


 

 هب انم خدا 

  خریدار گرامی

امیدواریم خودرو جدید بتواند  پذیرا باشید و خودرواین  انتخاببرای ، تبریک ما را ایرتویاخوشامدگویی جهت پیوستن به خانواده بزرگ ضمن 

 در لحظات شاد زندگی شما سهمی داشته باشد. 

حاضر به بخش های مجموعه . برای استفاده آسان تر، خواهد کردشما را یاری و نحوه رانندگی با آن  خودرواز درست این راهنما در استفاده 

برای آشنایی با امکانات  شودتوصیه می  مختلف تقسیم شده و هر بخش مربوط به جنبه متفاوتی از رانندگی یا مراقبت از خودرو شما است.

 .مورد مطالعه قرار گیردبا دقت  شان هر بخو قابلیت های خودروی جدیدت

شما قبل از شروع رانندگی، سیستم های ایمنی خودرو و سرنشین، سیستم نیاز اطالعات مورد : این بخش شاملایمنی و امنیت -

  می باشد. سودمند مرتبط با آن های امنیتی و ضد سرقت خودرو و برخی نکات

 توضیح داده شده است.نمایشگرهای مختلف : در این بخش عملکرد نمایشگرها -

 شامل تنظیم صندلی ها، فرمان، آینه ها، باز و بست درب و پنجره ها می باشد.: هاعملکرد نحوه -

دستورالعمل های رانندگی، سیستم روشنایی خارجی، سوخت گیری  ،خودرو توصیه هایی در خصوص راندندر این بخش  :رانندگی -

 شده است.و سیستم های پشتیبانی رانندگی ارائه 

 هد.دسیستم تهویه مطبوع، چراغ های داخلی و تجهیزات داخل خودرو اطالعاتی می این قسمت در مورد : تجهیزات داخلی -

خارجی خودرو، بازدید های دوره ای و دانستنی هایی است نظافت داخلی و  نکات اطالعات این بخش شامل نگهداری و مراقبت: -

 ، فیوز و چرخ ها.الستیک د تعویضنمان که برای مالک ضروری می باشد.

بمنظور کمک به حل اشکاالت کوچک و اجتناب ناپذیر در مواقع  قسمت اینفوریت های فنی : یمواقع اضطرارعملکرد در  -

 .ه گاهی ممکن است به وقوع بپیوندداضطراری است ک

 ، ابعاد، ظرفیت ها و اوزان می باشد. ، گیربکسشامل اطالعات فنّی درباره موتور :مشخصات خودرو -

 توجه:

ودرو، ضوابط و شرایط خدمات گارانتی و انجام سرویس های دوره ای، به دفترچه راهنمای نگهداری و خدمات نگهداری خنحوه جهت اطالع از

  گارانتی مراجعه فرمایید.

تأمین  از نمایندگی های مجاز ایرتویا که در بسته بندی با هولوگرام ایرتویا ارایه می شود  و قطعات یدکی اصلی مواد مصرفی توصیه می شود

 گردد. 

 

امکانات هر خودرو با توجه به مدل آن متفاوت است. به همین خاطر ممکن است بخشی از اطالعات مندرج در این راهنما در  نکته مهم:

 بگیرید. ید با نمایندگی مجاز ایرتویا تماسمورد خودروی شما صادق نباشد. برای کسب اطمینان می توان

  گارانتی به ایشان تسلیم فرمایید.در صورت فروش خودرو ، این راهنما را به منظور اطالع خریدار از حقوق خود و شرایط 

 با رعایت موضوعات تشریح شده، عملکرد مناسب خودرو تضمین شده و در صورت بروز ایرادات ناشی از کیفیت در دوره گارانتی، رفع عیب

 ن هزینه انجام خواهد شد.بدو در چارچوب شرایط گارانتی



از طریق تصاویر جستجو کنید.فهرست تصویری

از خواندن دقیق این بخش اطمینان حاصل نمایید.ایمنی و امنیت1
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باز و بسته کردن درب ها و پنجره ها، تنظیمات الزم پیش از رانندگی و غیرهنحوه عملکرد هر بخش3

نحوه عملکرد و توصیه های الزم برای رانندگیرانندگی4

عملکرد سیستم صوتیسیستم صوتی5

استفاده از تجهیزات داخلی و غیرهتجهیزات داخلی خودرو6

مراقبت از خودرو و عملکردهای تعمیر و نگهدارینگهداری و مراقبت۷

عملکرد در مواقع ۸
اضطراری 

چه اقداماتی درصورت بروز مشکل یا در مواقع اضطراری الزم است

جستجو از طریق عالئمضمیمه

مشخصات خودرو، مشخصه های سفارشی سازی و غیرهمشخصات خودرو ۹
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2-1. ایمنی کودک 
روشن/خاموش نمودن دستی سیستم
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سیستم قفل دوبل................................................95
آژیر.........................................................................97
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رانندگی4
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یدک کشیدن تریلر.............................................223
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استفاده از تلفن / سیستم صوتی
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مجهز به بلوتوث................................................541

۹-5. تلفن مجهز به بلوتوث
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4-6. نحوه استفاده از سایر تجهیزات خودرو
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*: بلوتوث Bluetooth عالمت تجاری ثبت شده شرکت تجاری Bluetooth SIG, Inc است.
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 مشخصات خودرو 9

1-۹. مشخصات خودرو
اطالعات تعمیر و نگهداری )سوخت،

سطح روغن و غیره(.......................................762
سوخت...............................................................774

2-۹. سفارشی سازی 
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موارد قابل ریست شدن..................................789
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شرح سرویس های دوره ای ............................790

پیوست
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)برطرف کردن مشکل(..............................................794

در خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب یا سیستم چندرسانه ای برای اطالع از جزئیات مرتبط با سیستم های 
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در صورت خالی شدن شارژ باتری......................750
در صورت جوش آوردن موتور............................756
در صورت گیر کردن خودرو...............................759
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کتابچه راهنمای اصلی مالک

انتخابی  موارد  تجهیزات، شامل  و  تمامی مدل ها  برای  راهنما  کتابچه  این  باشید که  داشته  به خاطر  لطفاً 
استفاده می شود. بنابراین ممکن است توضیحات بعضی از تجهیزاتی را پیدا کنید که روی خودروی شما نصب 
نشده است. همه ی مشخصه ها در این کتابچه در زمان چاپ تهیه شده است. اگرچه، بنا به سیاست های تویوتا 
در راستای بهینه سازی مداوم محصوالت، حق اعمال تغییرات در هر زمانی را برای خود محفوظ نگه می دارد. 

بسته به مشخصات، ممکن است تصاویر کتابچه از نظر رنگ و تجهیزات با خودروی شما متفاوت باشد.

در حال حاضر انواع گوناگونی از قطعات یدکی و تجهیزات اصلی خودروی تویوتا در بازار موجود می باشد. 
باشند، شرکت  داشته  تعویض  به  نیاز  تویوتا  اصلی خودروی  تجهیزات  و  یدکی  قطعات  اگر  بدانید که  باید 
تویوتا توصیه می کند با استفاده از قطعات یدکی یا تجهیزات اصلی خودروی تویوتا،  آن ها را تعویض نمایید. 
تویوتا  نمود. شرکت  استفاده  می توان  هم  مشابه  کیفیت  با  تجهیزات  یا  یدکی  قططعات  سایر  از  همچنین 
مسئولیت گارانتی یا خسارت ناشی از استفاده یا نصب و تعویض قطعات یدکی غیر اصلی تویوتا را از خود 
سلب می کند. در ضمن صدمات یا مشکالت ناشی از استفاده از قطعات یدکی یا تجهیزات غیراصلی تویوتا 

تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرد.  

 برای اطالع شما 

تجهیزات جانبی، قطعات یدکی و تعویض قطعات خودروی تویوتا 
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RF نصب سیستم فرستنده

نصب سیستم فرستنده RF در خودرو می تواند بر عملکرد سیستم های الکترونیکی همانند موارد زیر تأثیر 
بگذارد:

  سیستم توزیع سوخت چندگانه/ سیستم توزیع سوخت چندگانه ترتیبی
   سیستم رادار دینامیکی کروز کنترل همراه با محدوده گسترده قابل تطبیق با سرعت )در صورت تجهیز( 

   سیستم رادار دینامیکی کروز کنترل )در صورت تجهیز(
  سیستم کروز کنترل )در صورت تجهیز(

  سیستم ترمز ضد قفل
  سیستم محافظت تکمیلی کیسه هوا
  سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی

حین نصب سیستم فرستنده RF، برای اطالع از اقدامات پیشگیرنده یا دستورالعمل های خاص با نمایندگی 
مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.

اطالعات بیشتر در مورد باندهای رادیویی، سطح انرژی برق، موقعیت قرارگیری آنتن و نحوه نصب سیستم 
فرستنده RF را می توانید از نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا درخواست نمایید.
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اسقاط کردن خودروی تویوتا

کیسه های هوا و سیستم پیش کشنده کمربندایمنی خودروی تویوتا حاوی مواد شیمیایی قابل انفجار است. 
در صورت اسقاط خودروی مجهز به کیسه های هوا و سیستم  پیش کشنده کمربندایمنی، ممکن است حوادثی 
نمایندگی های  ابتدا در  از اسقاط کردن خودرو اطمینان حاصل کنید که  نظیر آتش سوزی رخ دهد. پیش 
مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های خدماتی مجاز کیسه های هوا و سیستم پیش کشنده 

کمربند ایمنی پیاده شده است.

خودروی شما دارای باتری و / یا اکوموالتور می باشد. از رها کردن کیسه هوا و سیستم پیش کشنده کمربند 
)EC/66/2006 ایمنی در طبیعت خودداری کنید و با شرکت بازیافت همکاری نمایید. )بخشنامه
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 هشدار

  پیشگیری های کلی هنگام رانندگی
رانندگی تحت تاثیر الکل و دارو: در صورت مصرف الکل یا داروهایی که باعث کاهش توانایی عملکرد راننده 
می شوند، هرگز رانندگی نکنید. الکل و برخی داروهای خاص، عکس العمل راننده را به تاخیر می اندازد، 
تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار داده و هماهنگی مغز و بدن را کاهش می دهند که منجر به تصادف و در 

نتیجه آسیب های جسمی جدی و مرگ می گردد.
رانندگی با احتیاط: همواره با احتیاط رانندگی کنید. اشتباهات دیگر رانندگان یا عابرین پیاده را پیش بینی 

کنید و برای جلوگیری از تصادف آماده باشید.
حواس پرتی راننده: همواره با حواس جمع رانندگی کنید. هر چیزی که حواس راننده را پرت می کند، مانند 
انجام تنظیمات، صحبت با تلفن همراه یا خواندن مطلبی می تواند منجر به تصادف و در نتیجه آسیب های 

جسمی جدی و حتی مرگ راننده، سرنشینان و دیگران گردد.
  پیشگیری های کلی ایمنی کودکان

کودکان  ندهید.  را  کلیدها  با  بازی  و  استفاده  اجازه  آنها  به  و  نگذارید  تنها  در خودرو  را  کودکان  هرگز 
می توانند خودرو را به حرکت درآورده یا دسته دنده را در حالت خالص قرار دهند. همچنین این خطر 
وجود دارد که حین بازی با شیشه باالبر برقی، سان روف یا دیگر عملکردها به خود صدمه بزنند. عالوه براین 

گرمای جمع شده یا سرمای بیش از حد داخل خودرو می تواند برای کودکان کشنده باشد.
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خواندن این کتابچه راهنما

  هشدار:
موردی را توضیح می دهد که بی توجهی به آن می تواند منجر به صدمات جسمی یا حتی مرگ   

افراد شود.

توجه:
موردی را توضیح می دهد که بی توجهی به آن می تواند منجر به صدمه دیدن یا نقص خودرو یا   

دیگر تجهیزات گردد.

  نشان دهنده مراحل کار یا عملکرد می باشد. مراحل را به ترتیب عددی انجام دهید.

یا دیگر   نشان دهنده عملی )مانند فشار دادن، چرخاندن  با کلیدها  برای کار  و غیره( است که 
تجهیزات باید انجام شود.

نشان می دهد.  نتیجه یک عمل )همانند باز شدن درب( را 

می باشد.  نشان دهنده قطعه یا موقعیت در حال توضیح 

انجام  را  کار  "این   ، ندادن"  انجام   " معنای  به 
بیافتد"    اتفاق  این  ندهید  "اجازه  یا  ندهید" 

می باشد.
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1-1.  استفاده ایمن از خودرو  34

پیش از رانندگی

کفپوش

فقط از کفپوش طراحی شده مخصوص این مدل خودرو در همان سال تولید خودرو استفاده نمایید.
کفپوش ها را به طور ایمن درمکان خود نصب نمایید.
  1 قالب های نگهدارنده )بست ها( را در سوراخ های 

کفپوش جا بزنید.

  2 دکمه های باالیی هریک از قالب های نگهدارنده را 

بچرخانید تا کفپوش در جای خود محکم شود.
*: همیشه عالئم  را با هم همراستا نمایید.

شکل قالب )بست( های نگهدارنده ممکن است با آنچه در تصویر نشان داده شده متفاوت باشد.
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  1-1.  استفاده ایمن از خودرو

 هشدار

پیشگیری های زیر را مد نظر قرار دهید.
با  تداخل  راننده و احتماالً  به سر خوردن کفپوش سمت  عدم رعایت نکات ذکر شده ممکن است منجر 
عملکرد پدال ها حین رانندگی شود. این مسئله ممکن است باعث افزایش ناخواسته سرعت شود یا متوقف 
یا آسیب های جسمی  کردن وسیله را دشوار نماید که در این صورت باعث وقوع تصادف منجر به مرگ 

جدی می شود. 
  در صورت نصب کفپوش سمت راننده

 از کف پوش های طراحی شده برای مدل های دیگر یا خودروهای ساخت سال های دیگر استفاده نکنید، 
حتی اگر این کفپوش، قطعات اصلی تویوتا باشد.

 فقط از کفپوش طراحی شده برای صندلی راننده استفاده کنید.
 همیشه کفپوش ها را با استفاده از قالب )بست( های نگهدارنده تعبیه شده، محکم سوار کنید.

 دو یا چند کف پوش را بر روی یکدیگر استفاده نکنید.
 از پشت به رو یا سروته قرار دادن کفپوش خودداری نمایید.

  پیش از رانندگی
 محکم بودن کفپوش در محل خود بوسیله تمام 
را  تعبیه شده  و  نگهدارنده  )بست ها(  قالب های 
کردن  تمیز  از  پس  خصوص  به  کنید.  کنترل 

خودرو، حتما کفپوش ها را کنترل کنید.
 حین خاموش بودن موتور و قرار داشتن دسته دنده 
در موقعیت پارک P )گیربکس اتوماتیک CVT( یا 
در موقعیت خالص N )گیربکس معمولی(، هر کدام 
از پدال ها را کامل تا کف فشار دهید و مطمئن 
با عملکرد پدال ها تداخل نداشته  شوید کفپوش 

باشد.
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رانندگی ایمن

پیش از رانندگی، جهت رانندگی ایمن، صندلی و آینه ها را در موقعیت مناسب تنظیم نمایید.

طرز صحیح رانندگی

 زاویه پشتی صندلی را به نحوی تنظیم نمایید که 
مجبور  تا  بگیرید  قرار  صاف  نشستن  موقعیت  در 

نشوید به سمت غربیلک فرمان خم شوید. 
     )f صفحه 186(

راحتی  به  که  نمایید  تنظیم  نحوی  به  را   صندلی 
بتوانید پدال ها را کاماًل فشار دهید و حین گرفتن  
باشد.  شده  خم  اندکی  بازوانتان  فرمان،  غربیلک 

)f صفحه 194، 186(

 پشت سری را در جای خود طوری جا بزنید که مرکز آن به قسمت باالیی گوش ها نزدیک تر باشد. 
      )f صفحه 190(

 کمربند ایمنی را به نحو صحیح ببندید. )f صفحه 38(

استفاده صحیح از کمربندهای ایمنی
پیش از رانندگی از بسته بودن کمربند ایمنی تمام افراد درون خودرو مطمئن شوید. )f صفحه 38(

تا زمانی که کودک به اندازه کافی بزرگ شود که بتواند از کمربند ایمنی خودرو به درستی استفاده کند، از 
صندلی مناسب کودک استفاده نمایید. )f صفحه 61(

1-1.  استفاده ایمن از خودرو  
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تنظیم آینه ها

مطمئن شوید که از طریق تنظیم صحیح آینه داخلی و آینه های بغل، می توانید عقب خودرو را به طور 
صحیح ببینید. ) f صفحه 198، 196(

 هشدار

پیشگیری های زیر را مد نظر قرار دهید. 
عدم توجه به این موارد می تواند منجر به آسیب های جسمی جدی و حتی مرگ گردد. 

 از تنظیم صندلی راننده حین رانندگی خودداری نمایید. 
این کار می تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو شود. 

 از قرار دادن بالشتک بین راننده یا سرنشین و پشتی صندلی خودداری نمایید. 
زیرا بالشتک از نشستن در موقعیت صحیح جلوگیری می کند و تأثیرگذاری کمربند ایمنی و پشت سری 

را کاهش می دهد. 
 از قرار دادن اجسام زیر صندلی های جلو خودداری نمایید. 

اجسام زیر صندلی های جلو می توانند در ریل های صندلی گیر کنند و از قفل شدن صندلی در محل 
صحیح جلوگیری نمایند. این مسئله ممکن است منجر به رخ دادن تصادف و صدمه دیدن مکانیزم 

تنظیم صندلی گردد. 
 حین رانندگی در جاده های عمومی، همواره محدودیت سرعت قانونی را مد نظر قرار دهید. 

 حین رانندگی در مسیرهای طوالنی، برای جلوگیری از خستگی، به طور مرتب استراحت نمایید. 
و  ندهید  ادامه  رانندگی  به  آلودگی می کنید  یا خواب  رانندگی احساس خستگی  اگر حین  همچنین 

بالفاصله استراحت نمایید. 

  1-1.  استفاده ایمن از خودرو
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کمربندهای ایمنی

پیش از رانندگی، مطمئن شوید تمامی سرنشینان کمربندهای ایمنی خود را به طور صحیح بسته اند.

استفاده صحیح از کمربند ایمنی

 بخش روی شانه کمربند را بکشید تا کامال بر روی 
شانه قرار گیرد. اما نباید کمربند در تماس با گردن 

باشد یا از روی شانه بیافتد.
 بخش کمربند روی پای را تا جای ممکن بر روی 

ران ها پایین بیاورید.
و  صاف  نمایید.  تنظیم  را  صندلی  پشتی  موقعیت   

کامال عقب بر روی صندلی بنشینید.
 از تاب دادن کمربند ایمنی خودداری نمایید.

بستن و آزاد کردن کمربند ایمنی )بجز صندلی عقب وسط(

در  را  قفل  زبانه  ایمنی،  کمربند  بستن  برای   
شنیده  قفل  تا صدای  دهید  فشار  قفل  درون 

شود.

را  ضامن  دکمه  ایمنی،  کمربند  کردن  آزاد  برای   
فشار دهید.

1-1.  استفاده ایمن از خودرو  
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تنظیم ارتفاع نگهدارنده بخش روی شانه کمربند ایمنی )صندلی های جلو(

نگهدارنده  قفل،  ضامن  دکمه  دادن  فشار  حین   
بخش روی شانه کمربند ایمنی را فشار دهید.

فشار  باال  سمت  به  را  ایمنی  کمربند  نگهدارنده   
دهید.

تنظیم کننده ارتفاع را در صورت لزوم به سمت 
تا صدای کلیک شنیده  فشار دهید  پایین  و  باال 

شود.

پیش کشنده کمربند ایمنی 

 خودروهای فاقد کیسه هوای زانویی                    خودروهای مجهز به کیسه هوای زانویی 

در صورت بروز تصادف شدید از قسمت جلو یا بغل خودرو،  پیش کشنده کمربند ایمنی به سرعت با جمع 
کردن کمربند ایمنی از سرنشینان محافظت می کند. 

پیش کشنده ها در صورت بروز تصادف، با شدت برخورد ضعیف از جلو، بغل، عقب یا واژگون شدن 
خودرو عمل نمی کنند. 

  1-1.  استفاده ایمن از خودرو
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)ELR( قفل اضطراری جمع کننده  
جمع کننده، حین توقف ناگهانی یا برخورد، کمربند ایمنی را قفل می کند. همچنین در صورت خم شدن 
ناگهانی به جلو، قفل خواهد شد. حرکت آرام و راحت، منجر به آزاد شدن قفل اضطراری و پس از آن حرکت 

آزادانه شما خواهد گردید. 
  کاربرد کمربند ایمنی کودک 

کمربند های ایمنی خودرو برای استفاده بزرگساالن طراحی شده اند.
 تا زمانی که کودک به اندازه کافی بزرگ شود و بتواند از کمربند ایمنی خودرو استفاده کند، از  صندلی 

کودک مناسب استفاده نمایید. )f صفحه 61(
 زمانی که کودک برای استفاده از کمربند ایمنی خودرو به اندازه کافی بزرگ شده است، دستور العمل 

مرتبط با استفاده از کمربند ایمنی خودرو را دنبال نمایید. )f صفحه 38(
  تعویض کمربند ایمنی پس از فعال شدن پیش کشنده 

در  اما  فعال می شوند،  اول  تصادف  در  پیش کشنده ها  باشد،  داشته  پی  در  پی  تصادف  اگر خودرو چند 
تصادفات دوم یا بعدی فعال نخواهند شد.

  قوانین مرتبط با کمربند ایمنی 
در هر کشوری قوانین خاص در رابطه با کمربند ایمنی وجود دارد، لطفاً برای تعویض یا نصب کمربند ایمنی 

با نمایندگی های مجاز تویوتا، تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید. 
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برای کاهش احتمال بروز صدمات جسمی حین ترمز ناگهانی، دور زدن ناگهانی یا تصادف پیشگیری های 
زیر را در نظر بگیرید.

عدم توجه به موارد زیر می تواند منجر به صدمات جسمی جدی و یا حتی مرگ گردد.
  بستن کمربند ایمنی

 از بسته بودن کمربند ایمنی تمام سرنشینان اطمینان حاصل نمایید.
 همیشه کمربند ایمنی خود را به طور صحیح ببندید.

 کمربند ایمنی فقط مخصوص یک نفر است. از کمربند ایمنی برای دو نفر شامل کودکان استفاده 
نکنید.

 تویوتا توصیه می کند کودکان در صندلی عقب بنشینند و همیشه از کمربند ایمنی و یا صندلی کودک 
مناسب استفاده کنند.

