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VISÃO PAINEL

4

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 2

Porta-luvas

Entrada auxiliar

Tomada de força/entrada USB

Aquecedor e ar-condicionado

Alavanca seletora de marchas

Botão de partida do motor

11

13

14

15

16

Air bag do passageiro dianteiro

12

Controles do sistema de áudio/navegação

9

Interruptor das luzes sinalizadoras de emergência

8

10

Interruptor do limpador/lavador do para-brisa

7

Controles de mudança de marcha no volante (se
equipado)

Instrumentos e medidores

6

Buzina/air bag do motorista

21

20

19

Interruptor dos faróis / luzes indicadoras de direção / farol de neblina (se equipado)

5

18

17

Difusores de ar

Controle do computador de bordo / controle de brilho do
painel de instrumentos

4

3

2

1

Interruptor de Desativação do Sistema do Controle Eletrônico de Estabilidade (VDC), Abertura do porta-malas

Liberação da portinhola de abastecimento de combustível/ liberação do capô

Controle de áudio/Controles da tela de informações do
veículo

Controles de inclinação/profundidade do volante de
direção

Interruptor de ajuste/controle de cruzeiro principal/controle do sistema Bluetooth

INSTRUMENTOS E CONTROLES

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 2
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INSTRUMENTOS E ADVERTÊNCIAS DO PAINEL

1
2

Luz de advertência de carga da bateria
SPORT Luz indicadora do modo SPORT

3

Luz indicadora do farol alto (azul)

4

Luz indicadora de falha no motor (MIL)

5

6

Luz indicadora de desativação do sistema do controle
eletrônico de estabilidade
Luz de advertência principal

7

Tacômetro

8

Luz indicadora do programa do sistema do controle eletrônico de estabilidade

9

Luz indicadora das lanternas e farol (verde)

10

Luz de advertência da direção assistida

11

Luz indicadora do farol de neblina dianteiro (se
equipado)

12

Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento
do motor

13
14

Luz de advertência de baixa pressão dos pneus
ABS Luz de advertência do Sistema de Freio Antitravamento

(ABS)

15

Tela de informações do veículo

17

Hodômetro total/parcial duplo/computador de bordo/indicador de posição de marcha

18
19

6

Luzes de advertência/indicadoras de direção

16

Luz de advertência do freio
Luz indicadora de segurança

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 2
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20

Velocímetro

21

Luz de advertência do air bag

22

Luz de advertência do cinto de segurança

23

Indicador de combustível

24

Indicador da posição do bocal de abastecimento

TELA DE INFORMAÇÕES DO VEÍCULO
A tela de informações do veículo
1 está localizada à esquerda do
velocímetro e exibe os seguintes
itens:
■■ Vehicle settings [Ajustes do veículo]
■■ Trip computer information [Informações do computador de
bordo]
■■ Cruise control system information [Informações do sistema de
controle de cruzeiro]
■■ NISSAN Intelligent Key® operation information [Informação de
operação do sistema de Chave Inteligente® NISSAN]
■■ Indicators and warnings [Indicações e avisos]
■■ Tyre Pressure information [Informação sobre a pressão dos
pneus (se equipado)]
■■ Audio [Áudio (se equipado)]
■■ Navigation information [Informações de navegação (se equipado)]
■■ Other information [Outras informações]

ILUMINAÇÃO E FARÓIS
■■ Gire o interruptor 1 até o símbolo
ficar na direção do marcador 3 para acender as luzes
de estacionamento dianteiras,
lanternas traseiras, luz da placa
de licença e luzes do painel de
instrumentos.
■■ Gire o interruptor 1 até o símbolo
ficar na direção do mar-

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 2
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cador 3 para ligar os faróis baixos. Todas as demais luzes
permanecem acesas.
■■ Empurre o interruptor 1 para a frente, para ligar o farol alto
.
■■ Puxe o interruptor 1 para trás, para retornar ao farol baixo
.
■■ Puxe o interruptor 1 para trás, para ligar o lampejador
.
■■ Gire o interruptor 1 para a posição AUTO, para o sistema de
iluminação automática ligar e desligar os faróis automaticamente (se equipado).
■■ Gire o interruptor 2 até o símbolo
ficar na direção do
marcador 3 , para acender os faróis de neblina.
Nota: Para o acendimento dos faróis de neblina, os faróis
precisam estar ligados.

