Lock δεν επιτρέπει να ανοίξουν οι
πόρτες από το εσωτερικό του αυτοκινήτου.
Να χειρίζεστε το κουµπί κλειδώµατος στο τηλεχειριστήριο (/ Έξυπνο Κλειδί) µόνο όταν
βλέπετε καλά το αυτοκίνητο. Με τον τρόπο
αυτό θα αποφύγετε να παγιδευτεί κάποιος
µέσα στο αυτοκίνητο µε την ενεργοποίηση του
συστήµατος Super Lock.

Για περισσότερες πληροφορίες για το σύστηµα
Super Lock δείτε το «Κλειδαριές πορτών» πιο
κάτω.

ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ ΠΟΡΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν χειριστείτε το τηλεχειριστήριο:
•

Βγάλτε το κλειδί της µίζας ή το Έξυπνο Κλειδί
από το αυτοκίνητο και κλείστε όλα τα παράθυρα.

•

Ελέγξτε ότι έχει κλείσει καλά η πόρτα του οδηγού.

Πατήστε το κουµπί
ριο.

(κλείδωµα) στο τηλεχειριστή-

– Όλες οι πόρτες θα κλειδώσουν.

– Τα αλάρµ θα αναβοσβήσουν µία φορά για επιβεβαίωση.
πατηθεί και όλες οι πόρτες είναι
Εάν το κουµπί
κλειδωµένες, τα αλάρµ θα αναβοσβήσουν µία φορά
για να σας υπενθυµίσουν ότι οι πόρτες είναι ήδη
κλειδωµένες.

ΞΕΚΛΕΙ∆ΩΜΑ ΠΟΡΤΩΝ
Όταν σας παραδίδεται το αυτοκίνητο, η λειτουργία
ξεκλειδώµατος πορτών έχει οριστεί από το εργοστάσιο στο ξεκλείδωµα όλων των πορτών µε ένα
πάτηµα του κουµπιού ξεκλειδώµατος
.

Λειτουργία ευκολίας
Ξεκλειδώστε όλες τις πόρτες, πατώντας το κουµπί
µία φορά. Ο ορισµός της λειτουργίας ευκολίας γίνεται χρησιµοποιώντας το µενού ρυθµίσεων
([Settings]) στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου (Επιλέξτε το στοιχείο [Unlocking] (ξεκλείδωµα)
του µενού).
∆είτε επίσης το «Οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙ∆ΙΑΡΡΗΞΗΣ (όπου υπάρχει)
Ξεκλειδώστε µόνο την πόρτα του οδηγού, πατώµία φορά. Πατήστε το κουµπί
ντας το κουµπί
δύο φορές για να ανοίξουν όλες οι πόρτες.
Ο ορισµός της λειτουργίας αντιδιάρρηξης γίνεται
χρησιµοποιώντας το µενού ρυθµίσεων ([Settings])
στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου (Επιλέξτε το στοιχείο [Unlocking] (ξεκλείδωµα) του µενού).
Θέστε το [Selective Unlock] (επιλεκτικό ξεκλείδω-
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΝΟΥ
ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ (όπου υπάρχει)
µα) στο Off (κλειστό).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Οθόνη
πληροφοριών του αυτοκινήτου» στο κεφάλαιο «2.
Όργανα και χειριστήρια».

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Προειδοποίηση ανίχνευσης Έξυπνου Κλειδιού [NO KEY
Detected] την Προειδοποίηση χαµηλής µπαταρίας Έξυπνου Κλειδιού [Key battery low] ή την
Προειδοποίηση σφάλµατος συστήµατος Έξυπνου
Κλειδιού [Key ID Incorrect] στην «Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου» στο κεφάλαιο «2. Όργανα
και χειριστήρια».

Αυτόµατο κλείδωµα:
Εάν ξεκλειδώσετε τελείως ή µερικώς και δεν κάνετε
κάποια άλλη ενέργεια, µετά από µία σύντοµη χρονική περίοδο θα λειτουργήσει το σύστηµα αυτόµατου
κλειδώµατος. Το σύστηµα αυτόµατου κλειδώµατος
θα ακυρωθεί εάν ανοίξετε οποιαδήποτε πόρτα ή
βάλετε το κλειδί στον διακόπτη της µίζας.

Το σύστηµα Έξυπνου Κλειδιού είναι ένα σύστηµα
ευκολίας για την είσοδο χωρίς κλειδί που σας επιτρέπει να λειτουργείτε το αυτοκίνητό σας χωρίς να
χρησιµοποιήσετε πραγµατικό κλειδί.

ΣΦΑΛΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το τηλεχειριστήριο µπορεί να µην λειτουργήσει σωστά εάν:
•

Η µπαταρία του τηλεχειριστηρίου είναι άδεια.
∆είτε το «Αντικατάσταση µπαταρίας τηλεχειριστηρίου» στο κεφάλαιο «8. Συντήρηση και κάντε
το µόνος σας» για οδηγίες σχετικές µε την αντικατάσταση της µπαταρίας και τον τύπο της µπαταρίας που απαιτείται.

•

Το σύστηµα κλειδώµατος / ξεκλειδώµατος έχει
χρησιµοποιηθεί συνεχόµενα. Το σύστηµα προστασίας προφυλάσσει τα µοτέρ κλειδώµατος
από υπερθέρµανση και απενεργοποιεί την λειτουργία κλειδώµατος του τηλεχειριστηρίου για
σύντοµο χρονικό διάστηµα.

•

Όταν τραβήχτηκε το χερούλι της πόρτας την
στιγµή που ενεργοποιήθηκε το τηλεχειριστήριο.

•

Η µπαταρία του αυτοκινήτου είναι άδεια.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Τα ραδιοκύµατα θα µπορούσαν να επηρεάσουν
δυσµενώς τον ηλεκτρικό ιατρικό εξοπλισµό. Όσοι
χρησιµοποιούν βηµατοδότη, θα πρέπει πριν την
χρήση να έλθουν σε επαφή µε τον κατασκευαστή
του για τις πιθανές επιδράσεις.

ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
Οι λειτουργίες του Έξυπνου Κλειδιού µπορούν
µόνο να δουλέψουν όταν το Έξυπνο Κλειδί είναι
µέσα στην καθορισµένη ακτίνα λειτουργίας από τον
διακόπτη επερώτησης (1). Όταν η µπαταρία του
Έξυπνου Κλειδιού είναι άδεια ή υπάρχουν ισχυρά
ραδιοκύµατα κοντά στον χώρο λειτουργίας, η ακτίνα λειτουργίας του Έξυπνου Κλειδιού περιορίζεται
και το Έξυπνο Κλειδί µπορεί να µην λειτουργήσει
σωστά.
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Η ακτίνα λειτουργίας είναι µέσα στα 80 εκατοστά
από κάθε διακόπτη επερώτησης (1).

•

Όταν οποιαδήποτε πόρτα είναι ανοικτή ή δεν
έχει κλείσει καλά.

Εάν το Έξυπνο Κλειδί είναι πολύ κοντά στο τζάµι
της πόρτας, το χερούλι της πόρτας ή τον πίσω προφυλακτήρα, ο διακόπτης επερώτησης µπορεί να
µην λειτουργήσει.

•

Όταν η µπαταρία του Έξυπνου Κλειδιού είναι
άδεια.

•

Μην πατάτε τον διακόπτη επερώτησης στο χερούλι της πόρτας κρατώντας το Έξυπνο Κλειδί
στο χέρι σας, όπως φαίνεται στην εικόνα. Η κοντινή απόσταση από το χερούλι της πόρτας θα
προκαλέσει δυσκολία στο σύστηµα του Έξυπνου Κλειδιού για να αναγνωρίσει ότι το Έξυπνο
Κλειδί είναι έξω από το αυτοκίνητο.

•

Αφού κλειδώσετε τις πόρτες χρησιµοποιώντας τον
διακόπτη επερώτησης στο χερούλι της πόρτας,
βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες έχουν κλειδώσει καλά
προσπαθώντας να ανοίξετε από τα χερούλια.

•

Για να µην αφεθεί το Έξυπνο Κλειδί µέσα στο
αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι το έχετε µαζί σας
και µετά κλειδώστε τις πόρτες.

•

Μην τραβάτε το χερούλι της πόρτας πριν πατήσετε τον διακόπτη επερώτησης πάνω του. Η
πόρτα θα ξεκλειδώσει αλλά δεν θα ανοίξει. Αφή-

στε το χερούλι της πόρτας µία φορά και τραβήξτε πάλι για να την ανοίξετε.

ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ / ΞΕΚΛΕΙ∆ΩΜΑ ΠΟΡΤΩΝ

Όταν το Έξυπνο Κλειδί είναι µέσα στην ακτίνα λειτουργίας, είναι δυνατό για οποιονδήποτε, ακόµη και
κάποιον που δεν έχει το Έξυπνο Κλειδί πάνω του,
να πατήσει τον διακόπτη επερώτησης και να κλειδώσει / ξεκλειδώσει τις πόρτες, συµπεριλαµβανοµένης της πίσω πόρτας.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΞΥΠΝΟΥ
ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ

Ο διακόπτης επερώτησης δεν θα λειτουργήσει
κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:
•

Όταν το Έξυπνο Κλειδί έχει αφεθεί µέσα στο
αυτοκίνητο.

•

Όταν το Έξυπνο Κλειδί δεν είναι µέσα στην ακτίνα λειτουργίας.

Το σύστηµα του Έξυπνου Κλειδιού σας επιτρέπει
να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε την πόρτα του
οδηγού, των επιβατών ή την πίσω πόρτα χωρίς να
ή
στο Έξυπνο Κλειδί ή να
πατήσετε το κουµπί
χρησιµοποιήσετε το κλειδί ανάγκης (κλειδαριά πόρτας οδηγού). Όταν το Έξυπνο Κλειδί είναι κοντά
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στο αυτοκίνητο, οι κλειδαριές των πορτών µπορούν
να κλειδώσουν ή να ξεκλειδώσουν πατώντας τον
διακόπτη επερώτησης στην πόρτα του οδηγού, του
συνοδηγού ή την πίσω πόρτα. Τα φλας θα αναβοσβήνουν σαν επιβεβαίωση.

Κλείδωµα των πορτών
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε το Έξυπνο Κλειδί µαζί
σας όταν βγαίνετε από το αυτοκίνητο.
2. Κλείστε όλες τις πόρτες.
3. Πατήστε τον διακόπτη στο χερούλι οποιασδήποτε πόρτας (εµπρός ή πίσω πόρτα).
– Θα κλειδώσουν όλες οι πόρτες και η πίσω
πόρτα.
– Τα αλάρµ θα αναβοσβήσουν µία φορά για
επιβεβαίωση.
– Μοντέλα εξοπλισµένα µε σύστηµα Super
Lock: Το σύστηµα Super Lock δεν θα ενεργοποιηθεί.
4. Τραβήξτε τα χερούλια των πορτών για να επιβεβαιώσετε ότι οι πόρτες έχουν κλειδώσει.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε αφήσει το δεύτερο
Έξυπνο Κλειδί µέσα στο αυτοκίνητο γιατί θα προκληθεί σύγχυση στην λογική διαδικασία του κλειδώµατος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν πατήστε τον διακόπτη σε κάποια πόρτα και
έχετε αφήσει το Έξυπνο Κλειδί µέσα στο αυτοκίνητο, θα ηχήσει ο βοµβητής για να σας υπενθυµί-

σει ότι το Έξυπνο Κλειδί έχει ξεχαστεί µέσα στο
αυτοκίνητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•

Μπορεί εξωτερικές παρεµβολές να επηρεάσουν την λειτουργία του Έξυπνου Κλειδιού. Σε
αυτή την περίπτωση, χρησιµοποιήστε το κλειδί
ανάγκης που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο
και κλειδώστε / ξεκλειδώστε το αυτοκίνητο
σύµφωνα µε την λειτουργία «Κλειδαριές πορτών» παρακάτω.

•

Εάν ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο και δεν ανοιχτεί κάποια πόρτα µέσα σε µία χρονική περίοδο,
οι πόρτες θα κλειδώσουν και πάλι αυτόµατα.

Ξεκλείδωµα των πορτών
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις ρυθµίσεις της λειτουργίας αντιδιάρρηξης ή λειτουργίας ξεκλειδώµατος ευκολίας πορτών, δείτε το «[Unlocking] (ξεκλείδωµα)» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».
Λειτουργία ευκολίας ξεκλειδώµατος πόρτας:
Πατήστε τον διακόπτη επερώτησης στην πόρτα /
πίσω πόρτα:
– Θα ξεκλειδώσουν όλες οι πόρτες και η πίσω
πόρτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Βεβαιωθείτε ότι το Έξυπνο Κλειδί είναι σε
καλή κατάσταση. Σηµειώστε ότι η ζωή της
µπαταρίας µπορεί να ποικίλει ανάλογα µε τις
συνθήκες, την χρήση, την εξωτερική θερµοκρασία κλπ.

•

Το Έξυπνο Κλειδί περιέχει έναν µικροσκοπικό
ποµπό ραδιοκυµάτων που µπορεί να επηρεαστεί εάν τοποθετηθεί κοντά σε µεταλλικά αντικείµενα.

•

Κρατήστε το Έξυπνο Κλειδί µακριά από κινητά
τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές και άλλα
µεταλλικά αντικείµενα ή ηλεκτρονικά.

– Τα αλάρµ θα αναβοσβήσουν δύο φορές.
– Το µήνυµα [All door unlock] (ξεκλείδωµα όλων
των πορτών) εµφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.
Λειτουργία αντιδιάρρηξης:
1. Πατήστε τον διακόπτη επερώτησης στην πόρτα
/ την πίσω πόρτα.
– Θα ξεκλειδώσει η αντίστοιχη πόρτα.
– Τα αλάρµ θα αναβοσβήσουν δύο φορές γρήγορα.
2. Πατήστε πάλι τον διακόπτη επερώτησης µέσα
σε 5 δευτερόλεπτα.
– Θα ξεκλειδώσουν όλες οι πόρτες και η πίσω
πόρτα.
– Τα αλάρµ θα αναβοσβήσουν δύο φορές.

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ
ΚΛΕΙ∆Ι
∆είτε σχετικά το «Κουµπί Μίζας (όπου υπάρχει)»
στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση».
ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Βεβαιωθείτε ότι έχετε το Έξυπνο Κλειδί µαζί
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ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΕΣ ΠΟΡΤΩΝ
σας όταν βάζετε µπροστά και οδηγείτε το αυτοκίνητο.
•

ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ / ΞΕΚΛΕΙ∆ΩΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙ∆Ι
(άδεια µπαταρία αυτοκινήτου)

Εάν το Έξυπνο Κλειδί είναι πολύ µακριά από
τον χώρο των επιβατών, το αυτοκίνητο µπορεί
να µην παίρνει µπροστά. ∆είτε το «Ακτίνα λειτουργίας του Έξυπνου Κλειδιού» πιο πριν.

∆είτε το «Κλειδί ανάγκης – Άδεια µπαταρία αυτοκινήτου µε Έξυπνο Κλειδί» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα
και οδήγηση» για πληροφορίες σχετικά µε το πώς
θα έχετε πρόσβαση στο κλειδί ανάγκης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Το σύστηµα συναγερµού θα παρενοχληθεί όταν η
πόρτα ανοιχτεί µε το κλειδί (µοντέλα εξοπλισµένα
µε το σύστηµα συναγερµού της Nissan). Για να
σταµατήσετε τον συναγερµό, γυρίστε το κλειδί
στον διακόπτη της µίζας στην θέση ΟΝ ή πατήστε
το κουµπί ξεκλειδώµατος
στο τηλεχειριστήριο.
Επανεκκίνηση του συστήµατος µετά την φόρτιση
ή την αντικατάσταση της µπαταρίας του αυτοκινήτου

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Όταν βγαίνετε από το αυτοκίνητο, µην αφήνετε το κλειδί µέσα σε αυτό.

•

Ποτέ µην αφήνετε παιδιά µόνα τους µέσα στο
αυτοκίνητο και πάντα να βεβαιώνεστε ότι έχετε πάρει µαζί σας τα κλειδιά όταν φεύγετε. Σε
διαφορετική περίπτωση θα είναι δύσκολο να
τα βοηθήσετε εάν παραστεί ανάγκη.

Μετά την φόρτιση ή την αντικατάσταση της µπαταρίας του αυτοκινήτου θα πρέπει να επανεκκινήσετε
το σύστηµα:
•

Βάζοντας το κλειδί στον διακόπτη της µίζας και
γυρίζοντάς το στην θέση ΟΝ.

•

Ξεκλειδώνοντας το αυτοκίνητο χρησιµοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

Όταν η µπαταρία του αυτοκινήτου έχει αδειάσει, η
πόρτα του οδηγού µπορεί να κλειδώσει ή να ξεκλειδώσει από έξω µε το κλειδί / κλειδί ανάγκης.
Για να κλειδώσετε την πόρτα µε το κλειδί / το κλειδί
ανάγκης βάλτε το κλειδί στον κύλινδρο της κλειδαριάς της πόρτας του οδηγού και γυρίστε το προς το
εµπρός µέρος του αυτοκινήτου (1).
Για να ξεκλειδώσετε την πόρτα, γυρίστε το κλειδί
προς το πίσω µέρος του αυτοκινήτου (2).
3-9

113

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ

Κλείδωµα των πορτών όταν αφήνετε το
αυτοκίνητο (όπου υπάρχει)
Είναι δυνατό να κλειδώσετε όλες τις πόρτες χρησιµοποιώντας τον διακόπτη ηλεκτρικής κλειδαριάς
πόρτας, όταν αφήνετε το αυτοκίνητο:
1. Ανοίξτε την πόρτα του οδηγού, βγάλτε το κλειδί
από τον διακόπτη της µίζας ή το Έξυπνο Κλειδί
(όπου υπάρχει) από τον χώρο των επιβατών.
2. Πατήστε την πλευρά κλειδώµατος
στον διακόπτη της ηλεκτρικής κλειδαριάς (1).
(1) Πατήστε να κλειδώσει (LOCK)

Για να ξεκλειδώσετε και να ανοίξετε την πόρτα, τραβήξτε το εσωτερικό χερούλι της πόρτας όπως φαίνεται στην εικόνα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙ∆ΩΜΑΤΟΣ
ΠΟΡΤΩΝ

(2) Πατήστε να ξεκλειδώσει (UNLOCK)
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν αφήνετε το αυτοκίνητο, µην αφήνετε τα
κλειδιά µέσα σε αυτό.
Λειτουργώντας τον ηλεκτρικό διακόπτη κλειδώµατος πορτών που βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα
θα κλειδώσουν (1) ή θα ξεκλειδώσουν (2) όλες οι
πόρτες ταυτόχρονα από το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Το ενδεικτικό φως κλειδώµατος ηλεκτρικής
κλειδαριάς (
) στην κεντρική κονσόλα θα ανάψει όταν κλειδώσουν οι πόρτες.

– Θα κλειδώσουν όλες οι πόρτες εκτός από την
πόρτα του οδηγού.
3. Κλείστε την πόρτα του οδηγού.
– Θα κλειδώσει η πόρτα του οδηγού.
– Θα ανάψει το ενδεικτικό φως
κονσόλα.

στην κεντρική

– Μοντέλα µε Έξυπνο Κλειδί: Εάν έχετε αφήσει
το Έξυπνο Κλειδί µέσα στο αυτοκίνητο θα ξεκλειδώσουν όλες οι πόρτες και θα ηχήσει ένας
προειδοποιητικός βοµβητής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Φως κλειδώµατος ηλεκτρικής κλειδαριάς

Εάν κάποια πόρτα ανοίξει από µέσα αφού έχετε
πατήσει το κουµπί κλειδώµατος στο τηλεχειριστήριο ( ), η πόρτα θα ξεκλειδώσει αλλά το ενδεικτικό φως κλειδώµατος ηλεκτρικής κλειδαριάς (
)
θα παραµείνει αναµµένο.
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ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΙΣΩ
ΠΟΡΤΕΣ

ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑΣ

βρίσκεται στο κάτω µέρος της πίσω πόρτας.
Για να ανοίξετε την πίσω πόρτα, ξεκλειδώστε την µε
µία από τις ακόλουθες λειτουργίες, στην συνέχεια
πατήστε τον µικροδιακόπτη (1) της πίσω πόρτας και
τραβήξτε την να την ανοίξετε.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

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
(LOCK), η πίσω πόρτα µπορεί να

Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η πίσω πόρτα έχει
κλείσει καλά ώστε να µην ανοίξει όταν οδηγείτε.

•

Μην οδηγείτε µε την πίσω πόρτα ανοικτή.
Αυτό µπορεί να επιτρέψει στα επικίνδυνα καυσαέρια της εξάτµισης να µπουν µέσα στο αυτοκίνητο.

ανοιχτεί µόνο από έξω.
•

Να επιτηρείτε στενά τα παιδιά όταν είναι γύρω
από το αυτοκίνητο ώστε να µην κλειδωθούν
παίζοντας µέσα στον χώρο των αποσκευών
όπου µπορεί να τραυµατιστούν σοβαρά. Έχετε το αυτοκίνητο κλειδωµένο, µε την πίσω
πόρτα κλειστή όταν δεν το χρησιµοποιείτε και
αποφύγετε να έχουν τα παιδιά πρόσβαση στα
κλειδιά του αυτοκινήτου.

•

Πατήστε τον εξωτερικό διακόπτη κλειδώµατος
πίσω πόρτας (2) (όπου υπάρχει). ∆είτε το «Σύστηµα Έξυπνου κλειδιού (όπου υπάρχει)» πιο
πριν.

•

Πατήστε το κουµπί ξεκλειδώµατος
στο Έξυπνο Κλειδί (όπου υπάρχει). ∆είτε το «Σύστηµα
Έξυπνου κλειδιού (όπου υπάρχει)» πιο πριν.

•

Πατήστε το κουµπί ξεκλειδώµατος
στο ενσωµατωµένο τηλεχειριστήριο (όπου υπάρχει). ∆είτε το «Σύστηµα τηλεχειριστηρίου» πιο πριν.

•

Ξεκλειδώστε όλες τις πόρτες χρησιµοποιώντας
το κλειδί.

•

Πατήστε τον διακόπτη ηλεκτρικού κλειδώµατος
πορτών στην θέση ξεκλειδώµατος .

Για να κλείσετε την πίσω πόρτα, σπρώξτε την κάτω
και στην συνέχεια πιέστε την έως ότου ασφαλίσει
καλά.

Η πίσω πόρτα µπορεί να απελευθερωθεί µε το χέρι
από έξω, όταν το αυτοκίνητο δεν είναι κλειδωµένο,
βάζοντας σε λειτουργία τον µικροδιακόπτη (1) που
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (όπου υπάρχει)

•

Ανοιχτεί οποιαδήποτε πόρτα / η πίσω πόρτα

Το σύστηµα συναγερµού παρέχει οπτικά και ηχητικά σήµατα σε περίπτωση παρενόχλησης τµηµάτων
του αυτοκινήτου.

•

Ανοιχτεί το καπό

•

Μπει µπροστά ο διακόπτης της µίζας χωρίς την
χρήση του κλειδιού του ιδιοκτήτη

Πως να οπλίσετε τον συναγερµό

Το σύστηµα του συναγερµού θα σταµατήσει
όταν:

1. Κλείστε όλες τις πόρτες, τα παράθυρα και το
καπό.

Άδεια µπαταρία του αυτοκινήτου – Μοχλός
απελευθέρωσης κλειδαριάς πίσω πόρτας
(όπου υπάρχει)
Η πίσω πόρτα του αυτοκινήτου µπορεί να ξεκλειδώσει από µέσα, όταν η µπαταρία του αυτοκινήτου είναι άδεια. Γείρετε την πλάτη του καθίσµατος κάτω.
Βγάλτε το κάλυµµα από την κλειδαριά και σύρετε
τον µοχλό απελευθέρωσης (1), όπως φαίνεται στην
εικόνα. ∆είτε το «Πίσω κάθισµα (καθίσµατα)» στο
κεφάλαιο «1. Ασφάλεια – καθίσµατα, ζώνες ασφαλείας και πρόσθετο σύστηµα συγκράτησης» για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την λειτουργία του καθίσµατος.

2. Κλειδώστε το αυτοκίνητο χρησιµοποιώντας το
τηλεχειριστήριο (κουµπί κλειδώµατος). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο κεφάλαιο
«3. Έλεγχοι και ρυθµίσεις πριν την οδήγηση»
την παράγραφο «Σύστηµα ενσωµατωµένου στο
κλειδί τηλεχειριστηρίου».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

•

Το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί µε την χρήση του
κουµπιού ξεκλειδώµατος του τηλεχειριστηρίου.

•

Βάλετε τον διακόπτη της µίζας στην θέση ΟΝ
χρησιµοποιώντας το κλειδί NATS του αυτοκινήτου.

Εάν το σύστηµα δεν λειτουργεί όπως περιγράφεται παραπάνω, ζητήστε από το εξουσιοδοτηµένο
συνεργείο της NISSAN να το ελέγξει.

Εάν το αυτοκίνητο δεν είναι τελείως κλειδωµένο,
κάποια πόρτα ή το καπό είναι ανοιχτά ή ο διακόπτης της µίζας είναι ανοιχτός (µετά τον οπλισµό
του συστήµατος), θα ηχήσει η σειρήνα και θα σταµατήσει όταν κλείσετε σωστά το αυτοκίνητο.

Αισθητήρες χώρου (όπου υπάρχουν)

Λειτουργία του συστήµατος συναγερµού

Είναι δυνατόν να εξαιρέσετε τους αισθητήρες χώρου (για παράδειγµα όταν αφήνετε κάποιο ζώο
µέσα στο αυτοκίνητο).

Το σύστηµα θα δώσει τον ακόλουθο συναγερµό:
•

Η σειρήνα ηχεί διακεκοµµένα και όλα τα φλας
αναβοσβήνουν.

•

Ο συναγερµός κλείνει αυτόµατα µετά από 28
περίπου δευτερόλεπτα.

Οι αισθητήρες χώρου (έλεγχος του εσωτερικού χώρου), αντιλαµβάνονται τις κινήσεις στον χώρο των
επιβατών. Όταν ο συναγερµός είναι οπλισµένος,
ανάβουν αυτόµατα και οι αισθητήρες χώρου.

Ο συναγερµός ενεργοποιείται όταν:
•

Παρενοχληθεί το σύστηµα ελέγχου του χώρου
(υπερηχητικοί αισθητήρες).
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ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ NISSAN (NATS)
Το NATS (αντικλεπτικό σύστηµα NISSAN) δεν αφήνει τον κινητήρα να πάρει µπροστά χωρίς την χρήση
καταχωρηµένου στο σύστηµα κλειδιού NATS.

Για να µην λειτουργήσουν οι αισθητήρες χώρου:
1. Πατήστε το κουµπί απενεργοποίησης αισθητήρων χώρου (1).
2. Κλείστε τις πόρτες, το καπό και την πίσω πόρτα
και πατήστε το κουµπί κλειδώµατος
στο τηλεχειριστήριο για να κλειδώσετε όλες τις πόρτες.
Τώρα οι αισθητήρες χώρου έχουν εξαιρεθεί από το
σύστηµα συναγερµού. Όλες οι άλλες λειτουργίες
του συστήµατος παραµένουν ενεργές έως ότου το
σύστηµα συναγερµού κλείσει και πάλι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μία ή οποιεσδήποτε περαιτέρω πιέσεις στο κουµπί απενεργοποίησης των αισθητήρων χώρου (1)
εξαιρεί τους αισθητήρες χώρου από την επόµενη
φορά που το σύστηµα του συναγερµού θα οπλίσει
και µόνο σε αυτή την περίσταση. Πατώντας το
κουµπί δύο φορές δεν ενεργοποιείται και πάλι το
σύστηµα.

Εάν ο κινητήρας δεν παίρνει µπροστά µε την χρήση
του καταχωρηµένου κλειδιού NATS, µπορεί αυτό να
οφείλεται σε παρεµβολή που προέρχεται από άλλο
κλειδί NATS, αυτόµατο σύστηµα διοδίων ή αυτόµατο σύστηµα πληρωµής που βρίσκονται στο ίδιο
µπρελόκ. Ξαναβάλετε µπροστά τον κινητήρα χρησιµοποιώντας την παρακάτω διαδικασία:

Μετρητές και δείκτες (Τύπος Α)

1. Αφήστε τον διακόπτη της µίζας στην θέση ΟΝ
για περίπου 5 δευτερόλεπτα.
2. Γυρίστε τον διακόπτη της µίζας στην θέση OFF
ή LOCK και περιµένετε για 5 περίπου δευτερόλεπτα.
3. Επαναλάβετε πάλι τα βήµατα 1 και 2.
4. Ξαναβάλτε µπροστά τον κινητήρα κρατώντας
την µονάδα (που πιθανόν να προκάλεσε την παρεµβολή), ξεχωριστά από το καταχωρηµένο
κλειδί NATS.
Εάν ο κινητήρας πάρει µπροστά µε την παραπάνω
διαδικασία, η NISSAN σας συνιστά να βάζετε το καταχωρηµένο κλειδί του NATS σε ξεχωριστό µπρελόκ για να αποφεύγετε την παρεµβολή από άλλες
µονάδες.

Πλευρά οδηγού (Τύπος Β)

Προειδοποιητικό / Ενδεικτικό φως ασφαλείας
NATS (όπου υπάρχει)
Μία από τις παρακάτω λειτουργίες (ανάλογα µε τις
προδιαγραφές του αυτοκινήτου), δείχνει ότι το αυτοκίνητο είναι εξοπλισµένο µε NATS:
•

Το προειδοποιητικό φως NATS (Τύπος Α) που
βρίσκεται στο ταµπλό των οργάνων αναβοσβήνει όταν ο διακόπτης της µίζας είναι στην θέση

3-13

117

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΠΟ
καπό προς τα πάνω µε τα δάχτυλά σας και σηκώστε το καπό.

LOCK, “OFF” ή Acc.
•

Το ενδεικτικό φως NATS (Τύπος Β) που βρίσκεται στο ταµπλό στην πλευρά του οδηγού αναβοσβήνει όταν ο διακόπτης της µίζας είναι στην
θέση LOCK, “OFF” ή Acc.

3. Βάλτε την ράβδο στήριξης (3) στην υποδοχή
στο εσωτερικό µέρος του καπό.
Όταν κλείνετε το καπό:

Εάν το αντικλεπτικό σύστηµα της NISSAN (NATS)
έχει πρόβληµα, το ενδεικτικό φως του NATS θα παραµένει αναµµένο όταν γυρίζετε τον διακόπτη της
µίζας στην θέση ΟΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν κλείσετε το καπό, βεβαιωθείτε ότι απελευθερώσατε την ράβδο στήριξης και αποθηκεύστε την
στην αρχική της θέση. ∆ιαφορετικά µπορεί η ράβδος στήριξης να πάθει ζηµιά.

Εάν το φως παραµένει αναµµένο και / ή ο κινητήρας δεν παίρνει µπροστά, αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan για να επισκευάσει
το σύστηµα του NATS το συντοµότερο δυνατόν.
Παρακαλούµε να έχετε µαζί σας όλα τα κλειδιά
NATS ή τα Έξυπνα Κλειδιά NATS του αυτοκινήτου
όταν θα επισκεφθείτε το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan.

1. Ενώ στηρίζετε το καπό, επαναφέρετε την ράβδο
στήριξης στην αρχική της θέση.
2. Χαµηλώστε αργά το καπό κατά περίπου 20-30
εκατοστά πάνω από την κλειδαριά και αφήστε
το να πέσει.
3. Βεβαιωθείτε ότι το καπό έχει ασφαλίσει καλά.
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.
(Α) Αριστεροτίµονα µοντέλα
(Β) ∆εξιοτίµονα µοντέλα
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. Σύρετε τον µοχλό (2) στο µπροστινό µέρος του
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ΠΟΡΤΑΚΙ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΡΤΑΚΙ
ΤΟΥ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ

ΤΑΠΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

•

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.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν χυθεί καύσιµο πάνω στο αµάξωµα του αυτοκινήτου, ξεπλύντε το µε νερό για να αποφύγετε
ζηµιά στο χρώµα.
(Α) Αριστεροτίµονα µοντέλα
(Β) ∆εξιοτίµονα µοντέλα
Για να ανοίξετε το κάλυµµα του στοµίου γεµίσµατος του ρεζερβουάρ καυσίµου, τραβήξτε επάνω τον
µοχλό ανοίγµατος που βρίσκεται κάτω από το ταµπλό των οργάνων στην πλευρά του οδηγού. Για να
κλειδώσετε, κλείστε το κάλυµµα καλά.

Η τάπα του καυσίµου είναι βιδωτή µε καστάνια.
Όταν έχετε βάλει καύσιµο, σφίξτε την τάπα προς τα
δεξιά έως ότου ακούσετε το χαρακτηριστικό κροτάλισµα.
Τοποθετήστε την τάπα του καυσίµου στην θέση συγκράτησης όπως φαίνεται στην εικόνα όσο βάζετε
καύσιµο.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Το καύσιµο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο και κάτω
από ειδικές συνθήκες ιδιαίτερα εκρηκτικό.
Όταν βάζετε καύσιµο, σβήνετε πάντα τον κινητήρα, 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.
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ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Ποτέ µην οδηγείτε έχοντας δεµένο το χειρόφρενο. Τα φρένα θα υπερθερµανθούν και δεν
θα λειτουργούν οδηγώντας σε ατύχηµα.

•

Ποτέ µην λύνετε το χειρόφρενο από το εξωτερικό του αυτοκινήτου. Εάν το αυτοκίνητο κινηθεί θα είναι αδύνατο να πατήσετε το φρένο και
θα προκληθεί ατύχηµα.

•

Ποτέ µην χρησιµοποιείτε ταχύτητα αντί για το
χειρόφρενο. Όταν παρκάρετε να βεβαιώνεστε
ότι έχετε δέσει το χειρόφρενο.

•

Ποτέ µην αφήνετε παιδιά ή ενήλικες που απαιτούν την φροντίδα άλλων µόνους τους µέσα
στο αυτοκίνητο. Μπορεί κατά λάθος να λύσουν
το χειρόφρενο και να εµπλακούν σε σοβαρό
ατύχηµα.

ΤΙΜΟΝΙ
µοχλό του χειρόφρενου, πατήστε το κουµπί (2) και
στην συνέχεια χαµηλώστε τελείως τον µοχλό (3).
Πριν οδηγήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχει σβήσει το
προειδοποιητικό φως του χειρόφρενου.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Μην ρυθµίζετε το τιµόνι ενώ οδηγείτε. Μπορεί να
χάσετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να προκαλέσετε ατύχηµα.
Ελευθερώστε τον µοχλό ασφάλισης όπως φαίνεται
στην εικόνα και ρυθµίστε το τιµόνι στην θέση που
θέλετε (επάνω ή κάτω, εµπρός ή πίσω). Σπρώξτε
τον µοχλό κλειδώµατος σταθερά πίσω στην θέση
του για να κλειδώσει το τιµόνι στην θέση που επιλέξατε.

Για να δέσετε το χειρόφρενο, τραβήξτε επάνω τον
µοχλό του χειρόφρενου (1).
Για να λύσετε το χειρόφρενο, πατήστε και κρατήστε
το πεντάλ του φρένου. Τραβήξτε ελαφρά επάνω τον
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ΣΚΙΑ∆ΙΑ

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ (όπου υπάρχει)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αποθηκεύσετε το σκιάδιο πριν το γυρίσετε
στην αρχική του θέση.

(1) Θέση νύχτας

1. Για να µειώσετε την αντανάκλαση µπροστά σας,
µετακινήστε το κυρίως σκιάδιο προς τα κάτω.

(Α) Εµπρός µέρος του αυτοκινήτου

2. Για να µειώσετε την αντανάκλαση στο πλάι,
βγάλτε το κυρίως σκιάδιο από την κεντρική στήριξή του και µετακινήστε το στο πλάι.

(2) Θέση ηµέρας
Η θέση νύχτας (1) θα µειώσει την αντανάκλαση των
προβολέων των αυτοκινήτων που σας ακολουθούν
στον καθρέπτη σας την νύχτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιµοποιείτε την θέση νύχτας (1) µόνο όταν είναι απαραίτητο γιατί µειώνεται ελαφρώς η ορατότητα.

Ο εσωτερικός καθρέπτης είναι σχεδιασµένος ώστε
να ρυθµίζεται αυτόµατα ανάλογα µε την αντανάκλαση των φώτων του αυτοκινήτου που σας ακολουθεί πάνω στον αισθητήρα (Α).
Ο αυτόµατος εσωτερικός καθρέπτης χωρίς αντανακλάσεις θα λειτουργήσει όταν ο διακόπτης της µίζας είναι στην θέση Acc ή ΟΝ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην καλύπτετε τον αισθητήρα, κρεµάτε αντικείµενα ή ψεκάζετε καθαριστικό κατευθείαν στον
καθρέπτη. Σε διαφορετική περίπτωση θα µειωθεί
η ευαισθησία του αισθητήρα και δεν θα λειτουργεί σωστά ο καθρέπτης.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ

∆ίπλωµα καθρέπτη - Χειροκίνητος τύπος:
Μετακινήστε τον καθρέπτη της πόρτας προς τα
µέσα για να τον διπλώσετε.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Ελέγξτε την θέση όλων των καθρεπτών πριν
ξεκινήσετε. Εάν τους ρυθµίζετε ενώ οδηγείτε
µπορεί να αποσπαστεί η προσοχή σας.

•

Τα αντικείµενα που εµφανίζονται στους εξωτερικούς καθρέπτες είναι πιο κοντά από ότι φαίνεται σε αυτούς.

•

Ποτέ µην ακουµπάτε τους εξωτερικούς καθρέπτες όσο είναι σε κίνηση. Εάν το κάνετε µπορεί να τραυµατίσετε τα δάχτυλά σας ή να κάνετε ζηµιά στον καθρέπτη.

•

Ποτέ µην οδηγείτε µε διπλωµένους τους εξωτερικούς καθρέπτες. Αυτό µειώνει την ορατότητα προς τα πίσω και µπορεί να προκληθεί
ατύχηµα.

Ρύθµιση – ηλεκτρικός καθρέπτης
(Α) Αριστεροτίµονα µοντέλα
(Β) ∆εξιοτίµονα µοντέλα

(A) Αριστεροτίµονα µοντέλα

Σύρετε τον διακόπτη αριστερά (L) ή δεξιά (R) για να
επιλέξετε τον αριστερό ή τον δεξιό καθρέπτη και
στην συνέχεια ρυθµίστε τον καθρέπτη στην θέση
που θέλετε µετακινώντας το χειριστήριο (1), όπως
φαίνεται στην εικόνα.

(B) ∆εξιοτίµονα µοντέλα

∆ίπλωµα καθρέπτη - Ηλεκτρικός τύπος (όπου
υπάρχει)
Οι εξωτερικοί καθρέπτες διπλώνουν αυτόµατα όταν
πατηθεί το κουµπί για το δίπλωµα του εξωτερικού
καθρέπτη (1). Για να ξεδιπλώσει, πατήστε πάλι τον
διακόπτη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν ο καθρέπτης έχει χάσει την αρχική του ρύθµιση, χρησιµοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για
να τον επαναφέρετε:
1. ∆ιπλώστε τον καθρέπτη για να τον κλείσετε ηλεκτρονικά, χρησιµοποιώντας τον διακόπτη.
2. Περιµένετε έως ότου ακουστεί ένας δυνατός
θόρυβος από τον καθρέπτη ο οποίος επιβεβαιώ-
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νει ότι ο καθρέπτης έχει κλειδώσει.

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΣΚΙΑ∆ΙΟΥ

3. Ξεδιπλώστε τον καθρέπτη ηλεκτρονικά, χρησιµοποιώντας τον διακόπτη.
4. Ρυθµίστε τον καθρέπτη στην σωστή γωνία οδήγησης, χρησιµοποιώντας τον διακόπτη ρύθµισης.

Αριστεροτίµονο µοντέλο

∆εξιοτίµονο µοντέλο

Για να χρησιµοποιήσετε τον καθρέπτη στο σκιάδιο,
ανοίξτε προς τα κάτω το σκιάδιο και ανασηκώστε το
κάλυµµα.
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΘΟΝΗ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ

(όπου υπάρχει)

και να ελέγχετε οπτικά ότι είναι ασφαλές να
κινηθείτε προς τα πίσω πριν προχωρήσετε. Να
κινήστε πάντα αργά.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

•

•

Μην ρυθµίζετε το καλοριφέρ, το air conditioner ή το ηχοσύστηµα όσο οδηγείτε, για να µην
αποσπάται η προσοχή σας από την οδήγηση.
Εάν παρατηρήσετε ξένα αντικείµενα να έχουν
µπει στο σύστηµα, εάν χυθεί κάποιο υγρό
πάνω στο σύστηµα ή παρατηρήσετε καπνό ή
καυσαέρια να βγαίνουν από το σύστηµα ή
οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία, σταµατήστε
να χρησιµοποιείτε το σύστηµα αµέσως και
αποτανθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο. Εάν αδιαφορήσετε για τέτοιου είδους
καταστάσεις µπορεί να οδηγηθείτε σε ατύχηµα, φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην αποσυναρµολογείτε ή µετατρέπετε αυτό
το σύστηµα. Εάν το κάνετε µπορεί να προκληθεί ατύχηµα, φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιµοποιείτε το σύστηµα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα όταν δεν λειτουργεί ο κινητήρας
του αυτοκινήτου για να αποφύγετε το άδειασµα
της µπαταρίας.

(1) Οθόνη

•

Το σύστηµα είναι σχεδιασµένο ως βοήθεια
στον οδηγό δείχνοντας τα µεγάλα στατικά
αντικείµενα που βρίσκονται αµέσως πίσω από
το αυτοκίνητο, προκειµένου να αποφύγετε να
γίνει ζηµιά σε αυτό.

•

Το σύστηµα δεν µπορεί να ελαχιστοποιήσει
τελείως τα τυφλά σηµεία και µπορεί να µην εµφανίσει κάθε αντικείµενο.

•

Το κάτω τµήµα του προφυλακτήρα και τα σηµεία
των γωνιών δεν µπορούν να εµφανισθούν στην
κάµερα οπισθοπορείας λόγω τους περιορισµού
στο πεδίο όρασής της. Το σύστηµα δεν θα εµφανίσει µικρά αντικείµενα κάτω από τον προφυλακτήρα και µπορεί να µην εµφανίσει αντικείµενα
κοντά στον προφυλακτήρα ή πάνω στο πάτωµα.

•

Τα αντικείµενα που εµφανίζονται στην οθόνη
οπισθοπορείας διαφέρουν από την πραγµατική τους απόσταση γιατί χρησιµοποιείται ευρυγώνιος φακός.

•

Τα αντικείµενα στην οθόνη οπισθοπορείας θα
εµφανιστούν οπτικά αντίθετα, όπως αυτά που
βλέπετε στους εσωτερικούς και εξωτερικούς
καθρέπτες.

•

Βεβαιωθείτε ότι η πίσω πόρτα έχει κλείσει
καλά όταν κάνετε όπισθεν.

•

Μην τοποθετείτε κάτι πάνω στην κάµερα οπισθοπορείας. Η κάµερα οπισθοπορείας είναι
τοποθετηµένη πάνω από την πινακίδα µε τον
αριθµό κυκλοφορίας.

(2) Κάµερα
Όταν ο επιλογέας ταχυτήτων είναι στην όπισθεν
(R), η οθόνη (NissanConnect) σας δίνει την εικόνα
από το πίσω µέρος του αυτοκινήτου.
Το σύστηµα είναι σχεδιασµένο σας βοήθεια στον οδηγό για να εντοπίσει µεγάλα σταθερά αντικείµενα.
Προορισµός τους είναι να βοηθήσει στην αποφυγή
ζηµιάς στο αυτοκίνητο όταν κάνει όπισθεν. Το σύστηµα δεν θα εντοπίσει µικρά αντικείµενα κάτω από τον
προφυλακτήρα και µπορεί να µην εντοπίσει αντικείµενα κοντά στον προφυλακτήρα ή πάνω στο έδαφος.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν δεν ακολουθήσετε τις προειδοποιήσεις και
οδηγίες για την σωστή χρήση της κάµερας οπισθοπορείας µπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός ή θάνατος.
•

Η κάµερα οπισθοπορείας διευκολύνει αλλά
δεν υποκαθιστά την διαδικασία σωστής οπισθοπορείας. Να γυρίζετε πάντα το κεφάλι σας
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•

•

Όταν πλένετε το αυτοκίνητο µε νερό µε υψηλή
πίεση, βεβαιωθείτε ότι δεν ψεκάζετε την περιοχή γύρω από την κάµερα. Σε διαφορετική περίπτωση το νερό µπορεί να µπει στην µονάδα της
κάµερας προκαλώντας υγρασία στους φακούς,
δυσλειτουργία, φωτιά ή βραχυκύκλωµα.
Μην χτυπάτε την κάµερα. Είναι όργανο ακριβείας. Σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να
δυσλειτουργεί ή να προκληθεί ζηµιά που να
έχει σαν αποτέλεσµα φωτιά ή βραχυκύκλωµα.

κατά πολύ από τον αριθµό των επιβατών, την
στάθµη του καυσίµου, την θέση του αυτοκινήτου, την κατάσταση του δρόµου και την κλίση
του δρόµου. Να ελέγχετε πάντα µε τα µάτια
σας κατευθείαν γύρω από το αυτοκίνητο όταν
κάνετε όπισθεν.
•

ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπάρχει ένα διαφανές πλαστικό κάλυµµα πάνω
από την κάµερα. Μην γρατσουνίσετε το κάλυµµα
όταν καθαρίζετε την βρωµιά ή το χιόνι από αυτό.

ΠΩΣ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΟΥ
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Χρησιµοποιήστε τις γραµµές που εµφανίζονται σαν αναφορά. Οι γραµµές επηρεάζονται

•

Η γραµµή καθοδήγησης για την απόσταση και
η γραµµή πλάτους του αυτοκινήτου θα πρέπει
να χρησιµοποιούνται µόνο σαν αναφορά όταν
το αυτοκίνητο είναι σε επίπεδο, ασφαλτοστρωµένο δρόµο. Η απόσταση που εµφανίζεται στην οθόνη είναι µόνο για αναφορά και
µπορεί να είναι διαφορετική από την πραγµατική απόσταση ανάµεσα στο αυτοκίνητο και τα
αντικείµενα που εµφανίζονται.
Όταν κάνετε όπισθεν προς τα επάνω σε έδαφος µε κλίση, τα αντικείµενα που φαίνονται
στην οθόνη είναι πιο µακριά από όσο εµφανίζονται. Όταν κάνετε όπισθεν προς τα κάτω σε
έδαφος µε κλίση, τα αντικείµενα που φαίνονται στην οθόνη είναι πιο κοντά από όσο εµφανίζονται. Χρησιµοποιήστε τον εσωτερικό
καθρέπτη ή κοιτάξτε γρήγορα πάνω από τον
ώµο σας για να κρίνετε σωστά τις αποστάσεις
από τα άλλα αντικείµενα.

Οι γραµµές που εµφανίζονται στην οθόνη, δείχνουν
την κενή απόσταση του αυτοκινήτου και την απόσταση ανάµεσα στο εµπόδιο και τον προφυλακτήρα
(Α).
Οι γραµµές που εµφανίζονται δηλώνουν τις αποστάσεις ανάµεσα στο εµπόδιο και τον προφυλακτήρα ως ακολούθως:
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(1) 0.5 µέτρα - κόκκινο
(2) 1 µέτρο – κίτρινο
(3) 2 µέτρα – πράσινο
(4) 3 µέτρα – πράσινο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•

Οι γραµµές του κενού χώρου του αυτοκινήτου
είναι ευρύτερες από τον πραγµατικό κενό
χώρο.

•

Οι γραµµές υποδηλώνονται σαν αναφορικές
αποστάσεις έως το εµπόδιο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ
Για πληροφορίες δείτε το ξεχωριστό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του NissanConnect.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
•

Όταν ο επιλογέας ταχυτήτων αλλάξει στην όπισθεν (R), η οθόνη NissanConnect αλλάζει αυτόµατα σε λειτουργία οθόνης οπισθοπορείας.

•

Όταν ο επιλογέας ταχυτήτων επιστρέψει σε κάποια άλλη θέση εκτός της όπισθεν (R), µπορεί
να πάρει λίγο χρόνο για να αλλάξει η οθόνη. Τα
αντικείµενα στην οθόνη µπορεί να είναι παραµορφωµένα έως ότου να εµφανιστούν εντελώς.

•

Όταν η θερµοκρασία είναι εξαιρετικά υψηλή ή
χαµηλή, η οθόνη µπορεί να µην εµφανίζει τα αντικείµενα καθαρά. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

•

Όταν δυνατό φως µπαίνει κατευθείαν στους φακούς της κάµερας, τα αντικείµενα µπορεί να µην
φαίνονται καθαρά. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
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ΟΘΟΝΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (όπου υπάρχει)
•

Μπορεί να εµφανίζονται κάθετες γραµµές στα
αντικείµενα στην οθόνη. Αυτό συµβαίνει λόγω
της ισχυρής αντανάκλασης φωτός από τον προφυλακτήρα και δεν είναι δυσλειτουργία.

•

Η οθόνη µπορεί να αναβοσβήνει κάτω από τον
φωτισµό φθορίου. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

•

Τα χρώµατα των αντικειµένων στην οθόνη οπισθοπορείας µπορεί να διαφέρουν κάπως από
αυτά του πραγµατικού αντικειµένου.

•

Τα αντικείµενα στην οθόνη µπορεί να µην είναι
καθαρά σε σκοτεινά µέρη ή την νύχτα.

•

Εάν βρωµιά, βροχή ή χιόνι καθίσουν στην κάµερα, η οθόνη οπισθοπορείας µπορεί να µην εµφανίζει καθαρά τα αντικείµενα. Καθαρίστε το
διαφανές κάλυµµα της κάµερας.

•

Μην χρησιµοποιείτε αλκοόλ, βενζίνη ή διαλυτικό
για να καθαρίσετε την κάµερα. Θα προκληθεί
αποχρωµατισµός. Για να καθαρίσετε την κάµερα, σκουπίστε την µε ένα πανί βρεγµένο µε διάλυµα µαλακού καθαριστικού και σκουπίστε την
µε ένα στεγνό πανί.

•

Μην κάνετε ζηµιά στο διαφανές κάλυµµα της
κάµερας καθώς θα επηρεαστεί ανεπανόρθωτα
και η οθόνη NISSAN CONNECT.

•

Μην χρησιµοποιείτε κερί αµαξώµατος στο παράθυρο της κάµερας. Σκουπίστε το κερί µε καθαρό πανί, βρεγµένο µε διάλυµα µαλακού καθαριστικού και νερού.

(Α) Αριστεροτίµονο µοντέλο
(Β) ∆εξιοτίµονο µοντέλο
(1) Προειδοποιητικό µήνυµα
(2) Ένδειξη άποψης µπροστά ή πίσω
(3) Γραµµές γωνίας άποψης βλέµµατος πουλιού
(4) Ένδειξη γωνίας άποψης βλέµµατος πουλιού

(5) Άποψη βλέµµατος πουλιού ή άποψη εµπρός
πλευράς
(6) Άποψη µπροστά ή πίσω
(7) Κουµπί κάµερας (<CAMERA>)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κατά την πρώτη λειτουργία, οι γραµµές γωνίας
αναβοσβήνουν κίτρινες για περίπου 3 δευτερόλε-
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πτα. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία αλλά υπενθύµιση για να είστε προσεκτικός.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

∆ιαθέσιµες απόψεις:
•

Η Οθόνη Περιµετρικής Ορατότητας προορίζεται για χρήση την ηµέρα. Μην χρησιµοποιείτε
το σύστηµα σε συνθήκες κακού φωτισµού.

•

Η Οθόνη Περιµετρικής Ορατότητας είναι ευκολία αλλά δεν είναι υποκατάστατο της σωστής
λειτουργίας του αυτοκινήτου γιατί έχει περιοχές όπου δεν φαίνονται τα αντικείµενα. Συγκεκριµένα, οι τέσσερις γωνίες του αυτοκινήτου
είναι τυφλά σηµεία όπου τα αντικείµενα δεν εµφανίζονται στην άποψη µπροστά ή πίσω και
την άποψη βλέµµατος πουλιού. Να ελέγχετε
πάντα οπτικά για να βεβαιωθείτε ότι είναι
ασφαλές να µετακινηθείτε, πριν βάλετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία. Να βάζετε πάντα το
αυτοκίνητο σε λειτουργία µε χαµηλή ταχύτητα.

•

Μην χρησιµοποιείτε την Οθόνη Περιµετρικής
Ορατότητας µε τον εξωτερικό καθρέπτη διπλωµένο και βεβαιωθείτε ότι έχετε την πίσω
πόρτα καλά κλεισµένη όταν βάζετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία µε την χρήση της Οθόνης
Περιµετρικής Ορατότητας.

•

Η απόσταση ανάµεσα στα αντικείµενα όπως
τα βλέπετε στην Οθόνη Περιµετρικής Ορατότητας διαφέρει από την πραγµατική απόσταση.

•

Οι κάµερες είναι τοποθετηµένες πάνω από
την µπροστινή γρίλια, στους εξωτερικούς καθρέπτες και πάνω από την πίσω πινακίδα κυκλοφορίας. Μην τοποθετείτε τίποτε επάνω
τους και µην καλύπτετε τις κάµερες.

Άποψη βλέµµατος πουλιού
Η περιοχή γύρω από το αυτοκίνητο.

•

•

Άποψη χώρου µπροστά από το αυτοκίνητο
Η άποψη γύρω και µπροστά από τον πλάι του
τροχού του συνοδηγού.

•

Άποψη µπροστά
Η άποψη µπροστά από το αυτοκίνητο.

•

Άποψη πίσω
Η άποψη από τον χώρο πίσω από το αυτοκίνητο.

•

Άποψη πίσω σε πλήρη οθόνη
Η άποψη από το πίσω µέρος του αυτοκινήτου
(σε λίγο ευρύτερη άποψη από ότι στην κανονική
άποψη πίσω).

Το σύστηµα είναι σχεδιασµένο για να προσφέρει
βοήθεια στον οδηγό σε καταστάσεις όπως είναι το
παρκάρισµα σε έδαφος µε κλίση και το παράλληλο
παρκάρισµα.
Υπάρχουν ορισµένες περιοχές όπου το σύστηµα
δεν θα εµφανίζει αντικείµενα. Όταν είστε στην άποψη µπροστά ή πίσω ένα αντικείµενο κάτω από το
προφυλακτήρα ή πάνω στο έδαφος µπορεί να µην
εµφανίζεται (1). Όταν είστε στην άποψη βλέµµατος
πουλιού, ένα ψηλό αντικείµενο κοντά στις περιοχές
που ενώνονται οι απόψεις των καµερών (3) µπορεί
να µην εµφανιστεί στην οθόνη (2).
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•

Όταν πλένετε το αυτοκίνητο µε νερό µε υψηλή
πίεση, βεβαιωθείτε ότι δεν το ψεκάζετε γύρω
από τις κάµερες. Σε διαφορετική περίπτωση
µπορεί να µπει νερό στις κάµερες, προκαλώντας συγκέντρωση υδρατµών στους φακού,
δυσλειτουργία, φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

•

Μην χτυπάτε τις κάµερες. Είναι όργανα ακριβείας. Εάν το κάνετε µπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία ή ζηµιά µε αποτέλεσµα την πρόκληση φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χαράζετε τους φακούς όταν καθαρίζετε από
αυτούς την βρωµιά ή το χιόνι µπροστά από την
κάµερα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το χρώµα της άποψης στην οθόνη περιµετρικής
ορατότητας είναι διαφορετικό από την πραγµατική άποψη επειδή το σύστηµα χρησιµοποιεί υπέρυθρες κάµερες.

Παράδειγµα για αριστεροτίµονο µοντέλο, για το δεξιοτίµονο µοντέλο η διάταξη της οθόνης θα είναι η αντίθετη.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ένδειξη της Οθόνης Περιµετρικής Ορατότητας
αποτελείται από τις οθόνες µπροστά, αριστερά, δεξιά και πίσω. Μπορείτε να δείτε ένα συνδυασµό διαφορετικών απόψεων στις οθόνες, όπως φαίνεται
στην εικόνα.

•

Η Οθόνη Περιµετρικής Ορατότητας σβήνει όταν
βγάλετε τον επιλογέα ταχυτήτων από την θέση
R (όπισθεν), (Α) και γίνεται οθόνη ηχοσυστήµατος ή συστήµατος πλοήγησης.

•

Όταν έχετε βάλει την όπισθεν, εµφανίζονται η
άποψη βλέµµατος πουλιού και η άποψη πίσω
(2). Η άποψη της οθόνης στην πλευρά του συνοδηγού αλλάζει σε άποψη µπροστά (4) όταν πατήσετε το κουµπί <CAMERA>.

(Α): Οθόνη ηχοσυστήµατος η συστήµατος πλοήγησης πριν λειτουργήσει η Οθόνη Περιµετρικής
Ορατότητας.

Πατήστε πάλι το κουµπί <CAMERA> για να αλλάξετε πίσω στην άποψη πίσω ή την άποψη
βλέµµατος πουλιού (2).

(1): Άποψη µπροστά και άποψη βλέµµατος πουλιού
(2): Άποψη πίσω και άποψη βλέµµατος πουλιού
(3): Άποψη µπροστά και άποψη στο πλάι και µπροστά

: Επιλογέας ταχυτήτων στην όπισθεν (R)
: Επιλογέας ταχυτήτων εκτός της όπισθεν (R)
: Πατήστε το κουµπί <CAMERA>
Υπάρχουν δύο τρόποι να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε την Οθόνη Περιµετρικής Ορατότητας:

•

– Επιλέξτε την όπισθεν (R)
– Πατήστε το κουµπί <CAMERA>

Ξεκινώντας µε την λειτουργία του επιλογέα
ταχυτήτων
•

Όταν βάλετε τον επιλογέα ταχυτήτων στην θέση
R (όπισθεν), αρχίζει αυτόµατα η Οθόνη Περιµετρικής Ορατότητας και εµφανίζονται η άποψη
πίσω και η άποψη βλέµµατος πουλιού (2).

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Η γραµµή καθοδήγησης απόστασης και η
γραµµή πλάτους αυτοκινήτου θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται µόνο για αναφορά µόνο
όταν το αυτοκίνητο είναι σε ασφαλτοστρωµένη, επίπεδη επιφάνεια. Η απόσταση που βλέπετε στην οθόνη είναι µόνο για αναφορά και
µπορεί να διαφέρει από την πραγµατική απόσταση ανάµεσα στο αυτοκίνητο και τα αντικείµενα που εµφανίζονται.

•

Χρησιµοποιήστε τις γραµµές που εµφανίζονται και την άποψη βλέµµατος πουλιού µόνο
για αναφορά. Οι γραµµές και η άποψη βλέµµατος πουλιού επηρεάζονται πολύ από τον αριθµό των επιβατών, την στάθµη του καυσίµου,
την θέση του αυτοκινήτου την κατάσταση και
την κλίση του δρόµου.

•

Εάν τα ελαστικά έχουν αντικατασταθεί µε ελαστικά διαφορετικού µεγέθους, η γραµµή προβλεπόµενης πορείας και η άποψη βλέµµατος
πουλιού µπορεί να εµφανίζονται λάθος.

•

Όταν οδηγείτε το αυτοκίνητο σε ανηφόρα, τα
αντικείµενα που βλέπετε στην οθόνη είναι πιο
µακριά από ότι εµφανίζεται. Όταν οδηγείτε σε
κατηφόρα, τα αντικείµενα που βλέπετε στην

Ξεκινώντας µε το κουµπί CAMERA
•

•

Όταν πατήσετε το κουµπί <CAMERA>, λειτουργεί η Οθόνη Περιµετρικής Ορατότητας και
εµφανίζονται η άποψη µπροστά και η άποψη
βλέµµατος πουλιού (1).
Εµφανίζονται η άποψη µπροστά και η άποψη
βλέµµατος πουλιού (1). Η άποψη στην οθόνη
στην πλευρά του συνοδηγού αλλάζει στην άποψη µπροστά και πλάι όταν πατήσετε το κουµπί
<CAMERA> (3). Πατώντας πάλι το κουµπί
<CAMERA> σβήνει η Οθόνη Περιµετρικής
Ορατότητας.
Για να αλλάξετε την οθόνη της πλευράς του
οδηγού ανάµεσα στην άποψη µπροστά και την
άποψη πίσω χρησιµοποιείστε τον επιλογέα ταχυτήτων.

Όταν ο επιλογέας ταχυτήτων δεν είναι στην όπισθεν (R) και η ταχύτητα του αυτοκινήτου αυξάνεται πάνω από τα περίπου 10 χλµ/ώρα, η οθόνη
αλλάζει από την Οθόνη Περιµετρικής Ορατότητας σε ηχοσύστηµα ή οθόνη πλοήγησης.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗΣ

Πατήστε το κουµπί <CAMERA> από το (5) για
να αλλάξετε πάλι σε άποψη πίσω και άποψη
βλέµµατος πουλιού (2).

(4): Άποψη πίσω και άποψη στο πλάι µπροστά
(5): Άποψη πίσω

•
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οθόνη είναι πιο κοντά από ότι εµφανίζεται.
Χρησιµοποιήστε τους καθρέπτες ή δείτε µόνος σας για να κρίνεται σωστά τις αποστάσεις
από τα άλλα αντικείµενα.
Οι γραµµές πλάτους αυτοκινήτου και πρόβλεψης
πορείας είναι πιο φαρδιές από το πραγµατικό πλάτος και πορεία.

Γραµµές καθοδήγησης
Στην οθόνη εµφανίζονται οι γραµµές καθοδήγησης
που δείχνουν το πλάτος του αυτοκινήτου και τις
αποστάσεις από τα αντικείµενα, µε αναφορά στην
γραµµή αµαξώµατος του αυτοκινήτου (Α).
∆είχνει τις αποστάσεις από το αµάξωµα του αυτοκινήτου.
•

Κόκκινη γραµµή (1): περίπου 0,5 µέτρα

•

Κίτρινη γραµµή (2): περίπου 1 µέτρο

•

Πράσινη γραµµή (3): περίπου 2 µέτρα

•

Πράσινη γραµµή (4): περίπου 3 µέτρα

∆είχνουν το πλάτος του αυτοκινήτου όταν κάνετε
όπισθεν.
∆υναµικές γραµµές πρόβλεψης πορείας (6):
Οι δυναµικές γραµµές πρόβλεψης πορείας θα εµφανιστούν στην οθόνη όταν γυρίσετε το τιµόνι. Οι γραµµές πρόβλεψης πορείας θα µετακινηθούν ανάλογα
µε το πόσο γυρίζετε το τιµόνι και δεν θα εµφανιστούν
όταν το τιµόνι είναι στην ευθεία θέση µπροστά.
Η άποψη µπροστά δεν θα εµφανίζεται όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι πάνω από τα 10 χλµ/ώρα.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Πίσω άποψη

Τα αντικείµενα στην οθόνη θα εµφανιστούν
οπτικά αντίθετα από ότι εάν τα βλέπετε στην
άποψη πίσω και τους εξωτερικούς καθρέπτες.

•

Σε δρόµο καλυµµένο µε χιόνι ή δρόµο που γλιστράει µπορεί να υπάρχει διαφορά ανάµεσα
στις γραµµές πρόβλεψης πορείας και την
γραµµή πραγµατικής πορείας.

•

Οι γραµµές που εµφανίζονται στην άποψη
πίσω θα εµφανιστούν ελαφρώς εκτός και προς
τα δεξιά επειδή η κάµερα πίσω άποψης δεν
είναι τοποθετηµένη στο κέντρο του πίσω µέρους του αυτοκινήτου.

Γραµµές καθοδήγησης απόστασης:

Γραµµές καθοδήγησης πλάτους αυτοκινήτου και
στατικές γραµµές πρόβλεψης πορείας (5):
Άποψη µπροστά

•

Η απόσταση ανάµεσα στα αντικείµενα που εµφανίζονται στην άποψη πίσω διαφέρει από
την πραγµατική απόσταση επειδή χρησιµοποιούνται ευρυγώνιοι φακοί.
4-8

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν η οθόνη εµφανίζει την άποψη µπροστά και
το τιµόνι γυρίσει περίπου 90 µοίρες ή λιγότερο
από την ουδέτερη θέση, εµφανίζονται τόσο η δεξιά όσο και η αριστερή γραµµή πρόβλεψης πορείας (6). Όταν το τιµόνι γυρίσει κατά 90 µοίρες ή
περισσότερο, µία γραµµή εµφανίζεται µόνο στην
αντίθετη πλευρά της στροφής.

Άποψη βλέµµατος πουλιού
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Τα αντικείµενα στην άποψη βλέµµατος πουλιού θα εµφανιστούν πιο µακριά από την πραγµατική τους απόσταση επειδή η άποψη βλέµµατος πουλιού είναι µία ψεύτικη άποψη που
δηµιουργείται από τον συνδυασµό των απόψεων των καµερών στους εξωτερικούς καθρέπτες, το µπροστινό και το πίσω µέρος του αυτοκινήτου.
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Τα ψηλά αντικείµενα, όπως είναι ένα πεζοδρόµιο ή ένα αυτοκίνητο, µπορεί να µην είναι σωστά ευθυγραµµισµένα ή να µην εµφανίζονται
όταν είναι στο σηµείο ένωσης των όψεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

•

Τα αντικείµενα που είναι πάνω από την κάµερα δεν µπορούν να εµφανιστούν.

•

Η άποψη βλέµµατος πουλιού µπορεί να µην
είναι σωστά ευθυγραµµισµένη γιατί αλλάζει η
θέση της κάµερας.

•

Μία γραµµή στο έδαφος µπορεί να µην είναι
σωστά ευθυγραµµισµένη και να µην εµφανίζεται ως ευθεία όταν είναι στο σηµείο ένωσης
των όψεων. Η λάθος ευθυγράµµιση θα αυξηθεί καθώς η γραµµή αποµακρύνεται από το
αυτοκίνητο.

Κατά την πρώτη λειτουργία, οι γραµµές γωνίας (2)
και στις τέσσερις γωνίες της εικόνας του αυτοκινήτου αναβοσβήνουν κίτρινες για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Οι τέσσερις γωνίες (3) του αυτοκινήτου εµφανίζονται µε κόκκινο εάν δεν υπάρχει αισθητήρας
παρκαρίσµατος ή είναι κλειστός.

•

Το µέγεθος της εικόνας του αυτοκινήτου στην
άποψη βλέµµατος πουλιού µπορεί να διαφέρει
κάπως από το πραγµατικό αυτοκίνητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εµπρός – πλευρική άποψη

•

Οι περιοχές που οι κάµερες δεν µπορούν να
καλύψουν υποδεικνύονται µε µαύρο.

•

Οι γραµµές γωνίας (2) αναβοσβήνουν (κίτρινο) και για τις τέσσερις γωνίες της εικόνας του
αυτοκινήτου για να σας θυµίσουν να είστε
προσεκτικός. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

Άποψη µπροστά
Γραµµές καθοδήγησης:
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η πραγµατική απόσταση από τα αντικείµενα µπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που εµφανίζεται.
Οι γραµµές καθοδήγησης που δείχνουν το κατά προσέγγιση πλάτος του αυτοκινήτου και το µπροστινό
άκρο του αυτοκινήτου εµφανίζονται στην οθόνη.
Η γραµµή του µπροστινού άκρου του αυτοκινήτου
(1) εµφανίζει το µπροστινό άκρο του αυτοκινήτου.

Η άποψη βλέµµατος πουλιού εµφανίζει την από
ψηλά άποψη του αυτοκινήτου, πράγµα το οποίο βοηθάει να επιβεβαιωθεί η θέση του οχήµατος.

Η γραµµή της πλευράς του αυτοκινήτου (2) εµφανίζει το πλάτος του αυτοκινήτου συµπεριλαµβανοµένου του εξωτερικού καθρέπτη.
Εµπρός – πλευρική άποψη

Η εικόνα του αυτοκινήτου (1) εµφανίζει την θέση
του οχήµατος.

Οι προεκτάσεις (3) τόσο της µπροστινής (1) όσο και
της πλευρικής (2) γραµµής εµφανίζονται µε πράσινη διακεκοµµένη γραµµή.
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∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Η γραµµή καθοδήγησης απόστασης και η γραµµή
καθοδήγησης πλάτους αυτοκινήτου στην άποψη
µπροστά και πίσω θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σαν αναφορά µόνο όταν το αυτοκίνητο είναι
σε επίπεδη, ασφαλτοστρωµένη επιφάνεια. Η απόσταση που εµφανίζεται στην οθόνη είναι µόνο για
αναφορά και µπορεί να διαφέρει από την πραγµατική απόσταση ανάµεσα στο αυτοκίνητο και τα
αντικείµενα που εµφανίζονται.

Μετακίνηση σε απότοµη ανηφόρα

Μετακίνηση σε απότοµη κατηφόρα

Όταν µετακινείτε το αυτοκίνητο σε ανηφόρα, οι
γραµµές καθοδήγησης απόστασης και οι γραµµές
καθοδήγησης πλάτους αυτοκινήτου εµφανίζονται
πιο κοντά από ότι είναι η πραγµατική απόσταση. Για
παράδειγµα, η οθόνη δείχνει 1 µέτρο στο σηµείο (Α)
αλλά η πραγµατική απόσταση του 1 µέτρου στην
ανηφόρα είναι στο σηµείο (Β). Σηµειώστε ότι οποιοδήποτε αντικείµενο στην ανηφόρα το βλέπετε στην
οθόνη πιο µακριά από ότι εµφανίζεται.

Όταν µετακινείτε το αυτοκίνητο σε κατηφόρα, οι
γραµµές καθοδήγησης απόστασης και οι γραµµές
καθοδήγησης πλάτους αυτοκινήτου εµφανίζονται
πιο µακριά από ότι είναι η πραγµατική απόσταση.
Για παράδειγµα, η οθόνη δείχνει 1 µέτρο στο σηµείο (Α) αλλά η πραγµατική απόσταση του 1 µέτρου
στην κατηγόρα είναι στο σηµείο (Β). Σηµειώστε ότι
οποιοδήποτε αντικείµενο στην κατηγόρα το βλέπετε στην οθόνη πιο κοντά από ότι εµφανίζεται.
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Μετακίνηση κοντά σε ένα αντικείµενο που
προεξέχει
Οι γραµµές προβλεπόµενης πορείας (Α) δεν ακουµπούν το αντικείµενο στην οθόνη. Ωστόσο το αυτοκίνητο µπορεί να χτυπήσει το αντικείµενο εάν αυτό
προεξέχει πάνω στην πραγµατική πορεία κίνησης.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Η απόσταση που εµφανίζεται στην οθόνη είναι
µόνο για αναφορά και µπορεί να διαφέρει από την
πραγµατική απόσταση ανάµεσα στο αυτοκίνητο
και τα αντικείµενα που εµφανίζονται.

Οι γραµµές προβλεπόµενης πορείας (Α) δεν ακουµπούν το αντικείµενο στην οθόνη. Ωστόσο το αυτοκίνητο µπορεί να χτυπήσει το αντικείµενο εάν αυτό
προεξέχει πάνω στην πραγµατική πορεία κίνησης.

Μπορεί να υπάρχει µία µικρή ορατή απόσταση ανάµεσα στο αυτοκίνητο και το αντικείµενο στην άποψη
βλέµµατος πουλιού (Β) στην οθόνη.
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (MOD)
Το σύστηµα Εντοπισµού Κινούµενου Αντικειµένου
(MOD) µπορεί να πληροφορήσει τον οδηγό για τα
κινούµενα αντικείµενα που περιβάλλουν το αυτοκίνητο, όταν βγαίνετε από το γκαράζ, κάνετε µανούβρες σε χώρους στάθµευσης και σε άλλες παρόµοιες περιστάσεις.
Το σύστηµα MOD ανιχνεύει τα κινούµενα αντικείµενα χρησιµοποιώντας την τεχνολογία επεξεργασίας
εικόνας στην εικόνα που εµφανίζεται στην οθόνη.
Το σύστηµα MOD λειτουργεί στις ακόλουθες συνθήκες, όταν εµφανίζεται η άποψη της κάµερας:
•

Μετακίνηση πιο κοντά σε ένα αντικείµενο που
προεξέχει
Η θέση (C) εµφανίζεται πιο µακριά από την θέση (Β)
στην οθόνη. Ωστόσο η θέση (C) είναι στην πραγµατικότητα στην ίδια απόσταση µε την θέση (Α). Το
αυτοκίνητο µπορεί να χτυπήσει το αντικείµενο όταν
µετακινείτε προς την θέση (Α) εάν το αντικείµενο
προεξέχει πάνω στην πραγµατική πορεία κίνησης.

•

•

Όταν ο επιλογέας ταχυτήτων είναι στην Νεκρά
(Ν) (µοντέλα XTRONIC & µηχανικό σαζµάν) ή
την θέση Παρκαρίσµατος (Ρ) (µοντέλα XTRONIC) ή µε δεµένο το χειρόφρενο (µοντέλα µε µηχανικό σαζµάν) και το αυτοκίνητο ακινητοποιηµένο το σύστηµα MOD ανιχνεύει τα κινούµενα
αντικείµενα στην άποψη βλέµµατος πουλιού. Το
σύστηµα MOD δεν θα λειτουργήσει εάν ο εξωτερικός καθρέπτης µετακινείται µέσα ή έξω ή
ανοίξετε οποιαδήποτε πόρτα.
Όταν ο επιλογέας ταχυτήτων είναι στην θέση D
(οδήγηση) (µοντέλα XTRONIC CVT) ή χωρίς να
έχετε βάλει το χειρόφρενο (µηχανικό σαζµάν) και
η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι κάτω από τα
περίπου 8 χλµ/ώρα, το σύστηµα MOD ανιχνεύει
κινούµενα αντικείµενα στην άποψη µπροστά.