 برای نشستن در موقعیت مناسب، از خواباندن بیش از حد صندلی خودداری کنید. کمربند ایمنی 
زمانی بیشترین تاثیر را دارد که سرنشینان صاف و کامال عقب نشسته باشند.

 از رد کردن بخش روی شانه از زیر بازو خودداری نمایید.
 همواره کمربند ایمنی را پایین و آزاد از روی ران ها عبور دهید.

  زنان باردار
صحیح،  روش  به  ایمنی  کمربند  از  استفاده  برای 

توصیه های پزشکی را در نظر بگیرید. )f صفحه 38(
زنان باردار باید همانند دیگر سرنشینان بخش روی پای 
ران ها  روی  و  پایین  ممکن  جای  تا  را  ایمنی  کمربند 
ببندند. بخش روی شانه باید کامال روی شانه بوده و از 

تماس آن با بخش شکمی خودداری شود.
اگر کمربند ایمنی به نحو صحیح بسته نشده باشد، حین 
باردار،  بانوان  تنها  نه  تصادف  یا  ناگهانی  ترمزهای  بروز 
بلکه جنین نیز می تواند در معرض صدمات جسمی جدی 

با حتی مرگ قرار گیرد.
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  افراد بیمار
برای استفاده صحیح از کمربند ایمنی، با پزشک خود مشورت نمایید و کمربند ایمنی را به طرز صحیح 

ببندید )f صفحه 38(
  در صورت حضور کودکان در خودرو 

f صفحه 77
  پیش کشنده کمربندهای ایمنی 

این صورت،  SRS روشن می شود. در  ایمنی فعال شده است، چراغ هشدار  اگر پیش  کشنده کمربند 
تعمیرگاه های مجاز  یا  تویوتا  نمایندگی های مجاز  در  باید  و  نبوده  استفاده  قابل  ایمنی مجدد  کمربند 

تویوتا تعویض گردد. 
  تنظیم پایه نگهدارنده کمربند روی شانه 

همیشه از قرارگیری کمربند روی شانه در مرکز شانه خود اطمینان حاصل نمایید. کمربند باید دور از 
گردن شما قرار گرفته، اما در عین حال از روی شانه نیافتد. عدم توجه به این مورد می تواند حین بروز 
تصادف، توقف ناگهانی یا تغییر مسیر ناگهانی میزان حفاظت را کاهش دهد، منجر به آسیب های جسمی 

جدی یا حتی مرگ گردد. )f صفحه 39(
  صدمه دیدن و ساییدگی کمربند ایمنی 

 برای جلوگیری از صدمه دیدن کمربند ایمنی، کمربند، قفل یا زبانه آن را الی درب قرار ندهید.
 سیستم کمربند ایمنی را به طور دوره ای بازرسی نمایید. و آن را از نظر بریدگی، فرسودگی و شل 
شدن کنترل و بررسی کنید. از کمربند ایمنی آسیب دیده تا زمانیکه آن را تعویض نکرده اید استفاده 
نکنید. کمربند ایمنی صدمه دیده نمی تواند از سرنشین در برابر آسیب های جسمی جدی یا حتی 

مرگ محافظت نماید.
 از بسته و قفل بودن کمربند و زبانه اطمینان حاصل نمایید، تاب نداشتن کمربند را کنترل نمایید. 
اگر کمربند ایمنی به نحو صحیح عمل نمی کند، بالفاصله با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه مجاز 

تویوتا تماس حاصل نمایید
 در صورتی که خودرو تصادف جدی داشته است، حتی در صورت عدم مشاهده آسیب، مجموعه کمربند 

ایمنی شامل کمربندها را تعویض نمایید.
 اقدام به سوار کردن، پیاده کردن، تغییر، باز کردن یا دور اندختن کمربند ایمنی نکنید. تعمیرات الزم 
باید توسط نمایندگی مجاز تویوتا، یا تعمیرگاه مجاز تویوتا انجام شود. دستکاری نامناسب ممکن است 

منجر به عملکرد غیر صحیح گردد. 
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سیستم محافظت تکمیلی )SRS( - کیسه های هوا 

در صورت قرار گرفتن خودرو در معرض انواع خاصی از برخورد های شدید که می تواند صدمات جسمی 
جدی را به سرنشینان وارد کند، کیسه های هوا باز می شوند. کیسه های هوا به همراه کمربندهای ایمنی 

عمل می کنند و احتمال آسیب های جسمی یا مرگ سرنشینان را کاهش می دهند. 

  سیستم محافظت تکمیلی )SRS(- کیسه های هوای جلو 

 کیسه هوای راننده/ کیسه هوای سرنشین جلو
این کیسه ها می توانند از برخورد سر و قفسه سینه راننده و سرنشین جلو با تجهیزات داخلی 

خودرو جلوگیری کنند.
 کیسه هوای زانویی راننده )در صورت تجهیز(

می تواند از راننده محافظت کند.
  سیستم محافظت تکمیلی )SRS(- کیسه های هوای جانبی و پرده ای 

 کیسه های هوای جانبی جلو
می تواند از باال تنه سرنشینان جلو محافظت کند.

 کیسه های هوای پرده ای
اصوالْ از قسمت سر سرنشینان در صندلی های کناری محافظت می کند.
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قطعات سیستم محافظت تکمیلی )SRS(- کیسه های هوا 
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 سنسورهای برخورد از جلو 
 کلید روشن / خاموش کردن دستی کیسه هوا )در 

صورت تجهیز(
 کیسه هوای سرنشین جلو 

 چراغ نشانگر “PASSENGER AIR BAG” )وضعیت 
کیسه هوای سرنشین جلو( )در صورت تجهیز(

 سنسورهای برخورد از کنار
 سنسورهای برخورد از کنار )درب جلو(

 پیش کشنده کمربند ایمنی و محدود کننده نیرو 
)جلو(

 کیسه هوای جانبی 

 کیسه هوای پرده ای
 سنسورهای برخورد از کنار )عقب(

 سنسور موقعیت صندلی راننده )در صورت تجهیز(
 کیسه هوای راننده

 کیسه هوای زانویی راننده )در صورت تجهیز(
  SRS چراغ اخطار 

 مجموعه سنسورهای کیسه هوا 
 پیش کشنده کمربند ایمنی و محدود کننده  نیرو 

)صندلی های کناری عقب( )در صورت تجهیز(

مجموع  وسیله  به  هوا  کیسه  سیستم  شده اند.  داده  نشان  باال  در   SRS هوا  کیسه  سیستم  اصلی  قطعات 
سنسورهای کیسه هوا کنترل می شود. با باز شدن کیسه هوا، واکنش شیمیایی در باز کننده های کیسه هوا 
انجام شده و آن ها به سرعت با گازی غیر سمی پر می شوند که از حرکت سرنشینان جلوگیری به عمل می آورد. 
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  پیشگیری های مرتبط با کیسه هوا
به پیشگیری های مرتبط با سیستم کیسه هوا توجه نمایید.

عدم توجه به موارد زیر منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ می گردد.
ببندند.  صحیح  صورت  به  را  خود  ایمنی  کمربندهای  باید  خودرو  درون  سرنشینان  تمام  و  راننده   

کیسه  های هوا تجهیزاتی کمکی برای استفاده همراه کمربند ایمنی هستند.
 کیسه های هوا با نیروی شدیدی باز می شوند و در صورتی که راننده خیلی نزدیک کیسه هوا نشسته 

باشد ممکن است  منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ گردند.
لذا  است،  شدن  باز  محل  از  3-2(وmmو50-75   in.( راننده  هوای  کیسه  خطر  محدوده  که  آنجا  از 
نشستن در فاصله ).in 10(وmmو250 از کیسه هوای راننده شما را در محدوده ایمن قرار می دهد. این 
 )10 in.(  فاصله از مرکز غربیلک فرمان تا قفسه سینه اندازه گیری شده است. اگر در فاصله کم تر از

mm 250 بنشیند، می توانید به روش های زیر موقعیت رانندگی خود را تغییر دهید.
• تا جایی که دسترسی راحت به پدال ها داشته باشید صندلی خود را به سمت عقب ببرید.

حتی  است،  متفاوت  خودرو  طراحی های  اینکه  وجود  با  بخوابانید.  را  صندلی  پشتی  اندکی   •
حفظ  برای  می توان  آورند  جلو  موقعیت  آخرین  تا  را  راننده  صندلی  رانندگان  از  بسیاری  اگر 
دیدن  صندلی  پشتی  خواباندن  اگر  خواباند.  را  صندلی  پشتی  کمی  10(وmmو250    in.(   فاصله
آورید  باال  را  و غیرلغزنده، صندلی  از تشکچه ای سفت  استفاده  با  برایتان سخت می کند،  را  جاده 
نمایید. استفاده  آن  از  صندلی،  تشکچه  آوردن  باال  عملکرد  به  خودرو   تجهیز  صورت  در  یا  و 
• اگر غربیلک فرمان قابل تنظیم است، آن را به سمت پایین حرکت دهید، با این حرکت کیسه هوا به 

جای سر و گردن روبروی قفسه سینه شما باز می شود.
با توجه به توصیه های فوق، صندلی را نیز تنظیم نمایید. بطوریکه بتوانید پدال های پایی و غربیلک 

فرمان را کنترل کرده و محدوده دید خود را نسبت به صفحات کنترل جلو داشبورد حفظ نمایید.
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  پیشگیری های مرتبط با کیسه هوا
 کیسه هوای سرنشین جلو با نیروی قابل توجهی باز می شود، در صورتی که سرنشین جلو خیلی نزدیک 
به کیسه هوا بنشیند، منجر به بروز آسیب های جسمی جدی یا حتی مرگ می گردد. سرنشین جلو 
باید مستقیم نشسته و با تنظیم پشتی صندلی، تا جایی که ممکن است دورتر از کیسه هوا قرار بگیرد.

 نوزادان و کودکانی که به درستی روی صندلی قرار نگرفته و یا محافظت نشده اند ممکن است بر اثر 
باز شدن کیسه هوا به شدت صدمه ببینند یا کشته شوند. کودکی که برای استفاده از کمربند ایمنی 
خیلی کوچک است باید با استفاده از سیستم محافظ کودک )صندلی کودک( به درستی محافظت 
شود. تویوتا به شدت توصیه می کند که کودکان و نوزادان را در صندلی عقب خودرو بنشانید و به 

درستی حفاظت کنید. صندلی های عقب برای نوزادان و کودکان امن تر از صندلی  های جلو هستند. 
)f صفحه 61(

 از نشستن بر روی لبه صندلی یا تکیه دادن به جلو داشبورد 
خودداری نمایید.

 اجازه ندهید کودکان در جلوی کیسه هوای سرنشین جلو 
بایستند یا به روی زانو روی صندلی جلو بنشینند.

 اجازه ندهید سرنشینان جلو بر روی پای خود وسایل قرار 
دهند.

 از تکیه دادن به درب، ریل سقف یا ستون  های جلو، جانبی 
و عقب خودداری نمایید.

  1-1.  استفاده ایمن از خودرو



48

 هشدار

  پیشگیری های مرتبط با کیسه هوا 
 اجازه ندهید کسی روی صندلی سرنشین رو به درب زانو 

بزند یا سر و دستانش را از خودرو بیرون ببرد. 

 خودروهای فاقد کیسه  هوای زانویی راننده: از چسباندن 
فرمان  غربیلک  پد  یا  داشبورد  به  اشیاء  دادن  تکیه  یا 
خودداری نمایید. این اجسام حین باز شدن کیسه هوای 
پرتاب  اطراف  به  جلو  سرنشین  هوای  کیسه  یا  راننده 

می شوند.  
از  راننده:  زانویی  هوای  کیسه  به  مجهز  خودروهای 
به داشبورد، پد غربیلک  یا تکیه دادن اشیاء  چسباندن 

فرمان و بخش پایینی جلو داشبورد خودداری نمایید.
این اجسام حین باز شدن کیسه هوای راننده، کیسه هوای 
سرنشین جلو و کیسه هوای زانویی راننده به اطراف پرتاب 

می شوند. 
 از چسباندن اشیاء به جاهایی مانند درب، شیشه جلو، 
شیشه درب های جانبی، ستون جلو یا عقب، ریل کناری 
از  )غیر  نمایید.  خودداری  سقف  دستگیره  و  سقف 
محل هایی که دارای برچسب محدوده سرعت می باشند.

)f صفحه 716(
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  پیشگیری های مرتبط با کیسه هوا
 خودروهای فاقد سیستم استارت و ورود هوشمند و مجهز 
به کیسه هوای زانویی راننده: از چسباندن اجسام سنگین، 
به کلید خودرو  تیز و سخت مانند کلیدها و جاسوئیچی 
شدن  باز  از  اجسام  این  است  ممکن  نمایید.  خودداری 
نیروی  با  یا  کرده  جلوگیری  راننده  زانویی  هوای  کیسه 
صندلی  محدوده  به  هوا  کیسه  شدن  باز  از  ناشی  شدید 

راننده برخورد کرده و باعث بروز خطر شوند. 

 خودروهای مجهز به کیسه هوای زانویی راننده: اگر کاور وینیلی )پالستیکی( در محل باز شدن کیسه 
هوای زانویی قرار دارد، حتماً آن را بردارید. 

می شود  جانبی  هوای  کیسه  باز شدن  محل  پوشانده شدن  باعث  که  صندلی ها  جانبی  تجهیزات  از   
استفاده نکنید زیرا در عملکرد باز شدن کیسه هوا تداخل ایجاد می کند. این تجهیزات از باز شدن 
صحیح کیسه هوای جانبی جلوگیری کرده، سیستم را غیرفعال می کند یا منجر به باز شدن تصادفی 

کیسه هوا می گردد که نتیجه آن بروز آسیب های جسمی جدی یا حتی مرگ می باشد. 
 از ضربه زدن یا وارد آوردن نیروی شدید به محدوده قطعات کیسه هوا یا درب های جلو خودداری 

نمایید. این کار منجر به نقص کیسه هوا می گردد. 
 از دست زدن به قطعات کیسه هوا بالفاصله پس از باز شدن کیسه هوا خودداری نمایید. چرا که بسیار 

داغ هستند. 
 در صورتی که پس از باز شدن کیسه هوا نفس کشیدن سخت است، درب ها یا پنجره ها را باز کنید تا 
هوای تازه وارد خودرو شود یا درصورت امن بودن، خودرو را ترک نمایید و هر گونه مواد باقی مانده 

روی پوست را بشویید تا منجر به ناراحتی پوستی نگردد.
 اگر محدوده قرارگیری کیسه هوا همانند پد غربیلک فرمان و روکش داخلی ستون های جلو و عقب 
صدمه دیده یا ترک خورده است، آن را در نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تعویض 

نمایید. 
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 هشدار

  پیشگیری های مرتبط با دستکاری و دور انداختن قطعات کیسه هوا 
یا  تویوتا  مجاز  نمایندگی  با  مشاوره  بدون  زیر  تغییرات  از  کدام  هر  انجام  یا  خودرو  نمودن  اسقاط  از 
به طور  یا  گردند  عیب  دچار  است  ممکن  هوا  کیسه های  نمایید.  تویوتا خودداری  مجاز  تعمیرگاه های 

تصادفی باز و منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرک گردند. 
 نصب، پیاده کردن، جدا کردن و تعمیر کیسه های هوا 

روکش  صندلی ها،  داشبورد،  داشبورد،  جلو  فرمان،  غربیلک  تعویض  یا  کردن  پیاده  تغییر،  تعمیر،   
صندلی، ستون های جلو، جانبی و عقب یا ریل های کناری سقف، پنل درب جلو، روکش درب جلو یا 

بلندگوهای درب جلو 
 تغییر پنل درب جلو )مانند ایجاد سوراخ در آن(

 تعمیر یا تغییر گلگیر جلو، سپر جلو یا بخش های جانبی اتاق 
 نصب گارد محافظ )انواع گاردها(، برف روب یا وینچ

 تغییر سیستم تعلیق جلو 
CD و پخش کننده )RF نصب تجهیزات الکترونیکی مانند سیستم رادیویی دو طرفه قابل حمل )فرستنده 

1-1.  استفاده ایمن از خودرو  
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  در صورت باز شدن )باد شدن( کیسه های هوا 
 در صورت باز شدن سریع )باد شدن( کیسه هوا بوسیله گازهای داغ ممکن است کبودی، سوختگی و 

اندکی خراشیدگی بر روی پوست ایجاد شود. 
 صدای بلندی شنیده شده و پودر سفیدی پخش خواهد شد. 

 قطعات ماژول کیسه هوا )توپی غربیلک فرمان، پوشش کیسه هوا و باد کننده( همچنین صندلی های 
جلو، قطعات ستون های جلو و عقب و ریل های کناری سقف ممکن است تا چندین دقیقه داغ باشند. 

خود کیسه هوا نیز داغ خواهد بود. 
 ممکن است شیشه جلو ترک بخورد. 

  شرایط باز شدن کیسه هوا )کیسه های هوای جلو(
 کیسه  هوای جلو در صورت بروز تصادف با نیروی بیش تر از سطح آستانه تنظیم شده )سطح نیروی 
معادل با تصادفی رو به جلو با سرعت حدود )km/h )12-18 mph 30-20 با دیوار ثابتی که حرکت نکند 

یا تغییر شکل ندهد( باز می شود.
با این وجود، سرعت آستانه باز شدن می تواند در شرایط زیر بسیار باالتر باشد:

• اگر خودرو با جسمی مانند خودروی پارک شده یا پایه تابلو که می تواند بر اثر ضربه جابه جا یا تغییر 
شکل پیدا کند برخورد نماید.

• اگر خودرو در اثر تصادف، جلوی آن به زیر خودروی دیگر یا زیر کفی کامیون رود.
 بسته به نوع تصادف، ممکن است فقط پیش کشنده های کمربند ایمنی فعال شوند.

  شرایط باز شدن کیسه های هوا )کیسه های هوای جانبی و پرده ای( 
 کیسه های هوای جانبی یا پرده ای در صورتی که تصادف از سطح آستانه بگذرد، باز می شوند )سطح آستانه 
نیرویی معادل با نیروی برخورد تولید شده حدود ).1500kg )3300Ib( و یا درصورت تصادف، برخورد از 
 ]12-18 mph[ سمت جانبی که ستون خودرو قرار دارد با سرعت حداکثر ۲0 الی 30 کیلومتر بر ساعت

برخورد کند.
 کیسه های هوای پرده ای ممکن است در تصادفات رو به جلو شدید نیز باز شوند.

  1-1.  استفاده ایمن از خودرو



52

  شرایطی به غیر از تصادف که تحت آن کیسه هوا باز می شود
کیسه های هوای جلو و کیسه های هوای پرده ای ممکن است بر اثر ضربه شدید به زیر خودرو باز شوند. 

برخی مثال ها در تصویر زیر نمایش داده می شوند.
 برخورد با جوی،  لبه جدول یا سطح سخت

 افتادن به داخل یا پریدن از روی گودالی عمیق
 افتادن یا برخورد شدید با زمین

  تصادفاتی که در آن کیسه های هوا )کیسه های هوای جلو( باز نمی شوند
در صورت برخورد از کنار یا عقب، واژگون شدن خودرو یا تصادف رو به جلو با سرعت کم، کیسه های هوای 
جلو باز نمی شوند. اما هرگاه تصادفی از هر نوع منجر به کاهش سرعت رو به جلو خودرو به مقدار کافی شود، 

ممکن است کیسه های هوای جلو باز شوند.
 تصادف از پهلو
 تصادف از عقب

 واژگون شدن خودرو

1-1.  استفاده ایمن از خودرو  
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  تصادفی که در آن کیسه های هوا )جانبی و پرده ای( باز نمی شوند.
از قسمت  به غیر  از سمت کنار بدنه خودرو  بروز تصادف  یا  با زاویه مشخص  از پهلو  در صورت برخورد 

سرنشین، کیسه های هوای جانبی و پرده ای ممکن است باز نشوند.
 برخورد از پهلو به بدنه خودرو به غیر از قسمت سرنشین

 برخورد از پهلو با زاویه مشخص

در صورت بروز تصادف از سمت جلو یا عقب، واژگون شدن خودرو، یا در اثر برخورد از پهلو با سرعت کم، 
کیسه های جانبی باز نمی شوند.

 تصادف از جلو
 تصادف از عقب

 واژگون شدن خودرو

در صورت بروز تصادف از سمت عقب، واژگون شدن خودرو، یا در اثر برخورد از پهلو یا از جلو با سرعت 
کم، کیسه های پرده ای باز نمی شوند.

 تصادف از عقب
 واژگون شدن خودرو

  1-1.  استفاده ایمن از خودرو
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  در صورت تماس با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا یا هر تعمیرگاه مجاز دیگر 
یا  تویوتا  نمایندگی مجاز  با  اولین فرصت ممکن  یا تعمیر دارد، در  و  بازدید  به  نیاز  در موارد زیر خودرو 

تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید. 
 هر کدام از کیسه های هوا باز شده باشند. 

 در صورت صدمه دیدن یا تغییر شکل جلوی خودرو یا اینکه 
باز  به  منجر  که  نیست  شدید  آنقدر  تصادف  ضربه  سرعت 

شدن کیسه هوای جلو شود. 

 در صورت صدمه دیدن یا تغییر شکل یا سوراخ شدن قسمتی 
از درب یا محدوده اطراف آن یا اینکه شدت ضربه تصادف 
باز شدن کیسه های هوای  به  آنقدر شدید نیست که منجر 

جانبی و پرده ای شود. 

 خودروهای فاقد کیسه هوای زانویی راننده: بخش پد غربیلک 
فرمان، داشبورد نزدیک کیسه هوای سرنشین جلو خراشیده 

شده، ترک خورده یا دچار دیگر صدمات شده باشند. 
پد  بخش  راننده:  زانویی  هوای  کیسه  به  مجهز  خودروهای 
غربیلک فرمان، داشبورد نزدیک کیسه هوای سرنشین جلو 
یا بخش پایینی جلو داشبورد خراشیده شده، ترک خورده یا 

دچار دیگر صدمات شده باشند. 

1-1.  استفاده ایمن از خودرو  
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 روکش صندلی های مجهز به کیسه هوای جانبی خراشیده 
شده، ترک خورده یا به نحو دیگری صدمه دیده است. 

 بخشی از ستون های جلو، عقب یا پوشش ریل کناری سقف 
مجهز به کیسه  هوای پرده ای خراشیده شده، ترک خورده یا 

به نحو دیگری صدمه دیده است. 

  1-1.  استفاده ایمن از خودرو
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پیشگیری های مرتبط با دود اگزوز 

دود اگزوز حاوی مواد خطرناک برای سالمت انسان است. 

