
VÅRT LØFTE. DIN OPPLEVELSE.

HURTIGVEILEDNING FOR
NISSANCONNECT EV

Sørg for at du får mest mulig ut av din Nissan-elbil med NissanConnect EV. Følg disse enkle trinnene for 
å administrere Nissan-bilen din med en datamaskin eller smarttelefon. Du vil kunne vise og administrere 
batteri- og ladestatus, innstillinger for klimaanlegget og estimert kjøreavstand. 

BRUKSANVISNING FOR YOU+NISSAN

«GÅ TIL SIDE 3 HVIS DU HAR EN YOU+NISSAN-KONTO»
HVIS DU IKKE HAR EN YOU+NISSAN-KONTO

1. Klikk på REGISTRER DEG på YOU+NISSAN.

2. Skriv inn bilens VIN (chassisnummer) 
HVOR FINNER JEG VIN-NUMMERET? 
VIN-nummeret finner du på dashbordet helt nede 
ved frontruten på førersiden av bilen. Hvis du ikke 
finner VIN-nummeret der kan du åpne døren på 
førersiden og se på dørstolpen (der hvor døren låses 
når den er lukket). Det er en god mulighet for at VIN-
nummeret også vises der. 

Andre steder hvor du kan finne VIN-nummeret:  
Vognkortet eller fakturaen for bilen. 

Du må først registrere deg på eierportalen 
You+Nissan for å få tilgang til alle de eksklusive 
fordelene ved å bruke tilkoblingstjenestene. Hvis 
du ikke allerede har en You+Nissan-konto, gjør du 
følgende for å komme i gang: 
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4. Kryss av for at du godtar betingelsene 
og vilkårene for You+Nissan og bekreft VIN-
nummeret ved å klikke på FORTSETT. 

Gå deretter til side 4 (HVORDAN ABONNERER DU 
PÅ TILKOBLINGSTJENESTER?) 

3. Fyll ut skjemaet for brukerinformasjon.
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HVIS DU ALLEREDE HAR EN KONTO, GJØR DU FØLGENDE:

2. Klikk på LEGG TIL EN NY BIL.

1.   Logg deg inn på YOU+NISSAN, gå til MIN 
NISSAN og deretter til MIN GARASJE.

3. Skriv inn bilens VIN (chassisnummer). 

HVOR FINNER JEG VIN-NUMMERET? 
VIN-nummeret finner du på dashbordet helt nede 
ved frontruten på førersiden av bilen. Hvis du ikke 
finner VIN-nummeret der kan du åpne døren på 
førersiden og se på dørstolpen (der hvor døren låses 
når den er lukket). Det er en god mulighet for at VIN-
nummeret også vises der. 

Andre steder hvor du kan finne VIN-nummeret:  
Vognkortet eller fakturaen for bilen  
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1. Gå til YOU+NISSAN og klikk på «GÅ TIL 
TILKOBLEDE TJENESTER» for å komme til siden for 
tilkoblingstjenester.  

2. For å bekrefte at du eier denne bilen og 
kontrollere at dine tilkoblingstjenester ikke brukes 
av noen andre, må du gå gjennom en prosess for å 
bevise eierforholdet ditt. 
Klikk på «Fortsett til kontroll av eierforhold».

3. Som en del av sikkerhetsprosessen må du gå til 
bilen og starte / slå den av. 

– Klikk deretter på «START» når du er klar. 

– Du har 1 time på deg til å fullføre kontrollen. Sørg 
for at du har tilgang til bilen i denne perioden. 
– Klikk deretter på «FORTSETT» og gå til bilen. 

HVORDAN ABONNERER DU PÅ TILKOBLINGSTJENESTER? 
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4.  Sett deg inn i bilen og trykk på START/STOP for å 
starte den. 
– VIKTIG. Hvis du har navigasjon må du godta 
fraskrivningserklæringen på skjermen. 

– Vent i 1 minutt. 

– Trykk på START/STOP for å skru av bilen.

5. Du vil få opp en bekreftelse på at at prosedyren 
for bevis på eierskap er fullført og godkjent. 
Bekreftelsen kan ta opptil 3 minutter, eller lengre 
dersom nettverksdekningen er dårlig. 

KONTROLL AV NETTVERKSDEKNINGEN
Bilen bruker mobilnettet for å få tilgang til 
tilkoblingstjenester. Hvis du har problemer med 
prosessen kan det hende at det er et svakt signal 
der du er. 

For å kontrollere nettverksdekningen må du følge 
trinnene nedenfor: 
– Finn nettverksikonet på skjermen til 
navigasjonssystemet. Den befinner seg øverst i 
høyre hjørne. 
– Hvis ikonet har 1 eller flere streker, betyr det at du 
har tilstrekkelig nettverksdekning. Hvis ikke må du 
kjøre til et sted hvor det er et sterkere signal. 
– Hvis ikonet viser en strek over bilen betyr det 
at bilen ikke er aktivert. I dette tilfellet må du ta 
kontakt med din Nissan-forhandler eller Nissan 
Kundeservice.

NETTVERKSDEKNING INGEN 
NETTVERKSDEKNING

HVORDAN ABONNERER DU PÅ TILKOBLINGSTJENESTER? 
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6. Du har bare et par trinn igjen før 
abonnementet er satt opp. På siden for 
"Tilkoblede tjenester" kan du se oversikten for 
«TILGJENGELIGE ABONNEMENTER».

