
RÖVID ÚTMUTATÓ A NISSANCONNECT
EV HASZNÁLATÁHOZ

Hozza ki a legtöbbet Nissan elektromos autójából a NissanConnect EV segítségével. Az alábbi egyszerű 
lépésekkel kezelheti Nissanját számítógépről vagy okostelefonról. Megtekintheti és kezelheti az 
akkumulátort és a töltés állapotát, a klíma beállításait, a becsült hatótávot és a Find My Car szolgáltatást. 

YOU+ ÚTVONALTERVEZÉS

HA MÁR VAN YOU+NISSAN-FIÓKJA, FOLYTASSA A 3. OLDALON
HA NINCS YOU+NISSAN-FIÓKJA

1. Kattintson a FIÓKOM LÉTREHOZÁSA gombra a 
You+Nissan weboldalán (https://youplus.nissan.
hu/HU/hu/YouPlus/register/registerStep1AP.html). 

2. Adja meg a járműve alvázszámát! 

HOL TALÁLOM AZ ALVÁZSZÁMOMAT?
   Az alvázszám (VIN szám ( járműazonosító szám)

a jármű műszerfalán, a vezetőoldalon található. 
Ha nem találja az alvázszámot, nyissa ki az első 
vezetőoldali ajtót, és nézze meg az ajtóoszlopot 
(ott, ahol a zármechanika reteszel becsukáskor). 
Az alvázszám (VIN-szám) nagy valószínűséggel itt 
is fel van tüntetve. 

Egyéb helyek, ahol az alvázszám szerepel: 
Biztosítási kártya / biztosítási szabályzat, Jármű 
forgalmi engedélye 

Ha az exkluzív online szolgáltatások összes 
előnyét élvezni szeretné, először regisztrálnia kell 
a You+Nissan tulajdonosi portálon. Ha még nincs 
You+Nissan-fiókja, a kezdéshez kövesse az alábbi 
lépéseket: 
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4. Tegyen jelölést a You+Nissan Használati 
feltételek jelölőnégyzetébe, és érvényesítse az 
alvázszámát a FOLYTATÁS gombra kattintva. 

Ezután folytassa a 4. oldalon (HOGYAN LEHET 
ELŐFIZETNI AZ ONLINE SZOLGÁLTATÁSOKRA?)

3. Töltse ki a felhasználói adatokat tartalmazó 
űrlapot. 
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HA MÁR VAN FIÓKJA, KÖVESSE AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET

2. Kattintson az ÚJ AUTÓ HOZZÁADÁSA elemre. 

1.  Jelentkezzen be a You+Nissan oldalon 
(https://youplus.nissan.hu/HU/hu/YouPlus.
html), nyissa meg a SAJÁT NISSAN oldalt, majd 
a SAJÁT GARÁZS. 

3. Adja meg a járműve alvázszámát vagy 
regisztrációs számát. 

HOL TALÁLOM AZ ALVÁZSZÁMOT?  
   Az alvázszám a jármű műszerfalán, a 

vezetőoldalon található. Ha nem találja az 
alvázszámot, nyissa ki az első vezetőoldali 
ajtót, és nézze meg az ajtóoszlopot (ott, ahol 
a zármechanika reteszel becsukáskor). Az 
alvázszám (VIN-szám) nagy valószínűséggel itt is 
fel van tüntetve. 

Egyéb helyek, ahol az alvázszám szerepel: Biztosítási 
kártya / biztosítási szabályzat, Jármű forgalmi 
engedélye 
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1. A You+Nissan oldalon (https://youplus.nissan.
co.uk/GB/ en/YouPlus.html) kattintson AZ ONLINE 
SZOLGÁLTATÁSOK MEGNYITÁSA gombra az „Online 
szolgáltatások” oldal megnyitásához. 

2. Annak megerősítéséhez, hogy valóban Ön az 
autó tulajdonosa, illetve senki más nem használja 
az Ön által igényelt online szolgáltatásokat, le kell 
folytatni a tulajdonosi ellenőrzést. 
Kattintson a „TOVÁBB A TULAJDONJOG 
ELLENŐRZÉSÉHEZ” gombra. 