 هشدار

دود اگزوز حاوی گاز خطرناک بی رنگ و بی بوی مونوکسید کربن )CO( است. پیشگیری های زیر را مد 
نظر قرار دهید. 

عدم توجه به پیشگیری های زیر می تواند منجر به ورود دود اگزوز به درون خودرو و در نتیجه تصادف بر اثر 
گیجی گردد یا منجر به آسیب های جسمی جدی یا مرگ  شود. 

  نکات مهم حین رانندگی 
 درب پشتی را بسته نگه دارید. 

 اگر حتی با وجود بسته بودن درب پشتی، باز هم بوی دود به مشام می رسد، پنجره ها را باز کرده و در 
اسرع وقت جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید. 

  در صورت پارک کردن خودرو 
 اگر خودرو در مکانی با تهویه نامناسب یا محیط بسته ای همانند پارکینگ قرار دارد، موتور را خاموش 

کنید. 
 از قرار دادن خودرو با موتور روشن به مدت طوالنی خودداری نمایید. 

در صورتی که به ناچار باید موتور را روشن نگه دارید، خودرو را در مکانی باز پارک کرده و مطمئن 
شوید که دود اگزوز وارد خودرو نمی شود. 

غیر  در  کنید.  می بارد خودداری  برف  یا  برف جمع شده  که  جایی  در  موتور  داشتن  نگه  روشن  از   
اینصورت ممکن است دود اگزوز جمع شده و وارد خودرو شود.

  لوله اگزوز 
سیستم اگزوز نیاز به بازدید دوره ای دارد. اگر سوراخ یا ترکی بر اثر زنگ زدگی ایجاد شده است، اتصاالت 
اگزوز صدمه دیده  یا صدای اگزوز غیر عادی است خودرو را در نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه مجاز 

تویوتا یا هر تعمیرگاه مجازی دیگری بررسی نمایید. 

1-1.  استفاده ایمن از خودرو  
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 ۲-1. ایمنی کودک

روشن / خاموش کردن دستی کیسه های هوا*

این سیستم، کیسه هوای سرنشین جلو را غیرفعال می کند.
کیسه هوای سرنشین جلو را فقط زمانی غیرفعال کنید که صندلی کودک بر روی صندلی سرنشین 

جلو استفاده شده باشد. 

 نشانگر “PASSENGER AIR BAG”  )وضعیت 
فاقد  خودروهای  جلو(  سرنشین  هوای  کیسه 

سیستم ورود و استارت هوشمند: 
هوا  کیسه  سیستم  کردن  روشن  صورت  در 
و   ”PASSENGER AIR BAG“ نشانگر  چراغ 
“ON” روشن می گردد و پس از حدود 60 ثانیه 
زمانی  )فقط  می شوند  نشانگر خاموش  دو  این 
که سوئیچ موتور در موقعیت روشن ON  قرار 

داشته باشد(. 
استارت  و  ورود  سیستم  به  مجهز  خودروهای 

هوشمند: 
هوا  کیسه  سیستم  کردن  روشن  صورت  در 
و   ”PASSENGER AIR BAG“ نشانگر  چراغ 
“ON” روشن می گردد و پس از حدود 60 ثانیه 
این دو نشانگر خاموش می شود )فقط زمانی که 
سوئیچ موتور در حالت IGNITION ON  قرار 

داشته باشد(.
 کلید روشن/ خاموش کردن دستی کیسه هوا

*: در صورت تجهیز
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غیر فعال کردن کیسه هوای سرنشین جلو

۲-1. ایمنی کودک 

هوشمند:  استارت  و  ورود  سیستم  فاقد  خودروهای 
کلید را در مغزی قفل جا بزنید و آن را در موقعیت 

خاموش “OFF”  قرار دهید. 
)فقط  می شود  روشن   OFF خاموش  نشانگر  چراغ 
زمانی که سوئیج موتور در موقعیت روشن “ON” قرار 

داشته باشد(. 
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: 
کلید مکانیکی را در مغزی قفل جا بزنید و آن را در 

موقعیت خاموش “OFF”  قرار دهید. 
 IGNITION ON روشن می شود )فقط زمانی که سوئیچ موتور در حالت ”OFF“ چراغ نشانگر خاموش

قرار داشته باشد(. 

  مشخصات نشانگر “PASSENGER AIR BAG” )وضعیت کیسه هوای سرنشین جلو(    
در صورت بروز هر کدام از شرایط زیر، ممکن است نقصی در سیستم وجود داشته باشد. جهت بررسی 

خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید. 
 زمانی که کلید روشن / خاموش کردن دستی کیسه هوا در موقعیت  “OFF” قرار داشته باشد و نشانگر 

“OFF” روشن نباشد. 
 زمانی که کلید روشن / خاموش کردن دستی کیسه هوا در موقعیت “ON”  یا “OFF” قرار داشته باشد و 

چراغ نشانگر تغییری نکند. 
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 ۲-1. ایمنی کودک

 هشدار

  درصورت نصب صندلی کودک 
نمی توان  بر روی صندلی عقب نصب کنید. در صورتی که  را همیشه  ایمنی، صندلی کودک  به دالیل 
از صندلی عقب استفاده نمود تا زمانی که کلید روشن / خاموش کردن دستی کیسه هوا در وضعیت 

خاموش OFF قرار دارد، می توانید از صندلی های جلو استفاده نمایید. 
در صورتی که کلید روشن / خاموش کردن دستی کیسه هوا در وضعیت روشن ON باقی بماند، ضربه 
شدید ناشی از باز شدن )باد شدن( کیسه هوا منجر به آسیب های جسمی جدی یا حتی مرگ کودک 

می گردد. 
  زمانی که صندلی کودک برروی صندلی جلو نصب نشده است. 

از قرار داشتن کلید روشن / خاموش دستی کیسه هوا در وضعیت روشن ON  اطمینان حاصل نمایید. 
در صورتی که کلید در وضعیت خاموش باقی بماند، ممکن است در صورت تصادف، کیسه هوا باز نشود و 

در نهایت منجر به آسیب های جسمی جدی و حتی مرگ گردد.
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رانندگی با وجود کودکان در خودرو 

حین حضور کودکان در خودرو، پیشگیری های زیر را مد نظر قرار دهید.
تا زمانی که کودک برای استفاده از کمربند ایمنی خودرو به اندازه کافی بزرگ نشده، از صندلی 

کودک استفاده نمایید.

 توصیه می شود برای جلوگیری از تماس اتفاقی با دسته دنده، کلید برف پاک کن و غیره، کودکان در صندلی 
عقب بنشینند.

 برای جلوگیری از باز شدن درب های عقب توسط کودکان حین رانندگی یا کارکردن کودکان با شیشه 
باالبرها، قفل کودک درب عقب یا قفل شیشه باالبرها را فعال نمایید. )f صفحه 161،۲01(

 اجازه ندهید کودکان با تجهیزات کار کنند، چرا که ممکن است اعضاء بدن آن ها بین شیشه باالبرها، درب 
موتور، درب پشتی، صندلی ها و غیره گیر کند.

 هشدار

هرگز کودکان را بدون همراه درخودرو تنها نگذارید و اجازه ندهید کودکان سوئیچ را بردارند یا با آن 
بازی کنند.

ممکن است کودکان، خودرو را به حرکت درآورده و دسته دنده را درحالت خالص )N( قرار دهند.
ممکن است کودکان حین بازی کردن با پنجره های جانبی یا سایر تجهیزات خودرو به خود صدمه بزنند. 

عالوه بر این، گرمای جمع شده یا سرمای شدید درون خودرو می تواند برای کودکان مرگ بار باشد.

۲-1. ایمنی کودک 
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سیستم محافظ کودک )صندلی کودک(

پیش از نصب صندلی کودک در خودرو، الزم است پیشگیری های مربوطه را مد نظر قرار دهید. 
انواع گوناگونی از صندلی های کودک و نیز روش نصب و غیره در این کتابچه راهنما ارائه شده 

است. 
 اگر همراه کودکی که نمی تواند از کمربند ایمنی بطور مناسب استفاده نماید سوار خودرو شوید از صندلی 
کودک استفاده نمایید. جهت حفظ ایمنی کودک، صندلی کودک را در صندلی عقب نصب کنید. از انجام 
مراحل نصب که در بخش دستورالعمل های مربوط به صندلی کودک در این کتابچه آورده شده اطمینان 

حاصل نمایید. 
نمایید.  استفاده  خودرو  این  در  بیشتر  ایمنی  بدلیل  تویوتا  شرکت  کودک  صندلی  از  می شود  توصیه   
صندلی کودک شرکت تویوتا مخصوص خودروهای تویوتا تولید شده اند. این نوع صندلی ها را می توانید از 

نمایندگی های مجاز تویوتا خریداری نمایید. 
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نکات مهم  

 هشدارها و نیز قوانین و دستورالعمل  های مربوط به صندلی کودک را در اولویت و مورد توجه قرار دهید. 
 تا زمانی که کودک به اندازه کافی بزرگ شود و بتواند از کمربند ایمنی استفاده نماید از صندلی کودک 

استفاده کنید. 
 از صندلی کودک مناسب سن و اندازه کودک استفاده نمایید. 

 توجه داشته باشید که از تمام انواع صندلی های کودک نمی توان در خودرو استفاده نمود. پیش از خرید یا 
استفاده از صندلی کودک، مطابقت صندلی کودک را با موقعیت صندلی خودرو بررسی نمایید.

)f صفحه 78، 71(

 هشدار

  در صورت حضور کودکان در خودرو 
پیشگیری های زیر را مد نظر قرار دهید. 

عدم توجه به موارد زیر ممکن است منجر به صدمات جسمی جدی یا مرگ شود.
 برای محافظت مؤثر در تصادفات خودرو یا هنگام ترمز ناگهانی، کودک به طور صحیح با استفاده از 
کمربند ایمنی یا صندلی کودک که به درستی نصب شده، حفاظت می شود. جهت آشنایی با جزئیات 
نصب به کتابچه راهنمای همراه با صندلی کودک مراجعه نمایید. دستورالعمل های کلی نصب در این 

کتابچه ارائه شده است. 
 تویوتا بطور جدی استفاده از صندلی کودک مناسب با وزن و اندازه کودک نصب شده در صندلی عقب 
را توصیه می کند، براساس آمار تصادفات، کودکی که در صندلی عقب قرار دارد نسبت به کودکی که 

در صندلی جلو قرار دارد از وضعیت ایمنی تری برخوردار است. 
 نگه داشتن کودک در آغوش خود یا دیگران نمی تواند جایگزین صندلی کودک باشد. در صورت بروز 
تصادف، ممکن است کودک به شیشه جلو برخورد کرده یا بین شما و تجهیزات داخلی خودرو قرار 

بگیرد.
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 هشدار

  دستکاری صندلی کودک 
اگر صندلی کودک بطور مناسب در جای خود محکم نشده باشد، در صورت ترمزگیری ناگهانی، تغییر 
مسیر ناگهانی یا تصادف ممکن است کودک یا سرنشینان دیگر دچار آسیب های جسمی جدی یا حتی 

مرگ شوند. 
 در صورت بروز تصادف و برخورد شدید و غیره، ممکن است صندلی کودک صدمه دیده که به آسانی 

قابل دیدن نباشد. در چنین مواقعی از صندلی کودک مجدد استفاده نکنید.
 با توجه به نوع صندلی کودک ممکن است نصب صندلی کودک مشکل یا غیر ممکن باشد. در چنین 
مواردی، مناسب بودن صندلی کودک برای نصب در خودرو را کنترل و بررسی نمایید. )f صفحه 78، 71( 
پس از مطالعه دقیق روش نصب صندلی کودک در این کتابچه، از نصب و در نظر گرفتن قوانین کاربردی 

آن و نیز کتابچه راهنمای همراه با صندلی کودک مطمئن شوید. 
 چنانچه از صندلی کودک استفاده نمی کنید. بطور مناسب آن را روی صندلی محکم کنید. از قرار دادن 

صندلی کودک به صورت قفل نشده در قسمت سرنشین خودداری نمایید. 
 در صورت نیاز به باز کردن صندلی کودک آن را از خودرو پیاده کرده و بطور مناسب در محفظه بار 

قرار دهید.
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صندلی کودک 

صندلی کودک مورد نظر را براساس موارد تأیید شده زیر نصب کنید.
  استانداردهای مرتبط با صندلی کودک 

از صندلی کودک مطابق با استانداردهای ECE R44*1 یا ECE R129*1,2 استفاده نمایید. 
عالمت تأییدیه زیر مطابق با استانداردهای فوق در صندلی های کودک چسبانده شده است. 

عالمت تأییدیه ارائه شده در صندلی کودک را کنترل و بررسی نمایید. 
نمونه ای از شماره استانداردهای فوق نشان داده می شود. 

  ECE R44*3 عالمت تأییدیه 
میزان وزن کودک مطابق با عالمت تأییدیه 

ECE R44 مشخص شده است. 

تأییدیه  عالمت  با  مطابق  کودک  قد  میزان   
ECE R129 مشخص شده است.

ECE R44 :*1  و ECE R129 استاندارد بین المللی در خصوص صندلی کودک هستند. 
2*: صندلی های کودک ارائه شده در جدول ممکن است در خارج از منطقه اروپا در دسترس نباشند. 

3*: بسته به نوع محصول ممکن است عالمت نشان داده شده، متفاوت باشد.

۲-1. ایمنی کودک 
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 )ECE R44 گروه وزنی )فقط استاندارد  
اطالعات ارائه شده در این جدول گروه وزنی مناسب بودن صندلی کودک را نشان می دهد. این جدول با 

توجه به مناسب بودن صندلی کودک تأیید می شود. )f صفحه 79، 71(
صندلی کودک مطابق با استاندارد ECE R55 و با توجه به وزن کودک به پنج گروه طبقه بندی می گردد.

 سن مرجع*وزن کودکگروه وزنی 
o تا نه ماهگی تا 10 کیلوگرمگروه
o+ تا یک ونیم سالگی تا 13 کیلوگرمگروه
I از نه ماهگی تا چهار سالگی9 تا 18 کیلوگرم گروه

 II از سه تا هفت سالگی 15 تا ۲5 کیلوگرم گروه
III از شش تا دوازده سالگی۲۲ تا 36 کیلوگرم گروه

*: محدوده سنی ارائه شده در این جدول نزدیک به استاندارد می باشد. با توجه به وزن کودک انتخاب کنید.

 ۲-1. ایمنی کودک
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  انواع روش های نصب صندلی کودک
در صورت نصب صندلی کودک از دستورالعمل های کتابچه راهنمای همراه با صندلی کودک پیروی نمایید.

صفحهروش نصب

صفحه 71با استفاده از کمربند ایمنی

با استفاده از قالب سخت 
صفحه 78ایزوفیکس

با استفاده از پایه 
)نگهدارنده( قالب ها 

)مخصوص کمربند باالیی(
صفحه 84
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در صورت استفاده از صندلی کودک 

  در صورت نصب صندلی کودک در صندلی سرنشین جلو 
جهت حفظ ایمنی کودک، صندلی کودک را در صندلی عقب نصب نمایید. در صورتی که ناچار به نصب 
صندلی کودک در صندلی سرنشین جلو هستید، مطابق با روش های زیر صندلی را تنظیم نموده و 

سپس صندلی کودک را نصب کنید. 
باال  را  امکان دارد پشتی صندلی  تا جایی که   

آورید. 
عقب  به  را  صندلی  دارد  امکان  که  جایی  تا   

حرکت دهید. 
صندلی  نصب  در  سری  پشت  صورتی که  در   
را  پشت سری  می کند،  ایجاد  تداخل  کودک 

پیاده نمایید. 

 هشدار

  در صورت استفاده از صندلی کودک 
پیشگیری های زیر را مد نظر قرار دهید. در صورت عدم توجه به موارد زیر ممکن است دچار آسیب های 

جسمی جدی یا حتی مرگ شوید. 
 خودروهای فاقد کلید روشن / خاموش کردن دستی کیسه 

هوا: 
هرگز صندلی کودک رو به عقب را روی صندلی سرنشین 
جلو نصب نکنید. در صورت بروز تصادف، نیروی باز شدن 
سریع کیسه های هوای سرنشین جلو منجر به آسیب های 

جسمی جدی یا حتی مرگ کودک می گردد. 

 ۲-1. ایمنی کودک
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 هشدار

  در صورت استفاده از صندلی کودک 
پیشگیری های زیر را مد نظر قرار دهید.

در صورت عدم توجه به موارد زیر ممکن است دچار آسیب های جسمی جدی یا حتی مرگ شوید. 
  خودروهای مجهز به کلید روشن/ خاموش کردن دستی 

کیسه هوا:
در صورت روشن بودن )ON( کلید روشن / خاموش کردن 
دستی کیسه هوا هرگز صندلی کودک رو به عقب را روی 

صندلی سرنشین جلو نصب نکنید. )f صفحه 57( 
کیسه  سریع  شدن  باز  نیروی  تصادف،  بروز  صورت  در 
هوای سرنشین جلو منجر به آسیب های جسمی جدی یا 

حتی مرگ کودک می گردد. 
 برچسب یا برچسب هایی بر لبه کناری آفتابگیر سرنشین 
قرار دارد که نشان دهنده ممنوعیت نصب صندلی کودک 

رو به عقب بر روی صندلی سرنشین جلو می باشد. 
جزئیات برچسب در شکل زیر مشخص شده است. 
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 هشدار

  در صورت استفاده از صندلی کودک  
 فقط در صورت اجبار صندلی کودک رو به جلو را روی 
صندلی جلو نصب کنید. حین نصب صندلی کودک روی 
تا جایی که ممکن است صندلی  صندلی سرنشین جلو، 
جلو را به عقب حرکت دهید. بی توجهی به این مورد در 
صورت باز شدن )بادشدن( کیسه هوا باعث آسیب جسمی 

جدی یا مرگ کودک می شود. 
را  خود  بدن  از  قسمتی  یا  سر  ندهید  اجازه  کودک    به 
ریل های  یا  عقب  یا  یا محدوده ستون های جلو  به درب 
صندلی  در  کودک  اگر  حتی  دهد،  تکیه  سقف  کناری 
کودک نشسته باشد، ممکن است کیسه های هوای جانبی 
یا پرده  باز شده و برای کودک خطرناک باشد، زیرا ضربه 
ناشی از باز شدن آن ها منجر به آسیب های جسمی جدی 

یا مرگ کودک می گردد. 
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 هشدار

  در صورت استفاده از صندلی کودک 
 در صورت نصب صندلی نوجوان )صندلی کمکی(، همواره از عبور کمربند روی شانه از وسط شانه 
کودک اطمینان حاصل نمایید. کمربند روی شانه را از گردن کودک دورتر قرار دهید، ولیکن کمربند 

نباید از روی شانه کودک بیفتد. 
 از صندلی کودک مناسب سن و اندازه کودک استفاده کنید و آن را در صندلی عقب نصب نمایید. 

 اگر صندلی راننده در نصب صندلی کودک تداخل ایجاد 
می کند و از نصب صحیح آن جلوگیری می شود، صندلی 
کودک را در صندلی عقب سمت راست )خودروهای فرمان 
)خودروهای  چپ  سمت  عقب  صندلی  یا  چپ(  سمت 

فرمان سمت راست( نصب کنید )f صفحه 81 ، 73(. 
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نصب صندلی کودک با استفاده از کمربند ایمنی 

از کمربند  استفاده  با  برای نصب صندلی کودک  وزنی  و گروه  مناسب صندلی  موقعیت های   
ایمنی را بررسی نمایید. 

  1 با توجه به ]گروه وزنی[ وزن کودک را بررسی نمایید. )f صفحه 65(

]o+ نمونه 1( در صورتی که وزن کودک 1۲ کیلوگرم باشد، ]گروه وزنی(
]I نمونه ۲( در صورتی که وزن کودک 15 کیلوگرم باشد، ]گروه وزنی(

  2 موقعیت مناسب صندلی را برای صندلی کودک بررسی و انتخاب نمایید و با توجه به نوع صندلی 

]نصب صندلی کودک با استفاده از کمربند ایمنی )SEATBELT( – مطابق و توصیه شده در جدول 
صندلی کودک[. )f صفحه 71(

مطابق و توصیه شده در   –  )SEATBELT( ایمنی  از کمربند  با استفاده  نصب صندلی کودک   
جدول صندلی کودک 

اگر صندلی کودک شما در ردیف "universal" )گروه عمومی( قرار دارد، می توانید آن را در موقعیت 
مشخص شده در U یا UF در جدول زیر نصب نمایید. )UF فقط برای نصب صندلی کودک رو به جلو 
است(. انواع صندلی های کودک و گروه وزنی آن در کتابچه راهنمای صندلی کودک ارائه شده است. اگر 
صندلی کودک شما در ردیف "universal" )گروه عمومی( قرار ندارد. )یا اگر مشخصات آن در جدول 
زیر پیدا نمی شود( توصیه می کنیم به "لیست خودرو" مربوط به مشخصات مطابقت صندلی کودک 

مراجعه یا از فروشندگان صندلی کودک سئوال نمایید.
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گروه وزنی

موقعیت صندلی
صندلی عقبصندلی سرنشین جلو

فاقد کلید 
روشن/ 
خاموش 

کردن دستی 
کیسه هوا 

مجهز به کلید روشن/ 
خاموش کردن دستی 

کیسه هوا
صندلی 
کناری

صندلی 
صندلی کودک توصیه شدهوسط کلید روشن/ خاموش 

کردن کیسه هوا

روشن
ON

خاموش
OFF

O
XXتا 10 کیلو گرم

U*1

L*1
U
L

X
”TOYOTA G o+,

 BABY SAFE
 PLUS“

”TOYOTA MINI“
"TOYOTA G o+,

 BABY SAFE
 PLUS

 SEAT BELT مجهز به 
FIXATION, BASE

 PLAT FORM"

O+
XXتا 13 کیلو گرم

U*1

L*1
U
L

X

I

9 تا 18 کیلوگرم 

صندلی رو به 
عقب – 

X

صندلی رو 
به عقب -

X
U*1,2U*2X

”TOYOTA DUO+“ صندلی رو به 
جلو
-

UF*1,2

صندلی رو 
به جلو

– 
UF*1,2

U*1,2U*2X

II، III
15UF*1,2UF*1,2U*1,2U*2X تا 36کیلوگرم

”TOYOTA KIDFIX
XP SICT“

)قابل نصب با قالب های 
ایزوفیکس(
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شرح حروف اختصاری درون جدول:
X :   موقعیت صندلی برای کودکان این گروه وزنی نامناسب می باشد.