LIMPADORES DO PARA-BRISA
■■ O limpador e lavador do parabrisa somente funcionam quando
o botão de partida do motor
estiver na posição ON.
■■ Mova a alavanca no sentido das
setas, para acionar o limpador
nas seguintes velocidades:
1
Neblina (Mist) - um ciclo de
operação do limpador.

8

2

Intermitente (INT) — o limpador opera de modo intermitente
e pode ser ajustado girando-se o anel de controle de velocidade 3 .

4

Lento (LO) — operação lenta contínua

5

Rápido (HI) — operação rápida contínua

6

Puxe a alavanca em sua direção para operar o lavador. O
limpador também será acionado por algumas vezes.

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 2

INSTRUMENTOS E CONTROLES

INTERRUPTORES DE ILUMINAÇÃO INTERNA
Iluminação dianteira
■■ Pressione o interruptor 1 para
ligar a luz de leitura. Para desligá-la, pressione novamente o
interruptor 1 .
■■ Pressione o interruptor 2 para
ligar a iluminação interna independentemente da posição da
porta.
■■ Luz do console quando as lanternas ou faróis forem acesos 3 .
■■ Pressione o interruptor 4 para desligar a iluminação interna
quando as portas forem abertas.

Iluminação traseira
Pressione o interruptor 5 para
ligar. Para desligar, pressione novamente o interruptor 5 .

CONTROLE DE VIDROS E TRAVA ELÉTRICA
1

Interruptor de travamento dos
vidros dos passageiros

2

Interruptor
motorista

3

Interruptor do vidro do passageiro traseiro do lado
esquerdo

4

Interruptor da trava elétrica da
porta

5

Interruptor do vidro do passageiro dianteiro

6

Interruptor do vidro do passageiro traseiro do lado direito

do

vidro

do

Nota: Para acionar os interruptores dos vidros elétricos,
pressione para abrir e puxe para fechar.

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 2
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DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO

■■ Pressione o interruptor
para ligar, e pressione novamente
para desligar.
■■ O desembaçador do vidro traseiro desligará automaticamente
após aproximadamente 15 minutos.

LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO
Mova a alavanca 1 para cima ou
para baixo para acionar a luz de
direção.

VOLANTE DE DIREÇÃO AQUECIDO (se equipado)
■■ Acione o interruptor do aquecedor do volante da direção 1
para aquecê-lo após a partida
do motor. A luz indicadora 2 se
acenderá.

10

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 2

INSTRUMENTOS E CONTROLES

■■ Se a temperatura na superfície do volante da direção estiver
abaixo de aproximadamente 20°C (68°F), o sistema aquecerá o
volante até aprox. 30°C (86°F), e se desligará automaticamente.
■■ Caso a temperatura da superfície do volante de direção estiver acima de 20°C (68°F) quando o interruptor estiver ativado,
o sistema não irá aquecer o volante de direção. Isto não é
uma falha.

INTERRUPTOR DE TETO SOLAR (se equipado)

■■ Para abrir ou fechar completamente o teto solar de forma automática, pressione e libere o interruptor na posição 2 para
abrir ou 1 para fechar.
■■ Para parar o teto solar, pressione o interruptor mais uma vez
enquanto o mesmo estiver abrindo ou fechando.
■■ Para elevar o teto solar, primeiramente feche-o, e então pressione o interruptor na posição 1 e então libere-o; não é necessário segurá-lo. Para abaixar o teto solar, pressione o interruptor na posição 2 e então libere-o.
■■ Se a unidade detectar que algo foi preso quando o teto solar
está sendo fechado ou abaixado, será aberto ou levantado
imediatamente.
Nota: O teto solar somente irá operar quando o botão de
partida do motor estiver na posição ON.