3. A biztonsági ellenőrzés részeként, lépjen a 
járművéhez és kapcsolja be / ki. 
- Amikor készen van, kattintson a "KEZDÉS" gombra. 
- A továbbiakban egy óra áll a rendelkezésére, hogy 
befejezze az ellenőrzést. Kérjük győződjön meg róla, 
hogy kapcsolódott a járművéhez. 
- Majd kattintson a "FOLYATATÁS" gombra és üljön 
be a járművébe.

HOGYAN LEHET ELŐFIZETNI AZ ONLINE SZOLGÁLTATÁSOKRA? 
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4.  Ha beült a járműbe 

- A START/STOP gomb megnyomásával indítsa el a 
járművet. 
- FONTOS. Ha van beépített navigációs eszköze, 
nyugtázza a navigációs képernyőn megjelenő jogi 
nyilatkozatot.
- Várjon 1 percet.
- Nyomja a START/STOP gombot a jármű 
leállításához.

5. Üzenet jelzi, hogy a jármű tulajdonjogának 
ellenőrzése sikeresen lezajlott. A megerősítés 
legfeljebb 3 percet vesz igénybe, gyenge jel erősség 
esetén többet. 

HÁLÓZATI LEFEDETTSÉG ELLENŐRZÉSE
Az Ön járműve mobilhálózaton keresztül éri el az 
online szolgáltatásokat. A folyamat során felmerülő 
probléma oka a területen lévő gyenge jelerősség 
lehet. 

A hálózati lefedettség ellenőrzéséhez hajtsa végre 
az alábbi lépéseket: 

- A navigációs rendszer képernyőjén keresse meg a 
hálózat ikonját. Ez a jobb felső sarokban található. 
- Ha az ikon 1 vagy több sávból áll, akkor megfelelő 
a hálózati lefedettség. Ellenkező esetben hajtson a 
járművével olyan helyre, ahol a jelerősség megfelelő. 
- Ha az ikon áthúzott járművet mutat, az azt jelzi, 
hogy a jármű nincs aktiválva. => Lépjen kapcsolatba 
a kereskedővel vagy a Nissan Ügyfélszolgálattal. 

HÁLÓZATI 
LEFEDETTSÉG

NINCS HÁLÓZATI 
LEFEDETTSÉG

HOGYAN LEHET ELŐFIZETNI AZ ONLINE SZOLGÁLTATÁSOKRA? 
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6. Pár lépés maradt hátra, hogy befejezze a 
folyamatot. Az online szolgáltatások oldalon 
láthatja, az 'ELÉRHETŐ ELŐFIZETÉSEK' panelt. 

HOGYAN LEHET ELŐFIZETNI AZ ONLINE SZOLGÁLTATÁSOKRA? 

7. Feliratkozás a NissanConnect EV szolgáltatásra: 
Válassza ki a NissanConnect EV előfizetést. 
Kattintson az „ELŐFIZETÉS MOST” gombra az 
előfizetési folyamat véglegesítéséhez. 
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8. Tegyen jelölést a Használati feltételek 
jelölőnégyzetbe, és érvényesítse az előfizetést a 
„FOLYTATÁS” gombra kattintva. 

HOGYAN LEHET ELŐFIZETNI AZ ONLINE SZOLGÁLTATÁSOKRA? 

9. Megerősítési ablak jelenik meg. Kattintson a 
SAJÁT ELŐFIZETÉSEK MEGTEKINTÉSE gombra az 
Online szolgáltatások kezelőpult megnyitásához. 
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Ha az „ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK MEGTEKINTÉSE” 
gombra kattint, lehetősége van igénybe venni az 
online szolgáltatásokat. 

Asztali számítógép használata esetén a rendszer 
átirányítja az Online szolgáltatások kezelőpultjára. 

Okostelefonon használhatja a „NissanConnect 
EV” alkalmazást. (Elérhető Android és iOS 
rendszer esetén is)

ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK 
MEGTEKINTÉSE 

Az Online szolgáltatások oldalon az aktív előfizetés 
hozzáférést biztosít a NissanConnect EV összes 
funkciójához. 
Ha az előfizetése lejárt, ismét elő kell fizetnie a 
NissanConnect EV szolgáltatások használatához. 

Ellenőrizheti, hogy aktív-e az online 
szolgáltatásra vonatkozó előfizetése.  

A You+Nissan oldalon kattintson az „ONLINE 
SZOLGÁLTATÁSOK MEGTEKINTÉSE” gombra az 
online szolgáltatások oldalának megnyitásához. 

