
KRÁTKA POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE 
NISSANCONNECT EV

Využívajte svoj elektromobil Nissan naplno so systémom NissanConnect EV. Postupujte podľa týchto 
jednoduchých krokov a môžete spravovať svoje vozidlo Nissan prostredníctvom počítača alebo 
inteligentného telefónu. Môžete spravovať batériu a prezerať jej stav, skontrolovať stav nabíjania, 
nastavenia klimatizácie, odhadovaný dojazd a využívať službu Find My Car. 

POKYNY YOU+

AK MÁTE ÚČET V SLUŽBE YOU+NISSAN, PREJDITE NA STRANU 3
AK NEMÁTE ÚČET V SLUŽBE YOU+NISSAN

1. Kliknite na tlačidlo ZAREGISTROVAŤ SA na úvodnej 
stránke služby You+Nissan.

2. Zadajte identifikačné číslo vášho vozidla.
 
KDE NÁJDEM ČÍSLO VIN? 

Číslo VIN nájdete na prístrojovej doske na strane 
vodiča. Ak číslo VIN nemôžete nájsť, otvorte dvere 
na strane vodiča a pozrite sa na stĺpik (na mieste, 
kde sa nachádzať zámok 
dverí). Je pravdepodobné, že číslo VIN bude uvedené 
aj na tomto mieste. 
Ďalšie umiestnenia čísla VIN: technický preukaz/ 
predajná faktúra

Aby ste mohli využívať všetky exkluzívne výhody 
služieb Connected Services, musíte sa najskôr 
zaregistrovať na portáli pre majiteľov vozidiel 
You+Nissan. Ak ešte nemáte účet v službe 
You+Nissan, začnite podľa týchto krokov: 
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https://youplus.nissan.sk/SK/sk/YouPlus.html


4. Začiarknite políčko Podmienky a ustanovenia 
služby You+Nissan a potvrďte číslo VIN svojho 
vozidla kliknutím na tlačidlo POKRAČOVAŤ. 
Potom prejdite na stranu 4 (OBJEDNANIE SLUŽBY 
CONNECTED SERVICES) 

3. Vyplňte formulár s informáciami o 
používateľovi. 
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AK UŽ MÁTE ÚČET, POSTUPUJTE PODĽA NASLEDUJÚCICH KROKOV

2. Kliknite na položku PRIDAŤ NOVÉ VOZIDLO. 

1. Prihláste sa do služby You+Nissan, prejdite na 
položku MÔJ NISSAN a potom prejdite do časti MOJA 
GARÁŽ. 

3. Zadajte identifikačné číslo vozidla alebo 
registračné číslo vášho vozidla. 

KDE NÁJDEM ČÍSLO VIN? 

Číslo VIN nájdete na prístrojovej doske na strane 
vodiča. Ak číslo VIN nemôžete nájsť, otvorte dvere 
na strane vodiča a pozrite sa na stĺpik (na mieste, 
kde sa nachádzať zámok dverí). Je pravdepodobné, 
že číslo VIN bude uvedené aj na tomto mieste. 
Ďalšie umiestnenia čísla VIN: potvrdenie o PZP/
potvrdenie o poistení vozidla 
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1. Na stránke You+Nissan kliknutím na tlačidlo 
PREJSŤ NA PREPOJENÉ SLUŽBY otvoríte stránku 
Connected Services. 

2. Na potvrdenie vlastníctva vozidla a zabránenie 
tomu, aby služby Connected Services používala 
iná osoba, budete musieť vykonať kontrolu 
vlastníctva. Kliknite na tlačidlo POKRAČOVAŤ NA 
KONTROLU VLASTNÍCTVA. 

3. Ako súčasť bezpečnostného procesu budete 
musieť ísť k svojmu vozidlu a ZAPNÚŤ A VYPNÚŤ 
ZAPAĽOVANIE. 
- Keď budete pripravení kliknite na "ZAČAŤ" 
- Budete mať jednu hodinu na dokončenie procesu. 
Uistite sa prosím, že budete mať po túto dobu 
prístup k vašemu vozidlu. 
- Potom kliknite na "POKRAČOVAŤ" a pokračujte k 
svojmu vozidlu.