ανιχνεύει τα κινούµενα αντικείµενα στην άποψη
πίσω. Το σύστηµα MOD δεν θα λειτουργήσει
σωστά εάν η πίσω πόρτα είναι ανοιχτή.
Η εικόνα MOD θα γίνει µπλε για να σας δείξει ποια
άποψη είναι ενεργή.
Το σύστηµα MOD δεν ανιχνεύει κινούµενα αντικείµενα στην εµπρός πλευρική άποψη. Όταν είστε σε
αυτή την άποψη η εικόνα MOD δεν εµφανίζεται
στην οθόνη.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Το σύστηµα MOD δεν υποκαθιστά τον σωστό
χειρισµό του αυτοκινήτου και δεν είναι σχεδιασµένο να αποτρέπει την επαφή µε αντικείµενα
που περιβάλλουν το αυτοκίνητο. Όταν κάνετε
µανούβρες, να χρησιµοποιείτε πάντα τον εξωτερικό καθρέπτη και τον εσωτερικό καθρέπτη
και να γυρίζετε για να ελέγξετε το περιβάλλον
για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές να µετακινηθείτε.

•

Το σύστηµα απενεργοποιείται σε ταχύτητες
πάνω από τα 10 χλµ/ώρα. Ενεργοποιείται και
πάλι σε χαµηλότερες ταχύτητες.

•

Το σύστηµα δεν είναι σχεδιασµένο να αποτρέπει την επαφή µε όλα τα αντικείµενα.

•

Το σύστηµα MOD δεν έχει την λειτουργία ανίχνευσης των γύρω στατικών αντικειµένων.

Όταν ο επιλογέας ταχυτήτων είναι στην όπισθεν
(R) και η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι κάτω
από τα περίπου 8 χλµ/ώρα, το σύστηµα MOD
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µα µπορεί να µην λειτουργεί σωστά.
•

•

Ο υπερβολικός θόρυβος (για παράδειγµα η
ένταση του ηχοσυστήµατος ή ένα ανοικτό παράθυρο του αυτοκινήτου) θα παρεµβληθεί
στον ήχο του βοµβητή και µπορεί να µην τον
ακούσετε.
Η απόδοση του συστήµατος MOD θα περιοριστεί σύµφωνα µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τα γύρω αντικείµενα, όπως:

Άποψη µπροστά / πίσω*

– Όταν υπάρχει χαµηλή αντίθεση ανάµεσα
στο φόντο και τα κινούµενα αντικείµενα.

*: Για τα ∆εξιοτίµονα µοντέλα η διάταξη της οθόνης θα είναι αντίθετη.

– Όταν υπάρχει πηγή φωτός που αναβοσβήνει.

Όταν το σύστηµα MOD ανιχνεύει ένα κινούµενο
αντικείµενο γύρω από το αυτοκίνητο, θα εµφανιστεί
το κίτρινο πλαίσιο στην οθόνη όπου τα αντικείµενα
είναι εντοπισµένα και θα ηχήσει µία φορά ένας βοµβητής. Όσο το σύστηµα MOD συνεχίζει να εντοπίζει
κινούµενα αντικείµενα, το κίτρινο πλαίσιο συνεχίζει
να εµφανίζεται.

– Όταν υπάρχει έντονος φωτισµός όπως οι
προβολείς άλλου αυτοκινήτου ή το φως
του ήλιου.
– Όταν ο προσανατολισµός της κάµερας δεν
είναι στην συνηθισµένη του θέση, όπως για
παράδειγµα όταν ο καθρέπτης είναι διπλωµένος.

Το κίτρινο πλαίσιο (2) εµφανίζεται σε κάθε οθόνη
στην άποψη µπροστά, την ευρεία άποψη µπροστά,
την άποψη πίσω και την ευρεία άποψη πίσω.
Ένα µπλε εικονίδιο MOD εµφανίζεται στην άποψη
όπου το σύστηµα MOD µπορεί να λειτουργήσει. Ένα
γκρι εικονίδιο MOD εµφανίζεται στην άποψη όπου το
σύστηµα MOD δεν µπορεί να λειτουργήσει.

– Όταν υπάρχει βρωµιά, σταγόνες νερού ή
χιόνι στους φακούς της κάµερας.
– Όταν η θέση των κινούµενων αντικειµένων
στην οθόνη δεν αλλάζει.
•

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Μην χρησιµοποιείτε το σύστηµα MOD όταν
ρυµουλκείτε τρέιλερ (εάν υπάρχει). Το σύστη-

•

Το σύστηµα MOD µπορεί να ανιχνεύσει κάτι
σαν σταγόνες νερού που πέφτουν στον φακό
της κάµερας, τον καπνό από την εξάτµιση, τις
κινούµενες σκιές κλπ.
Το σύστηµα MOD µπορεί να µην λειτουργήσει
κανονικά ανάλογα µε την ταχύτητα, την κατεύ-

θυνση, την απόσταση ή το σχήµα των κινούµενων αντικειµένων.
•

Εάν το αυτοκίνητό σας έχει πάθει ζηµιά στα
τµήµατα που είναι τοποθετηµένη η κάµερα,
αφήνοντας το τµήµα αυτό µε λάθος ευθυγράµµιση ή λυγισµένο θα διαφοροποιηθεί η ζώνη
µέτρησης και το σύστηµα MOD µπορεί να µην
ανιχνεύει τα αντικείµενα σωστά.

•

Όταν η θερµοκρασία είναι εξαιρετικά υψηλή ή
χαµηλή, η οθόνη µπορεί να µην εµφανίζει καθαρά τα αντικείµενα. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

Συντήρηση της κάµερας
Εάν κατακαθίσουν βρωµιά, βροχή ή χιόνι πάνω στην
κάµερα το σύστηµα MOD µπορεί να µην λειτουργήσει σωστά. Καθαρίστε την κάµερα.

ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ
ΟΘΟΝΗΣ
Για να ρυθµίσετε την φωτεινότητα της οθόνης στην
Οθόνη Περιµετρικής Ορατότητας, χρησιµοποιήστε
τις ρυθµίσεις που περιγράφονται στο ξεχωριστό
Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης NissanConnect.
Μην κάνετε τις ρυθµίσεις όταν κινείται το αυτοκίνητο.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε δέσει καλά το χειρόφρενο.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
Για να αλλάξετε τον Εντοπισµό Κινούµενου Αντικειµένου ανάµεσα στο ανοικτό και το κλειστό, κάντε τα
ακόλουθα:
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4) Επιλέξτε το στοιχείο [Parking Aids] (βοήθεια στο
παρκάρισµα).
5) Επιλέξτε το στοιχείο [Moving Objects Detection]
(εντοπισµός κινούµενου αντικειµένου) για να αλλάξετε ανάµεσα στο [ON] και το [OFF]. Εάν εµφανίζεται η σήµανση τότε το στοιχείο είναι ανοικτό.

νται καθαρά. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
•

Η οθόνη µπορεί να «παίζει» σε φως που φωσφορίζει. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

•

Τα χρώµατα των αντικειµένων στην Οθόνη Περιµετρικής Ορατότητας µπορεί να διαφέρουν κάπως από αυτά των πραγµατικών αντικειµένων.

•

Τα αντικείµενα στην οθόνη µπορεί να µην είναι
καθαρά και το χρώµα του αντικειµένου µπορεί
να διαφέρει σε σκοτεινό σηµείο ή το βράδυ.
Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

•

Μπορεί να υπάρχουν διαφορές στην καθαρότητα ανάµεσα στην άποψη της κάθε κάµερας και
την άποψη βλέµµατος πουλιού.

•

Εάν βρωµιά, βροχή ή χιόνι πάει στην κάµερα, η
Οθόνη Περιµετρικής Ορατότητας µπορεί να µην
εµφανίζει τα αντικείµενα καθαρά. Καθαρίστε την
κάµερα.

•

Μην χρησιµοποιείτε αλκοόλ, βενζίνη ή διαλυτικό
για να καθαρίσετε την κάµερα. Αυτό θα προκαλέσει αποχρωµατισµό. Για να καθαρίσετε την
κάµερα, σκουπίστε µε ένα πανί που έχει βραχεί
µε διαλυµένο µαλακό καθαριστικό και µετά
σκουπίστε µε ένα στεγνό πανί.

Εµφάνιση δυσλειτουργίας
Όταν η εικόνα [!] εµφανίζεται στην οθόνη, υπάρχουν µη κανονικές συνθήκες στην Οθόνη Περιµετρικής Ορατότητας. Αυτό δεν θα εµποδίσει την κανονική λειτουργία οδήγησης αλλά το σύστηµα θα πρέπει να ελεγχθεί από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο
Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.
Όταν εµφανίζεται η εικόνα [Χ] στην οθόνη, η εικόνα
της κάµερας µπορεί να λαµβάνει προσωρινές ηλεκτρονικές παρεµβολές από µονάδες στο περιβάλλον. Αυτό δεν θα εµποδίσει την κανονική λειτουργία
οδήγησης αλλά το σύστηµα θα πρέπει να ελεγχθεί
από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο εάν παρουσιάζεται συχνά.
1) Πατήστε το κουµπί στο τιµόνι για να µπείτε στην
οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου. ∆είτε το
«Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».
2) Επιλέξτε το στοιχείο [Settings] (ρυθµίσεις) χρησιµοποιώντας τον διακόπτη στο τιµόνι. Κάντε
κύλιση µε το κουµπί επάνω ή κάτω (Β), επιλέξτε
πατώντας το κουµπί (Β).
3) Επιλέξτε το στοιχείο [Driving Aids] (Βοήθεια
στον οδηγό).

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
•

Η εµφάνιση των εικόνων στην οθόνη µπορεί να
καθυστερήσει όταν εναλλάσσετε οθόνες.

•

Μην κάνετε ζηµιά στην κάµερα γιατί η οθόνη θα
επηρεαστεί ανεπανόρθωτα.

•

Όταν η θερµοκρασία είναι εξαιρετικά υψηλή ή
χαµηλή, η οθόνη µπορεί να µην εµφανίσει καθαρά τα αντικείµενα. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

•

Μην χρησιµοποιείτε κερί στους φακούς της κάµερας. Σκουπίστε το κερί µε καθαρό πανί που
έχει βραχεί µε ένα διάλυµα µαλακού καθαριστικού µε νερό.

•

Όταν δυνατό φως πέφτει κατευθείαν πάνω στην
κάµερα, τα αντικείµενα µπορεί να µην εµφανίζο4-14
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ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΑΙ
AIR CONDITIONER
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κεντρικοί αεραγωγοί

Πλευρικοί αεραγωγοί

•

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. Συνιστάται, όταν
ο καιρός είναι κρύος, να χρησιµοποιείτε την
λειτουργίας εξωτερικού αέρα για να κρατήσετε τα παράθυρα καθαρά.

•

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

Πίσω αεραγωγοί

Μετακινώντας τον πλευρικό ρυθµιστή σε
: αυτή την κατεύθυνση θα κλείσει ο αέρας
που βγαίνει από τους αεραγωγούς.
Μετακινώντας τον πλευρικό ρυθµιστή σε
: αυτή την κατεύθυνση θα ανοίξουν οι αεραγωγοί.
Ρυθµίστε την κατεύθυνση της ροής του αέρα που
βγαίνει από τους αεραγωγούς, µετακινώντας το
κεντρικό κουµπί (επάνω/κάτω, αριστερά/δεξιά)
έως ότου να επιτύχετε την θέση που θέλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•

Μέσα στην µονάδα του air conditioner σχηµατίζεται υγρασία, όταν λειτουργεί το air conditioner (όπου υπάρχει), η οποία ελευθερώνεται µε
ασφάλεια στο κάτω µέρος του αυτοκινήτου.
Για τον λόγο αυτό, τα σηµάδια νερού στο έδαφος είναι φυσιολογικά.

•

Μοντέλα µε Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης:
Εάν ο κινητήρας έχεις σβήσει από το Σύστηµα
Σβησίµατος / Εκκίνησης, επιλέγοντας την ροή
του αέρα από το µπροστά αντιθαµβωτικό θα
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προκληθεί η αυτόµατη επανεκκίνηση του κινητήρα.
Ενώ λειτουργεί ο κινητήρας, επιλέγοντας την
ροή του αέρα από το µπροστά αντιθαµβωτικό
θα αποφευχθεί το σβήσιµο του κινητήρα από
το Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης.
Το Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης θα αποτρέψει την περιττή κατανάλωση καυσίµου και
εκποµπή καυσαερίων. Όταν ο κινητήρας σβήνει από το Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης, η
απόδοση του καλοριφέρ και του air conditioner µπορεί να µειωθεί. Για να διατηρήσετε την
πλήρη απόδοση του καλοριφέρ και του air
conditioner, βάλτε πάλι µπροστά τον κινητήρα
πατώντας τον διακόπτη OFF του Συστήµατος
Σβησίµατος / Εκκίνησης, ή γυρίζοντας τον διακόπτη της µίζας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το
Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης, δείτε το «Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης (όπου υπάρχει)»
στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση».
•

•

Οσµές από το εσωτερικό και το εξωτερικό του
αυτοκινήτου µπορεί να παραµείνουν στην µονάδα του air conditioner. Η οσµή µπορεί να
µπει στο εσωτερικό του αυτοκινήτου από τους
αεραγωγούς.
Όταν παρκάρετε, βάλτε την λειτουργία κυκλοφορίας αέρα στην λειτουργία κυκλοφορίας
εξωτερικού αέρα για να επιτρέψετε την ροή
φρέσκου αέρα στον χώρο των επιβατών. Αυτό
θα βοηθήσει στην µείωση των οσµών στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Καλοριφέρ και air conditioner ρυθµιζόµενο µε το χέρι

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΑΙ AIR CONDITIONER
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ (όπου υπάρχει)
(1) Κουµπιά ελέγχου ροής αέρα
(2) Κουµπί εισόδου εξωτερικού αέρα (
κυκλοφορίας αέρα (
)
(3) Κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας

) / ανα-

(Για λεπτοµέρειες δείτε το «∆ιακόπτης αντιθαµβωτικού» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρι»).
(5) Κουµπί ελέγχου ταχύτητας ανεµιστήρα
(6) Κουµπί ανοιχτού / κλειστού (ON/OFF) Air conditioner (όπου υπάρχει)

(4) Κουµπί ανιτιθαµβωτικού πίσω παρµπρίζ
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Χειριστήρια
Κουµπί ελέγχου ταχύτητας ανεµιστήρα

:

Για να ανοίξετε και να κλείσετε τον ανεµιστήρα και
να ελέγξετε την ταχύτητά του, γυρίστε το κουµπί
ελέγχου ταχύτητας ανεµιστήρα δεξιά για να αυξήσετε την ταχύτητα και αριστερά για να την µειώσετε.
Γυρίζοντας το κουµπί τελείως δεξιά κλείνει ο ανεµιστήρας.
Κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας:
Γυρίστε το κουµπί για να ορίσετε την θερµοκρασία
που θέλετε. Γυρίστε το ανάµεσα στην µεσαία και
την δεξιά θέση για να επιλέξετε µία θερµοκρασία
ζέστης. Γυρίστε το ανάµεσα στην µεσαία και την
αριστερή θέση για να επιλέξετε µία θερµοκρασία
κρύου.
Κουµπί ελέγχου ροής αέρα:
Γυρίστε το κουµπί ελέγχου ροής αέρα για να επιλέξετε µε το χέρι την λειτουργία της ροής του αέρα,
όπως περιγράφεται πιο κάτω:
Ο αέρας βγαίνει κυρίως από τους κεντρικούς και τους πλευρικούς αεραγωγούς
Ο αέρας βγαίνει κυρίως από τους κεντρικούς και τους πλευρικούς αεραγωγούς και
τις εξόδους στο πάτωµα.
Ο αέρας βγαίνει κυρίως από τις εξόδους
στο πάτωµα και µερικώς από το αντιθαµβωτικό
Ο αέρας βγαίνει κυρίως από το αντιθαµβωτικό και τις εξόδους στο πάτωµα

Ο αέρας βγαίνει κυρίως από τις εξόδους
του αντιθαµβωτικού
Κυκλοφορία εξωτερικού αέρα:
Μετακινήστε τον µοχλό εισόδου αέρα στην θέση
. Η ροή του αέρα µπαίνει στο εσωτερικό του
αυτοκινήτου. Χρησιµοποιήστε την θέση κυκλοφορίας εξωτερικού αέρα για κανονική θέρµανση και
εξαερισµό ή λειτουργία του air conditioner (όπου
υπάρχει).
Ανακυκλοφορία αέρα:
Μετακινήστε τον µοχλό εισόδου αέρα στην θέση
. Ο ίδιος αέρας ανακυκλοφορεί µέσα στο αυτοκίνητο.
Χρησιµοποιήστε την ανακυκλοφορία αέρα σε καταστάσεις όπως: όταν οδηγείτε σε δρόµου που σηκώνεται σκόνη, για να αποφύγετε τα καυσαέρια των
άλλων αυτοκινήτων ή για να έχετε την µέγιστη ψύξη
από το air conditioner (όπου υπάρχει).
Εάν τα τζάµια θαµπώνουν, αλλάξετε στην κυκλοφορία εξωτερικού αέρα ή ανοίξτε το air conditioner
(όπου υπάρχει).
Κουµπί Air Conditioner (A/C) (όπου υπάρχει):
Πατήστε το κουµπί <A/C> για να ανοίξετε και να
κλείσετε το air conditioner. Όταν το air conditioner
είναι ανοικτό, το ενδεικτικό φως A/C ανάβει στον
διακόπτη.

Λειτουργία
Το καλοριφέρ και το air conditioner λειτουργούν
όταν δουλεύει ο κινητήρας. Ο ανεµιστήρας θα λει-

τουργήσει ακόµη και όταν ο κινητήρας είναι σβηστός και ο διακόπτης της µίζας είναι στην θέση
ΟΝ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η λειτουργία ψύξης του air conditioner δουλεύει
µόνο όταν λειτουργεί ο κινητήρας και είναι ενεργός ο ανεµιστήρας.
1. Βάλτε τον µοχλό εισόδου αέρα στην θέση <
>.
2. Χρησιµοποιήστε το κουµπί ελέγχου ροής αέρα
για:
-

Ψύξη: επιλέξτε την ρύθµιση

-

Θέρµανση: επιλέξτε την ρύθµιση

-

Θέρµανση και ξεθάµπωµα: επιλέξτε την ρύθµι.
ση

-

Εξαερισµός: επιλέξτε την ρύθµιση

-

Ξεθάµπωµα παρµπρίζ: επιλέξτε την ρύθµιση
.

ή

.
ή

.

ή

.

3. Βάλτε την ταχύτητα του ανεµιστήρα στην θέση
που θέλετε.
4. Γυρίστε το κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας στην
θέση που θέλετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν επιλέγετε την ρύθµιση
ή
, γυρίστε το κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας στην
θέση που θέλετε ανάµεσα την µεσαία και την
τελείως ΖΕΣΤΗ (δεξιά) θέση.
5. Πατήστε το κουµπί A/C (όπου υπάρχει) στην
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θέση ΟΝ και θα ανάψει το ενδεικτικό φως. Ανοίξτε την λειτουργία αυτή για θέρµανση µε αφύγρανση ή ψύξη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•

Η λειτουργία του air conditioner χρησιµοποιείται για ψύξη και αφύγρανση. Για γρήγορη ψύξη
όταν η εξωτερική θερµοκρασία είναι υψηλή,
επιλέξτε την θέση της λειτουργίας ανακυκλοφορίας αέρα (
). Βεβαιωθείτε ότι επιστρέψατε στην λειτουργία εισόδου εξωτερικού αέρα
για να αποφύγετε το θάµπωµα των τζαµιών και
για να ανανεώνεται ο εσωτερικός αέρας.
Όταν ο καιρός είναι ζεστός µε υγρασία και ο
αέρας ψύχεται γρήγορα παό το air conditioner, µπορεί να είναι ορατός ατµός να βγαίνει
από τους αεραγωγούς. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

•

Για γρήγορη θέρµανση, επιλέξτε την θέση της
). Βελειτουργιάς ανακυκλοφορίας αέρα (
βαιωθείτε ότι έχετε βάλει πάλι την θέση εισόδου εξωτερικού αέρα
για κανονική θέρµανση, για να αποφύγετε το θάµπωµα των
τζαµιών και να ανανεώνεται ο εσωτερικός αέρας.

Αντιθαµβωτικό παρµπρίζ
χέρι):

αντιθαµβωτικού.

3. Βάλτε το κουµπί ελέγχου ταχύτητας ανεµιστήρα
στην θέση που θέλετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•

Για να ξεπαγώσετε / ξεθαµπώσετε γρήγορα το
παρµπρίζ, γυρίστε το κουµπί ελέγχου ταχύτητας ανεµιστήρα στην µέγιστη θέση.

•

Αµέσως µόλις το παµρπρίζ καθαρίσει από τον
πάγο ή το θάµπωµα, επαναφέρετε την κανονική λειτουργία θέρµανσης ή ψύξης.

•

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ξεθαµπώµατος, το air conditioner θα ανοίξει αυτόµατα σε µία εξωτερική θερµοκρασία πάνω από
τους -20C.

Πρακτικές συµβουλές
•

Για να βελτιώσετε την λειτουργία του καλοριφέρ, καθαρίστε το χιόνι ή τον πάγο από τους
υαλοκαθαριστήρες και τις εισόδους αέρα µπροστά από το παρµπρίζ.

•

Μετά από παρκάρισµα στον ήλιο, οδηγήστε για
δύο ή τρία λεπτά µε ανοιχτά τα παράθυρα για να
φύγει ο ζεστός αέρας από τον χώρο των επιβατών. Στην συνέχεια κλείστε τα παράθυρα για να
επιταχυνθεί η λειτουργία ψύξης του air conditioner.

Χρησιµοποιήστε αυτή την λειτουργία για να ξεθαµπώσετε το παρµπρίζ ως εξής:

Ο αέρας βγαίνει κυρίως από τις εξόδου του

Το σύστηµα του air conditioner θα πρέπει να
µπαίνει σε λειτουργία για περίπου 10 λεπτά,
τουλάχιστον µία φορά τον µήνα. Αυτό θα βοηθήσει να αποτραπεί ζηµιά στο σύστηµα λόγω έλλειψης λίπανσης.

•

Εάν ο δείκτης θερµοκρασίας του αντιψυκτικού
του κινητήρα υπερβεί την θέση «ΗΟΤ» (ζέστη),
σβήστε το air conditioner. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε το «Υπερθέρµανση του κινητήρα» στο κεφάλαιο «6. Σε περίπτωση ανάγκης»./

•

Εάν το αντιψυκτικό υγρό του κινητήρα φτάσει
σε εξαιρετικά υψηλή θερµοκρασία, το σύστηµα
του air conditioner θα σβήσει αυτόµατα. Αυτό
µπορεί να γίνει για παράδειγµα εάν ο κινητήρας
λειτουργεί στο ρελαντί για πολύ ώρα σε µία ζεστή ηµέρα.

2. Βάλτε το κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας στην
µέγιστη ζεστή θέση.

(λειτουργία µε το

1. Βάλτε το κουµπί ελέγχου ροής αέρα στην θέση
<
>.

•

•

Όταν λειτουργεί το air conditioner έχετε τα παράθυρα κλειστά.

Φίλτρο air conditioner (όπου υπάρχει)
Το air-conditioner είναι εξοπλισµένο µε ένα φίλτρο
εξαερισµού το οποίο συγκεντρώνει την βρωµιά, την
γύρη, την σκόνη κλπ. Για να είστε σίγουρος ότι το
air-conditioner ζεσταίνει, ξεθαµπώνει και εξαερίζει
επαρκώς θα πρέπει να αντικαθιστάτε το φίλτρο
σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντήρησης. Για να
αντικαταστήσετε το φίλτρο, αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN.
Το φίλτρο θα πρέπει να αντικαθίσταται εάν έχει
µειωθεί εξαιρετικά η ροή του αέρα ή όταν τα παράθυρα θαµπώνουν εύκολα όταν λειτουργεί το
καλοριφέρ ή το air-conditioner.
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Συντήρηση του air-conditioner
Το σύστηµα του air-conditioner στο NISSAN σας
περιέχει ένα ψυκτικό υγρό που κατασκευάστηκε µε
γνώµονα το περιβάλλον.
NISSAN Blue Citizenship
Το νέο αυτό ψυκτικό υγρό δεν βλάπτει το όζον.
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 ή εξειδικευµένο συνεργείο µπορεί να συντηρήσει το φιλικό
προς το περιβάλλον air-conditioner σας.

Αυτόµατο air conditioner δύο ζωνών (όπου υπάρχει)

ΑΥΤΟΜΑΤΟ AIR CONDITIONER ∆ΥΟ ΖΩΝΩΝ
(όπου υπάρχει)

(5) Κουµπί ανακυκλοφορίας αέρα
(6) Κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας (πλευρά συνοδηγού)

(1) Κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας (πλευρά οδηγού)

(7) Κουµπί λειτουργίας εξωτερικού αέρα

(2) Κουµπί αντιθαµβωτικού παρµπρίζ ΜΑΧ

(8) Κουµπί ON / OFF ελέγχου διπλής ζώνης

(3) Οθόνη

(9) Κουµπί ON / OFF air conditioner

(4) Κουµπί επιλογής λειτουργίας (MODE)

(10) Κουµπιά ελέγχου ταχύτητας ανεµιστήρα
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για την αφύγρανση όταν ζεσταίνει ή για να µειώσει την θερµοκρασία του αέρα και την αφύγρανση όταν ψύχει. Αυτό είναι δυνατόν τόσο
στην αυτόµατη όσο και στην χειροκίνητη λειτουργία, εφόσον η ταχύτητα του ανεµιστήρα
είναι στο ελάχιστο (πρώτη µπάρα) ή περισσότερο.

(11) Κουµπί ελέγχου αυτόµατου κλιµατισµού
(12) Κουµπί ON/OFF
(13) Κουµπί αντιθαµβωτικού πίσω παρµπρίζ
(Για λεπτοµέρειες δείτε το «∆ιακόπτης αντιθαµβωτικού» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια»).
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

•

•

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. Συνιστάται, όταν
ο καιρός είναι κρύος, να χρησιµοποιείτε την
λειτουργίας εξωτερικού αέρα για να κρατήσετε τα παράθυρα καθαρά.
Θα πρέπει να ρυθµίζετε τα κουµπιά του καλοριφέρ και του εξαερισµού πριν ξεκινήσετε την
οδήγηση για να µην αποσπάται η προσοχή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•

•

Η λειτουργία ψύξης του air conditioner ενεργοποιείται µόνο όταν δουλεύει ο κινητήρας
του αυτοκινήτου και η εξωτερική θερµοκρασία
είναι πάνω από τους -2 βαθµούς Κελσίου.
Το air conditioner µπορεί να χρησιµοποιηθεί

•

Όταν επιλέγεται η λειτουργία AUTO, η θερµοκρασία του χώρου των επιβατών θα διατηρείται αυτόµατα. Η κατανοµή της ροής του αέρα
και της ταχύτητας του ανεµιστήρα θα ελέγχονται επίσης αυτόµατα.

Χειρισµοί
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πριν κάνετε οποιαδήποτε επιλογή ή αλλαγή, πατήστε το κουµπί AUTO για να ενεργοποιήσετε το
καλοριφέρ και το air conditioner.
Οθόνη:
Στην οθόνη (3) εµφανίζονται η παρούσα θερµοκρασία, η κατεύθυνση της ροής αέρα και η ταχύτητα
του ανεµιστήρα, όταν είναι ενεργοποιηµένο το καλοριφέρ ή το air conditioner.
Ψύξη και / ή θέρµανση µε αφύγρανση (λειτουργία
AUTO):
Αυτή η λειτουργία µπορεί να χρησιµοποιηθεί όλο
τον χρόνο καθώς το σύστηµα ελέγχει αυτόµατα την
εσωτερική θερµοκρασία, την κατανοµή του αέρα,
την ταχύτητα του ανεµιστήρα αφού προηγουµένως
έχει ρυθµιστεί η θερµοκρασία που θέλετε µε το
χέρι.

1. Πατήστε το κουµπί AUTO (θα ανάψει το ενδεικτικό φως).
2. Γυρίστε το κουµπί της θερµοκρασίας του οδηγού για να βάλετε την επιθυµητή θερµοκρασία.
Ρυθµίστε το κουµπί της θερµοκρασίας στους
220C για κανονική λειτουργία.
3. Οι θερµοκρασίες για τον οδηγό και τον συνοδηγού µπορούν να ρυθµιστούν ανεξάρτητα χρησιµοποιώντας τον ανεξάρτητο διακόπτη ελέγχου
θερµοκρασίας. Όταν το κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας του συνοδηγού γυριστεί, το ενδεικτικό
φως DUAL θα ανάψει. Για να σβήσετε τον έλεγχο θερµοκρασίας ελέγχου συνοδηγού, πατήστε
το κουµπί DUAL.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορεί να δείτε ατµό να βγαίνει από τους αεραγωγούς τις ζεστές υγρές ηµέρες, καθώς ο αέρας
ψύχεται γρήγορα. Αυτό δεν δηλώνει δυσλειτουργία.
Θέρµανση (αυτόµατη λειτουργία):
Χρησιµοποιήστε αυτή την λειτουργία µόνο για την
θέρµανση.
1. Πατήστε το κουµπί του air conditioner (<A/C>)
για να κλείσετε την λειτουργία ψύξης (το ενδεικτικό φως του air conditioner θα σβήσει).
2. Επιλέξτε την θερµοκρασία που θέλετε µε το
κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας.
•

Μην βάλετε την θερµοκρασία χαµηλότερα από
την εξωτερική θερµοκρασία. Σε διαφορετική περίπτωση το σύστηµα µπορεί να µην λειτουργεί
σωστά.
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•

Η λειτουργία αυτή δεν συνιστάται εάν θαµπώνει
το παρµπρίζ.

επιστρέψετε στην προηγούµενη λειτουργία ή το
κουµπί AUTO για την αυτόµατη λειτουργία ελέγχου του κλιµατισµού.

Κουµπί ελέγχου ροής αέρα (MODE):
Χρησιµοποιήστε το κουµπί MODE για να επιλέξτε
την ροή του αέρα από τους αεραγωγούς µε το χέρι
όπως περιγράφεται πιο κάτω:
: Η ροή του αέρα είναι κυρίως από τις εξόδους
ξεθαµπώµατος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•

Για να ξεπαγώσετε / ξεθαµπώσετε γρήγορα το
παρµπρίζ, βάλτε την ταχύτητα του ανεµιστήρα
στην µέγιστη θέση.

•

Αµέσως µόλις το παρµπρίζ καθαρίσει από τον
πάγο ή το θάµπωµα, πατήστε είτε το κουµπί
του αντιθαµβωτικού παρµπρίζ είτε το κουµπί
AUTO.

: Ο αέρας βγαίνει κυρίως από τις εξόδους ξεθαµπώµατος του παρµπρίζ.
: Ο αέρας βγαίνει από τους κεντρικούς και τους
πλευρικούς αεραγωγούς.
: Ο αέρας βγαίνει από τους κεντρικούς και
τους πλευρικούς αεραγωγούς και τις εξόδους
στο πάτωµα.

Όταν η λειτουργία αντιθαµβωτικού παρµπρίζ
είναι ενεργοποιηµένη, το air conditioner θα
ανάψει αυτόµατα όταν η εξωτερική θερµοκρασία είναι πάνω από -20C και η λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα θα σβήσει.

: Ο αέρας βγαίνει κυρίως από τις εξόδους στο
πάτωµα.

Θέρµανση και ξεθάµπωµα (χειροκίνητη λειτουργία):

Αντιθαµβωτικό παρµπρίζ
χέρι):

•

Πατήστε το κουµπί AUTO για να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεµιστήρα στην αυτόµατη λειτουργία.
Ανακυκλοφορία αέρα:
Χρησιµοποιήστε αυτή την λειτουργία για να ανακυκλώνεται ο ίδιος αέρας µέσα στο αυτοκίνητο όταν
οδηγείτε σε δρόµο όπου υπάρχει πολύ σκόνη µπροστά σας, θέλετε να αποφύγετε τα καυσαέρια των
άλλων αυτοκινήτων ή θέλετε να έχετε την µέγιστη
ψύξη από το air conditioner
> για να ανακυκλώνεται
Πατήστε το κουµπί <
ο εσωτερικός αέρας. Το ενδεικτικό φως ανάβει και
το air conditioner θα ανοίξει αυτόµατα.
Όταν κλείσετε την λειτουργία ανακυκλοφορίας
αέρα, ο εξωτερικός αέρας µπαίνει στον χώρο των
επιβατών.
Κυκλοφορία εξωτερικού αέρα:
Χρησιµοποιήστε την θέση αυτή για να έχετε εξωτερικό αέρα στον χώρο των επιβατών κατά την κανονική θέρµανση, τον εξαερισµό ή την λειτουργία του
air conditioner.

(λειτουργία µε το

Αυτή η λειτουργία ζεσταίνει το εσωτερικό και ξεθαµπώνει το παρµπρίζ.

Χρησιµοποιήστε αυτή την λειτουργία για να ξεθαµπώσετε το παρµπρίζ ως εξής:

Ο εξωτερικός αέρας µπαίνει στον χώρο των επιβατών, όταν πατήσετε το κουµπί
. Ανοίξτε το air
conditioner για να βελτιώσετε το ξεθάµπωµα και
ρυθµίστε την ταχύτητα του ανεµιστήρα και την θερµοκρασία που θέλετε.

Πατήστε το κουµπί εξωτερικού αέρα <
> για
να αλλάξετε την εισαγωγή αέρα από την ανακυκλοφορία εσωτερικού αέρα στην είσοδο εξωτερικού
αέρα. Το ενδεικτικό φως ανάβει.

Κουµπί ελέγχου ανεµιστήρα
τουργία):

Πατήστε το κουµπί <ON / OFF> για να ανοίξετε ή
να σβήσετε το σύστηµα.

1. Πατήστε το κουµπί
Το σύστηµα θα βάλει την ταχύτητα του ανεµιστήρα στο µέγιστο. Η ανακυκλοφορία αέρα ακυκαι το air
ρώνεται, η λειτουργία ροής αέρα
conditioner ενεργοποιούνται αυτόµατα. Ο αέρας βγαίνει κυρίως από τις εξόδους ξεθαµπώµατος.
2. Για να κλείσετε, πατήστε το κουµπί

για να

(χειροκίνητη λει-

Γυρίστε το κουµπί ελέγχου ανεµιστήρα αριστερά ή
δεξιά για να ρυθµίσετε την ταχύτητα του ανεµιστήρα.

Για να ανοίξετε ή να κλείσετε το σύστηµα:

Πρακτικές συµβουλές λειτουργίας
•

Προκειµένου να βελτιώσετε την απόδοση του
καλοριφέρ, καθαρίστε το χιόνι και τον πάγο από
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ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ
τους υαλοκαθαριστήρες και τις εισόδους αέρα
µπροστά στο παρµπρίζ.
•

Όταν η εξωτερική θερµοκρασία και η θερµοκρασία του νερού του κινητήρα είναι χαµηλές, η ροή
αέρα από τις εξόδους στο πάτωµα µπορεί να µην
λειτουργεί για 150 δευτερόλεπτα το πολύ. Αυτό
δεν δηλώνει κάποιο πρόβληµα. Μόλις ζεσταθεί
το νερό του κινητήρα, θα λειτουργήσει κανονικά
η ροή αέρα από τις εξόδους του πατώµατος.

Φίλτρο air conditioner (φίλτρο εξαερισµού)
Το air-conditioner είναι εξοπλισµένο µε ένα φίλτρο
εξαερισµού το οποίο συγκεντρώνει την βρωµιά, την
γύρη, την σκόνη κλπ. Για να είστε σίγουρος ότι το
air-conditioner ζεσταίνει, ξεθαµπώνει και εξαερίζει
επαρκώς θα πρέπει να αντικαθιστάτε το φίλτρο
σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντήρησης. Για να
αντικαταστήσετε το φίλτρο, αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN.

Μετά από παρκάρισµα στον ήλιο, οδηγείστε για
δύο ή τρία λεπτά µε τα παράθυρα ανοικτά ώστε
να βγει ο ζεστός αέρας από τον χώρο των επιβατών. Στην συνέχεια κλείστε τα παράθυρα. Με
τον τρόπο αυτό θα επιταχυνθεί η λειτουργία ψύξης του air conditioner.

Το φίλτρο θα πρέπει να αντικαθίσταται εάν έχει
µειωθεί εξαιρετικά η ροή του αέρα ή όταν τα παράθυρα θαµπώνουν εύκολα όταν λειτουργεί το
καλοριφέρ ή το air-conditioner.

•

Έχετε τα παράθυρα κλειστά όταν λειτουργεί το
air conditioner.

•

Θα πρέπει να βάζετε το air conditioner σε λειτουργία για τουλάχιστον 10 λεπτά το µήνα. Με
τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί ζηµιά στο σύστηµα λόγω έλλειψης λίπανσης.

Το σύστηµα του air-conditioner στο NISSAN σας
περιέχει ένα ψυκτικό υγρό που κατασκευάστηκε µε
γνώµονα το περιβάλλον.

•

•

Εάν ο δείκτης θερµοκρασίας ψυκτικού του κινητήρα υπερβεί την θέση ΗΟΤ (ζεστό), σβήστε το
air conditioner. Για περισσότερες πληροφορίες
δείτε το «Εάν ο κινητήρας σας υπερθερµανθεί»
στο κεφάλαιο «6. Σε περίπτωση ανάγκης».

•

Εάν το ψυκτικό υγρό φτάσει σε εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες το σύστηµα του air conditioner θα σβήσει αυτόµατα. Αυτό για παράδειγµα µπορεί να συµβεί εάν ο κινητήρας δουλεύει
για πολύ ώρα στο ρελαντί µία εξαιρετικά ζεστή
ηµέρα.

Συντήρηση του air-conditioner

NISSAN Blue Citizenship
Το νέο αυτό ψυκτικό υγρό δεν βλάπτει το όζον.
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 ή εξειδικευµένο συνεργείο µπορεί να συντηρήσει το φιλικό
προς το περιβάλλον air-conditioner σας.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Μην ρυθµίζετε το ηχοσύστηµα όταν οδηγείτε, για
να µην αποσπάται η προσοχή σας.
Το ηχοσύστηµα λειτουργεί όταν ο διακόπτης του
κινητήρα είναι στην θέση Acc ή ΟΝ. Εάν θέλετε να
ακούσετε ράδιο ή κάποιο CD ενώ δεν λειτουργεί ο
κινητήρας, γυρίστε τον διακόπτη της µίζας στην
θέση Acc. Μην το χρησιµοποιείται για µεγάλο διάστηµα µε τον κινητήρα σβηστό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τα µοντέλα µε σύστηµα πλοήγησης δείτε τις
προφυλάξεις για την λειτουργία του ηχοσυστήµατος στο ξεχωριστό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του
συστήµατος πλοήγησης.

Ραδιόφωνο
•

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.

•

Χρησιµοποιείστε την κεραία για καλύτερη
λήψη.
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CD Player (µηχάνηµα αναπαραγωγής CD)
•

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.

•

•

CD µε MP3 ή WMA (όπου υπάρχει)
Ορισµοί:
•

•

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

ψίας (sampling frequency) είναι η αναλογία στην
οποία τα δείγµατα ενός σήµατος µετατρέπονται
από αναλογικά σε ψηφιακά (µετατροπή A/D)
ανά δευτερόλεπτο.

ΜΡ3 – ΜΡ3 είναι η συντοµογραφία του Moving
Pictures Experts Group Audio Layer 3. MP3 είναι
η πιο γνωστή µορφή συµπιεσµένου αρχείου ψηφιακού αρχείου ήχου. Η µορφή αυτή επιτρέπει
σχεδόν «Ποιότητας CD» ήχο, αλλά µε περιορισµό του µεγέθους των συνηθισµένων αρχείων
ήχου. Η µετατροπή ενός τραγουδιού από το CDROM σε ΜΡ3 µπορεί να µειώσει το µέγεθος του
αρχείου σε αναλογία περίπου κατά 10:1 (Sampling: 44.1 kHz, Bit rate: 128 kbps), µε σχεδόν
ανεπαίσθητη απώλεια στην ποιότητα. Η συµπίεση ΜΡ3 αφαιρεί τα πλεονάζοντα και άσχετα
µέρη ενός ηχητικού σήµατος που το ανθρώπινο
αυτί δεν ακούει.
WMA – Τα Windows Media Audio (WMA)* είναι
µία πεπιεσµένη φόρµα ήχου που δηµιουργείται
από την Microsoft, εναλλακτική του ΜΡ3. Ο κώδικας WMA παρέχει µεγαλύτερη συµπίεση του
αρχείου από τον κώδικα ΜΡ3, επιτρέποντας της
αποθήκευση περισσότερων ψηφιακών ηχητικών
κοµµατιών στον ίδιο χώρο συγκρινόµενα µε τα
ΜΡ3 στην ίδια ποιότητα.

•

Bit rate – Η αναλογία bit, δηλώνει τον αριθµό των
bit ανά δευτερόλεπτο που χρησιµοποιούνται
από ένα ψηφιακό αρχείο µουσικής. Το µέγεθος
και η ποιότητα ενός συµπιεσµένου ψηφιακού
ηχητικού αρχείου καθορίζεται από την αναλογία
των bit που χρησιµοποιείται όταν κωδικοποιείται
το αρχείο.

•

Sampling frequency – Η συχνότητα δειγµατολη-

•

Multisession – Multisession είναι µία από τις µεθόδους για την εγγραφή δεδοµένων σε ένα µέσον. Όταν γράφονται τα δεδοµένα στο µέσον µε
µία φορά αυτό ονοµάζεται single session και
όταν γράφονται µε παραπάνω από µία φορά
ονοµάζεται multisession.

•

Ετικέτα ID3 / WMA – Η ετικέτα ID3 / WMA είναι
µέρος του κωδικοποιηµένου αρχείου ΜΡ3 ή
WMA που περιέχει πληροφορίες για το αρχείο
ψηφιακής µουσικής όπως ο τίτλος του τραγουδιού, ο καλλιτέχνης, η αναλογία κωδικοποίησης
bit, η διάρκεια χρόνου του τραγουδιού κλπ. Η
ετικέτα πληροφορίας ID3 εµφανίζεται στην
γραµµή τίτλου Καλλιτέχνης / τραγούδι στην ένδειξη.

* Windows® και Windows Media® είναι κατοχυρωµένα από την Mircrosoft Corporation of USA
εµπορικά σήµατα και εµπορικά σήµατα στις
Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
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•

Τα ονόµατα των φακέλων που δεν περιέχουν
αρχεία ΜΡ3/WMA δεν φαίνονται στην ένδειξη.

•

Εάν υπάρχει ένα αρχείο σε υψηλή βαθµίδα στο
δίσκο θα εµφανιστεί ως κεντρικό φάκελος
(FOLDER).

•

Η σειρά αναπαραγωγής είναι η σειρά κατά την
οποία τα αρχεία είχαν γραφτεί από το πρόγραµµα εγγραφής. Για τον λόγο αυτό, τα αρχεία µπορεί να µην παίξουν στην σειρά που θέλετε.

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ CD / USB
CD

ΚΕΡΑΙΑ

•

Να κρατάτε το CD από τα άκρα του. Ποτέ µην
ακουµπάτε την επιφάνειά του. Μην λυγίζετε το
CD.

•

Να τοποθετείτε πάντα τα CD σε θήκη αποθήκευσης όταν δεν τα χρησιµοποιείτε.

•

Για να καθαρίσετε ένα CDµ σκουπήστε την επιφάνειά του από το κέντρο προς τα έξω µε την
χρήση ενός καθαρού, µαλακού υφάσµατος. Μην
καθαρίζετε το CD κάνοντας κυκλική κίνηση.
Μην χρησιµοποιείτε καθαριστικό συµβατικών
δίσκων ή αλκοόλ που προορίζεται για βιοµηχανική χρήση.

•

Τα εσωτερικά και εξωτερικά άκρα ενός καινούργιου CD µπορεί να είναι άγρια. Αφαιρέστε την
αγριάδα σκουπίζοντας τα εσωτερικά και τα εξωτερικά άκρα µε το πλαϊνό ενός στυλό ή µολυβιού όπως φαίνεται στην εικόνα.

Αφαίρεση της κεραίας
(Α) Κεντρικός φάκελος
(Β) Υποφάκελος
(C) MP3 / WMA
Σειρά αναπαραγωγής:
Η σειρά αναπαραγωγής ενός CD µε MP3 ή WMA
είναι αυτή που φαίνεται στην εικόνα.

Για να αφαιρέσετε την κεραία, κρατήστε το κάτω
τµήµα της και γυρίστε την αριστερά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την κεραία πριν
το αυτοκίνητο µπει σε γκαράζ µε χαµηλή οροφή ή
σε αυτόµατο πλυστικό µηχάνηµα, διαφορετικά η
κεραία µπορεί να πάθει ζηµιά.
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ΡΑ∆ΙΟ FM AM ΜΕ CD PLAYER (όπου υπάρχει)
USB
•

Μην ακουµπάτε το άκρο του USB.

•

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω στο
USB.

•

Μην αποθηκεύετε το USB σε µέρη µε υψηλή
υγρασία.

•

Μην εκθέτετε το USB κατευθείαν στον ήλιο.

•

Μην ρίχνετε οποιοδήποτε υγρό πάνω στο USB.

Για λεπτοµέρειες δείτε το Βιβλίο Οδηγιών του
USB.

1.

Κουµπί ηµέρας / νύχτας (όπου υπάρχει)
(Κουµπί ένδειξης φωτεινότητας (λειτουργία
ηµέρας / νύχτας)

µεσα στην ρύθµιση ηµέρας και νύχτας, ανεξάρτητα από την κατάσταση των προβολέων.
2. Υποδοχή CD

Γυρίστε το κουµπί MENU για να ορίσετε την φωτεινότητα της οθόνης.

3. Οθόνη

Η στάθµη της φωτεινότητας είναι συνδεµένη µε
τον διακόπτη των προβολέων. Όταν οι προβολείς είναι αναµµένοι η φωτεινότητα µειώνεται
αυτόµατα. Πατήστε το κουµπί για να αλλάξετε
την στάθµη της έντασης της φωτεινότητας ανά-

5. Κουµπί MEDIA

4. Κουµπί εξαγωγής CD
Αλλαγή ανάµεσα στις πηγές ήχου CD, USB, AUX
BT Audio (εάν είναι συνδεµένες)
6. Κουµπί τηλεφώνου
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7. Λειτουργία ραδιοφώνου: κουµπί TUNE
Λειτουργία µονάδας ήχου: κουµπί MENU
Κουµπί επιβεβαίωσης (ENTER)
8. Κουµπί επιστροφής (BACK)
9. Λειτουργία ραδιοφώνου: Κουµπί προεπιλογής
Λειτουργία USB/MP3, CD ή Τηλεφώνου: Κουµπί
γρήγορης αναζήτησης
10. Κουµπί SETUP
11. Λειτουργία ραδιοφώνου: Κουµπιά προεπιλογής
12. Κουµπί Γρήγορης Αναπαραγωγής Μπροστά /
Κουµπί επόµενου τραγουδιού
13. Λειτουργία ραδιοφώνου: Κουµπί προεπιλογής
Λειτουργία CD/iPod/USB/Bluetooth: Κουµπί
µίξης MIX
14. Κουµπί Αναγγελίας Κυκλοφορίας (TA)
15. Λειτουργία ραδιοφώνου: Κουµπί προεπιλογής
Λειτουργία CD/iPod/USB/Bluetooth: Κουµπί
επανάληψης RPT
16. Κουµπί ON-OFF / κουµπί ελέγχου έντασης ήχου
17. Κουµπί οθόνης (DISP)
Παρέχει πληροφορίες στην οθόνη, όταν είναι
διαθέσιµες (µουσικές ετικέτες, RDS κλπ).
18. Κουµπί ραδιοφώνου

ΚΥΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το ηχοσύστηµα λειτουργεί όταν ο διακόπτης της
µίζας είναι στην θέση Acc ή ΟΝ.

Το ραδιόφωνο µπορεί να λάβει διάφορα ήδη ραδιοφωνικών µεταδόσεων:
– FM
– AM

Κουµπί ON / OFF
Πατήστε το κουµπί
για να ανοίξετε το ηχοσύστηµα. Εάν το ηχοσύστηµα είχε κλείσει µε την χρήση του διακόπτη της µίζας, µπορεί και να ανοίξει µε
τον διακόπτη της µίζας. Η πηγή που έπαιζε την στιγµή που κλείσατε το ηχοσύστηµα θα ξεκινήσει να
παίζει και η ένταση του ήχου θα είναι αυτή που είχατε προηγουµένως καθορίσει.
Το ηχοσύστηµα µπορεί να κλείσει πατώντας το κουµπί
ή γυρίζοντας τον διακόπτη της µίζας στην
θέση OFF ή LOCK.

Έλεγχος έντασης ήχου (VOL)
Γυρίστε το κουµπί <VOL> δεξιά ή αριστερά για να
ρυθµίσετε την ένταση του ήχου.
Το ηχοσύστηµα είναι εξοπλισµένο µε µία λειτουργία
ελέγχου έντασης ήχου σύµφωνα µε την ταχύτητα.
Αυτό σηµαίνει ότι το ηχοσύστηµα ρυθµίζει αυτόµατα την ένταση του ήχου, σε σχέση µε την ταχύτητα
του αυτοκινήτου. Για λεπτοµέρειες δείτε το «Μενού
[Speed Volume]» πιο κάτω.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟΥ
Όταν πατήσετε το κουµπί
, το ηχοσύστηµα θα
ανοίξει στον τελευταίο ραδιοφωνικό σταθµό που
ακούγατε, εάν κλείσατε το ηχοσύστηµα ενώ ακούγατε ραδιόφωνο.

Κουµπιά επιλογής µπάντας ραδιοφώνου
Πατήστε το κουµπί <RADIO> για να αλλάξετε την
µπάντα του ραδιοφώνου που κάνετε λήψη, ως
εξής:
FM1 → FM2 → AM → FM1
Όταν πατηθεί το κουµπί <RADIO>, το ραδιόφωνο
θα ανοίξει στον τελευταίο σταθµό που κάνατε λήψη.
Εάν παίζει ήδη µία πηγή iPod, Bluetooth, CD, USB ή
AUX, πατώντας το κουµπί <RADIO>, θα κλείσει η
πηγή που έπαιζε και θα επιλεγεί ο ραδιοφωνικός
σταθµός που ακούγατε τελευταίο.

Ορισµός προεπιλογών σταθµών
Αυτόµατη δηµιουργία της λίστας FM [FM List]:
Όταν πατήσετε το κουµπί <RADIO> για περισσότερο από 1.5 δευτερόλεπτο, οι έξι σταθµοί µε το
ισχυρότερο σήµα, αποθηκεύονται στα κουµπιά
προεπιλογής (1 έως 6) της µπάντας. Στην διάρκεια
της αναζήτησης, ένα ενηµερωτικό µήνυµα [Updating FM List] εµφανίζεται στην οθόνη και ο ήχος είναι
σε σίγαση έως ότου ολοκληρωθεί η λειτουργία. Μόλις ολοκληρωθεί, το ράδιο επανέρχεται στον ραδιοφωνικό σταθµό που είχε επιλεγεί προηγουµένως.
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Συντονισµός µε το χέρι
Όταν ρυθµίζετε την συχνότητα του ραδιοσταθµού
µε το χέρι, πηγαίνετε στην λίστα FM [FM List] και
γυρίστε το κουµπί <MENU> έως ότου συντονιστείτε στην συχνότητα που θέλετε.
Η συχνότητα αυξάνεται ή µειώνεται σε βήµατα των
100 kHz στην µπάντα των FM και των 9kHz στην
µπάντα των ΑΜ.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Ο συντονισµός του ραδιοφώνου δεν θα πρέπει να
γίνεται όταν οδηγείτε για να µην αποσπάται η
προσοχή σας από την οδήγηση.

Κουµπιά συντονισµού µε
αναζήτηση (SEEK)
Πατώντας το κουµπί
ή
, αρχίζει η λειτουργία συντονισµού. Το ραδιόφωνο ψάχνει από τις ψηλές στις χαµηλές ή από τις χαµηλές στις ψηλές
συχνότητες και σταµατάει στον επόµενο σταθµό
που µεταδίδει. Στην διάρκεια της λειτουργίας αναζήτησης, ο ήχος είναι σε σίγαση. Εάν το ραδιόφωνο
δεν βρει έναν σταθµό µέσα σε ένα κύκλο αυτής της
µπάντας, θα σταµατήσει στην ίδια συχνότητα που
ήταν πριν ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης.

Πατώντας ένα κουµπί προεπιλογής για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα, ενώ είστε στην λίστα των
FM [FM List] ή την κύρια οθόνη του ραδιοφώνου θα
αποθηκευτεί ο σταθµός που ακούτε σε αυτό το κουµπί προεπιλογής.
•

∆εκαοκτώ σταθµοί µπορούν να αποθηκευτούν
στην µπάντα των FM. (Έξι για κάθε FM1 και
FM2)

•

Έξι σταθµοί µπορούν να ρυθµιστούν για την
µπάντα ΑΜ.

Εάν αποσυνδεθεί το καλώδιο της µπαταρίας ή καεί
η ασφάλεια, η µνήµη του ραδιοφώνου θα σβηστεί.
Σε αυτή την περίπτωση, αποθηκεύστε και πάλι τους
σταθµούς που θέλετε, µετά την σύνδεση της µπαταρίας ή την αντικατάσταση της ασφάλειας.

Λειτουργία Συστήµατος Ραδιοφωνικών
∆εδοµένων (RDS) (όπου υπάρχει)
Το RDS είναι ένα σύστηµα µε το οποίο από τον ίδιο
σταθµό των FM που µεταδίδονται κανονικά ραδιοφωνικά προγράµµατα, µεταδίδονται και µη ηχητικές, ψηφιακές πληροφορίες. Το RDS παρέχει υπηρεσία πληροφόρησης όπως όνοµα σταθµού, πληροφορίες για την κίνηση και ειδήσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κουµπιά προεπιλογής σταθµών

Σε µερικές χώρες ή περιοχές, µερικές από αυτές
τις υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιµες.

➀➁➂➃➄➅

Λειτουργία Εναλλακτικής Συχνότητας (AF):

Πατώντας ένα κουµπί προεπιλογής για λιγότερα
από 2 δευτερόλεπτα, θα επιλεγεί ο αποθηκευµένος
ραδιοφωνικός σταθµός.

Η λειτουργία AF δουλεύει στα FM (ραδιόφωνο).
•

Η λειτουργία AF δουλεύει τόσο στα FM (ραδιόφωνο), AUX ή CD (εάν είχαν προηγουµένως επι-

λεγεί τα FM στην λειτουργία του ραδιοφώνου).
•

Η λειτουργία AF συγκρίνει την ισχύ του σήµατος
και επιλέγει τον σταθµό µε τις καλύτερες συνθήκες λήψης, για τον σταθµό που είναι συντονισµένος.

Λειτουργίες RDS
Λειτουργία Υπηρεσιών Προγράµµατος (PS) (λειτουργία εµφάνισης ονόµατος σταθµού).
– FM:
Όταν συντονιστεί σταθµός RDS µε αναζήτηση ή
χειροκίνητο συντονισµό, λαµβάνονται τα δεδοµένα RDS και το όνοµα PS εµφανίζεται αµέσως
στην οθόνη.

Αναγγελία Κυκλοφορίας (ΤΑ)
Η λειτουργία ΤΑ δουλεύει στα FM (ραδιόφωνο). Θα
συνεχίσει να δουλεύει στο φόντο εάν επιλέξετε ένα
άλλο µέσο αναπαραγωγής (λειτουργία CD, USB ή
MEDIA).
•

Πατώντας το κουµπί <ΤΑ>, επιλέγεται η λειτουργία ΤΑ. Η ένδειξη ΤΑ ανάβει όσο η λειτουργία ΤΑ είναι ανοικτή.

•

Όταν πατήσετε πάλι το <ΤΑ>, η λειτουργία θα
κλείσει και η ένδειξη ΤΑ θα εξαφανιστεί από την
ένδειξη.

Λειτουργία διακοπής για αναγγελία κυκλοφορίας:
Όταν ληφθεί µία αναγγελία κυκλοφορίας, συντονίζεστε στην αναγγελία και η εµφανίζεται στην ένδειξη ένα ενηµερωτικό µήνυµα µε το όνοµα του σταθµού π.χ. [TA: Radio 1].
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Μόλις η αναγγελία κυκλοφορίας τελειώσει, η µονάδα επιστρέφει στην πηγή που είχε ρυθµιστεί πριν
αρχίσει η αναγγελία.
Εάν πατηθεί το <ΤΑ> στην διάρκεια της αναγγελίας κυκλοφορίας, η λειτουργία διακοπής για αναγγελία κυκλοφορίας ακυρώνεται. Η λειτουργία ΤΑ
επιστρέφει στην λειτουργία αναµονής και το ηχοσύστηµα επιστρέφει στην προηγούµενη πηγή.

ΚΟΥΜΠΙ SETUP

Για να ρυθµίσετε τον Ήχο, το Ρολόι, το ραδιόφωνο
και την γλώσσα, κάντε την παρακάτω διαδικασία:
1. Πατήστε το κουµπί <SETUP>.
2. Γυρίστε το κουµπί <MENU> δεξιά ή αριστερά
και θα εµφανιστεί η οθόνη στην ακόλουθη σειρά:
[Audio] ⇔ [Clock] ⇔ [Radio] ⇔ [Language]
Αφού έχετε κάνει τους ορισµούς που θέλετε, πατήστε το κουµπί
(BACK) επαναλαµβανόµενα, το
κουµπί <SETUP>, ή περιµένετε για 8 δευτερόλεπτα χωρίς να πατήσετε οποιοδήποτε κουµπί για να
βγει από την οθόνη του µενού.

Ρυθµίσεις ήχου

2. Γυρίστε το κουµπί <MENU> δεξιά ή αριστερά
και η οθόνη θα εµφανίσει την παρακάτω σειρά:

[Fade]

[Sound] → [AUX in] → [Speed Volume] → [Bass
Boost] → [Audio Default]
Μενού ήχου [Sound]
Μπάσα
[Bass]

Χρησιµοποιήστε αυτό τον έλεγχο για να
ενισχύσετε ή να ατονίσετε τον ήχο
ανταπόκρισης των µπάσων.
Γυρίστε το κουµπί <MENU> δεξιά ή
αριστερά για να κάνετε την ρύθµιση
των µπάσων και µετά πατήστε το κουµπί <ENTER> για να επιβεβαιώσετε.
Πρίµα
Χρησιµοποιήστε αυτό τον έλεγχο για να
[Treble]
ενισχύσετε ή να ατονίσετε τον ήχο
ανταπόκρισης των treble.
Γυρίστε το κουµπί <MENU> δεξιά ή
αριστερά για να κάνετε την ρύθµιση
των treble και µετά πατήστε το κουµπί
<ENTER> για να επιβεβαιώσετε.
Ισοστάθ- Χρησιµοποιήστε αυτό τον έλεγχο για να
ρυθµίσετε την ισοστάθµιση της ένταµιση
[Balance] σης του ήχου ανάµεσα στα αριστερά
και τα δεξιά ηχεία.
Γυρίστε το κουµπί <MENU> δεξιά ή
αριστερά για να κάνετε την ρύθµιση της
ισοστάθµισης αριστερά / δεξιά και µετά
πατήστε το κουµπί <ENTER> για να
επιβεβαιώσετε.

1. Πατήστε το κουµπί <SETUP> για να µπείτε
στην οθόνη του µενού ρύθµισης και µετά επιλέξτε [Audio].

Χρησιµοποιήστε αυτό τον έλεγχο για να
ρυθµίσετε την ισοστάθµιση της έντασης του ήχου ανάµεσα στα µπροστά
και τα πίσω (όπου υπάρχει) ηχεία.
Γυρίστε το κουµπί <MENU> δεξιά ή
αριστερά για να κάνετε την ρύθµιση της
ισοστάθµισης µπροστά / πίσω και µετά
πατήστε το κουµπί <ENTER> για να
επιβεβαιώσετε.

Μενού [AUX in]:
Χρησιµοποιήστε αυτό τον έλεγχο για να ρυθµίσετε
την ένταση του ήχου από της εξωτερικές πηγές
ήχου.
Γυρίστε το κουµπί <MENU> δεξιά ή αριστερά για
να επιλέξετε [Low], [Medium] ή [High] και µετά πατήστε το κουµπί <ENTER> για να επιβεβαιώσετε.
Ορίστε την ένταση ήχου για τις εξωτερικές πηγές
ήχου. Επιλέξτε τα υποµενού στο µενού [AUX in]:
– [Low]
– [Medium]
– [High]
Μενού [Speed Volume] (ένταση ήχου ανάλογα µε
την ταχύτητα):
Ορίστε το ηχοσύστηµα ώστε να ρυθµίζεται αυτόµατη η ένταση του ήχου σε σχέση µε την ταχύτητα του
αυτοκινήτου.
Γυρίστε το κουµπί <MENU> δεξιά ή αριστερά για
να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου. Η υψηλότερη
ρύθµιση, περισσότερες µπάρες, σηµαίνει ότι η σχέση της έντασης του ήχου µε την ταχύτητα αλλάζει

4-28

152

περισσότερο όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου αυξάνεται ή µειώνεται. Πατήστε <ENTER> για να
επιβεβαιώσετε.

Ρύθµιση ρολογιού

Η λειτουργία αυτή ελέγχει την ένταση του ήχου από
τα ηχεία, αυτόµατα σε σχέση µε την ταχύτητα του
αυτοκινήτου. Όταν εµφανίζεται [Speed Volume] γυρίστε το κουµπί <MENU> δεξιά ή αριστερά για να
ρυθµίσετε την ένταση του ήχου.

[Set Time]:

Βάζοντας την ρύθµιση στο µηδέν (0), κλείνετε την
λειτουργία έντασης ήχου ανάλογα µε την ταχύτητα.
Αυξάνοντας την ρύθµιση, έχετε σαν αποτέλεσµα η
ένταση του ήχου να αυξάνεται πιο απότοµα µε την
ταχύτητα του αυτοκινήτου. Όταν έχετε κάνει την
επιλογή σας, πατήστε το <ENTER> για να την αποθηκεύσετε.
Μενού [Bass Boost] (ενίσχυσης µπάσων):
Αλλάξτε την ενίσχυση των µπάσων [Bass Boost] σε
[ON] ή [OFF].
Μενού [Audio default] (εργοστασιακή ρύθµιση
ήχου):
Το ηχοσύστηµα έχει αποθηκεύσει τις εργοστασιακές ρυθµίσεις. Επιλέξτε [Yes] για να αλλάξετε όλες
τις ρυθµίσεις πίσω στις εργοστασιακές. Επιλέξτε
[No] για να βγείτε από το µενού διατηρώντας τις
παρούσες ρυθµίσεις.

[TA]

Η οθόνη ρύθµισης [Clock] θα εµφανιστεί όταν επιλέξετε το [Clock] από το µενού ρύθµισης.
Επιλέξτε το [Set Time] και µετά ρυθµίστε το ρολόι
ως εξής:
1. Θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη της ώρας.
Γυρίστε το κουµπί <MENU> για να ρυθµίσετε
την ώρα.

[Ref.FM
List]

2. Πατήστε το κουµπί <ENTER>. Θα αρχίσει να
αναβοσβήνει η ένδειξη των λεπτών.
3. Γυρίστε το κουµπί <MENU> για να ρυθµίσετε
τα λεπτά.
4. Πατήστε το <ENTER> για να ολοκληρώσετε
την ρύθµιση του ρολογιού.
[On / Off]:
Ανοίξτε ή κλείστε την ένδειξη του ρολογιού, όταν το
ηχοσύστηµα είναι κλειστό.
Εάν το έχετε ρυθµίσει στην θέση [ON], το ρολόι θα
εµφανίζεται όταν το ηχοσύστηµα έχει κλείσει είτε
πατώντας το κουµπί < > είτε όταν έχετε βάλει
τον διακόπτη της µίζας στην θέση OFF.

Χρησιµοποιήστε αυτόν τον έλεγχο για να
ενεργοποιήσετε ή όχι τις Αναγγελίες Κυκλοφορίας (ΤΑ) όταν ξεκινάει το ηχοσύστηµα.
Γυρίστε το κουµπί <MENU> δεξιά ή
αριστερά για να επιλέξετε και µετά πατήστε το <ENTER> για να επιβεβαιώσετε.
Ενηµερώστε µε το χέρι την λίστα των
FM.
Πατήστε <ENTER> για να αρχίσει η
αναζήτηση σταθµών. Εµφανίζεται το κείµενο [Updating FM list….] (ενηµέρωση
λίστας FM). Σε µία σύντοµη χρονική περίοδο οι σταθµοί ενηµερώνονται και ο
τελευταίος σταθµός (εάν είναι δυνατό)
αρχίζει να παίζει.

Ρυθµίσεις Γλώσσας
Επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα και πατήστε το
κουµπί <ENTER>. Μόλις ολοκληρώσετε, η οθόνη
θα υιοθετήσει αµέσως την ρύθµιση της γλώσσας.
•

[Chinese]

•

[Chinese Simplified]

•

[Deutsch]

[Format]:

•

[Espanol]

Ρυθµίστε την ένδειξη της ώρας ανάµεσα στην λειτουργία 24ωρης ένδειξης και την λειτουργία
12ωρης ένδειξης.

•

[Francais]

•

[Italiano]

•

[Nederlands]

•

[Polski]

•

[Portugues]

Μενού [Radio]
Για λεπτοµέρειες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, δείτε το «Κουµπί SETUP» πιο πριν.
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•

[Turkce]

οι πληροφορίες του τραγουδιού.

•

[UK English]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

•

[Русский]

•

Το CD player δέχεται κανονικά CD ήχου ή CD
γραµµένα µε αρχεία MP3/WMA.

Κουµπιά Γρήγορης Αναπαραγωγής Μπροστά / Πίσω:

•

Βάζοντας ένα CD γραµµένο µε αρχεία MP3/
WMA, το ηχοσύστηµα θα το ανιχνεύσει αυτόµατα και θα εµφανιστεί [MP3CD].

•

Ένα µήνυµα σφάλµατος θα εµφανιστεί όταν
βάζετε λάθος τύπο δίσκου (π.χ. DVD) ή εάν το
µηχάνηµα δεν µπορεί να διαβάσει το CD.
Βγάλτε το CD και βάλτε κάποιο άλλο.

(µπροστά) ή
Όταν πατηθεί το κουµπί
(πίσω), συνεχόµενα, το τραγούδι θα παίζει σε υψηλή ταχύτητα. Όταν αφήσετε το κουµπί, το τραγούδι
θα παίξει στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ CD PLAYER
Το CD Player µπορεί να αναπαράγει ένα µουσικό
CD ή ένα κωδικοποιηµένο CD µε MP3/WMA και ενώ
ακούτε αυτά τα CD µπορεί να υπάρχει η δυνατότητα να εµφανίζεται στην οθόνη συγκεκριµένου κειµένου (όταν χρησιµοποιείται κωδικοποιηµένο CD µε
κείµενο).
Πατήστε το κουµπί <MEDIA> και το CD (εάν έχει
φορτωθεί) θα αρχίσει να παίζει.
Εάν πατήσετε το <MEDIA> και λειτουργούσε ήδη
το ραδιόφωνο ή κάποια εξωτερική πηγή ήχου, αυτή
θα σβήσει αυτόµατα και θα αρχίσει να παίζει η λειτουργία του CD.
Ωστόσο, εάν δεν έχετε βάλει δίσκο CD, τότε θα εµφανιστεί ένα µήνυµα στην οθόνη και το ηχοσύστηµα θα παραµείνει στην λειτουργία του ραδιοφώνου
ή της εξωτερικής πηγής ήχου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Μην πιέζετε το CD να µπει µέσα στην υποδοχή
γιατί θα προκληθεί ζηµιά στο µηχάνηµα.

•

Μην χρησιµοποιείτε δίσκους 8 εκατοστών.

Εισαγωγή CD (CD player)
Βάλτε το CD στην υποδοχή µε την πλευρά που έχει
την ετικέτα προς τα επάνω. Ο δίσκος θα οδηγηθεί
αυτόµατα µέσα στην υποδοχή και θα αρχίσει να
παίζει. Αφού φορτώσετε τον δίσκο, θα εµφανιστούν

Κουµπί MEDIA
Βάλτε ένα CD. Μετά από λίγο το CD αρχίζει να παίζει.
Εάν ο δίσκος έχει ήδη τοποθετηθεί:
Πατήστε το κουµπί <MEDIA> (ανάλογα εάν υπάρχουν και άλλες συνδεµένες µονάδες ήχου µπορεί
να χρειάζεται να το πατήσετε αρκετές φορές) για
να επιλέξετε CD. Η αναπαραγωγή αρχίζει από το
τραγούδι που έπαιζε όταν είχατε σβήσει το CD
player.

Κύρια λειτουργία ηχοσυστήµατος
Εµφάνιση λίστας:
Ενώ παίζει το τραγούδι, πατήστε το κουµπί <ENTER> ή γυρίστε το κουµπί MENU για να εµφανιστούν τα διαθέσιµα τραγούδια σε µορφή λίστας.
Για να επιλέξετε ένα τραγούδι από την λίστα, γυρίστε κουµπί <MENU> και µετά πατήστε <ENTER>.

Πατήστε το κουµπί
τραγούδι.

για να επιστρέψετε στο

Κουµπιά Επόµενου / Προηγούµενου τραγουδιού:
Πατώντας το κουµπί
(µπροστά) ή
(πίσω)
µία φορά, το CD θα πάει µπροστά στο επόµενο τραγούδι ή πίσω στην αρχή του τραγουδιού που παίζει
(µπροστά) ή
ήδη. Πατήστε τα κουµπιά
(πίσω), περισσότερες από µία φορές για να προχωρήσετε ανάµεσα στα τραγούδια.
Επιλογή φακέλου:
Εάν το CD περιέχει φακέλους µε µουσικά αρχεία,
πατώντας το κουµπί
(µπροστά) ή
(πίσω),
θα παίξουν σε σειρά τα τραγούδια σε κάθε φάκελο.
Για να επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε:
1. Πατήστε το κουµπί <ENTER> ή γυρίστε το κουµπί <MENU> και θα εµφανιστεί µία λίστα των
τραγουδιών στον παρόντα φάκελο.
2. Γυρίστε το κουµπί <MENU> για τον φάκελο
που θέλετε.
3. Πατήστε το κουµπί <ENTER> για να έχετε πρόσβαση στον φάκελο. Πατήστε το κουµπί <ENTER> και πάλι γιανα αρχίσει να παίζει το πρώτο
τραγούδι ή γυρίστε το κουµπί <MENU> και πα-
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τήστε <ENTER> για να επιλέξετε άλλο τραγούδι.
Εάν ο φάκελος που έχετε επιλέξει περιέχει υποφακέλους, πατήστε <ENTER>, θα εµφανιστεί µία καινούργια οθόνη µε την λίστα των υποφακέλων. Γυρίστε το κουµπί <MENU> για τον υποφάκελο και
µετά πατήστε <ENTER> για να επιλέξετε. Επιλέξτε
το σηµείο [Root] όταν έχουν γραφεί επιπλέον τραγούδια στον κεντρικό φάκελο.
Για να επιστρέψετε στην οθόνη του προηγούµενου
φακέλου, πατήστε το κουµπί
.
Κουµπί επανάληψης:
Πατήστε το κουµπί
θα παίζει συνεχόµενα.

➀ και το παρόν τραγούδι

Κουµπί µίξης:
Πατήστε το κουµπί
➁ και όλα τα τραγούδια
στον παρόντα φάκελο (MP3 CD/USB) ή η λίστα αναπαραγωγής (iPod) θα παίξουν σε τυχαία σειρά.
Όταν έχει παίξει όλος ο φάκελος ή η λίστα αναπαραγωγής το σύστηµα θα αρχίσει να παίζει τον επόµενο φάκελο / λίστα αναπαραγωγής.
Κουµπί ένδειξης:
Όταν παίζει ένα CD µε ετικέτες πληροφοριών της
εγγεγραµµένης µουσικής (κείµενο CD / ετικέτες κειµένου ID3), θα εµφανίζεται ο τίτλος του τραγουδιού
που παίζει. Εάν δεν υπάρχει ο τίτλος του τραγουδιού, τότε θα εµφανίζεται [Track].
Όταν πατήστε το κουµπί DISP➄ επαναλαµβανόµενα, µπορούν να εµφανιστούν περισσότερες πληρο-

φορίες για το τραγούδι, µαζί µε τον τίτλο του τραγουδιού, ως εξής:

γούδι που θέλετε και πατήστε <ENTER> για να
αρχίσει να παίζει.
Κουµπί εξαγωγής CD

CD:
Χρόνος τραγουδιού → Όνοµα καλλιτέχνη → Τίτλος
τραγουδιού → Τίτλος άλµπουµ → Χρόνος τραγουδιού
CD µε MP3/WMA:
Χρόνος τραγουδιού → Όνοµα καλλιτέχνη → Τίτλος
άλµπουµ → Όνοµα φακέλου → Χρόνος τραγουδιού
Λεπτοµέρειες τραγουδιού:
Ένα παρατεταµένο πάτηµα στο κουµπί DISP (5) θα
γυρίσει την οθόνη σε µία λεπτοµερή επισκόπηση
και µετά από µερικά δευτερόλεπτα θα επιστρέψει
στην κύρια οθόνη, ή πατήστε το DISP (5) σύντοµα.

Γρήγορη αναζήτηση:
Όταν παίζει ένα ΜΡ3 CD µε ετικέτες πληροφοριών
της εγγεγραµµένης µουσικής (ετικέτες κειµένου
ID3), στην λειτουργία εµφάνισης λίστας, µπορεί να
γίνει γρήγορη αναζήτηση ενός τραγουδιού από την
λίστα αυτή.

CD player:
Πατήστε το κουµπί

και το CD θα βγει.

Εξαγωγή CD (µε τον διακόπτη της µίζας στην
θέση OFF ή LOCK):
Όταν ο διακόπτης της µίζας είναι στην θέση OFF ή
LOCK, είναι δυνατό να βγάλετε το CD που έπαιζε.
Ωστόσο, το ηχοσύστηµα δεν θα ενεργοποιηθεί.
Πατήστε το κουµπί

και το CD θα βγει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•

Εάν το CD βγει και δεν το αφαιρέσετε µέσα σε
8 δευτερόλεπτα, θα τραβηχτεί αυτόµατα πίσω
στην υποδοχή για να προστατευτεί από ζηµιά.

•

Εάν παρουσιαστεί µήνυµα σφάλµατος στην
οθόνη, πατήστε το κουµπί
για να βγάλετε
το CD που έχει πρόβληµα και βάλτε ένα άλλο
CD, ή ελέγξτε εάν το CD που βγάλατε έχει τοποθετηθεί ανάποδα.