HVORDAN ABONNERER DU PÅ TILKOBLINGSTJENESTER? 

7. For å abonnere på NissanConnect EV gjør du 
følgende: 
Velg NissanConnect EV-abonnementet. 

Klikk på «ABONNÉR NÅ» for å fullføre 
abonnementsprosessen.
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8. Kryss av for at du godtar vilkårene og bekreft 
abonnementet ved å klikke på «FORTSETT».

HVORDAN ABONNERER DU PÅ TILKOBLINGSTJENESTER? 

9. Et bekreftelsesvindu vises. Klikk på SE 
ABONNEMENTER for å få tilgang til dashbordet for 
tilkoblingstjenester. 
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Når du klikker på «GÅ TIL TILKOBLEDE 
TJENESTER» får du tilgang til å bruke 
tilkoblingstjenestene. 
Hvis du bruker PC, vil du bli omdirigert til 
kontrollpanelet for tilkoblede tjenester. 
Hvis du bruker smarttelefon, kan du benytte 
«NissanConnect EV»-appen. Appen finnes på App 
Store og Google Play Store.

VIS TILKOBLINGSTJENESTER 

På siden for tilkoblingstjenester vil du få tilgang 
til alle NissanConnect EV-funksjoner hvis 
abonnementet er aktivt. 

Hvis abonnementet er utløpt må du abonnere 
på nytt for å kunne bruke NissanConnect EV-
tjenestene. 

Kontrollér om abonnementet for 
tilkoblingstjenester er aktivert. 

Klikk på «GÅ TIL TILKOBLEDE TJENESTER» 
på You+Nissan for å komme til siden for 
tilkoblingstjenester.

ER ABONNEMENTET MITT AKTIVT?
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NISSANCONNECT EV-APP

Når du har logget deg inn, vil tilkoblede tjenester gi 
deg tilgang til eksklusive fordeler: 
• Vis og administrer lade- og klimakontrollstatus. 
• Planlegg turen og finn ladepunkter med 

«Planlegg ruten min».  

Deretter logger du deg inn på NissanConnect 
EV-appen med innloggingsinformasjonen du 
la inn da du registrerte deg på You+Nissan. 

For å kunne administrere tilkoblede tjenester 
fra smarttelefonen må du laste ned 
NissanConnect EV-appen fra telefonens app-
butikk. (App Store® eller Google Play Store®).

LAST NED APPEN

LOGG INN EGENSKAPER OG FORDELER
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BESKRIVELSE AV TILGJENGELIGE TJENESTER
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I BILEN INTERNETT APP BESKRIVELSE AV TJENESTEN VISIA
ACENTA

N-CONNECTA
TEKNA

Ekstern klimakontroll
Start og stopp klimaanlegget eksternt fra nettportalen til 
You+Nissan eller med NissanConnect EV-appen 

Planlegg kjøreruten og send den til bilen 
Du kan planlegge en rute som tar hensyn til gjeldende status og 
ladepunkter langs veien og sende denne ruten til bilen din fra 
nettportalen til You+Nissan eller med NissanConnect EV-appen

Kontroll av batteristatus
Du kan sjekke bilens batterinivå, tilstand, tilkoblingsstatus og 
ladestatus gjennom nettportalen til You+Nissan eller NissanConnect 
EV-appen 

Fjernstart av lading (umiddelbart) og varsling om at 
ladingen er avsluttet/ferdig.
Når bilen er koblet til kan du starte fjernlading gjennom nettportalen 
til You+Nissan eller med NissanConnect EV-appen

Ladepåminnelse
Lagre de ladepunktene du bruker mest, så vil bilen fortelle deg når 
du er i nærheten av de lagrede interessepunktene og minne deg på 
å lade.

ØKO-ranking
Ranger ØKO-kjøringen din opp mot andre Nissan EV-førere i 
området ditt eller i hele verden. 

Kjøreanalyse
Få tilgang til kjøreinformasjon på nettportalen til You+Nissan eller i 
NissanConnect EV-appen 

Varsel: Batterivarming start/stopp*
Bli varslet når batterivarmeren aktiveres

Søk etter ladepunkter ved lavt batterinivå
Bilen varsler og viser deg ladepunkter i nærheten når batterinivået 
er lavt

Informasjon om ladepunkter og manuell nedlasting av 
interessepunkter – ladepunkter der du bor
 Få tilgang til informasjon om ladepunkter og hold informasjonen 
oppdatert

*Kun tilgjengelig i biler med Nordiske spesifikasjoner.
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BESKRIVELSE AV TILGJENGELIGE TJENESTER
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I BILEN INTERNETT APP BESKRIVELSE AV TJENESTEN VISIA
ACENTA

N-CONNECTA
TEKNA

Søk etter ladestasjoner etter
– by og adresse 
– ladesystem

Mobilinformasjonstjenester og nedlasting av 
favorittinformasjon (RSS)
Tilgang til nyhetsoppdateringer fra bilen 

Kart over områder du kan nå
Mulige steder du kan kjøre til med det nåværende batterinivået

Estimert ladestatus ved ankomst
Estimert gjenværende batterinivå når du har kommet frem dit du 
skal