OBJEDNANIE SLUŽBY CONNECTED SERVICES 
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4.  Keď budete vo vozidle 

- Stlačením tlačidla START/STOP zapnite 
zapaľovanie vozidla. 

- DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Ak je vaše vozidlo 
vybavené navigáciou, prijmite zrieknutie sa 
zodpovednosti na obrazovke. 

- Počkajte 1 minútu. 

- Stlačením tlačidla START/STOP vypnite 
zapaľovanie vozidla. 

5. Po úspešnom vykonaní overenia vlastníctva sa 
zobrazí potvrdzujúca správa. Potvrdenie môže trvať 
až 3 minúty, alebo viac, v závislosti od sieťového 
pokrytia.

KONTROLA SIEŤOVÉHO POKRYTIA 
Vaše vozidlo využíva na prístup k prepojeným 
službám mobilné dátové siete. Ak máte s týmto 
postupom problém, možno sa nachádzate v oblasti, 
kde je slabý dátový signál. 
Sieťové pokrytie môžete skontrolovať podľa tohto 
postupu: 
- Na obrazovke navigačného systému nájdite ikonu 
siete. Nachádza sa v pravom hornom rohu displeja. 
- Ak má ikona 1 alebo viac obdĺžnikov, znamená to, 
že máte dostatočné sieťové pokrytie. V opačnom 
prípade prejdite s vozidlom na miesto s lepším 
pokrytím. 
- Ak sa zobrazuje ikona s prečiarknutým vozidlom, 
znamená to, že vozidlo nie je aktivované => Obráťte 
sa na svojho predajcu alebo zákaznícke centrum 
Nissan. 

OBJEDNANIE SLUŽBY CONNECTED SERVICES
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6. Ste iba pár krokov od dokončenia procesu. Na 
stránke Služieb pripojenia môžete vidieť tlačítko 
DOSTUPNÉ PREDPLATENÉ SLUŽBY. 

OBJEDNANIE SLUŽBY CONNECTED SERVICES

7. Ak si chcete objednať službu NissanConnect 
EV: Vyberte predplatné služby NissanConnect 
EV. Kliknutím na tlačidlo OBJEDNAŤ dokončíte 
proces objednania predplatného.  
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8. Začiarknite políčko Podmienky a ustanovenia 
a potvrďte predplatné kliknutím na tlačidlo 
POKRAČOVAŤ. 

OBJEDNANIE SLUŽBY CONNECTED SERVICES

9. Zobrazí sa okno s potvrdením. Kliknutím na 
tlačidlo ZOBRAZIŤ VAŠE ODBERY otvoríte ovládací 
panel Connected Services. 
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Keď kliknete na tlačidlo PREJSŤ NA PREPOJENÉ 
SLUŽBY, budete môcť používať svoje pripojené 
služby. 
Ak sa nachádzate na pracovnej ploche, budete 
presmerovaný na ovládací panel služieb 
Connected Services. 
Ak používate inteligentný telefón, môžete použiť 
aplikáciu NissanConnect EV (dostupné pre 
mobilné zariadenia so systémom Android a iOS.)

ZOBRAZENIE SLUŽIEB CONNECTED 
SERVICES 

Na stránke Connected Services vám vaše aktívne 
predplatné poskytne prístup k všetkým funkciám 
služby NissanConnect EV. Ak platnosť predplatného 
vypršala, musíte si ho znovu objednať, aby ste mohli 
používať služby NissanConnect EV. 

Skontrolujte, či sú služby Connected Services pre 
vaše vozidlo aktívne. 

Kliknutím na tlačidlo PREJSŤ NA PREPOJENÉ 
SLUŽBY na stránke You+Nissan prejdete na 
stránku Connected Services.

SÚ MOJE PREDPLATENÉ SLUŽBY 
AKTÍVNE? 
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APLIKÁCIA NISSANCONNECT EV

Po prihlásení získate prístup k exkluzívnym 
výhodám služieb Connected Services:  
• Zobrazenie a spravovanie stavu nabitia a 

ovládania klimatizácie.  
• Plánovanie ciest a nájdenie najbližších 

nabíjacích staníc pomocou funkcie Plan My 
Route (Plánovanie trasy).  

• Nájdenie vozidla pomocou služby Find My Car 
(Vyhľadať moje vozidlo).  