Πατήστε το κουµπί <A-Z>➅ και µετά γυρίστε το
κουµπί <MENU> για το πρώτο αλφαβητικό / αριθµητικό γράµµα του τίτλου του τραγουδιού και πατήστε <ENTER>. Όταν βρεθεί, θα εµφανιστεί µία λίστα µε τα διαθέσιµα τραγούδια. Επιλέξτε το τρα4-31

155

ΠΡΙΖΑ AUX

µα ότι διαβάζει τα δεδοµένα, για λίγα δευτερόλεπτα
([USB Detected Please Wait…]).
Εάν το ηχοσύστηµα έκλεισε ενώ έπαιζε η µνήµη
USB, πατώντας το κουµπί < > θα αρχίσει η λειτουργία της µνήµης USB.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•

(1) USB
(2) AUX
Οι πρίζες AUX και USB βρίσκονται στην κεντρική
κονσόλα κάτω από το υποβραχιόνιο.
•

Κύρια λειτουργία ηχοσυστήµατος
Ανοίξτε το καπάκι και συνδέστε στην πρίζα (2) το
βίσµα ενός συµβατού ηχοσυστήµατος (π.χ. MP3
player).
Πατήστε το κουµπί <MEDIA> για την λειτουργία
της Εξωτερικής Μονάδας Ήχου (AUX). Χρησιµοποιήστε την λειτουργία αναπαραγωγής της µονάδας
για να παίξει ο ήχος.

ΘΥΡΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ USB (όπου υπάρχει)
Σύνδεση µνήµης USB
Ανοίξτε το καπάκι της κονσόλας και συνδέστε το
USB. Η οθόνη θα εµφανίσει ένα ενηµερωτικό µήνυ-

Μην πιέζετε την µονάδα USB µέσα στην θύρα
USB. Τοποθετώντας την µονάδα USB στραβά
µέσα στην θύρα ή ανάποδα, µπορεί να προκληθεί ζηµιά στην µονάδα USB και την θύρα.
Βεβαιωθείτε ότι η µονάδα USB έχει τοποθετηθεί σωστά στην θύρα USB. (Ορισµένες µονά.
δες USB έχουν ένα σηµάδι καθοδήγησης
Βεβαιωθείτε ότι το σηµάδι έχει όψη στην σωστή κατεύθυνση πριν τοποθετήσετε την µονάδα στην θύρα USB).
Μην τοποθετείτε αντικείµενα κοντά στην µονάδα USB για να µην ακουµπήσουν αυτά πάνω
στην µονάδα και την θύρα USB. Η πίεση από
τα αντικείµενα µπορεί να κάνει ζηµιά στην µονάδα USB και την θύρα.

Κουµπί MEDIA
Για να λειτουργήσει η µνήµη USB πατήστε <MEDIA> µία φορά ή επαναλαµβανόµενα έως ότου να
είναι διαθέσιµο το [USB].

Κύρια λειτουργία ηχοσυστήµατος
Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι ίδιες µε την κύρια
λειτουργία του ηχοσυστήµατος για την λειτουργία
του CD. Για λεπτοµέρειες δείτε το «Λειτουργία του
CD player» πιο πριν.

•

Εµφάνιση λίστας

•

Γρήγορη αναζήτηση

•

,

•

ΜΙΧ (τυχαία αναπαραγωγή)

•

RPT (επανάληψη τραγουδιού)

•

Αναζήτηση φακέλου

Γρήγορη αναζήτηση:
Όταν παίζει ένα USB µε ετικέτες πληροφοριών της
εγγεγραµµένης µουσικής (ετικέτες κειµένου ID3),
στην λειτουργία εµφάνισης λίστας, µπορεί να γίνει
γρήγορη αναζήτηση ενός τραγουδιού από την λίστα αυτή.
Πατήστε το κουµπί <A-Z>➅ και µετά γυρίστε το
κουµπί <MENU> για το πρώτο αλφαβητικό / αριθµητικό γράµµα του τίτλου του τραγουδιού και πατήστε <ENTER>. Όταν βρεθεί, θα εµφανιστεί µία λίστα µε τα διαθέσιµα τραγούδια. Επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε και πατήστε <ENTER> για να
αρχίσει να παίζει.

Κουµπί ➄
Όταν παίζει ένα τραγούδι µε ετικέτες πληροφοριών
της εγγεγραµµένης µουσικής (ετικέτες ID3), θα εµφανίζεται ο τίτλος του τραγουδιού που παίζει. Εάν
δεν υπάρχουν ετικέτες, τότε θα εµφανίζεται ένα
ενηµερωτικό µήνυµα.
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µέσα στην θύρα ή ανάποδα, µπορεί να προκληθεί ζηµιά στην µονάδα USB και την θύρα.
Βεβαιωθείτε ότι η µονάδα USB έχει τοποθετηθεί σωστά στην θύρα USB. (Ορισµένες µονά.
δες USB έχουν ένα σηµάδι καθοδήγησης
Βεβαιωθείτε ότι το σηµάδι έχει όψη στην σωστή κατεύθυνση πριν τοποθετήσετε την µονάδα στην θύρα USB).

Όταν πατήστε το κουµπί DISP (5) επαναλαµβανόµενα, µπορούν να εµφανιστούν περισσότερες πληροφορίες για το τραγούδι, µαζί µε τον τίτλο του τραγουδιού, ως εξής:
Χρόνος τραγουδιού → Όνοµα καλλιτέχνη → Τίτλος
άλµπουµ → Όνοµα φακέλου → Χρόνος τραγουδιού
Λεπτοµέρειες τραγουδιού:
Ένα παρατεταµένο πάτηµα στο κουµπί DISP➄ θα
γυρίσει την οθόνη σε µία λεπτοµερή επισκόπηση
και µετα από µερικά δευτερόλεπτα θα επιστρέψει
στην κύρια οθόνη, ή πατήστε το DISP➄ σύντοµα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ iPod player (όπου υπάρχει)
Σύνδεση iPod
Ανοίξτε το καπάκι της κονσόλας και συνδέστε το
καλώδιο του iPod στο βίσµα USB. Η µπαταρία του
iPod θα φορτίζει όσο είναι συνδεµένο στο αυτοκίνητο. Η οθόνη θα εµφανίσει για λίγα δευτερόλεπτα
ένα ενηµερωτικό µήνυµα ότι διαβάζει τα δεδοµένα
([iPod <Name> Detected…..]).
Εάν το ηχοσύστηµα έκλεισε ενώ έπαιζε το iPod, πατώντας το κουµπί < > θα αρχίσει η λειτουργία
του iPod. Κατά την διάρκεια της σύνδεσης, µπορούν να γίνουν χειρισµοί του iPod µόνο µε τα χειριστήρια του ηχοσυστήµατος.

•

Μην τοποθετείτε αντικείµενα κοντά στην µονάδα USB για να µην ακουµπήσουν αυτά πάνω
στην µονάδα και την θύρα USB. Η πίεση από
τα αντικείµενα µπορεί να κάνει ζηµιά στην µονάδα USB και την θύρα.

Συµβατότητα:

Κουµπί MEDIA
Για να λειτουργήσει το iPod πατήστε <MEDIA> µία
φορά ή επαναλαµβανόµενα έως ότου να εµφανιστεί
το [iPod <Όνοµα>].

Κύρια λειτουργία ηχοσυστήµατος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•

πλήρης λειτουργικότητα του iPhone USB και
του Ηχοσυστήµατος Bluetooth εάν η ίδια συσκευή έχει συνδεθεί µέσω USB και Bluetooth
ταυτόχρονα.

Αυτό το ηχοσύστηµα είχε ελεγχθεί µε τα πιο
πρόσφατα iPod players / iPhone που ήταν διαθέσιµα την στιγµή της εκτύπωσης του βιβλίου. Λόγω των συχνών ανανεώσεων των καταναλωτικών αγαθών όπως είναι τα MP3 players,
η Nissan δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι όλα τα
καινούργια iPod players / iPhones που θα παρουσιαστούν θα είναι συµβατά µε αυτό το ηχοσύστηµα.

Το interface για την λειτουργία του iPod που εµφανίζεται στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου είναι
παρόµοιο µε το interface του iPod. Χρησιµοποιήστε
το κουµπί <MENU> και το κουµπί <ENTER> για
να γίνει αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στο iPod.
Μπορούν να επιλεγούν τα παρακάτω από την λίστα
του µενού στην οθόνη.
•

[Playlists]

•
•

[Albums]

Τα iPod και iPhone είναι σήµατα κατατεθέντα της
Apple Inc., καταχωρηµένα στις ΗΠΑ και σε άλλες
χώρες.

Ορισµένες λειτουργίες του iPod µπορεί να µην
είναι διαθέσιµες µε αυτό το σύστηµα.

[Artist]

•

Βεβαιωθείτε ότι τα iPods / iPhones είναι ενηµερωµένα µε το πιο πρόσφατο firmware.

•

•

[Tracks]

•

[More…]

ΠΡΟΣΟΧΗ

•

•

Μην πιέζετε την µονάδα USB µέσα στην θύρα
USB. Τοποθετώντας την µονάδα USB στραβά

•

Τα iPod Shuffle και iPod mini δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µε αυτό το σύστηµα.

•

[Composers]

•

[Genre]

Μπορεί να µην είναι διαθέσιµη στον χρήστη η

•

[Podcasts]
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Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε είδος,
δείτε το Βιβλίο Οδηγιών του iPod.
Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι πανοµοιότυπες µε
την λειτουργία του ηχοσυστήµατος για το CD. Για
λεπτοµέρειες δείτε το «Λειτουργία του CD» πιο
πριν.
•

Εµφάνιση λίστας

•

Γρήγορη αναζήτηση

•

κύρια οθόνη, ή πατήστε το DISP (5) σύντοµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
BLUETOOTH®

Το ηχοσύστηµα υποστηρίζει µόνο µονάδες ήχου
Bluetooth® µε AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) έκδοση 1.4 ή προγενέστερη.

Ρυθµίσεις BLUETOOTH®
Για να ταιριάξετε µία µονάδα, βεβαιωθείτε ότι το
Bluetooth είναι ανοικτό και χρησιµοποιήστε το στοιχείο [Scan device] ή το στοιχείο [Pair device]. Για
λεπτοµέρειες δείτε το [Scan device] παρακάτω.

,

•

ΜΙΧ (τυχαία αναπαραγωγή)

•

RPT (επανάληψη τραγουδιού)

•

Αναζήτηση φακέλου

Κουµπί

➄

Όταν παίζει ένα τραγούδι µε ετικέτες πληροφοριών
της εγγεγραµµένης µουσικής (ετικέτες ID3), θα εµφανίζεται ο τίτλος του τραγουδιού που παίζει. Εάν
δεν υπάρχουν ετικέτες, τότε θα εµφανίζεται ένα
ενηµερωτικό µήνυµα.
Όταν πατήστε το κουµπί DISP (5) επαναλαµβανόµενα, µπορούν να εµφανιστούν περισσότερες πληροφορίες για το τραγούδι, µαζί µε τον τίτλο του τραγουδιού, ως εξής:
Χρόνος τραγουδιού → Όνοµα καλλιτέχνη → Τίτλος
άλµπουµ → Χρόνος τραγουδιού

*: Μία µονάδα µε δυνατότητες Bluetooth

Πληροφορίες κανονισµών
Το Bluetooth® είναι σήµα κατατεθέν, ιδιοκτησία της Bluetooth
SIG, Inc.

∆ήλωση CE
Με το παρόν η Yanfeng Visteon Automotive Electronics Co., Ltd. δηλώνει ότι αυτό το σύστηµα πληροί τις αυτονόητες απαιτήσεις και άλλες σχετικές
προϋποθέσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 5 διαφορετικά κινητά τηλέφωνα µε Bluetooth. Ωστόσο µπορείτε να
χρησιµοποιείτε µία µονάδα την κάθε φορά. Εάν έχετε ήδη καταχωρηµένες 5 µονάδες Bluetooth, για να
καταχωρήσετε µία καινούργια θα πρέπει να αντικαταστήσετε µία από τις 5 ήδη υπάρχουσες. Χρησιµοποιήστε το στοιχείο [Del. Device] για να διαγράψετε
µία από τις ήδη καταχωρηµένες µονάδες. Για λεπτοµέρειες δείτε το “[Del. Device]” παρακάτω.
Όταν γίνεται το ταίριασµα θα εµφανιστεί ένα ενηµερωτικό µήνυµα και στην συνέχεια η οθόνη του συστήµατος θα επιστρέψει στην εµφάνιση της παρούσας
πηγής ήχου. Στην διάρκεια της σύνδεσης θα εµφανίζονται οι εξής εικόνες κατάστασης (πάνω αριστερά
), κατάσταση
στην ένδειξη): ισχύς σήµατος (
) και ανοικτό Bluetooth ( ).
µπαταρίας* (
*: Εάν ανάψει το µήνυµα χαµηλής µπαταρίας, η µονάδα του Bluetooth® (τηλέφωνο ή ηχοσύστηµα) θα
πρέπει να φορτιστεί σύντοµα.

Λεπτοµέρειες τραγουδιού:
Με ένα παρατεταµένο πάτηµα στο κουµπί DISP (5)
η οθόνη θα εµφανίσει τον τίτλο του τραγουδιού, το
όνοµα του καλλιτέχνη και τον τίτλο του άµπουµ.
Μετα από µερικά δευτερόλεπτα θα επιστρέψει στην

Η διαδικασία ταιριάσµατος και η λειτουργία µπορεί
να ποικίλει ανάλογα µε τον τύπο της µονάδας και
την συµβατότητα. ∆είτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης
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του Bluetooth® για περισσότερες λεπτοµέρειες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•

•

Για λεπτοµέρειες για την µονάδα, δείτε το βιβλίο οδηγιών χρήσης του ηχοσυστήµατος / κινητού τηλεφώνου.
Για βοήθεια µε την καταχώρηση του ηχοσυστήµατος / τηλεφώνου Bluetooth® επισκεφθείτε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή
εξειδικευµένο συνεργείο.

Για να ρυθµίσετε το σύστηµα Bluetooth µε την µονάδα που θέλετε είναι διαθέσιµα τα παρακάτω:

•

[Bluetooth]

κός θα πρέπει να εµφανιστεί στην οθόνη.
Εάν ο κωδικός είναι ίδιος επιβεβαιώστε
στην µονάδα. Θα γίνει η σύνδεση Bluetooth.

Εάν η ρύθµιση αυτή είναι κλειστή (off), η σύνδεση ανάµεσα στις µονάδες Bluetooth και την µονάδα Bluetooth του αυτοκινήτου θα ακυρωθεί.
[Scan devices] (έλεγχος µονάδων):

[Pair Device] (∆ιαδικασία ταιριάσµατος):

1) Πατήστε το κουµπί
. Επιλέξτε [Scan device].
Το ηχοσύστηµα αναζητεί µονάδες Bluetooth και
εµφανίζει όλες τις ορατές µονάδες.

•

Ανοίξτε το ηχοσύστηµα Bluetooth®. ∆είτε την
περιγραφή [Bluetooth].

•

Χρησιµοποιήστε το ηχοσύστηµα που θα ταιριάξετε:

Βεβαιωθείτε ότι η µονάδα σας Bluetooth είναι
ορατή αυτή την στιγµή.

Πατήστε το κουµπί
[Pair Device].

2) Επιλέξτε την µονάδα που θα γίνει ταίριασµα.
Χρησιµοποιήστε το κουµπί <MENU> και πατήστε για να επιλέξετε.

Η διαδικασία ταιριάσµατος εξαρτάται από την
µονάδα Bluetooth® που θα συνδεθεί.

3) Η διαδικασία ταιριάσµατος µπορεί να εξαρτηθεί
από την µονάδα που θα συνδεθεί:
•

[Scan devices]
Μπορεί να γίνει ταίριασµα µονάδων Bluetooth
µε το σύστηµα. Μπορούν να καταχωρηθούν έως
5 µονάδες.

•

[Pair Device]
Μπορεί να γίνει ταίριασµα µονάδων Bluetooth
µε το σύστηµα. Μπορούν να καταχωρηθούν έως
5 µονάδες.

•

[Sel. Device]
Εµφανίζεται η λίστα µε τις καταχωρηµένες µονάδες Bluetooth και µπορείτε να επιλέξετε για
σύνδεση.

•

[Del. Device]
Μπορεί να διαγραφεί µία καταχωρηµένη µονάδα
Bluetooth.

1) Μονάδα χωρίς κωδικό ΡΙΝ:
Η σύνδεση Bluetooth θα γίνει αυτόµατα χωρίς να κάνετε κάποια άλλη εισαγωγή.

1) Μονάδα χωρίς κωδικό ΡΙΝ:
Η σύνδεση Bluetooth θα γίνει αυτόµατα χωρίς να κάνετε κάποια άλλη εισαγωγή.

2) Μονάδα µε κωδικό ΡΙΝ:
Είναι δυνατοί δύο τρόποι ταιριάσµατος, ανάλογα µε την µονάδα. Για την σωστή διαδικασία δείτε το [Scan devices] πιο πριν.

2) Μονάδα µε κωδικό ΡΙΝ:
Είναι δυνατοί δύο τρόποι ταιριάσµατος, ανάλογα µε την µονάδα:
– Τύπος Α:
Θα εµφανιστεί το µήνυµα [To pair] [Enter
Pin] 0000. Επιβεβαιώστε τον κωδικό ΡΙΝ
πάνω στην µονάδα. Θα γίνει η σύνδεση
Bluetooth.
– Τύπος Β:
Θα εµφανιστεί το µήνυµα [Pairing request] [Confirm password] µαζί µε έναν
6ψήφιο κωδικό. Ο µοναδικός ίδιος κωδι-

. Επιλέξτε το στοιχείο

•

Χρησιµοποιήστε την µονάδα ήχου / τηλεφώνου
Bluetooth που θα ταιριάξετε:
1) Ακολουθήστε τις οδηγίες στο βιβλίο οδηγιών
της µονάδας Bluetooth® για να κάνετε αναζήτηση για το ηχοσύστηµα. Εάν η λειτουργία
αναζήτησης βρει το ηχοσύσητµα αυτό θα
εµφανιστεί στην οθόνη της µονάδας.
2) Επιλέξτε το ηχοσύστηµα που εµφανίζεται ως
[My Car].
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3) Ακολουθήστε τις οδηγίες στο βιβλίο οδηγιών
του Bluetooth® για να κάνετε την σύνδεση
µε το ηχοσύστηµα.
4) Εισάγετε τον κωδικό ΡΙΝ που εµφανίζεται
στην µονάδα µε το πληκτρολόγιο της µονάδας και πατήστε το κουµπί επιβεβαίωσης
στην ίδια την µονάδα.

tooth] από την οθόνη του µενού ρύθµισης ή πατάτε
. Για να ανοίξετε το σήµα του Bluetooth®, πατήστε <ENTER> και θα εµφανιστεί µία νέα οθόνη.
Μετά επιλέξτε [On] και πατήστε <ENTER> για να
εµφανιστεί η οθόνη ρυθµίσεων του Bluetooth®.

Πατώντας το κουµπί
(µπροστά) ή
(πίσω)
µία φορά, το CD θα πάει µπροστά στο επόµενο τραγούδι ή πίσω στην αρχή του τραγουδιού που παίζει
(µπροστά) ή
ήδη. Πατήστε τα κουµπιά
(πίσω), περισσότερες από µία φορές για να προχωρήσετε ανάµεσα στα τραγούδια.

[Select Device]:

Τα ακόλουθα σύµβολα (όπου υπάρχουν), δείχνουν
την ικανότητα της καταχωρηµένης µονάδας:
•
•

: Ενσωµάτωση κινητού τηλεφώνου
: Μεταφορά ήχου (A2DP – Ενισχυµένο Προφίλ Κατανοµής Ήχου)

[Del. Device]:
Μία καταχωρηµένη µονάδα µπορεί να αφαιρεθεί
από το ηχοσύστηµα Bluetooth. Επιλέξτε την καταχωρηµένη µονάδα και µετά πατήστε <ENTER> για
να επιβεβαιώσετε την διαγραφή.
[Bluetooth]:
Εάν το Bluetooth® είναι σβηστό, ένα ενηµερωτικό
µήνυµα [On/Off] εµφανίζεται, όταν επιλέγετε [Blue-

(µπροστά) ή
Όταν πατηθεί το κουµπί
(πίσω), συνεχόµενα, το τραγούδι θα παίζει σε υψηλή ταχύτητα. Όταν αφήσετε το κουµπί, το τραγούδι
θα παίξει στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής.
Κουµπιά Επόµενου / Προηγούµενου τραγουδιού:

Για περισσότερες λεπτοµέρειες δείτε το βιβλίο οδηγιών της µονάδας Bluetooth®.
Η λίστα των καταχωρηµένων µονάδων εµφανίζει
ποιές µονάδες ήχου ή τηλεφώνου Bluetooth® είναι
ταιριασµένες ή καταχωρηµένες στο ηχοσύστηµα µε
Bluetooth® του αυτοκινήτου σας. Εάν η λίστα περιέχει µονάδες, επιλέξτε την µονάδα που θέλετε να
συνδέσετε µε το ηχοσύστηµα Bluetooth® του αυτοκινήτου σας.

Κουµπιά Γρήγορης Αναπαραγωγής Μπροστά / Πίσω:

Κουµπί
Κύρια λειτουργία µεταφοράς ήχου
Bluetooth®
Γυρίστε τον διακόπτη της µίζας στην θέση Acc ή
ΟΝ. Εάν το ηχοσύστηµα έκλεισε ενώ έπαιζε ηχοσύστηµα Bluetooth®, πατώντας το κουµπί < > θα
αρχίσει η λειτουργία της µεταφοράς ήχου ηχοσυστήµατος Bluetooth®.
Κουµπί MEDIA:
Για να λειτουργήσει η µεταφορά ήχου Bluetooth®,
χρησιµοποιήστε την ακόλουθη µέθοδο:
•

Πατήστε το κουµπί MEDIA επαναλαµβανόµενα
έως ότου εµφανιστεί το [BT Audio].

Ο τύπος της ένδειξης, (A) ή (Β), που εµφανίζεται
στο ηχοσύστηµα µπορεί να ποικίλει ανάλογα µε την
έκδοση του Bluetooth® της µονάδας.
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Όταν παίζει ένα τραγούδι µε ετικέτες πληροφοριών
της εγγεγραµµένης µουσικής (ετικέτες ID3), θα εµφανίζεται ο τίτλος του τραγουδιού που παίζει. Εάν
δεν υπάρχουν ετικέτες, τότε θα εµφανίζεται ένα
ενηµερωτικό µήνυµα.
Όταν πατήστε το κουµπί
επαναλαµβανόµενα, µπορούν να εµφανιστούν περισσότερες πληροφορίες για το τραγούδι, µαζί µε τον τίτλο του
τραγουδιού.
θα
Ένα παρατεταµένο πάτηµα στο κουµπί
γυρίσει την οθόνη σε µία λεπτοµερή επισκόπηση η
οποία µετα από µερικά δευτερόλεπτα θα επιστρέψει στην κύρια οθόνη, ή πατήστε το
σύντοµα.
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Λειτουργία BLUETOOTH® κινητού
τηλεφώνου
Το σύστηµα παρέχει µία ευκολία hands-free για το
κινητό σας τηλέφωνο, µέσω Bluetooth® για να αυξηθεί η ασφάλεια κατά την οδήγηση και η άνεση.

Πίνακας προδιαγραφών
Υποστηριζόµενα µέσα
Μέγεθος CD
Υποστηριζόµενα συστήµατα αρχείων για το CD

CD, CD-R, CD-RW, USB 2.0 MSC
∆ιάµετρος 12 εκ., πάχος έως 1.9 χλστ.
ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
*ISO9660 Level3 (µαζική εγγραφή) δεν υποστηρίζεται.

Για λεπτοµέρειες, δείτε το «Ενσωµάτωση κινητού
τηλεφώνου για ραδιόφωνο FM AM µε CD Player παρακάτω.

Υποστηριζόµενα συστήµατα αρχείων για το USB
Υποστηριζόµενες εκδό- MP3
Έκδοση
σεις*1
Συχνότητα
Bit Rate
WMA*2 Έκδοση
Συχνότητα
Bit Rate
AAC
Έκδοση
Συχνότητα
Bit Rate
Πληροφορίες ετικέτας (Τίτλος
CD
τραγουδιού και όνοµα Καλλιτέχνη) MP3
WMA
AAC
Υποστήριξη Τραγουδιών / Αρχείων

*Τα αρχεία που αποθηκεύθηκαν µε την χρήση Live
File System (σε υπολογιστή µε Windows Vista), δεν
υποστηρίζονται.
FAT16, FAT32
MPEG1 Audio Layer 3
8kHz – 48 kHz
8 kbps – 320 kbps, VBR*4
WMA7, WMA8 WMA9
32KHz - 48 kHz
32 kbps – 192 kbps, VBR*4
MPEG-4, AAC
8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz
32, 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192 Kbps, VBR*4
CDDA
ID3 tag VER1.0, 1.1,2.2, 2.4
WMA tag
AAC tag
CDDA – 99 τραγούδια
MP3/WMA/AAC σε CD – 999 αρχεία
USB – 30.000 αρχεία
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NISSAN CONNECT
(όπου υπάρχει)
Υποστήριξη φακέλων

100 φάκελοι σε CD
2500 φάκελοι σε USB

Υποστήριξη λιστών αναπαραγωγής σε USB

Βάθος – Έωςl 8, οι βαθύτεροι φάκελοι θα πρέπει
να είναι κάτω από 8 που είναι το µέγιστο.
M3U, WPL, PLS – 1000 λίστες αναπαραγωγής

Υποστήριξη κειµένου χαρακτήρων

Όνοµα αρχείου: Ελάχιστο 11 χαρακτήρες (µέγιστο
30 χαρακτήρες)

Μήκος χαρακτήρων που ρυθµίζεται ανάλογα
µε το περιεχόµενο του µέσου
Κωδικοί εµφανίσιµων χαρακτήρων*2

Εµφάνιση

ID3 TAG: Ελάχιστο 24 χαρακτήρες (µέγιστο 60
χαρακτήρες)*5
01:ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16
BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 Ncn-BOM
Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE –
(Non-UTF-16 BOM Little Endian)
Εµφάνιση Αρχείου / Φακέλου για CD/MP3, USB

NISSAN ConnectTM, ηχοσύστηµα
µε σύστηµα πλοήγησης

Για λεπτοµέρειες δείτε το ξεχωριστό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης NissanConnect.

*1 Τα αρχεία που δηµιουργούνται µε συνδυασµό των 48kHz και των 64kbps δεν µπορούν να παίξουν.
*2 Οι διαθέσιµοι κωδικοί εξαρτώνται από το είδος του µέσου, τις εκδόσεις και τις πληροφορίες που πρόκειται να εµφανιστούν.
*3 Τα προστατευόµενα αρχεία WMA (DRM) δεν µπορούν να παίξουν.
*4 Όταν παίζονται αρχεία VBR, ο χρόνος αναπαραγωγής µπορεί να µην εµφανίζεται σωστά. Τα WMA7 και WMA8 δεν εφαρµόζονται στο VBR.
*5 Υποστηρίζει 128 Bytes αλλά εξαρτάται από το εύρος της οθόνης και τον τύπο των χαρακτήρων.
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∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (όπου υπάρχει)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

– Πατήστε το κουµπί κύλισης επάνω / κάτω
ή
για λιγότερο από 1.5 δευτερόλεπτο για να επιλέξετε το επόµενο τραγούδι ή
να επιστρέψετε στην αρχή του τραγουδιού
που παίζει. Πιέστε αρκετές φορές για να
προσπεράσετε τα τραγούδια µπροστά ή
πίσω.
– Πατήστε το κουµπί κύλισης επάνω / κάτω
ή
για περισσότερο από 1.5 δευτερόλεπτο για να επιλέξετε τον επόµενο ή τον
προηγούµενο φάκελο.

(1) Κουµπί συντονισµού
(2) Κουµπιά ελέγχου έντασης ήχου

Κουµπί επιλογής συντονισµού / τραγουδιού
Πατήστε το κουµπί συντονισµού για να επιλέξετε το
κανάλι ή το τραγούδι.
•

Κουµπιά ελέγχου έντασης ήχου
Πατήστε το κουµπί ελέγχου έντασης ήχου (+ ή –)
για να αυξήσετε ή να µειώσετε την ένταση του
ήχου.

•

Κουµπιά ελέγχου τηλεφώνου στο τιµόνι
Ο χειρισµός της λειτουργίας hands free µπορεί να
γίνει µε την χρήση των κουµπιών στο τιµόνι.
Κουµπιά ελέγχου έντασης ήχου:
Τα κουµπιά ελέγχου της έντασης του ήχου σας επιτρέπουν να ρυθµίσετε την ένταση από τα ηχεία πατώντας τα κουµπιά <+> ή <–> (1) και (2).
Κουµπιά τηλεφώνου:
Τα κουµπιά <
τρέπουν να:

Αλλαγή προεπιλεγµένου σταθµού (ραδιόφωνο)

> και <

> (3) και (4), σας επι-

•

Αποδεχτείτε µία εισερχόµενη κλήση πατώντας
το κουµπί <
>.

•

Απορρίψετε µία εισερχόµενη κλήση πατώντας
> όταν υπάρχει µία εισερχόµετο κουµπί <
νη κλήση.

•

Τερµατίσετε µία ενεργή κλήση πατώντας το
κουµπί <
> µία φορά.

•

Καλέσετε και πάλι τον τελευταίο αριθµό που είχατε καλέσει, πατώντας το κουµπί <
> για
περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Πατήστε το κουµπί κύλισης επάνω / κάτω
ή
για λιγότερο από 1.5 δευτερόλεπτο για να
επιλέξετε έναν από τους προεπιλεγµένους
σταθµούς.
•

(4) Κουµπί απόρριψης τηλεφωνήµατος

Αναζήτηση συντονισµού (ραδιόφωνο) – όπου
υπάρχει
Πατήστε το κουµπί κύλισης επάνω / κάτω
ή
για περισσότερο από 1.5 δευτερόλεπτο για
να αναζητήσετε τον επόµενο ή τον προηγούµενο ραδιοφωνικό σταθµό.

(1) Κουµπί µείωσης έντασης ήχου

Επόµενο / Προηγούµενο τραγούδι (CD, iPod,
USB ή Bluetooth*) – *:όπου υπάρχει

(3) Κουµπί αποδοχής τηλεφωνήµατος

(2) Κουµπί αύξησης έντασης ήχου
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ FM
AM ΜΕ CD PLAYER (όπου υπάρχει)
Για τα µοντέλα µε NissanConnect δείτε το ξεχωριστό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH® ΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει πληροφορίες για το σύστηµα τηλεφώνου Nissan hands-free µε την χρήση
σύνδεσης Bluetooth®.
To Bluetooth® είναι ένας τρόπος ασύρµατης ραδιοεπικοινωνίας. Το σύστηµα αυτό προσφέρει µία
ευκολία hands-free για το κινητό σας τηλέφωνο που
ενισχύει την άνεση κατά την οδήγηση.
Για να χρησιµοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο µε
το Bluetooth® του ηχοσυστήµατος, θα πρέπει πρώτα να ρυθµιστεί το κινητό τηλέφωνο. Για λεπτοµέρειες δείτε το «Ρυθµίσεις BLUETOOTH®» πιο πριν
και παρακάτω. Από την στιγµή που ρυθµιστεί, η λειτουργία hands-free ενεργοποιείται αυτόµατα στο
καταχωρηµένο κινητό τηλέφωνο (µέσω Bluetooth®), όταν αυτό είναι εντός ακτίνας.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Η χρήση του κινητού τηλεφώνου είναι εξαιρετικά
επικίνδυνη όταν οδηγείτε επειδή επιδρά σηµαντικά στην συγκέντρωσή σας, µειώνει τις ικανότητες
αντίδρασής σας στις ξαφνικές αλλαγές στον δρόµο και µπορεί να οδηγήσει σε θανάσιµο ατύχηµα.
Αυτό έχει εφαρµογή σε όλες τις καταστάσεις τηλεφωνηµάτων όπως όταν λαµβάνετε ένα τηλεφώνηµα, στην διάρκεια της τηλεφωνικής συνοµιλίας,
όταν κάνετε κλήση µε αναζήτηση στο τηλεφωνικό
ευρετήριο κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Συγκεκριµένοι κανονισµοί απαγορεύουν την χρήση του κινητού τηλεφώνου µέσα στο αυτοκίνητο
χωρίς την υποστήριξη hands-free.

Ένα ενηµερωτικό µήνυµα εµφανίζεται στην οθόνη
του ηχοσυστήµατος όταν το τηλέφωνο έχει συνδεθεί, όταν λαµβάνετε ένα τηλεφώνηµα καθώς και
όταν κάνετε ένα τηλεφώνηµα.

•

Το κινητό τηλέφωνο είναι πολύ µακριά από το
αυτοκίνητο.

•

Η λειτουργία Bluetooth® στο κινητό σας τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιηµένη.

•

Το κινητό σας τηλέφωνο δεν έχει καταχωρηθεί
στο σύστηµα Bluetooth® του ηχοσυστήµατος.

•

Το κινητό σας τηλέφωνο δεν υποστηρίζει τεχνολογία Bluetooth® (BT Core v2.0).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•

Στα µοντέλα µε NissanConnect (Ηχοσύστηµα
µε Σύστηµα Πλοήγησης), δείτε το ξεχωριστό
Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης.

•

Για λεπτοµέρειες δείτε το Βιβλίο Οδηγιών
Χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου.

•

Για βοήθεια µε την καταχώρηση του κινητού
σας τηλεφώνου παρακαλούµε αποτανθείτε σε
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan.

Όταν ένα τηλεφώνηµα είναι ενεργό, το ηχοσύστηµα, το µικρόφωνο (που βρίσκεται στην οροφή µπροστά από τον εσωτερικό καθρέπτη) και οι διακόπτες
του τιµονιού, επιτρέπουν την hands-free επικοινωνία.
Εάν το ηχοσύστηµα ήταν σε χρήση την στιγµή αυτή,
το ραδιόφωνο, CD, iPod, USB, Bluetooth ή η λειτουργία πηγής AUX θα σιγάσουν και θα παραµείνουν σε σίγαση έως ότου τερµατιστεί το ενεργό
τηλεφώνηµα.
Το σύστηµα Bluetooth® µπορεί να µην έχει την δυνατότητα να συνδεθεί µε το κινητό σας τηλέφωνο
για τους ακόλουθους λόγους:
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(2) Κουµπί <MENU> ή <ENTER> (περιστρέψτε
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(3) Κουµπί επιστροφής
(4) Κουµπί γρήγορης αναζήτησης ευρετηρίου Α-Ζ

Ρυθµίσεις BLUETOOTH®
Μπείτε στο µενού ρύθµισης τηλεφώνου µε το κουµπί τηλεφώνου
, επιλέξτε το στοιχείο [Bluetooth] και µετά ελέγξτε εάν το Bluetooth είναι ανοικτό (από το εργοστάσιο είναι ανοικτό, σε διαφορετική περίπτωση πατήστε το κουµπί <ENTER>).
Για να ρυθµίσετε το σύστηµα Bluetooth για ταίριασµα (σύνδεση ή καταχώρηση) µε το κινητό τηλέφωνο που θέλετε, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

*: Εάν ανάψει το µήνυµα χαµηλής µπαταρίας, η µονάδα του Bluetooth® (τηλέφωνο ή ηχοσύστηµα) θα
πρέπει να φορτιστεί σύντοµα.
Η διαδικασία ταιριάσµατος και η λειτουργία µπορεί
να ποικίλει ανάλογα µε τον τύπο της µονάδας και
την συµβατότητα. ∆είτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης
του Bluetooth® για περισσότερες λεπτοµέρειες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•

Για λεπτοµέρειες για την µονάδα, δείτε το βιβλίο οδηγιών χρήσης του ηχοσυστήµατος / κινητού τηλεφώνου.

•

Για βοήθεια µε την καταχώρηση του ηχοσυστήµατος / τηλεφώνου Bluetooth® επισκεφθείτε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή
εξειδικευµένο συνεργείο.

Για να κάνετε ταίριασµα µίας συσκευής, χρησιµοποιήστε το στοιχείο [Scan device] ή [Pair device].
Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 5 διαφορετικά κινητά τηλέφωνα µε Bluetooth. Ωστόσο µπορείτε να
χρησιµοποιείτε µία µονάδα την κάθε φορά. Εάν έχετε ήδη καταχωρηµένες 5 µονάδες Bluetooth, για να
καταχωρήσετε µία καινούργια θα πρέπει να αντικαταστήσετε µία από τις 5 ήδη υπάρχουσες. Χρησιµοποιήστε το στοιχείο [Del. Device] για να διαγράψετε
µία από τις ήδη καταχωρηµένες µονάδες. Για λεπτοµέρειες δείτε το “[Del. Device]” παρακάτω.

•

Όταν γίνει το ταίριασµα µε επιτυχία, θα εµφανιστεί ένα
ενηµερωτικό µήνυµα και στην συνέχεια η οθόνη του
συστήµατος θα επιστρέψει στην εµφάνιση της παρούσας πηγής ήχου. Στην διάρκεια της σύνδεσης θα εµφανίζονται οι εξής εικόνες κατάστασης (πάνω αριστερά
στην ένδειξη): ισχύς σήµατος (
), κατάσταση µπαταρίας* (
) και ανοικτό Bluetooth ( ).

•

Μπορείτε να ταιριάξετε έως 5 µονάδες Bluetooth µε το σύστηµα.

Για να ρυθµίσετε το σύστηµα Bluetooth µε την µονάδα που θέλετε είναι διαθέσιµα τα παρακάτω:

•

[Sel. Device]
Εµφανίζεται η λίστα µε τις καταχωρηµένες µονάδες Bluetooth και µπορείτε να επιλέξετε για
σύνδεση.

•

[Del. Device]
Μπορεί να διαγραφεί µία καταχωρηµένη µονάδα
Bluetooth.

•

[Bluetooth]
Εάν η ρύθµιση αυτή είναι κλειστή (off), η σύνδεση ανάµεσα στις µονάδες Bluetooth και την µονάδα Bluetooth του αυτοκινήτου θα ακυρωθεί.

[Scan Devices] (έλεγχος µονάδας):
1) Πατήστε το κουµπί
vice].

. Επιλέξτε [Scan de-

Το ηχοσύστηµα αναζητεί µονάδες Bluetooth και
εµφανίζει όλες τις ορατές µονάδες.
Πατώντας το κουµπί
τηση.

ακυρώνεται η αναζή-

2) Επιλέξτε την µονάδα που θα γίνει ταίριασµα.
Χρησιµοποιήστε το κουµπί <MENU> και πατήστε για να επιλέξετε.

•

3) Η διαδικασία ταιριάσµατος µπορεί να εξαρτηθεί
από την µονάδα που θα συνδεθεί:

[Scan Device]
∆είχνει όλες τις ορατές διαθέσιµες µονάδες
Bluetooth και κάνει την σύνδεση Bluetooth από
το ηχοσύστηµα.

1) Μονάδα χωρίς κωδικό ΡΙΝ:

[Pair Device]

2) Μονάδα µε κωδικό ΡΙΝ:

Γίνεται σύνδεση Bluetooth από το κινητό τηλέφωνο.

Η σύνδεση Bluetooth θα γίνει αυτόµατα χωρίς να κάνετε κάποια άλλη εισαγωγή.
Είναι δυνατοί δύο τρόποι ταιριάσµατος, ανάλογα µε την µονάδα:
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– Τύπος Α:

2) Μονάδα µε κωδικό ΡΙΝ:

Θα εµφανιστεί το µήνυµα [To pair] [Enter
Pin] 0000 και ο χρόνος αντίστροφης µέτρησης. Επιβεβαιώστε τον κωδικό ΡΙΝ
πάνω στην µονάδα. Θα γίνει η σύνδεση
Bluetooth.

Είναι δυνατοί δύο τρόποι ταιριάσµατος, ανάλογα µε την µονάδα:
– Τύπος Α:
Θα εµφανιστεί το µήνυµα [To pair] [Enter
Pin] 0000. Επιβεβαιώστε τον κωδικό ΡΙΝ
πάνω στην µονάδα. Θα γίνει η σύνδεση
Bluetooth.

Εάν ο χρόνος στην αντίστροφη µέτρηση
φτάσει το 0, θα ακυρωθεί η προσπάθεια
να γίνει ταίριασµα.

– Τύπος Β:

– Τύπος Β:
Θα εµφανιστεί το µήνυµα [Pairing request] [Confirm password] µαζί µε έναν
6ψήφιο κωδικό. Ο µοναδικός ίδιος κωδικός θα πρέπει να εµφανιστεί στην οθόνη.
Εάν ο κωδικός είναι ίδιος επιβεβαιώστε
στην µονάδα. Θα γίνει η σύνδεση Bluetooth.
[Pair Device] (∆ιαδικασία ταιριάσµατος):
•

Ανοίξτε το ηχοσύστηµα Bluetooth®. ∆είτε την
περιγραφή [Bluetooth].

•

Χρησιµοποιήστε το ηχοσύστηµα που θα ταιριάξετε:
Πατήστε το κουµπί
. Επιλέξτε το στοιχείο
[Pair Device]. Το ηχοσύστηµα θα περιµένει για
αίτηµα σύνδεσης από το κινητό τηλέφωνο.
Η διαδικασία ταιριάσµατος εξαρτάται από την
µονάδα Bluetooth® που θα συνδεθεί.
1) Μονάδα χωρίς κωδικό ΡΙΝ:
Η σύνδεση Bluetooth θα γίνει αυτόµατα χωρίς να κάνετε κάποια άλλη εισαγωγή.

Θα εµφανιστεί το µήνυµα [Pairing request] [Confirm password] µαζί µε έναν
6ψήφιο κωδικό. Ο µοναδικός ίδιος κωδικός θα πρέπει να εµφανιστεί στην οθόνη.
Εάν ο κωδικός είναι ίδιος επιβεβαιώστε
στην µονάδα. Θα γίνει η σύνδεση Bluetooth.
•

Χρησιµοποιήστε την µονάδα ήχου / τηλεφώνου
Bluetooth που θα ταιριάξετε:
1) Ανοίξτε την λειτουργία αναζήτησης στις εξωτερικές µονάδες Bluetooth®. Εάν η λειτουργία αναζήτησης βρει το ηχοσύσητµα αυτό θα
εµφανιστεί στην οθόνη της µονάδας.
2) Επιλέξτε το ηχοσύστηµα που εµφανίζεται ως
[My Car].
3) Εισάγετε τον κωδικό ΡΙΝ που εµφανίζεται
στην µονάδα µε το πληκτρολόγιο της µονάδας και πατήστε το κουµπί επιβεβαίωσης
στην ίδια την µονάδα.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες δείτε το βιβλίο οδηγιών της µονάδας Bluetooth®.

[Sel. Device]:
Η λίστα των καταχωρηµένων µονάδων εµφανίζει
ποιές µονάδες ήχου ή τηλεφώνου Bluetooth® είναι
ταιριασµένες ή καταχωρηµένες στο ηχοσύστηµα µε
Bluetooth® του αυτοκινήτου σας. Εάν η λίστα περιέχει µονάδες, επιλέξτε την µονάδα που θέλετε να
συνδέσετε µε το ηχοσύστηµα Bluetooth® του αυτοκινήτου σας.
Τα ακόλουθα σύµβολα (όπου υπάρχουν), δείχνουν
την ικανότητα της καταχωρηµένης µονάδας:
•
•

: Ενσωµάτωση κινητού τηλεφώνου
: Μεταφορά ήχου (A2DP – Ενισχυµένο Προφίλ Κατανοµής Ήχου)

[Del. Device]:
Μία καταχωρηµένη µονάδα µπορεί να αφαιρεθεί
από το ηχοσύστηµα Bluetooth. Επιλέξτε την καταχωρηµένη µονάδα και µετά πατήστε <ENTER> για
να επιβεβαιώσετε την διαγραφή.
[Bluetooth]:
Εάν το Bluetooth® είναι σβηστό, ένα ενηµερωτικό
µήνυµα [On/Off] εµφανίζεται, όταν επιλέγετε [Bluetooth] από την οθόνη του µενού ρύθµισης ή πατάτε
. Για να ανοίξετε το σήµα του Bluetooth®, πατήστε <ENTER> και θα εµφανιστεί µία νέα οθόνη.
Μετά επιλέξτε [On] και πατήστε <ENTER> για να
εµφανιστεί η οθόνη ρυθµίσεων του Bluetooth®.

HANDS-FREE ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Ο χειρισµός της λειτουργίας hands-free µπορεί να
γίνει µε την χρήση του κουµπιού του τηλεφώνου
στο ηχοσύστηµα, ή (όπου υπάρχει) στο τιµόνι.
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•

Λαµβάνοντας µία κλήση
Όταν λαµβάνετε µία εισερχόµενη κλήση, η οθόνη
θα εµφανίσει τον τηλεφωνικό αριθµό αυτού που
σας καλεί (ή ενηµερωτικό µήνυµα ότι ο τηλεφωνικός αριθµός αυτού που σας καλεί δεν µπορεί να
εµφανιστεί) και τις τρεις εικόνες λειτουργίας.
1. Απάντηση και στην διάρκεια µίας κλήσης:
Απαντήστε στο τηλεφώνηµα πατώντας <ENTER>
(θα τονιστεί το
).
Πατώντας <ENTER> µπορείτε να κάνετε τις παρακάτω επιλογές:
•

Να τερµατίσετε την κλήση, επιλέγοντας
και πατώντας <ENTER>.

•

Να βάλετε µια κλήση σε αναµονή, επιλέγοντας
και πατώντας <ENTER>.

•

[

]

Χρησιµοποιήστε αυτό το στοιχείο (την εντολή
µεταφοράς στην συσκευή) για να µεταφέρετε
το τηλεφώνηµα από το ηχοσύστηµα στο κινητό
σας τηλέφωνο.
Για να επιστρέψετε την κλήση πίσω στο handsfree µέσω ηχοσυστήµατος επιλέξτε [ ].

[#123]

•

Κλήσεις που έχετε κάνει

Χρησιµοποιήστε αυτό το στοιχείο για να εισάγετε αριθµούς στην διάρκεια µια κλήσης. Για παράδειγµα, εάν σας απαντάει αυτόµατο τηλεφωνικό σύστηµα για να καλέσετε το εσωτερικό τηλέφωνο το σύστηµα θα στείλε έναν τόνο που
έχει σχέση µε τον επιλεγµένο αριθµό.

•

Κλήσεις που έχετε χάσει (αναπάντητες)

2. Βάζοντας µία κλήση σε αναµονή:
Περιστρέψτε το κουµπί <MENU> έως ότου να τοκαι πατήστε <ENTER>. Το τηλεφώνιστεί το
νηµα είναι σε αναµονή. Πατώντας <ENTER> αποδέχεστε την κλήση, περιστρέψτε το <MENU> δεξιά και πατήστε <ENTER> για να απορρίψετε.

Κάνοντας µία κλήση από το ευρετήριο:
Από την στιγµή που έχει γίνει η σύνδεση Bluetooth®, ανάµεσα στο καταχωρηµένο κινητό τηλέφωνο και το ηχοσύστηµα, τα δεδοµένα του ευρετηρίου θα µεταφερθούν αυτόµατα στο ηχοσύστηµα.
Η µεταφορά µπορεί να πάρει λίγο χρόνο µέχρι να
ολοκληρωθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα δεδοµένα του ευρετηρίου θα σβήσουν όταν:
•

Αλλάξετε σε άλλο καταχωρηµένο κινητό τηλέφωνο.

•

Το κινητό τηλέφωνο αποσυνδεθεί.

•

Το καταχωρηµένο κινητό τηλέφωνο διαγραφεί
από το ηχοσύστηµα.

3. Απόρριψη µιας κλήσης:
Περιστρέψτε το κουµπί <MENU> έως ότου να τοκαι πατήστε <ENTER>. Το τηλεφώνιστεί το
νηµα έχει απορριφθεί.

1. Πατήστε

.

2. Γυρίστε το κουµπί <MENU> και κάντε κύλιση
προς τα κάτω στο [Phone Book], µετά πατήστε
το <ENTER>.

Κάνοντας ένα τηλεφώνηµα
Ένα τηλεφώνηµα µπορεί να γίνει µε την χρήση µίας
από τις παρακάτω µεθόδους:
– Κλήση από το ευρετήριο
– Κλήση µε το χέρι
– Επανάκληση
– Κλήση από το ιστορικό (µενού λίστας κλήσεων)
•

Κλήσεις που έχουν γίνει

3. Κάντε κύλιση κάτω στην λίστα, επιλέξτε το κατάλληλο όνοµα επαφής (τονίστε το) και πατήστε
<ENTER>.
4. Η οθόνη που ακολουθεί θα εµφανίσει τον αριθµό που θα καλέσετε. Εάν είναι σωστός, πατήστε
πάλι <ENTER> για να καλέσετε τον αριθµό
αυτό.
Εάν η επαφή έχει περισσότερα τηλέφωνα για
(σπιτιού),
(κινητό) ή
(γραφείου), κά-
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ντε κύλιση για να επιλέξετε τον κατάλληλο αριθµό που θέλετε να καλέσετε.

Κλήση ενός τηλεφωνικού αριθµού µε το χέρι:
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Παρκάρετε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σηµείο και
βάλτε το χειρόφενο, πριν κάνετε την κλήση.

Εναλλακτικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η λειτουργία γρήγορης αναζήτησης, ως εξής:
1. Ενώ είστε στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου,
πατήστε <A-Z/➅>.
2. Γυρίστε το κουµπί <MENU> για το πρώτο αλφαβητικό ή αριθµητικό γράµµα του ονόµατος
της επαφής. Μόλις γίνει έντονο, πατήστε <ENTER> για να επιλέγετε το γράµµα.
3. Η οθόνη θα εµφανίσει τα αντίστοιχα ονόµατα
των επαφών. Όταν είναι απαραίτητο, χρησιµοποιήστε πάλι το κουµπί <MENU> για να κάνετε
κύλιση ώστε να βρείτε το κατάλληλο όνοµα επαφής που θέλετε να καλέσετε.
4. Η επόµενη οθόνη θα εµφανίσει τον αριθµό που
θα καλέσετε. Εάν είναι σωστός, πατήστε <ENTER> πάλι για να καλέσετε αυτό τον αριθµό.

Για να καλέσετε ένα τηλεφωνικό αριθµό µε το χέρι,
χρησιµοποιήστε την οθόνη του ηχοσυστήµατος (νοητό πληκτρολόγιο), ως εξής:
1. Πατήστε
και γυρίστε το κουµπί <MENU>
για να τονίσετε το [Call Number].
2. Πατήστε <ENTER> για να επιλέξετε το [Call
Number].
3. Γυρίστε το κουµπί <MENU> για να κάνετε κύλιση και να επιλέξετε κάθε αριθµό του τηλεφωνικού αριθµού. Μόλις τονιστεί, πατήστε το <ENTER> µετά την επιλογή κάθε αριθµού.
Για να διαγράψετε τον τελευταίο αριθµό που
έχετε εισάγει, κάντε κύλιση στο σύµβολο [←]
και µόλις τονιστεί πατήστε <ENTER>. Ο τελευταίος αριθµός θα διαγραφεί. Πατώντας <ENTER> επαναλαµβανόµενα θα διαγραφεί κάθε
διαδοχικός αριθµός.
4. Αφού εισάγετε τον τελευταίο αριθµό, κάντε κύλιση στο σύµβολο [
] και πατήστε <ENγια να καλέσετε τον αριθTER>, ή πατήστε
µό.
Επανάκληση:
Για να κάνετε επανάληψη κλήσης ή να καλέσετε τον
τελευταίο αριθµό που είχατε καλέσει και πριν, πατήτε το
για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα.

Χρησιµοποιώντας το ιστορικό κλήσεων (Λίστες
κλήσεων):
Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν οι λίστες κλήσεων που έχουν γίνει, που έχουν ληφθεί ή που είναι
αναπάντητες για να κάνετε ένα τηλεφώνηµα.
•

Κλήσεις που έχουν γίνει [Dialed]
Χρησιµοποιήστε την λειτουργία κλήσεων που
έχουν γίνει για να κάνετε ένα τηλεφώνηµα που
να βασίζεται στην λίστα των εξερχόµενων κλήσεων.

•

Κλήσεις που έχουν ληφθεί [Received]
Χρησιµοποιήστε την λειτουργία κλήσεων που
έχουν ληφθεί για να κάνετε ένα τηλεφώνηµα
που να βασίζεται στην λίστα των εισερχόµενων
κλήσεων.

•

Αναπάντητες κλήσεις [Missed]
Χρησιµοποιήστε την λειτουργία αναπάντητων
κλήσεων για να κάνετε ένα τηλεφώνηµα που να
βασίζεται στην λίστα των αναπάντητων κλήσεων.

1. Πατήστε

και επιλέξτε [Call Lists].

2. Γυρίστε το κουµπί <MENU> για να κάνετε κύλιση σε ένα είδος και πατήστε <ENTER> για να
το επιλέξετε.
3. Κάντε κύλιση στον τηλεφωνικό αριθµό που θέλετε και µετά πατήστε <ENTER>, ή πατήστε
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για να καλέσετε τον αριθµό.

ποιώντας αυτό το µενού.

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (όπου υπάρχει)

Λειτουργία του µενού:
Πατήστε <ENTER> για να επιλέξετε, περιστρέψτε
το <MENU> για να αυξήσετε ή να µειώσετε την
ένταση του ήχου. Πατήστε <ENTER> για να επιβεβαιώσετε.
Στοιχεία µενού:

∆εύτερη εισερχόµενη κλήση

•

– [Ring] (κουδούνισµα)

Όποτε υπάρχει δεύτερη εισερχόµενη κλήση, αυτό
φαίνεται στην οθόνη. Επιλέγοντας την εικόνα
µπαίνει σε αναµονή η κλήση στην οποία µιλούσατε
και δέχεστε την νέα κλήση.
Επιλέγοντας
µε την περιστροφή του <MENU>
και πατώντας <ENTER> απορρίπτετε την δεύτερη
εισερχόµενη κλήση. Όταν αυτό γίνει στην διάρκεια
µιας συζήτησης τερµατίζεται η κλήση.

Ορίστε την ένταση του κουδουνίσµατος.
– [Call] (κλήση)
Ορίστε την ένταση της συζήτησης στην διάρκεια µιας κλήσης.
•

[Ringtone] (ήχος κλήσης)
– [Car] (αυτοκίνητο)

Επιλέγοντας το στοιχείο
µε την χρήση του κουµπιού <MENU> και πατώντας <ENTER> αλλάζετε
ανάµεσα στις τηλεφωνικές συνοµιλίες.
(Για τις άλλες επιλογές, δείτε πώς να κάνετε µία
κλήση από το ευρετήριο πιο πάνω).

[Volume] (ένταση ήχου)

Επιλέξτε τον ήχο κλήσης µέσα στο αυτοκίνητο.
– [Phone] (τηλέφωνο)
Επιλέξτε τον ήχο κλήσης του τηλεφώνου.
•

[PB download] (κατέβασµα ευρετηρίου)
Κατεβάζετε το ευρετήριο του τηλεφώνου στο
ηχοσύστηµα µε το χέρι.

Γενικές ρυθµίσεις

(1) Κουµπί χαµηλώµατος έντασης ήχου
(2) Κουµπί αύξησης έντασης ήχου
(3) Κουµπί τηλεφώνου
(4) Κουµπί τερµατισµού / απόρριψης κλήσης
Μπορείτε να χειριστείτε την λειτουργία hands-free
χρησιµοποιώντας τους διακόπτες στο τιµόνι.

Κουµπί χαµηλώµατος έντασης ήχου
Πατήστε το κουµπί χαµηλώµατος έντασης ήχου για
να µειώσετε την ένταση του ήχου από τα ηχεία.

Κουµπί αύξησης έντασης ήχου
Πατήστε το κουµπί αύξησης έντασης ήχου για να
αυξήσετε την ένταση του ήχου από τα ηχεία.

Κουµπί τηλεφώνου

Από το τηλεφωνικό µενού, επιλέξτε [Settings].

Το κουµπί τηλεφώνου

Οι ρυθµίσεις έντασης ήχου και το «κατέβασµα» του
ευρετηρίου µε το χέρι µπορούν να γίνουν χρησιµο-

•

σας επιτρέπει να:

∆εχθείτε µία εισερχόµενη κλήση πατώντας το
κουµπί µία φορά.
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή
ΡΑ∆ΙΟ CB
•

Καλέσετε πάλι το νούµερο που καλέσατε τελευταίο πατώντας το κουµπί για περισσότερα από 2
δευτερόλεπτα.

Κουµπί τερµατισµού κλήσης
•

•

Απορρίψετε µία εισερχόµενη κλήση πατώντας
κατά την διάρκεια µιας εισερχόµενης κλήσης.
Τερµατίσετε µία ενεργή κλήση πατώντας το
κουµπί
µία φορά.

Όταν τοποθετείτε ασύρµατο εξοπλισµό µεγάλης
ικανότητας ή τηλέφωνο αυτοκινήτου στο NISSAN
σας, βεβαιωθείτε ότι ακολουθήσατε τα παρακάτω
καθώς µπορεί να επηρεαστεί ανεπανόρθωτα το σύστηµα ελέγχου του κινητήρα και άλλα ηλεκτρονικά
εξαρτήµατα, ανάλογα µε τον χώρο της τοποθέτησής τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Κρατήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο µακριά από τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου.

•

Επίσης κρατήστε το καλώδιο της κεραίας περισσότερα από 20 εκατοστά µακριά από την
καλωδίωση της ηλεκτρονικής ανάφλεξης. Μην
περνάτε την καλωδίωση της κεραίας δίπλα
από κάποια άλλη καλωδίωση του αυτοκινήτου.

•

Ρυθµίστε το ποσοστό διακύµανστης της κεραίας όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.

•

Συνδέστε το καλώδιο γείωσης του ραδιοφώνου στο σασί του αµαξώµατος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το
web site της Nissan: www.nissan-europe.com
Επιλέξτε την χώρα σας από την λίστα κα πηγαίνετε στο Menu Services (υπηρεσίες). Εάν δεν είναι
διαθέσιµο στο web site, αποτανθείτε στον αντιπρόσωπο της NISSAN.

4-46

170

5

Ξεκίνηµα και οδήγηση

Πρόγραµµα «στρωσίµατος» .....................................................................5-3
Πριν βάλετε µπροστά τον κινητήρα.........................................................5-3
Προφυλάξεις κατά το ξεκίνηµα και την οδήγηση ...................................5-4
Καυσαέρια της εξάτµισης (Μονοξείδιο του άνθρακα) ................5-4
Σύστηµα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)
(όπου υπάρχει) .........................................................................................5-5
Πληροφορίες µετρητών ................................................................5-8
Ενεργοποίηση ...............................................................................5-8
Αναγνώριση ταυτότητας και θέση αισθητήρα TPMS ..................5-8
Ρύθµιση στόχου πίεσης TPMS .....................................................5-9
Μονάδες µέτρησης πίεσης ελαστικών .........................................5-9
Μήνυµα ελέγχου πίεσης κρύων ελαστικών [Check cold tyre] ....5-9
Καλιµπράρισµα θερµοκρασίας TPMS ..........................................5-9
Τριοδικός καταλύτης (µοντέλα µε κινητήρα βενζίνης) .........................5-10
Για να αποφύγετε την ζηµιά .......................................................5-10
Σύστηµα Υπερσυµπιεστή (turbo) (µοντέλα µε κινητήρα πετρελαίου) ..5-10
Φροντίδα στην οδήγηση ........................................................................5-11
Ξεκίνηµα µε κρύο κινητήρα ........................................................5-11
Φόρτωση αποσκευών ..................................................................5-11
Οδήγηση σε βρεγµένο δρόµο ....................................................5-11
Οδήγηση τον χειµώνα .................................................................5-11
∆ιακόπτης µίζας (όπου υπάρχει) ...........................................................5-11
Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων......................................................5-12
Σαζµάν XTRONIC (CVT) ..............................................................5-12
Κλειδαριά τιµονιού ......................................................................5-12
Θέσεις κλειδιού ...........................................................................5-12

Αντικλεπτικό σύστηµα Nissan (NATS) (όπου υπάρχει)..............5-13
Κουµπί µίζας (όπου υπάρχει) .................................................................5-13
Προφυλάξεις για την λειτουργία του κουµπιού της µίζας ........5-13
Σύστηµα Έξυπνου Κλειδιού........................................................5-13
Θέσεις κουµπιού µίζας................................................................5-14
Κόψιµο κινητήρα σε περίπτωση ανάγκης ..................................5-15
Κλειδαριά τιµονιού ......................................................................5-15
Άδεια µπαταρία Έξυπνου Κλειδιού ............................................5-15
Ξεκίνηµα του κινητήρα ...........................................................................5-16
Μοντέλα µε σύστηµα Έξυπνου Κλειδιού ...................................5-16
Μοντέλα χωρίς σύστηµα Έξυπνου Κλειδιού .............................5-17
Οδήγηση του αυτοκινήτου .....................................................................5-18
Οδήγηση µε µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων .................................5-18
Οδήγηση µε XTRONIC (CVT) .....................................................5-20
Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης (όπου υπάρχει) ...............................5-24
Κανονική λειτουργία....................................................................5-24
Προφυλάξεις ...............................................................................5-26
∆ιακόπτης κλεισίµατος (OFF) Συστήµατος
Σβησίµατος / Εκκίνησης..............................................................5-26
Οφέλη για το περιβάλλον ...........................................................5-27
Σύστηµα Προειδοποίησης Τυφλού Σηµείου (BSW) (όπου υπάρχει)....5-28
Λειτουργία του συστήµατος BSW ..............................................5-28
Καταστάσεις οδήγησης του συστήµατος BSW .........................5-30
Κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης BSW .....................5-31
Αυτόµατη απενεργοποίηση BSW ...............................................5-31
∆υσλειτουργία BSW ....................................................................5-31

171

Συντήρηση της µονάδας της κάµερας BSW..............................5-31
Σύστηµα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας (LDW)............................5-32
Λειτουργία του συστήµατος LDW ..............................................5-32
Κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης LDW......................5-33
Αυτόµατη απενεργοποίηση LDW ...............................................5-33
∆υσλειτουργία LDW ....................................................................5-33
Συντήρηση της µονάδας της κάµερας LDW ..............................5-34
Cruise Control (όπου υπάρχει) ...............................................................5-34
Προφυλάξεις για το Cruise Control ............................................5-34
Λειτουργίες του Cruise Control ..................................................5-35
Περιοριστής ταχύτητας (όπου υπάρχει) ...............................................5-37
Λειτουργίες του περιοριστή ταχύτητας .....................................5-37
Σύστηµα Φρένου Ανάγκης Μπροστά (όπου υπάρχει) ..........................5-39
Λειτουργία του συστήµατος .......................................................5-40
Παρκάρισµα ............................................................................................5-44
Ρυµούλκηση τρέιλερ) .............................................................................5-46
Προφυλάξεις λειτουργίας ..........................................................5-46
Πίεση ελαστικών..........................................................................5-47
Αλυσίδες ασφαλείας ...................................................................5-47
Φρένα τρέιλερ .............................................................................5-47
Ανίχνευση τρέιλερ (όπου υπάρχει).............................................5-47
Τοποθέτηση του κοτσαδόρου ....................................................5-47

Ασφάλεια του αυτοκινήτου ....................................................................5-48
Σύστηµα ηλεκτρικά υποβοηθούµενου τιµονιού ....................................5-49
Σύστηµα φρένων ....................................................................................5-49
Προφυλάξεις για τα φρένα .........................................................5-49
Υποβοήθηση φρένων ..................................................................5-50
Σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος φρένων (ABS).......................................5-51
Χρήση του συστήµατος ..............................................................5-51
Λειτουργία αυτοδιάγνωσης ........................................................5-51
Κανονική λειτουργία....................................................................5-51
Ηλεκτρονικό Πρόγραµµα Ευστάθειας (ESP) (όπου υπάρχει) ..............5-52
∆ιακόπτης κλειστού ESP ............................................................5-53
Σύστηµα λειτουργίας ECO (όπου υπάρχει) ..........................................5-54
Οδήγηση σε κρύο καιρό ........................................................................5-54
Μπαταρία .....................................................................................5-55
Ψυκτικό υγρό κινητήρα...............................................................5-55
Εξοπλισµός ελαστικών ................................................................5-55
Ειδικός εξοπλισµός για τον χειµώνα ..........................................5-55
Προστασία από την διάβρωση ...................................................5-55

5-2

172

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΣΤΡΩΣΙΜΑΤΟΣ»
Για να εξασφαλίσετε την µελλοντική αξιοπιστία και
οικονοµική λειτουργία του καινούργιου αυτοκινήτου σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες στην
διάρκεια των πρώτων 1.600 χιλιοµέτρων. Εάν δεν
τις ακολουθήσετε µπορεί να έχετε σαν αποτέλεσµα
µειωµένη ζωή του κινητήρα και µειωµένη απόδοσή
του.
•

Αποφύγετε να οδηγείτε για πολύ ώρα µε σταθερή ταχύτητα, είτε αργά είτε γρήγορα.

•

Μην λειτουργείτε τον κινητήρα πάνω από τις
4.000 στροφές.

•

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

•

Αποφύγετε τις απότοµες εκκινήσεις.

•

Αποφύγετε όσο γίνεται το απότοµο φρενάρισµα.

ΠΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΗΝ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
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.
•

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εµπόδια γύρω
από το αυτοκίνητο.

•

Ελέγξτε τις στάθµες των υγρών όπως είναι το
λάδι κινητήρα, το αντιψυκτικό, το υγρό φρένων
και συµπλέκτη και το υγρό του πλυστικού παρµπρίζ όσο το δυνατό πιο συχνά και τουλάχιστον
κάθε φορά που βάζετε καύσιµο.

•

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

•

Τα σηµεία συντήρησης στο κεφάλαιο «8. Συντήρηση και κάντε το µόνος σας» θα πρέπει να
ελέγχονται περιοδικά.

•

Ελέγξτε εάν είναι καθαρά όλα τα παράθυρα και
τα φώτα.

•

Ελέγξτε ότι είναι κλειστές όλες οι πόρτες.

•

Ρυθµίστε το κάθισµα και το προσκέφαλο του
καθίσµατος.

•

Ρυθµίστε την θέση του εσωτερικού και των εξωτερικών καθρεπτών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα µοντέλα µε κινητήρα πετρελαίου Κ9Κ θα επιτύχουν το µέγιστο της απόδοσής τους µόνο µετά τα
πρώτα περίπου 5.000 χλµ.

•

∆έστε την ζώνη σας και ζητήστε από τους υπόλοιπους επιβάτες να κάνουν το ίδιο.

•

Ελέγξτε ότι όλες οι πόρτες έχουν κλείσει.

•

Ελέγξτε την λειτουργία των προειδοποιητικών
φώτων όταν ο διακόπτης της µίζας είναι στην
θέση ΟΝ.

•

Μην τοποθετείτε σκληρά ή βαριά αντικείµενα
στο ταµπλό ή την πίσω εταζέρα για να αποφύγετε τραυµατισµό σε περίπτωση απότοµου φρεναρίσµατος.
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ
ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
Ο∆ΗΓΗΣΗ
•

•

•

•

Ποτέ µην αφήνετε παιδιά, ανήµπορους ενήλικες ή ζώα µόνα τους µέσα στο αυτοκίνητο.
Μπορεί κατά λάθος να ενεργοποιήσουν τους
διακόπτες ή τους µοχλούς και να εµπλακούν
σε σοβαρό ατύχηµα ή να τραυµατιστούν. Τις
ζεστές ηµέρες µε ήλιο οι θερµοκρασίες που
αναπτύσσονται µέσα στο κλειστό αυτοκίνητο
µπορούν γρήγορα να γίνουν πολύ υψηλές
ώστε να προκαλέσουν σοβαρό ή και θανάσιµο
τραυµατισµό σε ανθρώπους και ζώα.
Για να αποφύγετε το γλίστρηµα αποσκευών ή
πακέτων προς τα εµπρός κατά το φρενάρισµα,
µην τοποθετείται φορτία στον χώρο αποσκευών που το ύψος τους υπερβαίνει το ύψος των
καθισµάτων.

•

•

•

Κρατήστε την πίσω πόρτα κλειστή όταν οδηγείτε, διαφορετικά τα καυσαέρια της εξάτµισης µπορεί να µπουν µέσα στον χώρο των
επιβατών. Εάν πρέπει να οδηγήσετε µε την
πίσω πόρτα ανοικτή, ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις:

•

Το σύστηµα εξάτµισης και το αµάξωµα θα πρέπει να ελέγχονται από ειδικευµένο τεχνικό
όποτε:
α. Το αυτοκίνητο σηκώνεται για συντήρηση.
β. Υποπτεύεστε ότι τα καυσαέρια της εξάτµισης µπαίνουν στον χώρο των επιβατών.
γ. Παρατηρείτε κάποια αλλαγή στον ήχο που
κάνει το σύστηµα της εξάτµισης.
δ. Είχατε κάποιο ατύχηµα κατά το οποίο έπαθε ζηµιά το σύστηµα της εξάτµισης, το
κάτω µέρος του σασί ή το πίσω µέρος του
αυτοκινήτου.

1) Ανοίξτε όλα τα παράθυρα.
2) Βάλτε το κουµπί ανακυκλοφορίας αέρα
(
) στην θέση OFF.
3) Βάλτε το κουµπί ελέγχου ανεµιστήρα στην
µέγιστη θέση για να κυκλοφορήσει ο αέρας.
•

Εάν ηλεκτρικά καλώδια ή άλλα καλώδια σύνδεσης πρέπει να περάσουν στο τρέιλερ µέσω
του λάστιχου της πίσω πόρτας ή µέσω του
αµαξώµατος, ακολουθήστε τις συστάσεις του
κατασκευαστή για να αποφύγετε την είσοδο
µονοξειδίου του άνθρακα µέσα στο αυτοκίνητο.

•

Όταν το αυτοκίνητο είναι σταµατηµένο σε

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Μην αναπνέετε τα καυσαέρια της εξάτµισης.
Περιέχουν άχρωµο και άοσµο µονοξείδιο του

Μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργεί σε
κλειστούς χώρους όπως γκαράζ.
Μην παρκάρετε το αυτοκίνητο για πολύ ώρα
αφήνοντας τον κινητήρα να δουλεύει.

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ (Μονοξείδιο
του άνθρακα)
•

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.

•

Ασφαλίστε όλο το φορτίο µε σκοινιά και ιµάντες για να αποφύγετε την µετακίνηση ή µετατόπισή του.
Εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες για τον σωστό τρόπο που πρέπει να κάθεστε στο κεφάλαιο «1. Ασφάλεια – καθίσµατα, ζώνες ασφαλείας και πρόσθετο σύστηµα συγκράτησης»,
µπορεί σε περίπτωση ατυχήµατος ή απότοµου
φρεναρίσµατος να τραυµατιστείτε σοβαρά.

ανοικτό χώρο µε τον κινητήρα του να δουλεύει
για σηµαντικό χρονικό διάστηµα, ανοίξτε τους
αεραγωγούς για να µπει ο εξωτερικός αέρας
µέσα στο αυτοκίνητο.

άνθρακα. Το µονοξείδιο του άνθρακα είναι
επικίνδυνο. Μπορεί να προκαλέσει λιποθυµία
ή θάνατο.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (TPMS)
(όπου υπάρχει)

τα δεδοµένα πίεσης και θερµοκρασίας σε έναν δέκτη µέσα στο αυτοκίνητο.

(a) Ενδεικτικό φως TPMS
(b) Ενδεικτικό φως θέσης ελαστικού TPMS

Κάθε ελαστικό, συµπεριλαµβανοµένης της ρεζέρβας (εάν υπάρχει), θα πρέπει να ελέγχεται µία φορά
τον µήνα όταν είναι κρύο και φουσκωµένο στην πίεση που συνιστάται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου και αναφέρεται στο πινακιδάκι µε τις πιέσεις ελαστικών που βρίσκεται στο αυτοκίνητο. (Εάν
το αυτοκίνητό σας έχει ελαστικά διαφορετικού µεγέθους από αυτό που αναφέρεται στο πινακιδάκι
του αυτοκινήτου ή το πινακιδάκι µε τις πιέσεις των
ελαστικών, θα πρέπει να προσδιορίσετε την σωστή
πίεση για αυτά τα ελαστικά).
Το Σύστηµα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών
(TPMS) ελέγχει το ενδεικτικό φως TPMS (a) που
ανάβει όταν ένα ή περισσότερα από τα ελαστικά
σας είναι σηµαντικά ξεφούσκωτο. Μία προειδοποίηση µε την ένδειξη της θέσης του ελαστικού (b) θα
εµφανιστεί και αυτή στην οθόνη πληροφοριών του
αυτοκινήτου για να υποδείξει το ελαστικό ή τα ελαστικά µε την χαµηλή πίεση.

(Α) Βαλβίδα ελαστικού µε αισθητήρα

Εάν τώρα πιέσετε τον διακόπτη <ENTER> στο τιµόνι, θα εµφανιστεί µία νέα οθόνη για να σας δείξει
την πίεση και στα τέσσερα ελαστικά.