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 2
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SEGURANÇA

AJUSTE DA ALTURA DO CINTO
■■ Pressione as laterais do botão
de ajuste A e puxe para fora
para regular a altura desejada
do cinto de segurança (posição
1 a 2 ).

AJUSTE DO APOIO DE CABEÇA
■■ Para abaixar o apoio de cabeça
A , pressione o botão de travamento 1 e coloque o apoio na
posição desejada. Para levantar, não é necessário pressionar
o botão.

AJUSTES MANUAIS DO BANCO DO
PASSAGEIRO DIANTEIRO
■■ Puxe a alavanca 1 para cima
e segure-a enquanto desliza o
banco para frente ou para trás
até a posição desejada. Solte a
alavanca para travar o banco na
posição desejada.

■■ Para reclinar o encosto, puxe a
alavanca 1 para cima e empurre o encosto para trás. Para
levar o encosto para frente,
puxe a alavanca e incline seu
corpo para frente.

12

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 1

SEGURANÇA

REBATIMENTO DO BANCO TRASEIRO
1. Mova o banco do passageiro
dianteiro
totalmente
para
frente.
2. Abra a cobertura do botão
1 na parte detrás do banco
traseiro e pressione-o.
3. Rebata o encosto do banco do
passageiro 2 .

AJUSTES ELÉTRICOS DO BANCO DO
MOTORISTA

■■ Movimente o botão 1 para trás para reclinar até o ângulo
desejado. Para posicionar o encosto do banco para frente novamente, mova o botão para frente e incline o seu corpo para
frente.
■■ Puxe para cima ou empurre para baixo o botão 2 , para ajustar a altura e o ângulo do banco.
■■ Empurre para trás ou para frente o botão 2 , para ajustar o
banco para frente ou para trás na posição desejada.
■■ Empurre o botão 3 para frente ou para trás, para ajustar a
área lombar do encosto.

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 1
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VERIFICAÇÕES E AJUSTES PRELIMINARES

FUNCIONALIDADES DA CHAVE / IGNIÇÃO

Botões da chave inteligente:
1

Partida remota do motor

2

Travamento das portas

3

Destravamento das portas

4

Abertura do porta-malas

HOLD

Alarme de pânico
■■ Não é necessário inserir a CHAVE INTELIGENTE NISSAN no
interruptor de ignição para ligar o veículo, em condições normais de carga da bateria do controle.
■■ Aperte o interruptor de ignição 6 , pressionando o pedal do
freio para ligar o veículo.
5

■■ Aperte o interruptor de ignição 6 uma vez sem a utilização
do freio e partes dos acessórios eletrônicos serão ligados
(modo economia de bateria).
■■ Aperte o interruptor de ignição 6 duas vezes sem apertar o
freio e serão ligados todos os acessórios eletrônicos.
■■ Aperte o interruptor de ignição 6 pela terceira vez sem
apertar o freio e os acessórios serão desligados totalmente.
■■ Você pode travar e destravar
as portas sem tirar a chave do
bolso.
■■ Ao carregar a chave inteligente
com você, é possível travar e
destravar todas as portas pressionando o interruptor de solicitação da maçaneta da porta
dentro do alcance.
■■ Pressione qualquer interruptor de solicitação na maçaneta da
porta 7 , ao carregar a chave inteligente.

14

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 3

VERIFICAÇÕES E AJUSTES PRELIMINARES

PARTIDA REMOTA DO MOTOR (se equipado)
■■ Para usar a função da partida
remota do motor, execute as seguintes etapas:
1. Aponte a chave inteligente
para o veículo.
2. Pressione o botão LOCK
2 para travar todas as
portas.
3. Dentro de 5 segundos, pressione e mantenha pressionado o botão de partida remota
1 até que as luzes indicadoras de direção se
do motor
acendam. Se não for possível enxergar o veículo, pressione e mantenha pressionado o botão de partida remota do
motor por aproximadamente 2 segundos.
■■ Os seguintes eventos ocorrerão quando o motor funcionar:
■■ As luzes de estacionamento se acenderão e permanecerão
acesas enquanto o motor estiver funcionando.
■■ As portas serão travadas e o sistema de controle climático
vai operar conforme estava ajustado antes do motor ter sido
desligado pela última vez.
■■ O motor continuará a funcionar por 10 minutos. Repita as
etapas 1 a 3 para estender o tempo para mais 10 minutos.
■■ Pressione o pedal do freio e coloque o botão de partida do
motor em ON, antes de conduzir o veículo.
■■ Para cancelar a partida remota do motor, execute um dos
itens a seguir:
■■ Aponte a chave inteligente para o veículo, pressione e mantenha pressionado o botão até que as luzes de estacionamento sejam desligadas.
■■ Acione as luzes de emergência.
■■ Coloque o botão de partida do motor em ON e em seguida
em OFF.
Nota: A partida remota do motor só será válida caso o
veículo esteja dentro do alcance operacional da chave.