U :  مناسب برای گروه “universal” )گروه عمومی(، صندلی کودک برای استفاده در این گروه وزنی تأیید 
شده است. 

UF : مناسب برای گروه “universal” )گروه عمومی( صندلی کودک رو به جلو، صندلی کودک برای استفاده 
در این گروه وزنی تأیید شده است. 

  “semi- یا )محرمانه(،   ”restricted“ خصوصی(،  )خودروهای   ”specific vehicles“ گروه  برای  مناسب    :  L
است.  شده  تأیید  وزنی  گروه  این  در  استفاده  برای  کودک  صندلی  عمومی(،  )نیمه   universal“
1* :   زوایه پشتی صندلی را در حالت عمود تنظیم نمایید. صندلی جلو را تا انتها عقب ببرید. اگر ارتفاع صندلی  

سرنشین قابل تنظیم است، باید آن را در باالترین موقعیت تنظیم نمایید. 
است،  پیاده شدن  قابل  و پشت سری  ایجاد می کند  تداخل  در نصب صندلی کودک  اگر پشت سری    :  *2
پشت سری را در بیاورید. در غیر اینصورت، پشت سری را در باالترین موقعیت قرار دهید. در صورت 
نصب صندلی کودک در صندلی عقب، ممکن است استفاده مناسب از کمربند ایمنی در صندلی کنار 
صندلی کودک بدون تداخل آن یا تحت تأثیر قرار دادن کمربند ایمنی امکان پذیر نباشد. از قرار گرفتن 
صحیح کمربند ایمنی و عبور راحت آن از روی شانه و همینطور پایین از روی پاها مطمئن شوید. در 
غیراینصورت چنانچه کمربند ایمنی با صندلی کودک تداخل دارد، صندلی کودک را در موقعیت مناسب 

دیگری نصب کنید. بی  توجهی به این مورد ممکن است باعث آسیب های جسمی جدی یا مرگ شود. 
صندلی های کودک ارائه شده در جدول ممکن است خارج از منطقه اروپا در دسترس نباشند. 

 در صورت نصب صندلی کودک در صندلی عقب، صندلی جلو را تنظیم نمایید. به طوری که با کودک 
یا صندلی کودک تداخل نکند. 

 در صورت نصب صندلی کودک بوسیه پایه نگهدارنده، هنگام قفل کردن آن در پایه نگهدارنده، اگر 
صندلی کودک با پشتی تداخل دارد، پشتی صندلی را به سمت عقب تنظیم نمایید تا دیگر تداخلی 

وجود نداشته باشد.  

 ۲-1. ایمنی کودک
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 در صورت نصب صندلی کودک رو به جلو، چنانچه 
فاصله ای بین صندلی کودک و پشتی صندلی وجود 
به  نصب  تا  کنید  تنظیم  را  صندلی  پشتی  داشت، 

درستی انجام شود.

از  جلوتر  شانه  روی  کمربند  قفل  صورتی که  در   
راهنمای کمربند ایمنی صندلی کودک قرار داشته 

باشد، تشک صندلی را رو به جلو حرکت دهید. 

 در صورت نصب صندلی نوجوان، اگر کودک در صندلی کودک در موقعیت خیلی عمود نشسته باشد، 
از  جلوتر  شانه  روی  کمربند  قفل  اگر  و  نمایید  تنظیم  موقعیت  راحت ترین  در  را  پشتی صندلی  زاویه 

راهنمای کمربند ایمنی صندلی کودک قرار داشته باشد، تشک صندلی را رو به جلو حرکت دهید. 

۲-1. ایمنی کودک 
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 نصب صندلی کودک با استفاده از کمربند ایمنی

با توجه به دستورالعمل های کتابچه راهنمای همراه با صندلی کودک، آن را نصب کنید. 
  1 اگر ناچار به نصب صندلی کودک در صندلی سرنشین جلو هستید، به بخش تنظیمات صندلی سرنشین 

جلو در صفحه 67 مراجعه نمایید. 
  2 اگر پشت سری در نصب صندلی کودک تداخل ایجاد می کند، می توان پشت سری را پیاده نمود، در غیر 

اینصورت، پشت سری را در باالترین موقعیت قرار دهید. )f صفحه 190(
  3 کمربند ایمنی را از میان صندلی کودک عبور داده 

و زبانه را در قفل جا بزنید. از تاب نداشتن کمربند 
ایمنی مطمئن شوید. با توجه به جهت های مشخص 

شده در صندلی کودک، آن را محکم کنید. 

  4 اگر صندلی کودک مجهز به قفل نباشد )تجهیزات 

قفل کمربند ایمنی(، با استفاده از بست قفل آن را 
محکم نمایید. 

  5 پس از نصب صندلی کودک، برای اطمینان از نصب صحیح و محکم بودن صندلی کودک، آن را به سمت 

جلو و عقب حرکت دهید. )f صفحه 77(

 ۲-1. ایمنی کودک
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  باز کردن صندلی کودک نصب شده با استفاده از کمربند ایمنی
دکمه آزاد کردن قفل را فشار دهید تا کمربند ایمنی کاماًل جمع شود. 

حین آزاد کردن قفل، ممکن است به دلیل برگشت تشک صندلی به حالت اولیه، صندلی کودک به 
باال بجهد، حین پایین نگه داشتن صندلی کودک، قفل کمربند را آزاد نمایید. 

زمانی که کمربند ایمنی به طور اتوماتیک می چرخد، آن را به آرامی به موقعیت جمع شدن برگردانید. 

  در صورت نصب صندلی کودک 
توسط  ارائه شده  العمل های  دستور  به  باشد.  نیاز  قفل  بست  به  کودک  نصب صندلی  برای  است  ممکن 
سازنده صندلی کودک عمل نمایید. اگر صندلی کودک شما مجهز به بست قفل نمی باشد، برای خرید آن 
به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا یا هر تعمیرگاه مجازی دیگری مراجعه نمایید: بست 

قفل مخصوص صندلی کودک )شماره قطعه 73119-22010(.
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 هشدار

  در صورت نصب صندلی کودک 
پیشگیری های زیر را مد نظر قرار دهید. بی توجهی به موارد زیر ممکن است منجر به صدمات جسمی 

جدی یا مرگ شود. 
به  ایمنی  کمربند  شدن  پیچیده  صورت  در  کنند.  بازی  ایمنی  کمربند  با  کودکان  ندهید  اجازه   
دورگردن کودک، ممکن است باعث خفگی یا آسیب های جسمی جدی دیگری شود که در نهایت 
به مرگ کودک منجر می شود. در صورت بروز این حادثه و باز نشدن قفل کمربند ایمنی، با استفاده 

از قیچی کمربند را ببرید. 
 از قفل بودن کمربند و زبانه آن و تاب نداشتن کمربند اطمینان حاصل نمایید. 

 صندلی کودک را به جلو و عقب، راست و چپ حرکت دهید و از نصب محکم آن اطمینان حاصل 
کنید. 

 پس از نصب صندلی کودک، هرگز صندلی خودرو را تنظیم نکنید. 
 در صورت نصب صندلی نوجوان )صندلی کمکی(، همواره از قرار گرفتن کمربند روی شانه از وسط 
شانه کودک اطمینان حاصل نمایید. کمربند را از گردن کودک دورتر قرار دهید، اما نه آنقدر که از 

روی شانه  کودک بیفتد. 
 برای نصب صندلی کودک، دستورالعمل های سازنده صندلی کودک را دنبال نمایید. 

 ۲-1. ایمنی کودک
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نصب صندلی کودک با استفاده از قالب های سخت ایزوفیکس

  قالب های سخت ایزوفیکس )صندلی کودک ایزوفیکس(
عقب  کناری  صندلی های  برای  پایینی  قالب های 
ارائه شده اند. )عالئم محل قالب های متصل شده 

به صندلی ها را نشان می دهند(.

مرتبط با صندلی کودک  ECE R44 ISOFIX   تأیید گروه وزنی و کالس اندازه استاندارد
  1 مطابق با وزن کودک )گروه وزنی( بررسی و تأیید نمایید )f صفحه 65(

]O+ نمونه 1( اگر وزن کودک 1۲ کیلوگرم باشد، ]گروه وزنی(
]I نمونه ۲( اگر وزن کودک 15 کیلوگرم باشد، ]گروه وزنی(

  2 کالس اندازه را بررسی و تأیید نمایید. 

با توجه به ]گروه وزنی[ تأیید شده در مرحله   1 از]نصب صندلی کودک با استفاده از ایزوفیکس 
)شماره استاندارد ECE R44( – مطابق و توصیه شده در جدول صندلی کودک[ کالس وزنی را 

انتخاب نمایید. )f صفحه 79(.*
)نمونه1( اگر ]گروه وزنی+O[ باشد، کالس اندازه مربوطه ]E[ و ]D[ و ]C[ است.

)نمونه۲( اگر ]گروه وزنی I[ باشد، کالس اندازه مربوط ]D[ و ]C[ و ]B1[ و ]B[ و ]A[ است. 
*: لیست هایی که دارای عالمت ]X[  می باشند. را نمی توان انتخاب نمود. علی رغم اینکه کالس اندازه 
آن ها مطابق با جدول]موقعیت صندلی[ باشد. چنانچه لیست دارای عالمت ]IL[ باشد، محصوالت 

طراحی شده در قسمت ]صندلی کودک توصیه شده[ را انتخاب نمایید. )f صفحه 80(. 
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  نصب صندلی کودک با استفاده از ایزوفیکس )شماره استاندارد ECE R44(-مطابق و توصیه شده 
در جدول صندلی کودک 

صندلی های کودک ایزوفیکس به چند "کالس اندازه" تقسیم می شوند. با توجه به "کالس اندازه" می توانید 
آن را در موقعیت صندلی خودرو ارائه شده در جدول زیر استفاده نمایید. از "کالس اندازه" و "گروه وزنی" 
صندلی کودک خود اطالع داشته باشید. توصیه می شود به کتابچه راهنمای صندلی کودک مراجعه نمایید. 
اگر صندلی کودک هیچ "کالس اندازه" نداشته باشد )یا اگر نتوانید مشخصات صندلی کودک را در جدول 
زیر پیدا کنید(، توصیه می شود برای بدست آوردن مشخصات مطابقت به لیست خودرو مراجعه کرده یا از 

فروشنده صندلی کودک سؤال نمایید.   

شرح کالس اندازه 
A با ارتفاع کامل، صندلی کودک روبه جلو
B با ارتفاع کاهش داده شده، صندلی کودک رو به جلو
B1 با ارتفاع کاهش داده شده، صندلی کودک رو به جلو
C با اندازه کامل، صندلی کودک رو به عقب
Dبا اندزه کاهش داده شده، صندلی کودک رو به عقب
Eصندلی نوزاد رو به عقب
F)صندلی نوزاد عرضی سر به سمت چپ )سبد حمل
G)صندلی نوزاد عرضی سر به سمت راست )سبد حمل

 ۲-1. ایمنی کودک



80

گروه های وزنی
             موقعیت صندلی

صندلی کودک توصیه 
شده صندلی عقبصندلی جلوکالس اندازه

صندلی وسطصندلی کناریصندلی سرنشین

سبد حمل
FXXX

-
GXXX

 O
EXILXتا 10 کیلوگرم

”TOYOTA MINI“
”TOYOTA MIDI“

O+ 
تا 13 کیلوگرم

EXILX

DXILX

CXXX-

I
9 تا 18 کیلوگرم

DXILX
-

CXXX

BX
IUF*
IL*

X”TOYOTA MIDI“

B1X
IUF*
IL*

X
”TOYOTA DUO+“
”TOYOTA MIDI“

AX
IUF*
IL*

X”TOYOTA MIDI“
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شرح حروف اختصاری درون جدول :
X  :   موقعیت صندلی برای صندلی کودک ایزوفیکس در این گروه وزنی و / یا کالس اندازه نامناسب می باشد. 
IUF : مناسب برای صندلی های کودک ایزوفیکس رو به جلو از گروه “universal” )گروه عمومی( تأیید شده 

برای استفاده در این گروه وزنی. 
خصوصی(،  )خودروهای   ”specific vehicles“ گروه های  ایزوفیکس  کودک  صندلی های  برای  مناسب    :  IL
“resrticted” )محرمانه( یا “semi- universal” )نیمه عمومی( تأیید شده برای استفاده در این گروه وزنی.

*: در صورتی که پشت سری در نصب صندلی کودک تداخل ایجاد می کند، پشت سری را پیاده کنید در غیر 
اینصورت، پشت سری را در باالترین موقعیت قرار دهید. 

در صورت نصب صندلی کودک در صندلی عقب، ممکن است استفاده مناسب از کمربند ایمنی صندلی کنار 
صندلی کودک بدون تداخل یا تحت تأثیر قرار دادن کمربند ایمنی امکان پذیر نباشد، از قرار گرفتن صحیح 
کمربند ایمنی و عبور راحت آن از روی شانه و همینطور پایین از روی پاها مطمئن شوید. در غیر اینصورت، 
چنانچه کمربند ایمنی با صندلی کودک تداخل می کند صندلی کودک را در موقعیت مناسب دیگری نصب 

کنید. بی توجهی به این مورد ممکن است باعث آسیب  های جسمی جدی یا مرگ شود. 
صندلی های کودک ارائه شده در جدول ممکن است خارج از منطقه اروپا در دسترس نباشند.

 در صورت نصب صندلی کودک در صندلی عقب، صندلی جلو را تنظیم نمایید به طوری که با کودک یا 
صندلی کودک تداخل نکند. 

 ۲-1. ایمنی کودک
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ECE R129(- جدول  استاندارد  )شماره  ایزوفیکس  از  استفاده  با   i کودک سایز  نصب صندلی    
مطابقت 

در صورتی که صندلی کودک در گروه “اندازه - i“ قرار دارد، صندلی کودک را در موقعیت i-U ارائه شده در 
جدول زیر نصب کنید. 

موقعیت صندلی
صندلی عقبصندلی جلو

صندلی وسطصندلی کناریصندلی سرنشین
i - صندلی کودک اندازهxi-U*X

شرح حروف اختصاری درون جدول:
X:   برای استفاده در صندلی کودک اندازه i- مناسب نمی باشد. 

i-U: برای صندلی کودک گروه “universal” )گروه عمومی( اندازه -i رو به جلو و رو به عقب مناسب می باشد. 
*: در صورتی که پشت سری در نصب صندلی کودک تداخل ایجاد می کند، پشت سری را پیاده کنید. در 
غیر اینصورت، پشت سری را در باالترین موقعیت قرار دهید. در صورت نصب صندلی کودک در صندلی 
عقب، ممکن است استفاده مناسب از کمربند ایمنی در صندلی کنار صندلی بدون تداخل یا تحت تأثیر 
قرار دادن کمربند ایمنی امکان پذیر نباشد. از قرار گرفتن صحیح کمربند ایمنی و عبور راحت آن از روی 
شانه و همینطور پایین از روی پاها مطمئن شوید. در غیر اینصورت چنانچه کمربند ایمنی با صندلی 
کودک تداخل دارد، صندلی کودک را در موقعیت مناسب دیگری نصب کنید. بی توجهی به این مورد 

ممکن است باعث آسیب های جسمی جدی یا مرگ شود. 
 در صورت نصب صندلی کودک در صندلی عقب، صندلی جلو را تنظیم نمایید به طوری که با کودک 

یا صندلی کودک تداخل نکند. 
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  نصب صندلی کودک با استفاده از قالب سخت ایزوفیکس )صندلی کودک ایزوفیکس(
با توجه به کتابچه راهنمای همراه صندلی کودک، آن را نصب نمایید. 

  1 اگر پشت سری در نصب صندلی کودک تداخل ایجاد می کند، می توان پشت سری را پیاده نموده، در غیر 

اینصورت پشت سری را در باالترین موقعیت قرار دهید )f صفحه 190( 
در  را  کودک  صندلی  و  کرده  باز  را  قالب  پوشش   2  

صندلی نصب کنید. 
قالب ها در پشت پوشش قرار دارند. 

  3 پس از نصب صندلی کودک، آن را به جلو و عقب حرکت داده تا از نصب محکم آن مطمئن شوید.

)f صفحه 77(

 ۲-1. ایمنی کودک
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 هشدار

  در صورت نصب صندلی کودک
پیشگیری های زیر را مد نظر قرار دهید.

بی توجهی به موارد زیر ممکن است منجر به آسیب های جسمی جدی یا مرگ شود. 
 پس از نصب صندلی کودک، هرگز صندلی خودرو را تنظیم نکنید. 

 در صورت استفاده از قالب های پایینی، از وجود نداشتن اجسام خارجی در اطراف قالب ها و گیر نکردن 
کمربند ایمنی در پشت صندلی کودک اطمینان حاصل نمایید. 

 از تمام دستورالعمل های نصب صندلی کودک که توسط سازنده آن ارائه شده پیروی نمایید. 

نصب صندلی کودک با استفاده از پایه )نگهدارنده( قالب ها )مخصوص کمربند باالیی(  

  پایه )نگهدارنده( قالب ها )مخصوص کمربندباالیی(
پایه های قالب در صندلی کناری عقب ارائه شده 
از  ایمنی  کمربند  داشتن  نگه  ثابت  برای  است 

پایه های قالب استفاده نمایید.

۲-1. ایمنی کودک 
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  ثابت نگه داشتن کمربند باالیی در پایه قالب
با توجه به کتاب راهنمای همراه با صندلی کودک، آن را نصب نمایید.

  1 پشت سری را در باالترین موقعیت تنظیم نمایید.

اگر پشت سری در صندلی کودک یا نصب از طریق 
کمربند باالیی تداخل ایجاد می کند، پشت سری را 

پیاده نمایید. )f صفحه 190(

  2 قالب را در پایه )نگهدارنده( قالب قفل کرده و کمربند 

باالیی را محکم نمایید.
از محکم بودن کمربند باالیی اطمینان حاصل نمایید. 

)f صفحه 77(
دادن  قرار  با  همراه  کودک  صندلی  نصب  درصورت 
کمربند  عبور  از  موقعیت،  باالترین  در  سری  پشت 

باالیی از زیر پشت سری اطمینان حاصل کنید.

 ۲-1. ایمنی کودک

کمربند باالیی

قالب
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 هشدار

  درصورت نصب صندلی کودک
پیشگیری های زیر را مدنظر قرار دهید. 

بی توجهی به موارد زیر ممکن است منجربه آسیب های جسمی جدی یا مرگ شود.
 کمربند باالیی را محکم متصل کرده و از تاب نداشتن کمربند مطمئن شوید.

 کمربند باالیی را به چیز دیگری غیر از پایه قالب متصل نکنید.
 پس از نصب صندلی کودک، هرگز صندلی خودرو را تنظیم نکنید.

 از تمام دستورالعمل های نصب صندلی کودک که توسط سازنده آن ارائه شده پیروی نمایید.
 در زمان نصب صندلی کودک همراه با پشت سری که در باالترین موقعیت قرار گرفته است، پس از 

باال آوردن پشت سری، پایه های قالب را محکم کرده، پشت سری را پایین نیاورید.

۲-1. ایمنی کودک 
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3-1. سیستم دزدگیر

سیستم ایموبالیزر موتور )سیستم ضدسرقت(

سوئیچ هاي خودرو داراي چیپ های فرستنده اي هستند که اگر سوئیچ قباْل در کامپیوتر خودرو 
ثبت نشده باشد از استارت خوردن موتور جلوگیري مي کند. 

هرگز حین ترک خودرو، سوئیچ ها را داخل خودرو باقي نگذارید.
این سیستم براي کمک به جلوگیري از سرقت خودرو طراحي شده است، اما امنیت مطلق در برابر 

تمام دزدي های خودرو را گارانتي نمي کند.

خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند:
پس از خارج کردن سوئیچ، چراغ نشانگر چشمک زده، که 

نشان می دهد سیستم در حال کار کردن است.
پس از جا زدن کلید ثبت  شده در سوئیچ موتور، چشمک 
زدن چراغ نشانگر متوقف شده، غیرفعال شدن سیستم را 

نشان مي دهد.
خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:

نشانگر  چراغ  موتور،  سوئیچ  کردن  خاموش  از  پس 
چشمک زده، نشان مي دهد سیستم در حال کار کردن 

است.
 IGNITION ON روشن  یا   ACCESSORY جانبي  تجهیزات  وضعیت  در  موتور  سوئیچ  دادن  قرار  از  پس 

چشمک زدن چراغ نشانگر متوقف شده، تا غیرفعال شدن سیستم را نشان دهد.



3-1. سیستم دزدگیر88

  تعمیر و نگهداری سیستم 
سیستم ایموبالیزر خودرو نیاز به تعمیر ندارد. 

  شرایطی که ممکن است باعث خرابی سیستم شود.
 بخش فرستنده کلید در تماس با اجسام فلزی باشد. 

 کلید در نزدیکی یا در تماس با کلید و سیستم امنیتی خودروی دیگر قرار گرفته باشد )کلید مجهز به 
چیپ فرستنده داخلی(
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3-1. سیستم دزدگیر

  تأییدیه سیستم ایموبالیزر موتور 
 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند 

این تأییدیه )سند( در سایت زیر دردسترس می باشد. 
http:// www.takai-rika.co.jp/pc
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 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند

3-1. سیستم دزدگیر



3-1. سیستم دزدگیر92



93

1 

ت
منی

و ا
ی 

من
ای

3-1. سیستم دزدگیر
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 توجه
  براي اطمینان از عملکرد صحیح سیستم

از دستکاري یا پیاده کردن سیستم خودداري نمایید. اگر سیستم دستکاري یا پیاده گردد، عملکرد صحیح 
سیستم تضمین نمي شود.

3-1. سیستم دزدگیر
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سیستم قفل دوبل *

از دو طرف داخل و خارج  بازشدن قفل درب ها  با غیرفعال کردن عملکرد  به خودرو  دسترسی 
خودرو امکان پذیر نیست.

از این سیستم استفاده می کنند دارای  خودروهایی که 
برچسب بر روی شیشه پنجره هر دو درب جلو هستند.

 

تنظیم سیستم قفل دوبل 

سوئیچ موتور را در حالت خاموش قرار دهید، تمام سرنشینان را از خودرو خارج نمایید و مطمئن شوید 
تمام درب ها بسته هستند. 

با استفاده از عملکرد ورود )در صورت تجهیز(:
ظرف 5 ثانیه محدوده سنسور روی دستگیره بیرونی درب جلو را دوبار لمس کنید. 