Potom sa prihláste do aplikácie NissanConnect 
EV pomocou prihlasovacích informácií, 
ktoré ste si vytvorili pri registrácii do služby 
You+Nissan. 

Aby ste mohli ovládať služby zo svojho 
inteligentného telefónu, musíte si stiahnuť 
aplikáciu NissanConnect EV do vašeho 
zariadenia. (k dispozícií na stiahnutie na App 
Store®  a Google Play Store®)

STIAHNITE SI APLIKÁCIU

PRIHLÁSENIE FUNKCIE A VÝHODY
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POPIS DOSTUPNÝCH SLUŽIEB
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PALUBNÉ WEBOVÉ APLIKÁCIE POPIS SLUŽBY VISIA
ACENTA

N-CONNECTA 
TEKNA

Diaľkové ovládanie klimatizácie 
Diaľkové zapnutie a vypnutie klimatizácie cez webový portál 
You+Nissan alebo aplikáciu NissanConnect EV.

Vyhľadávanie vozidla 
Z webového portálu You+Nissan alebo aplikácie 
NissanConnect EV môžete požiadať o zobrazenie polohy 
vášho vozidla na mape.

Naplánovanie trasy a jej odoslanie do vozidla 
Cez webový portál You+Nissan alebo aplikáciu 
NissanConnect EV si môžete naplánovať trasu, pričom 
môžete zohľadniť aktuálny stav nabitia vozidla a dostupné 
nabíjacie stanice na vašej trase, a poslať si trasu do vozidla.  

Kontrola stavu batérie 
Prostredníctvom webového portálu You+Nissan alebo 
aplikácie NissanConnect EV môžete na diaľku skontrolovať 
stav nabitia batérie, autonómny dojazd vozidla, stav 
pripojenia a stav nabíjania. 

Diaľkové spustenie nabíjania (okamžité) a 
upozornenie: 
zastavenie/dokončenie nabíjania Keď je vaše vozidlo 
pripojené, môžete diaľkovo spustiť nabíjanie cez webový 
portál You+Nissan alebo cez aplikáciu NissanConnect EV.

Pripomenutie nabíjacích miest 
Uložte si obľúbené nabíjacie miesta a vaše vozidlo vás bude 
informovať, keď budete v ich blízkosti.

EKOLOGICKÉ skóre 
Porovnajte ekológiu svojej jazdy s inými vodičmi 
elektromobilov Nissan vo vašej krajine alebo na celom 
svete. 

Analýza jazdy 
Získajte prístup k informáciám o jazde cez webový portál 
You+Nissan alebo aplikáciu NissanConnect EV.  



POPIS DOSTUPNÝCH SLUŽIEB
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PALUBNÉ WEBOVÉ APLIKÁCIE POPIS SLUŽBY VISIA
ACENTA

N-CONNECTA 
TEKNA

Upozornenie: Zapnutie/vypnutie vyhrievania 
batérie* 
Upozornenie pri aktivovaní vyhrievania batérie.

Vyhľadanie bodu záujmu na nabíjanie v prípade 
nízkej úrovne nabitia batérie
Keď je batéria takmer vybitá, vozidlo vás upozorní na 
nabíjacie miesta v okolí a ukáže vám cestu k nim. 

Informácie o BZ s miestami na nabíjanie a 
manuálne prevzatie BZ:
Miesta na nabíjanie v okolí domova. Prístup k BZ s miestami 
na nabíjanie elektromobilov a udržiavanie aktuálnych 
informácií o BZ s miestami na nabíjanie.

Vyhľadávanie nabíjacích staníc podľa: 
- Mesta a adresy 
- Typu prípojky

Služby mobilných informácií a prevzatie 
obľúbených informácií (RSS)
Prístup k údajom RSS z vozidla.

Mapa dostupnej oblasti 
Dostupné cieľové vzdialenosti podľa aktuálnej úrovne 
nabitia batérie .

Predpoveď úrovne nabitia v cieli
Odhad zostávajúceho nabitia batérie pri príchode do 
cieľového miesta.

*Funkcia je dostupná iba vo Fínsku, Švédsku, Nórsku, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Dánsku, Maďarsku, Poľsku, Českej republike a na Slovensku.