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 3
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VERIFICAÇÕES E AJUSTES PRELIMINARES

ABERTURA DO PORTA-MALAS

■■ Utilize um dos seguintes métodos para destravar e abrir a tampa do porta-malas:
■■ Pressione o interruptor de solicitação 1 na tampa do portamalas durante mais de um segundo, certificando-se de estar
com a chave inteligente Nissan.
■■ Pressione o botão
segundo

2

na chave inteligente por mais de 0,5

■■ Pressione o interruptor de abertura
da da coluna de direção.

3

localizado à esquer-

ABERTURA DO CAPÔ

■■ Puxe a alavanca de liberação do capô 1 localizada abaixo do
painel de instrumentos do lado do motorista; o capô irá abrir
levemente.

16

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 3

VERIFICAÇÕES E AJUSTES PRELIMINARES

■■ Pressione com os dedos a alavanca na frente do capô 2 para
o lado (como ilustrado) e levante o capô.
■■ Remova da trava a haste de sustentação 3 .
■■ Insira a haste de sustentação no orifício no capô 4 .
■■ Ao fechar o capô do motor, coloque a haste de sustentação na
posição inicial, abaixe o capô do motor em aproximadamente
30 cm (12 pol.) acima da trava e solte-o. Isto permitirá o encaixe correto da trava do capô do motor.

ABERTURA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

■■ O interruptor de liberação da portinhola do bocal de abastecimento de combustível está localizado do lado esquerdo da
coluna de direção, abaixo do painel de instrumentos.
■■ Para abrir a portinhola do bocal de abastecimento de combustível, puxe a alavanca 1 .
■■ A portinhola do bocal de abastecimento de combustível 2
está localizada na lateral traseira direita do veículo.
■■ Se a tampa do bocal de abastecimento de combustível estiver
solta ou faltando, a luz indicadora de falha
pode acender.
Aperte ou instale a tampa do bocal de abastecimento de combustível para dirigir o veículo.

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 3
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VERIFICAÇÕES E AJUSTES PRELIMINARES

AJUSTE DOS ESPELHOS EXTERNOS
■■ Movimente o interruptor 1 para
selecionar o espelho direito ou
esquerdo.
■■ Ajuste cada espelho de acordo
com a posição desejada, utilizando o interruptor 2 .
■■ Para prevenir movimentos acidentais, posicione o interruptor
1 na posição central (neutro).

AJUSTE DO VOLANTE
Para regular a altura e profundidade do volante, empurre a alavanca 1 para baixo, faça os ajustes,
retorne a alavanca à posição inicial para efetivar o ajuste.

TRAVA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS
NA PORTA TRASEIRA

■■ A trava de segurança para crianças evita que as portas traseiras sejam abertas pela MAÇANETA interna.
1
Para travar, mova a alavanca da trava de segurança no sentido da seta, sentido “LOCK”
2
Para destravar, mova a alavanca da trava de segurança no
sentido contrário à seta.