با استفاده از فرستنده کنترل از راه دور )ریموت کنترل(: 
ظرف 5 ثانیه دوبار دکمه  را فشار دهید:

*: در صورت تجهیز

3-1. سیستم دزدگیر
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غیرفعال نمودن سیستم قفل دوبل 

با استفاده از عملکرد ورود )در صورت تجهیز(: دستگیره بیرونی درب جلو را نگه دارید یا دکمه باز کننده 
درب پشتی را فشار دهید. 

با استفاده از فرستنده کنترل از راه دور )ریموت کنترل(: دکمه  را فشار دهید. 

 هشدار

  پیشگیری های مرتبط با سیستم قفل دوبل
هرگز زمانی که افراد داخل خودرو هستند، سیستم قفل دوبل را فعال نکنید، زیرا درب ها از داخل خودرو 

باز نمی شوند.

3-1. سیستم دزدگیر
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آژیر*

آژیر 

زمانی که ورود غیر مجاز به خودرو شناسایی شود، آژیر با چراغ و صدا هشدار می دهد. 
چنانچه آژیر را فعال کنید، در مواقع زیر به صدا در می آید: 

 درب قفل شده به هر روشی به جز استفاده از عملکرد ورود )در صورت تجهیز( یا فرستنده کنترل از راه 
دور باز شده یا قفل آن باز شود )درب ها مجدداً به طور اتوماتیک قفل می شوند.(

 درب موتور باز شود. 
خودرو  درون  چیزی  حرکت  مجاز،  غیر  ورود  سنسور   : مجاز  غیر  ورود  سنسور  به  مجهز  خودروهای   

شناسایی می کنند. )فردی به صورت غیر مجاز وارد خودرو شود.(
 خودروهای مجهز به سنسور شکستگی شیشه: به شیشه درب پشتی ضربه ای وارد گردد یا شیشه شکسته 

شود. 

تنظیم کردن سیستم آژیر 

را  درب ها  تمامی  و  بسته  را  موتور  درب  و  در ب ها 
یا  تجهیز(  صورت  )در  ورود  عملکرد  از  استفاده  با 
فرستنده کنترل از راه دور قفل نمایید. سیستم پس از 

30 ثانیه بطور اتوماتیک فعال می شود.
از فعال شدن سیستم، چراغ نشانگر از حالت  پس 
موقعیت  تغییر  زدن  چشمک  حالت  به  روشن 

می دهد. 

*: در صورت تجهیز

3-1. سیستم دزدگیر
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غیرفعال یا متوقف کردن آژیر 

به یکی از روش های زیر آژیر را غیرفعال یا متوقف نمایید. 
 با استفاده از عملکرد ورود )در صورت تجهیز( یا فرستنده کنترل از راه دور قفل درب ها را باز نمایید. 

 موتور را روشن کنید. )آژیر پس از چند ثانیه غیرفعال یا متوقف می شود(. 

  تعمیر و نگهداری سیستم 
سیستم آژیر خودرو نیازی به سرویس ندارد. 

  مواردی که قبل از قفل کردن خودرو باید کنترل شود
برای جلوگیری از فعال شدن ناگهانی آژیر و سیستم دزدگیر خودرو به موارد زیر توجه نمایید: 

 کسی درون خودرو نباشد.
 پیش از فعال کردن آژیر، پنجره ها بسته شده باشند.

 اشیاء قیمتی یا دیگر اشیاء شخصی در خودرو باقی نمانده باشند. 

3-1. سیستم دزدگیر
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  فعال کردن آژیر 
آژیر ممکن است در موارد زیر فعال شود: 

)متوقف کردن آژیر، سیستم آژیر را غیرفعال می کند(
 با استفاده از سوئیچ 1* یا سوئیچ مکانیکی 2* قفل درب ها 

باز شود. 
1*: خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند 

2*: خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند 

 فرد داخل خودرو با استفاده از دکمه قفل داخل خودرو اقدام 
خودرو  قفل  کردن  باز  یا  موتور  درب  یا  درب  کردن  باز  به 

نماید. 

 حین قفل بودن خودرو، باتری مجدد شارژ یا تعویض گردد. 
)f صفحه 750(

3-1. سیستم دزدگیر
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  قفل کردن درب با استفاده از آژیر 
در موارد زیر، بسته به موقعیت ، ممکن است درب بطور اتوماتیک قفل شود تا از ورود غیر مجاز به داخل 

خودرو جلوگیری شود. 
 وقتی فردی داخل خودرو باقی بماند و قفل درب را باز نماید و آژیر فعال گردد. 

 حین فعال بودن آژیر، فردی که داخل خودرو باقی مانده است قفل درب را باز نماید. 
 حین شارژ یا تعویض باتری 

 توجه
   اطمینان داشتن از عملکرد صحیح سیستم

از دستکاري یا پیاده کردن سیستم خودداري نمایید. در غیراینصورت، عملکرد صحیح سیستم تضمین 
)گارانتی( نمی شود.

3-1. سیستم دزدگیر
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سنسور ورود غیر مجاز 

سنسور ورود غیرمجاز هرگونه حرکت یا ورود غیرمجاز به خودرو را شناسایی می کند. در صورت شناسایی 
ورود غیرمجاز یا هر حرکتی درون خودرو، آژیر فعال می شود.

این سیستم برای جلوگیری از سرقت خودرو طراحی شده است اما امنیت کامل خودرو در برابر هر ورود 
غیرمجازی را تضمین نمی کند.

  تنظیم سنسور ورود غیرمجاز
سنسور ورود غیرمجاز پس از فعال شدن آژیر به طور اتوماتیک فعال مي شود. )f صفحه 97(

  لغو عملکرد سنسور ورود غیرمجاز
در صورت قرار دادن حیوان خانگی یا هر شی ء متحرک درون خودرو، پیش از فعال کردن آژیر از توقف 

عملکرد سنسور ورود غیرمجاز اطمینان حاصل کنید زیرا سیستم شناسایی حرکت، فعال خواهد شد.
در  یا  هوشمند(  استارت  و  ورود  سیستم  فاقد  )خودروهای   ”LOCK“ قفل  موقعیت  در  را  سوئیچ   1  

موقعیت خاموش )OFF( )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار دهید. 
  2 کلید مربوط به لغو عملکرد سنسور ورود غیر 

مجاز را فشار دهید. 
پیغامی در صفحه نمایشگر چندمنظوره ظاهر 

می شود. 
موقعیت  در  سوئیچ  دادن  قرار  حین  بار  هر 
و  فاقد سیستم ورود  ON )خودروهای  روشن 
 IGNITION استارت هوشمند( یا حالت روشن
و  ورود  سیستم  به  مجهز  )خودروهای   ON
غیر  ورود  سنسور  عملکرد  هوشمند(  استارت 

مجاز غیر فعال می گردد. 

3-1. سیستم دزدگیر
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  لغو و فعال کردن اتوماتیک سنسور ورود غیر مجاز 
 آژیر حتي زماني که سنسور ورود غیرمجاز لغو شده، فعال خواهد شد.

 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: پس از لغو سنسور ورود غیرمجاز و قرار دادن سوئیچ موتور 
در موقعیت روشن "ON" یا باز کردن قفل درب ها با استفاده از فرستنده کنترل از راه دور، سنسور ورود غیرمجاز 

فعال خواهد شد.
لغو سنسور ورود غیرمجاز، فشار دادن  از  استارت هوشمند: پس  و  به سیستم ورود  خودروهاي مجهز 
سوئیچ یا باز کردن درب ها با استفاده از عملکرد ورود یا فرستنده کنترل از راه دور، سیستم ورود غیرمجاز 

مجدداً فعال خواهد شد.
 در صورت غیرفعال کردن سیستم آژیر، سنسور ورود غیرمجاز بطور اتوماتیک فعال خواهد شد.

  مالحظات مرتبط با سنسور ورود غیر مجاز 
در مواقع زیر ممکن است سنسور، آژیر را فعال کند:

 افراد یا حیوانات خانگی درون خودرو باقی مانده باشند. 

 پنجره جانبی باز مانده باشد
شناسایی  را  زیر  موارد  است سنسور  ممکن  این صورت  در 

کند: 
به  حشرات  یا  برگ ها  همانند  اجسامی  ورود  یا  باد  وزش   •

درون خودرو 
سایر  بوسیله  )فراصوتی(  آلتراسونیک  امواج  آمدن  بوجود   •

خودروها مانند سنسور ورود غیر مجاز دیگر خودروها 
• رفت  و  آمد افراد در بیرون از خودرو 

3-1. سیستم دزدگیر
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از  تزئینی  جانبی  تجهیزات  مانند  متحرک،  اجسام   
قالب های درون خودرو آویزان باشند. 

در  که  باشد  پارک  پارکینگ  مانند  جایی  در  خودرو   
قرار  شدید  صداهای  یا  لرزش  معرض  در  اینصورت 

می گیرد. 

گرفتن  قرار  به  منجر  از خودرو  برف  یا  یخ  کردن   جدا 
خودرو در معرض ضربه یا لرزش مکرر می شود. 

 چنانچه خودرو در کارواش اتوماتیک یا در معرض فشار باالی آب قرار گرفته باشد. 
 زمانی که خودرو در معرض ضرباتی مانند تگرگ، رعدو برق و سایر ضربه ها یا لرزش ها قرار دارد.

3-1. سیستم دزدگیر
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 توجه
  مطمئن شدن از عملکرد صحیح سنسور ورود غیرمجاز
 براي اطمینان از عملکرد صحیح سنسورها، آن ها را لمس 

نکنید و با چیزي نپوشانید.

دیگر  یا  هوا  کننده  خوشبو  مستقیم  کردن  اسپري  از   
محصوالت به سوراخ سنسورها خودداري نمایید.

 نصب تجهیزاتي به جز قطعات اصلي تویوتا یا قرار دادن اجسام بین صندلي راننده و صندلي سرنشین 
جلو منجر  به کاهش عملکرد شناسایي سنسورها مي شود.

3-1. سیستم دزدگیر
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برچسب های پیشگیری از سرقت*

این برچسب ها در خودرو قرار دارند و به کاهش سرقت 
شده  سرقت  خودروی  قطعات  یافتن  و  ردیابی  بوسیله 
کمک می کنند. در صورت جدا کردن برچسب ممکن 

است تحت پیگرد قانونی قرار گیرید.

*: در صورت تجهیز

3-1. سیستم دزدگیر
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2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(108

نشانگرها و چراغ های هشدار

نشانگرها و چراغ های هشدار روی صفحه نمایشگر و پنل وسط و آینه های بغل راننده را از وضعیت 
سیستم های مختلف خودرو مطلع می کند.

برای توضیح، تصاویر زیر، همه چراغ ها و نشانگرهای هشدار را در حالت روشن نشان می دهد.

 خودروهای مجهز به نمايشگر مونوکروم )تک رنگ(
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2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(

 خودروهای مجهز به نمايشگر رنگی 

بسته به منطقه ای که اين خودرو استفاده می شود، ممکن است واحدهای روی سرعت سنج و بعضی 
از نشانگرها متفاوت باشند. 
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چراغ  هشدار 

چراغ های هشدار وجود نقص فنی در سیستم مربوط خودرو را نشان می دهند.

صفحه چراغ های هشدار 

صفحه 693چراغ هشدار سیستم ترمز )قرمز(1*

صفحه 694چراغ چک1*

صفحه 694چراغ هشدار SRS )کیسه هوا(1*

*1ABS صفحه 694چراغ هشدار ترمز

*1
چراغ هشدار سیستم فرمان پر قدرت الکتريکی 

صفحه 694)قرمز(

صفحه 694چراغ هشدار سیستم فرمان پر قدرت الکتريکی )زرد(1*

صفحه 695چراغ نشانگر لغزش1,2*

صفحه 695چراغ هشدار سیستم ترمز )زرد(1*

صفحه 695نشانگر نگهدارنده ترمز 1,3,4*

صفحه 696چراغ هشدار PCS )در صورت تجهیز(1,3*

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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صفحه چراغ های هشدار 
نشانگر LDA )هشدار انحراف از رانندگی بین خطوط( )زرد( 

صفحه 696)در صورت تجهیز(

*4
نشانگر لغو عملکرد روشن و خاموش شدن موتور

صفحه 697)در صورت تجهیز(

صفحه 697نشانگر ترمز دستی 3*

صفحه 697چراغ هشدار پايین بودن سطح سوخت3*

صفحه 697چراغ  يادآوری کمربندايمنی راننده و سرنشین جلو 

چراغ يادآوری کمربندايمنی سرنشینان عقب 
صفحه 697)روی پنل وسط(

صفحه 698چراغ هشدار فشار باد الستیک1*

صفحه 698چراغ هشدار اصلی1*

1*: اين چراغ ها وقتي سوئیچ در موقعیت روشن ON )خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( 
يا IGNITION ON )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار داشته باشد، روشن 
مي شوند تا کنترل سیستم را نشان دهند. اين چراغ پس از استارت خوردن موتور يا پس از چند ثانیه 
خاموش مي شود. اگر چراغ روشن نشود يا روشن باقی بماند نقصي در سیستم وجود دارد. براي بازرسي 

خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا يا تعمیرگاه مجار تويوتا مراجعه نمايید.
2*: چراغ برای نشان دادن وجود نقص روشن می شود.

3*: چراغ برای نشان دادن وجود نقص چشمک می زند.
4*: خودروهای مجهز به نمايشگر مونوکروم

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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نشانگرها 
نشانگرها حالت عملکردی سیستم های مختلف خودرو را به راننده نشان می دهند. 

صفحه نشانگرها
صفحه 255نشانگر چراغ های راهنما 

صفحه 265نشانگر چراغ های خطر

صفحه 266نشانگر نور باالی چراغ های جلو

صفحه 276نشانگر چراغ مه شکن جلو

صفحه 276نشانگر چراغ مه شکن عقب

صفحه 272نشانگر نور باالی اتوماتیک )در صورت تجهیز(

صفحه 256نشانگر ترمز دستی

صفحه 262نشانگر حالت Standby  نگهدارنده ترمز 1,2*

صفحه 409نشانگر حسگر کمکی پارک تويوتا )در صورت تجهیز(

صفحه 422نشانگر S-IPA )در صورت تجهیز(

*3”iMT“ صفحه 251نشانگر

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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صفحه نشانگرها

صفحه 315نشانگر LDA )سبز( )در صورت تجهیز(2*

*1BSM)در صورت تجهیز( "BSM" صفحه 392نشانگر

*4
نشانگر نقطه کور آينه بغل )BSM( )روی آينه های بغل(

صفحه 392)در صورت تجهیز( 

صفحه 392نشانگر “RCTA” )در صورت تجهیز(

صفحه 97، 87نشانگر دزدگیر )روی پنل وسط(

*1,3Auto P- off صفحه 257نشانگر

صفحه 262نشانگر حالت فعال نگهدارنده ترمز 1,2*

صفحه 463چراغ نشانگر لغزش 1,5*

صفحه 464نشانگر VSC OFF )کنترل تعادل خودرو(1*

*1,6
چراغ هشدار PCS )سیستم پیشگیری از تصادف(

صفحه 302)در صورت تجهیز(

*1
نشانگر “PASSENGER AIR BAG” )وضعیت کیسه هوای سرنشین 

جلو( 
)روی پنل وسط( )در صورت تجهیز(

صفحه 57

)Stop & Start( نشانگر لغو عملکرد روشن و خاموش شدن موتور
صفحه 375)در صورت تجهیز(

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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1*: اين چراغ ها با چرخاندن سوئیچ موتور به وضعیت روشن "ON" )خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت 
روشن  هوشمند(  استارت  و  ورود  به سیستم  مجهز  )خودروهاي   IGNITION ON وضعیت  يا  هوشمند( 
مي شوند تا نشان دهند که عملکرد کنترل سیستم انجام شده است. اين چراغ ها پس از استارت زدن موتور 
يا پس از چند ثانیه خاموش مي شوند. در صورتي که چراغ ها روشن نشوند يا روشن باقی بمانند. نقصي در 
سیستم وجود دارد. براي کنترل خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا يا تعمیرگاه های مجاز تويوتا مراجعه کنید.

2*: فقط خودروهای مجهز به نمايشگر مونوکروم 
3*: خودروهای مجهز به گیربکس معمولی )غیر اتوماتیک(

4*: جهت تأيید عملکرد، نشانگرهای نقطه کور آينه بغل )BSM( در شرايط زير روشن می شوند: 
• در حالیکه سوئیچ خودرو در موقعیت روشن "ON" )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( يا 
حالت روشن IGNITION ON )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار دارد، عملکرد 

BSM  در صفحه نمايشگر چند منظوره فعال می شود. 

• در حالیکه عملکرد BSM در صفحه نمايشگر چند منظوره فعال می باشد، سوئیچ خودرو را در 
 IGNITION خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( يا حالت روشن( ”ON“ موقعیت روشن

ON )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار دهید.

اگر سیستم بدرستی عمل کند، نشانگرهای آينه بغل BSM بعد از چند ثانیه خاموش می شوند. در صورت 
روشن شدن يا روشن باقی ماندن نشانگرهای آينه بغل )BSM( ممکن است نقص در سیستم وجود داشته 
باشد. در اين صورت، جهت بررسی خودرو به نمايندگی مجاز تويوتا يا تعمیرگاه های مجاز تويوتا مراجعه 

نمايید. 
5*: چراغ برای نشان دادن فعال بودن سیستم، چشمک می زند.

6*: در صورت خاموش )غیرفعال( بودن سیستم، چراغ روشن می شود.

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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نشانگرها و عالئمی که در صفحه نمایشگر چند منظوره نمایش داده می شوند.  

صفحه نشانگرها
صفحه 262نشانگر حالت فعال نگهدارنده ترمز 1,2*

صفحه 262نشانگر حالت stand by نگهدارنده ترمز 1,2*

صفحه 315نشانگر LDA )در صورت تجهیز(2*

صفحه 387نشانگر محدوديت سرعت )در صورت تجهیز(

صفحه 369، 351، 336نشانگر کروز کنترل )در صورت تجهیز(

نشانگر “SET” )تنظیم کروز کنترل(
صفحه 369، 351، 336)در صورت تجهیز(

صفحه 336، 351نشانگر رادار کروز کنترل )در صورت تجهیز(

*2”SPORT“ صفحه 385نشانگر

*2”ECO MODE“  صفحه 385نشانگر

*3ECO صفحه 118چراغ نشانگر رانندگی در حالت

صفحه 251نشانگر تعويض دنده4*

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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صفحه چراغ های هشدار 

صفحه 374نشانگر روشن و خاموش شدن موتور )در صورت تجهیز( 2*

صفحه 330عالمت محدوديت سرعت )در صورت تجهیز( 2*

صفحه 120نشانگر پايین بودن دمای بیرون

1*: اين چراغ ها با چرخاندن سوئیچ موتور به وضعیت روشن "ON" )خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت 
هوشمند( يا وضعیت IGNITION ON )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( روشن 
مي شوند تا نشان دهند که عملکرد کنترل سیستم انجام شده است. اين چراغ ها پس از استارت زدن 
موتور يا پس از چند ثانیه خاموش مي شوند. در صورتي که چراغ ها روشن نشوند يا روشن باقی بمانند. 
نقصي در سیستم وجود دارد. براي کنترل خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا يا تعمیرگاه های مجاز تويوتا 

مراجعه کنید.
2*: فقط خودروهای مجهز به نمايشگر رنگی

CVT 3*: خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک
4*:  خودروهای مجهز به گیربکس معمولی )غیر اتوماتیک(

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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صفحه عالئم روی صفحه نمايشگر چند منظوره

صفحه 697چراغ هشدار بازماندن درب1*

صفحه 693چراغ هشدار سیستم شارژ باتری

صفحه 693چراغ هشدار پايین بودن فشار روغن موتور

صفحه 698چراغ هشدار باال بودن دمای مايع خنک کننده موتور

LDA )هشدار انحراف از رانندگی بین خطوط همراه با کنترل 
فرمان( )در صورت تجهیز(

صفحه 698

صفحه 315

صفحه 236سیستم ورود و استارت هوشمند )در صورت تجهیز(2*

*2
سیستم ايمنی عملکرد پدال گاز و ترمز / سیستم هوشمند 

صفحه 699تشخیص فاصله 

1*:خودروهای مجهز به نمايشگر مونوکروم
2*: خودروهای مجهز به نمايشگر رنگی 

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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  چراغ نشانگر حالت رانندگی ECO )مصرف بهینه سوخت( )خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک 
)CVT    

حین شتابگیری در حالت ECO )حالت رانندگی ECO(، چراغ 
نشانگر حالت رانندگی ECO روشن می شود. زمانی که سرعت 
شتابگیری از محدوده حالت رانندگی ECO بیشتر شود و يا اگر 

خودرو متوقف گردد، اين چراغ خاموش می شود. 
می توان  را  دسترس  در   ECO رانندگی  حالت  نشانگر  چراغ 
می باشد.  فعال  فرض  پیش  تنظیمات  نمود.  سازی  سفارشی 

)f صفحه 779(
در شرايط زير چراغ نشانگر حالت رانندگی ECO روشن نمی شود: 

 اهرم تعويض دنده در موقعیتی غیر از موقعیت D قرار داشته باشد. 
 خودرو در حالت “SPORT” رانده شود ) f صفحه 385(
 سرعت خودرو تقريباً )130km/h )80mph يا بیشتر باشد. 

 هشدار

  اگر چراغ هشدار سیستم ایمنی روشن نشود
حین روشن کردن موتور، چراغ هشدار سیستم ايمنی همانند سیستم ABS و SRS نبايد روشن باشند، 
در صورت روشن بودن ممکن است سیستم برای حفاظت از شما در دسترس قرار نگرفته که می تواند 
منجر به صدمات جسمی جدی يا حتی مرگ گردد. جهت بازديد خودرو به نمايندگی مجاز تويوتا يا 

تعمیرگاه های مجاز تويوتا مراجعه نمايید. 

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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نشانگرها و درجه ها 
 خودروهای مجهز به نمايشگر مونوکروم

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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 خودروهای مجهز به نمايشگر رنگی

بسته به منطقه ای که اين خودرو استفاده می شود، ممکن است واحدهای استفاده شده روی سرعت سنج 
متفاوت باشند. 
 دور سنج 

دور موتور را در هر دقیقه نشان می دهد. 
 صفحه نمايش چند منظوره 

اطالعات مختلف مربوطه به خودرو را به راننده نشان می دهد. )f صفحه 124،128( در صورت وجود 
نقص فنی، پیغام های هشدار را نمايش می دهد. )f صفحه 704(

 سرعت سنج 
سرعت خودرو را نشان می دهد. 

 گیج )نشانگر( سوخت 
مقدار سوخت باقی مانده در باک سوخت را نشان می دهد. 