Αντίστοιχα, όταν ανάβει το ενδεικτικό φως TPMS,
θα πρέπει να σταµατήσετε και να ελέγξετε τα ελαστικά το συντοµότερο και να τα φουσκώσετε στην
σωστή πίεση. Η οδήγηση µε αρκετά ξεφούσκωτο
ελαστικό προκαλεί υπερθέρµανση του ελαστικού
και µπορεί να οδηγήσει σε σκάσιµό του. Επίσης η
χαµηλή πίεση των ελαστικών µειώνει την οικονοµία
του καυσίµου και την διάρκεια ζωής του πέλµατος
του ελαστικού και µπορεί να επηρεάσει τον χειρισµό του αυτοκινήτου και την ικανότητα φρεναρίσµατός του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σύστηµα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών,
παρακολουθεί την πίεση στα ελαστικά και των τεσσάρων τροχών ενώ το αυτοκίνητο είναι σε κίνηση.
Εάν υπάρξει απώλεια πίεσης, το σύστηµα θα προειδοποιήσει τον οδηγό χρησιµοποιώντας οπτική προειδοποίηση. Κάθε αισθητήρας TPMS (Α) έχει καταχωρηµένη θέση στον τροχό και στέλνει ασύρµατα

Το TPMS δεν υποκαθιστά την σωστή συντήρηση
των ελαστικών. Είναι ευθύνη του οδηγού να διατηρεί την σωστή πίεση των ελαστικών, εκόµη και
εάν η έλλειψη πίεσης δεν έχει φτάσει στο επίπεδο
να ενεργοποιεί το άναµµα στο ενδεικτικό φως
TPMS (a).
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Το ενδεικτικό φως TPMS αναβοσβήνει για µία σύντοµη χρονική περίοδο και µετά ανάβει συνεχόµενα εάν
το σύστηµα δεν λειτουργεί σωστά. Αυτή η σειρά θα
συνεχίσει κάθε φορά που βάζετε µπροστά το αυτοκίνητο και για όσο συνεχίζεται η δυσλειτουργία (λείπει
ή έχει πρόβληµα ο αισθητήρας TPMS ή δυσλειτουργεί το σύστηµα TPMS). Όταν η ένδειξη δυσλειτουργίας ανάβει το σύστηµα µπορεί να µην είναι ικανό να
ανιχνεύσει την χαµηλή πίεση των ελαστικών όπως
είναι ο προορισµός του. ∆υσλειτουργία του TPMS
µπορεί να προκύψει για διάφορους λόγους, συµπεριλαµβανοµένης της τοποθέτησης άλλων ελαστικών
ή τροχών στο αυτοκίνητο που δεν επιτρέπουν στο
TPMS να λειτουργήσει σωστά. Ελέγχετε πάντα την
το ενδεικτικό φως TPMS µετά την αντικατάσταση
ενός ή περισσοτέρων ελαστικών ή τροχών στο αυτοκίνητό σας για να βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά αντικατάστασης και οι τροχοί επιτρέπουν στο TPMS να
συνεχίσει να λειτουργεί σωστά.
•

Το TPMS δεν παρακολουθεί την πίεση του ελαστικού της ρεζέρβας.

•

Το TPMS θα ενεργοποιηθεί µόνο όταν το αυτοκίνητο κινείται µε πάνω από 25 χλµ / ώρα. Επίσης,
αυτό το σύστηµα µπορεί να µην ανιχνεύσει ξαφνική πτώση της πίεσης του ελαστικού (για παράδειγµα σκασµένο λάστιχο κατά την οδήγηση).

•

Το ενδεικτικό φως TPMS µπορεί να µην σβήσει
αυτόµατα όταν ρυθµίσετε την πίεση του ελαστικού. Αφού φουσκώσετε το ελαστικό στην συνιστώµενη πίεση κρύου ελαστικού οδηγήστε το
αυτοκίνητο µε ταχύτητα πάνω από 25 χλµ / ώρα
για να ενεργοποιηθεί το TPMS. ∆είτε το «Αναγνώριση ID και θέσης αισθητήρα TPMS» πιο κάτω.

•

Ανάλογα µε την αλλαγή στην εξωτερική θερµοκρασία, το ενδεικτικό φως TPMS µπορεί να ανάψει ακόµη και εάν η πίεση του ελαστικού έχει
ρυθµιστεί σωστά. Όταν τα ελαστικά θα είναι
κρύα, ρυθµίστε την πίεση του ελαστικού στην
συνιστώµενη πίεση ΚΡΥΟΥ ελαστικού και πάλι
και µετά επαναφέρετε το TPMS.

φως πίεσης ελαστικών. Εάν έχετε σκασµένο
λάστιχο, αντικαταστήστε το µε την ρεζέρβα το
συντοµότερο δυνατό. (∆είτε το «Σκασµένο λάστιχο» στο κεφάλαιο «6. Σε περίπτωση ανάγκης» για την αλλαγή του σκασµένου ελαστικού).
•

Όταν βάλετε την ρεζέρβα ή αλλάξετε τον τροχό, το TPMS δεν θα λειτουργήσει και το ενδεικτικό φως TPMS θα αναβοσβήσει για περίπου
1 λεπτό. Το φως θα παραµείνει αναµµένο µετά
το 1 λεπτό. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθήσατε
όλες τις οδηγίες για την αντικατάσταση του
τροχού και την σωστή τοποθέτηση του συστήµατος TPMS.

•

Η αντικατάσταση των ελαστικών µε άλλα διαφορετικών προδιαγραφών από αυτά που ορίζει η NISSAN θα µπορούσε να επηρεάσει την
σωστή λειτουργία του TPMS.

•

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το Γνήσιο NISSAN Στεγανοποιητικό Κιτ Επισκευής Ελαστικού ή ισάξιο την προσωρινή επισκευή του
ελαστικού σας. Μην βάζετε οποιοδήποτε άλλο
υγρό ελαστικών ή στεγανοποιητικό ελαστικού
αεροζόλ µέσα στα ελαστικά καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών.

•

Η NISSAN συνιστά να χρησιµοποιείτε µόνο το
Γνήσιο NISSAN Στεγανοποιητικό Ανάγκης
Ελαστικών. Τα άλλα στεγανοποιητικά µπορεί
να κάνουν ζηµιά στην φλάντζα της βαλβίδας
µε αποτέλεσµα την απώλεια πίεσης αέρα.
Μετά την χρήση στεγανοποιητικού επισκευής

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «[Check
cold tyre] (Έλεγχος κρύου ελαστικού)» πιο
κάτω.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Εάν το ενδεικτικό φως TPMS ανάβει ενώ οδηγείτε:
– αποφύγετε τους απότοµους χειρισµούς
του τιµονιού
– αποφύγετε το απότοµο φρενάρισµα
– µειώστε την ταχύτητα του αυτοκινήτου
– βγείτε από τον δρόµο σε ασφαλές σηµείο
– σταµατήστε το αυτοκίνητο το δυνατό συντοµότερο.

•

•

Η οδήγηση µε λάστιχα µε χαµηλή πίεση µπορεί
να δηµιουργήσει µόνιµη ζηµιά στα λάστιχα και
αυξάνει την πιθανότητα σκασίµατος ελαστικού. Μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζηµιά στο
αυτοκίνητο που να οδηγήσει σε ατύχηµα και
σοβαρό τραυµατισµό.
Ελέγχετε την πίεση και στα τέσσερα ελαστικά.
Ρυθµίζετε την πίεση στην συνιστώµενη πίεση
ΚΡΥΩΝ ελαστικών που φαίνεται στο πινακιδάκι των ελαστικών ώστε να σβήσει το ενδεικτικό
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ελαστικού επισκεφθείτε ένα εξουσιοδοτηµένο
συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο
το συντοµότερο δυνατό (για τα µοντέλα που
είναι εξοπλισµένα µε κιτ επισκευής ανάγκης
ελαστικού).

•

Όταν φουσκώνετε τα ελαστικά και ελέγχεται
την πίεση των ελαστικών ποτέ µην λυγίζετε τις
βαλβίδες.

•

Για την στερέωση των αισθητήρων TPMS
στους τροχούς έχουν τοποθετηθεί ειδικές
αλουµινένιες βαλβίδες. Ο αισθητήρας TPMS
είναι στερεωµένος στους τροχούς µε ένα παξιµάδι. Το παξιµάδι χρειάζεται σωστή τοποθέτηση µε δύναµη σφυξίµατος των 7,5 +/- 0,5
Nm. Εάν ο αισθητήρας TPMS σφιχτεί υπερβαίνοντας το όριο, υπάρχει µία πιθανότητα να
πάθει ζηµιά η στεφάνη του αισθητήρα. Εάν ο
αισθητήρας σφιχτεί κάτω από το όριο, υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξει διαρροή αέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Το TPMS µπορεί να µην λειτουργήσει κανονικά
όταν οι τροχοί είναι εξοπλισµένοι µε αλυσίδες
χιονιού ή οι τροχοί είναι θαµµένοι στο χιόνι.

•

Μην τοποθετείτε µεταλλικό φιλµ ή άλλα µεταλλικά µέρη (κεραία κλπ) στα παράθυρα. Αυτό
µπορεί να προκαλέσει κακή λήψη των σηµάτων από τους αισθητήρες πίεσης ελαστικών
και το TPMS δεν θα λειτουργεί σωστά.
Ορισµένες µονάδες και µεταδότες µπορεί
προσωρινά να παρεµβληθούν στην λειτουργία
του TPMS και να προκαλέσουν το ενδεικτικό
φως του TPMS να ανάψει. Ορισµένα παραδείγµατα είναι:
– Εγκαταστάσεις ή ηλεκτρικές συσκευές που
χρησιµοποιούν παρόµοιες ραδιοσυχνότητες κοντά στο αυτοκίνητο.
– Εάν ένας µεταδότης που είναι καθορισµένος σε παρόµοιες συχνότητες χρησιµοποιείται µέσα ή κοντά στο αυτοκίνητο.
– Εάν ένας υπολογιστής (ή παρόµοιος εξοπλισµός) ή ένας µετατροπέας DC/AC χρησιµοποιείται µέσα ή κοντά στο αυτοκίνητο.
– Εάν είναι συνδεµένες στην παροχή 12V του
αυτοκινήτου σας µονάδες που δεν είναι
εγκεκριµένες από τη Nissan.

•

Χρησιµοποιήστε γνήσιες Nissan ή ισάξιες τάπες βαλβίδων που συµµορφώνονται µε τις
προδιαγραφές που έχουν οι τάπες βαλβίδων
που είναι τοποθετηµένες από το εργοστάσιο.

•

Μην χρησιµοποιείτε µεταλλικές τάπες βαλβίδων.

•

Βάλτε σωστά τις τάπες των βαλβίδων. Χωρίς
τις τάπες των βαλβίδων µπορεί να πάθουν ζηµιά οι βαλβίδες και οι αισθητήρες του συστήµατος παρακολούθησης πίεσης ελαστικών.

•

Μην κάνετε ζηµιά στις βαλβίδες και τους αισθητήρες όταν αποθηκεύετε τους τροχούς ή
τοποθετείτε διαφορετικά ελαστικά.

•

Αντικαθιστάτε τις ροδέλες του αισθητήρα όταν
αλλάζετε ελαστικά. Όταν έχουν αφαιρεθεί οι ροδέλες δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν πάλι
και πρέπει να αντικατασταθούν. Οι αισθητήρες
TPMS µπορούν να χρησιµοποιηθούν πάλι.
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•

Να προσέχετε όταν χρησιµοποιείτε εξοπλισµό
φουσκώµατος ελαστικών µε άκαµπτο σωλήνα
παροχής αέρα καθώς η δύναµη που ασκείτε
από το µακρύ στόµιο µπορεί να κάνει ζηµιά
στο στεφάνη της βαλβίδας.

Το Σύστηµα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών
(TPMS) παρακολουθεί την πίεση των ελαστικών και
τους τέσσερις τροχούς εκτός από την ρεζέρβα
(όπου υπάρχει). Όταν ανάβει το ενδεικτικό φως
TPMS µαζί µε το ενδεικτικό φως θέσης TPMS
(στους µετρητές), ένα ή περισσότερα ελαστικά
έχουν σηµαντικά χαµηλότερη πίεση. Εάν το αυτοκίνητο οδηγηθεί µε χαµηλή πίεση ελαστικών, το TPMS
θα ενεργοποιήσει το ενδεικτικό φως µαζί ενδεικτικό
φως θέσης ελαστικού TPMS που θα παραµείνει
αναµµένο. Το σύστηµα αυτό θα απενεργοποιηθεί
µόνο όταν διορθώσετε την πίεση του ελαστικού και
οδηγήσετε το αυτοκίνητο σε ταχύτητες πάνω από
τα 25 χλµ/ώρα.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
Ενδεικτικά φώτα TPMS

Χαµηλή πίεση ελαστικού

3. Οδηγήστε το αυτοκίνητο για αρκετά λεπτά µε
ταχύτητα ανάµεσα στα 25 και τα 100 χλµ/ώρα. Η
ταυτότητα και η θέση του αισθητήρα TPMS θα
ανιχνευτούν αυτόµατα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πιθανή αιτία

Συνιστώµενη ενέργεια

Φουσκώστε το ελαστικό στην
Συνήθως η πίεση των ελαστικών είναι σωστή πίεση.
φυσικό να µειωθεί µε τον χρόνο.
Ελέγξτε εάν υπάρχουν οι αισθη∆εν έχει ανιχνευτεί γνήσιος αισθητή- τήρες TPMS. Εάν λείπει κάποιρας TPMS της Nissan σε έναν ή περισ- ος αισθητήρας TPMS προσθέστε έναν γνήσιο αισθητήρα
σότερους τροχούς
TPMS της Nissan.
Λόγω εξωτερικών πηγών υπάρχει παρεµβολή στη επικοινωνία ανάµεσα Οδηγήστε µακριά από την περιστους αισθητήρες TPMS των τροχών οχή ή την παρεµβολή
και τον δέκτη TPMS.
Εάν το πρόβληµα επιµένει αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο
∆υσλειτουργία τµηµάτων του TPMS
συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Με τον διακόπτη της µίζας στην θέση ΟΝ, όταν το
αυτοκίνητο αρχίσει να κινείται παρακολουθείται η
πίεση των ελαστικών.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ TPMS
Συνιστάται η καταχώρηση ενός νέου αισθητήρα
TPMS ή της θέσης του αισθητήρα να γίνεται από
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο.

Το TPMS µπορεί να µην καλιµπραριστεί εάν έχουν
εφαρµογή µία η περισσότερες από τις ακόλουθες
συνθήκες:
•

Κακή κατάσταση του δρόµου

•

Το TPMS δεν λαµβάνει σωστά δεδοµένα από
τους αισθητήρες πίεσης ελαστικών

•

Οδηγείτε µε κάτω από 25 χλµ/ώρα

•

Οδηγείτε µε πάνω από 100 χλµ/ώρα

•

Μεγάλη επιτάχυνση

•

Μεγάλη επιβράδυνση

•

Οδήγηση σταµάτα – ξεκίνα ή µε κύµατα κίνησης

•

Συνεχόµενα γρήγορος χειρισµός του αυτοκινήτου

Επίσης είναι δυνατό να καταχωρήσετε τον αισθητήρα µόνος σας ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
∆ιαδικασία:
1. Αλλάξατε την θέση του ελαστικού ή τοποθετήσατε νέο αισθητήρα TPMS.
2. Παρκάρετε µε τον διακόπτη της µίζας στην θέση
ΟΝ ή τον κινητήρα σε λειτουργία για περισσότερα από 20 λεπτά. Θα πρέπει να κάνετε το βήµα
αυτό πριν οδηγήσετε.
5-8

178

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΠΙΕΣΗΣ TPMS

ντρο του µπροστινού και του πίσω άξονα στην οθόνη
TPMS της οθόνης πληροφοριών αυτοκινήτου.

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Οι µονάδες που εµφανίζονται από το σύστηµα TPMS
µπορούν να επιλεγούν χρησιµοποιώντας την οθόνη
πληροφοριών του αυτοκινήτου. Επιλέξτε το µενού
[Settings], µετά το [Tyre Pressures]. Επιλέξτε [Tyre
Pressure Unit] και µετά την µονάδα που θέλετε.

ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΚΡΥΩΝ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ [CHECK COLD TYRE]
(A) Πίεση ελαστικού
(B) Μονάδες πίεσης ελαστικού
(C) Στόχος πίεσης ελαστικού µπροστά
(D) Στόχος πίεσης ελαστικού πίσω
Εάν χρησιµοποιείτε το αυτοκίνητό σας µε το µέγιστο του φορτίου, η πίεση των ελαστικών θα πρέπει
να ρυθµιστεί σε αυτή που φαίνεται στο πινακιδάκι
των ελαστικών για πλήρες φορτίο.
Το σύστηµα TPMS µπορεί να ρυθµιστεί στην οθόνη
πληροφοριών του αυτοκινήτου για να έχει τον στόχο πίεσης στην πίεση πλήρους φορτίου που φαίνεται στο πινακιδάκι των ελαστικών. ∆είτε το «Ρυθµίσεις» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».
Για να ρυθµίσετε την πίεση στόχου χρησιµοποιήστε
τους διακόπτες στο τιµόνι για να επιλέξετε το µενού
[Settings] και ακολούθως το [Tyre Pressures]. Επιλέξτε [Target Front] και [Target Rear] και ορίστε την
πίεση των ελαστικών που θέλετε.
Οι πιέσεις στόχοι του TPMS θα εµφανιστούν στο κέ-

Εάν η πίεση του ελαστικού γίνει υψηλότερη από την
ιδανική στην διάρκεια της οδήγησης, το µήνυµα
[Check Cold Tyre] θα εµφανιστεί στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου. (∆είτε το “Settings”
(ρυθµίσεις) στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια»).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ακόµη και εάν η πίεση είναι πάνω από την καθορισµένη πίεση, το κίτρινο χρώµα στην προειδοποίη-

ση πίεσης ελαστικού σηµαίνει ότι η πίεση του ελαστικού είναι στην πραγµατικότητα πολύ χαµηλή. Η
πίεση του ελαστικού αυξάνεται κατά την οδήγηση.
Ελέγξτε την πίεση όταν το ελαστικό είναι κρύο.

ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ TPMS
Η πίεση του ελαστικού επηρεάζεται από την θερµοκρασία του ελαστικού η οποία αυξάνεται όταν το
ελαστικό κινείται στον δρόµο. Για να µπορείτε να
παρακολουθείτε µε ακρίβεια την διαρροή αέρα και
να αποφύγετε διαρροή και εσφαλµένες προειδοποιήσεις από το TPMS λόγω µειώσεων στην θερµοκρασία, το σύστηµα TPMS χρησιµοποιεί αισθητήρες θερµοκρασίας στα ελαστικά για να κάνουν
υπολογισµούς για την αντιστάθµισης της θερµοκρασίας.
Σε σπάνιες περιστάσεις µπορεί να είναι απαραίτητο
να καλιµπράρετε τις θερµοκρασίες αναφοράς του
συστήµατος TPMS χρησιµοποιώντας την οθόνη
πληροφοριών του αυτοκινήτου. ∆είτε το “Settings”
(ρυθµίσεις) στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια». Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να γίνεται µόνο
όταν η πραγµατική πίεση των ελαστικών έχει ρυθµιστεί ενώ η παρούσα εξωτερική θερµοκρασία είναι
σηµαντικά διαφορετική από την παρούσα θερµοκρασία καλιµπραρίσµατος.
Για να ενεργοποιήσετε το καλιµπράρισµα θερµοκρασίας TPMS χρησιµοποιήστε τους διακόπτες στο
τιµόνι για να επιλέξετε το µενού [Settings] και µετά
[Tyre Pressures]. Επιλέξτε [Calibrate] και µετά
[Start]. Όσο γίνεται το καλιµπράρισµα θα εµφανίζεται το µήνυµα [Resetting tyre pressure system] στην
οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.
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ΤΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
(µοντέλα µε κινητήρα
βενζίνης)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
(TURBO) (Μοντέλα µε
κινητήρα πετρελαίου)
ώσουν σοβαρά την ικανότητα του τριοδικού
καταλύτη να βοηθά στην µείωση των καυσαερίων που προκαλούν ρύπανση.

NISSAN Blue Citizenship
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.

Το σύστηµα του turbo χρησιµοποιεί λάδι κινητήρα
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.

•

Έχετε τον κινητήρας σας πάντα σωστά ρυθµισµένο. ∆υσλειτουργίες στο σύστηµα ανάφλεξης, στο σύστηµα έγχυσης, ή στα ηλεκτρικά
συστήµατα µπορεί να προκαλέσει ροή πολύ
πλούσιο µείγµατος στον καταλύτη προκαλώντας την υπερθέρµανσή του.

Τα καυσαέρια και το σύστηµα της εξάτµισης
είναι πολύ ζεστά. Όταν λειτουργεί ο κινητήρας
µην αφήνετε ανθρώπους ή εύφλεκτα υλικά να
έρχονται σε επαφή µε την εξάτµιση.

•

Αποφύγετε την οδήγηση µε εξαιρετικά χαµηλή
στάθµη καυσίµου. Εάν µείνετε από καύσιµο ο
κινητήρας θα ρετάρει προκαλώντας ζηµιά
στον καταλύτη.

Για να εξασφαλίσετε την παρατεταµένη ζωή και
απόδοση του turbo είναι λογικό να συµµορφωθείτε
µε τις παρακάτω διαδικασίες συντήρησης:

•

Μην σταµατάτε ή παρκάρετε το αυτοκίνητο
πάνω σε εύφλεκτα υλικά όπως το ξερό γρασίδι, χαρτιά ή κουρέλια γιατί µπορεί να πάρουν
φωτιά εύκολα.

•

Το διάστηµα συντήρησης θα µειωθεί πιο γρήγορα
σε συγκεκριµένους τύπους οδήγησης, ειδικά όταν
οδηγείτε µε χαµηλές ταχύτητες σε συνθήκες πόλης.

•

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

Μην συνεχίσετε οδηγείτε εάν ο κινητήρας έχει
αχρόνιστη ανάφλεξη ή εάν υπάρχει αισθητή
µείωση της απόδοσης ή εντοπίσετε κάτι άλλο
το ασυνήθιστο. Θα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις το αυτοκίνητο να ελεγχθεί προσεκτικά από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΖΗΜΙΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ
•

•

Χρησιµοποιείτε µόνο ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ
του τύπου που συνιστάται στο «Συστάσεις για
τα καύσιµα» του κεφαλαίου «9. Τεχνικές πληροφορίες». Η χρήση βενζίνης µε µόλυβδο θα
προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον τριοδικό καταλύτη.

•

Μην µαρσάρετε τον κινητήρα όταν τον ζεσταίνετε.

•

Μην σπρώχνετε ή ρυµουλκείτε το αυτοκίνητο
για να βάλετε µπροστά τον κινητήρα.

Μην χρησιµοποιείτε βενζίνη µε µόλυβδο. Τα
κατάλοιπα από την βενζίνη µε µόλυβδο θα µει-

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Αλλάζετε το λάδι του κινητήρα πετρελαίου µε
turbo όπως αναφέρεται στο Βιβλίο Εγγύησης
και Αρχείο Συντήρησης που σας δίνεται ξεχωριστά.

•

Χρησιµοποιείτε µόνο το συνιστώµενο λάδι κινητήρα. ∆είτε σχετικά το κεφάλαιο «9. Τεχνικές πληροφορίες».

•

Εάν έχετε οδηγήσει το αυτοκίνητο µε συνεχή
υψηλή ταχύτητα, αφήστε τον κινητήρα να δουλέψει για λίγο στο ρελαντί πριν τον σβήσετε.

•

Μην λειτουργείτε τον κινητήρα σε υψηλές
στροφές αµέσως µόλις βάλετε µπροστά το αυτοκίνητο.
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ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΗΣΗ
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.

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ
(όπου υπάρχει)

πάνω στο νερό που θα προκαλέσει απώλεια του
ελέγχου του αυτοκινήτου. Τα φαγωµένα λάστιχα αυξάνουν τον κίνδυνο.

Ο∆ΗΓΗΣΗ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
•

Οδηγείτε προσεκτικά.

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΚΡΥΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

•

Λόγω του υψηλού ρελαντί όταν ο κινητήρας είναι
κρύος, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός
όταν αλλάζετε ταχύτητα µόλις βάλετε µπροστά το
αυτοκίνητο και κατά την διάρκεια της περιόδου
προθέρµανσης του κινητήρα.

Αποφύγετε τις απότοµες εκκινήσεις, τις απότοµες επιταχύνσεις και τα απότοµα φρεναρίσµατα.

•

Αποφύγετε τις απότοµες στροφές ή αλλαγές
λωρίδας.

•

Αποφύγετε τους απότοµους χειρισµούς του τιµονιού.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
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.

•

Θα πρέπει να κρατάτε µεγαλύτερη απόσταση
από τα προπορευόµενα αυτοκίνητα.

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.

•

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ µην αφαιρείτε το κλειδί ή γυρίζετε τον διακόπτη της µίζας στην θέση LOCK ενώ οδηγείτε. Το
τιµόνι θα κλειδώσει και µπορεί ο οδηγός να χάσει
τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αυτό θα µπορούσε
να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρή ζηµιά στο αυτοκίνητο ή προσωπικό τραυµατισµό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Να χρησιµοποιείτε τα ηλεκτρικά αξεσουάρ µε τον
κινητήρα σε λειτουργία για να αποφύγετε το άδειασµα της µπαταρίας του αυτοκινήτου. Εάν πρέπει
να χρησιµοποιήσετε αξεσουάρ ενώ ο κινητήρας
δεν λειτουργεί, µην τα χρησιµοποιείτε για µεγάλα
χρονικά διαστήµατα και µην χρησιµοποιείτε πολλαπλά ηλεκτρικά αξεσουάρ ταυτόχρονα.

Ο∆ΗΓΗΣΗ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ∆ΡΟΜΟ
•

(1) OFF

Ο διακόπτης περιλαµβάνει µία µονάδα κλειδαριάς
τιµονιού.

Όταν το νερό καλύπτει την επιφάνεια του δρόµου µε λακκούβες ή µικρά ρυάκια κλπ., ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ για να αποφύγετε το γλίστρηµα
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ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

3. Βγάλτε το κλειδί από τον διακόπτη της µίζας.

Για να κλειδώσετε το τιµόνι, γυρίστε τον διακόπτη
της µίζας στην θέση LOCK και βγάλτε το κλειδί από
τον διακόπτη της µίζας. Στην συνέχεια γυρίστε το
τιµόνι δεξιά. Για να ξεκλειδώσετε το τιµόνι, βάλτε το
κλειδί στον διακόπτη της µίζας και γυρίστε το απαλά ενώ περιστρέφετε ελαφρά το τιµόνι δεξιά και
αριστερά.

Εάν το κλειδί έχει βγει από τον διακόπτη της µίζας,
ο επιλογέας ταχυτήτων δεν µπορεί να βγει από την
θέση Ρ (παρκάρισµα).

Το κλειδί µπορεί να βγει µόνο όταν ο διακόπτης της
µίζας είναι στην θέση LOCK (κανονική θέση παρκαρίσµατος) (0).

ΣΑΖΜΑΝ XTRONIC (CVT)
Η κλειδαριά της µίζας είναι σχεδιασµένη ώστε ο διακόπτης να µην µπορεί να γυρίσει στην θέση LOCK,
έως ότου ο επιλογέας ταχυτήτων µετακινηθεί στην
θέση Ρ (παρκάρισµα).
Όταν µετακινείτε τον διακόπτη της µίζας στην θέση
LOCK, για να βγάλετε το κλειδί από τον διακόπτη
της µίζας, βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας ταχυτήτων
είναι στην θέση Ρ (παρκάρισµα).
Ο επιλογέας ταχυτήτων µπορεί να µετακινηθεί από
την θέση Ρ (παρκάρισµα) όταν ο διακόπτης της µίζας είναι στην θέση ΟΝ και είναι πατηµένο το πεντάλ του φρένου.
Για να βγάλετε το κλειδί από τον διακόπτη της µίζας:
1. Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στην θέση
Ρ (παρκάρισµα).
2. Γυρίστε το κλειδί στον διακόπτη της µίζας στην
θέση LOCK.

Όταν το κλειδί δεν µπορεί να γυρίσει στην θέση
LOCK, κάντε τα παρακάτω για να βγάλετε το κλειδί:
1. Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στην θέση
Ρ (παρκάρισµα).

ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
LOCK (0) (κανονική θέση παρκαρίσµατος)
Το κλειδί µπορεί να βγει µόνο από αυτή την θέση.
Το τιµόνι µπορεί να κλειδώσει µόνο σε αυτή την
θέση.

OFF/ACC (1)

2. Γυρίστε τον διακόπτη της µίζας ελαφρά προς
την κατεύθυνση ΟΝ.

Ο κινητήρας σβήνει χωρίς να κλειδώσει το τιµόνι. Η
θέση αυτή ενεργοποιεί τα ηλεκτρικά αξεσουάρ
όπως είναι το ραδιόφωνο όταν δεν λειτουργεί ο κινητήρας.

3. Γυρίστε τον διακόπτη της µίζας στην θέση
LOCK.

ON (2) (Θέση κανονικής λειτουργίας)

4. Βγάλτε το κλειδί.

Η θέση αυτή ενεργοποιεί το σύστηµα ανάφλεξης
και τα ηλεκτρικά αξεσουάρ.

ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
Για να κλειδώσετε το τιµόνι

START (3)

1. Γυρίστε τον διακόπτη της µίζας στην θέση
LOCK.
2. Βγάλτε το κλειδί από τον διακόπτη της µίζας.

Ενεργοποιείται η µίζα και ο κινητήρας θα πάρει
µπροστά. Μόλις πάρει µπροστά ο κινητήρας, αφήστε αµέσως το κλειδί. Θα επιστρέψει στην θέση
ΟΝ.

3. Γυρίστε το κλειδί κατά 1/6 της στροφής δεξιά,
από την ευθεία θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να ξεκλειδώσετε το τιµόνι

Όταν ο κινητήρας έχει σταµατήσει αυτόµατα από
το σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης, ο διακόπτης
της µίζας µπορεί ακόµη να λειτουργήσει όπως συνήθως.

1. Βάλτε το κλειδί στον διακόπτη της µίζας.
2. Γυρίστε απαλά τον διακόπτη της µίζας, ενώ περιστρέφετε το τιµόνι ελαφρά δεξιά και αριστερά.

Μοντέλα µε σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης:

Στο τέλος της διαδροµής γυρίστε τον διακόπτη
της µίζας στην θέση OFF για να αποφύγετε το
άδειασµα της µπαταρίας. Το σύστηµα Σβησίµατος
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ΚΟΥΜΠΙ ΜΙΖΑΣ (όπου υπάρχει)
/ Εκκίνησης δεν γυρίζει αυτόµατα την µίζα στην
θέση OFF.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΤΗΣ ΜΙΖΑΣ

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ NISSAN NATS
Το αντικλεπτικό σύστηµα της NISSAN (NATS) θα
σταµατήσει τον κινητήρα εάν κάποιος προσπαθήσει
να τον βάλει µπροστά µε κλειδί που δεν είναι καταχωρηµένο στο NATS.
Εάν δεν µπορέσατε να βάλετε µπροστά τον κινητήρα χρησιµοποιώντας το κλειδί του NATS, γυρίστε
τον διακόπτη της µίζας στην θέση LOCK, περιµένετε 5 δευτερόλεπτα και γυρίστε τον στην θέση
START πάλι για να βάλετε µπροστά τον κινητήρα.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Αντικλεπτικό σύστηµα Nissan NATS» στο κεφάλαιο «3.
Έλεγχοι και ρυθµίσεις πριν την οδήγηση».

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Μην χειρίζεστε το πιεζόµενο κουµπί διακόπτη µίζας ενώ οδηγείτε το αυτοκίνητο εκτός εάν παραστεί ανάγκη. (Ο κινητήρας θα σταµατήσει εάν
πατήσετε τον διακόπτη της µίζας 3 διαδοχικές
φορές ή εάν πατήσετε τον διακόπτη και τον κρατήσετε για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα). Το
τιµόνι µπορεί να κλειδώσει και να κάνει τον οδηγό
να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αυτό µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρή ζηµιά στο
αυτοκίνητο ή τραυµατισµό.
Πριν βάλετε σε λειτουργία τον διακόπτη της µίζας,
βεβαιωθείτε ότι:
•
•

κίνητο.
•

Ποτέ µην αφήνετε το Έξυπνο Κλειδί µέσα στο
αυτοκίνητο όταν βγαίνετε από αυτό.

•

Εάν το Έξυπνο Κλειδί είναι πολύ µακριά από
τον οδηγό, το αυτοκίνητο µπορεί να µην πάρει
µπροστά.

•

Εάν αδειάσει η µπαταρία του αυτοκινήτου, ο
διακόπτης της µίζας δεν µπορεί να αλλάξει
από την θέση LOCK και εάν το τιµόνι είναι
κλειδωµένο δεν µπορεί να µετακινηθεί. Φορτίστε την µπαταρία το συντοµότερο δυνατό.
(∆είτε το «Ξεκίνηµα µε βοηθητική µπαταρία»
στο κεφάλαιο «6. Σε περίπτωση ανάγκης»).

Ακτίνα λειτουργίας

έχετε µετακινήσει τον επιλογέα ταχυτήτων στην
θέση Ν (νεκρά) (µοντέλα µε µηχανικό σαζµάν).
έχετε µετακινήσει τον επιλογέα ταχυτήτων στην
θέση Ρ (παρκάρισµα) (µοντέλα µε σαζµάν
XTRONIC (CVT).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
Το σύστηµα του Έξυπνου Κλειδιού µπορεί να λειτουργήσει τον διακόπτη της µίζας χωρίς να βγάλετε
το κλειδί από την τσέπη ή την τσάντα σας. Το περιβάλλον λειτουργίας και / οι συνθήκες µπορεί να
επηρεάσουν την λειτουργία του συστήµατος του
Έξυπνου Κλειδιού.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Να είστε σίγουρος ότι έχετε το Έξυπνο Κλειδί
πάνω σας όταν βάζετε σε λειτουργία το αυτο-

Το Έξυπνο Κλειδί µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να
βάλετε µπροστά τον κινητήρα µόνο όταν το Έξυπνο
Κλειδί είναι µέσα στην προδιαγεγραµµένη ακτίνα
λειτουργίας (1) όπως φαίνεται στην εικόνα.
Όταν η µπαταρία του Έξυπνου Κλειδιού είναι σχεδόν άδεια ή υπάρχουν ισχυρά ραδιοκύµατα κοντά
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την θέση λειτουργίας, η ακτίνα λειτουργίας του
Έξυπνου Κλειδιού µικραίνει και µπορεί αυτό να µην
λειτουργήσει σωστά.
Εάν το Έξυπνο Κλειδί είναι µέσα στην ακτίνα λειτουργίας είναι δυνατό για οποιονδήποτε, ακόµη και
για κάποιον που δεν µεταφέρει το Έξυπνο Κλειδί,
να πατήσει τον διακόπτη της µίζας και να βάλει
µπροστά τον κινητήρα.
•

Η περιοχή του χώρου αποσκευών δεν συµπεριλαµβάνεται µέσα στην ακτίνα λειτουργίας για το
ξεκίνηµα του κινητήρα.

•

Εάν το Έξυπνο Κλειδί είναι πάνω στο ταµπλό,
µέσα στο ντουλαπάκι, στην θήκη της πόρτας ή
σε γωνία του εσωτερικού χώρου, µπορεί να µην
λειτουργήσει.

•

Εάν το Έξυπνο Κλειδί έχει τοποθετηθεί κοντά
στην πόρτα ή σε παράθυρο από το εξωτερικό
του αυτοκινήτου, µπορεί να µην λειτουργήσει.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΤΗΣ ΜΙΖΑΣ

τε το πεντάλ του φρένου, ο διακόπτης της µίζας θα
ανάψει:
Πατήστε το κέντρο του διακόπτη της µίζας:
•

Μία φορά για να αλλάξει στο ΟΝ.

•

∆ύο φορές για να αλλάξει στο OFF.

Ο διακόπτης της µίζας θα επιστρέψει αυτόµατα στην
θέση LOCK όταν ανοίξει ή κλείσει οποιαδήποτε πόρτα µε τον διακόπτη της µίζας στην θέση OFF.
Ορισµένες ενδείξεις και προειδοποιήσεις για την
λειτουργία εµφανίζονται στην οθόνη πληροφοριών
του αυτοκινήτου. ∆είτε το «Οθόνη πληροφοριών
του αυτοκινήτου» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».

Θέση ΟΝ (θέση κανονικής λειτουργίας)

Αλλάξει θέση ο διακόπτης της µίζας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Μην αφήνετε το αυτοκίνητο για µεγάλα χρονικά διαστήµατα όταν ο διακόπτης της µίζας είναι στην θέση ACC ή ON και δεν λειτουργεί ο
κινητήρας. Αυτό µπορεί να αδειάσει την µπαταρία.

•

Να χρησιµοποιείτε τα ηλεκτρικά αξεσουάρ µε
τον κινητήρα σε λειτουργία για να αποφύγετε
το άδειασµα της µπαταρίας του αυτοκινήτου.
Εάν πρέπει να χρησιµοποιήσετε αξεσουάρ
ενώ ο κινητήρας δεν λειτουργεί, µην τα χρησιµοποιείτε για µεγάλα χρονικά διαστήµατα και
µην χρησιµοποιείτε πολλαπλά ηλεκτρικά αξεσουάρ ταυτόχρονα.

Η θέση αυτή ανάβει το σύστηµα ανάφλεξης και τα
ηλεκτρικά αξεσουάρ.

Θέση LOCK (θέση κανονικού
παρκαρίσµατος)

Η θέση ΟΝ έχει µία λειτουργία εξοικονόµησης µπαταρίας που θα βάλει τον διακόπτη της µίζας στην
θέση OFF εάν το αυτοκίνητο δεν λειτουργεί, µετά
από λίγο χρονικό διάστηµα και κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

Ο διακόπτης της µίζας και η κλειδαριά του τιµονιού
µπορούν να κλειδώσουν µόνο σε αυτή την θέση.

•

Όλες οι πόρτες είναι κλειστές

•

Ο επιλογέας ταχυτήτων είναι στην θέση Ρ (παρκάρισµα) (για τα µοντέλα µε σαζµάν XTRONIC)

Η λειτουργία εξοικονόµησης µπαταρίας θα ακυρωθεί εάν προκύψει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

Όταν ο διακόπτης της µίζας πατηθεί χωρίς να πατά-

•

•

Ανοίξει οποιαδήποτε πόρτα.

•

Μετακινηθεί ο επιλογέας ταχυτήτων εκτός της
θέσης Ρ (παρκάρισµα).

Ο διακόπτης της µίζας θα κλειδώσει όταν οποιαδήποτε πόρτα ανοίξει ή κλείσει µε τον διακόπτη της
µίζας σβηστό.
Σαζµάν XTRONIC:
Το κλείδωµα της µίζας είναι σχεδιασµένο ώστε ο
διακόπτης της µίζας να µην µπορεί να µπει στην
θέση LOCK έως ότου ο επιλογέας ταχυτήτων να
µετακινηθεί στην θέση Ρ (παρκάρισµα). Όταν πατάτε τον διακόπτη της µίζας στην θέση OFF, βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας ταχυτήτων είναι στην θέση Ρ
(παρκάρισµα).
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Όταν ο διακόπτης της µίζας δεν µπορεί να αλλάξει
στην θέση LOCK:
1. Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στην θέση
Ρ (παρκάρισµα).
2. Πατήστε τον διακόπτη της µίζας. Η θέση του διακόπτη της µίζας θα αλλάξει στην θέση ΟΝ.
3. Πατήστε πάλι τον διακόπτη της µίζας στην θέση
LOCK.
Ο επιλογέας ταχυτήτων µπορεί να µετακινηθεί από
την θέση Ρ (παρκάρισµα) εάν ο διακόπτης της µίζας
είναι στην θέση ΟΝ και το πεντάλ του φρένου είναι
πατηµένο.

επανεκκίνηση πατώντας το κουµπί παροχής / ελέγχου έντασης ήχου (∆είτε το κεφάλαιο «4. Οθόνη,
καλοριφέρ, air conditioner και ηχοσύστηµα»), ή το
κουµπί ξεκλειδώµατος στο τηλεχειριστήριο για έως
και συνολικά 30 λεπτά.

ΚΟΨΙΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΝΑΓΚΗΣ
Για να κόψετε τον κινητήρα σε περίπτωση ανάγκης
και ενώ οδηγείτε, κάντε την ακόλουθη διαδικασία:
•

Πατήστε αστραπιαία το κουµπί µίζας 3 διαδοχικές φορές σε λιγότερο από 1.5 δευτερόλεπτο, ή

Εάν έχει αδειάσει η µπαταρία του αυτοκινήτου, το
κουµπί της µίζας δεν µπορεί να µετακινηθεί από την
θέση LOCK.

•

Πατήστε και κρατήστε το κουµπί της µίζας για
περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα.

Θέση OFF

Ο διακόπτης της µίζας διαθέτει µονάδα αντικλεπτικής κλειδαριάς τιµονιού.

Ο διακόπτης της µίζας είναι στην θέση OFF όταν ο
κινητήρας έχει σβήσει µε την χρήση του διακόπτη
της µίζας. ∆εν θα ανάβει κανένα φως πάνω στον
διακόπτη της µίζας.

Αυτόµατη Θέση ACC

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Εάν η µπαταρία του αυτοκινήτου είναι άδεια, ο
διακόπτης της µίζας δεν µπορεί να αλλάξει
από την θέση LOCK.

•

Εάν ο διακόπτης της µίζας δεν αλλάζει από
την θέση LOCK, πατήστε πάλι τον διακόπτη
της µίζας ενώ περιστρέφετε το τιµόνι ελαφρά
προς τα δεξιά ή τα αριστερά.

Α∆ΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ

ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

Για να κλειδώσετε το τιµόνι
1. Πατήστε τον διακόπτη της µίζας στην θέση OFF
όπου η ένδειξη της θέσης του διακόπτη της µίζας δεν θα ανάβει.

Με το αυτοκίνητο στην θέση Ρ (παρκάρισµα), το
Έξυπνο Κλειδί µαζί σας και τον διακόπτη της µίζας
τοποθετηµένο από την θέση ΟΝ στην θέση OFF, το
ραδιόφωνο µπορεί ακόµη να χρησιµοποιηθεί για
µία χρονική περίοδο ή έως ότου ανοίξετε την πόρτα
του οδηγού.

2. Ανοίξτε ή κλείστε την πόρτα. Ο διακόπτης της
µίζας γυρίζει στην θέση LOCK.

Μετά από µία χρονική περίοδο, οι λειτουργίες όπως
ραδιόφωνο, σύστηµα πλοήγησης και σύστηµα τηλεφώνου Bluetooth® Hands-Free µπορεί να κάνουν

Εάν η µπαταρία του Έξυπνου Κλειδιού αδειάσει ή οι
συνθήκες περιβάλλοντος παρεµβάλλονται στην λειτουργία του Έξυπνου Κλειδιού, βάλτε µπροστά τον
κινητήρα σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία:

3. Γυρίστε το τιµόνι κατά 1/6 της στροφής από την
ευθεία θέση, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

1. Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στην θέση
Ρ (παρκάρισµα) (µοντέλα XTRONIC) ή Ν (νεκρά)
(µοντέλα µε µηχανικό σαζµάν).

Για να ξεκλειδώσετε το τιµόνι

2. Πατήστε σταθερά το πεντάλ του φρένου.

Πατήστε τον διακόπτη της µίζας και το τιµόνι θα ξεκλειδώσει αυτόµατα.

3. Πατήστε το πεντάλ του συµπλέκτη στο πάτωµα
(µοντέλα µε µηχανικό σαζµάν).

5-15
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ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
4. Ακουµπήστε τον διακόπτη της µίζας µε το Έξυπνο Κλειδί (όπως φαίνεται στην εικόνα). (Ένας
βοµβητής θα ηχήσει).
5. Πατήστε τον διακόπτη της µίζας ενώ πατάτε το
πεντάλ του φρένου, µέσα σε 10 δευτερόλεπτα
από την στιγµή που ηχήσει ο βοµβητής. Ο κινητήρας θα ξεκινήσει.
Αφού κάνετε το βήµα 4, όταν ο διακόπτης της µίζας
έχει πατηθεί χωρίς να πατάτε το πεντάλ του φρένου, η θέση του διακόπτη της µίζας θα αλλάξει στο
ACC.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•

•

Όταν ο διακόπτης της µίζας έχει πατηθεί στην
θέση ACC ή ΟΝ ο κινητήρας έχει πάρει µπροστά από την παραπάνω διαδικασία, το προειδοποιητικό φως του Έξυπνου Κλειδιού µπορεί
να αναβοσβήνει κίτρινο ακόµη και εάν το Έξυπνο Κλειδί είναι µέσα στο αυτοκίνητο. Αυτό
δεν είναι δυσλειτουργία. Για να σταµατήσετε
το προειδοποιητικό φως από το να αναβοσβήνει, ακουµπήστε τον διακόπτη της µίζας µε το
Έξυπνο Κλειδί πάλι.
Εάν το προειδοποιητικό φως του συστήµατος
του Έξυπνου Κλειδιού στον µετρητή αναβοσβήνει πράσινο, αντικαταστήστε την µπαταρία
το συντοµότερο δυνατό. (∆είτε το «Μπαταρία»
στο κεφάλαιο «8. Συντήρηση και κάντε το µόνος σας»).

ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΝΟΥ
ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
1. Βάλτε το χειρόφρενο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «∆ιακόπτης χειρόφρενου» στο
κεφάλαιο «3. Έλεγχοι και ρυθµίσεις πριν την
οδήγηση».

στά, πατήστε και αφήστε τον διακόπτη της
µίζας ενώ πατάτε το πεντάλ του φρένου ή
το πεντάλ του συµπλέκτη µε τον διακόπτη
της µίζας σε οποιανδήποτε θέση.
•

2. Μοντέλα µε µηχανικό σαζµάν:
Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη Νεκρά (Ν) και πατήστε το πεντάλ του συµπλέκτη
στο πάτωµα ενώ βάζετε µπροστά τον κινητήρα.
Μοντέλα µε Σαζµάν XTRONIC (CVT):
Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στην θέση Ρ
(παρκάρισµα) ή Ν (Νεκρά) (Προτιµάται η θέση Ρ).
Η µίζα είναι σχεδιασµένη να λειτουργεί µόνο
όταν ο επιλογέας ταχυτήτων είναι στην κατάλληλη θέση.
Θα πρέπει να έχετε πάνω σας το Έξυπνο Κλειδί (όπου υπάρχει) όταν λειτουργείτε τον διακόπτη της µίζας.
3. Για να βάλετε µπροστά τον κινητήρα:
•

Μοντέλα µε µηχανικό σαζµάν – κρατήστε πατηµένο το πεντάλ του συµπλέκτη και / ή πατήστε το πεντάλ του φρένου και µετά πατήστε τον διακόπτη της µίζας στο ΟΝ για να
πάρει µπροστά ο κινητήρας.

•

Μοντέλα XTRONIC – πατάτε το πεντάλ του
φρένου όταν πατάτε τον διακόπτη της µίζας
στην θέση ΟΝ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•

Για να βάλετε τον κινητήρα αµέσως µπρο5-16

Για τα µοντέλα µε κινητήρα πετρελαίου:
Όταν ο καιρός είναι κρύος, µπορεί να
υπάρχει µία καθυστέρηση για λίγα δευτερόλεπτα πριν πάρει µπροστά ο κινητήρας.
Αυτό γίνεται επειδή οι θερµαντήρες ζεσταίνονται προκειµένου να υπάρχουν επαρκείς
συνθήκες εκκίνησης του κινητήρα. Το ενδεικτικό φως προθέρµανσης (
) θα
ανάψει στην διάρκεια αυτής της καθυστέρησης και στην συνέχεια θα πάρει µπροστά ο κινητήρας.

4. Αφήστε τον διακόπτη της µίζας αµέσως µόλις
πάρει µπροστά ο κινητήρας. Εάν ο κινητήρας
πάρει µπροστά, αλλά δεν λειτουργεί, επαναλάβετε τις παραπάνω διαδικασίες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μοντέλα µε κινητήρα βενζίνης:
•

Εάν ο κινητήρας παίρνει πολύ δύσκολα
µπροστά, στον εξαιρετικά κρύο ή όταν ξαναβάζετε µπροστά, πατήστε το πεντάλ του
γκαζιού λίγο (περίπου κατά 1/3 της διαδροµής του έως το πάτωµα) και κρατήστε το
ενώ βάζετε µπροστά τον κινητήρα. Αφήστε
τον διακόπτη της µίζας και το πεντάλ του
γκαζιού όταν πάρει µπροστά ο κινητήρας.

•

Εάν ο κινητήρας παίρνει µπροστά πολύ δύσκολα γιατί είναι µπουκωµένος, πατήστε το
πεντάλ του γκαζιού τελείως στο πάτωµα και
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κρατήστε το. Γυρίστε την µίζα για 5-6 δευτερόλεπτα και σταµατήστε. Αφού γυρίσετε την
µίζα, αφήστε το πεντάλ του γκαζιού. Στην συνέχεια βάλτε µπροστά τον κινητήρα χωρίς να
έχετε το πόδι σας στο πεντάλ του γκαζιού,
γυρίζοντας την µίζα στην θέση START. Αφήστε τον διακόπτη της µίζας όταν ο κινητήρας
πάρει µπροστά. Εάν ο κινητήρας πάρει
µπροστά αλλά δεν λειτουργεί, επαναλάβετε
την παραπάνω διαδικασία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•
•

•

Αφήστε τον διακόπτη της µίζας αµέσως
µόλις πάρει µπροστά ο κινητήρας.
Μην λειτουργείτε την µίζα για περισσότερα
από 15 δευτερόλεπτα κάθε φορά. Εάν ο κινητήρας δεν παίρνει µπροστά, γυρίστε τον
διακόπτη της µίζας στην θέση OFF και περιµένετε 10 δευτερόλεπτα (µοντέλα µε κινητήρα βενζίνης) ή 20 δευτερόλεπτα (µοντέλα
µε κινητήρα πετρελαίου) πριν προσπαθήσετε ξανά να βάλετε µπροστά. ∆ιαφορετικά
µπορεί να προκληθεί ζηµιά στην µίζα.
Εάν είναι απαραίτητο να βάλετε µπροστά
τον κινητήρα µε βοηθητική µπαταρία και
καλώδια, θα πρέπει να ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο «6. Σε περίπτωση ανάγκης».

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

ΠΡΟΣΟΧΗ

ληλη θέση.

Όσο το αυτοκίνητο ζεσταίνεται µην βγαίνετε
από αυτό αφήνοντάς το ανεπιτήρητο.
6. Για να σβήσετε τον κινητήρα:
– Μοντέλα µε µηχανικό σαζµάν: δέστε το χειρόφρενο και βάλτε τον διακόπτη της µίζας
στην θέση OFF.
– Μοντέλα XTRONIC: µετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στην θέση Ρ (παρκάρισµα),
δέστε το χειρόφρενο και πατήστε τον διακόπτη της µίζας στην θέση OFF.
7. Η κλειδαριά του τιµονιού κλειδώνει όταν ο διακόπτης της µίζας είναι σβηστός και ανοίξει ή
κλείσει µία πόρτα.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΝΟΥ
ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ
1. Βάλτε το χειρόφρενο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «∆ιακόπτης χειρόφρενου» στο
κεφάλαιο «3. Έλεγχοι και ρυθµίσεις πριν την
οδήγηση».

3. Περιστρέψτε το τιµόνι προς τα δεξιά για να
ελευθερώσετε την κλειδαριά του τιµονιού ενώ
γυρίζετε τον διακόπτη της µίζας στην θέση ΟΝ
για να βάλετε µπροστά τον κινητήρα.
4. Για τα µοντέλα µε κινητήρα πετρελαίου: Περιµένετε έως ότου σβήσει η ένδειξη προθέρµανσης
(
).
5. Βάλτε µπροστά τον κινητήρα µε το πόδι σας στο
πεντάλ του φρένου, όχι στο πεντάλ του γκαζιού, γυρίζοντας τον διακόπτη της µίζας στην
θέση START.
6. Αφήστε τον διακόπτη της µίζας αµέσως µόλις
πάρει µπροστά ο κινητήρας. Εάν ο κινητήρας
πάρει µπροστά, αλλά δεν λειτουργεί, επαναλάβετε τις παραπάνω διαδικασίες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μοντέλα µε κινητήρα βενζίνης:
•

Εάν ο κινητήρας παίρνει πολύ δύσκολα
µπροστά, στον εξαιρετικά κρύο ή όταν ξαναβάζετε µπροστά, πατήστε το πεντάλ του
γκαζιού λίγο (περίπου κατά 1/3 της διαδροµής του έως το πάτωµα) και κρατήστε το
ενώ βάζετε µπροστά τον κινητήρα. Αφήστε
τον διακόπτη της µίζας και το πεντάλ του
γκαζιού όταν πάρει µπροστά ο κινητήρας.

•

Εάν ο κινητήρας παίρνει µπροστά πολύ δύσκολα γιατί είναι µπουκωµένος, πατήστε το
πεντάλ του γκαζιού τελείως στο πάτωµα
και κρατήστε το. Γυρίστε την µίζα για 5-6
δευτερόλεπτα και σταµατήστε. Αφού γυρί-

2. Μοντέλα µε µηχανικό σαζµάν:
Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη Νεκρά (Ν) και πατήστε το πεντάλ του συµπλέκτη
στο πάτωµα ενώ βάζετε µπροστά τον κινητήρα.
Μοντέλα µε Σαζµάν XTRONIC (CVT):
Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στην θέση Ρ
(παρκάρισµα) ή Ν (Νεκρά) (Προτιµάται η θέση Ρ).
Η µίζα είναι σχεδιασµένη να λειτουργεί µόνο
όταν ο επιλογέας ταχυτήτων είναι στην κατάλ5-17
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Ο∆ΗΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
σετε την µίζα, αφήστε το πεντάλ του γκαζιού. Στην συνέχεια βάλτε µπροστά τον κινητήρα χωρίς να έχετε το πόδι σας στο πεντάλ του γκαζιού, γυρίζοντας την µίζα στην
θέση START. Αφήστε τον διακόπτη της µίζας όταν ο κινητήρας πάρει µπροστά. Εάν
ο κινητήρας πάρει µπροστά αλλά δεν λειτουργεί, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Αφήστε τον διακόπτη της µίζας αµέσως
µόλις πάρει µπροστά ο κινητήρας.

•

Μην λειτουργείτε την µίζα για περισσότερα
από 15 δευτερόλεπτα κάθε φορά. Εάν ο
κινητήρας δεν παίρνει µπροστά, γυρίστε
τον διακόπτη της µίζας στην θέση OFF και
περιµένετε 10 δευτερόλεπτα (µοντέλα µε
κινητήρα βενζίνης) ή 20 δευτερόλεπτα (µοντέλα µε κινητήρα πετρελαίου) πριν προσπαθήσετε ξανά να βάλετε µπροστά. ∆ιαφορετικά µπορεί να προκληθεί ζηµιά στην
µίζα.

•

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όσο το αυτοκίνητο ζεσταίνεται µην βγαίνετε
από αυτό αφήνοντάς το ανεπιτήρητο.
8. Για να σβήσετε τον κινητήρα:
– Μοντέλα µε µηχανικό σαζµάν: δέστε το χειρόφρενο και βάλτε τον διακόπτη της µίζας
στην θέση OFF.
– Μοντέλα XTRONIC: µετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στην θέση Ρ (παρκάρισµα),
δέστε το χειρόφρενο και πατήστε τον διακόπτη της µίζας στην θέση OFF.
9. Περιστρέψτε το τιµόνι για να κλειδώσει.

Εάν είναι απαραίτητο να βάλετε µπροστά
τον κινητήρα µε βοηθητική µπαταρία και
καλώδια, θα πρέπει να ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο «6. Σε περίπτωση ανάγκης».

Ο∆ΗΓΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Μην ξεκουράζετε το πόδι σας πάνω στο πεντάλ του συµπλέκτη όσο οδηγείτε. Μπορεί να
προκληθεί ζηµιά στον συµπλέκτη.

•

Πριν βάλετε όπισθεν (R), σταµατήστε το αυτοκίνητο τελείως.

•

Πατάτε τελείως το πεντάλ του συµπλέκτη πριν
αλλάξετε ταχύτητα για να αποφύγετε ζηµιά
στο κιβώτιο ταχυτήτων.

•

Για την ασφάλειά σας, αποφεύγετε τις απότοµες εκκινήσεις και επιταχύνσεις.

•

Όταν για κάποιο λόγο απαιτείται γρήγορη επιτάχυνση, βάλτε χαµηλότερη ταχύτητα και επιταχύνετε έως ότου το αυτοκίνητο να φτάσει
την µέγιστη ταχύτητα για αυτή την θέση του
κιβωτίου. Μην υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας
για καµία θέση στο κιβώτιο. Να είστε ιδιαίτερα
προσεκτικός όταν επιταχύνετε ή κατεβάζετε
ταχύτητα σε δρόµο που γλιστράει. Η απότοµη
επιτάχυνση ή κατέβασµα ταχύτητας θα µπορούσε να προκαλέσει σπινάρισµα των τροχών
µε αποτέλεσµα απώλεια του ελέγχου του οχήµατος.

7. Αφήστε τον κινητήρα να δουλέψει στο ρελαντί
για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα µετά το ξεκίνηµα για να ζεσταθεί. Οδηγείτε πρώτα για µία
µικρή απόσταση µε σταθερή ταχύτητα, ιδιαίτερα εάν ο καιρός είναι κρύος.
5-18
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– Η πραγµατική ταχύτητα ταιριάζει µε την συνιστώµενη ταχύτητα.
– Η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι σχεδόν 0
χλµ/ώρα.
Όπισθεν:
Για να κινηθείτε προς τα πίσω, κάντε τα εξής:
1) Σταµατήστε το αυτοκίνητο.
2) Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη Νεκρά (Ν).
Μηχανικό σαζµάν 6 ταχυτήτων (όπου υπάρχει)

Αλλαγή ταχυτήτων
(Α) ∆εξιοτίµονα µοντέλα
(Β) Αριστεροτίµονα µοντέλα
(1) ∆αχτυλίδι επιλογέα ταχυτήτων
Για να αλλάξετε ταχύτητα, πατήστε τελείως το πεντάλ του συµπλέκτη, βάλτε την κατάλληλη ταχύτητα και µετά αφήστε τον συµπλέκτη αργά και οµαλά.

Ένδειξη αλλαγής ταχύτητας (όπου υπάρχει):
Η ένδειξη αλλαγής ταχύτητας (A) που βρίσκεται
στο κάτω µέρος της οθόνης πληροφοριών αυτοκινήτου µπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση του επιπέδου οδήγησης φιλικής προς το περιβάλλον.
Ακολουθώντας την ένδειξη για την αλλαγή ταχύτητας και αλλάζοντας σε µεγαλύτερη ή µικρότερη
ταχύτητα στο σαζµάν όταν εµφανίζεται το βέλος
προς τα ΕΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ, µπορεί να βελτιωθεί η οικονοµία καυσίµου.

Για να διασφαλίσετε την οµαλή αλλαγή των ταχυτήτων, πατάτε το πεντάλ του συµπλέκτη τελείως πριν
µετακινήσετε τον επιλογέα ταχυτήτων. Εάν δεν πατήσετε τελείως το πεντάλ του συµπλέκτη πριν την
αλλαγή ταχύτητας, µπορεί να ακουστεί ένας θόρυβος γραναζιών. Αυτό µπορεί να προκαλέσει ζηµιά
στο σαζµάν.

Το βέλος ΕΠΑΝΩ προτείνει την αλλαγή σε µεγαλύτερη ταχύτητα στο σαζµάν ενώ το βέλος ΚΑΤΩ σε
µικρότερη.

Ξεκινήστε το αυτοκίνητο µε 1η και αλλάξτε τις ταχύτητες σε σειρά, ανάλογα µε την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ωστόσο, ο οδηγός παραµένει υπεύθυνος για να
αποφασίσει την πιο κατάλληλη ταχύτητα στο σαζµάν, ανάλογα µε τις πραγµατικές συνθήκες του
αυτοκινήτου, του δρόµου και της κίνησης.
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εµφανίζεται καθόλου
βέλος, συµπεριλαµβανοµένων των εξής:

3) Τραβήξτε και κρατήστε επάνω το δαχτυλίδι στον
επιλογέα ταχυτήτων (1).
4) Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στην όπισθεν (R).
5) Αφήστε το δαχτυλίδι του επιλογέα ταχυτήτων
και οδηγήστε το αυτοκίνητο µε ασφάλεια προς
τα πίσω.
Το δαχτυλίδι του επιλογέα ταχυτήτων επιστρέφει στην κανονική του θέση όταν ο επιλογέας
ταχυτήτων µετακινηθεί στην θέση Ν (νεκρά).
Όταν ο επιλογέας ταχυτήτων είναι στην όπισθεν
(R), θα ενεργοποιηθεί η κάµερα οπισθοπορείας του
NissanConnect (όπου υπάρχει). Για λεπτοµέρειες
δείτε το «Κάµερα οπισθοπορείας (όπου υπάρχει)» ή
το «Οθόνη Περιµετρικής Ορατότητας (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «4. Οθόνη, Καλοριφέρ, air conditioner και ηχοσύστηµα» ή το «Αισθητήρες παρκαρίσµατος (όπου υπάρχει)» πιο κάτω.
Εάν είναι δύσκολο να µετακινήσετε τον επιλογέα
ταχυτήτων στην όπισθεν (R) ή την 1η, βάλτε την Νεκρά (Ν) και µετά αφήστε το πεντάλ του συµπλέκτη.
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σης αλλαγής µε το χέρι. Πατάτε πάντα το πεντάλ του φρένου έως ότου ολοκληρωθεί η αλλαγή.

Πατήστε πάλι σταθερά το πεντάλ του συµπλέκτη
και βάλτε όπισθεν (R) ή 1η.

Ο∆ΗΓΗΣΗ ΜΕ ΣΑΖΜΑΝ XTRONIC (CVT)

•

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.

•

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

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

•

Το ρελαντί του κρύου κινητήρα είναι υψηλό,
για τον λόγο αυτό προσέχετε όταν επιλέγετε
ταχύτητα κίνησης προς τα εµπρός ή την όπισθεν πριν ζεσταθεί ο κινητήρας 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 γιατί µπορεί να
προκληθεί ζηµιά στο σανζµάν.

•

Βάλτε µπροστά τον κινητήρα στην θέση P ή N.
∆εν θα πάρει µπροστά σε καµία άλλη θέση.
Εάν πάρει µπροστά µε το λεβιέ ταχυτήτων σε
άλλη θέση από την Ρ ή την Ν, ζητήστε από το
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN να ελέγξει το αυτοκίνητό σας.
Μην πατάτε το γκάζι όταν αλλάζετε από την
θέση Ρ (παρκάρισµα) ή Ν (νεκρά) στην R (όπισθεν), D (οδήγηση) ή σε κάποια θέση οδήγη-

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΕΝΤΑΛ ΤΟΥ ΦΡΕΝΟΥ
Όταν µετακινείτε τον επιλογέα στην θέση D, R,
ή Manual χωρίς να πατάτε το πεντάλ του φρένου και ενώ λειτουργεί ο κινητήρας, µπορεί το
αυτοκίνητο να κινηθεί αργά. Βεβαιωθείτε ότι
το φρένο είναι τελείως πατηµένο και το αυτοκίνητο είναι σταµατηµένο πριν µετακινήσετε
τον επιλογέα.

Μην αλλάζετε στην θέση Ν (νεκρά) όταν οδηγείτε εκτός εάν είναι ανάγκη. Η κίνηση του
αυτοκινήτου µε το σαζµάν στην θέση Ν µπορεί
να προκαλέσει σοβαρή ζηµιά στο σαζµάν.
•

•

Αποφύγετε το µαρσάρισµα του κινητήρα όταν
το αυτοκίνητο είναι σταµατηµένο. Όταν µαρσάρετε και ο µοχλός είναι στην θέση D, R ή Manual µπορεί να κινηθεί το αυτοκίνητο ενώ όταν
µαρσάρετε και ο µοχλός είναι στην θέση Ν ή Ρ
µπορεί να προκληθεί ζηµιά στον κινητήρα.

•

ΖΕΣΤΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Επειδή όταν ο κινητήρας είναι κρύος το ρελαντί είναι σε υψηλές στροφές, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός όταν επιλέγετε ταχύτητα οδήγησης αµέσως αφού βάλετε µπροστά τον κινητήρα.

Όταν αλλάζετε από την θέση Ν σε οποιαδήποτε άλλη, έχετε τον κινητήρα να λειτουργεί στο
ρελαντί (αφήστε το γκάζι).

ΠΡΟΣΟΧΗ (όταν βάζετε µπροστά το αυτοκίνητο)
•

(αποφύγετε το απότοµο ξεκίνηµα και το σπινάρισµα των τροχών).

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΑ
ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ
Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας είναι στην θέση
που θέλετε. Οι θέσεις D ή Manual 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

•

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

Ξεκίνηµα του αυτοκινήτου
1. Αφού βάλετε µπροστά τον κινητήρα, κρατήστε
πατηµένο το πεντάλ του φρένου πριν αλλάξετε
τον επιλογέα από την θέση Ρ (παρκάρισµα) στην D
(οδήγηση), R (όπισθεν), ή Manual (χειροκίνητη).
2. Κρατήστε πατηµένο το φρένο και πατήστε το
κουµπί του επιλογέα ταχυτήτων για να βάλετε
κάποια ταχύτητα οδήγησης.
3. Αφήστε το χειρόφρενο και το πεντάλ του φρένου και αρχίστε να κινείτε σταδιακά το αυτοκίνητο πατώντας το γκάζι.
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Το συγκεκριµένο κιβώτιο ταχυτήτων XTRONIC 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 µίζας είναι στην θέση ΟΝ.

νητήρα. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το αυτοκίνητο
είναι τελείως σταµατηµένο πριν µετακινήσετε τον
επιλογέα στην θέση Ρ. Για περισσότερη ασφάλεια,
πατήστε το φρένο και στην συνέχεια πατήστε το
κουµπί του επιλογέα για τον µετακινήσετε στην
θέση Ρ. Χρησιµοποιήστε την θέση αυτή µαζί µε το
χειρόφρενο. Όταν παρκάρετε σε έδαφος µε κλίση,
πρώτα πατήστε το πεντάλ του φρένου, βάλτε το
χειρόφρενο και στην συνέχεια επιλέξτε την θέση Ρ.

γηση προς τα εµπρός.

Θέση R (όπισθεν):
ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιµοποιείτε την θέση αυτή µόνο όταν το αυτοκίνητο είναι τελείως σταµατηµένο.
Χρησιµοποιείστε την θέση αυτή για να κινήσετε το
αυτοκίνητο προς τα πίσω.

Αλλαγή
(A) Αριστεροτίµονα µοντέλα
(Β) ∆εξιοτίµονα µοντέλα
Για να µετακινήσετε τον επιλογέα ταχυτήτων:
: πιέστε το κουµπί ενώ πατάτε το πεντάλ του
φρένου
: πιέστε το κουµπί για να αλλάξει

Όταν το λεβιέ είναι στην όπισθεν, είτε η οθόνη οπισθοπορείας (όπου υπάρχει) είτε οι αισθητήρες παρκαρίσµατος (όπου υπάρχουν) θα ενεργοποιηθούν.
Για σχετικές πληροφορίες δείτε το «Οθόνη οπισθοπορείας (όπου υπάρχει)» στο κεφάλαιο «4. Οθόνη
ενδείξεων, καλοριφέρ, air conditioner και ηχοσύστηµα» ή το «Αισθητήρες παρκαρίσµατος» πιο κάτω.
Θέση Ν (νεκρά):

Θέση Ρ (Παρκάρισµα):

∆εν εµπλέκεται κανένα γρανάζι κίνησης (ούτε προς
τα εµπρός ούτε προς τα πίσω). Σε αυτήν την θέση
µπορείτε να βάλετε µπροστά τον κινητήρα. Μπορείτε να επιλέξετε την θέση Ν για να ξαναβάλετε µπροστά το αυτοκίνητο εάν έσβησε ο κινητήρας ενώ
ήταν σε κίνηση.

Χρησιµοποιείστε την θέση αυτή όταν το αυτοκίνητο
είναι παρκαρισµένο ή όταν βάζετε µπροστά τον κι-

Χρησιµοποιείστε την θέση αυτή για κανονική οδή-

: Απλά πατήστε τον επιλογέα ταχυτήτων
Πατήστε το κουµπί του επιλογέα για να αλλάξετε
στην θέση Ρ ή R. Μπορείτε να επιλέξετε όλες τις
άλλες θέσεις χωρίς να πατήσετε το κουµπί.

Θέση D (οδήγηση):

Ένδειξη αλλαγής ταχύτητας:
Η ένδειξη αλλαγής ταχύτητας (Α), που βρίσκεται
στο κάτω µέρος της οθόνης πληροφοριών του αυτοκινήτου, εµφανίζει την παρούσα θέση του κιβωτίου ταχυτήτων.
Όταν το κιβώτιο ταχυτήτων είναι στην αυτόµατη
λειτουργία, εµφανίζει τις λειτουργίες P, R, N, D.
Όταν το κιβώτιο ταχυτήτων είναι στην χειροκίνητη
λειτουργία, εµφανίζει τον αριθµό των ταχυτήτων.

Λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής και σπόρ
οδήγησης (Ds)
Όταν ο επιλογέας αλλάξει από την θέση D στην
πύλη χειροκίνητης αλλαγής µε το αυτοκίνητο σταµατηµένο ή όταν οδηγείτε, το σανζµάν µπαίνει σε
λειτουργία σπορ οδήγησης (Ds). Η λειτουργία Ds
θα παρέχει καλύτερη ανταπόκριση του γκαζιού και
φρενάρισµα του κινητήρα. Η µετακίνηση του επιλογέα προς τα πίσω ή προς τα εµπρός επιτρέπει την
χειροκίνητη αλλαγή.
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Στην χειροκίνητη αλλαγή, η επιλεγµένη ταχύτητα
εµφανίζεται στην ένδειξη θέσης ταχύτητας στον µετρητή.

•

Οι κλίµακες αλλαγής επάνω ή κάτω είναι µία – µία
ως ακολούθως:
1η ⇔ 2α ⇔ 3η ⇔ 4η ⇔ 5η ⇔ 6η ⇔ 7η
•

Όταν αλλάζετε επάνω, µετακινήστε τον επιλογέα στην πλευρά + (επάνω). (Αλλάζει σε µεγαλύτερη ταχύτητα).

•

Όταν αλλάζετε κάτω, µετακινήστε τον επιλογέα
στην πλευρά – (κάτω). (Αλλάζει σε µικρότερη
ταχύτητα).

•

Μετακινώντας τον επιλογέα αστραπιαία στην
ίδια πλευρά δύο φορές, θα αλλάξουν οι κλίµακες διαδοχικά.

•

•

Χρησιµοποιήστε την 1η θέση όταν οδηγείτε αργά
σε απότοµους λόφους, σε βαθύ χιόνι, λάσπη ή
άµµο ή για µέγιστο φρενάρισµα του κινητήρα
όταν κατεβαίνετε σε απότοµες κατηφόρες.
Χρησιµοποιήστε την 2α, την 3η ή την 4η θέση
όταν οδηγείτε σε απότοµους λόφους ή για φρενάρισµα του κινητήρα όταν κατεβαίνετε σε απότοµες κατηφόρες.

•

Χρησιµοποιήστε την 5η θέση όταν οδηγείτε σε
µεγάλου µήκους ανηφόρες ή κατηφόρες.

•

Χρησιµοποιήστε την 6η θέση για την φυσιολογική οδήγηση προς τα εµπρός. Ωστόσο θα χρειαστεί να κατεβάσετε τις ταχύτητες όταν επιταχύνετε ή προσπερνάτε άλλο αυτοκίνητο.

•

•

Το σαζµάν επιστρέφει στην κανονική λειτουργία
οδήγησης.

Κουµπί απελευθέρωσης κλειδώµατος
επιλογέα

Στην λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής, το σαζµάν µπορεί να µην αλλάξει στην επιλεγµένη
ταχύτητα κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες.
Αυτό βοηθάει να διατηρείτε την απόδοση της
οδήγησης και µειώνει την πιθανότητα ζηµιάς
στο αυτοκίνητο ή απώλειας του ελέγχου.

(1) Αριστεροτίµονα µοντέλα

Εάν ο κινητήρας έχει επικίνδυνα υψηλές στροφές στην λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής, το
σαζµάν µπορεί να αλλάξει προς τα επάνω αυτόµατα. Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου µειωθεί, το σαζµάν αυτόµατα αλλάζει κάτω και
αλλάζει στην 1η ταχύτητα πριν το αυτοκίνητο
σταµατήσει.

(2) ∆εξιοτίµονα µοντέλα
(Α) Κουµπί απελευθέρωσης κλειδώµατος επιλογέα
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
το κουµπί στον επιλογέα.
Για να µετακινήσετε τον επιλογέα ταχυτήτων, κάντε
την παρακάτω διαδικασία:
1. Μοντέλα µε σύστηµα Έξυπνου Κλειδιού:
Βάλτε τον διακόπτη της µίζας στην θέση OFF ή
LOCK.

Κατέβασµα του γκαζιού στην θέση D και Ds

Μοντέλα χωρίς σύστηµα Έξυπνου Κλειδιού:

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.

Τοποθετήστε τον διακόπτη της µίζας στην θέση
LOCK και βγάλτε το κλειδί εάν το είχατε βάλει
στην µίζα.
2. ∆έστε το χειρόφρενο.
3. Πατήστε κάτω το κουµπί απελευθέρωσης κλειδώµατος επιλογέα (Α). Χρησιµοποιήστε κατάλληλο εργαλείο.
4. Πιέσετε και κρατήστε το κουµπί του επιλογέα
ταχυτήτων και µετακινήστε τον στην θέση Ν (νεκρά) ενώ κρατάτε πατηµένο κάτω το κουµπί
απελευθέρωσης κλειδώµατος.
Βάλτε τον διακόπτη της µίζας στην θέση ΟΝ για να
ξεκλειδώσετε το τιµόνι. Το αυτοκίνητο µπορεί να
µετακινηθεί στην θέση που θέλετε.

Όταν ακυρώνετε την λειτουργία χειροκίνητης
αλλαγής, επιστρέψτε τον επιλογέα στην θέση D.
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Για τα µοντέλα µε σύστηµα Έξυπνου Κλειδιού: Εάν
η µπαταρία είναι τελείως άδεια, το τιµόνι δεν µπορεί
να ξεκλειδώσει. Μην µετακινείτε το αυτοκίνητο µε
κλειδωµένο το τιµόνι.
Αν ο µοχλός ταχυτήτων δεν αλλάζει από την θέση Ρ
(παρκάρισµα) ζητήστε από το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευµένο συνεργείο να
ελέγξει το σύστηµα του κιβωτίου ταχυτήτων
XTRONIC το συντοµότερο δυνατόν.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν δεν µπορεί να µετακινηθεί ο επιλογέας ταχυτήτων από την θέση Ρ (παρκάρισµα) ενώ λειτουργεί ο κινητήρας και είναι πατηµένο το πεντάλ του
φρένου, µπορεί να µην λειτουργούν τα φώτα
στοπ. Η δυσλειτουργία των φώτων στοπ µπορεί
να προκαλέσει ατύχηµα µε τραυµατισµό δικό σας
ή άλλων.