18

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 3

MONITOR, CONTROLE CLIMÁTICO, ÁUDIO E TELEFONE

RÁDIO AM/FM COM CD PLAYER (TIPO A)
(se equipado)

17

Tecla para ejetar o CD
Tecla CD
Tela de exibição
Abertura do CD
t Tecla SEEK (Buscar)
Tecla SCAN (Varredura)
v Tecla TRACK (Faixas)
Tecla BACK (Voltar)
Tecla MENU iPod
Botão TUNE/FOLDER, ENTER/ SETTING (Sintonia/Pasta,
Entrar/Ajustes)
Entrada AUX IN (Entrada Auxiliar)
Teclas de seleção de estação (1 - 6)
Tecla RDM (Aleatório)
Tecla RPT (Repetir)
Botão ON-OFF/VOL (Liga-Desliga/Volume)
Tecla DISP (Tela)
Tecla USB-AUX (Entrada USB - Entrada auxiliar)

18

Tecla FM-AM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ajuste do relógio
1. Pressione a tecla SETTING para exibir o menu de ajustes
na tela.
2. Gire o botão TUNE/ FOLDER para selecionar Clock Adjust
(Ajuste do relógio).

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 4
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MONITOR, CONTROLE CLIMÁTICO, ÁUDIO E TELEFONE

3. Pressione a tecla ENTER para destacar as horas ou os
minutos e em seguida, use o botão TUNE/FOLDER para
ajustar o valor.
4. Pressione a tecla ENTER novamente para confirmar o
valor.

RÁDIO AM/FM COM CD PLAYER (TIPO B)
(se equipado)

1
2

Botão VOL (Liga/Desliga/Volume)
Tecla para ejetar o CD

3

Abertura do CD

4

Botão de rolagem, ENTER/ÁUDIO

5

Tecla BACK (Voltar)

6

Tecla SETUP (Ajustes)

7

Entrada AUX IN (Entrada auxiliar)

8

Tela de exibição

9

Tecla AUX (Auxiliar)

10

v Tecla de avanço de faixa/pasta

11

t Tecla de retrocesso de faixa/pasta

12

Tecla CD

13

Tecla FM/AM

Ajuste do relógio
■■ Selecione o ícone “Ajustes do Relógio” para ajustar a hora e
aparência do relógio na tela. As seguintes configurações podem ser ajustadas:

20

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 4

MONITOR, CONTROLE CLIMÁTICO, ÁUDIO E TELEFONE

■■ Formato Horário: O formato do relógio pode ser ajustado
para 12 ou 24 horas.
■■ Formato de Data: Escolha entre cinco formatos possíveis
para exibição do dia, mês e ano.
■■ Modo Relógio: Selecione o modo para o relógio. A opção
“Automático” usa o sistema GPS para ajustar automaticamente a hora. A opção “Manual” permite ajustar o relógio
usando o ícone “Acertar Relógio”. A opção “Horário de Verão” ajusta a hora com base no fuso horário selecionado
usando o ícone “Horário de Verão”.
■■ Ajustar relógio manualmente: Toque nos ícones “+” ou “-”
para ajustar as horas, minutos, dia, mês e ano para mais ou
para menos. A opção “Modo relógio” deverá estar definida
para “Manual” para que esta opção esteja disponível.

CONTROLE DE ÁUDIO NO VOLANTE
(se equipado)
1

SOURCE Interruptor de seleção e POWER ON
Interruptor POWER ON
■■ Com o interruptor da ignição
na posição ACC ou ON, pressione o interruptor 2 para ligar o sistema de áudio.
Interruptor de seleção
■■ Pressione o interruptor 2 para alternar entre AM, FM1,
FM2, CD* USB/iPod®* (se equipado), Bluetooth® Audio*,
AUX*, AM.

*Estes modos somente são disponíveis quando dispositivos
de mídia compatíveis são inseridos ou conectados ao
sistema.
2

3
4

Interruptor de controle do menu/Tecla ENTER
■■ Quando a tela estiver exibindo uma tela de áudio, pressione
o interruptor de seleção 2 para cima ou para baixo para
selecionar uma estação, trilha, CD ou pasta.
■■ Pressione para cima ou para baixo por menos de 1,5 segundo para selecionar uma estação, faixa ou pasta anterior ou
posterior.
Tecla Back (Voltar)
Interruptor de controle de volume
■■ Pressione
ou
diminuir o volume.

no interruptor

4

para aumentar ou

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 4
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CONECTIVIDADE
■■ A conexão USB está localizada
no console central 1 abaixo
dos controles do aquecedor e
ar-condicionado.
■■ Quando um dispositivo de armazenamento compatível for
inserido, os arquivos de áudio
compatíveis armazenados no
dispositivo podem ser executados através do sistema de áudio do veículo.