 نمايش دمای بیرون 
محیط  دمای  در صورتیکه  می دهد.  نشان  50°C )122°F( تا  -40°C )-40°F( دامنه  با  را  بیرون  دمای 

بیرون حدود )C )37°F°3 يا کم تر باشد، نشانگر پايین بودن دمای بیرون روشن می گردد. 

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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 کیلومتر شمار و مسافت سنج سفری
موارد زير را نمايش می دهد. 

کیلومتر شمار :
مجموع مسافت پیموده شده بوسیله  خودرو را نشان می دهد. 

مسافت سنج سفری :
 B و A مسافت پیموده شده بوسیله خودرو از آخرين ريست مسافت سنج را نشان می دهد. از مسافت سنج

می توان برای ثبت کردن و نمايش مسافت های مختلف به طور مستقل استفاده نمود. 
اطالعات مربوط به تعمیر و نگهداری: 

مقدار مسافت قابل رانندگی تا زمانی که روغن بايد عوض شود را نشان می دهد. 
چنانچه قبل از مسافت “-” نمايش داده شد، يعنی زمان تعويض روغن فرا رسیده است. نسبت به تعويض 

روغن در نمايندگی مجاز تويوتا يا تعمیرگاه های مجاز تويوتا اقدام نمايید. 
• در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن “ON” )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت 
به سیستم ورود و استارت هوشمند(،  IGNITION ON )خودروهای مجهز  يا حالت روشن  هوشمند( 

اطالعات مربوط به تعمیر و نگهداری نمايش داده می شود. 
• روش ريست کردن اطالعات مربوط به تعمیر و نگهداری )f صفحه 621( 

زمان عملکرد سیستم روشن / خاموش کردن موتور )Stop & Start( )در صورت تجهیز(
مجموع زمانی که موتور در هنگام عملکرد سیستم Stop & Start خاموش بوده است را نمايش می دهد. 

صغحه کنترل نور نمايشگر )نمايشگر مونوکروم(
صفحه کنترل نور نمايشگر را نمايش می دهد. 

 موقعیت دنده و نمايش دامنه تعويض دنده )نمايشگر رنگی(
موقعیت دنده انتخاب شده يا دامنه تعويض دنده انتخاب شده را نشان می دهد. 

 گیج )نشانگر( دمای مايع خنک کننده موتور 
دمای مايع خنک کننده موتور را نشان می دهد. 

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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تغییر دادن صفحه نمایشگر

با فشار دادن کلید “TRIP” حالت نمايش بین کیلومتر 
شمار و مسافت سنج سفری تغییر می کند.

در صورت نمايش صفحه مسافت سنج سفری، کلید 
سنج  مسافت  داريد،  نگه  و  داده  فشار  را   ”TRIP“

سفری ريست می گردد. 

تنظیم نور نمایشگر )نمایشگر مونوکروم(

نور نمايشگر قابل تنظیم است )زمانی که کلید چراغ جلو در موقعیت روشن on قرار داشته باشد(. 
با فشار دادن کلید “TRIP” تنظیم نور نمايشگر نشان 
نگه  و  داده  فشار  را  کلید  آن  از  پس  می شود.  داده 
داريد تا سطح روشنايی مورد نظر با فشار دادن کلید 

تنظیم گردد. 

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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  زمان روشن شدن نشانگرها و درجه ها
خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: 

سوئیچ خودرو در موقعیت روشن “ON” قرار داشته باشد. 
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:

سوئیچ خودرو در حالت روشن IGNITION ON قرار داشته باشد. 
  نمایش دمای هوای بیرون

 در شرايط زير، ممکن است دمای هوای بیرون بطور صحیح نمايش داده نشود يا تغییرات صفحه نمايشگر 
بیش از مقدار مورد نیاز طول بکشد.

)25Km/h ]16mph[ حین توقف يا رانندگی با سرعت کم )کمتر از •
• حین تغییر ناگهانی دمای هوای بیرون )ورودی / خروجی پارکینگ، تونل و غیره(

 در صورت نمايش”-” ، ممکن است سیستم دچار نقص فنی شده باشد. 
جهت بررسی خودرو به نمايندگی مجاز تويوتا يا تعمیرگاه های مجاز تويوتا مراجعه نمايید. 

 توجه
  جلوگیری از صدمه رساندن به موتور و تجهیزات موتور 

 اجازه ندهید عقربه نشانگر دور سنج وارد محدوده قرمز رنگ شود، زيرا اين محدوده نشانگر حداکثر 
دور موتور است. 

 در صورتیکه نشانگر دمای مايع خنک کننده موتور در محدوده قرمز رنگ )“H”( قرار داشته باشد، 
امکان داغ شدن بیش از حد موتور وجود دارد، بالفاصله خودرو را در مکان امنی متوقف نمايید و پس 

از خنک شدن کامل موتور، آن را بررسی کنید. )f صفحه 756(

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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صفحه نمایش چند منظوره )مجهز به نمایشگر مونوکروم(

محتویات صفحه نمایش 

صفحه نمايش چند منظوره، اطالعات مختلف خودرو را به راننده نشان می دهد. 
 اطالعات رانندگی )f صفحه 125(
 پیغام های هشدار )f صفحه 704(
 تنظیمات خودرو )f صفحه 126(

 تنظیمات صفحه نمايشگر )f صفحه 126(

تغییر دادن صفحه نمایش 

 ”DISP” صفحه نمايش چند منظوره با استفاده از کلید
فعال می شود. 

تنظیم  کردن/  وارد  کلید:  داشتن  نگه  و  دادن  فشار 
کردن 

فشار دادن کلید: يک مورد انتخاب می شود. 

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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اطالعات رانندگی 

 متوسط مصرف سوخت و مصرف فعلی سوخت 
متوسط مصرف سوخت را از آخرين ريست کردن نشان می دهد. 

• حین نمايش متوسط مصرف سوخت، با فشار دادن کلید ”DISP” به مدت بیش از يک ثانیه سیستم 
ريست می شود. 

• از متوسط مصرف سوخت نمايشی بعنوان مرجع استفاده نمايید. 
میزان فعلی مصرف سوخت را نشان می دهد. 

از میزان فعلی مصرف سوخت نمايشی بعنوان مرجع استفاده نمايید. 
 میزان مسافت قابل رانندگی 

حداکثر مسافت تخمین زده شده که می توان با مقدار سوخت باقی مانده طی نمود را نشان می دهد.
• مسافت طی شده براساس متوسط مصرف سوخت محاسبه می شود. در نتیجه مسافت واقعی که می توان 

طی نمود ممکن است با مسافت نمايش داده شده متفاوت باشد.
• در صورتی که مقدار کمی سوخت به مخزن اضافه شود، صفحه نمايش ممکن است به روزرسانی نشود. 
هنگام سوخت گیری مجدد، سوئیچ را در موقعیت قفل “LOCK” قرار دهید. چنانچه بدون قرار دادن 
سوئیچ در موقعیت قفل “LOCK” اقدام به سوختگیری کنید، صفحه نمايش ممکن است به روزرسانی 

نشود. 
 متوسط سرعت خودرو 

متوسط سرعت خودرو، از آخرين زمانی که موتور روشن شده را نشان می دهد.
 زمان سپری شده 

زمان سپری شده، از زمانی که موتور روشن شده را نشان می دهد. 

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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تنظیمات خودرو 

 PCS )سیستم پیشگیری از تصادف( )در صورت تجهیز( )f صفحه 298(
 LDA )هشدار انحراف از رانندگی بین خطوط همراه با کنترل فرمان( )در صورت تجهیز( 

)f صفحه 315(

تنظیمات صفحه نمایش 

تنظیمات آيتم های زير قابل تغییر می باشند.
)Language( زبان 

با انتخاب اين آيتم زبان صفحه نمايش تغییر می کند. )f صفحه 779(
 )Units( واحدها 

با انتخاب اين آيتم واحدهای مربوط به اندازه گیری مصرف سوخت تغییر می کند )f صفحه 779(
گیربکس  به  مجهز  )خودروهای  )ECO Driving Indicatcr Light( ECO رانندگی  حالت  نشانگر  چراغ   
 f( .روشن/ خاموش می شود ECO با انتخاب اين آيتم، چراغ نشانگر حالت رانندگی )CVT اتوماتیک

صفحه 779(
 سیستم هشدار فشار باد الستیک )Tire Pressure warning system( )در صورت تجهیز(

با انتخاب اين آيتم سیستم هشدار فشار باد الستیک فعال می گردد. )f صفحه 634(

  در صورت جدا کردن و نصب مجدد ترمینال های باتری 
اطالعات زير ريست می گردد.

)Elapsed time( زمان سپری شده 
)Average fuel consumption( متوسط مصرف سوخت 

)Driving range( مسافت قابل رانندگی 
)Average vehicle speed( متوسط سرعت خودرو 

)LCD( صفحه نمایش کریستال مایع  
نقاط کوچک يا روشن برروی صفحه نمايش ديده می شود. اين پديده از خصوصیات صفحه نمايش کريستال 

مايع است و مشکلی برای ادامه نمايش وجود ندارد.
  تعلیق اتوماتیک تنظیمات صفحه نمایش

در شرايط زير، تنظیمات صفحه نمايش به حالت تعلیق در خواهد آمد.
 در صورتیکه پیغامی روی صفحه نمايش ظاهر شود.

 در صورتیکه خودرو شروع به حرکت کند.

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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 هشدار

  هشدار حین تنظیم صفحه نمایش
از آنجا که موتور بايد در زمان انجام تنظیمات روشن باشد، خودرو را در مکاني با تهويه مناسب پارک کنید. 

در محیط هاي بسته همانند پارکینگ، گاز اگزوز شامل گاز خطرناک مونوکسیدکربن )CO( داخل خودرو جمع 
مي شود. اين حالت مي تواند منجر به صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد. 

 توجه
  در حالت تنظیم صفحه نمایش

براي جلوگیري از خالي شدن باتري حین تنظیم صفحه نمايش از روشن بودن موتور اطمینان حاصل 
نمايید.

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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محتویات صفحه نمایش

صفحه نمایش چند منظوره )مجهز به نمایشگر رنگی(

صفحه نمايش چند منظوره، اطالعات مختلف خودرو را به راننده نشان می دهد. 
 نماد تصويری منو 

حین انتخاب هر نماد تصويری، اطالعات زير نشان 
داده می شود. )f صفحه 129(

بسته به شرايط بعضی از اطالعات ممکن است به 
طور اتوماتیک نشان داده شوند. 

اطالعات رانندگی 

  با انتخاب اين نماد تصويری، اطالعات مختلف رانندگی نمايش داده می شود. )f صفحه 129(

               نمايش لینک سیستم مسیرياب )در صورت تجهیز(
   با انتخاب اين نماد تصويری، اطالعات لینک سیستم مسیرياب نمايش داده می شود. 

• راهنمای مسیر
• نمايش قطب نما )نمايش باال- شمال/ نمايش باال- جلو (

               نمايش لینک سیستم صوتی )در صورت تجهیز(
با انتخاب اين نماد تصويری، انتخاب منبع صوتی يا فايل صوتی روی صفحه نمايش با استفاده از 

کلیدهای کنترل صفحه نمايش نشان می دهد. 

  اطالعات سیستم های کمکی در رانندگی )در صورت تجهیز(
با انتخاب اين نماد تصويری، وضعیت عملکردی سیستم های زير نمايش داده می شود:

• LDA )هشدار انحراف از رانندگی بین خطوط( )f صفحه 315 (
• رادار دينامیکی کروز کنترل )f صفحه 351(

• رادار دينامیکی کروز کنترل همراه با محدوده گسترده قابل تطبیق با سرعت )f صفحه 336(
• RSA )سیستم کمکی تشخیص عالئم جاده ای( )f صفحه 330(

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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نمايش پیغام هشدار 
با انتخاب اين نماد تصويری، در صورت شناسايی نقص فنی، پیغام های هشدار و مقادير اندازه گیری 

شده، نمايش داده می شود. )f صفحه 704(

نمايش تنظیمات 
با انتخاب اين نماد تصويری، تنظیمات صفحه نمايش و تنظیمات عملکردی بعضی از سیستم های 

خودرو تغییر می کند. )f صفحه 132(

کلیدهای کنترل صفحه نمایش 

صفحه نمايش چند منظوره
با استفاده از کلیدهای کنترل، فعال می شود. 

 بازگشت به صفحه قبلی 
 وارد شدن/ تنظیم کردن

 انتخاب يک مورد/ تغییر صفحات 

اطالعات رانندگی 

 )Current fuel consumption( مصرف سوخت در حال حاضر )نمايش محدوده مصرف سوخت/ نمايش 
عددی مصرف سوخت(1* 

میزان فعلی مصرف سوخت را نشان می دهد. 
 )Average fuel consumption( متوسط مصرف سوخت )پس از ريست 2* / پس از استارت زدن/ پس از 

سوختگیری مجدد(1*
متوسط مصرف سوخت را به ترتیب از زمان ريست کردن سیستم، روشن کردن موتور و سوختگیری مجدد 

نشان می دهد.
از متوسط مصرف سوخت بعنوان مرجع استفاده نمايید. 

 )Current vehicle speed( متوسط سرعت خودرو )پس از ريست 2*/ پس از استارت زدن(1*
متوسط سرعت خودرو را به ترتیب از زمان ريست کردن سیستم و روشن کردن موتور نشان می دهد. 

 )Elapsed time( زمان سپری شده )پس از ريست 2*/ پس از استارت زدن (1*
زمان سپری شده را به ترتیب از زمان ريست کردن سیستم و روشن کردن موتور نشان می دهد.

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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 )Distance( مسافت طی شده )مسافت قابل رانندگی/ پس از استارت زدن(1*
به ترتیب حداکثر مسافت تخمین زده شده که می توان با مقدار سوخت باقی مانده طی نمود و مسافت 

طی شده پس از روشن کردن موتور را نشان می دهد. 
• مسافت طی شده براساس متوسط مصرف سوخت محاسبه می شود. در نتیجه مسافت واقعی که می توان 

طی نمود ممکن است با مسافت نمايش داده شده متفاوت باشد.
• در صورتیکه مقدار کمی سوخت به مخزن اضافه گردد، صفحه نمايش ممکن است به روزرسانی نشود. 
هنگام سوختگیری مجدد، سوئیچ را در موقعیت خاموش )OFF( قرار دهید. اگر بدون قرار دادن سوئیچ 
در موقعیت خاموش )OFF( اقدام به سوختگیری نمايید، صفحه نمايش ممکن است به روزرسانی نشود. 

 )Stop & Start( زمان عملکرد سیستم روشن و خاموش کردن موتور )در صورت تجهیز(3*
مجموع زمانی که موتور در هنگام عملکرد سیستم Stop & Start خاموش است را نمايش می دهد. 

 ECO نمايشگر محدوده نشانگر رانندگی در حالت )Eco Driving Indicator Zone Display( 
f صفحه 134

 )Speedometer( سرعت سنج
سرعت خودرو را نمايش می دهد. 

 )AWD مدل های( AWD نمايشگر کنترل دينامیکی گشتاور سیستم )Dynamic Torque Control AWD( 
f صفحه 135

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(



131
گر

یش
نما

حه 
صف

2 

 هشدار حرکت مارپیچی خودرو )در صورت تجهیز(
حرکت مارپیچی خودرو و انحراف از مسیر را تشخیص می دهد، اين سیستم اغلب با کاهش سطح توجه 

راننده فعال می شود و با استفاده از نمايش میله ای کاهش توجه راننده را نشان می دهد.
میله کوتاه تر نشانگر آن است که راننده ممکن است نیاز به استراحت داشته باشد.

با کنترل فرمان(  از رانندگی بین خطوط همراه  انحراف  اين نمايشگر بخشی از سیستم LDA )هشدار 
می باشد. هنگامی که شرايط عملکردی سیستم هشدار حرکت مارپیچی خودرو فراهم است اين نمايشگر 

فعال می شود )f صفحه 315(
 نمايشگر خاموش 

صفحه سیاه رنگ نمايش داده می شود. 
1*: در اطالعات رانندگی 1 و 2 قابل ثبت می باشد )f صفحه 132(

2*: شیوه های تنظیم مجدد:

انتخاب کرده و سپس کلید  از کلیدهای کنترل، سیستمی را که می خواهید ريست شود  • با استفاده 
 را جهت ريست فشار و نگه د اريد. 

• چنانچه بیش از يک سیستم را می خواهید ريست کنید، مربع های کنار هر سیستم را انتخاب کنید 
)تیک دار شود(

3*: در اطالعات رانندگی 3 قابل ثبت می باشد. )f صفحه 132(

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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نمایش تنظیمات 

تنظیمات و آيتم های زير قابل تغییر است، به صفحه 776 مراجعه کنید. 
عملکرد سیستم ها را می توان فعال يا غیرفعال نمود، با هر بار فشار دادن کلید  عملکرد سیستم 

بین فعال و غیرفعال تغییر موقعیت می دهد. 

 LDA )هشدار انحراف از رانندگی بین خطوط( )f صفحه 315(1*
 

با انتخاب اين آيتم تنظیم اولیه موارد زير انجام می شود. 
• روشن/ خاموش کردن سیستم کمکی فرمان 

• حساس به هشدار خطر
• روشن/ خاموش کردن سیستم هشدار حرکت مارپیچی خودرو 

• حساسیت حرکت مارپیچی خودرو 

  PCS )سیستم پیشگیری از تصادف( )f صفحه 298(1*

با انتخاب اين آيتم، تنظیم اولیه موارد زير انجام می شود. 
PCS روشن/ خاموش کردن سیستم •

PCS حساسیت سیستم •

  BSM )نشانگر نقطه کور( )f صفحه 392(1*

با انتخاب اين آيتم، تنظیم اولیه موارد زير انجام می شود. 
BSM فعال/ غیرفعال کردن عملکرد سیستم •

*RCTA فعال/ غیرفعال کردن عملکرد سیستم •
*: عملکرد سیستم RCTA را فقط زمانی که سیستم BSM فعال است می توان فعال/ غیرفعال نمود. 

سنسور کمکی پارک تويوتا )f صفحه 408(1*
 

 

با انتخاب اين آيتم، سنسور کمکی پارک تويوتا فعال/ غیرفعال می شود. 

RSA )سیستم کمکی تشخیص عالئم جاده ای( )f صفحه 330(1*
 

 

با انتخاب اين آيتم، سیستم RSA )سیستم کمکی تشخیص عالئم جاده ای( ريست می شود. 
  انتخاب حالت رانندگی )f صفحه 385(1*

نور صفحه نمايشگر 
 

 

با انتخاب اين آيتم نور صفحه نمايشگر تنظیم می شود. 

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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 تنظیمات خودرو 
با انتخاب اين منو، تنظیم آيتم ها زير انجام می شود. 

•  تنظیم سیستم RSA )سیستم کمکی تشخیص عالئم جاده ای( )f صفحه 335(1*

با انتخاب اين آيتم، تنظیم سیستم RSA )سیستم کمکی تشخیص عالئم جاده ای( انجام می شود. 

)Stop & Start تنظیم )سیستم  •

با انتخاب اين آيتم، تنظیم سیستم Stop & Start در اولويت قرار می گیرد.

تنظیم )سیستم هشدار فشار باد الستیک(  )f صفحه634(
  

•

با انتخاب اين آيتم، سیستم هشدار فشار باد الستیک فعال می گردد.

 تنظیمات صفحه نمايش 
با انتخاب اين منو، تنظیمات موارد زير انجام می شود. 

)Language( زبان •
با انتخاب اين آيتم، زبان صفحه نمايش تغییر می کند. 

)Units( واحد •
با انتخاب اين آيتم واحدهای مربوط به اندازه گیری مصرف سوخت تغییر می کند. 

*1)ECO تنظیم )چراغ نشانگر حالت رانندگی  •

با انتخاب اين آيتم، چراغ نشانگر حالت رانندگی ECO روشن / خاموش می شود. 
• اطالعات رانندگی 1 از طريق 3

با انتخاب اين آيتم تا دو آيتم در صفحه اطالعات رانندگی )Drive information( نشان داده می شود و تا 
سه صفحه از اطالعات رانندگی تنظیم می گردد. 

• نمايشگر Pop-up )پاپ آپ(
در بعضی شرايط نمايشگر Pop-up نمايش داده می شود، عملکرد نمايشگر Pop-up را می توان در حالت 

روشن/ خاموش تنظیم نمود. 
• تنظیمات پیش فرض 

تنظیمات صفحه نمايش تغییر داده شده يا ثبت شده حذف يا به تنظیمات پیش فرض باز می گردد. 
1*: در صورت تجهیز 

2*: نمايشگر زمان عملکرد سیستم Stop & Start )در صورت تجهیز(، نمايشگر راهنمای مسیر لینک سیستم 
مسیرياب )در صورت تجهیز( و نمايشگر تماس های ورودی سیستم تلفن هندزفری )در صورت مجهزبودن(.

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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  نمایشگر POP-UP )پاپ آپ(
در بعضی شرايط مانند زمانی که کلیدی فشار داده می شود، نمايشگر POP-UP بطور موقت روی صفحه 
نمايش چند منظوره نشان داده می شود. عملکرد نمايشگر POP-UP را می توان در حالت روشن/ خاموش 

تنظیم نمود. 
  لغو اتوماتیک تنظیمات صفحه نمایش 

در شرايط زير، تنظیمات صفحه نمايش که در آن تنظیمات قابل تغییر هستند را می توان از طريق کلیدهای 
کنترل صفحه نمايش بطور اتوماتیک خاموش نمود. 

 چنانچه حین نمايش تنظیمات صفحه نمايش، پیغام هشداری نمايش داده شود. 
 چنانچه حین نمايش تنظیمات صفحه نمايش، خودرو شروع به حرکت نمايد 

 )LCD( صفحه نمایش کریستال مایع  
نقاط کوچک يا روشن برروی صفحه نمايش ديده می شود. اين ديده از خصوصیات صفحه نمايش کريستال 

مايع است و مشکلی برای ادامه نمايش وجود ندارد. 
  در صورت جدا کردن و نصب مجدد ترمینال های باتری 

اطالعات رانندگی ريست خواهد شد.
  نمایشگر محدوده نشانگر رانندگی در حالت ECO )در صورت تجهیز(

محدوده رانندگی در حالت ECO و رانندگی در حالت 
ECO به نحوه شتابگیری بستگی دارد. 