Λειτουργία προστασίας από υψηλή
θερµοκρασία του υγρού
Το σαζµάν αυτό έχει µία λειτουργία προστασίας
από υψηλή θερµοκρασία του υγρού. Εάν η θερµοκρασία του υγρού είναι πολύ υψηλή (για παράδειγµα όταν ανεβαίνετε σε απότοµες ανηφόρες, µε
υψηλή θερµοκρασία και µεγάλα φορτία, όπως όταν
ρυµουλκείτε τρέιλερ), η ισχύς του κινητήρα και σε
ορισµένες συνθήκες η ταχύτητα του αυτοκινήτου,
θα µειωθούν αυτόµατα για να µειωθεί η πιθανότητα
ζηµιάς στο κιβώτιο ταχυτήτων. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου µπορεί να ελεγχθεί µε το πεντάλ του γκαζιού αλλά η ταχύτητα του αυτοκινήτου και οι στροφές του κινητήρα µπορεί να είναι περιορισµένες.

Λειτουργία Fail-safe
Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Fail-safe, η ταχύτητα του αυτοκινήτου θα µειωθεί αυτόµατα για να
µειωθεί και η πιθανότητα ζηµιάς στο σαζµάν. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου µπορεί να ελεγχθεί µε το
πεντάλ του γκαζιού αλλά, η ισχύς του κινητήρα µπορεί να είναι περιορισµένη. Ζητήστε από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο να ελέγξει και να επισκευάσει το σαζµάν.

κλοφορία για να επιτρέψετε στο σαζµάν να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία ή εάν είναι
απαραίτητο, αποτανθείτε στο εξουσιοδοτηµένο
συνεργείο NISSAN ή εξειδικευµένο συνεργείο για
την επισκευή του.

Το σύστηµα Fail-safe µπορεί να ενεργοποιηθεί
εάν οδηγήσετε το αυτοκίνητο κάτω από ακραίες
συνθήκες, όπως υπερβολικό σπινάρισµα των τροχών και απότοµα φρεναρίσµατα. Αυτό θα συµβεί
ακόµη και αν όλα τα ηλεκτρικά κυκλώµατα λειτουργούν κανονικά. Σε αυτή την περίπτωση, γυρίστε το κλειδί στον διακόπτη της µίζας στην θέση
OFF και περιµένετε για 10 δευτερόλεπτα. Στην
συνέχεια γυρίστε τον διακόπτη της µίζας πίσω
στην θέση ΟΝ. Το αυτοκίνητο θα πρέπει να επανέλθει στην κανονική λειτουργία του. Σε διαφορετική περίπτωση, αποτανθείτε στο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευµένο συνεργείο
για έλεγχο και αν χρειάζεται επισκευή του κιβωτίου ταχυτήτων.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Fail-safe, η ταχύτητα του αυτοκινήτου µπορεί να είναι χαµηλότερη από ότι των υπόλοιπων αυτοκινήτων και
µπορεί να αυξηθεί η πιθανότητα σύγκρουσης. Να
είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν οδηγείτε. Εάν
είναι απαραίτητο, οδηγείτε στην άκρη του δρόµου, σε ασφαλές σηµείο και µακριά από την κυ5-23
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ /
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (όπου υπάρχει)
Το Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης είναι σχεδιασµένο να αποτρέπει την περιττή κατανάλωση καυσίµου, τα περιττά καυσαέρια της εξάτµισης και θόρυβο στην διάρκεια µιας διαδροµής:
•

•

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Όταν το αυτοκίνητο είναι σε στάση µε το πεντάλ
του φρένου πατηµένο (XTRONIC) ή µε τον επιλογέα ταχυτήτων στην Νεκρά (Ν) και πατηµένο
το πεντάλ του συµπλέκτη (Μηχανικό σαζµάν), ο
κινητήρας σβήνει αυτόµατα.
Όταν αφήσετε το πεντάλ του φρένου (XTRONIC) ή πατάτε το πεντάλ του συµπλέκτη (ΜΤ) ο
κινητήρας παίρνει αυτόµατα µπροστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν το αυτοκίνητο κινηθεί (µε περίπου 2 χλµ/
ώρα ή περισσότερο), ενώ ο κινητήρας είναι σταµατηµένος από το σύστηµα, όπως για παράδειγµα σε µία κατηφόρα, ο κινητήρας ξεκινάει αυτόµατα. Για να αποφύγετε ατύχηµα βεβαιωθείτε ότι
πατάτε το πεντάλ του φρένου.

Το σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης έχει σταµατήσει τον κινητήρα και θα τον ξεκινήσει και πάλι αυτόµατα. Το σύµβολο Σβησίµατος / Εκκίνησης εµφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου.

κινητήρα σε λειτουργία.
•

Όταν έχετε βάλει µπροστά τον κινητήρα µε ανοικτό το καπό.

•

Όταν δεν είναι δεµένη η ζώνη του οδηγού.

•

Όταν είναι ανοικτή η πόρτα του οδηγού.

•

Όταν γίνει χειρισµός του τιµονιού.

•

Όταν το ενδεικτικό φως του συστήµατος Σβησίµατος / Εκκίνησης αναβοσβήνει µε χαµηλή ταχύτητα.

•

Όταν έχει πατηθεί το πεντάλ του γκαζιού (µοντέλα XTRONIC).

•

Όταν ο επιλογέας ταχυτήτων είναι στην θέση
(R) (όπισθεν).

•

Όταν το κουµπί ελέγχου ταχύτητας ανεµιστήρα
είναι σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός από την
OFF (0) ενώ το κουµπί ελέγχου ροής αέρα είναι
στην θέση του αντιθαµβωτικού µπροστά (air
conditioner ρυθµιζόµενο µε το χέρι).

•

Όταν ο διακόπτης του αντιθαµβωτικού µπροστά
είναι ανοικτός (αυτόµατο air conditioner).

•

Όταν είναι ανοικτός ο διακόπτης κλεισίµατος
(OFF) του συστήµατος Σβησίµατος / Εκκίνησης.

•

Όταν ανάβει το προειδοποιητικό φως ηλεκτρικά
υποβοηθούµενου τιµονιού, το προειδοποιητικό
φως ABS ή το προειδοποιητικό φως ESP.

•

Όταν το πεντάλ του φρένου δεν είναι τελείως
πατηµένο (µοντέλα XTRONIC).

•

Όταν σταµατάτε το αυτοκίνητο σε δρόµο µε
απότοµη κλίση (µοντέλα XTRONIC).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης δεν θα ενεργοποιηθεί στις παρακάτω συνθήκες:
•

•

Όταν έχετε αφήσει τον κινητήρα να δουλεύει
στο ρελαντί χωρίς να έχετε οδηγήσει από την
στιγµή που βάλατε τον κινητήρα µπροστά.
Όταν η θερµοκρασία του ψυκτικού υγρού είναι
χαµηλή.

•

Όταν η φόρτιση της µπαταρίας είναι χαµηλή.

•

Όταν η θερµοκρασία της µπαταρίας είναι χαµηλή ή εξαιρετικά υψηλή.

•

Όταν το αυτοκίνητο µετακινείται.

•

Όταν µειωθεί η αρνητική πίεση του σεβρό.

•

Όταν έχει ανοίξει το καπό του κινητήρα µε τον
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•

Όταν είναι µεγάλη η κατανάλωση ενέργειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

•

Όταν το αυτοκίνητο κινείται σε υψόµετρο πάνω
από τα 2000 µέτρα.

•

Όταν το αυτοκίνητο κινείται σε υψόµετρο πάνω
από τα 1500 µέτρα (µοντέλα µε κινητήρα R9M
σε συνδυασµό µε XTRONIC)

Ο κινητήρας θα ξεκινήσει χωρίς να αφήσετε το
πεντάλ του φρένου (µοντέλα µε σαζµάν XTRONIC) ή χωρίς να πατάτε το πεντάλ του συµπλέκτη
(µοντέλα µε µηχανικό σαζµάν) ενώ το σύστηµα
Σβησίµατος / Εκκίνησης είναι ενεργοποιηµένο
κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στις παρακάτω συνθήκες, µπορεί να πάρει λίγο
χρόνο έως ότου να ενεργοποιηθεί το σύστηµα
Σβησίµατος / Εκκίνησης:
•

Όταν η µπαταρία είναι άδεια.

•

Όταν η εξωτερική θερµοκρασία είναι χαµηλή.

•

Όταν η µπαταρία έχει αντικατασταθεί ή ο πόλος
της µπαταρίας έχει αποσυνδεθεί για µεγάλο
χρονικό διάστηµα πριν συνδεθεί ξανά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο κινητήρας δεν θα ξαναπάρει µπροστά ακόµη
και εάν αφήσετε το πεντάλ του φρένου (CVT) ή
πατήσετε το πεντάλ του συµπλέκτη (ΜΤ) ενώ το
σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης είναι ενεργοποιηµένο κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:
•

Όταν ο επιλογέας ταχυτήτων είναι στην θέση Ρ
(παρκάρισµα) (µοντέλα XTRONIC).

•

Όταν το καπό του κινητήρα είναι ανοικτό.

•

Όταν έχει βγει η ζώνη ασφαλείας του οδηγού
και έχει ανοίξει η πόρτα του (µοντέλα ΜΤ).

•

Όταν ανοίξει η πόρτα του οδηγού (µοντέλα ΜΤ).

•

Όταν ο επιλογέας ταχυτήτων δεν είναι στην Νεκρά (Ν) (µοντέλα ΜΤ).

•

Όταν έχει πατηθεί ο διακόπτης κλεισίµατος του
συστήµατος Σβησίµατος / Εκκίνησης.

•

Όταν το κουµπί ελέγχου ταχύτητας ανεµιστήρα
είναι σε οποιαδήποτε θέση εκτός από την OFF
(0) ενώ το κουµπί ελέγχου ροής αέρα είναι στην
θέση του αντιθαµβωτικού µπροστά (air conditioner ελεγχόµενο µε το χέρι).

•

Όταν ο διακόπτης του αντιθαµβωτικού µπροστά
είναι στο ΟΝ (αυτόµατο air conditioner).

•

Όταν είναι πατηµένο το πεντάλ του συµπλέκτη
(µοντέλα XTRONIC).

•

Όταν γίνεται χειρισµός του τιµονιού (µοντέλα
XTRONIC).

•

Όταν η φόρτιση της µπαταρίας είναι χαµηλή.

•

Όταν είναι µεγάλη η κατανάλωση ενέργειας.

•

Όταν αφήσετε το πεντάλ του φρένου σε δρόµο
µε κλίση και το αυτοκίνητο κινηθεί.

•

Όταν µειωθεί η δύναµη στο πεντάλ του φρένου
ενώ ο επιλογέας ταχυτήτων είναι στην θέση D
(οδήγηση) ή Ν (νεκρά). (µοντέλα XTRONIC).

•

Όταν ο επιλογέας ταχυτήτων τοποθετηθεί στην
θέση L (Low), D (οδήγηση) ή R (όπισθεν) από
την θέση Ν ή Ρ (µοντέλα XTRONIC).

•

Όταν η αρνητική πίεση του συστήµατος των
φρένων δεν είναι επαρκής λόγω του ότι έχετε
πατήσει το πεντάλ του φρένου αρκετές φορές.

•

Όταν λύσετε την ζώνη ασφαλείας του οδηγού ή
ανοίξετε την πόρτα του οδηγού. (µοντέλα
XTRONIC).

Χρησιµοποιήστε το σύστηµα αυτό ενώ περιµένετε
στο φανάρι κλπ. Όταν το αυτοκίνητο είναι σταµατηµένο για µεγάλο χρονικό διάστηµα, σβήστε τον κινητήρα.
Όταν ανοίξετε το καπό του κινητήρα µε το σύστηµα
Σβησίµατος / Εκκίνησης ενεργό, ο κινητήρας θα είναι στην κανονική λειτουργία σβησίµατος και ο βοµβητής θα ηχήσει. Σε αυτή την περίπτωση βάλτε πάλι
µπροστά τον κινητήρα µε τον διακόπτη της µίζας.
Όταν ο κινητήρας σβήσει µε το σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης, η θέρµανση, η ψύξη και οι λειτουργίες αφύγρανσης θα απενεργοποιηθούν. Για να µην
απενεργοποιηθούν οι λειτουργίες του air conditioning σβήστε το σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης µε
τον διακόπτη κλεισίµατος (OFF) του συστήµατος
Σβησίµατος / Εκκίνησης.
Το σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης είναι πάντα
ενεργοποιηµένο στο ξεκίνηµα µιας διαδροµής (όταν
έχετε βάλει µπροστά τον κινητήρα). Ο κινητήρας
σβήνει αυτόµατα και µπαίνει και πάλι µπροστά στην
διάρκεια µιας διαδροµής εάν οι συνθήκες είναι κατάλληλες.
Εάν ο κινητήρας σταµατήσει, οι ακόλουθες πληροφορίες εµφανίζονται για λίγα δευτερόλεπτα.
∆είτε το «Οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου»
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∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (OFF)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ / ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια» για πληροφορίες για την ένδειξη.
Το µήνυµα µπορεί να διαγραφεί,
πατώντας το κουµπί ( i ) στο τιµόνι, βάζοντας µπροστά τον κινητήρα ή γυρίζοντας τον διακόπτη της µίζας στο OFF.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Είναι δυνατή η αυτόµατη επανεκκίνηση του κινητήρα, όποτε
το σύµβολο του Συστήµατος
Σβησίµατος / Εκκίνησης ανάβει στο κάτω µέρος της ένδειξης.
Όσο ο κινητήρας παραµένει σβηστός, η οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου εµφανίζει την συσσωρευµένη ποσότητα (εκτίµηση) του διοξειδίου του
άνθρακα από τα καυσαέρια που έχει αποτραπεί από
το Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης.
Η τιµή [CO2 Saved] (διοξείδιο
που έχει εξοικονοµηθεί) µπορεί
να µηδενιστεί στο µενού Ρυθµίσεων. ∆είτε το «Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».
Πατήστε και κρατήστε το κουµπί ENTER στο τιµόνι
για να µηδενίσετε

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Το ακόλουθο µήνυµα εµφανίζεται όταν µπορεί κάτι
να µην πηγαίνει καλά µε το Σύστηµα Σβησίµατος /
Εκκίνησης. Σας συµβουλεύουµε να ζητήσετε τον
έλεγχο του συστήµατος από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

∆εξιοτίµονο µοντέλο

Το µήνυµα µπορεί να σβήσει πατώντας το κουµπί ENTER στο
τιµόνι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το σύµβολο του Συστήµατος
Σβησίµατος / Εκκίνησης στο
κάτω µέρος της ένδειξης αναβοσβήνει για όσο διάστηµα παραµένει η συνθήκη σφάλµατος.

Όταν η αυτόµατη επανεκκίνηση δεν είναι δυνατή,
εµφανίζεται η παρακάτω πληροφορία. Ο κινητήρας
θα πρέπει να µπει και πάλι µπροστά γυρίζοντας τον
διακόπτη της µίζας.

Αριστεροτίµονο µοντέλο

Το σύστηµα µπορεί να αποσυνδεθεί προσωρινά,
πατώντας τον διακόπτη OFF του Συστήµατος Σβησίµατος / Εκκίνησης. Πατώντας τον διακόπτη µία
δεύτερη φορά, θα ενεργοποιηθεί και πάλι το Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης.
•
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ρας αποτρέπεται από το να σβήσει αυτόµατα.
•

•

Σύστηµα Σβησίµατος /
Εκκίνησης αποσυνδεµένο

Όταν το Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης αποσυνδεθεί αφού ο κινητήρας έχει προηγουµένως
σβήσει αυτόµατα από το Σύστηµα Σβησίµατος /
Εκκίνησης, ο κινητήρας θα πάρει αµέσως και
πάλι µπροστά εάν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, όπως περιγράφονται στην ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ πιο πάνω. Στην συνέχεια ο κινητήρας δεν θα σβήσει ξανά αυτόµατα στην διάρκεια της ίδιας διαδροµής.
Όποτε αποσυνδέεται το Σύστηµα Σβησίµατος /
Εκκίνησης, ανάβει το ενδεικτικό φως στον ∆ιακόπτη OFF του Συστήµατος Σβησίµατος / Εκκίνησης. Σε αυτή την συνθήκη, το Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης δεν µπορεί να αποτρέψει την
περιττή κατανάλωση καυσίµου, τις εκποµπές
καυσαερίων ή τον θόρυβο κατά την διαδροµή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα ακόλουθα µηνύµατα µπορεί να εµφανιστούν
για λίγα δευτερόλεπτα στην οθόνη πληροφοριών
του αυτοκινήτου, όταν πατηθεί ο διακόπτης OFF
του Συστήµατος Σβησίµατος / Εκκίνησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Επανασύνδεση Συστήµατος Σβησίµατος /
Εκκίνησης

Η τιµή [Trip Saving] είναι η ίδια πληροφορία
που εµφανίζεται όταν ο κινητήρας σβήσει αυτόµατα από το Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης.
•

[Total Saving] (συνολική εξοικονόµηση)
– Εκτιµώµενη αποτροπή εκποµπών διοξειδίου
του άνθρακα (CO2) από τα καυσαέρια.
– Χρόνος που ο κινητήρας έχει παραµείνει
σβηστός από το Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης.

Μπορείτε να ελέγξετε περισσότερες πληροφορίες
για το Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης, χρησιµοποιώντας το µενού ρυθµίσεων [Settings] (δείτε το
Όργανα και Χειριστήρια).

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι τιµές [Total Saving] δεν µπορούν να µηδενιστούν και εµφανίζουν τις συσσωρευµένες πληροφορίες του Συστήµατος Σβησίµατος / Εκκίνησης από την κατασκευή του
αυτοκινήτου.

Η οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου κρατάει µία
καταγραφή της οικονοµίας διοξειδίου του άνθρακα
(CO2), που µπορείτε να δείτε µέσω του µενού ρυθµίσεων [Settings].
∆είτε το «Οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου»
στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια» για πληροφορίες για την οθόνη.
•

[Trip Saving] (εξοικονόµηση ταξιδιού)
Εκτιµώµενη αποτροπή εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) από τα καυσαέρια από τον τελευταίο µηδενισµό.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΥΦΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (BSW)
(όπου υπάρχει)

– Όταν ισχυρό φως µπαίνει στον φακό της
κάµερας. (Για παράδειγµα, όταν µπαίνει το
φως του ήλιου κατευθείαν στον φακό της
κάµερας το ξηµέρωµα ή το ηλιοβασίλεµα).

Κατά την οδήγηση, το σύστηµα Προειδοποίησης
Τυφλού Σηµείου (BSW) βοηθάει ειδοποιώντας τον
οδηγό για αυτοκίνητα που βρίσκονται στις διπλανές
λωρίδες.

– Όταν ο εξωτερικός φωτισµός αλλάζει ξαφνικά. (Για παράδειγµα όταν το αυτοκίνητο
µπαίνει ή βγαίνει σε τούνελ ή περνάει κάτω
από µία γέφυρα).
•

•
Το σύστηµα BSW χρησιµοποιεί την µονάδα της κάµερας οπισθοπορείας (1).
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Το σύστηµα BSW δεν υποκαθιστά τον σωστό
τρόπο οδήγησης και δεν είναι σχεδιασµένο
για να αποτρέπει την επαφή µε αυτοκίνητα ή
αντικείµενα. Όταν οδηγείτε να χρησιµοποιείτε
πάντα τους εξωτερικούς και τον εσωτερικό
καθρέπτη και να γυρίζετε να κοιτάξετε στην
κατεύθυνση που θα κινηθείτε για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές να αλλάξετε λωρίδα.
Ποτέ µην βασίζεστε µόνο στο σύστηµα BSW.

•

Η µονάδα της κάµερας µπορεί να µην λειτουργήσουν σωστά κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:
– Όταν ρυµουλκείτε τρέιλερ.

Εάν οι φακοί της κάµερας είναι πολύ βρώµικοι, το αυτόµατο πλυστικό ίσως δεν µπορέσει
να τους καθαρίσει. Αυτό θα µπορούσε να έχει
σαν αποτέλεσµα η κάµερα να µην ανιχνεύσει
αυτοκίνητα ή διαγράµµιση λωρίδων.
Ο υπερβολικός θόρυβος (για παράδειγµα,
ένταση ηχοσυστήµατος, ανοικτό παράθυρο
αυτοκινήτου) θα παρεµβληθούν στον ήχο του
βοµβητή και αυτός µπορεί να µην ακουστεί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BSW

Φως BSW στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου

Το σύστηµα BSW λειτουργεί πάνω από τα περίπου
32 χλµ/ώρα.
Το φως BSW εµφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών
του αυτοκινήτου εάν το Σύστηµα Προειδοποίησης
Τυφλού Σηµείου είναι ενεργό.
Για να ανοίξετε ή να κλείσετε το σύστηµα δείτε την
περιγραφή παρακάτω.
Όταν η µονάδα της κάµερας εντοπίσει αυτοκίνητα
στην ζώνη ανίχνευσης, θα ανάψει το ενδεικτικό φως
Τυφλού Σηµείου που βρίσκεται στην µπροστινή γωνία του παραθύρου της πόρτας (από τους εξωτερικούς καθρέπτες). Εάν στην συνέχεια ενεργοποιηθεί
το φλας, ο βοµβητής ηχεί (δύο φορές) και το ενδεικτικό φως Τυφλού Σηµείου αρχίσει να αναβοσβήνει
πορτοκαλί για να ειδοποιήσει τον οδηγό για την παρουσία οχηµάτων στις διπλανές λωρίδες κυκλοφορίας.

Ενδεικτικό φως Τυφλού Σηµείου στο εσωτερικό των
καθρεπτών

Το ενδεικτικό φως Τυφλού Σηµείου συνεχίζει να
αναβοσβήνει έως ότου τα εντοπισµένα αυτοκίνητα
φύγουν από την ζώνη ανίχνευσης.
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Ζώνη ανίχνευσης

µόνο το ενδεικτικό φως Τυφλού Σηµείου αναβοσβήνει και δεν ηχεί κάποιος βοµβητής. («Καταστάσεις
οδήγησης του συστήµατος BSW” πιο κάτω)

Ανοίγοντας και κλείνοντας το σύστηµα BSW
Το σύστηµα BSW µπορεί να ανοίξει ή να κλείσει
χρησιµοποιώντας το κουµπί ρυθµίσεων στην οθόνη
πληροφοριών του αυτοκινήτου. Για λεπτοµέρειες
δείτε «Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».

Η µονάδα της κάµερας µπορεί να εντοπίσει αυτοκίνητα και στις δύο πλευρές του αυτοκινήτου σας,
όταν τµήµα άλλου αυτοκινήτου είναι µέσα στην
ζώνη ανίχνευσης όπως φαίνεται στην εικόνα.
Αυτή η ζώνη ανίχνευσης αρχίζει τυπικά από τον
εξωτερικό καθρέπτη του αυτοκινήτου σας και επεκτείνεται περίπου στα 3 µέτρα πίσω από τον πίσω
προφυλακτήρα και περίπου 3 µέτρα πλευρικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το ενδεικτικό φως για το Τυφλό Σηµείο θα ανάψει
για λίγα δευτερόλεπτα όταν ο βάλετε τον διακόπτη της µίζας στην θέση ΟΝ.

Ο διακόπτης των προειδοποιητικών συστηµάτων
χρησιµοποιείται για να απενεργοποιήσετε προσωρινά τα προειδοποιητικά συστήµατα (Προειδοποίηση
Αλλαγής Λωρίδας (LDW) και Προειδοποίηση Τυφλού Σηµείου (BSW)), τα οποία έχουν ενεργοποιηθεί µε την χρήση της οθόνης πληροφοριών του αυτοκινήτου.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Στο µενού ρυθµίσεων [Settings], επιλέξτε το στοιχείο [Driver Assistance]. Μετά επιλέξτε [Driving
Aids]. Επιλέξτε το στοιχείο [Blind Spot Warning] πατώντας <ENTER>. Ένα πράσινο σύµβολο δείχνει
εάν το σύστηµα είναι ανοικτό ή κλειστό.

Η µονάδα της κάµερας µπορεί να µην έχει την
δυνατότητα να ανιχνεύσει όταν είναι παρόντα
συγκεκριµένα αντικείµενα όπως:
– Πεζοί, ποδήλατα, ζώα
– Ορισµένοι τύποι µικρών οχηµάτων όπως οι
µοτοσυκλέτες και τα πολύ κοντά αυτοκίνητα

Σύστηµα Ανοικτό:

– Τα αυτοκίνητα που κινούνται αντίθετα

Θα ανάψει το φως BSW στην οθόνη πληροφοριών
του αυτοκινήτου.

– Ένα όχηµα που πλησιάζει πολύ γρήγορα
από πίσω (∆είτε το «Καταστάσεις οδήγησης του συστήµατος BSW» πιο κάτω)

Σύστηµα Σβηστό:

– Ένα όχηµα που το αυτοκίνητό σας προσπερνάει πολύ γρήγορα (∆είτε το «Καταστάσεις οδήγησης του συστήµατος BSW»
πιο κάτω)

Θα σβήσει το φως BSW στην οθόνη πληροφοριών
του αυτοκινήτου.

– Ένα όχηµα που πλησιάζει ή αλλάζει λωρίδες
πολύ γρήγορα δίπλα στο αυτοκίνητό σας.

Η φωτεινότητα των ενδεικτικών φώτων Τυφλού Σηµείου ρυθµίζεται αυτόµατα ανάλογα µε την φωτεινότητα από το εξωτερικό φως.

•

Εάν η µονάδα της κάµερας έχει ήδη ανιχνεύσει οχήµατα όταν ενεργοποιείται το φλας, ηχεί ένας βοµβητής. Εάν ένα αυτοκίνητο µπει µέσα στην ζώνη
ανίχνευσης αφού ο οδηγός ενεργοποιήσει το φλας,

Η µονάδα της κάµερας µπορεί να µην έχει την
δυνατότητα να ανιχνεύσει σωστά όταν το αυτοκίνητό σας κινείται δίπλα στο µεσαίο τµήµα
ενός οχήµατος µε µεγάλο µεταξόνιο (για παράδειγµα, φορτηγό µε ρυµουλκούµενο, µισό
τρέιλερ, νταλίκα).
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•

Η ζώνη ανίχνευσης της κάµερας είναι σχεδιασµένη µε βάση ένα στάνταρ πλάτος λωρίδας.
Όταν οδηγείτε σε πιο φαρδιά λωρίδα, η κάµερα µπορεί να µην ανιχνεύσει οχήµατα σε µία
πλευρική λωρίδα. Όταν οδηγείτε σε στενή λωρίδα, η µονάδα της κάµερας µπορεί να ανιχνεύσει οχήµατα που κινούνται δύο λωρίδες
µακριά.

•

Η µονάδα της κάµερας είναι σχεδιασµένη να
αγνοεί τα περισσότερα σταθερά αντικείµενα.
Ωστόσο µπορεί να ανιχνευτούν σταδιακά αντικείµενα όπως µπαριέρες, τοίχοι και παρκαρισµένα οχήµατα. Αυτή είναι φυσιολογική συνθήκη λειτουργίας.

•

Η µονάδα της κάµερας µπορεί να ανιχνεύσει
την εικόνα αυτοκινήτων που αντανακλάται ή
αντικείµενα στο πλάι του δρόµου που δεν είναι
στην πραγµατικότητα µέσα στην ζώνη ανίχνευσης, ειδικά όταν ο δρόµος είναι βρεγµένος.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BSW
Ένα άλλο όχηµα πλησιάζει από πίσω

Εάν ο οδηγός ενεργοποιήσει το φλας, τότε θα αναβοσβήσει το ενδεικτικό φως Νεκρού Σηµείου και θα
ηχήσει δύο φορές ένας βοµβητής.
Το ενδεικτικό φως Τυφλού Σηµείου ανάβει εάν ένα
αυτοκίνητο µπαίνει στην ζώνη ανίχνευσης σε διπλανή λωρίδα πίσω σας.
Ωστόσο, εάν το αυτοκίνητο που σας προσπερνάει
ταξιδεύει πολύ πιο γρήγορα από το αυτοκίνητό
σας, το ενδεικτικό φως µπορεί να µην ανάψει πριν
το εντοπισµένο όχηµα βρεθεί δίπλα στο δικό σας
όχηµα. Να χρησιµοποιείτε πάντα τους πλευρικούς
και τον εσωτερικό καθρέπτη και να γυρίζετε να κοιτάτε στην κατεύθυνση που θα κινηθεί το αυτοκίνητό
σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές να αλλάξετε λωρίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν ο οδηγός ανάψει το φλας πριν ένα όχηµα µπει
στην ζώνη ανίχνευσης, το ενδεικτικό φως Τυφλού
Σηµείου θα αναβοσβήσει αλλά δεν θα ηχήσει βοµβητής όταν εντοπιστεί ένα άλλο αυτοκίνητο.

Προσπέραση άλλων αυτοκινήτων
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Το ενδεικτικό φως Τυφλού Σηµείου ανάβει εάν προσπεράσετε ένα αυτοκίνητο και αυτό µείνει µέσα στην
ζώνη ανίχνευσης για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
Η µονάδα της κάµερας µπορεί να µην ανιχνεύσει τα
οχήµατα που κινούνται πιο αργά εάν τα προσπεράσετε γρήγορα.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ BSW
Το σύστηµα BSW θα απενεργοποιηθεί αυτόµατα
όταν βρωµιά, βροχή ή χιόνι συσσωρευτεί στην πίσω
κάµερα ή στο παρµπρίζ µπροστά από την κάµερα
BSW. Το φως BSW θα αναβοσβήσει.

BSW ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΗΣ
ΚΑΜΕΡΑΣ

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:
Εάν παρουσιαστεί το µήνυµα, παρκάρετε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σηµείο και καθαρίστε την κάµερα
και / ή το παρµπρίζ µε ένα µαλακό πανί. Στην συνέχεια σβήστε και βάλτε πάλι µπροστά τον κινητήρα.

∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BSW
Όταν το σύστηµα BSW δεν λειτουργεί σωστά, θα
απενεργοποιηθεί αυτόµατα και θα ανάψει το φως
BSW (πορτοκαλί).
Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:
Εάν ο οδηγός ενεργοποιήσει το φλας ενώ ένα άλλο
αυτοκίνητο είναι µέσα στην ζώνη ανίχνευσης, το ενδεικτικό φως Τυφλού Σηµείου αναβοσβήνει και ένας
βοµβητής θα ηχήσει δύο φορές.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ BSW

Σταµατήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σηµείο σβήστε και βάλτε πάλι µπροστά τον κινητήρα. Εάν το
φως BSW (πορτοκαλί) συνεχίζει να ανάβει, ζητήστε
τον έλεγχο του συστήµατος BSW από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

Κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες το σύστηµα
BSW απενεργοποιείται προσωρινά και το φως BSW
θα αναβοσβήσει όταν:
•

Ανοίξει η πίσω πόρτα

•

Οι φακοί της πίσω κάµερας είναι βρώµικοι

Η µονάδα της πίσω κάµερας (1) για το σύστηµα
BSW βρίσκεται πάνω από την πινακίδα του πίσω
αριθµού κυκλοφορίας και έχει ένα αυτόµατο πλυστικό και φυσητήρα για το καθάρισµα των φακών.
Για να διατηρήσετε την σωστή λειτουργία του συστήµατος BSW και να συνεχιστεί η καλή λειτουργία
του, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τα ακόλουθα:
•

Κρατάτε πάντα την µονάδα της κάµερας καθαρή. Προσέξτε να µην κάνετε ζηµιά στο µπεκ του
αυτόµατου πλυστικού και τον φυσητήρα.

•

Μην τοποθετείτε αξεσουάρ στην πινακίδα του
αριθµού κυκλοφορίας τα οποία αντανακλούν το
φως.

•

Μην χτυπάτε ή κάνετε ζηµιά στις περιοχές γύρω
από την µονάδα της κάµερας.

Όταν διορθωθούν οι παρακάτω συνθήκες, το σύστηµα BSW θα επανέλθει αυτόµατα.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΩΡΙ∆ΑΣ (LDW)
(όπου υπάρχει)

– Όταν ρυµουλκείτε τρέιλερ.

Το σύστηµα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας
(LDW) βοηθάει ειδοποιώντας τον οδηγό όταν το αυτοκίνητο κινείται κοντά είτε στην αριστερή είτε στην
δεξιά λωρίδα κίνησης.

– Όταν ισχυρό φως µπαίνει στον φακό της
κάµερας. (Για παράδειγµα, όταν µπαίνει το
φως του ήλιου πέφτει κατευθείαν στο πίσω
µέρος του αυτοκινήτου το ξηµέρωµα ή το
ηλιοβασίλεµα).
– Όταν ο εξωτερικός φωτισµός αλλάζει ξαφνικά. (Για παράδειγµα όταν το αυτοκίνητο
µπαίνει ή βγαίνει σε τούνελ ή περνάει κάτω
από µία γέφυρα).
•

Το σύστηµα LDW χρησιµοποιεί την µονάδα της κάµερας της οθόνης οπισθοπορείας (1).

Ο υπερβολικός θόρυβος (για παράδειγµα,
ένταση ηχοσυστήµατος, ανοικτό παράθυρο
αυτοκινήτου) θα παρεµβληθούν στον ήχο του
βοµβητή και αυτός µπορεί να µην ακουστεί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LDW

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

•

Φως LDW

Το σύστηµα LDW λειτουργεί πάνω από τα περίπου
60 χλµ/ώρα.
Όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει είτε την αριστερή
είτε την δεξιά λωρίδα πορείας, το σύστηµα LDW θα
ηχήσει και το φως LDW (πορτοκαλί) θα αναβοσβήσει στο ταµπλό για να προειδοποιήσει τον οδηγό.
Το σύστηµα LDW δεν είναι σχεδιασµένο για να λειτουργήσει στις παρακάτω συνθήκες.

Το σύστηµα LDW είναι µόνο µία µονάδα προειδοποίησης για να πληροφορήσει τον οδηγό
ότι υπάρχει απότοµη και σηµαντική απόκλιση
από την λωρίδα του. ∆εν θα στρίψει το τιµόνι
και δεν θα αποτρέψει την απώλεια ελέγχου
του αυτοκινήτου. Είναι ευθύνη του οδηγού να
µείνει σε επαγρύπνηση, να οδηγεί µε ασφάλεια, να διατηρεί το αυτοκίνητο µέσα στην λωρίδα κίνησης και να διατηρεί πάντα τον έλεγχο
του αυτοκινήτου του.

•

Όταν έχετε ανάψει το φλας και κινήστε προς την
κατεύθυνση της λωρίδας που δείχνει το φλας.
(Το σύστηµα LDW θα µπει και πάλι σε λειτουργία περίπου 2 δευτερόλεπτα µετά την στιγµή
που θα σβήσετε το φλας).

•

Όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι κάτω
από τα περίπου 60 χλµ/ώρα.

Ανοίγοντας και κλείνοντας το σύστηµα LDW

Η µονάδα της κάµερας µπορεί να µην λειτουργήσει σωστά κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

Το σύστηµα LDW ανοίγει και κλείνει µε την χρήση
του µενού ρυθµίσεων ([Settings]) στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου. Για λεπτοµέρειες δείτε
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το «Οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».
Στο µενού [Settings] επιλέξτε το στοιχείο [Driver Assistance].
Στην συνέχεια επιλέξτε [Driving Aids]. Επιλέξτε το
στοιχείο [Lane Departure Warning] και πατήστε
<ENTER>.
Το σύµβολο επιλογής δίπλα το [Lane Departure
Warning] δείχνει ότι το σύστηµα είναι ενεργοποιηµένο.
Σύστηµα Ανοικτό:
Το φως LDW ανάβει στην οθόνη πληροφοριών του
αυτοκινήτου.
Σύστηµα Κλειστό:
Το φως LDW σβήνει στην οθόνη πληροφοριών του
αυτοκινήτου.

φλού Σηµείου (BSW)), τα οποία έχουν ενεργοποιηθεί µε την χρήση της οθόνης πληροφοριών του αυτοκινήτου.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Η µονάδα της κάµερας µπορεί να µην έχει την
δυνατότητα να ανιχνεύσει σωστά κάτω από τις
εξής συνθήκες:
– Σε δρόµους όπου υπάρχουν πολλές παράλληλες γραµµές, όταν οι γραµµές των
λωρίδων είναι ξεφτισµένες ή δεν είναι ξεκάθαραες, όταν οι γραµµές των λωρίδων
είναι κίτρινες, όταν οι γραµµές των λωρίδων δεν είναι οι κανονικές ή είναι καλυµµένες µε νερό, βρωµιά, χιόνι κλπ.
– Σε δρόµους όπου δεν είναι συνεχείς οι
γραµµές των λωρίδων αλλά αυτές συνεχίζουν να µπορούν να ανιχνευτούν.
– Σε δρόµους όπου υπάρχουν απότοµες καµπύλες.
– Σε δρόµου όπου υπάρχουν αντικείµενα
που δηµιουργούν έντονη αντίθεση όπως
σκιές, χιόνι, νερό, σηµάδια τροχών, ραφές
ή γραµµές που παραµένουν µετά από έργα
στον δρόµο. (Το σύστηµα LDW θα µπορούσε να ανιχνεύσει αυτά τα στοιχία ως γραµµές λωρίδων).

Ο διακόπτης των προειδοποιητικών συστηµάτων
χρησιµοποιείται για να απενεργοποιήσετε προσωρινά τα προειδοποιητικά συστήµατα (Προειδοποίηση
Αλλαγής Λωρίδας (LDW) και Προειδοποίηση Τυ-

– Σε δρόµους όπου οι γραµµές πορείας συµπτύσσονται ή χωρίζουν.
– Όταν η κατεύθυνση κίνησης του οχήµατος
δεν ευθυγραµµίζεται µε τις γραµµές των
λωρίδων.
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– Όταν η επιφάνεια του δρόµου είναι πολύ
σκούρα λόγω αδύνατου φωτισµού ή παρέµβασης από πίσω φως πορείας.
– Όταν οδηγείτε σε δρόµο µε καµπύλες, η
προειδοποίηση µπορεί να καθυστερήσει
στο εξωτερικό της καµπύλης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ LDW
Το σύστηµα LDW απενεργοποιείται προσωρινά και
το φως LDW θα αναβοσβήσει όταν βροχή, χιόνη ή
βρωµιά κολλήσει στο παρµπρίζ µπροστά από την
µονάδα της κάµερας LDW. Όταν διορθωθούν οι παρακάτω συνθήκες, το σύστηµα LDW θα επανέλθει
αυτόµατα.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ LDW
Το σύστηµα LDW θα απενεργοποιηθεί αυτόµατα
όταν βρωµιά, βροχή ή χιόνι συσσωρευτεί στο παρµπρίζ µπροστά από την κάµερα LDW. Το φως LDW
θα αναβοσβήσει.
Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:
Εάν παρουσιαστεί το µήνυµα, παρκάρετε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σηµείο και καθαρίστε την κάµερα
και / ή το παρµπρίζ µε ένα µαλακό πανί. Στην συνέχεια σβήστε και βάλτε πάλι µπροστά τον κινητήρα.

∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LDW
Όταν το σύστηµα LDW δεν λειτουργεί σωστά, θα
απενεργοποιηθεί αυτόµατα και θα ανάψει το φως
LDW (πορτοκαλί).
Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:
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CRUISE CONTROL
(όπου υπάρχει)
Σταµατήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σηµείο σβήστε και βάλτε πάλι µπροστά τον κινητήρα. Εάν το
φως LDW (πορτοκαλί) συνεχίζει να ανάβει, ζητήστε
τον έλεγχο του συστήµατος LDW από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ LDW

Το σύστηµα του cruise control σας επιτρέπει να
οδηγείτε σε σταθερές ταχύτητες, χωρίς να πατάτε
το πεντάλ του γκαζιού.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Το σύστηµα του cruise control ΜΟΝΟ διατηρεί
µία σταθερή ταχύτητα του αυτοκινήτου, δεν
αντικαθιστά τον οδηγό.

•

Να τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας και να µην
ορίζετε την ταχύτητα πάνω από αυτά.

•

Μην χρησιµοποιείτε το σύστηµα cruise control
όταν οδηγείτε στις ακόλουθες συνθήκες. Εάν
το κάνετε, µπορεί να χάσετε τον έλεγχο του
αυτοκινήτου και να προκληθεί ατύχηµα.
– Όταν δεν είναι δυνατόν να διατηρήσετε
σταθερή την ταχύτητα του αυτοκινήτου.
– Όταν οδηγείτε σε δρόµο µε πολύ κίνηση.

Η µονάδα της πίσω κάµερας (1) για το σύστηµα
LDW βρίσκεται πάνω από τον πίσω αριθµό κυκλοφορίας και έχει ένα αυτόµατο πλυστικό και φυσητήρα για το καθάρισµα των φακών. Για να διατηρήσετε την σωστή λειτουργία του συστήµατος LDW και
να αποφύγετε την δυσλειτουργία του συστήµατος,
βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τα ακόλουθα:
•

∆ιατηρείτε πάντα την µονάδα της κάµερας καθαρή. Προσέχετε να µην κάνετε ζηµιά στο µπεκ
του αυτόµατου πλυστικού και του φυσητήρα.

•

Μην τοποθετείτε αξεσουάρ στην πινακίδα κυκλοφορίας που να αντανακλούν το φως.

•

Μην χτυπάτε ή κάνετε ζηµιά στις περιοχές γύρω
από την µονάδα της κάµερας.

– Όταν οδηγείτε σε δρόµο στον οποίο η κίνηση ποικίλει ως προς την ταχύτητα.

control αµέσως. Εάν δεν το κάνετε, µπορεί να
προκληθεί ζηµιά στον κινητήρα του αυτοκινήτου.
Όταν είναι ανοικτό το cruise control δεν µπορεί να
λειτουργήσει ο περιοριστής ταχύτητας.
Οι διακόπτες λειτουργίας του cruise control βρίσκονται στο τιµόνι (δεξιά πλευρά).
Η κατάσταση λειτουργίας του cruise control εµφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ CRUISE CONTROL
•

Εάν υπάρχει δυσλειτουργία, το σύστηµα cruise
control ακυρώνεται αυτόµατα. Ζητήστε τον
έλεγχο του συστήµατος από εξουσιοδοτηµένο
συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

•

Για να προγραµµατίσετε σωστά το σύστηµα
Cruise Control, ακολουθήστε τα βήµατα όπως
περιγράφονται στο «Λειτουργίες του συστήµατος Cruise Control» πιο κάτω.

– Όταν οδηγείτε σε περιοχές µε πολύ αέρα.
– Όταν οδηγείτε σε δρόµους µε πολλές
στροφές ή ορεινούς.
– Όταν οδηγείτε σε δρόµους που γλιστρούν
(βροχή, χιόνι, πάγος κλπ).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Στα µοντέλα µε µηχανικό σαζµάν, µην αλλάζετε
στην νεκρά (Ν) χωρίς να πατάτε το πεντάλ του
συµπλέκτη όταν έχετε ρυθµίσει το Cruise Control.
Εάν συµβεί αυτό, πατήστε το πεντάλ του συµπλέκτη και σβήστε τον κύριο διακόπτη του cruise
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CRUISE
CONTROL

τας (Για λεπτοµέρειες δείτε το «Περιοριστής
ταχύτητας (όπου υπάρχει)» πιο κάτω)

µητή ταχύτητα οδήγησης) (5) στο επάνω µέρος
της οθόνης πληροφοριών του αυτοκινήτου.
4. Πάρτε το πόδι σας από το γκάζι.
Το αυτοκίνητό σας θα διατηρήσει την ταχύτητα που
επιλέξατε.
Εάν η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι µικρότερη
από την ελάχιστη ταχύτητα ρύθµισης, δεν θα είναι
δυνατόν να ρυθµιστεί το σύστηµα του cruise control.

Αλλαγή της ταχύτητας οδήγησης
Μοντέλα µε περιοριστή ταχύτητας (όπου υπάρχει)

Χρησιµοποιήστε µόνο µία από τις παρακάτω µεθόδους για να αλλάξετε την ταχύτητα οδήγησης.

(4) Ένδειξη CRUISE
(5) Τιµή καθορισµένης ταχύτητας

•

Ενεργοποίηση του συστήµατος Cruise
Control
Πατήστε τον κύριο διακόπτη του cruise control (2).
Το σύµβολο του cruise control (4) θα εµφανιστεί
µαζί µε την τιµή της ταχύτητας που είχε καθοριστεί
τελευταία (ή – – –) (5) στο επάνω µέρος της οθόνης
πληροφοριών του αυτοκινήτου.
Μοντέλα χωρίς περιοριστή ταχύτητας

(1) ∆ιακόπτης CANCEL
(A) ∆ιακόπτης RES/+
(B) ∆ιακόπτης SET/(2) Κύριος διακόπτης ON/OFF Cruise Control
(3) Κύριος διακόπτης ON/OFF περιοριστή ταχύτη-

Όταν το αυτοκίνητο φτάσει την ταχύτητα οδήγησης που θέλετε, πατήστε προς τα κάτω και
αφήστε τον διακόπτη SET (Β).
Η τιµή της νέας καθορισµένης θα εµφανιστεί
στην επάνω πλευρά της οθόνης πληροφοριών
του αυτοκινήτου.
•

Πατήστε το πεντάλ του γκαζιού.
Όταν το αυτοκίνητο φτάσει την ταχύτητα οδήγησης που θέλετε, πατήστε προς τα κάτω και
αφήστε τον διακόπτη SET (Β).

Ρύθµιση της ταχύτητας οδήγησης
1. Επιταχύνετε το αυτοκίνητό σας έως την ταχύτητα που θέλετε.

Η τιµή της νέας καθορισµένης θα εµφανιστεί
στην επάνω πλευρά της οθόνης πληροφοριών
του αυτοκινήτου.

2. Πατήστε τον διακόπτη SET (Β) προς τα κάτω και
αφήστε τον.
3. Το σύµβολο cruise control (4) εµφανίζεται µαζί
µε την τιµή της καθορισµένης ταχύτητας (επιθυ-

Επιβραδύνετε το αυτοκίνητο ως συνήθως, χρησιµοποιώντας το πεντάλ του φρένου.

•

Πατήστε και αφήστε τον διακόπτη RES (Α) προς
τα πάνω για να αυξήσετε ή τον διακόπτη SET (Β)
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προς τα κάτω για να µειώσετε την καθορισµένη
ταχύτητα σε βήµατα του περίπου 1 χλµ.ώρα.
Η τιµή της νέας καθορισµένης θα εµφανιστεί
στην επάνω πλευρά της οθόνης πληροφοριών
του αυτοκινήτου.
•

Πατήστε και κρατήστε τον διακόπτη RES (Α)
προς τα πάνω ή τον διακόπτη SET (Β) προς τα
κάτω. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου θα αυξηθεί ή
θα µειωθεί στη νέα καθορισµένη ταχύτητα.
Η τιµή της νέας καθορισµένης θα εµφανιστεί
στην επάνω πλευρά της οθόνης πληροφοριών
του αυτοκινήτου.

•

Πατώντας το πεντάλ του συµπλέκτη.

•

Μετακινώντας τον επιλογέα ταχυτήτων στην
θέση Ν (νεκρά).

•

•

Εάν το αυτοκίνητο επιβραδύνει περισσότερο
από περίπου 12 χλµ/ώρα κάτω από την καθορισµένη ταχύτητα.

Σβήνοντας το σύστηµα του cruise control θα σβηστεί και η µνήµη του συστήµατος cruise control.

Για να προσπεράσετε ένα άλλο αυτοκίνητο
Πατήστε το πεντάλ του γκαζιού για να επιταχύνετε.
Όταν αφήσετε το γκάζι, το αυτοκίνητο θα επιστρέψει στην ταχύτητα που είχε ρυθµιστεί προηγουµένως.

Εάν η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι µικρότερη
από την ελάχιστη ταχύτητα ρύθµισης (δείτε τον
πίνακα), δεν θα είναι δυνατό να επανέλθετε στην
προηγούµενη ταχύτητα οδήγησης.

Η καθορισµένη τιµή ταχύτητας (5) θα αναβοσβήνει
ως ότου το αυτοκίνητο επιστρέψει στην προηγουµένως καθορισµένη ταχύτητα.

Για να σβήσετε το σύστηµα cruise control

Για να ακυρώσετε την ταχύτητα που είχε επιλεγεί,
πατήστε τον διακόπτη CANCEL (1). Το σύµβολο
του cruise control (4) και η τιµή της καθορισµένης
ταχύτητας (5) εξαφανίζονται από το πάνω µέρος
της οθόνης πληροφοριών αυτοκινήτου.
Επίσης, το σύστηµα Cruise Control θα ακυρωθεί αυτόµατα, µε ένα από τα ακόλουθα:
•

Πατώντας το πεντάλ του φρένου.

Όταν σταµατήσετε το αυτοκίνητο και γυρίσετε
τον διακόπτη της µίζας στην θέση OFF.

Επαναφορά σε µία προηγούµενη
καθορισµένη ταχύτητα
Εάν η ταχύτητα οδήγησης έχει ακυρωθεί, η τιµή της
τελευταίας καθορισµένης ταχύτητας θα αποθηκευτεί
στην µνήµη του συστήµατος cruise control. Η ταχύτητα αυτή οδήγησης µπορεί να ενεργοποιηθεί και πάλι,
πατώντας τον διακόπτη RES (Α) προς τα επάνω.

Ακύρωση του συστήµατος Cruise Control

δείτε το «Περιοριστής ταχύτητας» πιο κάτω.

Το σύστηµα του cruise control θα σβήσει όταν κάνετε µία από τις παρακάτω ενέργειες:
•

Πατήσετε τον κύριο διακόπτη ON/OFF (2) του
Cruise Control. Το σύµβολο Cruise Control (4)
και η τιµή της καθορισµένης ταχύτητας (5) θα
σβήσουν στην οθόνη των οργάνων.

•

Πατήστε τον κύριο διακόπτη ON/OFF (3) του περιοριστή ταχύτητας. Οι πληροφορίες του συστήµατος του cruise control στην οθόνη των
οργάνων θα αντικατασταθούν µε τις πληροφορίες του περιοριστή ταχύτητας. Για λεπτοµέρειες
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
(όπου υπάρχει)

Ο περιοριστής ταχύτητας σας επιτρέπει να ρυθµίσετε το όριο ταχύτητας του αυτοκινήτου που θέλετε. Όταν ο περιοριστής ταχύτητας είναι ενεργοποιηµένος, ο οδηγός µπορεί να φρενάρει και να επιταχύνει αλλά το αυτοκίνητο δεν θα υπερβεί το καθορισµένο όριο.
Όταν το αυτοκίνητο φτάσει στην καθορισµένη ταχύτητα ή εάν το καθορισµένο όριο ταχύτητας είναι
χαµηλότερο από την πραγµατική ταχύτητα του αυτοκινήτου, το πεντάλ του γκαζιού δεν θα δουλεύει
έως ότου η ταχύτητα του αυτοκινήτου να πέσει
κάτω από καθορισµένο όριο ταχύτητας.
Όταν η πραγµατική ταχύτητα του αυτοκινήτου
υπερβεί την καθορισµένη ταχύτητα, θα ακουστεί
µία ηχητική προειδοποίηση για λίγο αφού έχει γίνει
υπέρβαση της καθορισµένης ταχύτητας και δεν
έχει ανιχνευτεί παρέµβαση του οδηγού.
Όταν λειτουργεί ο περιοριστής ταχύτητας δεν µπορεί να λειτουργήσει το Cruise Control.

διασφαλιστεί ότι το σύστηµα θα περιορίσει την
ταχύτητα του αυτοκινήτου σωστά.
•

Όταν χρησιµοποιούνται πρόσθετα πατάκια
στο πάτωµα του αυτοκινήτου, βεβαιωθείτε ότι
έχουν ασφαλιστεί σωστά και ότι δεν µπορούν
να εµπλακούν στο πεντάλ του γκαζιού. Τα πατάκια που δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά στο
αυτοκίνητο µπορεί να εµποδίσουν την σωστή
λειτουργία του περιοριστή ταχύτητας.

Ο περιοριστής ταχύτητας δεν θα φρενάρει αυτόµατα το αυτοκίνητο στο καθορισµένο όριο
ταχύτητας.

•

Να τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας. Μην καθορίζετε την ταχύτητα πάνω από αυτά.

•

Να επιβεβαιώνετε πάντα την κατάσταση ρύθµισης του περιοριστή ταχύτητας στον οθόνη
των οργάνων.

•

Όταν ο περιοριστής ταχύτητας είναι ρυθµισµένος, αποφύγετε την απότοµη επιτάχυνση
για να φτάσετε το καθορισµένο όριο, ώστε να

(2) Κύριος διακόπτης ON/OFF Cruise Control(Για
λεπτοµέρειες δείτε το «Cruise control (όπου
υπάρχει)» πιο πριν)
(3) Κύριος διακόπτης ON/OFF περιοριστή ταχύτητας

Οι διακόπτες λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βρίσκονται στο τιµόνι (δεξιά πλευρά).
Η κατάσταση λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης πληροφοριών του αυτοκινήτου. Για λεπτοµέρειες δείτε
το «Οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

(4) Σύµβολο περιοριστή ταχύτητας
(5) Τιµή καθορισµένης ταχύτητας

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

(B) ∆ιακόπτης SET/-

Ενεργοποίηση του περιοριστή ταχύτητας
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον περιοριστή ταχύτητας αφού έχετε βάλει µπροστά τον κινητήρα ή
ενώ οδηγείτε.
Πατήστε τον κύριο διακόπτη του περιοριστή ταχύτητας “ON/OFF” (3).
Το σύµβολο του περιοριστή ταχύτητας (4) και η
τιµή της καθορισµένης ταχύτητας (5) θα ανάψουν
στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.

(1) ∆ιακόπτης CANCEL
(A) ∆ιακόπτης RES/+
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Ρυθµίζοντας το όριο ταχύτητας
Πατήστε τον διακόπτη SET (Β) προς τα κάτω
Ανάλογα µε το µοντέλο
•

•

Το όριο ταχύτητας θα οριστεί στην παρούσα ταχύτητα. Όταν οδηγείτε µε κάτω από τα 30 χλµ/
ώρα, ο περιοριστής ταχύτητας θα οριστεί στην
ελάχιστη δυνατή ταχύτητα των 30 χλµ/ώρα ή 20
ΜΡΗ.
Θέστε το όριο ταχύτητας όταν οδηγείτε µε πάνω
από 30 χλµ/ώρα.

Όταν έχει καθοριστεί το όριο ταχύτητας, το σύµβολο του περιοριστή ταχύτητας (4) και η τιµή της καθορισµένης ταχύτητας (5) θα ανάβουν στην οθόνη
πληροφοριών του αυτοκινήτου. Το σύµβολο του περιοριστή ταχύτητας θα γίνει γκρι.

Αλλάζοντας το όριο καθορισµένης ταχύτητας
Χρησιµοποιείστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
λειτουργίες για να αλλάξετε ένα ενεργό το όριο ταχύτητας.
•

Πατήστε και κρατήστε τον διακόπτη RES (Α)
προς τα επάνω ή τον διακόπτη SET (Β) προς τα
κάτω. Κάθε φορά που το κάνετε αυτό η καθορισµένη ταχύτητα θα αυξηθεί ή θα µειωθεί κατά 1
χλµ / ώρα.

•

Πατήστε και κρατήστε τον διακόπτη RES (Α)
προς τα επάνω ή τον διακόπτη SET (Β) προς τα
κάτω. Η καθορισµένη ταχύτητα θα αυξηθεί ή θα
µειωθεί στο επόµενο πολλαπλάσιο των 5 χλµ/
ώρα και µετά σε βήµατα των 5 χλµ/ώρα.

Η τιµή της νέας καθορισµένης ταχύτητας (5) θα εµ-

φανιστεί στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.
Όταν η πραγµατική ταχύτητα του αυτοκινήτου
υπερβεί την καθορισµένη ταχύτητα, θα ακουστεί
µία ηχητική προειδοποίηση για λίγο αφού έχει γίνει
υπέρβαση της καθορισµένης ταχύτητας και δεν
έχει ανιχνευτεί παρέµβαση του οδηγού.

Ακυρώνοντας το όριο ταχύτητας
Για να ακυρώσετε ένα καθορισµένο όριο ταχύτητας, πατήστε τον διακόπτη CANCEL (1). Το σύµβολο του περιοριστή ταχύτητας (4) και η τιµή καθορισµένης ταχύτητας (5) θα σβήσουν από την οθόνη
πληροφοριών αυτοκινήτου.
Επίσης είναι δυνατό να προσπεράσετε τον περιοριστή ταχύτητας πατώντας τελείως το πεντάλ του
γκαζιού πέρα από το σηµείο αντίστασης.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Το αυτοκίνητο µπορεί να επιταχύνει όταν ακυρωθεί ο περιοριστής ταχύτητας.

•

Όταν χρησιµοποιούνται πρόσθετα πατάκια
στο αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά
ασφαλισµένα και δεν µπορούν να εµποδίσουν
την λειτουργία του πεντάλ του γκαζιού. Τα πατάκια που δεν ταιριάζουν στο αυτοκίνητο µπορεί να αποτρέψουν την σωστή λειτουργία του
περιοριστή ταχύτητας.

Πατήστε τελείως το πεντάλ του γκαζιού πέρα από
το σηµείο αντίστασης. Ο περιοριστής ταχύτητας θα
ανασταλεί για να σας επιτραπεί να οδηγήσετε πάνω
από την καθορισµένη ταχύτητα. Η τιµή της καθορι-

σµένης ταχύτητας (5) θα αναβοσβήσει και θα ακουστεί έναν προειδοποιητικός βοµβητής. Ο περιοριστής ταχύτητας θα επανέλθει αυτόµατα όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου πέσει κάτω από το καθορισµένο όριο.

Επαναφέροντας ένα προηγουµένως
καθορισµένο όριο ταχύτητας
Εάν ένα καθορισµένο όριο ταχύτητας έχει ακυρωθεί, η τελευταία καθορισµένη ταχύτητα θα αποθηκευτεί στην µνήµη του περιοριστή ταχύτητας.
Το όριο ταχύτητας µπορεί να ενεργοποιηθεί και
πάλι πατώντας τον διακόπτη RES (A) προς τα επάνω.
Εάν η παρούσα ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι µεγαλύτερη από την ταχύτητα που είχε καθοριστεί
πριν, το πεντάλ του γκαζιού δεν θα λειτουργήσει και
η τιµή της καθορισµένης ταχύτητας (5) θα αναβοσβήσει έως ότου η ταχύτητα του αυτοκινήτου να
πέσει κάτω από το καθορισµένο όριο ταχύτητας.
Όταν η πραγµατική ταχύτητα του αυτοκινήτου
υπερβεί την καθορισµένη ταχύτητα θα ακουστεί µία
ηχητική προειδοποίηση για λίγη ώρα από την στιγµή που έχετε υπερβεί το όριο ταχύτητας και εφόσον δεν έχει ανιχνευτεί παρέµβαση του οδηγού.

Κλείνοντας τον περιοριστή ταχύτητας
Το σύστηµα του περιοριστή ταχύτητας θα κλείσει
όταν κάνετε µία από τις ακόλουθες ενέργειες:
•

Πατήσετε τον κύριο διακόπτη “ON/OFF” (3). Το
σύµβολο του περιοριστή ταχύτητας (4) και η
τιµή της καθορισµένης ταχύτητας (5) στην οθό-
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΜΠΡΟΣΤΑ (όπου υπάρχει)
νη πληροφοριών αυτοκινήτου θα σβήσουν.
•

Πατήσετε τον κύριο διακόπτη “ON/OFF” του
Cruise control (2). Οι πληροφορίες του περιοριστή ταχύτητας στην οθόνη πληροφοριών του
αυτοκινήτου θα αντικατασταθούν από τις πληροφορίες του cruise control. Για λεπτοµέρειες
δείτε το “Cruise control (όπου υπάρχει)” πιο
πριν.

•

Όταν σταµατήσετε το αυτοκίνητο και γυρίσετε
τον διακόπτη της µίζας στην θέση off.

Το σύστηµα φρένου ανάγκης µπορεί να βοηθήσει
τον οδηγό όταν υπάρχει ο κίνδυνος µετωπικής σύγκρουσης µε το αυτοκίνητο µπροστά σας στην ίδια
λωρίδα κυκλοφορίας.

Το σύστηµα φρένου ανάγκης θα λειτουργήσει όταν
το αυτοκίνητό σας κινείται µε ταχύτητες πάνω από
τα περίπου 5 χλµ/ώρα.

Κλείνοντας τον περιοριστή ταχύτητας θα διαγραφεί η µνήµη των καθορισµένων ορίων ταχύτητας.

∆υσλειτουργία του περιοριστή ταχύτητας
Εάν ο περιοριστής ταχύτητας δεν λειτουργεί σωστά
το σύµβολο του περιοριστή ταχύτητας (4) στην
οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου θα αναβοσβήνει.
Σβήστε τον περιοριστή ταχύτητας πατώντας τον
κύριο διακόπτη “ON/OFF” (3) και ζητήστε τον έλεγχο του συστήµατος από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευµένο συνεργείο.

Το σύστηµα φρένου ανάγκης χρησιµοποιεί έναν αισθητήρα ραντάρ (A) που βρίσκεται στο µπροστά
µέρος του αυτοκινήτου για να µετρήσει την απόσταση από το αυτοκίνητο που κινείται µπροστά σας
στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίας.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Το σύστηµα φρένου ανάγκης είναι µία πρόσθετη βοήθεια στον οδηγό. ∆εν αντικαθιστά
την προσοχή του οδηγού για τις συνθήκες του
δρόµου ή την ευθύνη του να οδηγεί µε ασφάλεια. ∆εν µπορεί να αποτρέψει ατυχήµατα που
οφείλονται σε απροσεξία ή επικίνδυνες τεχνικές οδήγησης.

•

Το σύστηµα φρένου ανάγκης δεν λειτουργεί
σε όλες τις συνθήκες οδήγησης, κίνησης, καιρικές και δρόµου.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Προειδοποίηση

Οπτική

Ηχητική

Πρώτη
προειδοποίηση

Βοµβητής

∆εύτερη
προειδοποίηση

Οξύς
βοµβητής

στηµα θα αυξήσει αυτόµατα την δύναµη φρεναρίσµατος.

Εάν ο οδηγός χειρίζεται το τιµόνι, επιταχύνει ή επιβραδύνει, το αυτόνοµο σύστηµα φρένου ανάγκης
θα λειτουργήσει µε καθυστέρηση ή δεν θα λειτουργήσει.
Το αυτόµατο φρενάρισµα θα διακοπεί κάτω από τις
ακόλουθες συνθήκες:
•

Όταν στρίψετε το τιµόνι όσο απαιτείται για να
αποφύγετε την σύγκρουση.

•

Όταν πατήσετε το πεντάλ του γκαζιού.

•

Όταν δεν υπάρχει πλέον εντοπισµός αυτοκινήτου µπροστά.

Προεπισκόπηση προειδοποιήσεων
Εάν ο οδηγός δεν ενεργήσει, το σύστηµα παράγει
µία δεύτερη οπτική προειδοποίηση (κόκκινη) και
ηχητική προειδοποίηση. Εάν ο οδηγός αφήσει το
πεντάλ του γκαζιού, τότε το σύστηµα εφαρµόζει
µερικώς το φρένο.
Εάν ο κίνδυνος πρόσκρουσης γίνει άµεσος, το σύστηµα αυτόµατα εφαρµόζει πιο πολύ τα φρένα.

Εάν εντοπιστεί κίνδυνος µετωπικής σύγκρουσης, το
σύστηµα στην αρχή θα παρέχει στον οδηγό µία
προειδοποίηση αναβοσβήνοντας το προειδοποιητικό φως µετωπικής σύγκρουσης (πορτοκαλί) και
ηχώντας έναν προειδοποιητικό βοµβητή.
Εάν ο οδηγός πατήστε τα φρένα γρήγορα και µε
δύναµη µετά την προειδοποίηση και το σύστηµα
φρένου ανάγκης εντοπίσει ότι συνεχίζει να υπάρχει
η πιθανότητα της µετωπικής σύγκρουσης, το σύ-

Εάν το σύστηµα φρένου ανάγκης έχει σταµατήσει
το αυτοκίνητο, το όχηµα θα παραµείνει σε στάση
για περίπου 2 δευτερόλεπτα πριν ελευθερωθούν τα
φρένα.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Το ραντάρ του αισθητήρα δεν θα ανιχνεύσει
τα ακόλουθα αντικείµενα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

– Πεζούς, ζώα ή αντικείµενα στο οδόστρωµα.

Όταν γίνεται φρενάρισµα από το σύστηµα φρένου ανάγκης, ανάβουν τα φώτα των φρένων του
αυτοκινήτου.

– Αυτοκίνητα που διασταυρώνονται

Ανάλογα µε την ταχύτητα του αυτοκινήτου και την
απόσταση από το αυτοκίνητο µπροστά, καθώς και
τις συνθήκες τις οδήγησης και του δρόµου, το σύστηµα µπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να αποφύγει
µία µετωπική σύγκρουση ή µπορεί να βοηθήσει να
µετριαστούν οι συνέπειες εάν η σύγκρουση δεν
µπορεί να αποφευχθεί.

– Αυτοκίνητα που κινούνται αντίθετα
•

Το ραντάρ του αισθητήρα έχει ορισµένους περιορισµούς απόδοσης. Εάν υπάρχει έναν ακινητοποιηµένο όχηµα στην διαδροµή του αυτοκινήτου σας, το σύστηµα δεν θα λειτουργήσει
εάν το αυτοκίνητο κινείται µε ταχύτητες πάνω
από τα περίπου 80 χλµ/ώρα.

•

Το ραντάρ του αισθητήρα µπορεί να µην ανιχνεύσει ένα αυτοκίνητο µπροστά κάτω από τις
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ακόλουθες συνθήκες:
– Όταν βρωµιά, πάγος, χιόνι ή άλλο υλικό καλύπτει το ραντάρ του αισθητήρα.
– Υπάρχει παρεµβολή από άλλες πηγές ραντάρ.
– Όταν πιτσιλάει το χιόνι ή το νερό από τον
δρόµο από τα κινούµενα οχήµατα.
– Εάν το αυτοκίνητο µπροστά είναι στενό
(π.χ. µοτοσυκλέτα).
– Όταν οδηγείτε σε απότοµες ανηφόρες ή
κατηφόρες και σε δρόµους µε κλειστές
στροφές.
– Όταν ρυµουλκείτε τρέιλερ.
•

Σε ορισµένες συνθήκες του δρόµου ή της κίνησης, το σύστηµα φρένου ανάγκης µπορεί
απροσδόκητα να κάνει τµηµατικό φρενάρισµα.
Όταν η επιτάχυνση είναι απαραίτητη, συνεχίστε να πατάτε το πεντάλ του γκαζιού για να
προσπεράσετε το σύστηµα.

•

Οι αποστάσεις φρεναρίσµατος αυξάνονται
στις επιφάνειες που γλιστρούν.

•

Ο υπερβολικός θόρυβος µπορεί να καλύπτει
τον ήχο του προειδοποιητικού βοµβητή και ο
βοµβητής να µην ακούγεται.

•

Το σύστηµα είναι σχεδιασµένο να ελέγχει αυτόµατα την λειτουργικότητα του αισθητήρα
µέσα σε συγκεκριµένους περιορισµούς. Το
σύστηµα µπορεί να µην ανιχνεύσει ορισµένα
είδη παρεµβολών στην περιοχή του αισθητήρα στον µπροστινό προφυλακτήρα, όπως είναι

ο πάγος, το χιόνι ή αυτοκόλλητα. Σε αυτές τις
περιπτώσεις το σύστηµα µπορεί να µην έχει
την δυνατότητα να προειδοποιήσει σωστά τον
οδηγό. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε και καθαρίζετε την περιοχή του αισθητήρα στον µπροστινό
προφυλακτήρα τακτικά.

Ενεργοποιώντας / απενεργοποιώντας το
σύστηµα φρένου ανάγκης
Ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστηµα φρένου ανάγκης.
1. Χρησιµοποιώντας τους διακόπτες ή και το
κουµπί ENTER στην αριστερή πλευρά του τιµονιού, επιλέξτε το µενού ρυθµίσεων στην οθόνη
πληροφοριών του αυτοκινήτου. (∆είτε το «Settings (ρυθµίσεις)» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και
χειριστήρια»).
2. Χρησιµοποιώντας τους διακόπτες ή και το
κουµπί ENTER, πλοηγηθείτε στο µενού [Driver
Assistance] και µετά στο µενού [Driving Aids].
3. Στο µενού [Driving Aids] τονίστε το στοιχείο
[Emergency Brake] και χρησιµοποιήστε το κουµπί ENTER για να αλλάξετε ανάµεσα στο ΟΝ
(ενεργοποιηµένο) και το OFF (απενεργοποιηµένο).

Όταν το σύστηµα φρένου ανάγκης είναι κλειστό θα
ανάψει το προειδοποιητικό φως για το αυτόνοµο
σύστηµα φρένου ανάγκης (πορτοκαλί).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Απενεργοποιώντας το σύστηµα ESP µε τον διακόπτη ESP OFF, δεν θα είναι διαθέσιµο το σύστηµα
φρένου ανάγκης ανεξάρτητα από τις επιλογές
που έχετε κάνει στην Οθόνη Πληροφοριών του
Αυτοκινήτου.

Σύστηµα προσωρινά µη διαθέσιµο
Συνθήκη Α:
Όταν το ραντάρ λάβει παρεµβολή από άλλη πηγή
ραντάρ, µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατος ο εντοπισµός προπορευόµενου οχήµατος, το αυτόνοµο σύστηµα φρένου ανάγκης θα κλείσει αυτόµατα. Θα
ανάψει το προειδοποιητικό φως του αυτόνοµου συστήµατος φρένου ανάγκης (πορτοκαλί) και το προειδοποιητικό φως προειδοποίησης µετωπικής σύγκρουσης (πορτοκαλί).
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Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:

∆υσλειτουργία του συστήµατος

Όταν δεν υπάρχουν πλέον οι παραπάνω συνθήκες,
το σύστηµα αυτόνοµου φρένου ανάγκης θα επανέλθει αυτόµατα.

Εάν υπάρχει δυσλειτουργία στο σύστηµα φρένου
ανάγκης, αυτό θα σβήσει αυτόµατα, θα ηχήσει ένας
βοµβητής και το προειδοποιητικό φως αυτόνοµου
συστήµατος φρένου ανάγκης (πορτοκαλί) και το
προειδοποιητικό φως µετωπικής σύγκρουσης (πορτοκαλί) θα ανάψουν ενώ θα εµφανιστεί ένα προειδοποιητικό µήνυµα [Malfunction] (δυσλειτουργία)
στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.

Συνθήκη Β:
Όταν η περιοχή του αισθητήρα στον µπροστινό
προφυλακτήρα είναι καλυµµένη µε βρωµιά ή παρεµποδίζεται, καθιστώντας αδύνατο τον εντοπισµό
ενός αυτοκινήτου µπροστά, το σύστηµα του αυτόνοµου φρένου ανάγκης σβήνει αυτόµατα. Θα ανάψουν το προειδοποιητικό φως του αυτόνοµου φρένου ανάγκης (πορτοκαλί) και το προειδοποιητικό
φως προειδοποίησης µετωπικής σύγκρουσης (πορτοκαλί) ενώ το προειδοποιητικό µήνυµα [Not available Front Radar Obstructed] (µη διαθέσιµο, παρεµπόδιση µπροστινού ραντάρ) θα εµφανιστεί στην
οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:
Εάν ανάψει το προειδοποιητικό φως (πορτοκαλί),
παρκάρετε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σηµείο, σβήστε τον κινητήρα και βάλτε τον πάλι µπροστά. Εάν
το προειδοποιητικό φως συνεχίσει να ανάβει, ζητήστε τον έλεγχου του αυτόνοµου συστήµατος φρένου ανάγκης από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

Ενέργεια που πρέπει να κάνετε:
Εάν ανάψει το προειδοποιητικό φως (πορτοκαλί),
παρκάρετε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σηµείο και
σβήστε τον κινητήρα. Ελέγξτε για να δείτε εάν είναι
µπλοκαρισµένη η περιοχή του αισθητήρα στον
µπροστινό προφυλακτήρα. Εάν ναι, αφαιρέστε το
υλικό που προκαλεί το µπλοκάρισµα. Βάλτε πάλι
µπροστά τον κινητήρα. Εάν το προειδοποιητικό
φως συνεχίζει να ανάβει, ζητήστε τον έλεγχο του
συστήµατος αυτόνοµου φρένου ανάγκης από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.
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ότι τηρείτε τα παρακάτω:
•

∆ιατηρείτε πάντα την περιοχή του αισθητήρα
στον µπροστινό προφυλακτήρα καθαρή.

•

Μην χτυπάτε ή κάνετε ζηµιά στις περιοχές γύρω
από τον αισθητήρα.

•

Μην καλύπτετε και µην τοποθετείτε αυτοκόλλητα ή παρόµοια αντικείµενα στον µπροστινό προφυλακτήρα κοντά στην περιοχή του αισθητήρα.
Μπορεί να προκληθεί αστοχία ή δυσλειτουργία.

•

Μην τοποθετείτε µεταλλικά αντικείµενα κοντά
στην περιοχή του αισθητήρα. Μπορεί να προκληθεί αστοχία ή δυσλειτουργία.

•

Μην µετατρέπετε, αφαιρείτε ή βάφετε τον προφυλακτήρα. Πριν προσαρµόσετε ή αποκαταστήσετε τον µπροστινό προφυλακτήρα, αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή
εξειδικευµένο συνεργείο.

•

Μην τοποθετείτε πινακίδα κυκλοφορίας µε πλαίσιο.