CÂMERA DE RÉ COM DETECTOR DE
OBJETOS EM MOVIMENTO (se equipado)

Quando a alavanca seletora de marchas for colocada na posição R (Ré), o monitor 2 exibirá a visão traseira do veículo.
Linhas guia serão mostradas na tela.
As linhas-guia no monitor podem ser ligadas ou desligadas de
duas formas:
■■ Com a alavanca seletora de marchas na posição R (Ré):
Pressione a tecla CAMERA 1 para alternar este recurso entre ligado e desligado.
■■ Com a alavanca seletora de marchas em outra posição que
não seja R (Ré):
1. Pressione a tecla CAMERA 1 .
2. Selecione o ícone “Mostrar linhas de guia” para alternar
esta função entre ligado e desligado.
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Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 4
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As linhas mostradas na tela indicam a área livre do veículo e distâncias dos objetos com referência à linha A do para-choque.
As linhas-guia de distância indicam as distâncias da carroceria
do veículo.
■■ Linha vermelha 3 : aproximadamente 0,5 m
■■ Linha amarela 4 : aproximadamente 1m
■■ Linha verde 5 : aproximadamente 2 m
■■ Linha verde 6 : aproximadamente 3 m
■■ Linha A indica a área livre do veículo e distâncias dos objetos
com referência à linha do para-choque.

Detector de objetos em movimento (MOD)
■■ O sistema do detector de objetos em movimento (MOD) pode
informar ao condutor quanto a objetos em movimento na câmera de ré ou na vista lateral traseira.
■■ O sistema irá operar quando a alavanca seletora de marchas
estiver na posição R (Ré) e a velocidade do veículo for de
aproximadamente 8 km/h ou menos.
■■ Se o sistema MOD detectar objetos em movimento próximos
ao veículo, uma malha amarela será exibida na imagem da
câmera e um alarme soará.
■■ Um ícone MOD (azul) é exibido na imagem onde o sistema
MOD está operando.
■■ Um ícone MOD (cinza) é exibido na imagem onde o sistema
MOD não está operando.
■■ O ícone MOD não é exibido, caso o sistema tenha sido desligado através das configurações do menu na tela de informações do veículo.
■■ O sistema MOD não irá operar se a tampa do porta-malas
estiver aberta.

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 4
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CONTROLE DE CLIMATIZAÇÃO
Aquecedor e Ar-Condicionado (Automático) (se equipado)

1

Tecla do desembaçador dianteiro
■■ Pressione a tecla

2

para ativar desembaçador dianteiro.

Seletor do controle de temperatura (lado do motorista) / Tecla AUTO (automático) do controle climático.
■■ Pressione a tecla AUTO. Gire o seletor de controle de temperatura para a esquerda ou para a direita para ajustar a
temperatura desejada.

3

Tela de exibição

4

Seletor do controle de temperatura (lado do passageiro) /
Tecla DUAL (controle de temperatura do lado do passageiro)
■■ Pressione a tecla DUAL ou gire o seletor de temperatura
do passageiro para ajustar individualmente as temperaturas
para o motorista e o passageiro, usando os respectivos seletores de temperatura.

5

Tecla de circulação do ar externo
para a circulação de ar externo para
■■ Pressione a tecla
o compartimento dos passageiros.

6

Tecla de recirculação do ar
■■ Pressione a tecla
veículo.