AKTÍV AZ ELŐFIZETÉSEM?
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NISSANCONNECT EV ALKALMAZÁS

A bejelentkezést követően igénybe veheti az Online 
szolgáltatások exkluzív előnyeit: 
• Megtekintheti és kezelheti a töltés és a  

klímavezérlés állapotát. 
• A Plan My Route funkcióval megtervezheti 

utazását,  
és töltési pontokat kereshet. 

• A Find My Car szolgáltatással megkeresheti 
autóját. 

Ezután jelentkezzen be a NissanConnect EV 
alkalmazásba a You+Nissan oldalon megadott 
adatokkal. 

Ahhoz hogy elérje az Online Szolgáltatásokat 
az okostelefonjáról, le kell töltenie a 
NissanConnect EV applikációt telefonjára.

TÖLTSE LE AZ ALKALMAZÁST

BEJELENTKEZÉS FUNKCIÓK ÉS ELŐNYÖK
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RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA
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A klímaberendezés távvezérlése 
A You+Nissan weboldalon, illetve a NissanConnect EV 
alkalmazásban távolról is be-, illetve kikapcsolhatja a klímát. 

Autókereső
A You+Nissan weboldalon, illetve a NissanConnect EV 
alkalmazásban megjelenítheti térképen a jármű pozícióját.

Útvonal megtervezése és átküldése az autóba 
A You+Nissan weboldalon, illetve a NissanConnect EV 
alkalmazásban megtervezheti az útvonalat a pillanatnyi 
töltési állapotot és az útvonal mentén rendelkezésre álló 
töltési pontokat is figyelembe véve, majd az útvonalat 
átküldheti az autóba. 

Akkumulátor állapotának ellenőrzése
A You+Nissan weboldalon, illetve a NissanConnect EV 
alkalmazásban távolról ellenőrizheti az akkumulátor 
töltöttségét, a hatótávot, valamint a csatlakoztatás és a 
töltés állapotát.

Töltés távoli (azonnali) indítása és értesítés: töltés 
leállítása/befejezése
Ha a jármű csatlakoztatva van, távolról elindíthatja a töltést 
a You+Nissan weboldalról, illetve a NissanConnect EV 
alkalmazásból. 

Csatlakoztatással kapcsolatos emlékeztető 
Tárolhatja a kedvenc töltési pontok helyét – így járműve 
jelezni fogja, amikor ezek közelében jár, és emlékezteti a 
csatlakoztatásra. 

KÖRNYEZETKÍMÉLÉSI rangsor 
Megnézheti, hogy hol szerepel a környezettudatos vezetés 
regionális és globális ranglistáján a többi, szintén Nissan 
elektromos autóval rendelkező tulajdonoshoz képest. 

Vezetés elemzése 
A You+Nissan weboldalon, illetve a NissanConnect EV 
alkalmazásban megtekintheti a vezetéssel kapcsolatos 
információkat. 

Értesítés: Akkumulátorról történő fűtés indítása/
leállítása*
Értesítést kap az akkumulátorról történő fűtés aktiválásáról. 



RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA
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FEDÉLZETI WEBES ALKALMAZÁS SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA VISIA
ACENTA

N-CONNECTA
TEKNA

Keressen töltőpontokat, ha lemerülőben van az 
akkumulátor
A jármű jelzi, ha az akkumulátor lemerülőben van, és a 
legközelebbi töltési ponthoz irányítja. 

Töltési pontok, információk és egyéni helyek 
letöltése: töltési pontok az otthona közelében 
Megtekintheti a töltési pontok adatait, és naprakész 
állapotban tarthatja ezeket. 

Töltőállomások keresése a következők alapján: 
- Település és cím 
- Csatlakozó típusa

Mobil információs szolgáltatások és kedvenc 
információk letöltése (RSS)
Hozzáférhet az RSS-hírcsatornához a járműből. 

Elérhető terület térképe
Az aktuális töltöttséggel elérhető lehetséges uticélok.

Érkezéskori töltöttségi állapot előrejelzése
Becslést ad, hogy mekkora lesz az akkumulátor töltöttségi 
szintje az úti cél elérésekor. 

Kizárólag Finnországban, Svédországban, Norvégiában, Észtországban, Litvániában, Lettországban, Dániában, Magyarországon, Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában érhető el.