Χωρίς πλαίσιο

Με πλαίσιο

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

•

Η Nissan συνιστά να χρησιµοποιείτε θέσεις
συγκράτησης πινακίδων κυκλοφορίας χωρίς
πλαίσιο.
Το σύστηµα φρένου ανάγκης µπροστά µπορεί
να µην λειτουργήσει σωστά εάν η πινακίδα κυκλοφορίας είναι τοποθετηµένη µέσα σε πλαί-

σιο, όπως φαίνεται στην εικόνα. Παρακαλούµε
να έλθετε σε επαφή µε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan για σχετικές συµβουλές.
Ο αισθητήρας για το φρένο ανάγκης µπροστά (Α)
βρίσκεται στο πίσω µέρος της κάτω γρίλιας στον
µπροστινό προφυλακτήρα.
Για να διατηρήσετε σε καλή κατάσταση λειτουργίας
το σύστηµα φρένου ανάγκης µπροστά, βεβαιωθείτε
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ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ
Πατήστε το πεντάλ του συµπλέκτη και βάλτε τον
επιλογέα ταχυτήτων στην όπισθεν (R). Όταν
παρκάρετε σε ανηφόρα βάλτε τον επιλογέα ταχυτήτων στην 1η.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

•

Μην σταµατάτε ή παρκάρετε το αυτοκίνητο
πάνω σε εύφλεκτα υλικά όπως ξερό γρασίδι,
χαρτιά ή κουρέλια, γιατί µπορεί να πάρουν εύκολα φωτιά.
Οι διαδικασίες για ασφαλές παρκάρισµα απαιτούν:
•

Να έχετε δέσει το χειρόφρενο.

•

Ο επιλογέας ταχυτήτων να είναι σε κατάλληλη ταχύτητα για τα µοντέλα µε µηχανικό
σαζµάν.

•

Ο επιλογέας ταχυτήτων να είναι στην θέση
Ρ (παρκάρισµα) για τα µοντέλα µε σαζµάν
XTRONIC.

•

Μοντέλα µε σαζµάν XTRONIC:
Πατήστε τελείως το πεντάλ του φρένου και µετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στην θέση Ρ
(παρκάρισµα).
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε σπρώξει τον επιλογέα ταχυτήτων όσο µπορεί να πάει και ότι δεν µπορεί να
µετακινηθεί χωρίς να πατήσετε το κουµπί στο λεβιέ του επιλογέα ταχυτήτων.

Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις συστάσεις, µπορεί το αυτοκίνητο να κινηθεί
απροσδόκητα ή να τσουλήσει µε αποτέλεσµα την πρόκληση ατυχήµατος.
•

Μην αφήνετε το αυτοκίνητο ανεπιτήρητο µε
τον κινητήρα να δουλεύει.

•

Μην αφήνετε παιδιά ή ενήλικες που απαιτούν
την βοήθεια άλλων, µόνους τους µέσα στο αυτοκίνητο. Επίσης δεν πρέπει να αφήνετε µόνα
τους ζώα µέσα στο αυτοκίνητο. Τις ζεστές,
ηλιόλουστες ηµέρες, η θερµοκρασία µέσα στο
κλειστό αυτοκίνητο γρήγορα ανεβαίνει τόσο
ψηλά ώστε να προκαλέσει σοβαρούς και πιθανόν θανάσιµους τραυµατισµούς σε ανθρώπους και ζώα.

•

Μοντέλα µε µηχανικό σαζµάν:

Αριστεροτίµονα µοντέλα
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•

•

Όταν παρκάρετε σε έδαφος µε κλίση, γυρίστε
τους τροχούς έτσι ώστε σε περίπτωση που κινηθεί το αυτοκίνητο να µην κυλήσει µέσα στην κίνηση.
ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΚΑΤΗΦΟΡΑ ΜΕ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ: (1)
Γυρίστε τους τροχούς προς το πεζοδρόµιο,
αφήστε το αυτοκίνητο να κυλήσει αργά προς τα
εµπρός έως ότου ο τροχός που βρίσκεται κοντά
στο πεζοδρόµιο ακουµπήσει σε αυτό και στην
συνέχεια βάλτε το χειρόφρενο.

•

µατος / Εκκίνησης για να αποφύγετε το άδειασµα της µπαταρίας του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης είναι σχεδιασµένο να αποτρέπει την περιττή κατανάλωση
καυσίµου, τα καυσαέρια και τον θόρυβο σε µια
διαδροµή. Το σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης
δεν σβήνει αυτόµατα τον διακόπτη της µίζας στο
τέλος µιας διαδροµής.

ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΑΝΗΦΟΡΑ: (2)
Γυρίστε τους τροχούς στην αντίθετη πλευρά
από το πεζοδρόµιο και αφήστε ο αυτοκίνητο να
κυλήσει αργά προς τα πίσω έως ότου ο τροχός
που βρίσκεται κοντά στο πεζοδρόµιο ακουµπήσει σε αυτό και στην συνέχεια βάλτε το χειρόφρενο.

•

ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΑΝΗΦΟΡΑ Ή ΚΑΤΗΦΟΡΑ
ΧΩΡΙΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ: (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.

•

Γυρίστε τον διακόπτη της µίζας στην θέση LOCK
και βγάλτε το κλειδί.
Γυρίστε τον διακόπτη της µίζας στην θέση LOCK
και βγάλτε το κλειδί / Έξυπνο Κλειδί (όπου
υπάρχει).

•
∆εξιοτίµονα µοντέλα

Να σβήνετε πάντα τον διακόπτη της µίζας όταν
παρκάρετε ένα αυτοκίνητο µε σύστηµα Σβησί5-45
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ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΤΡΕΪΛΕΡ

Να θυµάστε ότι η ρυµούλκηση τρέιλερ προσθέτει
επιπλέον φορτία στον κινητήρα του αυτοκινήτου, το
σύστηµα διαφορικού, το τιµόνι, τα φρένα 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 της οδήγησης σας και η ταχύτητα θα πρέπει να ρυθµιστούν
σύµφωνα µε τις περιστάσεις. Πριν ρυµουλκήσετε
τρέιλερ, αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan για επεξήγηση σχετικά µε την σωστή
χρήση του εξοπλισµού ρυµούλκησης.

•

•

∆ιαλέξτε τα κατάλληλα εξαρτήµατα ρυµούλκησης (πρόσδεση τρέιλερ, αλυσίδα ασφαλείας,
σχάρα κλπ.) για το αυτοκίνητό σας και το τρέιλερ. Τα εξαρτήµατα αυτά διατίθενται από Μέλος του ∆ικτύου Nissan όπου επίσης µπορείτε
να πάρετε και πιο λεπτοµερείς πληροφορίες για
την ρυµούλκηση τρέιλερ.
Κιτ βαρέως τύπου είναι διαθέσιµα στα Μέλη του
∆ικτύου της Nissan και σε εξειδικευµένα συνεργεία.

•

Συνιστάται να έρχεστε σε επαφή µε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο για λεπτοµέρειες για την ρυµούλκηση

Εάν δεν µπορείτε να αποφύγετε το παρκάρισµα
σε έδαφος µε κλίση, συνιστάται να βάλετε ταχύτητα στο αυτοκίνητο ή να βάλετε τον επιλογέα
στην θέση Ρ για τα αυτόµατα µοντέλα ή µοντέλα
µε XTRONIC. Επιπρόσθετα στις άλλες προφυλάξεις, να γυρίσετε τους µπροστινούς τροχούς
προς το πεζοδρόµιο. Πριν παρκάρετε σε έδαφος µε κλίση, υπολογίστε το ποσοστό της κλίσης (τα βάρη ρυµούλκησης που αναφέρονται
είναι για κλίση 12%).

Το τρέιλερ θα πρέπει να φορτώνεται µε τρόπο
ώστε τα βαριά αντικείµενα να είναι τοποθετηµένα
πάνω από τον άξονα και όσο πιο χαµηλά µέσα
στο τρέιλερ είναι δυνατό. Η κακή κατανοµή του
φορτίου µπορεί να επηρεάσει την ευστάθεια του
τρέιλερ και του οχήµατος που το τραβάει.

•

∆εν θα πρέπει να υπερβαίνετε το µέγιστο επιτρεπόµενο κάθετο βάρος στον κοτσαδόρο.

•

Πριν οδηγήσετε, βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα
φωτισµού του τρέιλερ λειτουργεί κανονικά.

Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες του κατασκευαστή του τρέιλερ.

•

Όταν ρυµουλκείτε τρέιλερ µε αυτοκίνητο 4WD,
ο διακόπτης επιλογής 4WD θα πρέπει να είναι
στην θέση AUTO. Η χρήση του αυτοκινήτου
στην λειτουργία AUTO παρέχει καλύτερη πρόσφυση, ιδιαίτερα όταν ξεκινάτε από στάση και /
ή σε έδαφος µε κλίση, καθώς µειώνεται η πιθανότητα σπιναρίσµατος των τροχών.

Το αυτοκίνητό σας θα πρέπει να συντηρείται πιο
συχνά από τα διαστήµατα που αναφέρονται στο
ξεχωριστό Βιβλίο Εγγύησης και Αρχείο Συντήρησης.

•

Η ρυµούλκηση τρέιλερ απαιτεί περισσότερο
καύσιµο από ότι οι κανονικές συνθήκες λόγω
της αξιοσηµείωτης αύξησης στην δύναµη πρόσφυσης και της αντίστασης.

Αποφύγετε τα απότοµα ξεκινήµατα, τις απότοµες επιταχύνσεις και τα απότοµα φρεναρίσµατα.

•

Ακολουθείτε τις νόµιµες µέγιστες επιτρεπόµενες ταχύτητες για την λειτουργία του τρέιλερ:

•

Αποφύγετε τις απότοµες στροφές ή αλλαγές
λωρίδας.

•

•

Οδηγείτε πάντα το αυτοκίνητό σας µε σταθερή
ταχύτητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

•

Όταν παρκάρετε, µπλοκάρετε πάντα του τροχού

•
Αποφύγετε την ρυµούλκηση τρέιλερ στην διάρκεια της περιόδου στρωσίµατος του αυτοκινήτου.

Ποτέ µην υπερβαίνετε το µέγιστο επιτρεπτό φορτίο του κοτσαδόρου (βάρος τρέιλερ µαζί µε το
βάρος του φορτίου του). Για περισσότερες πληροφορίες ρωτήστε Μέλος τους ∆ικτύου Nissan.

•

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
•

του τρέιλερ και του αυτοκινήτου. Βάλτε το χειρόφρενο του τρέιλερ (όπου υπάρχει). ∆εν συνιστάται
το παρκάρισµα σε έδαφος µε απότοµη κλίση.

πριν τραβήξετε τρέιλερ σε απότοµες ανηφόρες
για µεγάλες αποστάσεις.

Το νέο σας αυτοκίνητο έχει κατά βάση σχεδιαστεί
για να µεταφέρει επιβάτες και αποσκευές.

•

•

Ταχύτητα : κάτω από τα τα 100 χιλιόµετρα / ώρα.
Τηρείτε τις νόµιµες µέγιστες ταχύτητες για την
λειτουργία του τρέιλερ.

Κατά την διάρκεια της ρυµούλκησης τρέιλερ, παρακολουθείτε τον δείκτη της θερµοκρασίας του
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ψυκτικού υγρού του κινητήρα για να προλάβετε
την υπερθέρµανσή του.

ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Όταν ρυµουλκείτε τρέιλερ, τα λάστιχα του αυτοκινήτου θα πρέπει να έχουν την µέγιστη συνιστώµενη
πίεση όταν είναι κρύα (COLD) όπως υποδεικνύεται
στο πινακιδάκι πιέσεων ελαστικών (το πλήρες φορτίου που φαίνεται στο πινακιδάκι). Βεβαιωθείτε ότι
οι πιέσεις ελαστικών είναι σωστές.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην ρυµουλκείτε τρέιλερ όταν στο αυτοκίνητο είναι τοποθετηµένη η ρεζέρβα προσωρινού τύπου.

ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Χρησιµοποιείτε πάντα κατάλληλη αλυσίδα ανάµεσα
στο αυτοκίνητο και το τρέιλερ. Η αλυσίδα θα πρέπει
να δένεται στον γάντζο, όχι στον πίσω προφυλακτήρα ή τον άξονα. Βεβαιωθείτε ότι αφήσατε αρκετό
τζόγο στην αλυσίδα για να επιτρέπετε την στροφή.
Η αλυσίδα δεν θα πρέπει να σέρνεται στο έδαφος,
ανάλογα µε το τρέιλερ που έχετε, η καλύτερη πρακτική είναι να περνάτε την αλυσίδα κατά µήκος του
τρέιλερ.

ΦΡΕΝΑ ΤΡΕΙΛΕΡ
Βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί τα φρένα του
τρέιλερ όπως απαιτείται από τους τοπικούς κανονισµούς. Επίσης ελέγξτε εάν όλος ο άλλος εξοπλισµός του τρέιλερ συµµορφώνεται µε τους τοπικούς
κανονισµούς.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΡΕΙΛΕΡ (όπου υπάρχει)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΤΣΑ∆ΟΡΟΥ

Όταν ρυµουλκείτε τρέιλερ και χρησιµοποιείτε τον
διακόπτη των φλας, το ηλεκτρικό σύστηµα του αυτοκινήτου θα εντοπίσει το πρόσθετο ηλεκτρικό
φορτίο του φωτισµού του τρέιλερ. Σαν αποτέλεσµα,
ανάβει το φλας του τρέιλερ.

Πίσω προβολή του κοτσαδόρου:
(Α) 862 χλστ
(Ι) Σταθερός κοτσαδόρος
(ΙΙ) Αποσπώµενος κοτσαδόρος
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Η Nissan συνιστά η τοποθέτηση του κοτσαδόρου
να γίνεται υπό τις παρακάτω συνθήκες:

•

Βγάζετε πάντα το κλειδί από τον διακόπτη της
µίζας / το Έξυπνο Κλειδί από το αυτοκίνητο
(όπου υπάρχει), ακόµη και µέσα στο δικό σας
γκαράζ.

Σηµείο στήριξης του κοτσαδόρου στο αυτοκίνητο : όπως φαίνεται σαν παράδειγµα στην εικόνα.

•

Κλείνετε τελείως όλα τα παράθυρα και κλειδώνετε όλες τις πόρτες.

Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες του κατασκευαστή
του κοτσαδόρου για την τοποθέτηση και την χρήση.

•

Παρκάρετε πάντα το αυτοκίνητό σας σε σηµείο
που να φαίνεται. Τις νύχτες, 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 µέσα στο αυτοκίνητο.

•

Μην αφήνετε το δεύτερο κλειδί ή το Έξυπνο
Κλειδί µέσα στο αυτοκίνητο. Φυλάξτε το σε

•

Μέγιστο επιτρεπόµενο κάθετο βάρος στον
κοτσαδόρο :
736Ν (75 κιλά, 165 lb)

•

ασφαλές µέρος στο σπίτι σας.

Όταν στο αυτοκίνητο δεν υπάρχουν επιβάτες:
•

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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ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΥ
ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

•

Εάν δεν λειτουργεί ο κινητήρας του αυτοκινήτου ή έσβησε ενώ οδηγούσατε, η ηλεκτρική
υποβοήθηση στο τιµόνι δεν θα δουλέψει. Το
τιµόνι θα είναι πιο σκληρό στον χειρισµό του.
Όταν το προειδοποιητικό φως Ηλεκτρικά Υποβοηθούµενου Τιµονιού ανάψει ενώ οδηγείτε,
η ηλεκτρονική υποβοήθηση θα απενεργοποιηθεί. Θα συνεχίσετε να έχετε τον έλεγχο του
αυτοκινήτου αλλά το τιµόνι θα είναι πιο δύσκολο στον χειρισµό του.

Το σύστηµα Ηλεκτρικά Υποβοηθούµενου Τιµονιού
είναι σχεδιασµένο να παρέχει ηλεκτρική βοήθεια
ενώ οδηγείτε για να χειρίζεστε το τιµόνι µε µικρή
δύναµη.
Η δύναµη στο τιµόνι µπορεί να οριστεί σε [Normal]
ή [Sport] στην οθόνη πληροφορίας του αυτοκινήτου κάτω από τον τίτλο [Driver Assistance]. (∆είτε
το [Driver Assistance] στο κεφάλαιο «2. Όργανα και
χειριστήρια»).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν λειτουργείτε επαναλαµβανόµενα το τιµόνι ή
συνεχόµενα ενώ παρκάρετε ή οδηγείτε µε πολύ
αργή ταχύτητα, η ηλεκτρική υποβοήθηση στο τιµόνι θα µειωθεί. Αυτό γίνεται για να προληφθεί η
υπερθέρµανση του ηλεκτρικά υποβοηθούµενου
τιµονιού και να προστατευθεί αυτό από πιθανή
ζηµιά. Όσο είναι µειωµένη η ηλεκτρική υποβοήθηση το τιµόνι αυτό θα είναι πιο βαρύ. Όταν η
θερµοκρασία του συστήµατος του ηλεκτρικά υποβοηθούµενου τιµονιού µειωθεί, το επίπεδο της

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ
ηλεκτρικής υποβοήθησης θα επιστρέψει στο κανονικό. Αποφύγετε να επαναλαµβάνετε τέτοιες
λειτουργίες χειρισµού του τιµονιού που θα µπορούσαν να προκαλέσουν υπερθέρµανση του συστήµατος της ηλεκτρικής υποβοήθησης του τιµονιού.
Όταν γυρίζετε το τιµόνι γρήγορα, µπορεί να ακούσετε ένα ήχο γδαρσίµατος. Ωστόσο αυτό δεν είναι
δυσλειτουργία.
Εάν ανάψει το προειδοποιητικό φως του ηλεκτρικά
υποβοηθούµενου τιµονιού
ενώ λειτουργεί ο
κινητήρας, µπορεί να δηλώνει ότι το ηλεκτρικά υποβοηθούµενο τιµόνι δεν λειτουργεί κανονικά και µπορεί να χρειάζεται συντήρηση. Ζητήστε τον έλεγχο
του συστήµατος του ηλεκτρικά υποβοηθούµενου
τιµονιού από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή
εξειδικευµένο συνεργείο. (∆είτε «Προειδοποιητικό
φως ηλεκτρικά υποβοηθούµενου τιµονιού» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια»).
Όταν το προειδοποιητικό φως του συστήµατος ηλεκτρικά υποβοηθούµενου τιµονιού ανάβει ενώ λειτουργεί ο κινητήρας, η ηλεκτρική υποβοήθηση στο
τιµόνι σας δεν θα λειτουργεί. Θα συνεχίσετε να έχετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Ωστόσο, θα απαιτείται µεγαλύτερη δύναµη για τον χειρισµό του τιµονιού, ιδιαίτερα στις κλειστές στροφές και στις χαµηλές ταχύτητες.

Το σύστηµα των φρένων έχει δύο ξεχωριστά υδραυλικά κυκλώµατα. Εάν το ένα κύκλωµα δεν λειτουργεί σωστά, θα συνεχίσετε να έχετε ικανότητα φρεναρίσµατος στους δύο τροχούς.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΕΝΑ
Οδήγηση µε σεβρόφρενο
Το σεβρόφρενο βοηθά στο φρενάρισµα χρησιµοποιώντας υποπίεση από τον κινητήρα. Εάν σβήσει ο
κινητήρας 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.
Εάν ο κινητήρας δεν λειτουργεί ή έσβησε ενώ οδηγούσατε, δεν θα λειτουργήσει το σεβρόφρενο. Το
φρενάρισµα θα είναι πιο δύσκολο.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Μην κάνετε ελιγµούς µε σβηστό τον κινητήρα.
Όταν πατάτε αργά και σταθερά το πεντάλ του φρένου, µπορεί να ακούσετε έναν θόρυβο κλικ και να
νοιώσετε µία ελαφριά δόνηση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δείχνει ότι λειτουργεί το σύστηµα υποβοήθησης φρένου.

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 / τακάκια
γρήγορα και αυξάνει την κατανάλωση καυσίµου.
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Για να µειώσετε την φθορά των φρένων και να προλάβετε την υπερθέρµανσή τους, 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 και να προκληθεί ατύχηµα.

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.

Περίοδος στρωσίµατος χειρόφρενου
Για να διασφαλίσετε την καλύτερη απόδοση στο
φρενάρισµα, στρώστε τα τακάκια του χειρόφρενου
όποτε η ικανότητα συγκράτησης του χειρόφρενου

έχει αδυνατίσει ή όποτε αλλάζετε τα τακάκια και / ή
τις δισκόπλακες του χειρόφρενου.
Η διαδικασία αυτή περιγράφεται στο Service Manual του αυτοκινήτου και µπορεί να γίνει από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

Οδήγηση σε ανήφορο
Όταν ξεκινάτε σε ανήφορο, είναι δύσκολο µερικές
φορές να χειρίζεστε το φρένο ή ταυτόχρονα το πεντάλ του φρένου και το πεντάλ του συµπλέκτη (αυτοκίνητα µε µηχανικό σαζµάν). Χρησιµοποιείστε το
χειρόφρενο για να κρατήσετε το αυτοκίνητο. Μην
αφήνετε το πεντάλ του συµπλέκτη να γλιστρά (µοντέλα µε µηχανικό σαζµάν). Όταν είστε έτοιµος να
ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατάλληλη ταχύτητα για την κίνηση προς τα εµπρός ή προς τα
πίσω, αφήστε αργά το χειρόφρενο ενώ πατάτε το
γκάζι και αφήνετε τον συµπλέκτη (µοντέλα µε µηχανικό σαζµάν) ή πατώντας το πεντάλ του γκαζιού
(µοντέλα XTRONIC). Εάν το αυτοκίνητό σας έχει
ηλεκτρονικό χειρόφρενο, αυτό λύνεται αυτόµατα
όταν πατάτε το πεντάλ του γκαζιού και αφήνετε τον
συµπλέκτη (µοντέλα µε µηχανικό σαζµάν) ή πατάτε
το πεντάλ του γκαζιού (µοντέλα XTRONIC).

για να έχετε επαρκές φρενάρισµα του κινητήρα.
Για τα µοντέλα µε σαζµάν XTRONIC, θα πρέπει να
επιλέγεται µία χαµηλή ταχύτητα στην λειτουργία
χειροκίνητης αλλαγής, αρκετά χαµηλή ώστε να επιτυγχάνεται το µέγιστο φρενάρισµα του κινητήρα.

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΦΡΕΝΩΝ
Όταν η δύναµη που εφαρµόζεται στα φρένα υπερβαίνει ένα συγκεκριµένο επίπεδο, ενεργοποιείται η
υποβοήθηση φρένων, δηµιουργώντας µεγαλύτερη
δύναµη στο φρενάρισµα από ότι µε το συµβατικό
σεβρόφρενο, ακόµη και µε ελαφριά δύναµη στο πεντάλ.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Η υποβοήθηση φρένων είναι µόνο µία βοήθεια
για την λειτουργία του φρεναρίσµατος και δεν είναι προειδοποίηση πρόσκρουσης ή µονάδα αποφυγής. Είναι ευθύνη του οδηγού να παραµένει σε
εγρήγορση, να οδηγεί µε ασφάλεια και να διατηρεί πάντα τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Οδήγηση σε κατήφορο
Το φρενάρισµα του κινητήρα είναι αποτελεσµατικό
για τον έλεγχο του αυτοκινήτου όταν οδηγείτε σε
κατήφορο.
Ο επιλογέας ταχυτήτων (στα µηχανικά µοντέλα) θα
πρέπει να τοποθετείται σε ταχύτητα αρκετά χαµηλή
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ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΦΡΕΝΩΝ (ABS)
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

•

Το σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος φρένων (ABS),
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. (∆είτε το «Πινακιδάκι ελαστικών»
στο κεφάλαιο «9. Τεχνικές Πληροφορίες»).
– Για περισσότερες λεπτοµέρειες, δείτε το
«Τροχοί και Λάστιχα» στο κεφάλαιο «8. Συντήρηση και κάντε το µόνος σας».

Το σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος φρένων (ABS) ελέγχει τα φρένα σε κάθε τροχό ώστε οι τροχοί να µην

κλειδώσουν όταν φρενάρετε απότοµα ή όταν φρενάρετε σε επιφάνεια που γλιστρά. Το σύστηµα εντοπίζει
την αναλογία περιστροφής των τροχών και ελέγχει
ηλεκτρονικά την πίεση των υγρών που 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.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πατήστε ο πεντάλ του φρένου και κρατήστε το πατηµένο. Πατήστε το πεντάλ του φρένου µε σταθερή
διαρκή πίεση αλλά µην τροµπάρετε τα φρένα. Το
ABS θα λειτουργήσει για να αποτρέψει το κλείδωµα
των τροχών. Στρίψτε το αυτοκίνητο για να αποφύγετε τα εµπόδια.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Μην τροµπάρετε το πεντάλ του φρένου γιατί µπορεί να αυξηθεί η απόσταση φρεναρίσµατος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ
Το σύστηµα του αντιµπλοκαρίσµατος των φρένων
(ABS) αποτελείται από ηλεκτρονικούς αισθητήρες,
ηλεκτρονικές αντλίες και υδραυλικές βαλβίδες που
ελέγχονται από υπολογιστή. Ο υπολογιστής έχει
µία ενσωµατωµένη διαγνωστική λειτουργία που
ελέγχει το σύστηµα κάθε φορά που βάζετε µπροστά το 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 (ABS)
και ανάβει το προειδοποιητικό φως του συστήµατος αντιµπλοκαρίσµατος φρένων (ABS) στο ταµπλό.
Στην περίπτωση αυτή, το σύστηµα των φρένων λειτουργεί κανονικά αλλά, χωρίς την υποβοήθηση του
συστήµατος αντιµπλοκαρίσµατος των φρένων.
Εάν ανάψει το προειδοποιητικό φως ABS κατά την
διάρκεια της αυτοδιάγνωσης ή ενώ οδηγείτε, θα
πρέπει να πάτε το αυτοκίνητο σε εξουσιοδοτηµένο
συνεργείο Nissan το δυνατό συντοµότερο.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Το σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των φρένων (ABS)
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 (ABS) 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 (ABS) 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.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ (ESP)
(όπου υπάρχει)

Όταν επιταχύνετε, οδηγείτε σε επιφάνειες που γλιστρούν ή αποφύγετε απότοµα εµπόδια στον δρόµο,
το αυτοκίνητο µπορεί να λοξοδροµήσει ή να γλιστρήσει. Με το σύστηµα ESP (Ηλεκτρονικό Πρόγραµµα Ευστάθειας) οι αισθητήρες θα ανιχνεύσουν
αυτές τις κινήσεις και θα ελέγξουν την απόδοση
των φρένων και του κινητήρα για να βελτιωθεί η
σταθερότητα του αυτοκινήτου στην οδήγηση.
•

Όταν λειτουργεί το σύστηµα ESP η ένδειξη ολίσθησης
στο ταµπλό των οργάνων αναβοσβήνει.

•

Η ένδειξη ολίσθησης
αναβοσβήνει µόνο
όταν λειτουργεί το σύστηµα ελέγχου πρόσφυσης (TCS) στο σύστηµα ESP.

•

Εάν αναβοσβήνει η ένδειξη ολίσθησης
το
αυτοκίνητο οδηγείται σε συνθήκες που το κάνουν να γλιστρά. Οδηγείτε µε προσοχή. ∆είτε
σχετικά το «Ενδεικτικό φως σβηστού ESP» στο
κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».

•

Ενδεικτικό φως
Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα στο σύστηµα θα ανάψει το ενδεικτικό φως ολίσθησης
στο ταµπλό των µετρητών.
Όσο µένουν αναµµένα αυτά τα προειδοποιητικά
φώτα, η λειτουργία ελέγχου της πρόσφυσης είναι ακυρωµένη.

Το σύστηµα ESP χρησιµοποιεί το σύστηµα του
Ενεργού Φρένου Περιορισµένησ Ολίσθησης (ΑBLS)
για να βελτιώσει την πρόσφυση του οχήµατος. Το
σύστηµα ΑBLS λειτουργεί όταν ένας από τους τροχούς γυρίζει γρήγορα πάνω σε µία επιφάνεια που

κίνδυνες τεχνικές οδήγησης. Μειώστε την ταχύτητα του αυτοκινήτου και προσέχετε ιδιαίτερα όταν οδηγείτε ή στρίβετε σε επιφάνειες
που γλιστρούν. Πρέπει να οδηγείτε πάντα µε
προσοχή.

γλιστρά. Το σύστηµα ΑBLS φρενάρει τον τροχό που
γυρίζει γρήγορα για να κατανείµει την ισχύ και
στους άλλους κινητήριους τροχούς.
Εάν το αυτοκίνητο οδηγείται µε το σύστηµα ESP
κλειστό, όλες οι λειτουργίες του ESP και TCS είναι
κλειστές. Ακόµη και αν το σύστηµα ESP είναι κλειστό, τα συστήµατα ΑBLS και ABS λειτουργούν κανονικά. Εάν ενεργοποιηθεί το σύστηµα ABLS ή ABS
το φως
θα αναβοσβήσει και µπορεί να ακούσετε ένα κροτάλισµα ή να νοιώσετε τρέµουλο στο πεντάλ του φρένου. Αυτό είναι φυσιολογικό.

•

Εάν τα εξαρτήµατα που έχουν σχέση µε τον
κινητήρα όπως η εξάτµιση δεν είναι του στάνταρ εξοπλισµού, µπορεί να ανάψει το προει.
δοποιητικό φως ESP

•

Μην τροποποιείτε την ανάρτηση του αυτοκινήτου. Εάν τα εξαρτήµατα της ανάρτησης
όπως αµορτισέρ, ελατήρια, γόνατα, µπάρες
σταθεροποίησης και άλλα δεν είναι τα εγκεκριµένα από την Nissan ή είναι εξαιρετικά
φθαρµένα, το σύστηµα του ESP µπορεί να µην
λειτουργήσει κανονικά. Αυτό µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την απόδοση του χειρισµού
του αυτοκινήτου και να ανάψει το προειδοποι.
ητικό φως ESP

•

Εάν τα εξαρτήµατα των φρένων όπως τακάκια,
δίσκοι και καλύµπρες δεν είναι του στάνταρ
εξοπλισµού ή είναι εξαιρετικά φθαρµένα, µπορεί να ανάψει το το προειδοποιητικό φως ESP
.

•

Όταν οδηγείτε σε επιφάνειες µε εξαιρετικά
µεγάλη κλίση, όπως κλειστές στροφές σε ανηφόρα, το σύστηµα ESP µπορεί να µην λειτουργήσει σωστά ή µπορεί να ανάψει το το
. Μην οδηγείτε
προειδοποιητικό φως ESP
σε δρόµους αυτού του τύπου.

•

Όταν οδηγείτε πάνω σε ασταθείς επιφάνειες όπως ασανσέρ, φέρυ ή ράµπα, το προει-

Όταν λειτουργεί το σύστηµα ESP µπορεί να νοιώσετε ένα τρέµουλο στο πεντάλ του φρένου και να
ακούσετε ένα θόρυβο ή κραδασµό. Αυτό είναι φυσιολογικό και δηλώνει ότι το σύστηµα ESP λειτουργεί
κανονικά.
Ο υπολογιστής έχει µία ενσωµατωµένη διαγνωστική
λειτουργία που ελέγχει το σύστηµα κάθε φορά που
µπαίνει µπροστά ο κινητήρας και το αυτοκίνητο κινείται προς τα εµπρός ή µε την όπισθεν µε χαµηλή
ταχύτητα. Όταν λειτουργεί η αυτοδιάγνωση, µπορεί
να ακούσετε ένα κροτάλισµα και / ή να νοιώσετε
ένα τρέµουλο στο πεντάλ του φρένου. Αυτό είναι
φυσιολογικό και δεν υποδηλώνει την ύπαρξη δυσλειτουργίας.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Το σύστηµα ESP έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθά στην βελτίωση της σταθερότητας στην οδήγηση αλλά δεν προλαµβάνει ατυχήµατα που
οφείλονται σε απότοµο χειρισµό του τιµονιού,
σε υψηλές ταχύτητες, σε απροσεξία ή σε επι5-52
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δοποιητικό φως ESP
µπορεί να ανάψει.
Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία. Βάλτε πάλι
µπροστά τον κινητήρα αφού οδηγήσετε
πάνω σε σταθερή επιφάνεια.
•

•

Το σύστηµα ESP δεν είναι υποκατάστατο
των χειµερινών ελαστικών ή των αλυσίδων
χιονιού σε ένα δρόµο καλυµµένο µε χιόνι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το σύστηµα ESP δεν µπορεί να απενεργοποιηθεί
όταν είναι σε λειτουργία και αναβοσβήνει το εν).
δεικτικό φως ολίσθησης (
Αριστεροτίµονο µοντέλο

Το σύστηµα ESP θα πρέπει να είναι αναµµένο
κάτω από φυσιολογικές συνθήκες αν και µπορεί να αποτελεί πλεονέκτηµα το κλείσιµο του
συστήµατος για να επιτραπεί η ελεύθερη περιστροφή των τροχών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– Όταν οδηγείτε σε βαθύ χιόνι ή λάσπη
– Όταν προσπαθείτε να ελευθερώσετε το
αυτοκίνητο που κόλλησε στο χιόνι

•

πατηθεί τελείως στο πάτωµα. Εάν χρειάζεστε την
µέγιστη ισχύ του κινητήρα για να ξεκολλήσετε το
αυτοκίνητο, σβήστε το σύστηµα ESP.
Για να ακυρώσετε το Πρόγραµµα Ηλεκτρονικής Ευστάθειας (ESP), πατήστε τον διακόπτη ESP OFF
που βρίσκεται στην χαµηλότερη πλευρά του ταµπλό. Θα ανάψει το ενδεικτικό φως
.

Εάν χρησιµοποιείτε λάστιχα ή τροχούς διαφορετικά από αυτά που συνιστώνται, το σύστηµα ESP µπορεί να µην λειτουργήσει σωστά ή µπορεί να ανάψει το προειδοποιητικό
.
φως ESP

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•

∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ESP

– Όταν οδηγείτε µε αλυσίδες στους τροχούς

∆εξιοτίµονο µοντέλο

Όταν έχετε κλειστό το σύστηµα ESP, οδηγείστε προσεκτικά και µε µειωµένη ταχύτητα.
Όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες του δρόµου,
το ESP θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και πάλι.

Στις περισσότερες συνθήκες οδήγησης, το αυτοκίνητο θα πρέπει να κινείται µε το σύστηµα ESP αναµµένο.

Απενεργοποιώντας το σύστηµα ESP µε τον διακόπτη ESP OFF, προκαλείται και η απενεργοποίηση
του Αυτόνοµου Φρένου Ανάγκης (όπου υπάρχει).
Θα ανάψει το προειδοποιητικό φως του Αυτόνοµου
Φρένου Ανάγκης. ∆είτε το «Σύστηµα Αυτόνοµου
Φρένου Ανάγκης (όπου υπάρχει)» πιο πριν για λεπτοµέρειες για την λειτουργία του.
Για να ενεργοποιήσετε το Πρόγραµµα Ηλεκτρονικής Ευστάθειας (ESP), πατήστε πάλι τον διακόπτη
ESP OFF ή σβήστε και βάλτε πάλι µπροστά τον κινητήρα. Για λεπτοµέρειες για την λειτουργία δείτε
το «Πρόγραµµα Ηλεκτρονικής Ευστάθειας (ESP)»
πιο πριν.

Όταν το αυτοκίνητο κολλήσει σε λάσπη ή χιόνι, το
σύστηµα ESP µειώνει την απόδοση του κινητήρα
για να µειώσει την περιστροφή των τροχών. Η ταχύτητα του κινητήρα µειώνεται ακόµη και αν το γκάζι
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO

Ο∆ΗΓΗΣΗ ΣΕ ΚΡΥΟ ΚΑΙΡΟ

(όπου υπάρχει)

•

Σβήστε το σύστηµα λειτουργίας ECO όταν απαιτείται επιτάχυνση, όπως όταν:
– οδηγείτε µε µεγάλο φορτίο επιβατών ή αποσκευών στο όχηµα

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Οποιεσδήποτε και αν είναι οι συνθήκες, οδηγείτε προσεκτικά και επιταχύνετε και επιβραδύνετε µε προσοχή. Εάν επιταχύνετε πολύ
γρήγορα, οι κινητήριοι τροχοί θα σπινάρουν
και θα χάσουν ακόµη περισσότερο την πρόσφυσή τους.

•

Αφήστε µεγαλύτερη απόσταση φρεναρίσµατος σε αυτές τις συνθήκες. Το φρενάρισµα θα
πρέπει να αρχίζει νωρίτερα από ότι σε στεγνό
οδόστρωµα.

•

∆ιατηρείτε µεγαλύτερες αποστάσεις από τα
προπορευόµενα αυτοκίνητα στους δρόµους
που γλιστρούν.

•

Ο υγρός πάγος (00C και παγωµένη βροχή), το
πολύ κρύο χιόνι ή ο πάγος µπορεί να είναι γλιστερά και η οδήγηση πάνω τους πολύ δύσκολη. Το αυτοκίνητο θα έχει πολύ λιγότερη πρόσφυση σε αυτές τις συνθήκες. Αποφύγετε την
οδήγηση πάνω σε βρεγµένο πάγο έως ρίξουν
αλάτι ή άµµο στον δρόµο.

•

Προσέχετε για σηµεία που γλιστρούν (πάγος).
Αυτά µπορεί να εµφανιστούν σε σκιερά µέρη ή
σε ένα καθαρό δρόµο. Εάν δείτε µπροστά σας
ένα σηµείο µε πάγο, φρενάρετε πριν το φτάσετε. Προσπαθήστε να µην φρενάρετε όταν
είστε πάνω στον πάγο και αποφύγετε απότοµους χειρισµούς του τιµονιού.

•

Μην χρησιµοποιείτε το cruise control (όπου
υπάρχει) σε δρόµους που γλιστρούν.

•

Το χιόνι µπορεί να παγιδεύσει επικίνδυνα καυ-

– οδηγείτε σε απότοµη ανηφόρα.

∆ιακόπτης λειτουργίας ECO

Το σύστηµα λειτουργίας ECO βοηθάει να ενισχυθεί
η εξοικονόµηση καυσίµου, ενεργοποιώντας τις λειτουργίες ECO στον µετρητή ECO και τροποποιώντας τα χαρακτηριστικά του κινητήρα για να αποφεύγεται η απότοµη επιτάχυνση.
Για να ανοίξετε το σύστηµα λειτουργίας ECO, πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας ECO. Το ενδεικτικό
φως λειτουργίας ECO θα ανάψει στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.
Για να κλείσετε το σύστηµα λειτουργίας ECO, πατήστε πάλι τον διακόπτη λειτουργίας ECO. Το ενδεικτικό φως λειτουργίας ECO θα σβήσει.
•

Εάν πατήσετε τελείως το πεντάλ του γκαζιού, τα
χαρακτηριστικά του κινητήρα θα επιστρέψουν
προσωρινά στο κανονικό για να δοθεί η µέγιστη
διαθέσιµη επιτάχυνση.

•

Το σύστηµα λειτουργίας ECO θα σβήσει αυτόµατα εάν παρουσιαστεί δυσλειτουργία στο σύστηµα.
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σαέρια κάτω από το αυτοκίνητό σας. Καθαρίστε το χιόνι από την εξάτµιση και γύρω από το
αυτοκίνητό σας.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Εάν σε εξαιρετικά κρύες συνθήκες η µπαταρία δεν
είναι πλήρως φορτισµένη, µπορεί το υγρό της να
παγώσει και να την καταστρέψει. Για να την διατηρήσετε σε καλή κατάσταση πρέπει να την ελέγχετε
τακτικά. Για λεπτοµέρειες, διαβάστε το «Μπαταρία»
στο κεφάλαιο «8. Συντήρηση και κάντε το µόνος
σας».

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Εάν το αυτοκίνητό σας πρόκειται να µείνει έξω χωρίς αντιψυκτικό, τότε αδειάστε το ψυκτικό υγρό από
το σύστηµα ψύξης. Ξαναγεµίστε το πριν χρησιµοποιήσετε το αυτοκίνητο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Σύστηµα ψύξης κινητήρα» στο κεφάλαιο «8. Συντήρηση και κάντε το µόνος σας».

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
1. Εάν έχετε ελαστικά χιονιού στους µπροστινούς /
τους πίσω τροχούς του αυτοκινήτου σας, θα
πρέπει να είναι του ίδιου µεγέθους, ικανότητας
φορτίου, κατασκευής και τύπου όπως τα πίσω /
µπροστινά ελαστικά.
Εάν πρόκειται να οδηγήσετε το αυτοκίνητο σε
ακραίες χειµερινές συνθήκες, θα πρέπει να τοποθετήσετε ελαστικά χιονιού και στους τέσσερις τροχούς.
2. Για πρόσθετη πρόσφυση σε παγωµένους δρό-

µους, µπορεί να χρησιµοποιηθούν ελαστικά µε
καρφιά. Ωστόσο, ορισµένες χώρες, περιοχές ή
πολιτείες απαγορεύουν την χρήση τους. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισµούς πριν τοποθετήσετε ελαστικά µε καρφιά.

•

Μία ξύστρα και µία βούρτσα µε πυκνή τρίχα για
να αποµακρύνετε τον πάγο και το χιόνι από τα
παράθυρα.

•

Μια στερεή, επίπεδη σανίδα για να την τοποθετήσετε κάτω από τον γρύλο ώστε να έχετε σταθερό στήριγµα του γρύλου.

•

Ένα φτυάρι για να βγάλετε το αυτοκίνητο από
το χιόνι.

•

Εξτρά υγρό για το πλυστικό παρµπρίζ για να ξαναγεµίσετε το ρεζερβουάρ του πλυστικού

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. Εάν θέλετε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αλυσίδες χιονιού. Όταν τοποθετήσετε αλυσίδες χιονιού, βεβαιωθείτε ότι έχουν το σωστό µέγεθος για
τα λάστιχα του αυτοκινήτου σας και έχουν τοποθετηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Χρησιµοποιήστε εντατήρες αλυσίδων όπου συνιστάται από τον κατασκευαστή
των αλυσίδων για να διασφαλίσετε την καλή
πρόσδεση. Τα χαλαρά άκρα των εντατήρων θα
πρέπει να ασφαλίζονται ή να αφαιρούνται για να
µην προκαλέσουν ζηµιά στα φτερά ή το κάτω
µέρος του αυτοκινήτου κατά την ελεύθερη περιστροφή 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.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ
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, το πάτωµα του αυτοκινήτου και τα φτερά.
Τον χειµώνα είναι αναγκαίο να καθαρίζεται τακτικά το κάτω µέρος του αµαξώµατος. Για περισσότερες λεπτοµέρειες δείτε το «Προστασία από την
διάβρωση» στο κεφάλαιο «7. Εµφάνιση και φροντίδα».
Για επιπλέον προστασία από την σκουριά ή την διάτρηση που µπορεί να χρειάζεται σε µερικές περιοχές, συµβουλευθείτε το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan.

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ
Σας συνιστούµε να έχετε στο αυτοκίνητό σας τον
χειµώνα τα παρακάτω αντικείµενα:
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Σε περίπτωση ανάγκης
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∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΑΡΜ

ΡΕΖΕΡΒΑ
ΡΕΖΕΡΒΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (όπου
υπάρχει)
•

•

•
•
Ο διακόπτης των αλάρµ λειτουργεί ανεξάρτητα από
την θέση του διακόπτη της µίζας, εκτός εάν έχει
αδειάσει η µπαταρία του αυτοκινήτου.
Τα αλάρµ χρησιµοποιούνται για να προειδοποιήσετε τους άλλους οδηγούς όταν πρέπει να σταµατήσετε ή να παρκάρετε κάτω από συνθήκες ανάγκης.
Όταν πατήσετε τον διακόπτη των αλάρµ θα αναβοσβήσουν όλα τα φλας. Για να σβήσετε τα αλάρµ,
πατήστε τον διακόπτη και πάλι.

Ετικέτα ρεζέρβας τύπου προσωρινού τύπου

Η ρεζέρβα προσωρινού τύπου είναι σχεδιασµένη
για χρήση σε περίπτωση ανάγκης µόνο. Η ρεζέρβα
αυτή θα πρέπει να χρησιµοποιείται ΜΟΝΟ για πολύ
σύντοµα χρονικά διαστήµατα και ΠΟΤΕ για µεγάλα
ταξίδια ή µεγάλες χρονικές περιόδους.
Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις εάν πρέπει να χρησιµοποιήσετε ρεζέρβα προσωρινού τύπου, σε διαφορετική περίπτωση το αυτοκίνητό σας
µπορεί να πάθει ζηµιά ή να εµπλακεί σε ατύχηµα.

•

•

•

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Η συνεχιζόµενη χρήση αυτού του ελαστικού στον
δρόµο θα µπορούσε να προκαλέσει ζηµιά του
ελαστικού, µε αποτέλεσµα να χάσετε τον έλεγχο
του αυτοκινήτου και πιθανόν να τραυµατιστείτε.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Η ρεζέρβα προσωρινού τύπου θα πρέπει να
χρησιµοποιείται µόνο σε περιπτώσεις ανά-

•
•

γκης. Θα πρέπει να αντικαθίσταται µε στάνταρ
ελαστικό σε πρώτη ευκαιρία.
Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβείτε
τα 80 χιλιόµετρα / ώρα. Η µεγαλύτερη ταχύτητα µπορεί να κάνει ζηµιά στο ελαστικό.
Αποφύγετε την οδήγηση πάνω από εµπόδια.
Επίσης µην πάτε το αυτοκίνητο σε αυτόµατο
πλυστικό µηχάνηµα.
Αποφύγετε τις απότοµες στροφές και τα απότοµα φρεναρίσµατα.
Μην υπερβαίνεται το µέγιστο φορτίο του αυτοκινήτου ή την ικανότητα µεταφοράς φορτίου
που φαίνεται στο πλάι της ρεζέρβας προσωρινής χρήσης.
Μην χρησιµοποιείτε αλυσίδα χιονιού σε αυτό
το λάστιχο. Λόγω του µικρότερου µεγέθους
του, η αλυσίδα χιονιού δεν θα εφαρµόζει καλά
µε αποτέλεσµα να προκληθεί ζηµιά στο αυτοκίνητο και να χάσετε την αλυσίδα.
Μην χρησιµοποιείτε την ρεζέρβα προσωρινής
χρήσης σε οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο γιατί
αυτό το λάστιχο έχει σχεδιαστεί ειδικά για το
αυτοκίνητό σας.
∆εν θα πρέπει να οδηγείτε το αυτοκίνητο έχοντας τοποθετήσει περισσότερες από µία ρεζέρβες προσωρινού τύπου στους τροχούς.
Μην ρυµουλκείτε τρέιλερ.
Όπως και µε όλα τα λάστιχα, έτσι και η πίεση
του ελαστικού της ρεζέρβας προσωρινού τύπου θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά για να βεβαιωθείτε ότι η πίεση διατηρείται.
Για λεπτοµέρειες σχετικές µε την πίεση, δείτε το
πινακιδάκι των ελαστικών που βρίσκεται στην
κεντρική κολώνα της πλευράς του οδηγού.
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ΣΚΑΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ
Σε περίπτωση σκασµένου ελαστικού, ακολουθείστε
τις παρακάτω οδηγίες.

λευθέρωση καπό» στο κεφάλαιο «3. Έλεγχοι και
ρυθµίσεις πριν την οδήγηση»), προκειµένου να:

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

•

Προειδοποιήσετε τα άλλα αυτοκίνητα.

•

Σας εντοπίσει το προσωπικό των εταιριών
οδικής βοήθειας

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Βεβαιωθείτε ότι έχετε βάλει το χειρόφρενο.

•

Για µοντέλα µε µηχανικό σαζµάν: Βεβαιωθείτε
ότι το λεβιέ ταχυτήτων είναι στην όπισθεν (R).
Για µοντέλα µε XTRONIC: Βεβαιωθείτε ότι ο
επιλογέας ταχυτήτων είναι 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.

8. 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.

θετα προς τον τροχό µε το σκασµένο λάστιχο (Α)
για να µην κινηθεί το αυτοκίνητο όταν το σηκώσετε
µε τον γρύλο.

Πάρτε τα εργαλεία και την ρεζέρβα
Η ρεζέρβα, ο γρύλος και τα εργαλεία βρίσκονται
στον εσωτερικό του χώρου αποσκευών.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (Για
µοντέλα µε ρεζέρβα, όπου υπάρχει)

∆ίσκος εργαλείων

1. Μετακινείστε το αυτοκίνητο έξω από τον δρόµο,
µακριά από την κίνηση.
2. Ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα κινδύνου
(αλάρµ).
3. Παρκάρετε σε επίπεδη επιφάνεια.
4. Βάλτε το χειρόφρενο.
5. Για µοντέλα µε µηχανικό σαζµάν: Βεβαιωθείτε
ότι το λεβιέ ταχυτήτων είναι στην όπισθεν (R).
Για µοντέλα µε XTRONIC: Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας ταχυτήτων είναι στην θέση Ρ (παρκάρισµα).
6. Σβήστε τον κινητήρα.
7. Ανοίξτε το καπό (για λεπτοµέρειες δείτε το «Απε-

Τακάρισµα των τροχών
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι τακάρατε καλά τους τροχούς γιατί το αυτοκίνητο µπορεί κατά λάθος να κινηθεί και
να σας τραυµατίσει.
Τοποθετήστε κατάλληλους τάκους (1) µπροστά και
πίσω από τον τροχό που βρίσκεται διαγωνίως αντί-

Θέση ρεζέρβας

1. Ανοίξτε την πίσω πόρτα.
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•

3. Βγάλτε την πεταλούδα γυρίζοντάς την αριστερόστροφα.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΜΠΑΙΝΕΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΓΡΥΛΟ.

•

4. Βγάλτε τον γρύλο, τα απαραίτητα εργαλεία και
την ρεζέρβα από τον χώρο αποθήκευσης.

Ποτέ µην χρησιµοποιείτε γρύλο που δεν σας
παρέχεται µε το αυτοκίνητό σας.

•

Χρησιµοποιείστε τον γρύλο που σας δίνεται µε
το αυτοκίνητό σας. Ο γρύλος είναι σχεδιασµένος µόνο για να σηκώνει το αυτοκίνητό σας σε
περίπτωση αλλαγής ελαστικού.

•

Χρησιµοποιείτε τα σωστά σηµεία ανύψωσης.
Ποτέ µην τοποθετείτε τον γρύλο σε άλλα σηµεία από αυτά που καθορίζονται.

2. Βγάλτε τα καλύµµατα του χώρου αποσκευών
και το κάλυµµα του πατώµατος.

•

Ποτέ µην σηκώνετε το αυτοκίνητο µε τον γρύλο περισσότερο από όσο χρειάζεται.

•

Ποτέ µην χρησιµοποιείτε τάκους πάνω ή κάτω
από τον γρύλο.

•

Αφαίρεση του καλύµµατος του τροχού (όπου
υπάρχει)
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

•

Προσέχετε όταν αφαιρείτε το κάλυµµα του τροχού καθώς µπορεί αυτό να βγει απότοµα.
Βγάλτε το κάλυµµα του τροχού µε κατάλληλο εργαλείο όπως φαίνεται στην εικόνα ή αφαιρέστε το
προσεκτικά και µε τα δύο σας χέρια.

•

Αφαίρεση του τροχού

•

Μην βάζετε µπροστά ή δουλεύετε τον κινητήρα όσο το αυτοκίνητο στηρίζεται στον γρύλο.
Το αυτοκίνητο µπορεί ξαφνικά να κινηθεί και
να προκληθεί ατύχηµα.
Μην επιτρέπετε σε επιβάτες να βρίσκονται
µέσα στο αυτοκίνητο όσο αυτό στηρίζεται
στον γρύλο.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την προειδοποιητική ετικέτα που βρίσκεται πάνω στον
γρύλο πριν τον χρησιµοποιήσετε.
Αφαιρέστε όλα τα φορτία πριν σηκώσετε το
αυτοκίνητο µε τον γρύλο.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

∆ιαβάστε την ετικέτα του γρύλου πριν τον χρησιµοποιήσετε.

Σηµεία ανύψωσης

1. Βάλτε τον γρύλο κατευθείαν κάτω από το σηµείο στήριξης όπως φαίνεται στην εικόνα ώστε η
κορυφή του γρύλου να εφάπτεται µε το αυτοκίνητο στο σηµείο στήριξης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο γρύλος θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε
σταθερό επίπεδο έδαφος.
2. Ευθυγραµµίστε την κορυφή του γρύλου ανάµεσα στις δύο εγκοπές που βρίσκονται στο σηµείο
στήριξης είτε στο µπροστά είτε στο πίσω µέρος.
3. Τοποθετήστε την εγκοπή της κορυφής του γρύλου ανάµεσα στις εγκοπές όπως φαίνεται στην
εικόνα.
Ζάνες αλουµινίου (όπου υπάρχει): Τα µπουλόνια
των ζαντών αλουµινίου έχουν ένα πλαστικό καπάκι
µε φινίρισµα χρωµίου που µπορεί να αφαιρεθεί µε
την χρήση της λαβίδας (όπου υπάρχει) από την εργαλειοθήκη.
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συνεργείο Nissan για αντίγραφο, έχοντας µαζί
σας τον κωδικό του αρχικού κλειδιού.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κλειδί του µπουλονιού
µέσα στο αυτοκίνητο. Σε διαφορετική περίπτωση οι τροχοί δεν µπορούν να αφαιρεθούν και
δεν µπορεί να γίνει η συντήρηση.

4. Χαλαρώστε κάθε µπουλόνι του τροχού κατά µία
ή δύο στροφές γυρίζοντας προς τα αριστερά µε
το µπουλονόκλειδο.
Μην αφαιρείτε τα µπουλόνια του τροχού πριν
αυτός σηκωθεί από το έδαφος.
Μοντέλα µε µπουλόνια ασφαλείας (όπου υπάρχει):
Εάν ο τροχός είναι εξοπλισµένος µε µπουλόνι
ασφαλείας, βάλτε το κλειδί του µπουλονιού (1)
και χαλαρώστε το, όπως περιγράφεται πιο πριν.
Το µπουλόνι ασφαλείας µπορεί να αφαιρεθεί
µόνο µε το κλειδί. Εάν χρειάζεστε αντίγραφο
του κλειδιού του µπουλονιού είναι απαραίτητος
ο αριθµός κλειδιού.
Καταγράψτε τον αριθµό κλειδιού όπως φαίνεται
στην κάρτα κωδικού κλειδιού στην σελίδα µε τις
«Πληροφορίες ασφαλείας» στο τέλος αυτού του
βιβλίου και κρατήστε το σε ασφαλές σηµείο, όχι
µέσα στο αυτοκίνητο. Εάν χάσετε το κλειδί του
µπουλονιού, αποτανθείτε στο εξουσιοδοτηµένο

Τοποθέτηση της ρεζέρβας
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Η ρεζέρβα προσωρινού τύπου είναι σχεδιασµένη µόνο για χρήση σε περίπτωση ανάγκης.

•

Ποτέ µην χρησιµοποιείτε µπουλόνια που δεν
παρέχονται µε το αυτοκίνητό σας. Λάθος
µπουλόνια ή µπουλόνια που δεν έχουν σφίξει
καλά µπορεί να προκαλέσουν χαλάρωµα ή και
βγάλσιµο των τροχών. Αυτό µπορεί να προκαλέσει ατύχηµα.

•

Ποτέ µην χρησιµοποιείτε λάδι ή γράσο στα
µπουλόνια των τροχών. Μπορεί να προκαλέσουν χαλάρωση των µπουλονιών.

5. Για να σηκώσετε το αυτοκίνητο, κρατήστε καλά
και γυρίστε την λαβή προς τα δεξιά, όπως φαίνεται στην εικόνα.
6. Σηκώστε το αυτοκίνητο προσεκτικά έως ότου ο
τροχός πάψει να ακουµπά στο έδαφος.
7. Βγάλτε τα µπουλόνια του τροχού και µετά αφαιρέστε τον τροχό µε το σκασµένο λάστιχο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο τροχός είναι βαρύς. Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια
σας είναι µακριά από τον τροχό και χρησιµοποιήστε γάντια αν είναι απαραίτητο για να αποφύγετε
τραυµατισµούς.

(A) Σφίξτε
(B) Χαλαρώστε
1. Καθαρίστε την λάσπη ή την βρωµιά από την επιφάνεια ανάµεσα στον τροχό και τον αφαλό του
τροχού.
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2. Τοποθετήστε προσεκτικά τον τροχό και σφίξτε
τα µπουλόνια του τροχού µε το χέρι. Ελέγξτε ότι
όλα τα µπουλόνια έρχονται σε επαφή µε την επιφάνεια του τροχού οριζόντια.
Μοντέλα µε µπουλόνια ασφαλείας (όπου υπάρχει):
Εάν ο τροχός είναι εξοπλισµένος µε µπουλόνι
ασφαλείας, βάλτε το κλειδί του µπουλονιού (1)
και χαλαρώστε το, όπως περιγράφεται πιο πριν.
3. Σφίξτε τα µπουλόνια εναλλάξ και µε ίση δύναµη
µε το µπουλονόκλειδο, στην σειρά που φαίνεται
στην εικόνα (1 – 5), έως ότου είναι σφιχτά.
4. Χαµηλώστε αργά το αυτοκίνητο έως ότου ο τροχός ακουµπήσει στο έδαφος.
5. Στην συνέχεια, σφίξτε καλύτερα τα µπουλόνια
µε το µπουλονόκλειδο στην σειρά που φαίνεται
στην εικόνα.
6. Κατεβάστε τελείως κάτω το αυτοκίνητο.
7. Τοποθετήστε το κάλυµµα του τροχού (όπου
υπάρχει).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πριν την τοποθέτηση, ευθυγραµµίστε το λογότυπο NISSAN (κεντρικό κάλυµµα) µε τα µπουλόνια που είναι αντίθετα από την τρύπα της
βλαβίδας (όπου υπάρχει) για να ευθυγραµµίσετε σωστά το κέντρο.
∆ύναµη σφιξίµατος µπουλονιών τροχού:
113 N.m (12 κιλά ανά µέτρο)
Όσο το δυνατόν γρηγορότερα, σφίξτε τα µπουλόνια του τροχού µε δυναµόκλειδο.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Ξανασφίξτε τα µπουλόνια του τροχού αφού το αυτοκίνητο διανύσει 1.000 χιλιόµετρα (ακόµη και
στην περίπτωση σκασµένου λάστιχου κλπ).

ρεί να αφαιρεθεί µε τα κοινά εργαλεία.
Όταν βγάζετε τους τροχούς, χρησιµοποιήστε το
κλειδί των µπουλονιών ασφαλείας που σας δόθηκε
µε το αυτοκίνητο.

Τα µπουλόνια θα πρέπει να παραµένουν πάντα
σφιγµένα στην καθορισµένη δύναµη. Συνιστάται τα
µπουλόνια να σφίγγονται στην προδιαγραφή τους
σε κάθε διάστηµα λίπανσης.
Να ρυθµίζετε πάντα την πίεση σε αυτή του ΚΡΥΟΥ
ελαστικού.
Πίεση ΚΡΥΟΥ ελαστικού είναι αυτή που µετριέται
όταν το αυτοκίνητο έχει µείνει παρκαρισµένο για
τρεις ώρες ή περισσότερο ή έχει κινηθεί για λιγότερο από 1.6 χλµ.
Η πίεση για τα ΚΡΥΑ ελαστικά φαίνεται στο πινακιδάκι των ελαστικών που είναι τοποθετηµένο στην
κεντρική κολώνα στην πλευρά του οδηγού.

Αφαίρεση των µπουλονιών ασφαλείας των τροχών:

Αποθήκευση του σκασµένου ελαστικού και
των εργαλείων

2. Για να βγάλετε το µπουλόνι ασφαλείας, γυρίστε
το κλειδί του µπουλονιού ασφαλείας αριστερά
µε την χρήση µπουλονόκλειδου.

Αποθηκεύστε µε ασφάλεια τον τροχό µε το σκασµένο ελαστικό και τα εργαλεία του αυτοκινήτου στον
προκαθορισµένο για την φύλαξή τους χώρο στο
πορτµπαγκάζ.

Μπουλόνια ασφαλείας τροχών (όπου
υπάρχει)
Για να αποτραπεί η κλοπή, έχει τοποθετηθεί ειδικό
µπουλόνι ασφαλείας τροχών σε κάθε τροχό του αυτοκινήτου, το οποίο µπορεί να βγει µόνο µε το ειδικό κλειδί. Το µπουλόνι ασφαλείας τροχού δεν µπο6-6

1. Βάλτε το κλειδί του µπουλονιού ασφαλείας (1)
στο µπουλόνι ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Μην χρησιµοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο για να
βγάλετε τα µπουλόνια ασφαλείας των τροχών.

•

Όταν τοποθετείτε τον τροχό, σφίξτε τα µπουλόνια ασφαλείας των τροχών στα ίδια κιλά
όπως και τα κανονικά µπουλόνια των τροχών.
Για λεπτοµέρειες δείτε το «Τοποθέτηση της
ρεζέρβας» πιο πριν.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•

•

•

Το µπουλόνι ασφαλείας του τροχού έχει ένα
µοναδικό κωδικό. Ένα κλειδί µπουλονιού
ασφαλείας µε διαφορετικό µοναδικό κωδικό
δεν µπορεί να αφαιρέσει το µπουλόνι ασφαλείας του τροχού. Εάν χάσετε το κλειδί του
µπουλονιού ασφαλείας του τροχού, αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN
για αντίγραφο, έχοντας τον κωδικό του αρχικού κλειδιού µπουλονιού ασφαλείας.
Καταγράψτε τον αριθµό κλειδιού που εµφανίζεται στην κάρτα κωδικού κλειδιού, στην σελίδα µε τις «Πληροφορίες Ασφαλείας» στο τέλος
αυτού του βιβλίου και κρατήστε την κάρτα σε
ασφαλές σηµείο, όχι µέσα στο αυτοκίνητο.
Όταν ζητάτε συντήρηση σε εξουσιοδοτηµένο
συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο,
βεβαιωθείτε ότι έχετε το κλειδί του µπουλονιού ασφαλείας µέσα στο αυτοκίνητο. Σε διαφορετική περίπτωση οι τροχοί δεν µπορούν να
αφαιρεθούν και δεν µπορεί να γίνει η συντήρηση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (TPMS)

(a) Ενδεικτικό φως TPMS
(b) Ένδειξη θέσης ελαστικού TPMS
Για περισσότερες πληροφορίες για το TPMS, δείτε
το «Σύστηµα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών
(TPMS)» στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση».

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (για
µοντέλα µε κιτ επισκευής σκασµένου
ελαστικού)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιµοποιείτε το κιτ επισκευής σκασµένου
ελαστικού κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες.
Αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο ή εταιρία οδικής
βοήθειας.
•

Όταν έχει περάσει η ηµεροµηνία λήξης του
στεγανοποιητικού (που εµφανίζεται στην ετικέτα που βρίσκεται στο µπουκάλι).

•

Όταν το κόψιµο ή το σκάσιµο είναι περίπου 4
χλστ ή µεγαλύτερο.

•

Όταν έχει πάθει ζηµιά το πλαϊνό του ελαστικού.

•

Όταν το αυτοκίνητο έχει κινηθεί µε σηµαντική
απώλεια αέρα από το ελαστικό.

•

Όταν το ελαστικό έχει φύγει τελείως από την
θέση του στο εσωτερικό ή εξωτερικά στην ζάντα.

•

Όταν έχει πάθει ζηµιά η ζάντα του ελαστικού.

•

Όταν είναι σκασµένα δύο ή περισσότερα ελαστικά.

Το κιτ επισκευής σκασµένου ελαστικού παρέχεται
µαζί µε το αυτοκίνητο αντί για ρεζέρβα. Αυτό το κιτ
επισκευής θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για
την προσωρινή επισκευή ενός µικρού σκασίµατος
στο ελαστικό. Μετά την χρήση του κιτ επισκευής
αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan
ή εξειδικευµένο συνεργείο το συντοµότερο δυνατό
για έλεγχο και επισκευή / αντικατάσταση του ελαστικού.
6-7
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Πρόσβαση στο κιτ επισκευής σκασµένου
ελαστικού

µπρεσέρ (στο σηµείο που ήταν η πορτοκαλί
τάπα).

Πάρτε το κιτ επισκευής σκασµένου ελαστικού από
την θέση αποθήκευσης. Το κιτ επισκευής αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:
(1) Μπουκάλι στεγανοποιητικού ελαστικού
(2) Κοµπρεσέρ αέρα
(3) Αυτοκόλλητο περιορισµού ταχύτητας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στα µοντέλα µε κιτ επισκευής σκασµένου ελαστικού δεν υπάρχει από το εργοστάσιο ρεζέρβα,
γρύλος και ράβδος. Εάν θέλετε να τα προµηθευτείτε, αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο
Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο. Για την χρήση
των εργαλείων του γρύλου και την αντικατάσταση
του ελαστικού δείτε το «Αφαίρεση του τροχού»
πιο πριν.

4. Bγάλτε το αυτοκόλλητο περιορισµού ταχύτητας
και τοποθετήστε το σε σηµείο όπου θα το βλέπει
ο οδηγός όσο οδηγεί.

Πριν χρησιµοποιήσετε το κιτ επισκευής σκασµένου ελαστικού
•

Εάν οποιοδήποτε ξένο αντικείµενο (για παράδειγµα, µία βίδα ή ένα καρφί) είναι µέσα στο
λάστιχο, µην το αφαιρέσετε.

•

Ελέγξτε την ηµεροµηνία λήξης του στεγανοποιητικού (που εµφανίζεται στην ετικέτα που βρίσκεται στο µπουκάλι). Ποτέ µην χρησιµοποιείτε
στεγανοποιητικό του οποίου έχει περάσει η ηµεροµηνία λήξης.

Επισκευή του ελαστικού
1. Κουνήστε καλά το µπουκάλι µε το στεγανοποιητικό.
2. Βγάλτε την τάπα του µπουκαλιού (3) και την
πορτοκαλί τάπα (2) από το πάνω µέρος του κοµπρεσέρ.
3. Βιδώστε το µπουκάλι (4) στο άνοιγµα του κο6-8

5. Βιδώστε καλά τον σωλήνα αέρα (Α) του κοµπρεσέρ στην βαλβίδα του ελαστικού. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης του κοµπρεσέρ αέρα είναι στην
θέση OFF (0) και η βαλβίδα απελευθέρωσης πίεσης (Β) είναι καλά κλειστή και µετά βάλτε την

234

πρίζα στην ηλεκτρική παροχή του αυτοκινήτου.
6. Βάλτε την πρίζα στην ηλεκτρική παροχή του αυτοκινήτου. Για λεπτοµέρειες δείτε το «Ηλεκτρική
παροχή» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».
7. Γυρίστε τον διακόπτη της µίζας στην θέση Acc.
8. Ανοίξτε το κοµπρεσέρ και φουσκώστε το λάστιχο έως την πίεση που καθορίζεται στο πινακιδάκι µε την πίεση των ελαστικών που είναι στερεωµένο στην κεντρική κολώνα, στην πλευρά του
οδηγού.

το ελαστικό δεν µπορεί να επισκευαστεί µε
αυτό το κιτ επισκευής ελαστικού. Αποτανθείτε
σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

Μετά την επισκευή του ελαστικού
Αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan
ή εξειδικευµένο συνεργείο για επισκευή / αντικατάσταση του αισθητήρα TPMS και για νέο µπουκάλι
στεγανοποιητικού και σωλήνα, το συντοµότερο δυνατό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην έχετε το κοµπρεσέρ σε λειτουργία για περισσότερα από 10 λεπτά.
Εάν η πίεση του ελαστικού δεν αυξάνεται σε µία
καθορισµένη πίεση µέσα σε 10 λεπτά, το λάστιχο µπορεί να έχει πάθει σοβαρή ζηµιά και να
µην µπορεί να επισκευαστεί µε αυτό το κιτ επισκευής ελαστικού. Αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.
9. Βγάλτε το κοµπρεσέρ αέρα από την βαλβίδα
του ελαστικού. Οδηγήστε αµέσως το αυτοκίνητο µε ταχύτητα 80 χλµ/ώρα (50 µίλια την ώρα), ή
λιγότερο.
10. Μετά από 10 λεπτά ή 10 χλµ οδήγησης ελέγξτε
την πίεση του ελαστικού. Η προσωρινή επισκευή
έχει ολοκληρωθεί εάν η πίεση του ελαστικού δεν
πέφτει.
Εάν η πίεση είναι χαµηλότερη από την καθορισµένη ή κάτω από τα 130 kPa (1,3 bar, 19 psi),
6-9
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ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ξεκινάτε µε βοηθητική µπαταρία.
•

Ποτέ µην αφήνετε το υγρό της µπαταρίας να
έλθει σε επαφή µε τα µάτια, το δέρµα, τα ρούχα σας ή της βαµµένες επιφάνειες του αυτοκινήτου. Το υγρό της µπαταρίας είναι διαβρωτικό σουλφορικό οξύ που µπορεί να προκαλέσει
σοβαρά εγκαύµατα. Εάν το υγρό έλθει σε επαφή µε οτιδήποτε, αµέσως ξεπλύνετε την περιοχή επαφής µε άφθονο νερό.

•

Κρατήστε την µπαταρία µακριά από τα παιδιά.

•

Η βοηθητική µπαταρία θα πρέπει να είναι 12
Volt. Η χρήση ακατάλληλη µπαταρίας θα προκαλέσει ζηµιά στο αυτοκίνητό σας.

•

Ποτέ µην προσπαθήσετε να βάλετε µπροστά
µε βοηθητική µπαταρία µία παγωµένη µπαταρία. Θα εκραγεί προκαλώντας σοβαρό τραυµατισµό.

1. Ελέγξτε εάν έχει δεθεί το χειρόφρενο.
Εάν όχι, µετά την σύνδεση του αυτοκινήτου µε
την βοηθητική µπαταρία (µετά το βήµα 8), δέστε
το χειρόφρενο.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Η λανθασµένη εκκίνηση µε βοηθητική µπαταρία µπορεί να προκαλέσει έκρηξη της µπαταρίας µε αποτέλεσµα σοβαρό τραυµατισµό ή
θάνατο. Επίσης µπορεί να προκαλέσει ζηµιά
στο αυτοκίνητο. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.

•

•

•

Στην µπαταρία είναι πάντα παρόν εκρηκτικό
αέριο υδρογόνου. Κρατήστε σπίθες και φλόγες µακριά από την µπαταρία.
Φοράτε πάντα κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά και βγάλτε τα δαχτυλίδια, µπρασελέ και
οποιοδήποτε άλλο κόσµηµα όταν δουλεύετε
πάνω ή κοντά στην µπαταρία.
Ποτέ µην γέρνετε πάνω στην µπαταρία όταν

Το αυτοκίνητο έχει ηλεκτρικό χειρόφρενο. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε το «∆ιακόπτης
χειρόφρενου» στο κεφάλαιο «3. Έλεγχοι και
ρυθµίσεις πριν την οδήγηση».
2. Προετοιµάστε το όχηµα µε την βοηθητική µπαταρία (Α) και το όχηµα που θα πάρει µπροστά µε
αυτή (Β).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αφήσετε τα δύο αυτοκίνητα να ακουµπήσουν.
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3. Μοντέλα µε µηχανικό σαζµάν: Βάλτε το λεβιέ
ταχυτήτων στην Νεκρά.
Μοντέλα µε ΑΤ / CVT: Βάλτε τον επιλογέα ταχυτήτων στην θέση Ρ (παρκάρισµα).

9. Βάλτε µπροστά τον κινητήρα του άλλου αυτοκινήτου (Α) και αφήστε την να δουλέψει για λίγα
λεπτά. ∆ιατηρήστε τις στροφές του κινητήρα
του στις περίπου 2.000 στροφές / λεπτό.

4. Σβήστε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν
είναι απαραίτητες (προβολείς, καλοριφέρ, air
conditioner κλπ).

10. Βάλτε µπροστά τον κινητήρα του αυτοκινήτου
σας (A) µε τον συνηθισµένο τρόπο.

5. Βάλτε τον διακόπτη της µίζας στην θέση LOCK.

ΠΡΟΣΟΧΗ

6. Ανοίξτε το καπό από τα αυτοκίνητα.

Ποτέ µην κρατάτε την µίζα για περισσότερα από
10 δευτερόλεπτα. Εάν η κινητήρας δεν πάρει αµέσως µπροστά, βάλτε τον διακόπτη της µίζας στην
θέση OFF και περιµένετε για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα πριν προσπαθήσετε πάλι.

7. Βγάλτε τις τάπες εξαερισµού, όπου υπάρχουν,
από την µπαταρία και καλύψτε την µπαταρία µε
ένα παλιό πανί.
8. Συνδέστε τα βοηθητικά καλώδια στην σειρά που
δείχνει η εικόνα (1 → 2 → 3 → 4).
ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Συνδέετε πάντα τον θετικό
µε τον θετικό
πόλο και τον αρνητικό
πόλο για γείωση (όχι
στον αρνητικό της µπαταρίας).

•

Μία λάθος σύνδεση θα µπορούσε να κάνει ζηµιά στο σύστηµα φόρτισης.

•

Βεβαιωθείτε ότι τα βοηθητικά καλώδια δεν
ακουµπούν κινούµενα µέρη στον χώρο του κινητήρα.

•

•

Βεβαιωθείτε ότι οι δαγκάνες των βοηθητικών
καλωδίων δεν ακουµπούν οποιοδήποτε άλλο
µέταλλο.
Προσέξτε να µην επιτρέψετε την επαφή ανάµεσα στο καλώδια του θετικού πόλου και το
αυτοκίνητο ή του θετικού και του αρνητικού
πόλου στην διάρκεια της σύνδεσης ή της απο-

καθώς αυτό µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα
πρόωρη φθορά της µπαταρίας ή δυσλειτουργία του συστήµατος Σβησίµατος / Εκκίνησης.
Για την µπαταρία συνιστάται να χρησιµοποιείτε Γνήσια Ανταλλακτικά Nissan. Για περισσότερες πληροφορίες αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο
συνεργείο.

σύνδεσης.

•

Μπορεί να πάρει λίγο χρόνο έως ότου το Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης ενεργοποιηθεί,
όταν αντικατασταθεί η µπαταρία ή αποσυνδεθεί ο πόλος της µπαταρίας για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα και µετά συνδεθεί και πάλι.