ECO محدوده رانندگی در حالت 
 ضريب رانندگی در حال ECO به نحوه شتابگیری 

بستگی دارد. 
حالت  در  رانندگی  محدوده  از  خودرو  چنانچه 
شده  ناپديد  رنگ  سبز  ناحیه  شود،  خارج   ECO
و چراغ نشانگر رانندگی در حالت ECO خاموش 

می گردد. )f صفحه 118(

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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)AWD مدل های( AWD نمایشگر کنترل دینامیکی گشتاور سیستم  
سیستم  گشتاور  دينامیکی  کنترل  عملکردی  حالت 
 G-force زاويه( حالت( و  AWD، جهت الستیک جلو 

را نشان می دهد.
 نمايشگر جهت الستیک جلو

جهت تخمین زده شده مربوط به الستیک های جلو 
را نشان می دهد.

 نمايشگر توزيع گشتاور 
میزان گشتاور محرک اعمال شده را نشان می دهد. 

G-force نمايشگر 
حالت G-force فعلی را نشان می دهد. 

  پیکان راهنمای مسیریاب )خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب(
فقط در صورت فعال شدن راهنمای سیستم مسیرياب، 
پیکان راهنمای مسیرياب ظاهر می شود. زمانی که به 
پیچ نزديک می شويد، فاصله تا پیچ و جهت دور زدن 

نمايش داده می شود. 
 جهت تغییر مسیر 

تصوير  با  است  ممکن  شده  داده  نمايش  تصوير 
واقعی متفاوت باشد.

 فاصله تا تغییر مسیر بعدی

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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  به پایان رسیدن عملکرد صفحه نمایش
هنگامی که سوئیچ در موقعیت خاموش OFF قرار می گیرد، هر کدام از موارد زير که در صفحه نمايش چند 

منظوره نمايش داده شده بود، پس از تقريباً 30 ثانیه خاموش می گردد. 
)Elapsed time( زمان سپری شده 

)Distance( مسافت طی شده 
)Average fuel consumption( متوسط مصرف سوخت 

 هشدار

  اطالعات صفحه نمایش در دمای پایین 
پیش از استفاده از اطالعات صفحه نمايش کريستال مايع )LCD(، اجازه دهید داخل خودرو گرم شود. 
در دمای بسیار پايین، مانیتور اطالعات صفحه نمايش، ممکن است خیلی آهسته پاسخ دهد و تغییرات 

صفحه نمايش با تأخیر انجام گردد. 
به عنوان مثال، تأخیر بین عملکرد تعويض دنده توسط راننده و نمايش شماره دنده جديد روی صفحه 
نمايش. اين تأخیر باعث می شود که راننده مجدد دنده را کم کند و منجر به ترمز موتوری سريع و شديد 

شده و احتمال بروز تصادف و آسیب های جسمی يا مرگ وجود دارد. 
  هشدار حین تنظیم صفحه نمایش

از آنجا که موتور بايد در زمان انجام تنظیمات روشن باشد، خودرو را در مکانی با تهويه مناسب پارک 
کنید. در محیط های بسته همانند پارکینگ، دود اگزوز شامل گاز خطرناک مونوکسیدکربن )CO( داخل 

خودرو می شود. اين حالت می تواند منجر به صدمات جسمی جدی يا مرگ گردد.

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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 توجه
  در حالت تنظیم صفحه نمایش 

برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری، حین تنظیم صفحه نمايش از روشن بودن موتور اطمینان 
حاصل نمايید.

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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داده  نمایش  چندرسانه ای  سیستم  مسیریاب/  سیستم  روی  سوخت  مصرف  به  مربوط  اطالعات 
می شود. 

اطالعات مربوط به مصرف سوخت *

سیستم مسیرياب/ چندرسانه ای

*: در صورت تجهیز

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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اطالعات سفر 

را فشار    1 در سیستم مسیرياب / چندرسانه ای

دهید.

را  سفر(  )اطالعات   ”Trip information“ گزينه   2  

انتخاب نمايید. 
 متوسط سرعت خودرو از زمان روشن شدن 

موتور
 محدوده مسافت قابل طی کردن 

)f صفحه 141(
 مصرف سوخت در 15 دقیقه گذشته

 زمان سپری شده تاز زمان روشن شدن موتور 
 ريست کردن اطالعات مصرف 

خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند:
از زمانی که سوئیچ خودرو آخرين بار در موقعیت روشن “ON” قرار گرفته، متوسط مصرف سوخت 
در 15 دقیقه گذشته بوسیله رنگ از میانگین مصرف سوخت در گذشته و میانگین مصرف سوخت 

بدست آمده جدا می شود. از متوسط مصرف سوخت بعنوان مرجع استفاده نمايید. 
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:

از زمانی که سوئیچ خودرو آخرين بار در موقعیت حالت روشن IGNITION ON قرار گرفته، متوسط 
مصرف سوخت در 15 دقیقه گذشته بوسیله رنگ از میانگین مصرف سوخت در گذشته و میانگین 

مصرف سوخت بدست آمده جدا می شود. از متوسط مصرف سوخت بعنوان مرجع استفاده نمايید. 
اين تصوير فقط يک مثال است و ممکن است با شرايط واقعی کمی تفاوت داشته باشد.

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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ثبت اطالعات قبلی 

را فشار    1 در سیستم مسیرياب / چندرسانه ای

دهید.

را  قبلی(  اطالعات  )ثبت   ”Past record“ گزينه   2  

انتخاب نمايید.  
  صفحه ثبت اطالعات قبلی

 بهترين مصرف سوخت ثبت شده 
 ثبت مصرف سوخت در گذشته 

 متوسط مصرف سوخت 
 به روزرسانی داده های متوسط مصرف سوخت 

 ريست کردن اطالعات ثبت شده قبلی 

پیشینه متوسط مصرف سوخت بوسیله رنگ از متوسط مصرف سوخت در گذشته و متوسط مصرف 
سوخت از آخرين زمانی که به روزرسانی انجام شده، جدا می گردد. 

از متوسط مصرف سوخت نمايش داده شده بعنوان مرجع استفاده نمايید. 
اين تصوير فقط يک مثال است و ممکن است با شرايط واقعی کمی تفاوت داشته باشد. 

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(



141
گر

یش
نما

حه 
صف

2 

  به روزرسانی اطالعات قبلی ثبت شده 
مجدد  فعلی  سوخت  مصرف  کنید،  روزرسانی  به   ”Update” گزينه  انتخاب  با  را  سوخت  مصرف  متوسط 

محاسبه می گردد.
  ریست کردن داده ها 

اطالعات مصرف سوخت با انتخاب گزينه “Clear” حذف می گردد. 
  محدوده مسافت قابل طی کردن 

حداکثر مسافت تخمین زده شده که می توان با مقدار سوخت باقی مانده طی نمود را نمايش می دهد. اين 
مسافت براساس متوسط مصرف سوخت خودروی شما محاسبه می گردد. در نتیجه ممکن است مسافت 

واقعی که می توان طی نمود با مسافت نمايش داده شده متفاوت باشد. 

2. صفحه نمايشگر )جلو داشبورد(
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1-3. اطالعات سوئیچ144

سوئیچ ها 

سوئیچ ها 

سوئیچ های زیر در خودروی شما موجود هستند. 
 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند. 

 سوئیچ )مجهز به عملکرد فرستنده کنترل از راه دور 
بی سیم )ریموت((

فعال کردن عملکرد فرستنده کنترل از راه دور بی 
سیم )f صفحه 145(

 سوئیچ )فاقد عملکرد فرستنده کنترل از راه دور بی 
سیم )ریموت(( 

 پالک شماره کلید 

) B خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند )نوع 
 سوئیچ ها 

فعال کردن عملکرد فرستنده کنترل از راه دور بی 
سیم )f صفحه 145(

 پالک شماره کلید

 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند 
 ریموت 

• فعال کردن سیستم ورود و استارت هوشمند
)f  صفحه 171(

• فعال کردن عملکرد فرستنده کنترل از راه دور بی 
سیم )ریموت( )f صفحه145(

 سوئیچ های مکانیکی
 پالک شماره کلید
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فرستنده کنترل از راه دور بی سیم )ریموت(

 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند 
 تمام درب ها را قفل می کند )f صفحه 156(

 پنجره ها را می بندد* )f صفحه 156(
 قفل تمام درب ها را باز می کند )f صفحه 156(

 پنجره ها را باز می کند* )f صفحه 156(
تویوتا  مجاز  نمایندگی های  در  باید  تنظیمات  این   :*
مجاز  تمیرگاه   هر  یا  تویوتا  مجاز  تعمیرگاه های  یا 

دیگری سفارشی سازی شود. 
 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند 

 تمام درب ها را قفل می کند )f صفحه 156(
 پنجه ها را می بندد* )f صفحه 156(

 قفل تمام درب ها را باز می کند )f صفحه 156(
 پنجره ها را باز می کند* صفحه 156(

تویوتا  مجاز  نمایندگی های  در  باید  تنظیمات  این   :*
یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا سفارشی سازی شوند. 

1-3. اطالعات سوئیچ
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نحوه استفاده از سوئیچ )خودروهای فاقد سیستم و استارت هوشمند(

جهت خارج کردن سوئچ، دکمه را فشار دهید. 
جهت جمع نمودن سوئیچ، دکمه را فشار داده و 

سپس سوئیچ را جا بزنید.

نحوه استفاده از سوئیچ مکانیکی )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

را  ضامن  دکمه  مکانیکی،  سوئیچ  کردن  خارج  برای 
بطور کشویی حرکت دهید و سوئیچ را بیرون بکشید. 
سوئیچ مکانیکی را فقط در یک جهت می توانید جا 
بزنید چرا که در یک سمت شیار دارد. اگر سوئیچ 
را نمی توانید در سوئیچ سیلندر قفل )مغزی قفل( 

جا بزنید، آن را چرخانده و مجدد جا بزنید. 

بزنید. سوئیچ مکانیکی را به همراه ریموت  از سوئیچ مکانیکی، آن را در ریموت جا  از استفاده  پس 
حمل کنید. اگر باتری ریموت خالی شده است یا عملکرد ورود به طور صحیح کار نمی کند، به سوئیچ 

مکانیکی احتیاج دارید. )f صفحه 747(

1-3. اطالعات سوئیچ



147
ش 

بخ
ر 

د ه
کر

عمل
وه 

نح

3 

  اگر سوئیچ های خود را گم کرده اید 
مکانیکی  سوئیچ  یا  هوشمند(  استارت  و  ورود  سیستم  فاقد  )خودروهای  دیگر  سوئیچ های  از  استفاده  با 
)خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( و شماره کلید حک شده روی پالک شماره کلید، 
می توانید سوئیچ های اصلی جدید را از نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تهیه نمایید. پالک 

شماره کلید را در مکانی امن همانند کیف پول خود نگه دارید و داخل خودرو قرار ندهید. 
  حین سوار شدن به هواپیما 

زمانی که ریموت را با خود به داخل هواپیما می برید، هنگامی که داخل کابین هواپیما قرار دارید از فشردن 
دکمه های روی ریموت خودداری نمایید. اگر ریموت را داخل کیف وغیره همراه دارید، از عدم فشار تصادفی 
و  ریموت شده  از  رادیویی  امواج  ارسال  به  منجر  دکمه ها  فشرده شدن  نمایید.  اطمینان حاصل  دکمه ها 

درنتیجه باعث تداخل در عملکرد هواپیما می گردد.
  شرایطی که بر عملکرد سیستم ورود و استارت هوشمند یا فرستنده کنترل از راه دور بی سیم 

)ریموت( تأثیر می گذارد
 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند 

در شرایط زیر ممکن است عملکرد فرستنده کنترل از راه دور بی سیم )ریموت( به طور عادی کار نکند: 
 در صورت خالی شدن باتری ریموت 

 قرار گرفتن در نزدیکی گیرنده های تلویزیون، ایستگاه ها رادیویی، نیروگاه برق، فروردگاه یا سایر تأسیساتی 
که امواج رادیویی قوی تولید می کنند. 

ریموت  چنانچه  سیم  بی  ارتباطی  دستگاه های  سایر  یا  همراه  تلفن  سبک،  رادیویی  حمل  صورت  در   
خودروی شما در مجاورت چند ریموت سایر خودروها قرار گرفته باشد

 در صورت پوشانده شدن یا تماس ریموت با اجسام فلزی 
 چنانچه ریموت )که امواج رادیویی از آن ساطع می شود( در نزدیکی شما استفاده شود. 
 چنانچه ریموت در نزدیگی یک دستگاه برقی مانند کامپیوتر شخصی باقی مانده باشد. 

 اگر طلق رنگی دارای ترکیبات یا مواد فلزی به شیشه عقب چسبانده شود.
 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند 

f صفحه 174
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  ضعیف شدن باتری ریموت 
 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند 

اگر فرستنده کنترل از راه دور )ریموت( کار نکند، ممکن است باتری آن ضعیف شده باشد. در صورت لزوم 
باتری را تعویض نمایید. )f صفحه 652(

 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
 عمر استاندارد باتری 1 تا 2 سال است

 اگر باتری ضعیف شود، در صورت خاموش شدن موتور، صدای بوق هشدار در داخل اتاق شنیده می شود. 
)f صفحه 652(

 از آنجائیکه ریموت همیشه حتی در حال عدم استفاده، امواج رادیویی را دریافت می کند، باتری ضعیف 
خواهد شد. عالئم زیر نشان دهنده ضعیف شدن باتری ریموت است. در صورت لزوم باتری را تعویض 

نمایید. )f صفحه 652(
• سیستم ورود و استارت هوشمند یا ریموت کار نکند. 

• محدوده تشخیص کوچکتر شود. 
• چراغ نشانگر LED روی سوئیچ روشن نشود. 

• باتری توسط کاربر قابل تعویض است )f صفحه 652( با این وجود، از آنجائیکه ممکن است هنگام 
تعویض به سوئیچ آسیب برسد، توصیه می شود باتری توسط نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های 

مجاز تویوتا تعویض گردد. 
الکترونیکی که میدان  از تجهیزات   1m )3ft.( را در محدوده  از آسیب جدی، ریموت  برای پیشگیری   

مغناطیسی ایجاد می کند، قرار ندهید: 
• تلویزیون 

• کامپیوتر شخصی 
• تلفن همراه/ تلفن بی سیم و شارژر باتری 
• تلفن همراه یا تلفن بی سیم در حال شارژ

• المپ رومیزی 
• غذا پزهای القایی
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  در صورت خالی شدن کامل شارژ باتری سوئیچ
f صفحه 652

  اطمینان از شماره سوئیچ تعریف شده )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(
می توان شماره سوئیچ تعریف شده مربوط به خودرو را تأیید کرد. اطالعات بیشتر را از نمایندگی مجاز تویوتا 

یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا در خواست نمایید. 
  اگر سوئیچ اشتباه استفاده شده است 

مغزی سوئیچ آزادانه می چرخد تا از مکانیسم های داخلی محافظت کند. 
  سفارشی سازی 

تنظیمات )مانند سیستم فرستنده کنترل از راه دور )ریموت(( قابل تغییر است. 
)مشخصه های سفارسی سازی: f صفحه 776(
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  تأییدیه مربوط به فرستنده کنترل از راه دور )ریموت(
 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند

f صفحه 178
 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند 

تأییدیه )سند( در سایت زیر دردسترس می باشد: 
http://www.tokai-riKa.co.jp/pc
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تأییدیه )سند( در سایت زیر دردسترس می باشد:
http://www.tokai-rika.co.jp/pc
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 مخصوص خودروهای فروخته شده در صربستان 
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 توجه
  براي پیشگیري از صدمه دیدن سوئیچ

 از انداختن سوئیچ، قرار دادن آن در معرض ضربه شدید یا خم کردن آن خودداري نمایید.
 از قرار دادن سوئیچ در معرض دماي باال به مدت طوالني خودداري نمایید.
 از خیس کردن یا شستن سوئیچ ها با شوینده التراسونیک خودداري نمایید.

 از اتصال قطعات فلزي یا مغناطیسي به سوئیچ ها یا قرار دادن سوئیچ ها نزدیک چنین موادي خودداري 
نمایید.

 از جدا کردن قطعات سوئیچ خودداري نمایید.
 از اتصال استیکر یا هر چیز دیگري بر سطح ریموت خودداري نمایید. )مجهز به عملکرد فرستنده 

کنترل از راه دور(
اجسام  نزدیکی  در  سوئیچ ها  دادن  قرار  از  هوشمند:  استارت  و  ورود  به سیستم  مجهز  خودروهای   
تولیدکننده میدان مغناطیسي همانند تلویزیون، سیستم هاي صوتي و غذاپزهاي القایي، یا تجهیزات 

الکتریکي پزشکي همانند تجهیزات درماني فرکانس پایین خودداري نمایید.
  همراه داشتن سوئیچ الکترونیکی )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

سوئیچ الکترونیکی را در فاصله )cm )3.9 in 10 یا بیشتر از دستگاه هاي الکترونیکي روشن قرار دهید. 
امواج رادیویی خروجي از دستگاه الکترونیکي در فاصله )cm )3.9 in 10 از ریموت با عملکرد سوئیچ 

تداخل کرده، منجر به عملکرد نادرست آن مي شود.
مربوطه دچار  یا سایر سوئیچ های  استارت هوشمند  و    در صورتی که عملکرد سیستم ورود 

نقص فنی شده باشند )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(
خودروی خود را به همراه تمامی ریموت ها به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا ببرید. 

  در صورت گم شدن ریموت )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( 
به همراه  بالفاصله  افزایش می یابد.  به شدت  احتمال دزدیده شدن خودرو  ریموت گم شود،  چنانچه 
تویوتا  مجاز  تعمیرگاه های  یا  تویوتا  مجاز  نمایندگی  به  خود  خودروی  به  مربوط  ریموت های  تمامی 

مراجعه کنید. 
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درب های جانبی 

قفل کردن و باز نمودن قفل درب ها از بیرون 

 عملکرد ورود )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

برای فعال کردن این عملکرد باید ریموت را همراه داشته باشید.
تمام  قفل  تا  بگیرید  را  جلو  درب  دستگیره   

درب ها باز شود.*
دستگیره  پشت  در  سنسور  کردن  لمس  از 

مطمئن شوید. 
تا 3 ثانیه پس از قفل کردن درب ها، نمی توان 

آن ها را مجدد باز نمود. 
درب  دستگیره  کنار  )فرورفتگی  قفل  سنسور   
جلو( را لمس کرده تا تمامی درب ها قفل شوند. 
قفل شدن ایمن تمام درب ها را کنترل نمایید. 

*: تنظیمات باز نمودن قفل درب ها قابل تغییر است. )f صفحه 162(
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  فرستنده کنترل از راه دور )ریموت(

 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند
 تمام درب ها را قفل می کند 

قفل شدن تمام درب ها را کنترل نمایید. 
و  داده  فشار  را  دکمه  پنجره ها،  تمام  بستن  برای 

نگه  دارید.*
 قفل تمام درب ها را باز می کند. 

برای باز کردن تمام پنجره ها، دکمه را فشار داده 
و نگه دارید.*

*: این تنظیمات باید در نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا سفارشی سازی شود. 
 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند

 تمام درب ها را قفل می کند 
قفل شدن تمام درب ها را کنترل نمایید. 

و  داده  فشار  را  دکمه  پنجره ها،  تمام  بستن  برای 
نگه  دارید.*

 قفل تمام درب ها را باز می کند. 
برای باز کردن تمام پنجره ها، دکمه را فشار داده 

و نگه دارید.*

*: این تنظیمات باید در نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا سفارشی سازی شوند. 
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  کلید

با چرخاندن کلید، درب ها به شرح زیر فعال می شوند:
 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

 تمام درب ها را قفل می کند 
برای بستن تمام پنجره ها، کلید را چرخانده و نگه 

دارید.*
 قفل تمام درب ها را باز می کند

برای باز کردن تمام پنجره ها، کلید را چرخانده و 
نگه دارید.*

*: این تنظیمات باید در نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا سفارشی سازی شوند. 
 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند

درب ها را با استفاده از سوئیچ مکانیکی هم می توان قفل و باز نمود. )f صفحه 747(
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  سیگنال های عملکردی 
درب ها:

چراغ های فالشر چشمک می زنند تا قفل شدن/ باز شدن قفل درب ها را با استفاده از عملکرد ورودی یا 
فرستنده کنترل از راه دور )ریموت( نشان دهند. )قفل: یکبار؛ باز شدن قفل : دوبار(

پنجره ها )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(:
آژیر به صدا در  می آید تا باز بودن پنجره ها را نشان دهد. 

  عملکرد امنیتی 
 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند:

اگر ظرف مدت 30 ثانیه پس از باز شدن قفل درب ها با استفاده از ریموت، هیچ کدام از درب ها باز نشوند، 
عملکرد امنیتی مجدد به طور اتوماتیک درب ها را قفل می کند. 

 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
اگر ظرف مدت 30 ثانیه پس از باز شدن قفل درب ها با استفاده از عملکرد ورود یا ریموت، هیچ کدام از 

درب ها باز نشوند، عملکرد امنیتی مجدد به طور اتوماتیک درب ها را قفل می کند. 
  زمانی که با سنسور قفل روی دستگیره درب، نمی توان درب را قفل کرد )خودروهای مجهز به 

سیستم ورود و استارت هوشمند(. 
با کف دست، سنسور قفل را لمس کنید. 
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159
ش 

بخ
ر 

د ه
کر

عمل
وه 

نح

3 

  آژیر قفل درب 
خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

اگر یکی از درب ها کاماًل بسته نشده باشد و با استفاده از فرستنده کنترل از راه دور )ریموت( اقدام به قفل 
نمودن درب ها نمایید، آژیر به مدت 10 ثانیه بطور مداوم به صدا در می آید. درب را کاماًل ببندید تا صدای 

آژیر متوقف گردد و درب ها را مجدد قفل نمایید. 
 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند 

راه دور  از  فرستنده کنترل  یا  ورود  از عملکرد  استفاده  با  و  باشد  نشده  بسته  کاماًل  از درب ها  اگر یکی   
)ریموت( اقدام به قفل نمودن درب ها نمایید، آژیر به مدت 5 ثانیه بطور مداوم به صدا در می آید. درب را 

کاماًل ببندید تا صدای آژیر متوقف گردد و درب ها را مجدد قفل نمایید. 
  تنظیمات بوق هشدار )در صورت تجهیز( 

قفل کردن درب ها، سیستم بوق هشدار را فعال می کند. )f صفحه 97( 
  اگر سیستم ورود و استارت هوشمند  یا فرستنده کنترل از راه دور )ریموت( به طور صحیح عمل 

نمی کند. 
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: از سوئیچ مکانیکی برای قفل کردن و باز نمودن قفل 

درب ها استفاده نمایید. )f صفحه 747(
در صورت ضعیف شدن باتری سوئیچ، آن را تعویض نمایید. )f صفحه 652(
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قفل کردن و باز نمودن قفل درب ها از داخل 

 کلید های قفل درب 

  تمام درب ها را  قفل می کند.
  قفل تمام درب ها را باز می کند.

