
A NOSSA PROMESSA. A SUA EXPERIÊNCIA.

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO PARA O 
NISSANCONNECT EV

Certifique-se de que usufrui ao máximo do seu veículo elétrico Nissan com o NissanConnect EV. Siga estes 
passos simples para gerir o seu Nissan através do seu computador ou Smartphone. Poderá visualizar e 
fazer a gestão da sua bateria e estado de carregamento, configurações de ar condicionado, autonomia de 
condução estimada e o serviço Encontrar o meu carro. 

INSTRUÇÕES DO YOU+

SE TIVER UMA CONTA YOU+NISSAN, VÁ PARA A PÁGINA 3
SE NÃO TIVER UMA CONTA YOU+NISSAN

1. Clique no botão CRIAR O MEU ESPAÇO na página inicial 
do You+Nissan.

2. Introduza o VIN do seu veículo. 

ONDE ENCONTRO O MEU VIN?
   
O VIN pode ser encontrado procurando no painel 
de instrumentos, do lado do condutor. Se o VIN 
não puder ser encontrado, abra a porta do lado do 
condutor e olhe para a ombreira da porta (onde a 
porta trava quando está fechada). É provável que o 
VIN também seja apresentado neste sítio. 
Outras localizações do VIN: Cartão de Seguro/ 
Apólice de seguro / Documento de Registo da 
viatura. 

Para aceder a todos os benefícios exclusivos dos 
seus Serviços Conectados, deve primeiro registar-se 
no portal do proprietário You+Nissan. Se ainda não 
tiver uma conta You+Nissan, siga estes passos para 
criar uma: 
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4. Assinale a caixa de verificação Termos e
Condições para o You+Nissan e valide o seu VIN,
clicando no botão “CONTINUAR” . 

Depois vá à página 4 (COMO SUBSCREVER OS
SERVIÇOS LIGADOS?) 

3. Preencha o formulário de informações do 
utilizador. 

2



A NOSSA PROMESSA. A SUA EXPERIÊNCIA.

SE JÁ TEM UMA CONTA, DEVE SEGUIR ESTES PASSOS

2. Clique em ADICIONAR UM VEÍCULO. 

1. Inicie sessão no You+Nissan, vá a O MEU NISSAN e 
depois aceda a A MINHA GARAGEM. 

3. Introduza o VIN 

ONDE ENCONTRO O MEU VIN? 
   
O VIN pode ser encontrado procurando no painel 
de instrumentos, do lado do condutor. Se o VIN 
não puder ser encontrado, abra a porta do lado do 
condutor e olhe para a ombreira da porta (onde a 
porta trava quando está fechada). É provável que o 
VIN também seja apresentado neste sítio. 
Outras localizações do VIN: Cartão de seguro/
apólice de seguro Registo do veículo 
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1. No You+Nissan, clique no botão “IR PARA OS 
SERVIÇOS LIGADOS” para aceder à página dos 
Serviços Ligados. 

2. Para confirmar que este veículo é seu e que 
estes Serviços Ligados não são utilizados por mais 
ninguém, vai precisar de passar pela verificação do 
comprovativo de compra. 

Clique em “CONTINUAR A VERIFICAÇÃO DA 
COMPRA”. 

3. Como parte do processo de segurança, precisará 
de dirigir-se ao seu veículo para ligá-lo e desligá-lo. 

• Quando estiver pronto, clique em começar. 
• Terá 1 hora para completar o processo de 
verificação. Por favor, certifique-se que tem acesso 
ao seu veículo durante este tempo.
• Em seguida, clique no botão "CONTINUAR" e vá até 
ao seu veículo.

COMO SUBSCREVER AOS SERVIÇOS LIGADOS? 
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4.  Quando estiver no veículo 

• Prima o botão START/STOP para ligar o seu veículo. 

• IMPORTANTE. Se tiver navegação, aceite o aviso no 
ecrã de navegação. 

• Aguarde 1 minuto. 

• Prima o botão START/STOP para desligar o seu 
veículo

5. Uma mensagem de sucesso irá confirmar que 
conseguiu passar o procedimento Comprovativo 
de Compra. A confirmação pode demorar até 3 
minutos ou mais, dependendo da sua cobertura da 
rede.

VERIFICAÇÃO DA COBERTURA DE REDE
O seu veículo usa redes móveis para aceder aos 
Serviços Ligados. Se tiver dificuldades com o 
processo, pode estar numa área com sinal fraco. 

Para verificar a cobertura de rede, siga os seguintes 
passos: 

• No ecrã do sistema de navegação, identifique o 
ícone de rede. Está localizado no canto superior 
direito. 
• Se o ícone tiver 1 ou várias barras, significa que 
tem cobertura de rede suficiente. Caso contrário, 
conduza o seu veículo até uma área com sinal mais 
forte. 
• Se o ícone tiver uma cruz por cima do veículo, 
significa que o seu veículo não se encontra ativado 
=> Contacte o seu concessionário ou o Serviço de 
Apoio ao Cliente da Nissan. 

COMO SUBSCREVER AOS SERVIÇOS LIGADOS? 
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6. Está a poucos passos para terminar a sua 
subscrição. Na página Serviços Ligados, pode ver 
as "SUBSCRIÇÕES DISPONÍVEIS".

COMO SUBSCREVER AOS SERVIÇOS LIGADOS? 

7. Para subscrever o NissanConnect EV: Selecione 
a subscrição NissanConnect EV. Clique no botão 
“SUBSCREVER AGORA” para finalizar o processo de 
subscrição.  
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8. Assinale a caixa de verificação dos Termos e 
Condições e valide a sua subscrição clicando no 
botão “CONTINUAR”. 