11. Αφού βάλετε µπροστά τον κινητήρα σας, αποσυνδέστε προσεκτικά τα βοηθητικά καλώδια σε
αντίστοιχη σειρά από αυτή που φαίνεται στην
εικόνα (4 → 3 → 2 → 1).
12. Βγάλτε και πετάξτε το πανί που χρησιµοποιήθηκε καθώς µπορεί να έχει διαβρωθεί µε οξύ.
13. Τοποθετήστε πάλι τις τάπες εξαερισµού (όπου
υπάρχει).
14. Κλείστε το καπό και των δύο αυτοκινήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τα µοντέλα µε το Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης:
•

Χρησιµοποιήστε την ειδική µπαταρία που είναι
ενισχυµένη όσον αφορά την ικανότητα φόρτισης – αποφόρτισης και την διάρκεια ζωής.
Αποφύγετε την χρήση άλλης µη ειδικής µπαταρίας για το σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης,
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ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΣΠΡΩΞΙΜΟ

ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

•

•

Τα µοντέλα µε τριοδικό καταλύτη δεν πρέπει
να πάρουν µπροστά µε σπρώξιµο καθώς µπορεί να προκληθεί ζηµιά στον τριοδικό καταλύτη.
Τα µοντέλα µε κιβώτιο ταχυτήτων XTRONIC
δεν µπορούν να πάρουν µπροστά µε σπρώξιµο. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει ζηµιά στο σανζµάν τους.
Ποτέ µην προσπαθήσετε να βάλετε µπροστά
το αυτοκίνητο ρυµουλκώντας το. Όταν πάρει
µπροστά η κινητήρας, η ώθηση προς τα
εµπρός µπορεί να προκαλέσει σύγκρουση του
αυτοκινήτου µε το όχηµα που σας ρυµουλκεί.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Ποτέ µην συνεχίζετε την οδήγηση του αυτοκινήτου σας εάν αυτό υπερθερµανθεί. Σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να πάθει ζηµιά η κινητήρας ή το αυτοκίνητο να πάρει φωτιά.

•

Ποτέ µην ανοίγετε το καπό εάν βγαίνει ατµός.

•

Ποτέ µην ανοίγετε την τάπα του ψυγείου (όπου
υπάρχει) ή την τάπα του ρεζερβουάρ του ψυκτικού υγρού του κινητήρα, όσο ο κινητήρας
είναι ζεστός. Εάν το κάνετε, µπορεί να τιναχτεί
καυτό νερό µε πίεση και να προκαλέσει κάψιµο, έγκαυµα ή σοβαρό τραυµατισµό.

•

Εάν ατµός ή ψυκτικό υγρό βγαίνει από τον κινητήρα, σταθείτε µακριά από το αυτοκίνητο
για να µην καείτε.

•

Το βεντιλατέρ ψύξης του κινητήρα θα πάρει
µπροστά όποτε η θερµοκρασία του ψυκτικού
υγρού υπερβαίνει τους καθορισµένους βαθµούς.

•

Προσέξτε να µην αφήσετε τα χέρια σας, τα
µαλλιά σας, κοσµήµατα ή ρούχα να έρθουν σε
επαφή ή να πιαστούν στο βεντιλατέρ ή τους
ιµάντες. Το βεντιλατέρ του κινητήρα µπορεί να
πάρει µπροστά οποιαδήποτε στιγµή.

Εάν η κινητήρας του αυτοκινήτου σας υπερθερµανθεί (υποδεικνύεται από το προειδοποιητικό φως
υψηλής θερµοκρασίας) ή νοιώθετε απώλεια της
ισχύος του κινητήρα, ή ακούσετε ασυνήθιστο θόρυβο κλπ, ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Οδηγήστε προσεκτικά και παρκάρετε το αυτοκί-

νητο στην άκρη του δρόµου και µακριά από την
κίνηση.
2. Ανάψτε τα αλάρµ.
3. Βάλτε το χειρόφρενο.
4. Μηχανικό σαζµάν: Βάλτε το λεβιέ ταχυτήτων
στην Νεκρά (Ν).
XTRONIC: Βάλτε τον επιλογέα ταχυτήτων στην
θέση Ρ (παρκάρισµα).
ΜΗΝ ΣΒΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
5. Ανοίξτε όλα τα παράθυρα.
6. Σβήστε το air-conditioner.
7. Βάλτε το κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας στο
«µέγιστο ζεστό» και το κουµπί του ανεµιστήρα
στην «υψηλή ταχύτητα» (HOT).
8. Βγείτε από το αυτοκίνητο.
9. Ελέγξτε οπτικά και ακούστε εάν διαφεύγει
ατµός ή ψυκτικό από το ψυγείο, πριν ανοίξετε το
καπό. Περιµένετε έως ότου δεν µπορείτε να δείτε ή να ακούσετε ατµό ή ψυκτικό υγρό.
10. Ανοίξτε το καπό του κινητήρα.
11. Ελέγξτε οπτικά εάν γυρίζει το βεντιλατέρ.
12. Ελέγξτε οπτικά το ψυγείο και τους σωλήνες του
ψυγείου για διαρροή. Εάν το βεντιλατέρ δεν γυρίζει ή δεν υπάρχει διαρροή ψυκτικού υγρού,
σβήστε τον κινητήρα.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν υπάρχει διαρροή ψυκτικού υγρού, ο ιµάντας του βεντιλατέρ λείπει ή είναι χαλαρός ή
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ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
το βεντιλατέρ δεν λειτουργεί, σβήστε τον κινητήρα.
13. Αφού κρυώσει η κινητήρας, βάλτε την µπροστά
και ελέγξτε την στάθµη του ψυκτικού υγρού στο
ρεζερβουάρ µε τον κινητήρα σε λειτουργία.
14. Εάν η στάθµη είναι χαµηλή, βγάλτε την τάπα του
ρεζερβουάρ του ψυκτικού υγρού και προσθέστε
αντιψυκτικό αργά µέσα στο ρεζερβουάρ. Αφού
το γεµίσετε έως την στάθµη ΜΑΧ, τοποθετήστε
την τάπα του ρεζερβουάρ.

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.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν αφαιρέσετε την τάπα του ρεζερβουάρ
του ψυκτικού υγρού και προκειµένου να αποφύγετε να καείτε, καλύψτε την τάπα του ρεζερβουάρ µε ένα κουρέλι και ξεσφίξτε την
στην πρώτη εγκοπή για να αφήσετε να φύγει ο
καπνός.
15. Κλείστε το καπό του κινητήρα.
Ζητήστε τον έλεγχο / επισκευή του αυτοκινήτου
από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Μην αφήνετε επιβάτες µέσα στο αυτοκίνητο
όταν αυτό ρυµουλκείται.

•

Ποτέ µην µπαίνετε κάτω από το αυτοκίνητό
σας από την στιγµή που αυτό έχει σηκωθεί
από το ρυµουλκό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ
•

Όταν ρυµουλκείτε το αυτοκίνητο: βεβαιωθείτε
ότι το 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 ή το αυτοκίνητο να τοποθετηθεί σε πλατφόρµα.

•

Ελευθερώστε το χειρόφρενο κα βάλτε το λεβιέ
ταχυτήτων στην Νεκρά (Ν) πριν αρχίσετε να ρυµουλκείτε το αυτοκίνητο.

•

Να βάζετε πάντα αλυσίδες ασφαλείας πριν την
ρυµούλκηση.
Μοντέλα 2WD
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ 2 ΤΡΟΧΟΥΣ (2WD)

Μοντέλο µε µηχανικό σαζµάν:

ΠΡΟΣΟΧΗ

2. Ασφαλίστε το τιµόνι σε ευθεία θέση µε ένα σχοινί ή κάτι παρόµοιο.

Ποτέ µην ρυµουκλείτε τα µοντέλα µε σαζµάν
XTRONIC µε τους µπροστινούς τροχούς στο έδαφος ή και µε τους 4 τροχούς στο έδαφος (προς τα
εµπρός ή προς τα πίσω), καθώς µπορεί να προκληθεί σοβαρή και ακριβή ζηµιά στο σαζµάν. Εάν
είναι απαραίτητο να ρυµουλκήσετε το αυτοκίνητο
µε τους πίσω τροχούς σηκωµένους, χρησιµοποιείτε πάντα βοηθητικό καροτσάκια κάτω από τους
µπροστινούς τροχούς.
Η Nissan συνιστά να ρυµουλκείτε το αυτοκίνητο µε
τους κινητήριους (µπροστινούς) τροχούς εκτός
εδάφους ή το αυτοκίνητο να µεταφέρεται σε πλατφόρµα όπως φαίνεται στην εικόνα.
Όταν το αυτοκίνητο ρυµουλκείται µε τους µπροστινούς τροχούς στο έδαφος (µόνο µοντέλα µε
µηχανικό σαζµάν) ή σε βοηθητικά καροτσάκια,
Γυρίστε τον διακόπτη της µίζας στην θέση OFF και
ασφαλίστε το τιµόνι σε ευθεία θέση µε ένα σκοινί ή
κάτι παρόµοιο. Ποτέ µην βάζετε τον διακόπτη της
µίζας στην θέση LOCK γιατί θα προκληθεί ζηµιά
στον µηχανισµό κλειδώµατος του τιµονιού.

1. Βάλτε τον διακόπτη της µίζας στην θέση OFF.

3. Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη Νεκρά (Ν).

3. Λύστε το χειρόφρενο.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ

4. Λύστε το χειρόφρενο.
5. Όποτε κάνετε ρυµούλκηση να τοποθετείτε αλυσίδες ασφαλείας.

Πίσω τροχοί στο έδαφος
1. Βάλτε τον διακόπτη της µίζας στην θέση OFF.
2. Ασφαλίστε το τιµόνι σε ευθεία θέση µε ένα σχοινί ή κάτι παρόµοιο.
3. Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη Νεκρά (Ν).

Προέκταση ρυµούλκησης µπροστά

4. Λύστε το χειρόφρενο.
5. Όποτε κάνετε ρυµούλκηση να τοποθετείτε αλυσίδες ασφαλείας.

Όλοι (και οι τέσσερις) τροχοί στο έδαφος
Η Nissan συνιστά το αυτοκίνητο να τοποθετείται σε
πλατφόρµα, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Μπροστινοί τροχοί στο έδαφος

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ µην ρυµουλκείτε ένα µοντέλο µε σαζµάν
CVT µε τους µπροστινούς τροχούς στο έδαφος.
Εάν το κάνετε θα προκληθεί σοβαρή και ακριβή
ζηµιά στο σύστηµα µετάδοσης.

Ποτέ µην ρυµουλκείτε ένα µοντέλο µε σαζµάν
CVT µε τους µπροστινούς τροχούς στο έδαφος.
Εάν το κάνετε θα προκληθεί σοβαρή και ακριβή
ζηµιά στο σύστηµα µετάδοσης.

2. Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη Νεκρά (Ν).

1. Βάλτε τον διακόπτη της µίζας στην θέση OFF.

Προέκταση ρυµούλκησης πίσω

Η προέκταση ρυµούλκησης είναι αποθηκευµένη
µαζί µε τα εργαλεία του αυτοκινήτου και βρίσκεται
στον χώρο αποθήκευσης της ρεζέρβας (χώρος
αποσκευών).
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1) Βγάλτε το κάλυµµα από τον προφυλακτήρα.

•

Ποτέ µην ρυµουλκείτε το αυτοκίνητο για µεγάλη
απόσταση χρησιµοποιώντας µόνο την προέκταση ρυµούλκησης.

•

Όταν η προέκταση 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.

2) Τοποθετήστε µε ασφάλεια της προέκτασης ρυµούλκησης, όπως φαίνεται στην εικόνα.
Βεβαιωθείτε ότι η προέκταση ρυµούλκησης είναι
κατάλληλα αποθηκευµένη στον χώρο που πρέπει
µετά την χρήση της.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ
ΑΜΜΟ, ΧΙΟΝΙ Ή ΛΑΣΠΗ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Κατά την διάρκεια αυτής της επιχείρησης, µην
αφήνετε κανέναν να στέκετε κοντά στο καλώδιο ρυµούλκησης.

•

Ποτέ µην περιστρέφετε τους τροχούς µε µεγάλη ταχύτητα. Μπορεί να σκάσουν και να προκαλέσουν τραυµατισµό. Επίσης, τµήµατα του
αυτοκινήτου µπορεί να υπερθερµανθούν και
να πάθουν ζηµιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να µην σπάσει το καλώδιο ρυµούλκησης, τεντώστε το αργά.

Χρήση του γάντζου ρυµούλκησης
Η προέκταση ρυµούλκησης θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας παγιδευτεί σε άµµο, χιόνι ή λάσπη και δεν µπορεί να
ελευθερωθεί εάν δεν το τραβήξετε.
•

Χρησιµοποιείστε µόνο την προέκταση ρυµούλκησης και κανένα άλλο µέρος του αυτοκινήτου
γιατί θα προκληθεί ζηµιά στο αµάξωµα του αυτοκινήτου.

•

Χρησιµοποιείστε την προέκταση ρυµούλκησης
µόνο για να απελευθερώσετε το αυτοκίνητο
όταν κολλήσει σε άµµο, χιόνι, λάσπη κλπ.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
των γενικής χρήσης), αναµεµειγµένο µε καθαρό,
χλιαρό (ποτέ ζεστό) νερό.

Για να διατηρήσετε την εµφάνιση του αυτοκινήτου
σας, είναι σηµαντικό να το φροντίζετε σωστά.
Όταν αυτό είναι δυνατό, παρκάρετε το αυτοκίνητό
σας µέσα σε γκαράζ ή σε καλυµµένο χώρο για να
µειώσετε τις πιθανότητες να γίνει ζηµιά στο χρώµα
του αυτοκινήτου σας.
Όταν είναι απαραίτητο να παρκάρετε έξω, αφήστε
το αυτοκίνητο σε σκιερό µέρος ή προστατέψτε το
µε κουκούλα. Προσέξτε να µην γραντζουνίσετε το
αυτοκίνητο όταν βάζετε ή βγάζετε την κουκούλα.

ΠΛΥΣΙΜΟ

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.

•

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.

•

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.

3. Ξεπλύνετε το αυτοκίνητο προσεκτικά µε άφθονο
καθαρό νερό.
4. Για να στεγνώσετε το αυτοκίνητο και να αποφύγετε τους λεκέδες του νερού µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα κοµµάτι πανί σαµουά.
Όταν πλένετε το αυτοκίνητο, προσέξτε τα ακόλουθα:
•

1. Πλύνετε το αυτοκίνητο για να αποµακρύνετε την
βρωµιά, χρησιµοποιώντας ένα υγρό σφουγγάρι
και άφθονο νερό.
2. Καθαρίστε το αυτοκίνητο προσεκτικά χρησιµοποιώντας µαλακό σαπούνι ή απορρυπαντικό (ειδικό σαπούνι αυτοκινήτου ή απορρυπαντικό πιά-

Ψεκάστε νερό κάτω από το αµάξωµα και στις
ροές των τροχών για να διαλύσετε την βρωµιά
και να ξεπλύνετε το αλάτι του δρόµου.

•

Εάν χρησιµοποιείτε πλυστικό υψηλής πίεσης,
ακολουθείτε πάντα τις συστάσεις για τον εξοπλισµό (πίεση και απόσταση ψεκασµού).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στις ακόλουθες περιπτώσεις σας παρακαλούµε να
πλένετε το αυτοκίνητό σας όσο το δυνατό συντοµότερα για να προστατέψετε την επιφάνεια του χρώµατος.
•

•

•

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.
Βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες αποστράγγισης στο
κάτω µέρος των πορτών δεν είναι βουλωµένες.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην ψεκάζετε νερό µε υψηλή πίεση κατευθείαν στον χώρο του κινητήρα καθώς µπορεί να
προκληθεί ζηµιά στον κινητήρα.
•

Εάν υπάρχουν περιοχές του αυτοκινήτου που
έχουν πάθει ζηµιά (π.χ. βαµµένοι προφυλακτήρες ή προβολείς), δεν συνιστάται να κατευθύνεται το νερό µε την υψηλή πίεση πάνω τους. Πλύνετε τις περιοχές αυτές προσεκτικά µε το χέρι.

•

Αποφύγετε την είσοδο νερού στις κλειδαριές.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΕΚΕ∆ΩΝ
Αφαιρέστε από την επιφάνεια του χρώµατος την
πίσσα και τις κηλίδες λαδιού, την βιοµηχανική 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.

ΚΕΡΩΜΑ
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
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για να αφαιρέσετε τα κατάλοιπα και να αποφύγετε
την «πολυκαιρισµένη» όψη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ
ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ (όπου υπάρχει)

Το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της NISSAN ή εξειδικευµένο συνεργείο, µπορεί να σας βοηθήσει στην
επιλογή του σωστού προϊόντος.

Καθαρίζετε το διαφανές κάλυµµα των φακών της
κάµερας τακτικά. Εάν κατακαθίσει βρωµιά, νερό ή
χιόνι πάνω στο κάλυµµα των φακών, η οθόνη µπορεί
να µην δείχνει τα αντικείµενα καθαρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

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.

•

Το γυάλισµα µε µηχάνηµα ή µε σκληρό υλικό
πάνω στο χρώµα θα έχει σαν αποτέλεσµα το
θάµπωµα του φινιρίσµατος ή θα αφήσει χαρακιές.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ
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
•

Μην χρησιµοποιείτε αλκοόλ, βενζίνη ή διαλυτικό για να καθαρίσετε το διαφανές κάλυµµα
των φακών της κάµερας. Θα προκληθεί αποχρωµατισµός. Για να καθαρίσετε το κάλυµµα
των φακών, πρώτα χρησιµοποιήστε ένα πανί
βρεγµένο µε διάλυµµα µαλακού απορρυπαντικού και στην συνέχεια σκουπίστε µε στεγνό
πανί.

•

Μην χρησιµοποιείτε κερί αµαξώµατος στο διαφανές κάλυµµα των φακών της κάµερας.

•

Όταν πλένετε το αυτοκίνητο µε πλυστικό υψηλής πίεσης, βεβαιωθείτε ότι δεν ψεκάζετε την
περιοχή γύρω από το διαφανές κάλυµµα των
φακών της κάµερας. Σε διαφορετική περίπτωση, µπορεί να µπει νερό στην µονάδα της κάµερας προκαλώντας κατακράτηση νερού
στους φακούς που µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα δυσλειτουργία ή ηλεκτροπληξία.

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΑΞΩΜΑ
Τα τµήµατα του αυτοκινήτου που βρίσκονται κάτω
από το αµάξωµα θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά
στις περιοχές που χρησιµοποιείται αλάτι στον δρόµο. Με τον τρόπο αυτό δεν θα κατακαθίσει η βρω-

µιά και το αλάτι που προκαλούν διάβρωση στο κάτω
µέρος του αµαξώµατος και την ανάρτηση. Πριν τον
χειµώνα και ξανά την άνοιξη, η κάτω µόνωση του
αυτοκινήτου θα πρέπει να ελέγχεται και αν χρειάζεται να ξαναπερνιέται.

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
•

Πλύνετε τους τροχούς όταν πλένετε το αυτοκίνητο για να διατηρήσετε την εµφάνισή τους.

•

Καθαρίστε το εσωτερικό µέρος των τροχών
όταν αλλάζετε λάστιχο ή πλένετε το κάτω µέρος
του αυτοκινήτου.

•

Μην χρησιµοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά
όταν πλένετε τους τροχούς.

•

Ελέγχετε τα χείλη των ζαντών των τροχών συχνά για λυγίσµατα ή διάβρωση. Αυτό µπορεί να
προκαλέσει απώλεια της πίεσης ή ζηµιά στον
κολιέ της βάσης του ελαστικού.

•

Η Nissan συνιστά οι τροχοί να κερώνονται για να
προστατεύονται από το αλάτι του δρόµου στις
περιοχές που αυτό χρησιµοποιείται τον χειµώνα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΖΑΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Πλένετε τους τροχούς τακτικά µε ένα σφουγγάρι
βρεγµένο µε διάλυµα µαλακού σαπουνιού, ιδιαίτερα τον χειµώνα όταν στην περιοχή σας χρησιµοποιείται αλάτι στους δρόµους. Το αλάτι µπορεί να αποχρωµατίσει τις ζάντες εάν δεν ξεπλένεται τακτικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ακολουθείστε τις οδηγίες όπως περιγράφονται
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
πιο κάτω προκειµένου να αποφύγετε τους λεκέδες ή το ξεθώριασµα των τροχών:
•

Μην χρησιµοποιείτε καθαριστικό που περιέχει
ισχυρά συστατικά ή οξύ ή αλκαλικά για να καθαρίσετε τους τροχούς.

•

Μην βάζετε καθαριστικό στους τροχούς όταν
αυτοί είναι ζεστοί. Η θερµοκρασία των τροχών
θα πρέπει να είναι ίδια µε την θερµοκρασία
περιβάλλοντος.

•

Απαιτείτε συχνή φροντίδα και καθαρισµός για να
διατηρήσετε την εµφάνιση του δέρµατος.

•

Ποτέ µην χρησιµοποιείτε σκληρό πανί, οινόπνευµα, βενζίνη, διαλυτικό, οποιοδήποτε απορρυπαντικό ή χαρτοµάντιλα ποτισµένα µε χηµικά για να
καθαρίσετε την οθόνη. Μπορεί να γραντζουνίσουν ή να διαβρώσουν το ταµπλό ελέγχου της.

•

Μην ρίχνεται κανένα υγρό όπως νερό ή άρωµα
αυτοκινήτου πάνω στην οθόνη. Η επαφή µε υγρό
θα προκαλέσει πρόβληµα στην λειτουργία του
συστήµατος και ζηµιά στα εξωτερικά µέρη του.

•

Για να καθαρίσετε την οθόνη ενδείξεων, σβήστε
πρώτα την παροχή και καθαρίστε την οθόνη µε
ένα στεγνό, µαλακό πανί.

•

Σε περίπτωση υπερβολικών λεκέδων. Χρησιµοποιήστε µικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού µε ένα µαλακό πανί. Ποτέ µην µουλιάζετε
την οθόνη µε διάλυµα νερού.

ΜΕΡΗ ΧΡΩΜΙΟΥ

Πριν χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε υφασµάτινο
προστατευτικό διαβάστε τις συστάσεις του κατασκευαστή. Μερικά υφασµάτινα προστατευτικά περιέχουν χηµικά που µπορεί να καταστρέψουν την
εµφάνιση της ταπετσαρίας.

∆ιατηρείτε τα µέρη µε χρώµιο σε καλή κατάσταση,
καθαρίζοντάς τα τακτικά µε ειδική αλοιφή για τα
χρώµια.

Χρησιµοποιήστε ένα µαλακό πανί βρεγµένο µε νερό
για να καθαρίσετε τα καλύµµατα των φακών των
δεικτών και των µετρητών.

•

Ξεπλύνετε τον τροχό για να αφαιρέσετε τελείως το καθαριστικό µέσα σε 15 λεπτά από την
στιγµή που βάλατε το καθαριστικό.

Μην χρησιµοποιείτε καθαριστικά για τζάµια ή
πλαστικά πάνω στα καλύµµατα των µετρητών
και των δεικτών γιατί µπορεί να προκαλέσουν
ζηµιά στους φακούς τους.

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.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ
(όπου υπάρχει)

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Ποτέ µην χρησιµοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή
οποιοδήποτε άλλο διαλυτικό.

•

Μικρά κοµµάτια βρωµιάς µπορεί να είναι τραχιά και να προκαλέσουν ζηµιά στα δερµάτινα
καθίσµατα. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να
αφαιρούνται κατάλληλα. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ άγριο σαπούνι, κερί αυτοκινήτου, γυαλιστικά, λάδια και καθαριστικά υγρά, διαλυτικά ή
καθαριστικά µε βάση την αµµωνία καθώς µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά στην φυσική υφή
του δέρµατος.

•

Ποτέ µην χρησιµοποιείτε υφασµάτινα καλύµµατα εκτός εάν συνιστάται από τον κατασκευαστή.
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ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ
Τα περισσότερα αποσµητικά χώρου, χρησιµοποιούν
ένα διαλυτικό που θα µπορούσε να επηρεάσει το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Εάν χρησιµοποιείτε αποσµητικό χώρου, λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:
•

Τα κρεµαστά αποσµητικά µπορούν να προκαλέσουν µόνιµο αποχρωµατισµό όταν έλθουν σε
επαφή µε τις εσωτερικές επιφάνειες του αυτοκι-
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νήτου. Τοποθετήστε το αποσµητικό σε χώρο
που µπορεί να κρέµεται ελεύθερο και δεν έρχεται σε επαφή µε εσωτερικές επιφάνειες.
•

Τα υγρά αποσµητικά συνήθως προσαρτώνται
στους αεραγωγούς. Τα προϊόντα αυτά µπορούν
να προκαλέσουν άµεση ζηµιά και αποχρωµατισµό όταν χυθούν σε εσωτερικές επιφάνειες.

∆ιαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες
του κατασκευαστή πριν χρησιµοποιήσετε αποσµητικά χώρου.

ΠΑΤΑΚΙΑ
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.

Βοήθεια για να τοποθετηθούν τα πατάκια
(πλευρά οδηγού)

την αυτόµατη προστασία από την αντανάκλαση
(όπου υπάρχει).

Αυτό το αυτοκίνητο έχει ένα µπρακέτα (A) για τα
µπροστινά πατάκια ώστε να βοηθάει στην τοποθέτησή τους. Τα πατάκια της Nissan έχουν σχεδιαστεί
ειδικά για το µοντέλο αυτοκινήτου σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τοποθετήστε το πατάκι βάζοντας τον γάντζο του
µπρακέτου µέσα από την τρύπα στο πατάκι ενώ κεντράρετε το πατάκι στην περιοχή των ποδιών.
Κατά καιρούς ελέγχετε εάν τα πατάκια είναι σωστά
τοποθετηµένα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ
Χρησιµοποιείστε καθαριστικό τζαµιών για να 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.

Μην χρησιµοποιείτε καθαριστικό τζαµιών. Εάν το
κάνετε θα µειωθεί η ευαισθησία του αισθητήρα µε
αποτέλεσµα να µην λειτουργεί σωστά.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ
Τα πλαστικά µέρη µπορούν να πλυθούν µε ένα διάλυµα µαλακού σαπουνιού. Εάν η βρωµιά δεν βγαίνει
εύκολα, χρησιµοποιήστε καθαριστικό πλαστικών.
Μην χρησιµοποιείτε διαλυτικά.

ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Μην αφήνετε τις βρεγµένες ζώνες να διπλώσουν στο καρούλι.

•

Ποτέ µην χρησιµοποιείτε χρώµατα, καυστικά
ή χηµικά διαλυτικά γιατί φθείρουν τους ιµάντες των ζωνών

Μπορείτε να πλύνετε τις ζώνες ασφαλείας σκουπίζοντάς τις µε ένα σφουγγάρι βρεγµένο µε διάλυµα
µαλακού σαπουνιού.
Αφήστε τις ζώνες να στεγνώσουν τελείως στην σκιά
πριν τις χρησιµοποιήσετε.

Εσωτερικός καθρέπτης (µε προστασία από την
αντανάκλαση, όπου υπάρχει)
Χρησιµοποιήστε ένα µαλακό πανί βρεγµένο µόνο µε
νερό για να καθαρίσετε τον εσωτερικό καθρέπτη µε
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
∆ΙΑΒΡΩΣΗΣ
ΟΙ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
•

•

Συνδυασµός υγρασίας που συγκρατεί την βρωµιά και κατάλοιπα στα µεταλλικά τµήµατα του
αµαξώµατος, τις ενώσεις και τις άλλες περιοχές.
Ζηµιά στο χρώµα και τα άλλα προστατευτικά
στρώµατα που προέρχεται από γρατσουνιές,
κτυπήµατα από πετραδάκια ή µικροατυχήµατα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΗΣ
∆ΙΑΒΡΩΣΗΣ
Υγρασία:
Η συσσώρευση άµµου, βρωµιάς και νερού στο κάτω
µέρος του αµαξώµατος του αυτοκινήτου 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.

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 ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΤΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ
•

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.

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.

πλένοντάς τα µε πολύ νερό. Αφαιρέστε την
βρωµιά µε ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα.
•

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 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 το
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της NISSAN ή εξειδικευµένο συνεργείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

ΠΟΤΕ µην αφαιρείτε την βρωµιά, την άµµο ή
άλλα κατάλοιπα από τον χώρο των επιβατών
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ορισµένες καθηµερινές εργασίες συντήρησης είναι
απαραίτητες για να διατηρήσουν το αυτοκίνητό σας
σε καλή µηχανική κατάσταση καθώς και για τις χαµηλές εκποµπές ρύπων και την καλή απόδοση του
κινητήρα.

ειδικευµένο τεχνίτη ή εάν το προτιµάτε από το
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευµένο συνεργείο.

Είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη να κάνει τις προβλεπόµενες εργασίες συντήρησης όπως και τους καθορισµένους ελέγχους.

Σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας χρειάζεται
συντήρηση ή δεν λειτουργεί κανονικά, πρέπει να
ελέγχεται, συντηρείται και ρυθµίζεται από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευµένο συνεργείο.

Ο ιδιοκτήτης είναι εκείνος που γνωρίζει εάν το αυτοκίνητό του συντηρείται κανονικά. Είστε ένας ζωτικός σύνδεσµος την αλυσίδα συντήρησης.

ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

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 επισκευής.
Όταν κάνετε κάποιον έλεγχο στο αυτοκίνητό σας
ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες και τις προφυλάξεις
που δίνονται παρακάτω στο κεφάλαιο αυτό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Για την διευκόλυνσή σας, τα σηµεία που απαιτούν
προγραµµατισµένη συντήρηση περιγράφονται και
αναφέρονται στο ξεχωριστό βιβλίο συντήρησης. Θα
πρέπει να ανατρέχετε σε αυτό το βιβλίο για να βεβαιωθείτε ότι η απαραίτητη συντήρηση γίνεται στο
αυτοκίνητό σας στα τακτά διαστήµατα.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο δίνονται συµπληρωµατικές πληροφορίες για τα θέµατα που αναφέρονται µε αστερίσκο («*»).

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τα παρακάτω µέρη του αυτοκινήτου θα πρέπει να
επιθεωρούνται κατά καιρούς, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά.

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.

Στο εξωτερικό του αυτοκινήτου
Πόρτες και καπό κινητήρα:
Ελέγξτε εάν λειτουργούν σωστά οι πόρτες, το
άνοιγµα του καπό και της πίσω πόρτας. Ακόµη, εάν
οι κλειδαριές ασφαλίζουν σωστά. Εάν χρειάζεται
λαδώστε τις. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι όταν ανοίγει η
πρώτη κλειδαριά, η δεύτερη εµποδίζει το καπό να
ανοίξει.

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
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Όταν οδηγείτε σε περιοχή που υπάρχει αλάτι ή
άλλο υλικό που προκαλεί σκουριά, ελέγξτε για συχνότερη λίπανση.
Φώτα*:
Καθαρίζετε του προβολείς τακτικά. Βεβαιωθείτε ότι
οι προβολείς, τα φλας, τα φώτα πορείας και όλες οι
λάµπες έχουν τοποθετηθεί σωστά και λειτουργούν
κανονικά. Ελέγξτε επίσης την ρύθµιση των φώτων.
Ελαστικά*:
Ελέγχετε την πίεση του αέρα µε δείκτη τακτικά και
πάντα πριν από ταξίδια µεγάλης απόστασης. Ρυθµίστε την πίεση σε όλα τα ελαστικά, συµπεριλαµβανοµένης της ρεζέρβας, στην καθορισµένη πίεση.
Περιστροφή των ελαστικών*:

µπορεί να υπάρχει ανάγκη για ευθυγράµµιση.

ζονται έλεγχο της στάθµης του υγρού συχνά.

Εάν το τιµόνι ή το κάθισµα έχει δονήσεις σε φυσιολογικές ταχύτητες στον αυτοκινητόδροµο, µπορεί
να χρειάζεται ζυγοστάθµιση.

Στάθµη υγρών φρένων και συµπλέκτη*:

Μπουλόνια τροχών:
Όταν ελέγχετε τα ελαστικά, να βεβαιώνεστε ότι δεν
λείπει κάποιο µπουλόνι από τους τροχούς και εάν
κάποιο µπουλόνι είναι χαλαρό. Εάν χρειάζεται σφίξτε τα µπουλόνια.
Παρµπρίζ:
Καθαρίζετε το παρµπρίζ τακτικά. Ελέγχετε το παρµπρίζ τουλάχιστον κάθε έξι µήνες για φθορές ή
άλλη ζηµιά. Εάν χρειάζεται, επισκευάστε το παρµπρίζ σε ειδικό κατάστηµα επισκευής.

Τα ελαστικά θα πρέπει να περιστρέφονται κάθε
10.000 χιλιόµετρα (6.000 µίλια). 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.

Λεπίδες καθαριστήρων*:

Εξαρτήµατα του µεταδότη του Συστήµατος Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS) (όπου
υπάρχει):

Τα παρακάτω µέρη του αυτοκινήτου πρέπει να
ελέγχονται περιοδικά, κάθε φορά που αλλάζετε
λάδι κινητήρα ή βάζετε καύσιµα.

Αντικαταστήστε την ροδέλα του µεταδότη, την βαλβίδα και την τάπα όποτε αντικαθιστάτε τα ελαστικά
λόγω φθοράς ή ηλικίας.
Ευθυγράµµιση και ζυγοστάθµιση:
Εάν το αυτοκίνητο τραβάει προς οποιαδήποτε
πλευρά, σε ευθύ οµαλό δρόµο, ή εάν διαπιστώσετε
ανοµοιόµορφη και αφύσικη φθορά των ελαστικό,

Εάν δεν λειτουργούν σωστά, ελέγξτε για τυχόν
σπασίµατα και φθορές.

Κάτω από το καπό και κάτω από το
αυτοκίνητο

Μπαταρία*:
Ελέγξτε εάν ο πράσινος δείκτης στο πάνω µέρος
της µπαταρίας χωρίς συντήρηση είναι ορατός. Εάν
δεν είναι ορατός, αντικαταστήστε την µπαταρία το
συντοµότερο δυνατό.
Τα αυτοκίνητα που λειτουργούν σε υψηλές θερµοκρασίες ή σε δύσκολες συνθήκες οδήγησης, χρειά-

Βεβαιωθείτε ότι η στάθµη των υγρών των φρένων
και του συµπλέκτη βρίσκεται µεταξύ των θέσεων
«ΜΑΧ» και «ΜΙΝ» στο ρεζερβουάρ.
Στάθµη ψυκτικού υγρού κινητήρα*:
Ελέγξτε την στάθµη του ψυκτικού υγρού του κινητήρα, όταν το ψυκτικό υγρό είναι κρύο.
Ιµάντες κινητήρα*:
Βεβαιωθείτε ότι οι ιµάντες δεν είναι ξεροί, φθαρµένοι, ραγισµένοι ή λιπαροί.
Στάθµη λαδιού κινητήρα*:
Αφού παρκάρετε το αυτοκίνητο σε επίπεδο έδαφος
και σβήσετε τον κινητήρα, ελέγξτε την στάθµη του
λαδιού στην βυθοµετρική ράβδο.
∆ιαρροές υγρών:
Ελέγξτε κάτω από το αυτοκίνητο για διαρροές καυσίµου, λαδιού, νερού ή άλλου υγρού, αφού το αυτοκίνητο έχει µείνει παρκαρισµένο για λίγο. Είναι φυσιολογικό να στάζει νερό από το air conditioner
µετά την χρήση του. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε διαρροή ή είναι φανερά αέρια καυσίµου, ελέγξτε για την αιτία και διορθώστε την αµέσως.
Υγρό πλυστικού καθαριστήρων*:
Ελέγξτε εάν υπάρχει αρκετό υγρό µέσα στο ρεζερβουάρ.

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου
Τα παρακάτω µέρη του αυτοκινήτου πρέπει να
ελέγχονται συχνότερα, κάθε φορά που κάνετε συ-
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ντήρηση ή καθαρίζετε το αυτοκίνητο.
Πεντάλ γκαζιού:
Ελέγξτε την οµαλή λειτουργία του πεντάλ και βεβαιωθείτε ότι δεν µαγκώνει ή δεν απαιτεί υπερβολική πίεση. Κρατήστε τα πατάκια µακριά από το πεντάλ.
Πεντάλ φρένου*:
Ελέγξτε την οµαλή λειτουργία του πεντάλ. Εάν το
πεντάλ του φρένου κατεβαίνει ξαφνικά, περισσότερο από το φυσιολογικό, το πεντάλ έχει σπογγώδη
αίσθηση ή το αυτοκίνητο φαίνεται να χρειάζεται περισσότερο για να σταµατήσει, αποτανθείτε αµέσως
σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο. Kρατήστε τα πατάκια µακριά
από το πεντάλ.
Χειρόφρενο*:
Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο συγκρατείται καλά
σε ένα έδαφος µε αρκετά απότοµη κλίση, όταν έχει
εφαρµοστεί µόνο το χειρόφρενο.
Καθίσµατα: Ελέγξτε τους µοχλούς ρύθµισης των
καθισµάτων (ανάκλιση, κλίση πλάτης κλπ) για να
βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν οµαλά και ότι ασφαλίζουν σε κάθε θέση. Ελέγξτε εάν τα προσκέφαλα
των καθισµάτων µετακινούνται επάνω και κάτω οµαλά και οι ασφάλειες τα σταθεροποιούν στις θέσεις
κλειδώµατος.

ζώνης για κοψίµατα, φθορές και ξεφτίσµατα. Για
περισσότερες λεπτοµέρειες δείτε «Συντήρηση των
ζωνών ασφαλείας» στο κεφάλαιο «1. Ασφάλεια – καθίσµατα, ζώνες ασφαλείας και πρόσθετο σύστηµα
συγκράτησης».
Βολάν τιµονιού:
Ελέγξτε για τυχόν αλλαγές στην συµπεριφορά του
τιµονιού όπως µεγαλύτερος τζόγος, σκληρό τιµόνι,
παράξενοι θόρυβοι κλπ.

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) (µοντέλο µε µηχανικό σαζµάν) ή την
θέση Ρ (παρκάρισµα) στα µοντέλα µε CVT.

•

Μην δουλεύετε κάτω από το καπό όταν ο κινητήρας είναι ζεστός. Σβήστε τον κινητήρα και
περιµένετε έως ότου κρυώσει.

•

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του κινητήρα είναι στην θέση OFF ή LOCK όταν κάνετε οποιαδήποτε
αντικατάσταση
ή
επισκευή.
Όταν ο διακόπτης της µίζας είναι στην θέση
ON ή Acc, το βεντιλατέρ µπορεί να αρχίσει να
λειτουργεί ξαφνικά, ακόµη και όταν δεν λειτουργεί ο κινητήρας. Για να αποφύγετε τραυµατισµό να αποσυνδέετε πάντα τον αρνητικό
πόλο της µπαταρίας πριν δουλέψετε κοντά
στον κινητήρα.

•

Εάν πρέπει να δουλέψετε όσο λειτουργεί ο κινητήρας, 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.

Προειδοποιητικά φώτα και βοµβητές:
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα προειδοποιητικά φώτα και
οι βοµβητές λειτουργούν κανονικά.
Αντιθαµβωτικό παρµπρίζ: Ελέγξτε εάν ο αέρας
βγαίνει από τις εξόδους σωστά όταν λειτουργείτε
το καλοριφέρ ή το air conditioner.
Καθαριστήρας και πλυστικό παρµπρίζ*:
Ελέγξτε ότι οι καθαριστήρες και το πλυστικό λειτουργούν κανονικά και οι καθαριστήρες δεν κολλάνε.

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
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πριν δουλέψετε στο αυτοκίνητο.
•

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

•

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΜΠΑΙΝΕΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΣΤΟΝ ΓΡΥΛΟ.

•

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 του κινητήρα είναι
ανοικτός (θέση ΟΝ).

•

Στα βενζινοκίνητα µοντέλα µε πολυκάναλο σύστηµα έγχυσης (MFI), το φίλτρο καυσίµου ή οι
σωληνώσεις καυσίµου, θα πρέπει να συντηρούνται από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της
Nissan καθώς οι σωληνώσεις είναι υπό υψηλή
πίεσης ακόµη και όταν ο κινητήρας είναι σβηστός.

•

Φοράτε πάντα προστατευτικά µατιών όταν
δουλεύετε πάνω στο αυτοκίνητό σας.

•

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

NISSAN Blue Citizenship
Τα λάθος πεταµένα λάδια κινητήρα και / ή άλλα
υγρά του αυτοκινήτου µπορεί να µολύνουν το
περιβάλλον. Πρέπει πάντα να ακολουθείτε
τους τοπικούς κανονισµούς για την διάθεση
των υγρών του αυτοκινήτου.

Για µία ανασκόπηση του χώρου του κινητήρα, δείτε το «Χώρος κινητήρα» στο κεφάλαιο «0. Πίνακας
περιεχοµένων µε εικόνες».

Το κεφάλαιο αυτό σας δίνει οδηγίες που αφορούν
τις εργασίες εκείνες που είναι εύκολο για έναν ιδιοκτήτη να κάνει.
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 ή σε εξειδικευµένο συνεργείο.

8-5

253

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
µπορεί να κάνει ζηµιά στο σύστηµα ψύξης του
κινητήρα.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

•

Ποτέ µην αφαιρείτε την τάπα του ψυγείου όταν
ο κινητήρας είναι ζεστός. Το ζεστό υπό υψηλή
πίεση ψυκτικό υγρό που θα διαφύγει από το
ψυγείο µπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύµατα. Περιµένετε έως ότου κρυώσουν ο κινητήρας και το ψυγείο. ∆είτε τις προφυλάξεις
στο «Υπερθέρµανση του κινητήρα» του κεφαλαίου «5. Σε περίπτωση ανάγκης».

Το ψυγείο είναι εξοπλισµένο µε τάπα πιέσεως.
Για να αποφύγετε ζηµιά στον κινητήρα, χρησιµοποιήστε γνήσια τάπα ψυγείου NISSAN ή
ισάξια όταν απαιτείται αντικατάσταση.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
ΥΓΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

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

Το σύστηµα ψύξης του κινητήρα έχει γεµιστεί από
το εργοστάσιο µε υψηλής ποιότητας και µακράς
διαρκείας µείγµα ψυκτικού κατάλληλο για όλο τον
χρόνο. Το υψηλής ποιότητας ψυκτικό κινητήρα 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
•

•

Ποτέ µην χρησιµοποιείε πρόσθετα στο σύστηµα ψύξης, όπως για παράδειγµα στεγανοποιητικό ψυγείου. Τα πρόσθετα µπορεί να βουλώσουν το σύστηµα ψύξης και να προκαλέσουν
ζηµιά στον κινητήρα, το σαζµάν και / ή στο σύστηµα ψύξης.

•

Όταν προσθέτετε ή αντικαθιστάτε το ψυκτικό
υγρό θα πρέπει να χρησιµοποιείτε το γνήσιο
αντιψυκτικό της NISSAN ή ισάξιο σε ποιότητα.

•

Η χρήση άλλου τύπου αντιψυκτικών κινητήρα

Κινητήρας MR16DDT

Ελέγξτε την στάθµη του ψυκτικού υγρού στο ρεζερβουάρ όταν ο κινητήρας είναι κρύος. Εάν η στάθµη
του ψυκτικού υγρού είναι κάτω από την ένδειξη ΜΙΝ
(2) (ελάχιστο), προσθέστε ψυκτικό υγρό έως την
ένδειξη ΜΑΧ (1) (µέγιστο).
ΠΡΟΣΟΧΗ

(A) Κινητήρας HRA2DDT
(B) Κινητήρας Κ9Κ

Εάν το σύστηµα ψύξης απαιτεί συχνά αντιψυκτικό, ζητήστε από το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο
NISSAN ή εξειδικευµένο συνεργείο να το ελέγξει.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΤΟΥ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ
•

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 Nissan συνιστά να γίνεται ο έλεγχος και η
αλλαγή του ψυκτικού υγρού του κινητήρα από
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εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της Nissan ή
εξειδικευµένο συνεργείο.
•

στράγγισης στο µπλοκ του κινητήρα.
8. Σφίξτε την τάπα αποστράγγισης του ψυγείου (1).

Η ελλιπής συντήρηση µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα την µειωµένη απόδοση του καλοριφέρ και την υπερθέρµανση του κινητήρα.

9. Γεµίστε το ψυγείο αργά ψυκτικό υγρό έως την
ένδειξη ΜΑΧ (µέγιστο). ∆είτε το κεφάλαιο «9.
Τεχνικές πληροφορίες» για την ποσότητα γεµίσµατος του συστήµατος ψύξεως.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

•

•

10. Τοποθετήστε την τάπα του ρεζερβουάρ ψυκτικού υγρού.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυµάτων,
ποτέ µην αλλάζετε το ψυκτικό υγρό όταν ο κινητήρας είναι ζεστός.
Αποφύγετε την απευθείας επαφή του δέρµατος µε το χρησιµοποιηµένο αντιψυκτικό. Εάν
γίνει επαφή µε το δέρµα, πλύνετε καλά χρησιµοποιώντας σαπούνι ή απορρυπαντικό χεριών
το συντοµότερο δυνατόν.
Κρατήστε το ψυκτικό υγρό µακριά από παιδιά
ή κατοικίδια.
NISSAN Blue Citizenship
Το ψυκτικό υγρό θα πρέπει να πετιέται κατάλληλα. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισµούς.

11. Βάλτε µπροστά τον κινητήρα και µαρσάρετε
δύο ή τρεις φορές, χωρίς φορτίο.

Κινητήρας HRA2DDT, MR16DDT ή Κ9Κ
1. Βάλτε το κουµπί ελέγχου καλοριφέρ ή air conditioner στην θέση µέγιστης ζέστης «HOT».
2. Ανοίξτε το καπό. Για λεπτοµέρειες δείτε το
«Απελευθέρωση του καπό» στο κεφάλαιο «3.
Έλεγχοι και ρυθµίσεις πριν την οδήγηση».
3. Ανοίξτε την τάπα του ρεζερβουάρ του ψυκτικού
υγρού (1) για να βοηθήσετε να στραγγίσει το
ψυκτικό υγρό.
4. Αποσυνδέστε τον κάτω σωλήνα του ψυγείου (2)
και ανοίξτε την τάπα αποστράγγισης (3) στο
µπλοκ του κινητήρα.
5. Ανοίξτε την τάπα του ρεζερβουάρ του ψυκτικού
υγρού του κινητήρα για να βοηθήσετε να στραγγίξει το υγρό.

12. Ακουµπήστε τον σωλήνα του ψυγείου και νοιώστε εάν το ψυκτικό υγρό ρέει.
13. Συνεχίστε να µαρσάρετε τον κινητήρα στις 2000
έως 2500 στροφές για περίπου 10 λεπτά.
14. Παρακολουθείτε τον δείκτη θερµοκρασίας ψυκτικού υγρού κινητήρα για ενδείξεις υπερθέρµανσης.
15. Σβήστε τον κινητήρα και ελέγξτε την στάθµη του
ψυκτικού υγρού. Αφήστε να κρυώσει και γεµίστε
έως την ένδειξη ΜΑΧ.
16. Ελέγξτε τον κάτω σωλήνα του ψυγείου για ενδείξεις διαρροής.
17. Κλείστε το καπό.

6. Πλύνετε το σύστηµα ψύξης αφήνοντας τρεχούµενο φρέσκο νερό να τρέξει µέσα στο ψυγείο
µέσα από το ρεζερβουάρ του ψυκτικού υγρού.
7. Βάλτε το σωλήνα (2) και σφίξτε την τάπα απο8-7
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ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΛΑ∆ΙΟΥ ΤΟΥ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

2. Βάλτε µπροστά τον κινητήρα. Εάν ο κινητήρας
είναι κρύος, βάλτε τον να δουλέψει έως ότου
φτάσει την κανονική θερµοκρασία λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

3. Σβήστε τον κινητήρα.

Η στάθµη του λαδιού του κινητήρα θα πρέπει να
ελέγχεται τακτικά. Η λειτουργία του κινητήρα µε
ανεπαρκή ποσότητα λαδιού µπορεί να του προκαλέσει ζηµιά η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

4. Περιµένετε τουλάχιστον 10 λεπτά έως ότου το
λάδι επιστρέψει στο κάρτερ.
5. Ανοίξτε το καπό. Για λεπτοµέρειες δείτε το
«Απελευθέρωση καπό» στο κεφάλαιο «3. Έλεγχοι και ρυθµίσεις πριν την οδήγηση».
Κινητήρας Κ9Κ

6. Βγάλτε την βυθοµετρική ράβδο και σκουπίστε
την.
Στα µοντέλα µε κινητήρα Κ9Κ η βυθοµετρική ράβδος λαδιού κινητήρα είναι προσαρτηµένη στην
τάπα γεµίσµατος του λαδιού κινητήρα. Βγάλτε
την τάπα και σκουπίστε την βυθοµετρική ράβδο.
7. Βάλτε την πάλι στην θέση της.
Στα µοντέλα µε κινητήρα Κ9Κ τοποθετήστε την
τάπα του λαδιού του κινητήρα.

Κινητήρας HRA2DDT

8. Βγάλτε την βυθοµετρική ράβδο ξανά και ελέγξτε την στάθµη του λαδιού. Θα πρέπει να είναι
στην κανονική περιοχή (1).

(A) Κινητήρας K9K
(Β) Κινητήρας MR16DDT
(C) Κινητήρας HRA2DDT
(1) Κανονική περιοχή
(2) Στάθµη ΜΙΝ (ελάχιστο)
(3) Στάθµη ΜΑΧ (µέγιστο)
Κινητήρας MR16DDT

1. Παρκάρετε το αυτοκίνητο σε επίπεδη επιφάνεια
και βάλτε το χειρόφρενο.

9. Εάν η στάθµη του λαδιού είναι κάτω από την ένδειξη ΜΙΝ (2), βγάλτε την τάπα γεµίσµατος λαδιού και προσθέστε το συνιστώµενο λάδι από το
άνοιγµα. Μην γεµίζετε πολύ (3).
10. Ελέγξτε πάλι την στάθµη του λαδιού µε την βυθοµετρική ράβδο.
11. Τοποθετήστε την τάπα γεµίσµατος λαδιού.
12. Κλείστε το καπό.
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Είναι φυσιολογικό να προσθέτετε λάδι ανάµεσα
στα διαστήµατα συντήρησης ή στην διάρκεια της
περιόδου στρωσίµατος του κινητήρα, ανάλογα µε
την δυσκολία των συνθηκών οδήγησης και την
ρευστότητα του λαδιού που χρησιµοποιείται. Περισσότερο λάδι κινητήρα καταναλώνεται από την
συχνή επιτάχυνση / επιβράδυνση ιδιαίτερα σε
υψηλές στροφές του κινητήρα. Η κατανάλωση
µπορεί να είναι µεγαλύτερη όταν ο κινητήρας είναι καινούργιος. Εάν ο δείκτης της κατανάλωσης
λαδιού, µετά την οδήγηση για 5000 χιλιόµετρα είναι περισσότερο από 0.5 λίτρα για κάθε 1000 χιλιόµετρα, συµβουλευθείτε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της Nissan.

•

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.

Κινητήρας MR16DDT

1. Παρκάρετε το αυτοκίνητο σε επίπεδο έδαφος
και βάλτε το χειρόφρενο.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΛΑ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Η Nissan συνιστά να κάνετε τις αλλαγές λαδιών σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή
εξειδικευµένο συνεργείο.

Κινητήρας Κ9Κ

NISSAN Blue Citizenship

Επειδή το λάδι κινητήρα είναι ζεστό, προσέχετε να µην καείτε.

•

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

3. Σβήστε τον κινητήρα και περιµένετε για περισσότερο από 10 λεπτά για να µπορέσει το λάδι να
επιστρέψει στο κάρτερ.
4. Ανοίξτε το καπό. Για λεπτοµέρειες δείτε το
«Απελευθέρωση καπό» στο κεφάλαιο «3. Έλεγχοι και ρυθµίσεις πριν την οδήγηση».

∆εν θα πρέπει να χύνετε το χρησιµοποιηµένο
λάδι στο έδαφος, σε κανάλια, ποτάµια κλπ. Θα
πρέπει να το πετάτε σε ειδικά για αυτόν τον
σκοπό βαρέλια. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισµούς.
•

2. Βάλτε µπροστά τον κινητήρα. Εάν ο κινητήρας
είναι κρύος, βάλτε τον µπροστά και αφήστε τον
να δουλέψει έως ότου φτάσει την κανονική θερµοκρασία λειτουργίας.

5. Βγάλτε την τάπα γεµίσµατος λαδιού.
6. Σηκώστε το αυτοκίνητο και στηρίξτε το χρησιµοποιώντας κατάλληλο γρύλο πατώµατος και στηρίγµατα γρύλου.
Κινητήρας HRA2DDT

Βάλτε τα στηρίγµατα του γρύλου κάτω από τα
σηµεία ανύψωσης του αυτοκινήτου.
Για λεπτοµέρειες δείτε το «Σκασµένο λάστιχο»
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στο κεφάλαιο «6. Σε περίπτωση ανάγκης».
7. Βγάλτε το κάτω κάλυµµα του χώρου του κινητήρα.

15. Ελέγξτε για διαρροές γύρω από την τάπα αποστράγγισης.
∆ιορθώστε εάν χρειάζεται.

8. Τοποθετήστε ένα µεγάλο ειδικό δοχείο στραγγίσµατος κάτω από την τάπα αποστράγγισης.

16. Σβήστε τον κινητήρα και περιµένετε για αρκετά
λεπτά.

9. Βγάλτε την τάπα αποστράγγισης µε ένα κλειδί
και στραγγίστε το λάδι τελείως.

17. Ελέγξτε την στάθµη του λαδιού µε την βυθοµετρική ράβδο πάλι. Εάν χρειάζεται, προσθέστε
λάδι κινητήρα.

Εάν χρειάζεται αλλαγή το φίλτρο λαδιού, αφαιρέστε το και αντικαταστήστε το τώρα. ∆είτε το
«Αλλαγή του φίλτρου λαδιού» πιο κάτω.
10. Καθαρίστε και τοποθετήστε ξανά την τάπα αποστράγγισης και µία καινούργια φλάντζα. Σφίξτε
την τάπα αποστράγγισης µε ένα κλειδί. Μην
χρησιµοποιείτε υπερβολική δύναµη.
∆ύναµη σφιξίµατος τάπας αποστράγγισης:
Κινητήρας HRA2DDT: 50 N.m, (5.1 kg-m)
Κινητήρας MR16DDT: 34.3 N.m (3.5 kg-m)

18. Τοποθετήστε το κάτω κάλυµµα του χώρου του
κινητήρα.
19. Χαµηλώστε το αυτοκίνητο προσεκτικά στο έδαφος.
20. Κλείστε το καπό και βεβαιωθείτε ότι ασφάλισε
καλά.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑ∆ΙΟΥ ΤΟΥ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Κινητήρας Κ9Κ: 20 N.m, (2.1 kg-m)
11. Γεµίστε ξανά τον κινητήρα µε το συνιστώµενο
λάδι. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε
την ποσότητα λαδιού, δείτε το «Συνιστώµενα
καύσιµα και λιπαντικά» στο κεφάλαιο «9. Τεχνικές πληροφορίες».
12. Ελέγξτε την στάθµη του λαδιού µε την βυθοµετρική ράβδο. Εάν είναι απαραίτητο, προσθέστε
λάδι κινητήρα.

Κινητήρας Κ9Κ

•

Η Nissan συνιστά να αλλάζετε το φίλτρο λαδιού του κινητήρα σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.
NISSAN Blue Citizenship
Το χρησιµοποιηµένο φίλτρο θα πρέπει να πετιέται σε ειδικό κάδο προοριζόµενο για αυτόν
τον σκοπό.

13. Τοποθετήστε καλά την τάπα γεµίσµατος λαδιού.

Κινητήρας Κ9Κ

Αφαίρεση:
1. Στραγγίξτε το λάδι κινητήρα. Για λεπτοµέρειες
δείτε το «Αλλαγή του λαδιού του κινητήρα» πιο
πριν.
2. Ξεσφίξετε το φίλτρο λαδιού µε ένα κλειδί. Μπορεί να χρειάζεται ειδικό κλειδί φίλτρου λαδιού,
ανάλογα µε τον τύπο του κινητήρα. Εάν έχετε
αµφιβολία, αποτανθείτε στο εξουσιοδοτηµένο
συνεργείο NISSAN ή εξειδικευµένο συνεργείο.
3. Βγάλτε το φίλτρο λαδιού του κινητήρα.
4. Καθαρίστε την επιφάνεια εφαρµογής του φίλτρου λαδιού µε ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδια.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν χυθεί λάδι στο αυτοκίνητο ή τον κινητήρα,
σκουπίστε το καλά έως ότου καθαρίσει.
Τοποθέτηση:

14. Βάλτε µπροστά τον κινητήρα.

1. Καθαρίστε και τοποθετήστε πάλι την τάπα αποστράγγισης µαζί µε καινούργια φλάντζα. Για την
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δύναµη σφιξίµατος δείτε το «Αλλαγή του λαδιού
του κινητήρα» πιο πριν.

Κινητήρας HRA2DDT

2. Καλύψτε την λαστιχένια φλάντζα του καινούργιου φίλτρου µε καθαρό λάδι κινητήρα.

3. Τοποθετήστε την νέα µονάδα του φίλτρου λαδιού του κινητήρα µέσα στο κάλυµµα του φίλτρου
λαδιού του κινητήρα.

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

4. Καλύψτε το λαστιχένιο δαχτυλίδι Ο µε καθαρό
λάδι κινητήρα.

∆ύναµη σφιξίµατος φίλτρου λαδιού κινητήρα:
Κινητήρας K9K: 14 N.m (1.4 kg-m)
4. Προσθέστε λάδι κινητήρα και ελέγξτε την στάθµη του λαδιού µε την βυθοµετρική ράβδο. Για
λεπτοµέρειες δείτε το «Έλεγχος της στάθµης
του λαδιού του κινητήρα» πιο πριν και το «Περιεκτικότητες και συνιστώµενα καύσιµα / λιπαντικά» στο κεφάλαιο «9. Τεχνικές πληροφορίες».
5. Τοποθετήστε την τάπα γεµίσµατος λαδιού κινητήρα.
6. Βάλτε µπροστά τον κινητήρα.
7. Αφού ο κινητήρας ζεσταθεί, ελέγξτε για διαρροή γύρω από το φίλτρο λαδιού και την τάπα
αποστράγγισης. Εάν χρειάζεται διορθώστε.
8. Σβήστε τον κινητήρα και περιµένετε µερικά λεπτά. Ελέγξτε την στάθµη του λαδιού του κινητήρα. Προσθέστε λάδι κινητήρα εάν χρειάζεται.
9. Τοποθετήστε το κάτω κάλυµµα του κινητήρα.
10. Χαµηλώστε το αυτοκίνητο προσεκτικά στο έδαφος.
11. Κλείστε το καπό.

2. Τοποθετήστε το λαστιχένιο δαχτυλίδι Ο στην
θέση του, στο εξωτερικό του καλύµµατος του
φίλτρου λαδιού του κινητήρα.

HRA2DDT

Αφαίρεση:
1. Στραγγίξετε το λάδι του κινητήρα. Για λεπτοµέρειες δείτε το «Αλλαγή του λαδιού του κινητήρα» πιο πριν.
2. Χαλαρώστε το κάλυµµα του φίλτρου λαδιού του
κινητήρα µε ένα κλειδί.
3. Βγάλτε το κάλυµµα του φίλτρου λαδιού του κινητήρα και στην συνέχεια την µονάδα του φίλτρου λαδιού του κινητήρα.
4. Βγάλτε το λαστιχένιο δαχτυλίδι Ο από το κάλυµµα του φίλτρου.
5. Σκουπίστε το κάλυµµα του φίλτρου λαδιού προσεκτικά µε ένα καθαρό κουρέλι.
Τοποθέτηση:
1. Καθαρίστε και τοποθετήστε πάλι την τάπα αποστράγγισης µαζί µε µία καινούργια φλάντζα. Για
την δύναµη σφιξίµατος, δείτε το «Αλλαγή του
λαδιού του κινητήρα» πιο πριν.

5. Τοποθετήστε το κάλυµµα του φίλτρου λαδιού
του κινητήρα έως ότου νοιώσετε ελαφριά αντίσταση. Στην συνέχεια σφίξτε κατά 2/3 της στροφής.
∆ύναµη σφιξίµατος φίλτρου λαδιού κινητήρα:
Κινητήρας HRA2DDT: 25 N.m (2.6 kg-m)
6. Προσθέστε λάδι κινητήρα και ελέγξτε την στάθµη του λαδιού µε την βυθοµετρική ράβδο. Για
λεπτοµέρειες δείτε το «Λάδι κινητήρα» πιο πριν
και το «Ποσότητες και συνιστώµενα καύσιµα και
λιπαντικά» στο κεφάλαιο «9. Τεχνικές πληροφορίες».
7. Τοποθετήστε την τάπα γεµίσµατος λαδιού κινητήρα.
8. Βάλτε µπροστά τον κινητήρα.
9. Αφού ζεσταθεί ο κινητήρας, βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχουν διαρροές γύρω από το κάλυµµα του
φίλτρου λαδιού του κινητήρα και την τάπα αποστράγγισης. ∆ιορθώστε εάν απαιτείται.
10. Σβήστε τον κινητήρα και περιµένετε αρκετά λεπτά. Ελέγξτε την στάθµη του λαδιού και εάν
χρειάζεται, προσθέστε λάδι κινητήρα.
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11. Τοποθετήστε το κάτω κάλυµµα του χώρου του
κινητήρα.
12. Χαµηλώστε προσεκτικά το αυτοκίνητο στο έδαφος.
13. Κλείστε το καπό.

Κινητήρας MR16DDT

σεκτικά µε ένα καθαρό κουρέλι.
Τοποθέτηση:
1. Καθαρίστε και τοποθετήστε πάλι την τάπα αποστράγγισης µαζί µε µία καινούργια φλάντζα. Για
την δύναµη σφιξίµατος, δείτε το «Αλλαγή του
λαδιού του κινητήρα» πιο πριν.
2. Τοποθετήστε το λαστιχένιο δαχτυλίδι Ο στην
θέση του, στο εξωτερικό του καλύµµατος του
φίλτρου λαδιού του κινητήρα.
3. Τοποθετήστε την νέα µονάδα του φίλτρου λαδιού του κινητήρα µέσα στο κάλυµµα του φίλτρου
λαδιού του κινητήρα.
4. Καλύψτε το λαστιχένιο δαχτυλίδι Ο µε καθαρό
λάδι κινητήρα.

MR16DDT

Αφαίρεση:
1. Στραγγίξετε το λάδι του κινητήρα. Για λεπτοµέρειες δείτε το «Αλλαγή του λαδιού του κινητήρα» πιο πριν.
2. Χαλαρώστε το κάλυµµα του φίλτρου λαδιού του
κινητήρα µε ένα κλειδί.
3. Βγάλτε το κάλυµµα του φίλτρου λαδιού του κινητήρα και στην συνέχεια την µονάδα του φίλτρου λαδιού του κινητήρα.
4. Βγάλτε το λαστιχένιο δαχτυλίδι Ο από το κάλυµµα του φίλτρου.
5. Σκουπίστε το κάλυµµα του φίλτρου λαδιού προ-

5. Τοποθετήστε το κάλυµµα του φίλτρου λαδιού
του κινητήρα έως ότου νοιώσετε ελαφριά αντίσταση. Στην συνέχεια σφίξτε κατά 2/3 της στροφής.
∆ύναµη σφιξίµατος φίλτρου λαδιού κινητήρα:
Κινητήρας MR16DDT: 17.7 N.m (1.8 kg-m)
6. Προσθέστε λάδι κινητήρα και ελέγξτε την στάθµη
του λαδιού µε την βυθοµετρική ράβδο. Για λεπτοµέρειες δείτε το «Λάδι κινητήρα» πιο πριν και το
«Ποσότητες και συνιστώµενα καύσιµα και λιπαντικά» στο κεφάλαιο «9. Τεχνικές πληροφορίες».

φίλτρου λαδιού του κινητήρα και την τάπα αποστράγγισης. ∆ιορθώστε εάν απαιτείται.
10. Σβήστε τον κινητήρα και περιµένετε αρκετά λεπτά. Ελέγξτε την στάθµη του λαδιού και εάν
χρειάζεται, προσθέστε λάδι κινητήρα.
11. Τοποθετήστε το κάτω κάλυµµα του χώρου του
κινητήρα.
12. Χαµηλώστε προσεκτικά το αυτοκίνητο στο έδαφος.
13. Κλείστε το καπό.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
NISSAN Blue Citizenship
Είναι παράνοµο να µολύνετε υπονόµους, πηγές νερού και το έδαφος. Χρησιµοποιήστε εξουσιοδοτηµένες εγκαταστάσεις συλλογής αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων εγκαταστάσεων και
των συνεργείων που έχουν εγκατάσταση για την
απόρριψη χρησιµοποιηµένου λαδιού και χρησιµοποιηµένων φίλτρων λαδιού. Εάν έχετε αµφιβολία
επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές για να σας συµβουλέψουν για την απόρριψη.
Οι κανονισµοί για την ρύπανση του περιβάλλοντος θα ποικίλουν από χώρα σε χώρα.

7. Τοποθετήστε την τάπα γεµίσµατος λαδιού κινητήρα.
8. Βάλτε µπροστά τον κινητήρα.
9. Αφού ζεσταθεί ο κινητήρας, βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχουν διαρροές γύρω από το κάλυµµα του
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ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (µοντέλα
µε κινητήρα πετρελαίου)

ΦΡΕΝΑ

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΛ ΤΟΥ ΦΡΕΝΟΥ

Αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan
ή εξειδικευµένο συνεργείο για να γίνει η αποστράγγιση του νερού από το φίλτρο καυσίµου.
NISSAN Blue Citizenship
Το καύσιµο που βγαίνει από το φίλτρο καυσίµου
κατά την εξαέρωση δεν θα πρέπει να χύνεται στο
έδαφος, κανάλια ή ποτάµια κλπ. Θα πρέπει να το
πετάτε σε βαρέλι που έχει τις κατάλληλες προδιαγραφές. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισµούς.
Από την θέση απελευθέρωσης, τραβήξτε τον µοχλό
του χειρόφρενου επάνω αργά και σταθερά. Εάν ο
αριθµός των κλικ είναι εκτός της κλίµακας που αναφέρεται, αποτανθείτε στο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN για έλεγχο.
9 έως 10 κλικ – ∆ύναµη έλξης 196Ν (20 κιλά)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο για έλεγχο του
συστήµατος των φρένων εάν το ύψος του πεντάλ
του φρένου δεν επανέρχεται στο κανονικό.
Με τον κινητήρα να λειτουργεί, ελέγξτε την απόσταση (Α) ανάµεσα στην επάνω επιφάνεια του πεντάλ και την επάνω επιφάνεια του καλύµµατος της
τρύπας του τιµονιού. Εάν είναι εκτός της κλίµακας
που αναφέρεται, αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο
συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.
(Α): ∆ύναµη πίεσης 490 Ν (50 κιλά)
70 χιλιοστά ή περισσότερο

Αυτορυθµιζόµενα φρένα
Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισµένο µε αυτορυθµιζόµενα φρένα. Τα δισκόφρενα αυτορυθµίζονται
κάθε φορά που πατάτε το πεντάλ του φρένου.
8-13
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ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ
Προειδοποίηση φθοράς στα τακάκια

ση του πεντάλ του φρένου (διαδροµή) παραµένει η ίδια από την µία εφαρµογή του πεντάλ στην
άλλη, συνεχίστε στο επόµενο βήµα.

Τα τακάκια των δίσκων στο αυτοκίνητό σας έχουν
ηχητικές ενδείξεις φθοράς. Όταν το τακάκι απαιτεί
αντικατάσταση, θα κάνει ένα ισχυρό οξύ θόρυβο όταν
το αυτοκίνητο είναι σε κίνηση. Ο θόρυβος αυτός αρχικά θα ακουστεί µόνο όταν πατάτε το πεντάλ του φρένου. Μετά από περαιτέρω φθορά θα ακουστεί ανεξάρτητα από το αν πατάτε το πεντάλ του φρένου.
Ζητήστε τον έλεγχο των φρένων αµέσως µόλις ακουστεί ο ήχος της προειδοποίησης φθοράς.

3. Με το πεντάλ του φρένου πατηµένο, σβήστε τον
κινητήρα. Κρατήστε το πεντάλ πατηµένο για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Το ύψος του πεντάλ
δεν θα πρέπει να αλλάξει.

Σε ορισµένες συνθήκες οδήγησης ή κλιµατικές συνθήκες, µπορεί περιστασιακά να ακουστούν διάφοροι θόρυβοι από τα φρένα. Ο περιστασιακός θόρυβος των φρένων στην διάρκεια ελαφρών έως µέτριων φρεναρισµάτων είναι φυσιολογικός και δεν επηρεάζει την λειτουργία ή την απόδοση του συστήµατος των φρένων.

4. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει για 1 λεπτό χωρίς να πατάτε το πεντάλ του φρένου και
στην συνέχεια σβήστε την. Πατήστε το πεντάλ
του φρένου αρκετές φορές. Η απόσταση της
διαδροµής του πεντάλ θα µειωθεί σταδιακά µε
κάθε πάτηµα καθώς το κενό ελευθερώνεται από
το σεβρόφρενο.

Τα πίσω ταµπούρα των φρένων δεν έχουν ηχητικές
ενδείξεις φθοράς. Εάν ακούσετε ποτέ ένα ασυνήθιστα δυνατό θόρυβο από τα πίσω ταµπούρα των
φρένων, ζητήστε τον έλεγχο του συστήµατος το
συντοµότερο δυνατό από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

Εάν τα φρένα δεν λειτουργούν σωστά, ζητήστε τον
έλεγχο των φρένων από το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

Χρησιµοποιείτε µόνο καινούργιο υγρό από
σφραγισµένο δοχείο. Το παλιό, χαµηλής ποιότητας ή νοθευµένο υγρό µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο σύστηµα των φρένων. Η χρήση
ακατάλληλων υγρών µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο σύστηµα των φρένων και να επηρεάσει την ικανότητα φρεναρίσµατος του αυτοκινήτου.

•

Καθαρίστε την τάπα γεµίσµατος πριν την βγάλετε.

•

Το υγρό των φρένων είναι δηλητηριώδες και
θα πρέπει να φυλάσσεται προσεκτικά, σε ειδικά δοχεία µε ετικέτα, µακριά από τα παιδιά.

2. Ενώ πατάτε το πεντάλ του φρένου, βάλτε µπροστά τον κινητήρα. Το ύψος του πεντάλ θα πρέπει να πέσει λίγο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χύνετε το υγρό των φρένων πάνω σε βαµµένες επιφάνειες γιατί θα προκληθεί ζηµιά στο χρώµα. Εάν χυθεί υγρό φρένων, πλύνετε το µε νερό.

Θα πρέπει να ακολουθείτε τα κατάλληλα διαστήµατα ελέγχου των φρένων. Για περισσότερες λεπτοµέρειες δείτε το ξεχωριστό Βιβλίο Συντήρησης.

ΣΕΒΡΟΦΡΕΝΟ
Ελέγξτε την λειτουργία του σεβρόφρενου ως ακολούθως:

∆εξιοτίµονο µοντέλο

1. Με σβηστή τον κινητήρα, πατήστε και αφήστε το
πεντάλ του φρένου αρκετές φορές. Όταν η κίνη8-14
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ΥΓΡΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
(όπου υπάρχει)

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Αριστεροτίµονο µοντέλο

Ελέγξτε την στάθµη του υγρού στο ρεζερβουάρ.
Εάν το υγρό είναι κάτω από την ένδειξη ΜΙΝ (ελάχιστο) (1) ανάβει το προειδοποιητικό φως φρένων.
Προσθέστε υγρό φρένων έως την γραµµή ΜΑΧ (µέγιστο) (2). ∆είτε το κεφάλαιο «9. Τεχνικές πληροφορίες», την παράγραφο «Ποσότητες, συνιστώµενα
λάδια και καύσιµα» για τον συνιστώµενο τύπο
υγρών φρένων.

•

Χρησιµοποιείτε µόνο καινούργιο υγρό από
σφραγισµένο δοχείο. Το παλιό, χαµηλής ποιότητας ή νοθευµένο υγρό µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο σύστηµα του συµπλέκτη.

•

Καθαρίστε την τάπα γεµίσµατος πριν την βγάλετε.

•

Το υγρό του συµπλέκτη είναι δηλητηριώδες
και θα πρέπει να φυλάσσεται προσεκτικά, σε
ειδικά δοχεία µε ετικέτα, µακριά από τα παιδιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χύνετε το υγρό του συµπλέκτη πάνω σε βαµµένες επιφάνειες γιατί θα προκληθεί ζηµιά στο
χρώµα. Εάν χυθεί υγρό συµπλέκτη, πλύνετε το µε
νερό αµέσως.

Αριστεροτίµονο µοντέλο

Ελέγξτε την στάθµη του υγρού στο ρεζερβουάρ.
Εάν το υγρό είναι κάτω από την ένδειξη ΜΙΝ (ελάχιστο) (1) ανάβει το προειδοποιητικό φως φρένων.
Προσθέστε υγρό φρένων έως την γραµµή ΜΑΧ (µέγιστο) (2). ∆είτε το κεφάλαιο «9. Τεχνικές πληροφορίες», την παράγραφο «Ποσότητες, συνιστώµενα
λάδια και καύσιµα» για τον συνιστώµενο τύπο
υγρών φρένων.

Εάν χρειάζεται να συµπληρώνετε συχνά υγρό φρένων, το σύστηµα θα πρέπει να ελεγχθεί επισταµένα
από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan.

Εάν χρειάζεται να συµπληρώνετε συχνά υγρό φρένων, το σύστηµα θα πρέπει να ελεγχθεί επισταµένα
από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το ρεζερβουάρ του υγρού των φρένων είναι το
ίδιο που περιγράφεται παρακάτω στο «Υγρό συµπλέκτη (όπου υπάρχει)».

Το ρεζερβουάρ του υγρού του συµπλέκτη είναι το
ίδιο που περιγράφεται πιο πριν στο «Υγρό φρένων».
∆εξιοτίµονο µοντέλο
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ΥΓΡΟ XTRONIC CVT
(όπου υπάρχει)

ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ / ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
(όπου υπάρχει)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συνιστούµε ο έλεγχος ή η αντικατάσταση να γίνεται
από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

•

Μην χρησιµοποιείτε αντιψυκτικό κινητήρα στο
πλυστικό παρµπρίζ γιατί µπορεί να προκληθεί
ζηµιά στο χρώµα του αυτοκινήτου.

•

Χρησιµοποιείτε πάντα το υγρό για το πλύσιµο
του παρµπρίζ που συνιστάται από τα Μέλη του
∆ικτύου της Nissan.

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Χρησιµοποιείτε µόνο γνήσιο υγρό NISSAN
CVT NS3. Μην το αναµιγνύετε µε άλλα υγρά.