7

para recircular o ar do interior do

Tecla A/C (ar-condicionado)
■■ Pressione a tecla A/C. O ar-condicionado não é ativado.
Gire o seletor de temperatura para a temperatura desejada.
Não selecione uma temperatura mais baixa que a temperatura externa. Caso contrário, o sistema pode não operar
adequadamente.
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Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 4
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Tecla MODE (controle manual do fluxo do ar)

8

■■ Pressione a tecla MODE para controlar manualmente o fluxo de ar.
Teclas de controle da velocidade do ventilador

9

■■ Pressione a tecla de controle do ventilador
lar manualmente a velocidade.
10

para contro-

Tecla ON-OFF

■■ Pressione a tecla ON-OFF para Ligar-Desligar o sistema.
11

Tecla do desembaçador traseiro

■■ Pressione a tecla

para ligar o desembaçador traseiro.

Nota: Para funcionamento do sistema de aquecimento e arcondicionado o motor deverá estar em funcionamento.

CONTROLE DE VELOCIDADE NO VOLANTE/
BLUETOOTH (se equipado)
Controle de velocidade
1
2

3

4

Interruptor “CANCEL” cancela
uma velocidade pré-definida.
Interruptor “ACCEL/RES” aumenta ou reduz a velocidade durante o controle de velocidade.
Interruptor “COAST/SET” confirma ou ajusta o valor de uma
velocidade definida.
Interruptor “ON/OFF” Liga/Desliga o controle de velocidade.

Bluetooth
5

Falar/Entrar
■■ Pressione o interruptor 5 para iniciar um telefonema, responder
a uma chamada ou escolher uma opção de menu.

6

Fim/Retornar
■■ Pressione o interruptor

6

para rejeitar/finalizar uma ligação.

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulos 4 e 5
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SISTEMA DE ADVERTÊNCIA DE PONTO
CEGO (BSW) (se equipado)
■■ O sistema de advertência de
ponto cego (BSW) alerta o motorista sobre outros veículos em
faixas adjacentes ao mudar de
faixa.
■■ O sistema BSW opera acima de
aproximadamente 32 km/h.
■■ Quando a câmera detectar algum veículo na zona de detecção, a luz indicadora de ponto
cego, localizada na parte interna dos espelhos retrovisores externos 1 , se acenderá. Se o indicador de direção for ativado,
o sistema é ativado (duas vezes) e a luz indicadora de ponto
cego piscará para alertar o motorista. A luz indicadora de ponto cego continuará a piscar até que um veículo detectado não
esteja mais na zona de detecção.
■■ Pressione o interruptor do sistema de advertência 2 para
desligar temporariamente o sistema de advertência. Quando o
sistema de advertência for desligado, a luz indicadora 3 permanecerá apagada. O sistema poderá ser ativado novamente,
utilizando o menu de configurações na tela de informações do
veículo.

SISTEMA DE ADVERTÊNCIA DE MUDANÇA
DE FAIXA (LDW) (se equipado)
■■ O sistema de advertência de
mudança de faixa (LDW) alerta
o motorista quando o veículo
estiver perto de uma faixa de
rolagem.
■■ O sistema LDW opera acima de
aproximadamente 70 km/h.
■■ Quando o veículo se aproximar
de uma faixa de rolagem à esquerda ou direita, o sistema LDW ativará um aviso sonoro, e
a luz (laranja) 1 do sistema LDW no painel de instrumentos
piscará para alertar o motorista.
■■ Pressione o interruptor do sistema de advertência 2 para
desligar temporariamente o sistema de advertência. Quando o
sistema de advertência for desligado, a luz indicadora 3 permanecerá apagada. O sistema poderá ser ativado novamente
através do menu de configurações na tela de informações do
veículo.
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Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 5
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SISTEMA DE MONITORAMENTO DA PRESSÃO
DOS PNEUS (TPMS) (se equipado)