COMO SUBSCREVER AOS SERVIÇOS LIGADOS?

9. Aparece uma janela de confirmação. Clique no 
botão COMO SUBSCREVER AOS SERVIÇOS LIGADOS 
para aceder ao painel de instrumentos dos Serviços 
Ligados. 
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Quando clicar no botão “IR PARA SERVIÇOS 
LIGADOS”, poderá usar os seus serviços ligados. 
Se estiver no seu computador, será 
reencaminhado para o painel de instrumentos 
dos Serviços Ligados. 
Se estiver a usar um Smartphone, pode usar a 
aplicação “NissanConnect EV”. Disponível para 
Android e iPhone.

VER OS SEUS SERVIÇOS LIGADOS

Na página dos Serviços Ligados, a sua subscrição 
ativa garante-lhe acesso a todas as funcionalidades 
do NissanConnect EV. Se a sua subscrição tiver 
expirado, vai precisar de subscrever-se novamente 
de forma a usar os serviços NissanConnect EV. 

Verifique se a sua subscrição aos Serviços 
Ligados do seu veículo está ativa. 

Em You+Nissan, clique no botão “IR PARA OS 
SERVIÇOS LIGADOS”para aceder à página dos 
Serviços Ligados.

A MINHA SUBSCRIÇÃO ESTÁ ATIVA? 
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APLICAÇÃO NISSANCONNECT EV

Assim que tiver iniciado sessão, poderá aceder aos 
benefícios exclusivos dos Serviços Ligados: 
• Ver e gerir o estado do seu carregamento 

e  controlo de climatização.  
• Planear a sua viagem e encontrar os seus 

pontos de carregamento  usando Planear a 
minha Rota.  

• Usar o serviço Encontrar o meu carro para 
localizar o seu veículo.  

Depois, inicie sessão na aplicação 
NissanConnect EV usando as informações de 
início de sessão que criou quando se registou 
no You+Nissan. 

Para que possa gerir os seus Serviços Ligados 
através do seu smartphone, tem que fazer o 
download da aplicação NissanConnect EV que 
está disponivél na sua App Store® ou Google 
Play Store®.  

DESCARREGAR A APLICAÇÃO

INICIAR SESSÃO FUNCIONALIDADES E BENEFÍCIOS
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DISPONÍVEIS

10

A BORDO WEB APLICAÇÃO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VISIA
ACENTA

N-CONNECTA 
TEKNA

Controlo Remoto da Climatização 
Inicie e pare o controlo de climatização remotamente 
através do portal web You+Nissan ou da aplicação 
NissanConnect EV 

Localizador do meu carro
A partir do portal web do You+Nissan ou da aplicação 
NissanConnect EV, solicite a exibição da posição do seu 
veículo num mapa

Planeie a sua rota e envie-a para o veículo
A partir do portal web You+Nissan ou da aplicação 
NissanConnect EV, planeie uma rota tendo em conta 
o seu estado atual de carregamento e os pontos de 
carregamento ao longo da viagem e envie a rota para o 
veículo 

Verificação do Estado da Bateria 
Através do portal web You+Nissan ou da aplicação 
NissanConnect EV, verifique remotamente o nível de 
bateria, a autonomia do veículo, estado de ligação e estado 
de carregamento 

Início do Carregamento Remoto (imediato) e 
Notificação:
paragem/conclusão do carregamento Quando o seu 
veículo estiver ligado, inicie o carregamento remotamente 
através do portal web You+Nissan ou da aplicação 
NissanConnect EV 

Lembrete de ligação 
Guarde os seus pontos de interesse de carregamento 
favoritos e o seu veículo irá dizer-lhe quando estiver perto 
dos seus pontos de interesse guardados e lembrá-lo de 
ligar 

Rankings ecológicos 
Avalie a sua condução ecológica relativamente a outros 
condutores de VE da Nissan na sua região ou em todo o 
mundo 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DISPONÍVEIS
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A BORDO WEB APLICAÇÃO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VISIA
ACENTA

N-CONNECTA 
TEKNA

Análise da condução 
Aceda às informações sobre a condução no portal web 
You+Nissan ou na aplicação NissanConnect EV 

Notificação: Start/stop de aquecimento de 
bateria*
Notificado quando o aquecimento da bateria está ativado 

Pesquisa de pontos de interesse de 
carregamento na eventualidade de pouca 
bateria do VE
 O veículo irá avisá-lo e orientá-lo para os pontos de 
carregamento próximos quando estiver com pouca bateria

Informação do Ponto de interesse de 
carregamento e descarregamento do ponto de 
interesse manual:
pontos de carregamento perto de si Aceda às informações 
do ponto de interesse de carregamento do VE e mantenha 
as informações do ponto de interesse de carregamento 
atualizadas 

Pesquisa das estações de carregamento por: 
• Cidade e morada 
• Tipo de porta

Serviços informativos móveis e Descarregamento 
das minhas informações favoritas (RSS)
 Aceda ao feed RSS a partir do seu veículo 

Mapa de área alcançável 
Possíveis destinos com carga atual de bateria 

Prognóstico do Estado de Carregamento no 
destino de chegada
 Suposição do nível de bateria restante quando chegar ao 
seu destino 

*Disponível apenas na Finlândia, Suécia, Noruega, Estónia, Lituânia, Letónia, Dinamarca, Hungria, Polónia, República Checa, Eslováquia