•

Εάν χρησιµοποιείται άλλο υγρό σαζµάν εκτός
του γνήσιου NISSAN CVT NS3 θα προκληθεί
ζηµιά στο σαζµάν XTRONIC η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Το αντιψυκτικό του πλυστικού του παρµπρίζ είναι
δηλητηριώδες. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να
φυλάσσεται προσεκτικά σε ειδικά δοχεία µε ετικέτα, µακριά από τα παιδιά.
•

Ελέγξτε την στάθµη του υγρού στο ρεζερβουάρ
του πλυστικού του παρµπρίζ. Εάν η στάθµη του
υγρού είναι χαµηλή ή όταν ανάψει το προειδοποιητικό φως (όπου υπάρχει), προσθέστε υγρό
πλυστικού έως την ένδειξη ΜΑΧ.

•

Να γεµίζετε το ρεζερβουάρ πιο τακτικά όταν οι
συνθήκες οδήγησης απαιτούν µεγάλη ποσότητα
υγρού πλυστικού παρµπρίζ.

•

Προσθέστε απορρυπαντικό στο νερό για καλύτερο καθάρισµα. Την χειµερινή περίοδο προσθέστε αντιψυκτικό για πλυστικό παρµπρίζ. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την
αναλογία του µείγµατος.
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ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Προειδοποιητικά σύµβολα µπαταρίας
1

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ

Όχι κάπνισµα
Ποτέ µην καπνίζετε γύρω από την µπαταρία. Ποτέ µην εκθέτετε την
Όχι γυµνές φλόγες
µπαταρία σε γυµνές φλόγες ή ηλεκτρικούς σπινθήρες.
Όχι σπινθήρες

2

Καλύψτε τα µάτια
σας

Χειριστείτε την µπαταρία µε προσοχή. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά για τα µάτια σας για την περίπτωση έκρηξης ή οξέως µπαταρίας.

3

Μακριά από παιδιά

Ποτέ µην αφήνετε παιδιά να πιάνουν την µπαταρία. Κρατήστε την
µπαταρία µακριά από τα παιδιά.

Οξύ µπαταρίας

Μην αφήνετε το υγρό της µπαταρίας να έλθει σε επαφή µε το δέρµα, τα µάτια, τα υφάσµατα ή βαµµένες επιφάνειες. Μόλις πιάσετε
την µπαταρία ή το κάλυµµά της, πλύνετε αµέσως προσεκτικά τα
χέρια σας. Εάν το υγρό της µπαταρίας µπει στα µάτια σας, το δέρµα σας ή τα ρούχα σας, πλύνετε µε άφθονο νερό αµέσως για τουλάχιστον 15 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Το υγρό της
µπαταρίας είναι οξύ. Εάν το υγρό της µπαταρίας µπει στα µάτια
σας ή στο δέρµα σας µπορεί να προκαλέσει απώλεια όρασης ή
εγκαύµατα.

4

5

∆είτε τις οδηγίες
λειτουργίας

Πριν πιάσετε την µπαταρία, διαβάστε αυτή την οδηγία προσεκτικά
για να βεβαιωθείτε για τον σωστό και ασφαλή χειρισµό.

6

Εκρηκτικό αέριο

Το αέριο Υδρογόνο το οποίο παράγεται από το υγρό της µπαταρίας
είναι εκρηκτικό.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Μην βάζετε σε λειτουργία το αυτοκίνητο εάν η
στάθµη των υγρών της µπαταρίας είναι χαµηλή. Η
χαµηλή στάθµη των υγρών της µπαταρίας µπορεί
να προκαλέσει µεγαλύτερο φορτίο στην µπαταρία
που µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της θερµοκρασία της, µείωση της διάρκειάς της και σε µερικές περιπτώσεις να οδηγήσει σε έκρηξη.
•

∆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 της µπαταρίας για
να µην αδειάσει η µπαταρία.

•

Εάν απαιτείται αντικατάσταση ή έλεγχος της
µπαταρίας, αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο
συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.
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Μπαταρία (Τύπος Α)

(1) OK
(2) ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ
2. Προσθέστε απεσταγµένο νερό έως το επίπεδο
της επάνω γραµµής (1)
Εάν το πλαϊνό τµήµα της µπαταρίας δεν είναι
ορατό, ελέγξτε την στάθµη του νερού του ηλεκτρολύτη κοιτάζοντας κατευθείαν πάνω από το
κελί, όπως φαίνεται στην εικόνα.
3. Σφίξτε τις τάπες των κελιών.

πράσινου δείκτη (Α) περιοδικά. Εάν δεν είναι ορατός, αντικαταστήστε την µπαταρία το συντοµότερο
δυνατόν.

∆ιαδικασία επανεκκίνησης µετά την
επανασύνδεση της µπαταρίας
Εάν έχει αποσυνδεθεί η µπαταρία, ελέγξτε τα παρακάτω:
•

Την ρύθµιση του ρολογιού (όπου υπάρχει). Για
λεπτοµέρειες δείτε το «Οθόνη πληροφοριών
του αυτοκινήτου» στο κεφάλαιο «2 Όργανα και
χειριστήρια» ή το ξεχωριστό Βιβλίο Οδηγιών
Χρήσης NissanConnect (όπου υπάρχει) ή την
περιγραφή του ηχοσυστήµατος στο κεφάλαιο
«4. Οθόνη, καλοριφέρ, air conditioner και ηχοσύσηµα».

•

Ρυθµίστε τους ραδιοφωνικούς σταθµούς στα
κουµπιά προεπιλογής. Για λεπτοµέρειες δείτε
την περιγραφή του ηχοσυστήµατος στο κεφάλαιο «4. Οθόνη, καλοριφέρ, air conditioner και
ηχοσύσηµα».

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ελέγξτε την στάθµη του υγρού σε κάθε κελί. Θα
πρέπει να είναι ανάµεσα στην επάνω (1) και την
κάτω (2) γραµµή.
Εάν είναι απαραίτητο να προσθέσετε υγρό, προσθέστε µόνο απεσταγµένο νερό για να φέρετε το
επίπεδο στην ένδειξη σε κάθε άνοιγµα της κυψέλης.
Μην γεµίζετε παραπάνω.

Μην γεµίζετε παραπάνω από όσο χρειάζεται τα
κελιά της µπαταρίας. Ο παραπάνω ηλεκτρολύτης
µπορεί να διαρρεύσει έξω από την µπαταρία κατά
την φόρτιση και να προκαλέσει ζηµιά στο χρώµα
του αυτοκινήτου.

1. Βγάλτε τις τάπες των κελιών (Α) χρησιµοποιώντας κατάλληλο εργαλείο.

Μοντέλα µε Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης
•

Μπαταρία χωρίς συντήρηση (Τύπος Β)
Για την µπαταρία χωρίς συντήρηση δεν χρειάζεται
να ελέγχετε την στάθµη των υγρών. Ωστόσο η Nissan συνιστά να ελέγχετε οπτικά την κατάσταση του
∆είκτης

Βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία που έχει τοποθετηθεί είναι η ειδική µπαταρία που είναι ενισχυµένη
σχετικά µε την ικανότητα φόρτισης – αποφόρτισης και την διάρκεια ζωής. Αποφύγετε την χρήση µη – εξειδικευµένης µπαταρίας για το Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης, καθώς µπορεί να
προκληθεί πρώιµη φθορά της µπαταρίας ή δυσλειτουργία στο Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης. Για την µπαταρία, συνιστάται να χρησιµο-
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•

ποιείται Γνήσια ανταλλακτικά NISSAN. Για περισσότερες πληροφορίες αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο
συνεργείο.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ / ΕΞΥΠΝΟΥ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ

Εάν αποσυνδεθεί ο πόλος της µπαταρίας µία
φορά για την αντικατάσταση της µπαταρίας κλπ,
και µετά συνδεθεί και πάλι, µπορεί να πάρει λίγο
χρόνο για το Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης
να ενεργοποιηθεί.

•

ΠΡΟΣΟΧΗ

NISSAN Blue Citizenship
Μία µπαταρία που δεν πετιέται σωστά µπορεί
να βλάψει το περιβάλλον. Συµβουλευθείτε
τους τοπικούς κανονισµούς για την απόρριψη
των παλιών µπαταριών.

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Εάν είναι απαραίτητο να ξεκινήσετε µε βοηθητική
µπαταρία δείτε το «Ξεκίνηµα µε βοηθητική µπαταρία» στο κεφάλαιο «6. Σε περίπτωση ανάγκης». Εάν
ο κινητήρας δεν παίρνει µπροστά µε την βοηθητική
µπαταρία, χρειάζεται να αντικαταστήσετε την µπαταρία του αυτοκινήτου σας. Αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευµένο συνεργείο.

Προσέξτε να µην ακουµπήσετε κάποια πλακέτα κυκλώµατος και τους πόλους της µπαταρίας.

•

Το τηλεχειριστήριο / Έξυπνο Κλειδί είναι αδιάβροχο ωστόσο, εάν βραχεί σκουπίστε το αµέσως έως ότου στεγνώσει τελείως. Για να αντικαταστήσετε την µπαταρία του ενσωµατωµένου στο κλειδί τηλεχειριστηρίου / του Έξυπνου Κλειδιού, ανοίξτε το κάλυµµα προσεκτικά, ακολουθώντας την σειρά που φαίνεται
στην εικόνα.

•

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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Ενσωµατωµένο τηλεχειριστήριο

Αντικατάσταση
1. Βάλτε ένα πλακέ κατσαβίδι ή κατάλληλο εργαλείο µέσα στην εγκοπή και στρίψτε το για να
ανοίξετε το κάλυµµα.
2. Κρατώντας το εµπρός µέρος (Α) να κοιτάει προς
τα κάτω όπως φαίνεται σηκώστε το πίσω µέρος
(Β) του κλειδιού.

5. Πατήστε τα κουµπιά για να ελέγξετε εάν λειτουργούν σωστά.
Εάν χρειάζεστε βοήθεια µε την αντικατάσταση της
µπαταρίας, αποτανθείτε στο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της NISSAN ή σε εξειδικευµένο συνεργείο.

3. Αντικαταστήστε την µπαταρία µε καινούργια.
Για µοντέλα µε τηλεχειριστήριο χρησιµοποιήστε
µπαταρία τύπου
CR2032
•

Μην ακουµπάτε το εσωτερικό κύκλωµα και
τους πόλους της µπαταρίας γιατί µπορεί να
προκληθεί δυσλειτουργία.

•

Βεβαιωθείτε ότι ο θετικός πόλος (+) έχει
όψη στο κάτω µέρος της θήκης.

4. Τοποθετήστε το κάλυµµα σε σειρά αντίστροφη
της αφαίρεσης και πιέστε σταθερά.
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ΙΜΑΝΤΕΣ

Κινητήρας Κ9Κ

Έξυπνο Κλειδί

Αντικατάσταση

1. Τροχαλία στροφάλου

της αφαίρεσης.

1. Σύρετε την ασφάλεια στην θέση ξεκλειδώµατος.

6. Πατήστε τα κουµπιά για να ελέγξετε εάν λειτουργούν σωστά.

2. Αυτόµατος εντατήρας κινητήριου ιµάντα

2. Βγάλτε το κλειδί.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια µε την αντικατάσταση της
µπαταρίας, αποτανθείτε στο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της NISSAN ή σε εξειδικευµένο συνεργείο.

4. Κοµπρεσέρ air conditioner

3. Τοποθετήστε ένα πλακέ κατσαβίδι ή κατάλληλο
εργαλείο στην εγκοπή και στρίψτε το για να
ανοίξετε το καπάκι.

3. ∆υµανό
: Σηµείο ελέγχου τάσης

4. Αντικαταστήστε την µπαταρία µε καινούργια
των ίδιων προδιαγραφών.
Για µοντέλα µε Έξυπνο Κλειδί χρησιµοποιήστε
µπαταρία τύπου
CR2032
•

Μην ακουµπάτε το εσωτερικό κύκλωµα και
τους πόλους της µπαταρίας γιατί µπορεί να
προκληθεί δυσλειτουργία.

•

Βεβαιωθείτε ότι ο θετικός πόλος (+) έχει
όψη στο κάτω µέρος της θήκης.

Κινητήρας MR16DDT

1. ∆υµανό

5. Τοποθετήστε το κάλυµµα σε σειρά αντίστροφη

2. Αυτόµατος εντατήρας κινητήριου ιµάντα
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ΜΠΟΥΖΙ (µοντέλα µε κινητήρα
βενζίνης)
3. Τροχαλία στροφάλου
4. Κοµπρεσέρ air conditioner
5. Αντλία νερού

ση ή χαλαρός ζητήστε από το εξουσιοδοτηµένο
συνεργείο της NISSAN ή εξειδικευµένο συνεργείο να τον αντικαταστήσει ή να τον ρυθµίσει.
2. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση και την τάση
των ιµάντων, σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντήρησης που δίνεται στο ξεχωριστό Βιβλίο Εγγύησης και Αρχείο Συντήρησης.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας είναι σβηστός, ο διακόπτης της µίζας 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.

•

Αντικαθιστάτε πάντα τα µπουζί µε τα συνιστώµενα ή ισάξια.

Αντικαταστήστε τα µπουζί σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντήρησης που σας δίνεται στο ξεχωριστό Βιβλίο Εγγύησης και Αρχείο Συντήρησης.

Κινητήρας HRA2DDT

Εάν χρειάζεται αντικατάσταση αποτανθείτε στο
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της NISSAN ή σε εξειδικευµένο συνεργείο.

1. ∆υµανό
2. Αυτόµατος εντατήρας κινητήριου ιµάντα
3. Τροχαλία στροφάλου
4. Κοµπρεσέρ air conditioner
5. Αντλία νερού
6. Ιµάντας τροχαλίας τεντωτήρα
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της µίζας είναι στην
θέση OFF ή LOCK. Σε διαφορετική περίπτωση
µπορεί ξαφνικά να αρχίσει να λειτουργεί το βεντιλατέρ του κινητήρα.
1. Ελέγξτε οπτικά τον κάθε ιµάντα για ενδείξεις
ασυνήθιστης φθοράς, κοψίµατα, ξηρότητα ή χαλαρότητα. Εάν ο ιµάντας είναι σε κακή κατάστα8-22
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ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
1) Απελευθερώστε το κλείστρο (1) και τραβήξτε
τον αεραγωγό προς τα επάνω για να τον βγάλετε.
2) Ελευθερώστε τις ασφάλειες (2).
3) Τραβήξτε το κάλυµµα (3) προς τα εµπρός και
πάνω.
4) Καθαρίστε το εσωτερικό του παπά και καλύψτε
µε βρεγµένο πανί.
5) Τοποθετήστε το νέο φίλτρο σε σειρά αντίστροφη από αυτή της αφαίρεσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν τοποθετείτε το νέο φίλτρο, προσέξτε τις
εγκοπές µέσα στον παπά.
Το φίλτρο τύπου υγρού χάρτου δεν µπορεί να καθαριστεί και να χρησιµοποιηθεί ξανά. Το φίλτρο τύπου ξηρού χάρτου µπορεί να καθαριστεί και να
χρησιµοποιηθεί ξανά. Αντικαταστήστε το φίλτρο
αέρα σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντήρησης που
αναφέρεται στο ξεχωριστό Βιβλίο Εγγύησης και
Αρχείο Συντήρησης.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν έχετε τον κινητήρα σε λειτουργία 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 ο κινητήρας κάνει

σκάσιµο στην εισαγωγή. Σε περίπτωση που το
αφαιρέσετε και ο κινητήρας κάνει σκασίµατα στην
εισαγωγή, τότε υπάρχει η πιθανότητα φωτιάς, µε
αποτέλεσµα να καείτε. Ποτέ µην οδηγείτε το αυτοκίνητο έχοντας βγάλει το φίλτρο αέρα. Να προσέχετε όταν δουλεύετε στο αυτοκίνητο µε το φίλτρο αέρα βγαλµένο.
Για να αντικαταστήσετε το φίλτρο:
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ΛΕΠΙ∆ΕΣ
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ
ΛΕΠΙ∆ΕΣ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

στικού. Εάν τα µπεκ βουλώσουν αφαιρέστε οποιοδήποτε αντικείµενο µε µία βελόνα ή µικρή καρφίτσα
(Β). Προσέχετε να µην κάνετε ζηµιά στο µπεκ.

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.

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Μετά την αντικατάσταση, επαναφέρετε την λεπίδα του υαλοκαθαριστήρα στην θέση της. Σε
διαφορετική περίπτωση, το µπράτσο του υαλοκαθαριστήρα µπορεί να πάθει ζηµιά ή να
γρατζουνίσει την βαµµένη επιφάνεια του καπό
όταν ανοίξετε το καπό.

•

Οι φθαρµένες λεπίδες υαλοκαθαριστήρα µπορεί να κάνουν ζηµιά στο παρµπρίζ και να
εµποδίζουν την ορατότητα του οδηγού.

ΛΕΠΙ∆Α ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΠΙΣΩ
ΠΑΡΜΠΡΙΖ

Αντικατάσταση
Αντικαταστήστε τις λεπίδες των υαλοκαθαριστήρων
εάν έχουν φθαρεί.
Πριν αντικαταστήσετε τις λεπίδες των υαλοκαθαριστήρων, τα µπράτσα θα πρέπει να είναι στην τελείως επάνω θέση συντήρησης για να αποφύγετε να
γίνει γρατζουνιά στο καπό του αυτοκινήτου ή ζηµιά
στο µπράτσο του υαλοκαθαριστήρα. Για να τραβήξετε το µπράτσο επάνω, δείτε το «∆ιακόπτης υαλοκαθαριστήρα και πλυστικού παρµπρίζ» στο κεφάλαιο «2. Όργανα και χειριστήρια».
1. Τραβήξτε επάνω το µπράτσο του υαλοκαθαριστήρα, µακριά από το παρµπρίζ.

Εάν κερώσετε το καπό του αυτοκινήτου, προσέξτε
να µην µπει κερί στα στόµια των ψεκαστήρων νερού
(A). Μπορεί να προκληθεί κακή λειτουργία του πλυ-

4. Τοποθετήστε την καινούργια λεπίδα στο µπράτσο έως ότου ασφαλίσει στην θέση του.

2. Πιέστε και κρατήστε την ασφάλεια (A) και µετά
κινήστε την λεπίδα προς τα κάτω (1) για να την
βγάλετε.
3. Βγάλτε την λεπίδα.

Αντικατάσταση
Αντικαταστήστε την λεπίδα του υαλοκαθαριστήρα
εάν έχει φθαρεί.
1. Σηκώστε το µπράτσο του υαλοκαθαριστήρα µακριά από το πίσω παρµπρίζ (1).
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ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
2. Γυρίστε την λεπίδα του καθαριστήρα προς τα
πάνω και βγάλτε την (2).

ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

•

Προσέχετε µην κάνετε ζηµιά στο στήριγµα του
συνδέσµου όταν τον αποσυνδέετε.

3. Τοποθετήστε την καινούργια λεπίδα στο µπράτσο για να ασφαλίσει.

Εάν οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξάρτηµα δεν λειτουργεί, ελέγξτε µήπως έχει καεί κάποια ασφάλεια.

4. Επαναφέρετε το µπράτσο του καθαριστήρα
στην αρχική του θέση.
ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ασφαλειοθήκη βρίσκεται στο χαµηλότερο σηµείο
του ταµπλό των οργάνων από την πλευρά του οδηγού.

Η φθαρµένη λεπίδα υαλοκαθαριστήρα µπορεί να
κάνει ζηµιά στο πίσω παρµπρίζ και να δυσχεράνει
την ορατότητα.

Τα κυκλώµατα που αντιστοιχούν σε κάθε ασφάλεια
(2) φαίνονται στο πίσω µέρος του καλύµµατος της
ασφαλειοθήκης.
1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της µίζας και ο διακόπτης των προβολέων είναι στην θέση OFF.
2. Ανοίξτε το κάλυµµα της ασφαλειοθήκης.
3. Εντοπίστε και βγάλτε την ασφάλεια µε τον εξωλκέα (1) (όπου υπάρχει).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο εξωλκέας βρίσκεται µέσα στην ασφαλειοθήκη.
4. Εάν η ασφάλεια είναι ανοικτή (A), αντικαταστήστε την µε καινούργια (B).
5. Κλείστε το κάλυµµα της ασφαλειοθήκης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Ποτέ µην χρησιµοποιείτε ασφάλεια περισσότερων ή λιγότερων αµπέρ από αυτά που αναφέρονται στο κάλυµµα της ασφαλειοθήκης.

•

Ποτέ µην τραβάτε την καλωδίωση ή τα καλώδια όταν αποσυνδέετε τον σύνδεσµο.

Εάν καεί και η καινούργια ασφάλεια, ζητήστε από
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευµένο συνεργείο να ελέγξει και να επισκευάσει το
ηλεκτρικό σύστηµα.
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Πώς να αφαιρέσετε την ασφάλεια του διακόπτη
παρατεταµένης αποθήκευσης:
1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της µίζας είναι
στην θέση OFF ή LOCK.

Ασφάλεια διακόπτη παρατεταµένης
αποθήκευσης
Για να µειωθεί το άδειασµα της µπαταρίας, η ασφάλεια του διακόπτη παρατεταµένης αποθήκευσης (3)
έρχεται σβηστός από το εργοστάσιο. Πριν από την
παράδοση του αυτοκινήτου σας, ο διακόπτης πατιέται (ανοίγει) και θα πρέπει να παραµένει πάντα
ανοικτός.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της µίζας και ο διακόπτης των προβολέων είναι στην θέση OFF.

2. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης των προβολέων είναι στην θέση OFF.

2. Ανοίξτε το καπό. Για λεπτοµέρειες δείτε το
«Απελευθέρωση καπό» στο κεφάλαιο «3. Έλεγχοι και ρυθµίσεις πριν την οδήγηση».

3. Βγάλτε το κάλυµµα της ασφαλειοθήκης.

3. Βγάλτε τα ασφαλειοκαλώδια.

4. Πιέστε τα «αυτιά» που βρίσκονται σε κάθε πλευρά της ασφάλειας του διακόπτη παρατεταµένης
αποθήκευσης (3).

4. Εντοπίστε την ασφάλεια που χρειάζεται αντικατάσταση.

5. Τραβήξτε την ασφάλεια του διακόπτη παρατεταµένης αποθήκευσης σε ευθεία έξω από την
ασφαλειοθήκη.

ΧΩΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

5. Βγάλτε την ασφάλεια µε τον εξωλκέα (όπου
υπάρχει). Ο εξωλκέας βρίσκεται στην ασφαλειοθήκη στον χώρο των επιβατών.
6. Εάν η ασφάλεια είναι ανοικτή (Α), αντικαταστήστε την µε καινούργια (Β).
7. Τοποθετήστε πάλι τα ασφαλειοκαλώδια.
8. Τοποθετήστε τον αεραγωγό σε σειρά αντίστροφη από ότι τα βγάλατε.
9. Κλείστε το καπό.

Εάν κάποιος ηλεκτρικός εξοπλισµός δεν λειτουργεί,
βγάλτε την ασφάλεια του διακόπτη παρατεταµένης
αποθήκευσης και ελέγξτε µήπως είναι καµένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν καεί και η καινούργια ασφάλεια, ζητήστε από
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN να ελέγξει
και να επισκευάσει το ηλεκτρικό σύστηµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν η ασφάλεια του διακόπτη παρατεταµένης
αποθήκευσης δεν λειτουργεί σωστά ή η ασφάλεια
είναι καµένη, δεν είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε τον διακόπτη. Σε αυτή την περίπτωση
βγάλτε την ασφάλεια του διακόπτη παρατεταµένης αποθήκευσης και αντικαταστήστε την µε µία
καινούργια ασφάλεια της ίδιας ισχύος.

γεί, ελέγξτε µήπως έχει καεί κάποια ασφάλεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ποτέ µην χρησιµοποιείτε ασφάλεια περισσότερων ή λιγότερων αµπέρ από αυτά που αναφέρονται στο κάλυµµα της ασφαλειοθήκης.
Εάν οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξάρτηµα δεν λειτουρ8-26

274

ΦΩΤΑ
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
Προβολέας LED (όπου υπάρχει)
Ο προβολέας LED χρησιµοποιεί µία µονάδα LED µε
ανταλλακτικά που δεν αντικαθίστανται.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, ποτέ
µην προσπαθήσετε να τροποποιήσετε ή να
αποσυναρµολογήσετε την µονάδα των προβολέων LED.

•

Εάν απαιτείται αντικατάσταση, αποτανθείτε σε
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

λέα 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.
Ο προβολείς είναι τύπου ηµιστεγανού φανού που
χρησιµοποιεί λάµπα αλογόνου η οποία αντικαθίσταται. Η λάµπα µπορεί να αλλαχθεί από το εσωτερικό
του χώρου του κινητήρα χωρίς να χρειάζεται να
βγει ο προβολέας.
Εάν χρειάζεστε βοήθεια µε την αντικατάσταση της
λάµπας αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

Αντικατάσταση της λάµπας αλογόνου του
προβολέα
ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Η λάµπα αλογόνου περιέχει αέριο αλογόνου
σε υψηλή πίεση. Η λάµπα µπορεί να σπάσει
εάν πέσει κάτω ή το γυαλί της γρατσουνιστεί.

•

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.

•

•

Αντικατάσταση λάµπας µεγάλης σκάλας προβολέων:

Μετά την αντικατάσταση της λάµπας δεν είναι
απαραίτητο να κάνετε ρύθµιση των φώτων.
Εάν χρειαστεί να γίνει, αποτανθείτε στο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο NISSAN ή σε εξειδικευµένο συνεργείο.

1. Ανοίξτε το καπό. ∆είτε σχετικά το «Απελευθέρωση καπό» στο κεφάλαιο «3. Έλεγχοι και ρυθµίσεις πριν την οδήγηση».
2. Αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο (–) της µπαταρίας.

Μην αφήνετε την λάµπα έξω από τον προβο8-27
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3. Βγάλτε το ντουί από το πίσω κάλυµµα της µονάδας (1).

2. Αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο (–) της µπαταρίας.

4. Γυρίστε την µονάδα κατά ¼ της στροφής αριστερά και βγάλτε το κάλυµµα αποσυνδέοντας
το εσωτερικό φις (2).

3. Βγάλτε το ντουί από το πίσω µέρος της µονάδας
του προβολέα (4).

5. Σπρώξτε και γυρίστε το κλιπ ασφάλισης για να
το χαλαρώσετε (3).
6. Βγάλτε την λάµπα του προβολέα. Μην την κουνάτε ή την περιστρέφετε όταν την αφαιρείτε.
7. Τοποθετήστε την καινούργια λάµπα, ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία από αυτή της
αφαίρεσης.
8. Τοποθετήστε και πάλι τα καλύµµατα και το εσωτερικό φως στο πίσω µέρος της λάµπας.
9. Τοποθετήστε πάλι το κάλυµµα γυρίζοντάς το
κατά ¼ της στροφής προς τα δεξιά.
10. Τοποθετήστε πάλι το ντουί στο πίσω µέρος του
καλύµµατος της µονάδας.
11. Συνδέστε πάλι τον αρνητικό πόλο της µπαταρίας (–) και κλείστε το καπό.
Αντικατάσταση λάµπας µεσαίας σκάλας προβολέων:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

4. Γυρίστε την µονάδα κατά 1/8 της στροφής αριστερά και βγάλτε την λάµπα του προβολέα (5).
5. Τοποθετήστε την καινούργια λάµπα στο σώµα
του προβολέα γυρίζοντάς την δεξιά έως ότου να
σφίξει µέσα στο σώµα του προβολέα.
6. Τοποθετήστε και πάλι το ντουί στο πίσω µέρος
της µονάδας του προβολέα.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΦΩΤΑ
Στοιχείο

Τάση (W)

Συνδυασµός φώτων µπροστά
Προβολέας (µεσαία σκάλα:
τύπου Η11)*1
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Προβολέας (µεγάλη σκάλα:
τύπου Η7)

60

Προβολέας (Μεγάλη και Μεσαία
σκάλα τύπου LED, όπου υπάρχει)*1
Μπροστινό φλας*1
Πλευρικό φως µπροστά*1

7. Συνδέστε πάλι τον αρνητικό πόλο της µπαταρίας (–) και κλείστε το καπό.

Εµπρός φως οµίχλης (τύπου Η8,
όπου υπάρχει)*1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Φως ηµέρας*1

Όταν βρέχει ή πλένετε το αυτοκίνητο µπορεί να
εµφανιστεί προσωρινά οµίχλη στο εσωτερικό των
κρυστάλλων του προβολέα. Η διαφορά θερµοκρασίας ανάµεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό
των φακών προκαλεί την οµίχλη. Αυτό δεν είναι
δυσλειτουργία. Εάν βλέπετε µεγάλες σταγόνες
νερού να συγκεντρώνονται µέσα στους φακούς,
αποτανθείτε στο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο
Nissan.

Πλευρικό φλας *1

Εάν χρειάζεστε βοήθεια µε την αντικατάσταση
της λάµπας, αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

LED
21
LED
35
13
LED

Συνδυασµός πίσω φώτων
Φλας

21

Φως στοπ / πορείας *1

10

Φως όπισθεν

16

Φως στοπ
Τρίτο φως στοπ*1

21
LED

Φως πινακίδας κυκλοφορίας

5

Πίσω φως οµίχλης (όπου υπάρχει)

21

*1: Εάν απαιτείται αντικατάσταση αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

1. Ανοίξτε το καπό. ∆είτε σχετικά το «Απελευθέρωση καπό» στο κεφάλαιο «3. Έλεγχοι και ρυθµίσεις πριν την οδήγηση».
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΦΩΤΑ
Στοιχείο
Φως χώρου επιβατών / Φώτα
χαρτών (όπου υπάρχει)
Φώτα ανάγνωσης (πίσω)
Φως χώρου επιβατών – πίσω
(όπου υπάρχει)
Φως χώρου αποσκευών

ΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΩΝ

(6) Εµπρός πλευρικό φως
(7) Εµπρός φλας

Τάση (W)
5

(8) Φως ηµέρας και Εµπρός φως οµίχλης (όπου
υπάρχει)
(9) Τρίτο φως στοπ

5
5

(10) Φως πινακίδας κυκλοφορίας
(11) Πίσω φως οµίχλης (όπου υπάρχει)
(12) Φως όπισθεν

5

(13) Φως στοπ
(14) Πίσω φως φλας
(15) Φως πορείας

Θέσεις φώτων

(1) Πλευρικό φλας
(2) Φως χώρου επιβατών
(3) Φως χώρου επιβατών
(4) Μεσαία σκάλα προβολέων
(5) Μεγάλη σκάλα προβολέων
8-29
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∆ιαδικασίες αντικατάστασης

Μπροστινό φλας

Φως χώρου επιβατών – πίσω (όπου υπάρχει)

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.
ΒΓΑΛΤΕ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ
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Φως χώρου αποσκευών

Φως πινακίδας κυκλοφορίας

Πίσω φως οµίχλης (όπου υπάρχει)
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ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ
Εάν έχετε κάποιο σκασµένο λάστιχο, δείτε το κεφάλαιο «6. Σε περίπτωση ανάγκης».

ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
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 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 ακόµη και σκάσιµο του ελαστικού.

ΤΥΠΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
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 ή εξειδικευµένο συνεργείο.
Πίσω φλας και στοπ

Πίσω φως πορείας και όπισθεν
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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 υπερβαίνετε την µέγιστη ταχύτητα του ελαστικού.

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.

µόνο στους µπροστινούς τροχούς και όχι στους
πίσω τροχούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Ποτέ µην τοποθετείτε αλυσίδες σε ρεζέρβα
προσωρινού τύπου ή µικρού µεγέθους.

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.

•

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, βεβαιωθείτε
ότι έχετε αλλάξει σε λειτουργία 2WD. ∆είτε το
«Οδήγηση στους 4 τροχούς (όπου υπάρχει)»
στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση».

ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

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.

Η NISSAN σας συνιστά να περιστρέφετε τα ελαστικά κάθε 10.000. ∆είτε το «Σκασµένο ελαστικό» στο
κεφάλαιο «6. Σε περίπτωση ανάγκης» την διαδικασία αντικατάστασης του ελαστικού.

Οι αλυσίδες χιονιού θα πρέπει να τοποθετούνται
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
•

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).

•

Μην συµπεριλαµβάνετε την προσωρινή ρεζέρβα στην περιστροφή των ελαστικών.

•

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.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μοντέλα µε Σύστηµα Παρακολούθησης Πίεσης
Ελαστικών (TPMS): Αφού κάνετε περιστροφή των
ελαστικών, θα πρέπει να γίνει ενεργοποίηση του
TPMS. Για λεπτοµέρειες δείτε το «Ενεργοποίηση»
στο κεφάλαιο «5. Ξεκίνηµα και οδήγηση».

ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΗΛΙΚΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
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.

(1) ∆είκτης φθοράς
(2) Σύµβολο θέσης δείκτη φθοράς
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 που τοποθετούνται από το εργοστάσιο
έχουν ενσωµατωµένο δείκτη φθοράς. Όταν ο δείκτης φθοράς αρχίσει να είναι ορατός θα πρέπει να
αντικατασταθεί το λάστιχο.
Η λάθος συντήρηση της ρεζέρβας µπορεί να έχει
σαν αποτέλεσµα σοβαρό τραυµατισµό. Εάν είναι
απαραίτητο να επισκευάσετε την ρεζέρβα, αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΩΝ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Μην χρησιµοποιείτε στραβωµένο λάστιχο ακόµη
και εάν έχει επισκευαστεί γιατί µπορεί να παρουσιάζει εσωτερικό πρόβληµα και να χαλάσει χωρίς
προειδοποίηση.
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.
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
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.

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ
Οι αζυγοστάθµιστοι τροχοί µπορεί να επηρεάσουν
την συµπεριφορά του αυτοκινήτου και την ζωή των
ελαστικών. Ακόµη και έπειτα από κανονική χρήση,
οι τροχοί µπορεί να χάσουν το ζύγισµά τους γι’αυτό
θα πρέπει να ζυγοσταθµίζονται όποτε χρειάζεται.
Η ζυγοστάθµιση θα πρέπει να γίνεται µε τους τροχούς εκτός αυτοκινήτου. Η περιστροφή για την ζυγοστάθµισης των τροχών επάνω στο αυτοκίνητο
µπορεί να οδηγήσει σε ζηµιά του σαζµάν.

ΡΕΖΕΡΒΑ (όπου υπάρχει)
Η προσωρινή ρεζέρβα µπορεί να αναγνωριστεί από
την ειδική ετικέτα που την κάνει να ξεχωρίζει από τα
στάνταρ ελαστικά. Εάν έχετε αµφιβολία, αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan.

ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
(όπου υπάρχει)
Το αυτοκίνητο είναι εξοπλισµένο µε κιτ επισκευής
σκασµένου ελαστικού ανάγκης αντί για ρεζέρβα.
Αυτό το κιτ θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την
προσωρινή επισκευή µικρών σκασιµάτων σε λάστιχο. Μετά την χρήση του κιτ επισκευής αποτανθείτε
το συντοµότερο σε Εξουσιοδοτηµένο συνεργείο
NISSAN ή εξειδικευµένο συνεργείο για έλεγχο και
επισκευή / αντικατάσταση του ελαστικού.

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
Για λεπτοµέρειες δείτε το «Φροντίδα των τροχών»
στο κεφάλαιο «7. Εµφάνιση και φροντίδα».

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιµοποιείτε το κιτ επισκευής στις παρακάτω συνθήκες. Αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο
για επαγγελµατική βοήθεια.
•

Όταν έχει περάσει η ηµεροµηνία λήξης του
στεγανοποιητικού (φαίνεται στην ετικέτα της
φιάλης).

•

Όταν το κόψιµο ή το σκάσιµο είναι περίπου 4
χιλιοστά ή µακρύτερο.

•

Όταν η πλευρά του ελαστικού έχει πάθει ζηµιά.

•

Όταν το αυτοκίνητο έχει οδηγηθεί µε σηµαντική απώλεια αέρα από το λάστιχο.

•

Όταν το αυτοκίνητο έχει µετατοπιστεί τελείως
προς τα µέσα ή προς τα έξω στην ζάντα.

•

Όταν η ζάντα έχει πάθει ζηµιά.

•

Όταν είναι σκασµένα δύο ή περισσότερα λάστιχα.

∆είτε το «Ρεζέρβα» στο κεφάλαιο «6. Σε περίπτωση
ανάγκης».
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ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Οι ποσότητες που ακολουθούν είναι κατά προσέγγιση. Οι πραγµατικές ποσότητες γεµίσµατος µπορεί να διαφέρουν λίγο. Όταν γεµίζετε, ακολουθήστε την διαδικασία που σας δίνεται στο κεφάλαιο «8. Συντήρηση και Κάντε το µόνος σας» για να προσδιορίσετε την σωστή ποσότητα γεµίσµατος.
Ποσότητα σε λίτρα (κατά προσέγγιση)
Καύσιµο

46 ή 36

∆είτε τις συστάσεις για τα καύσιµα πιο κάτω

Λάδι κινητήρα (*1)
Με φίλτρο λαδιού

Χωρίς φίλτρο λαδιού

Σύστηµα ψύξης
(µε το ρεζερβουάρ)
Ρεζερβουάρ

HRA2DDT

4.6

MR16DDT

4.3

K9K

4.6

HRA2DDT

4.3

MR16DDT

4.3

K9K

4.4

HRA2DDT

7.6

MR16DDT

7.9

K9K

7.6

Μέγιστη στάθµη

1.3

Βαλβολίνη διαφορικού
Βαλβολίνη συστήµατος µετάδοσης

Συνιστώµενα υγρά & λιπαντικά

Κινητήρας HRA2DDT:
Γνήσιο λάδι κινητήρα Nissan 5W40 ACEA A3/B4
Κινητήρας MR16DDT:
Γνήσιο λάδι κινητήρα Nissan 0W20 ACEA A3/B4
Κινητήρας Κ9Κ (µε DPF):
Γνήσιο λάδι κινητήρα Nissan 5W30 DPF
ACEA C4, SAE 5W30 low SAPS
(Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Συνιστώµενη ρευστότητα SAE» πιο κάτω
Χρησιµοποιήστε Γνήσιο αντιψυκτικό NISSAN ή ισάξιο σε ποιότητα 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 κινητήρα. Σηµειώστε ότι οποιαδήποτε επισκευή περιστατικών που
αφορούν το σύστηµα ψύξης του αυτοκινήτου µπορεί να µην καλυφθούν στην εγγύηση όταν το
ψυκτικό υγρό που χρησιµοποιείτε δεν είναι γνήσιο NISSAN, ακόµη και εάν το αυτοκίνητο είναι
µέσα στην εγγύηση. Για περισσότερες πληροφορίες για την περιεκτικότητα και τον τύπο του αντιψυκτικού αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

0.55

Γνήσια Βαλβολίνη ∆ιαφορικού Nissan ή API GL-5 SAE 80W90

0.33

Γνήσια Βαλβολίνη Μετάδοσης Nissan Differential Oil Hoid Super GL-5 SAE 80W90 ή PI GL-5 SAE
80W90

Βαλβολίνη µηχανικού σαζµάν

Κ9Κ
HRA2DDT
MR16DDT

Υγρό XTRONIC CVT

HRA2DDT

Υγρά φρένων & συµπλέκτη

Γεµίστε στην σωστή στάθµη σύµφωνα
µε τις οδηγίες στο κεφάλαιο «8. Συντήρηση και κάντε το µόνος σας»

2.0
7.45

Βαλβολίνη NISSAN MT-XZ Gear Oil TL/JR ή API GL-4 SAE 75W-80
Αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο για την συντήρηση.
Γνήσιο υγρό φρένων Nissan ή ισάξιο DOT4 (US FMVSS No. 116)

Γράσο πολλαπλής χρήσης

NLGI No. 2 (µε βάση το λίθιο)

Φρέον air-conditioning

HFO-1234yf

Λιπαντικά συστήµατος air-conditioning

Λάδι A/C Nissan ND-12
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Κάτω από -70C… Πετρέλαιο Χειµερινού τύπου

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

•

Μοντέλα µε κινητήρα βενζίνης

Εάν έχετε αµφιβολία παρακαλούµε συµβουλευθείτε
το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιµοποιείτε βενζίνη µε µόλυβδο. Η χρήση
βενζίνης µε µόλυβδο µπορεί να καταστρέψει τον
καταλυτικό µετατροπέα.
Χρησιµοποιήστε Αµόλυβδη Βενζίνη τουλάχιστον 95
οκτανίων (RON).

•

Μην χρησιµοποιείτε πετρέλαιο θέρµανσης,
βενζίνη ή άλλα εναλλακτικά καύσιµα στον κινητήρα πετρελαίου. Αυτό µπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζηµιά στον κινητήρα.

•

Μην προσθέτετε βενζίνη ή άλλα εναλλακτικά
καύσιµα στο πετρέλαιο κίνησης.

•

Μην χρησιµοποιείτε πετρέλαιο καλοκαιρινού
τύπου σε θερµοκρασίες κάτω από τους -70C.
Οι κρύες θερµοκρασίες θα προκαλέσουν τον
σχηµατισµό κεριού στο καύσιµο. Σαν αποτέλεσµα µπορεί να εµποδιστεί η οµαλή λειτουργία
του κινητήρα.

Κινητήρας MR16DDT:
Χρησιµοποιήστε Αµόλυβδη Βενζίνη τουλάχιστον 95
οκτανίων (RON).
Εάν δεν χρησιµοποιείτε Αµόλυβδη Βενζίνη 95 οκτανίων, τότε µπορείτε να χρησιµοποιείτε Αµόλυβδη
Βενζίνη 91 οκτανίων τουλάχιστον αλλά µε ελαφρά
µειωµένη απόδοση. Ωστόσο για την µέγιστη απόδοση του αυτοκινήτου και την καλύτερη συµπεριφορά
κατά την οδήγηση συνιστάται η χρήση Αµόλυβδης
Βενζίνης 95 οκτανίων.

Εκτιµώµενη κλίµακα εξωτερικής θερµοκρασίας ανάµεσα σε δύο αλλαγές λαδιού
ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (HRA2DDT)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κινητήρας HRA2DDT:

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ SAE

Μοντέλα µε κινητήρα πετρελαίου
Θα πρέπει να χρησιµοποιείται πετρέλαιο πάνω από
50 κετάνια και µε λιγότερο από 10ppm θειάφι (προδιαγραφής ΕΝ590 και Euro6).
Εάν διατίθενται δύο τύποι πετρελαίου, χρησιµοποιήστε τον καλοκαιρινό ή χειµερινό τύπο σύµφωνα µε
τις παρακάτω συνθήκες θερµοκρασίας.
•

Πάνω από -70C… Πετρέλαιο Καλοκαιρινού τύπου.
9-3
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Εκτιµώµενη κλίµακα εξωτερικής θερµοκρασίας ανάµεσα σε δύο αλλαγές λαδιού
ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (MR16DDT)

είναι κατάλληλη για την κλίµακα της εξωτερικής
θερµοκρασίας από τον πίνακα.Λάδι κινητήρα πετρελαίου
Κινητήρας Κ9Κ µε DPF:
Χρησιµοποιήστε ΜΟΝΟ 5W30 Low SAPS

Λάδι κινητήρα βενζίνης
Κινητήρας HRA2DDT: Προτιµάται το 5W-40. Εάν
δεν διατίθεται 5W-40, επιλέξτε την ρευστότητα που
είναι κατάλληλη για την κλίµακα της εξωτερικής
θερµοκρασίας από τον πίνακα.
Κινητήρας MR16DDT: Προτιµάται το 0W-40. Εάν
δεν διατίθεται 0W-40, επιλέξτε την ρευστότητα που
9-4
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ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ

Μοντέλο

Κ9Κ

HRA2DDT

MR16DDT

Τύπος

Πετρέλαιο, 4χρονη

Βενζίνη, 4χρονη,

Βενζίνη, 4χρονη,

∆ιάταξη κυλίνδρων

4κύλινδρη, σε σειρά

4κύλινδρη, σε σειρά

4κύλινδρη, σε σειρά

76.0 Χ 80.5

72.2 Χ 73.1

79.7 Χ 81.1

1.461

1.197

1.618

850 +/- 50

*

600 +/- 50

Στάνταρ

—

ILKAR7F7G

DILKAR7E9HS

χλστ.

—

0,65

0,9

Ιµάντας χρονισµού

Καδένα χρονισµού

Καδένα χρονισµού

∆ιάµετρος Χ διαδροµή
Κυβισµός
Στροφές ρελαντί στην θέση Ν
Μπουζί
∆ιάκενο µπουζί
Λειτουργία εκκεντροφόρου

χλστ.
κυβ. εκ.
rpm

*Αποτανθείτε σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο για λεπτοµέρειες.

Λάστιχα

Μέγεθος
ελαστικού

Στάνταρ
195/60R16*1
205/55R16*1
205/50R17
215/45R18

Ρεζέρβα
T125/70 D16
96M*1*2

*1: Όπου υπάρχει
*2: Μόνο για προσωρινή χρήση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•

Τα χειµερινά ελαστικά θα πρέπει να τοποθετούνται σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς.

•

Τα χειµερινά ελαστικά θα πρέπει να τοποθετούνται και στους τέσσερις τροχούς µε την
κατάλληλη κατεύθυνση κύλισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Τα χειµερινά ελαστικά µπορεί να έχουν χαµηλότερο δείκτη µέγιστης ταχύτητας από τα αρχικά ελαστικά που είναι τοποθετηµένα στο
αυτοκίνητο.

•

Οι αλυσίδες χιονιού δεν θα πρέπει να τοποθετούνται στον πίσω άξονα.

•

Οι αλυσίδες χιονιού δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε ελαστικά µεγαλύτερα από εκείνα
που ήταν τοποθετηµένα στο αυτοκίνητο από
το εργοστάσιο.

•

∆εν µπορούν να τοποθετηθούν αλυσίδες χιονιού στους τροχούς 18 ιντσών.
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∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
•

Εάν θέλετε να τοποθετήσετε αλυσίδες χιονιού
θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε ειδικό εξοπλισµό.

Τροχοί

Τροχός

Ατσαλένια*1
Αλουµινίου

Ρεζέρβα*1*2

Μέγεθος Offset χλστ
16x6.5J
40
17x6.5J*1
47
18x7J*1
47
16x4T
30

χιλιοστά
Ολικό µήκος
Ολικό πλάτος
Ολικό ύψος
Εµπρός µετατρόχιο
Πίσω µετατρόχιο
Μεταξόνιο

4.387
1.768
1.520
1.540
1.540
2.700

*1: Όπου υπάρχει
*2: Μόνο για προσωρινή χρήση
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ΟΤΑΝ ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΤΕ Ή ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ
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 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 πρόκειται να πάτε το αυτοκίνητο σε άλλη
χώρα από την χώρα αγοράς του, οι µετατροπές, η
µεταφορά, η ταξινόµηση και όποια άλλα έξοδα
τυχόν προκύψουν είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη του.
Η Nissan δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιοδήποτε σχετικό πρόβληµα τυχόν προκύψει.

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.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΚΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Το πινακιδάκι βρίσκεται στο σηµείο που δείχνει η
εικόνα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΣΙ)

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.

Ο αριθµός πλαισίου είναι χτυπηµένος στο σηµείο
που δείχνει η εικόνα.
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΚΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Κινητήρας Κ9Κ
Κινητήρας HRΑ2DDT

(1) ∆εξιοτίµονο µοντέλο
(2) Αριστεροτίµονο µοντέλο
Η πίεση των ΚΡΥΩΝ ελαστικών φαίνεται στο πινακιδάκι των ελαστικών που βρίσκεται στερεωµένο στην
µεσαία κολώνα στην πλευρά του οδηγού.

ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΚΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ AIR
CONDITIONER (όπου υπάρχει)
Ανοίξτε το καπό. Το πινακιδάκι είναι στερεωµένο
στο εµπρός τµήµα του καπό.
Κινητήρας MR16DDT
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ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
Όλα τα προϊόντα ραδιοσυχνοτήτων ή συχνοτήτων
ήχου που τοποθετήθηκαν στην γκάµα NISSAN κατά
την παραγωγή, πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας R&TTE.

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ NISSAN (NATS),
ΕΞΥΠΝΟ ΚΛΕΙ∆Ι Ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
Σύστηµα Εισόδου Χωρίς Κλειδί (όπου
υπάρχει)
Με το παρόν, η ALPS ELECTRIC Co., LTD. δηλώνει
ότι ο Μεταδότης χωρίς Κλειδί, µοντέλο TWB1G767
συµµορφώνεται µε τις αυτονόητες απαιτήσεις και
τις άλλες σχετικές προϋποθέσεις της Οδηγίες
1999/5/EC.

Σύστηµα Έξυπνου Κλειδιού (όπου υπάρχει)
•

Έξυπνο Κλειδί (όπου υπάρχει):
– Όνοµα κατασκευαστή:
Continental Automotive GmbH
– Όνοµα µοντέλου:
S180144104

•

Σύστηµα συναγερµού (Σειρήνα) (όπου υπάρχει):
– 116RAI-002868
– 116RI-002869

ΠΡΟΣΟΧΗ
•

Να µην εκθέτεται σε υπερβολική ζέστη, όπως
στον ήλιο, σε φωτιά ή παρόµοια.

•

Κίνδυνος έκρηξης εάν η µπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά. Αντικαταστήστε µόνο µε τον
ίδιο ή παρόµοιο τύπο.

Αντικλεπτικό Σύστηµα Nissan NATS
Με το παρόν, Continental Automotive GmbH δηλώνει την συµµόρφωση του µοντέλου ANT ASSY-IMMOBILISER, S180192102 µε τις αυτονόητες απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές προϋποθέσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.
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ΠΟΜΠΟΣ (TPMS)
Με το παρόν η Continental Automotive GmbH, δηλώνει ότι αυτό το S180052048/S180052050 συµµορφώνεται µε τις αυτονόητες απαιτήσεις και τις
άλλες σχετικές προϋποθέσεις της Οδηγίας 1999/5/
EC.
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Πρόγραµµα «στρωσίµατος» .....................................................................5-3
Προγραµµατισµένη συντήρηση ...............................................................8-2
Προειδοποιήσεις για τις ζώνες ασφαλείας .............................................1-9
Προειδοποιήσεις και ενδείξεις οθόνης πληροφοριών αυτοκινήτου ....2-23
Προειδοποιητικά / ενδεικτικά φώτα και βοµβητές ..................................2-6
Προειδοποιητικά φώτα .............................................................................2-6
Προέκταση ρυµούλκησης ......................................................................6-14
Πρόσθετο σύστηµα συγκράτησης (σύστηµα αερόσακου) ...................1-28
Προσκέφαλα καθισµάτων ........................................................................1-5
Προστασία από την διάβρωση...............................................................5-55
Προστασία κατά της διάβρωσης .............................................................7-6
Προστασία του περιβάλλοντος..............................................................8-12
Προφυλάξεις ασφαλείας..........................................................................4-2
Προφυλάξεις για τα φρένα ....................................................................5-49
Προφυλάξεις για την λειτουργία του ηχοσυστήµατος .........................4-22
Προφυλάξεις για την λειτουργία του κουµπιού της µίζας ...................5-13
Προφυλάξεις για την συντήρηση ............................................................8-4
Προφυλάξεις για την χρήση των ζωνών ασφαλείας ...............................1-7
Ασφάλεια των παιδιών..............................................................................1-9
Προφυλάξεις για την χρήση των παιδικών καθισµάτων .......................1-15
Προφυλάξεις για το Cruise Control .......................................................5-34
Προφυλάξεις για το σύστηµα του αερόσακου .....................................1-28
Προφυλάξεις κατά το ξεκίνηµα και την οδήγηση ...................................5-4
Προφυλάξεις λειτουργίας ......................................................................5-46
Προφυλάξεις ρυµούλκησης ...................................................................6-13
Προφυλάξεις ..........................................................................................5-26
Πως να διαβάσετε τις γραµµές που εµφανίζονται..................................4-3

Πώς να διορθώσετε την άποψη της οθόνης .........................................4-13
Πώς να χρησιµοποιήσετε την οθόνη πληροφοριών
του αυτοκινήτου .....................................................................................2-15

Ρ-Σ-Τ
Ράδιο FM AM µε CD player (όπου υπάρχει) ..........................................4-25
Ρεζέρβα ....................................................................................................6-2
Ρεζέρβα (όπου υπάρχει) ........................................................................8-35
Ρεζέρβα προσωρινού τύπου (όπου υπάρχει) ..........................................6-2
Ρολόι [Clock] και θερµοκρασία εξωτερικού αέρα
[outside air temperature] ........................................................................2-31
Ρυθµίσεις οθόνης οπισθοπορείας ...........................................................4-3
Ρυθµίσεις οθόνης περιµετρικής ορατότητας........................................4-13
Ρυθµίσεις ................................................................................................2-16
Ρύθµιση για το Σύστηµα Παρακολούθησης Πίεσης
Ελαστικών (TPMS) ....................................................................................2-5
Ρύθµιση δέσµης προβολέων..................................................................2-38
Ρύθµιση στόχου πίεσης TPMS .................................................................5-9
Ρύθµιση .....................................................................................................1-6
Ρυµούλκηση του αυτοκινήτου ...............................................................6-13
Ρυµούλκηση τρέιλερ) .............................................................................5-46
Σαζµάν XTRONIC (CVT) .........................................................................5-12
Σεβρόφρενο ............................................................................................8-14
Σετ επισκευής ανάγκης ελαστικού (όπου υπάρχει) ..............................8-35
Σκασµένο ελαστικό...................................................................................6-3
Σκιάδια ....................................................................................................3-17
Σταµάτηµα του αυτοκινήτου ....................................................................6-3
Στερέωση παιδικού καθίσµατος (όπου υπάρχει) ..................................1-21
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Στροφόµετρο ............................................................................................2-4
Συναγερµός (όπου υπάρχει) ..................................................................3-12
Συνιστώµενη ρευστότητα SAE.................................................................9-3
Κινητήρας .................................................................................................9-5
Συνιστώµενη ρυµούλκηση για αυτοκίνητα µε κίνηση
στους 2 τροχούς ....................................................................................6-14
Συντήρηση της µονάδας της κάµερας BSW .........................................5-31
Συντήρηση της µονάδας της κάµερας LDW .........................................5-34
Συντήρηση της οθόνης ενδείξεων (όπου υπάρχει).................................7-4
Συντήρηση των ζωνών ασφαλείας .........................................................1-12
Σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος φρένων (ABS).......................................5-51
Σύστηµα ασφαλείας ...............................................................................3-12
Σύστηµα Έξυπνου Κλειδιού (όπου υπάρχει)...........................................3-6
Σύστηµα Έξυπνου Κλειδιού ...................................................................5-13
Σύστηµα ζωνών ασφαλείας µε προεντατήρες ......................................1-12
Σύστηµα ηλεκτρικά υποβοηθούµενου τιµονιού ....................................5-49
Σύστηµα λειτουργίας ECO (όπου υπάρχει) ..........................................5-54
Σύστηµα παιδικού καθίσµατος ISOFIX ..................................................1-19
Σύστηµα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)
(όπου υπάρχει) .........................................................................................5-5
Σύστηµα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)
(όπου υπάρχει) .........................................................................................6-7
Σύστηµα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας (LDW)............................5-32
Σύστηµα Προειδοποίησης Τυφλού Σηµείου (BSW) (όπου υπάρχει)....5-28
Σύστηµα Σβησίµατος / Εκκίνησης (όπου υπάρχει) ...............................5-24
Σύστηµα Υπερσυµπιεστή (turbo) (µοντέλα µε κινητήρα πετρελαίου) ..5-10
Σύστηµα Φρένου Ανάγκης Μπροστά (όπου υπάρχει) ..........................5-39
Σύστηµα φρένων ....................................................................................5-49
Σύστηµα ψύξης κινητήρα .........................................................................8-6
Συστήµατα αερόσακου ..........................................................................1-32

Σφάλµα λειτουργίας του χειριστηρίου ....................................................3-6
Τάπα ρεζερβουάρ καυσίµου ..................................................................3-15
Ταχύµετρο ................................................................................................2-3
Τζάµια .......................................................................................................7-5
Τηλέφωνο αυτοκινήτου ή CB .................................................................4-45
Τιµόνι .....................................................................................................3-16
Τοποθέτηση παιδικού καθίσµατος µε την χρήση ISOFIX .....................1-22
Τοποθέτηση παιδικού καθίσµατος µε την χρήση ζώνης
ασφαλείας τύπου τριών σηµείων ...........................................................1-24
Τοποθέτηση του κοτσαδόρου................................................................5-47
Τοποθέτηση ..............................................................................................1-6
Τραυµατίες ...............................................................................................1-9
Τριοδικός καταλύτης (µοντέλα µε κινητήρα βενζίνης) .........................5-10
Τροχοί και λάστιχα .................................................................................8-32
Τροχοί και λάστιχα ...................................................................................9-5
Τύποι ελαστικών .....................................................................................8-32

Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω
Υαλοκαθαριστήρες µπροστινού παρµπρίζ ............................................8-24
Υαλοκαθαριστήρες πίσω παρµπρίζ .......................................................8-24
Υγρό XTRONIC CVT (όπου υπάρχει) .....................................................8-16
Υγρό πλυστικού παρµπρίζ / πλυστικού προβολέων (όπου υπάρχει) ...8-16
Υγρό συµπλέκτη (όπου υπάρχει) ...........................................................8-15
Υγρό φρένων ..........................................................................................8-14
Υπερθέρµανση του κινητήρα .................................................................6-12
Υποβοήθηση φρένων..............................................................................5-50
Υποβραχιόνια (όπου υπάρχουν) ..............................................................1-4
Υποδοχή AUX..........................................................................................4-32
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Λειτουργία Μνήµης USB (όπου υπάρχει) ..............................................4-32
Υπολογιστής ταξιδιού.............................................................................2-29
Φθορά και ζηµιά ελαστικών....................................................................8-34
Φίλτρο αέρα ............................................................................................8-23
Φίλτρο καυσίµου (µοντέλα µε κινητήρα πετρελαίου) ...........................8-13
Φόρτωση αποσκευών .............................................................................5-11
Φρένα τρέιλερ ........................................................................................5-47
Φρένα .....................................................................................................8-13
Φροντίδα και καθαρισµός CD / USB .....................................................4-24
Φροντίδα στην οδήγηση ........................................................................5-11
Φροντίδα των τροχών...............................................................................7-3
Φροντίδα των τροχών.............................................................................8-35
Φως πίσω επιβατών / φως ανάγνωσης (όπου υπάρχει) ........................2-47
Φως στον καθρέπτη του σκιαδίου (όπου υπάρχει) ...............................2-48
Φως χώρου αποσκευών .........................................................................2-47
Φώτα χάρτη (όπου υπάρχει) ..................................................................2-47
Φώτα .....................................................................................................8-27
Hands-free έλεγχος τηλεφώνου ............................................................4-42
Χειρόφρενο .............................................................................................3-16
Χιλιοµετρητής ...........................................................................................2-3
Χρήση του συστήµατος εισόδου χωρίς κλειδί ........................................3-5
Χρήση του συστήµατος του Έξυπνου Κλειδιού .....................................3-7
Χρήση του συστήµατος..........................................................................5-51
Χρονοδιακόπτης για το φως του χώρου των επιβατών
(όπου υπάρχει) .......................................................................................2-47
Χώρος αποσκευών .................................................................................2-44
Χώρος επιβατών .......................................................................................0-5
Χώρος επιβατών .....................................................................................8-25
Χώρος κινητήρα......................................................................................0-11

Χώρος κινητήρα......................................................................................8-26
Χώρος κινητήρα........................................................................................8-5
Ψυκτικό υγρό κινητήρα ..........................................................................5-55
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Μοντέλα µε κινητήρα βενζίνης
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιµοποιείτε βενζίνη µε µόλυβδο. Η χρήση
βενζίνης µε µόλυβδο µπορεί να καταστρέψει τον
καταλυτικό µετατροπέα.
Κινητήρας HRA2DDT:
Πρέπει να χρησιµοποιείται αµόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον 95 οκτανίων (RON).
Κινητήρας MR16DDT:
Χρησιµοποιήστε Αµόλυβδη Βενζίνη τουλάχιστον 95
οκτανίων (RON).
Εάν δεν χρησιµοποιείτε Αµόλυβδη Βενζίνη 95 οκτανίων, τότε µπορείτε να χρησιµοποιείτε Αµόλυβδη
Βενζίνη 91 οκτανίων τουλάχιστον αλλά µε ελαφρά
µειωµένη απόδοση. Ωστόσο για την µέγιστη απόδοση του αυτοκινήτου και την καλύτερη συµπεριφορά
κατά την οδήγηση συνιστάται η χρήση Αµόλυβδης
Βενζίνης 95 οκτανίων.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Συστάσεις για τα καύσιµα»σ το κεφάλαιο «9. Τεχνικές πληροφορίες».
Κινητήρας Πετρελαίου:
Θα πρέπει να χρησιµοποιείται πετρέλαιο πάνω από
51 κετάνια και µε λιγότερο από 10 ppm θείο (προδιαγραφή ΕΝ590 και Euro 6).
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Συστάσεις για τα καύσιµα» στο κεφάλαιο «9. Τεχνικές πληροφορίες».

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Ανακύκλωση
Αυτοκινήτων)
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην χρησιµοποιείτε πετρέλαιο θέρµανσης,
βενζίνη ή άλλα εναλλακτικά καύσιµα στον κινητήρα πετρελαίου γιατί θα προκληθεί εκτεταµένη ζηµιά σε αυτόν.
• Μην προσθέτετε βενζίνη ή άλλα εναλλακτικά
καύσιµα στο πετρέλαιο.
• 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 ο κινητήρας.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ*
Κινητήρας HRA2DDT
• Γνήσιο λάδι κινητήρα Nissan 5W40
• ACEA A3/B4

Κινητήρας MR16DDT
• Γνήσιο λάδι κινητήρα Nissan 0W40
• ACEA A3/B4

Η ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ NISSAN ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
NISSAN BLUE CITIZENSHIP
Σήµερα, οι προσπάθειές µας αποδίδουν και υπερκαλύπτουµε την υποχρέωσή µας για την προστασία
και την διατήρηση του περιβάλλοντος. Μέσα στην
εταιρία µας, προβάλλουµε τα υψηλότερα επίπεδα
πρακτικών σε κάθε τοµέα και σε κάθε περιοχή λειτουργιών.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ
Η Nissan εστιάζει ώστε να διαβεβαιώσει ότι τα
εξαρτήµατα των οχηµάτων τέλους ζωής χρησιµοποιούνται και πάλι, ανακυκλώνονται ή ανακτώνται
σαν θερµική ενέργεια και εγγυάται ότι συµµορφώνεται µε την νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Οδηγία για τα Οχήµατα Τέλους Ζωής).

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΑΣ
ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

* Για περισσότερες λεπτοµέρειες δείτε το «Περιεκτικότητες και συνιστώµενα καύσιµα / λιπαντικά»
στο κεφάλαιο «9. Τεχνικές πληροφορίες».

Καθηµερινά δίνεται έµφαση στην µείωση των στερεών απορριµµάτων, την µείωση των εκποµπών
καυσαερίων, την συντήρηση των φυσικών πηγών
ενέργειας και την ανάληψη δραστηριοτήτων ανακύκλωσης, τόσο στον κατασκευαστικό µας τοµέα όσο
και στις πωλήσεις µας, τις λειτουργίες συντήρησης
και την διάθεση των οχηµάτων τέλους ζωής.

ΠΙΕΣΗ ΚΡΥΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Φάση σχεδιασµού

∆είτε το πινακιδάκι που είναι στερεωµένο στην µεσαία κολώνα στην πλευρά του οδηγού.

Για να µειώσουµε το αντίκτυπο στο περιβάλλον,
εξελίξαµε το Nissan αυτοκίνητό σας ώστε να είναι

Κινητήρας Κ9Κ
• Γνήσιο λάδι κινητήρα Nissan 5W30 DPF
• ACEA C4, S/E 5W30 low SAPS
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πάνω από 95% ανακτήσιµο. Σηµαδεύουµε τα εξαρτήµατα ώστε να διευκολύνουµε την αποσυναρµολόγηση και την ανακύκλωση και να µειώσουµε τα επικίνδυνα συστατικά. Εκτιµούµε µε προσοχή και ελέγχουµε τα συστατικά που ενδιαφέρουν. Έχουµε ήδη
µειώσει στο ελάχιστο το κάδµιο, τον υδράργυρο και
τον µόλυβδο στο Nissan αυτοκίνητό σας. Η Nissan
περιλαµβάνει ανακυκλωµένα υλικά στο αυτοκίνητο
σας και αναζητεί ευκαιρίες να αυξήσει το ποσοστό
των ανακυκλωµένων υλικών που χρησιµοποιεί.

Φάση κατασκευής
Τα εργοστάσια της Nissan µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ισπανία έχουν ήδη επιτύχει ένα ποσοστό ανακύκλωσης πάνω από 90% και αναζητούν
τρόπους για περαιτέρω βελτιώσεις. Το εργοστάσιο
του Ηνωµένου Βασιλείου τοποθέτησε 10 ανεµογεννήτριες για να µειώσει τις εκποµπές του διοξειδίου
του άνθρακα στα εργοστάσιο ισχύος για περισσότερους από 3.000 τόνους το έτος. Από το τέλος
Μαρτίου του 2007, η NMISA (Ισπανία) χρησιµοποιεί
σύστηµα µε ηλιακούς θερµοσυσσωρευτές για να
εξοικονοµήσει ενέργεια. Αυτό το σύστηµα παράγει
το 33% της ενέργειας που καταναλώνεται στις δεξαµενές κατά την βαφή του αυτοκινήτου σας.

Φάση παραγωγής και διανοµής
Χρησιµοποιώντας τις πηγές αποτελεσµατικά για να
µειωθεί η ποσότητα αποβλήτων που δηµιουργείται
στην διάρκεια των σταδίων παραγωγής και διανοµής, η Nissan προάγει ενέργειες βασισµένες στην
Μείωση, Επαναχρησιµοποίηση και Ανακύκλωση υλικών, όποτε αυτό είναι δυνατόν. Το NISSAN GREEN

PROGRAM 2010 (NGP2010) αποτελεί το µεσοπρόθεσµο περιβαλλοντικό µας πλάνο ενεργειών που
προσδιορίζει τους στόχους µας για επίτευξη ποσοστού 100% ανακύκλωσης των εργασιών στην Ιαπωνία και παγκοσµίως.

Φάση χρήσης και συντήρησης
Οι εκθέσεις Nissan είναι το παράθυρο της Nissan
σε εσάς, τους πελάτες µας. Προκειµένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες σας, παρέχουν όχι µόνο
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά έχουν και υπεύθυνη αντιµετώπιση σε θέµατα περιβάλλοντος. Η
Nissan προβάλει τις ενέργειες των Μελών του
Εξουσιοδοτηµένου ∆ικτύου της για την ανακύκλωση των απορριµµάτων που παράγονται σαν αποτέλεσµα των λειτουργιών συντήρησης.

Φάση απόρριψης
Ανακυκλώστε το όχηµά σας τέλους ζωής ή τα εξαρτήµατά του. Όταν το παλιό σας Nissan φτάσει στο
τέλος της ζωής του και δεν είναι πλέον κατάλληλο
για καθηµερινή χρήση, έχει ακόµη αξία. Να έχετε
σωστή περιβαλλοντική συνείδηση και να φέρετε το
παλιό σας Nissan στα σηµεία συλλογής της περιοχής σας για να ανακυκλωθεί. Μπορείτε να βοηθήσετε ώστε να αποφύγουµε την απόρριψη των υλικών
εκείνων που βλάπτουν το περιβάλλον. Τα σηµεία
συλλογής εγγυώνται ότι δεν θα υπάρξει κόστος για
εσάς για την διαχείριση του οχήµατος τέλους ζωής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πώς
και που µπορείτε να διαθέσετε το αυτοκίνητό σας,
αποτανθείτε σε Μέλος του ∆ικτύου Nissan ή επισκεφθείτε το www.edoe.gr.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑΝ
Ο∆ΗΓΕΙΤΕ
Η συµπεριφορά σας κατά την οδήγηση έχει µεγάλο
αντίκτυπο στην επίτευξη οικονοµίας καυσίµου και
το περιβάλλον. Ακολουθήστε τις παρακάτω συµβουλές για καλύτερη αποτελεσµατικότητα καυσίµου, συνήθειες κατά την οδήγηση και για να είστε
φιλικός προς το περιβάλλον µειώνοντας τις εκποµπές καυσαερίων.

Οδήγηση µε εξοικονόµηση καυσίµου
Εκτιµώντας σωστά τις συνθήκες κίνησης και ενεργώντας ανάλογα, θα µειώσετε την κατανάλωση
καυσίµου, συντελώντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Πάρτε το πόδι σας από το πεντάλ του γκαζιού όταν
πλησιάζετε στα φανάρια και αποφύγετε το φρενάρισµα της τελευταίας στιγµής όταν το φανάρι γίνεται κόκκινο.
Αποφύγετε τις επιταχύνσεις, το να πατάτε απότοµα
το γκάζι και τα απότοµα φρεναρίσµατα. Ο χρόνος
που πιθανόν κερδίσετε δεν αντισταθµίζει την µόλυνση του περιβάλλοντος. Προσπαθήστε να διατηρήσετε την ταχύτητά σας όταν ανεβαίνετε σε ένα βουνό, καθώς θα µειωθεί η κατανάλωση καυσίµου και η
µόλυνση. ∆ιατηρείτε απλώς την ίδια ταχύτητα ή επιτρέψτε στο αυτοκίνητο να επιβραδύνει λίγο όταν το
επιτρέπει η κίνηση.

Κλείνετε τα παράθυρα όταν οδηγείτε
Οδηγώντας µε το παράθυρο ανοικτό µε ταχύτητα
100 χιλιοµέτρων την ώρα, αυξάνεται την κατανάλω-
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ση καυσίµου έως και 4%.

∆ιατηρείτε ασφαλή απόσταση

Οδηγώντας µε το παράθυρο κλειστό, έχετε άνεση
στο ταξίδι σας και έχετε καλύτερη οικονοµία καυσίµου.

Εκτιµήστε τις συνθήκες της κίνησης για οµαλότερη
οδήγηση και για να διασφαλίσετε την άνεση και την
ασφάλεια κατά την διαδροµή σας. Οδηγείτε διατηρώντας ασφαλή απόσταση από τα άλλα αυτοκίνητα, όταν έχει πυκνή κίνηση. Αυτό θα σας βοηθήσει
να µειώσετε την κατανάλωση καυσίµου καθώς δεν
θα πατάτε συνέχεια το φρένο.

Χρησιµοποιείτε την σχάρα οροφής µόνο όταν
χρειάζεται
Μην οδηγείτε έχοντας άδεια σχάρα οροφής, σχάρα
για σκι κλπ. Φυλάξτε το σύστηµα φόρτωσης οροφής για όταν θα το χρησιµοποιήσετε είτε µέσα στο
αυτοκίνητο ή στην αποθήκη σας. Τοποθετείτε το
σύστηµα µεταφοράς οροφής µόνο όταν πραγµατικά το χρειάζεστε. Θα µειώσετε σηµαντικά την αεροδυναµική αντίσταση.

Βελτιώστε την χρήση του air conditioner
Το σύστηµα του air conditioner έχει θετική επίδραση στην οδήγησή σας και την διατήρηση της επαγρύπνισή σας. Ωστόσο, η χρήση του συστήµατος
του air conditioner θα αυξήσει σηµαντικά την κατανάλωση καυσίµου στο ανοικτό περιβάλλον. Βελτιώστε την χρήση του air conditioner χρησιµοποιώντας
όσο ποιο πολύ γίνεται τους αεραγωγούς.

Στο έδαφος µε κλίση χρησιµοποιείτε το
χειρόφρενο

Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών σας
Η χαµηλή πίεση των ελαστικών αυξάνει την κατανάλωση καυσίµου, όπως και η χρήση ελαστικών που
δεν συνιστώνται. ∆ιορθώνοντας την πίεση των ελαστικών θα µεγιστοποιηθεί η πρόσφυση του αυτοκινήτου σας και θα βελτιωθεί η κατανάλωση καυσίµου.

Κάνετε τακτικές συντηρήσεις στο αυτοκίνητό
σας
Η τακτική συντήρηση σας επιτρέπει να διατηρείτε
το αυτοκίνητό σας στην καλύτερη κατάσταση και µε
την καλύτερη οικονοµία καυσίµου. Για να διασφαλίσετε ότι το αυτοκίνητό σας διατηρείται κατά τα αρχικά πρότυπα, συντηρείτε το αυτοκίνητό σας σε
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευµένο συνεργείο.

Όταν συγκρατείτε το αυτοκίνητο σε έδαφος µε κλίση, να χρησιµοποιείτε το χειρόφρενο. Αποφύγετε
την χρήση του συµπλέκτη (µηχανικό σαζµάν) ή του
γκαζιού (CVT) για να κρατήσετε το αυτοκίνητο καθώς αυτό οδηγεί σε περιττή κατανάλωση καυσίµου
και φθορά.
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ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΕΡΟΣΑΚΟΥ (όπου

υπάρχει)
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σαν ιδιοκτήτη αυτού του αυτοκινήτου, σας έχει δοθεί ένας αριθµός σηµαντικών κωδικών που µπορεί
να χρειαστείτε σε περίπτωση που θα ζητήσετε δεύτερο κλειδί ή επισκευή του ηχοσυστήµατός σας.
Παρακαλούµε να συµπληρώσετε τις αντίστοιχες περιοχές ή να κολλήσετε σε αυτές τα αυτοκόλλητα
(εάν υπάρχουν). Βγάλτε την σελίδα αυτή από το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης και φυλάξτε την σε ασφαλές
σηµείο, όχι µέσα στο αυτοκίνητο.
Σας παρακαλούµε, εάν µεταπωλήσετε το αυτοκίνητό σας, να δώσετε την σελίδα αυτή στον αγοραστή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κωδικός ασφαλείας
ηχοσυστήµατος
(όπου υπάρχει)

Κωδικός κλειδιού

Κωδικός κλειδιού
ασφαλείας τροχών
(όπου υπάρχει)

Βγάλτε την σελίδα αυτή από το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσεως και φυλάξτε την
σε ασφαλές σηµείο, όχι µέσα στο αυτοκίνητο.
Εάν µεταπωλήσετε το αυτοκίνητό σας, σας παρακαλούµε να δώσετε την σελίδα αυτή
στον αγοραστή.
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