■■ Cada pneu, incluindo o pneu reserva, deve ser verificado
mensalmente quando estiver frio e calibrado de acordo com
a pressão de ar recomendada pelo fabricante do veículo, indicada na placa de avisos do veículo, ou etiqueta da pressão
de ar dos pneus.
■■ A mensagem de advertência “Tire Pressure Low - Add Air” é
exibida na tela 1 quando a luz de advertência de baixa pressão dos pneus 2 se acender e for detectada baixa pressão
dos pneus.
■■ Ao calibrar um pneu com baixa pressão o alerta de calibração dos pneus fornece sinais visuais e sonoros para ajudar
a calibrar os pneus com a pressão dos pneus recomendada
a FRIO.
■■ Para calibrar um pneu equipado com TPMS siga os passos
abaixo:
1. Estacione o veículo em lugar plano e seguro.
2. Acione o freio de estacionamento e coloque a alavanca
seletora de marchas na posição P (Park).
3. Pressione o botão de partida do motor em ON. Não dê
partida ao motor.
4. Calibre a pressão do pneu. Após alguns segundos, os indicadores de advertência irão começar a piscar.
5. Quando a pressão designada for alcançada, a buzina soa
uma vez e os indicadores de advertência param de piscar.
6. Execute as etapas acima para cada pneu.

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 5
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■■ Após o pneu ser calibrado na pressão recomendada, o veículo deve ser conduzido em velocidade acima de 25 km/h
para acionar o TPMS e apagar a luz de advertência de baixa
pressão dos pneus 2 e a mensagem de advertência “Tire
Pressure Low - Add Air”.
■■ Quando o sistema detectar uma falha, o indicador irá piscar
por aproximadamente um minuto e depois permanecerá aceso continuamente. Contate uma concessionária NISSAN para
verificar o sistema.
■■ A pressão dos pneus aumenta e diminui, dependendo do calor causado pela operação do veículo e temperatura externa.
A baixa temperatura externa pode diminuir a temperatura do
ar dentro do pneu, o que pode causar a baixa pressão de ar
no pneu. Isto pode ocasionar o acendimento de luz de advertência de baixa pressão do pneu. Se a luz de advertência de
baixa pressão dos pneus 2 se acender em baixa temperatura
ambiente, verifique a pressão nos quatro pneus.

VISÃO DO MOTOR
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1

Reservatório de fluido da direção assistida

2

Reservatório do líquido de arrefecimento do motor

3

Tampa do bocal de abastecimento de óleo do motor

4

Reservatório do fluido de freio

5

Filtro de ar

6

Caixa de fusíveis/ Conexões fusíveis

7

Bateria

8

Vareta de medição do óleo do motor

9

Tampa do radiador

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulos 5 e 8
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10

Localização da correia de acionamento

11

Reservatório do fluido do lavador de para-brisa

■■ Consulte o manual do proprietário para saber quais fluidos
utilizar.

Veriﬁcação do Nível de Óleo do Motor
■■ Utilize a vareta medidora do nível de óleo para veriﬁcar o nível
de óleo.
■■ Após o funcionamento do motor, aguarde pelo menos 10 minutos antes de veriﬁcar o nível
de óleo.

TRANSMISSÃO CONTINUAMENTE VARIÁVEL
(CVT)
1

Tampa de liberação da trava
da alavanca de seleção

2

Posição P (Park)
■■ Utilize esta posição ao estacionar o veículo ou ao dar a
partida no motor.

3

Posição R (Reverse)
■■ Utilize esta posição para dar
marcha a ré.

4

Posição N (Neutral)
■■ Nenhuma marcha estará engatada.

5

Posição D (Drive)
■■ Utilize esta posição para o deslocamento normal à frente.

6

Posição Ds (Drive Sport) (se equipado)
■■ Utilize esta posição para uma condução esportiva.

7

Botão do modo SPORT

8

Botão da alavanca seletora de marchas

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário Capítulo 8

29

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O guia de referência rápido não substitui o manual do proprietário. Para mais informações sobre os itens que compõem esse guia, consulte o manual do proprietário. Para
sua segurança faça todos os ajustes com o veículo parado.
Para sua segurança apenas acione a abertura do porta-malas e capô com o veículo parado.
Use sempre o cinto de segurança. Não faça o ajuste do cinto
de segurança com o veículo em movimento.
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Este guia rápido tem a intenção de ajudá-lo a
conhecer características únicas e funcionais do
seu novo veículo. Entretanto, ele não substitui
o Manual do Proprietário. O Manual do Proprietário contém informações mais detalhadas
para ajudá-lo no entendimento dos cuidados,
características, operação e manutenção do
seu veículo.

Impresso no Brasil
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