 دکمه های قفل داخلی 

  درب  قفل می شود.
  قفل درب ها باز می شود. 

حتی اگر دکمه های قفل در موقعیت قفل قرار 
داخلی،  دستگیره  کشیدن  با  باشند،  داشته 

می توان درب های جلو را باز نمود. 
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قفل کردن درب های جلو از بیرون بدون سوئیچ 

  1 دکمه قفل داخلی را در وضعیت قفل قرار دهید.

  2 ضمن کشیدن دستگیره، درب را ببندید.

 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند
اگر کلید در سوئیچ موتور قرار داشته باشد، درب را نمی توان قفل نمود. 

 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
اگر سوئیچ موتور در وضعیت تجهیزات جانبی ACCESSORY یا حالت روشن IGNITION ON قرار داشته 

باشد، یا ریموت داخل خودرو باقی مانده باشد، درب را نمی توان قفل نمود. 
ممکن است سوئیچ بدرستی شناسایی نشده و درب قفل شود. 

قفل محافظ کودک درب عقب 

با فعال کردن این قفل، درب  از داخل باز نمی شود.
 باز کردن قفل

 قفل کردن
برای جلوگیری از باز شدن درب های عقب از داخل 
توسط کودکان این قفل ها را فعال نمایید. کلید هر 
کدام از درب های عقب را به سمت پایین فشار داده 

تا هر دو درب عقب را قفل کنید.
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  تغییر دادن عملکرد باز نمودن قفل درب )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( 
این امکان وجود دارد که با استفاده از فرستنده کنترل از راه دور )ریموت(، عملکرد ورودی باز نمودن قفل 

درب ها تنظیم گردد. 
  1 سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش )OFF( باشد.

غیرمجاز،  افراد  ورود  سیستم  هشدار  بوق  شدن  فعال  از  جلوگیری  برای  تنظیمات  دادن  تغییر  حین   2  

تجهیز( صورت  )در  نمایید.  غیرفعال  را  مجاز  غیر  افراد  ورود  سنسور  هشدار  بوق  سیستم  عملکرد 
)f صفحه 101(

، تقریبُا    3 در صورتی که چراغ نشانگر روی سوئیچ روشن نمی باشد، حین فشار دادن و نگه داشتن دکمه 

به مدت 5 ثانیه دکمه  را فشار داده و نگه دارید. 
هماهنطور که در زیر مشخص است تنظیمات هر بار با انجام عملیات تغییر پیدا می کند. 

)در صورتی که تغییر تنظیمات بطور مداوم صورت گیرد، دکمه ها را رها کنید و حداقل 5 ثانیه منتظر بمانید 
و سپس مرحله   3 را تکرار نمایید.(

عملکرد باز نمودن قفل صفحه نمایش چندمنظوره
 صدای هشدار صوتیدرب ها

)خودروهای فرمان سمت چپ(

درب  دستگیره  داشتن  نگه  با 
راننده  درب  قفل  فقط  راننده، 

بیرون خودرو : 3 مرتبه صدای هشدار باز می شود.
صوتی شنیده می شود.

داخل خودرو: یکبار صدای هشدار 
صوتی شنیده می شود.

)خودروهای فرمان سمت راست(

درب  دستگیره  داشتن  نگه  با 
سرنشین جلو قفل تمام درب ها 

باز می شود.

درب،  دستگیره  داشتن  نگه  با 
قفل تمام درب ها باز می شود.

بیرون خودرو : 3 مرتبه صدای هشدار 
صوتی شنیده می شود.

داخل خودرو: یکبار صدای هشدار 
صوتی شنیده می شود.

خودروهای مجهز به صدای بوق هشدار: برای جلوگیری از فعال شدن ناخواسته بوق هشدار، با استفاده از 
فرستنده کنترل از راه دور )ریموت(، قفل درب ها را باز نمایید. پس از تغییر تنظیمات، یکبار درب را باز و 
بسته نمایید. )اگر درب پس از فشار دادن دکمه  به مدت 30 ثانیه باز نشود، درب ها مجدد قفل شده و 

بوق هشدار به طور خودکار به صدا در می آید.(
در صورت شنیدن صدای آژیر، بالفاصله آن را غیر فعال نمایید . )f صفحه 97(
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  بوق هشدار بازماندن درب 
اگر سرعت خودرو به )5km/h )3mph برسد، چراغ هشدار اصلی چشمک زده و صدای بوق هشدار شنیده 
می شود که نشان می دهد درب )درب ها( کاماًل بسته نشده اند. درب )درب های( باز مانده در صفحه نمایش 

چندمنظوره نشان داده می شود. 
دور  راه  از  کنترل  فرستنده  با  استارت هوشمند  و  ورود  بر عملکرد سیستم  تأثیرگذار    شرایط 

)ریموت(
 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

f صفحه 147
 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند

f صفحه 174
  سفارشی سازی 

 بعضی عملکردها را می توان سفارشی سازی نمود. )f صفحه 776(
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 هشدار

  جلوگیري از تصادف
حین راندن خودرو پیشگیري هاي زیر را مدنظر قرار دهید. 

عدم توجه به موارد زیر منجر به باز شدن درب و بیرون افتادن سرنشینان در نتیجه صدمات جسمي جدي 
یا حتي مرگ می گردد. 

 از بسته و قفل بودن تمام درب ها اطمینان حاصل نمایید.
 هنگام رانندگي از کشیدن دستگیره داخلي درب ها خودداری نمایید.

بسیار مراقب درب راننده و سرنشین جلو باشید، چرا که حتي اگر دکمه قفل داخلي در حالت قفل 
قرارداشته باشد، ممکن است درب باز  شود.

 حین حضور کودکان در صندلي هاي عقب قفل محافظ کودک درب هاي عقب را فعال نمایید.
  در صورت باز کردن یا بستن درب

اطراف خودرو را زمانی که خودرو روی سطح شیب دار قرار دارد، فضای کافی برای باز شدن درب وجود 
داشته باشد و هنگام وزش باد شدید کنترل و بررسی نمایید.

جهت آمادگی در برابر حرکت پیش بینی نشده ای حین بازکردن و بستن درب، دستگیره درب را محکم 
نگه دارید.

  در صورت استفاده از فرستنده کنترل از راه دور )ریموت( یا سوئیچ و شیشه باالبرهای برقی
نکرده  پنجره های جانبی گیر  بدن سرنشینان در  از  اینکه هیچ قسمتی  از  اطمیمنان  و  بازدید  از  پس 
است، از شیشه باالبرها استفاده نمایید. همچنین به کودکان اجازه ندهید که فرستنده کنترل از راه دور 
)ریموت( یا سوئیچ را فعال نماید. ممکن است قسمتی از بدن کودکان و سایر سرنشینان در شیشه باالبر 

برقی گیر کند. 
  در صورت بستن درب پشتی 

انگشتان و سایر قسمت های بدن خود باشید و  مراقب 
از گیر کردن آن ها جلوگیری نمایید. بی توجهی ممکن 

است باعث آسیب های جسمی جدی یا مرگ شود. 
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درب پشتی 

با استفاده از روش های زیر می توان درب پشتی را باز و بسته، قفل و یا قفل آن را باز نمود. 

قفل کردن و باز نمودن قفل درب پشتی 

  عملکرد ورودی )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

 برای باز نمودن قفل درب پشتی، دکمه را فشار 
دهید. پس از قفل کردن درب، نمی توان قفل 

آن را به مدت 3 ثانیه باز نمود. 
فشار  را  دکمه  پشتی،  درب  کردن  قفل  برای   
دهید درب را از نظر محکم قفل بودن بازدید 

نمایید. 

  فرستنده کنترل از راه دور )ریموت(

f صفحه 156
  کلید

f صفحه 157
  کلیدهای قفل درب 

f صفحه 160
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باز کردن درب پشتی 

حین فشار دادن کلید باز کننده درب پشتی به سمت 
باال، درب پشتی را باال بکشید. 

پشتی،  درب  کننده  باز   کلید  دادن  فشار  از  پس 
بالفاصله درب پشتی بسته نمی شود. 

در صورت بستن درب پشتی 

با استفاده از دستگیره درب پشتی، آن را پایین آورید 
و از بیرون آن را به سمت پایین فشار دهید و از بسته 

شدن آن مطمئن شوید. 
حین بستن درب پشتی با استفاده از دستگیره، دقت 

نمایید که درب پشتی را از کنار نکشید. 

  سیگنال های عملکردی 
چراغ های فالشر چشمک می زنند تا قفل شدن / باز شدن قفل درب ها را با استفاده از عملکرد ورودی با 

فرستنده کنترل از راه دور )ریموت(، نشان دهند. )قفل: یکبار؛ باز شدن قفل : دوبار( 
  بوق هشدار باز ماندن درب 

اگر سرعت خودرو به )5km/h )3mph برسد، چراغ هشداراصلی چشمک زده و صدای بوق هشدار شنیده 
می شود که نشان می دهد درب )درب ها( کاماًل بسته نشده اند. درب )درب های( باز مانده در صفحه نمایش 

چندمنظوره نشان داده می شود. 
  چراغ محفظه بار 

در صورت باز کردن درب پشتی، چراغ محفظه بار روشن می شود. 
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  اگر باز کننده درب پشتی غیرفعال شود
درب پشتی را می توان از داخل باز نمود. 

برای  بردارید.  را  پوشش  پیچ گوشتی،  از  استفاده   1  

پارچه ای  تکه  تصویر  مطابق  پوشش،  از  حفاظت 
بین سر پیچ گوشتی و پوشش قرار دهید. 

  2 پیچ را شل کنید.

  3 پوشش را بچرخانید.

  4 اهرم را حرکت دهید.
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 هشدار

  پیشگیری های حین رانندگی 
حین  است  ممکن  پشتی،  درب  ماندن  باز  در صورت  باشد.  بسته  باید  پشتی  درب  رانندگی،  حین   
رانندگی به اجسام نزدیک برخورد کرده یا بارها بطور تصادفی به بیرون پرتاب شوند و منجر به تصادف 
گردد. همچنین ممکن است دود اگزوز وارد خودرو شده و منجر به آسیب های جسمی جدی یا مرگ 

شود. قبل از رانندگی از بسته بودن درب پشتی مطمئن شوید. 
 پیش از راندن خودرو، مطمئن شوید درب پشتی کاماًل بسته باشد در غیر اینصورت ممکن است حین 

رانندگی درب پشتی بطور تصادفی باز شده و منجر به تصادف گردد. 
 هرگز اجازه ندهید کسی در محفظه بار بنشیند. در صورت ترمزهای ناگهانی، تغییر مسیر ناگهانی یا 

تصادف این افراد در معرض آسیب های جسمی جدی یا مرگ قرار می گیرند. 
  در صورت قرار داشتن کودکان در خودرو 

به پیشگیری های زیر توجه کنید. 
بی توجهی به موارد زیر ممکن است باعث آسیب های جسمی جدی یا مرگ شود.

 اجازه ندهید کودکان در محفظه بار بازی کنند. اگر کودکان بطور تصادفی در محفظه بار گیر بیافتند، 
دچار گرمازدگی یا دیگر آسیب ها می شوند. 

 اجازه ندهید کودکان درب پشتی را باز و بسته کنند. این کار ممکن است منجر به حرکت تصادفی 
درب پشتی گردد یا باعث گیر افتادن دست، سر یا گردن کودکان در درب پشتی در حال بسته شدن 

شود. 
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 هشدار

  فعال کردن درب پشتی
پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید.

عدم توجه به این موارد مي تواند منجر به گیر کردن اعضاي بدن و در نتیجه صدمات جسمي جدي گردد.
 پیش از باز کردن، هر گونه جسم سنگین همانند برف یا یخ را از روي درب پشتی بردارید. عدم توجه 

به این موارد منجر به بسته شدن ناگهاني درب پشتی مي گردد.
 حین باز یا بستن درب پشتی، ابتدا ایمن بودن محدوده اطراف را کنترل نمایید.

 در صورتي که کسي در نزدیکي است، پیش از بازکردن درب پشتی، از ایمن بودن آن ها مطمئن شوید 
و باز کردن و بستن درب پشتی را به آن ها اطالع دهید.

 درصورت باز کردن یا بستن درب پشتی حین وزش باد، بسیار مراقب باشید چراکه در وزش شدید 
باد، درب ناگهان حرکت می کند

 اگر درب صندوق عقب کاماًل باز نشده باشد ممکن است 
درب  بستن  یا  بازکردن  همچنین  شود.  بسته  ناگهان 
پشتی در سطح شیب دار سخت تر از سطح صاف است، 
درب  ناگهانی  شدن  بسته  یا  بازشدن  مراقب  بنابراین 

پشتی باشید.
درب  که  شوید  مطمئن  بار،  محفظه  از  استفاده  از  قبل 

پشتی کاماٌلً باز و در محل خود ایمن شده است.
کردن  گیر  از  جلوگیري  براي  پشتی،  درب  بستن  حین   

انگشتانتان، بسیار مراقب باشید.
را  درب  بیرونی  سطح  محکم  پشتی،  درب  بستن  حین   
فشار دهید. اگر دستگیره درب پشتی برای بستن کامل 
درب پشتی مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است دست 

یا بازویتان بین درب گیر کند.
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 هشدار

 ضربه گیر )جک( را برای بستن درب پشتی نکشید و از آویزان شدن به ضربه گیر خودداری نمایید.
این کار منجربه گیرکردن دست یا شکستن ضربه گیر )جک( و در نتیجه تصادف می گردد.

 در صورتی که حمل کننده دوچرخه یا اجسام مشابه سنگین به درب پشتی متصل شود ممکن است 
پس از بازکردن، درب مجدداْ به طور ناگهانی بسته شود و در نتیجه منجر به گیر کردن دست، سر یا 
گردن افراد و صدمه دیدن آن ها گردد. حین سوار کردن قطعات جانبی به درب پشتی، حتماْ از قطعات 

اصل تویوتا توصیه شده استفاده نمایید.

 توجه
  ضربه گیر )جک( درب پشتی

درب پشتی به ضربه گیر )جک( مجهز است که درب پشتی را در محل خود نگه می دارد. 
پیشگیری های زیر را مدنظر قرار دهید.

 از اتصال اجسام خارجی همانند برچسب، ورقه های 
پالستیکی یا چسب دار به میله ضربه گیر )جک( 

خودداری نمایید. 
 از دست زدن به میله ضربه گیر )جک( با دستکش 

یا دیگر وسایل پارچه ای خودداری نمایید.
قطعات  جز  به  جانبی  تجهیزات  کردن  وصل  از   

اصلی تویوتا به درب پشتی خودداری نمایید.
 از قرار دادن دست خود روی ضربه گیر )جک( یا وارد آوردن فشار عرضی به آن خودداری نمایید.
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سیستم ورود و استارت هوشمند*

حین همراه داشتن ریموت مثاًل در جیب خود عملکردهای زیر را انجام دهید. راننده باید همواره 
ریموت را همراه خود داشته باشد. 

 قفل کردن و باز نمودن قفل درب ها )f صفحه 155(
 قفل کردن و باز نمودن قفل درب پشتی )f صفحه 165(

 روشن کردن موتور )f صفحه 236(

  محل قرارگیری آنتن
 آنتن بیرون اتاق
 آنتن داخل اتاق

 آنتن بیرون محفظه بار

*: در صورت تجهیز
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  محدوده مؤثر )محدوده ای که در آن ریموت شناسایی می شود(
 هنگام قفل یا باز نمودن قفل درب ها 

زمانی که ریموت در محدوده )0.7m )2.5ft از دستگیره 
بیرونی درب جلو و درب پشتی قرار گیرد، سیستم فعال 
می شود. )فقط درب هایی که سوئیچ را شناسایی کنند 

عمل می کنند(.

 حین روشن کردن موتور یا تغییر وضعیت سوئیچ موتور 
در صورت قرار داشتن ریموت در داخل خودرو، سیستم 

عمل می کند. 
  آژیر و نشانگرهای هشدار

برای جلوگیری از سرقت خودرو و تصادفات ناشی از عملکردهای اشتباه، ترکیبی از آژیرهای بیرونی و داخلی 
به صدا در می آید و نیز پیغام های هشدار در صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده می شود. همواره اقدامات 

مناسب را با توجه به پیغام  هشدار در صفحه نمایش چندمنظوره انجام دهید. )f صفحه 704( 
در جدول زیر موقعیت بوجود آمده و اقدام اصالحی حین به صدا در آمدن آژیر توضیج داده می شود. 

اقدام اصالحیموقعیتآژیر
 5 مدت  به  یکبار  بیرونی  آژیر 

ثانیه شنیده می شود.
حین  خودرو  کردن  قفل  برای  اقدامی 

باز بودن یکی از درب ها شده است.
مجدد  و  بسته  را  درب ها  تمام 

درب ها را قفل نمایید.

به  مداوم  طور  به  داخلی  آژیر 
صدا در می آید.

سوئیچ موتور در وضعیت
"ACCESSORY" قرار گرفته در حالی 
که درب راننده باز بوده است. )یا درب 
راننده باز شده است، درحالی که سوئیچ 
 ACCESSORY موقعیت  در  موتور 

قرار داشته است.(

سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش 
off قرار داده و درب راننده را ببندید.
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 ”Entry & start system malfunction see owner's manual“ در صورت نمایش داده شدن پیغام  
صفحه  کنید.(روی  مراجعه  خودرو  مالک  راهنمای  کتابچه  به  استارت،  و  ورود  سیستم  )نقص  

نمایش چندمنظوره 
ممکن است سیستم دچار اشکال شده باشد. بالفاصله جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا با 

تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید. 
  عملکرد حفظ باتری 

عملکرد حفظ باتری به منظور جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری ریموت و باتری خودرو زمانی که خودرو 
به مدت طوالنی کار نمی کند فعال می شود.

 در موقعیت هاي زیر، سیستم ورود و استارت هوشمند براي باز کردن درب ها اندکي زمان نیاز دارد.
• ریموت در فاصله حدود )2m )6ft از بیرون خودرو به مدت 10 دقیقه یا بیشتر باقي مانده باشد.

• سیستم ورود و استارت هوشمند به مدت 5 روز یا بیشتر استفاده نشده باشد.
 اگر سیستم ورود و استارت هوشمند به مدت 14 روز یا بیشتر استفاده نشود، درب ها را نمي توان به هیچ 
روشي بجز درب سمت راننده باز نمود. در این مورد، دستگیره درب راننده را نگه داشته یا از فرستنده 

کنترل از راه دور یا سوئیچ مکانیکی براي باز کردن قفل درب ها استفاده نمایید.
  عملکرد حفظ باتری ریموت 

شدن  ضعیف  است،  شده  فعال  باتري  حفظ  حالت  زماني که 
باتري از طریق متوقف نمودن دریافت امواج به وسیله ریموت، 

به حداقل مي رسد.
درحالیکه دکمه  را فشار داده و نگه داشته اید، دکمه  را 

دوبار فشار دهید. 
مطمئن شوید که چراغ نشانگر کلید چهار بار چشمک بزند.

حین قرار داشتن در حالت حفظ باتري، سیستم ورود و استارت  
عملکرد،  این  نمودن  لغو  براي  نیست.  استفاده  قابل  هوشمند 

یکی از دکمه هاي ریموت را فشار دهید.
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  شرایط تأثیرگذار بر عملکرد
سیستم ورود و استارت هوشمند، فرستنده کنترل از راه دور بی سیم )ریموت( و سیستم ایموبالیزر از امواج 
رادیویي ضعیف استفاده مي کنند. در موارد زیر، ارتباط بین ریموت و خودرو ممکن است تحت تاثیر قرار 
گیرد و از عملکرد صحیح سیستم هوشمند ورود و استارت، فرستنده کنترل از راه دور و سیستم ایموبالیزر 

موتور جلوگیري  کند.
)روش هاي مقابله:f صفحه 747(

 در صورتی که باتری ریموت خالی شود.
 نزدیک به فرستنده های تلویزیونی، نیروگاه برق، پمپ بنزین، ایستگاه رادیویی، صفحه نمایش های بزرگ، 

فرودگاه یا دیگر تجهیزاتی که امواج رادیویی قوی یا نویز الکتریکی تولید می کنند.
 در صورتی که رادیوی قابل حمل، تلفن همراه، تلفن بی سیم یا سایر دستگاه های ارتباطی بی سیم حمل 

شود.
 وقتی ریموت در تماس با یا پوشیده شده یا اجسام فلزی زیر باشد.

• کارت هایي که ورق هاي آلومینیومي به آن ها متصل است.
• قوطي سیگارهایي که داخل آن فویل آلومینیومي است.

• کیف پول یا جعبه هاي فلزي
• سکه ها

• گرمکن هاي دست از جنس فلز
DVD و CD وسایل صوتی همانند •

 وقتی سوئیچ های بی سیم دیگری )که امواج رادیویی ساطع می کنند( در نزدیکی ریموت درحال استفاده 
باشد.

 حین حمل ریموت به همراه وسایل زیر که امواج رادیویي ساطع مي کنند:
• رادیو قابل حمل، تلفن همراه، تلفن بی سیم یا دیگر تجهیزات ارتباطی بی سیم

• ریموت سایر خودروها دیگر یا فرستنده کنترل از راه دور که امواج رادیویی ساطع مي کنند.
)PDA( کامپیوترهاي شخصي یا دستیار شخصی دیجیتال •

• دستگاه های پخش صوتي دیجیتال
• سیستم هاي بازي قابل حمل

 اگر پنجره با الیه اي فلزي پوشانده شده یا اجسام فلزي به شیشه عقب چسبانده شده اند.
 زماني که ریموت در نزدیکي شارژر باتري و یا وسایل الکترونیکي قرار دارد.

 در صورت پارک کردن خودرو در نزدیکی پارکومتر
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  نکاتی برای عملکرد ورود 
 حتی زمانی که ریموت در محدوده مؤثر )محدوده شناسایی( قرار دارد، ممکن است سیستم به دالیل زیر 

به درستی عمل نکند: 
• حین قفل کردن و باز نمودن قفل درب ها، ریموت خیلی نزدیک به پنجره یا دستگیره درب بیرونی، 

نزدیک به زمین یا در مکانی بلند قرار داشته باشد. 
• حین باز بودن درب پشتی، ریموت در نزدیک زمین یا مکانی بلند یا بسیار نزدیک به مرکز سپر عقب 

قرار داشته باشد. 
• حین روشن بودن موتور یا تغییر وضعیت سوئیچ موتور، ریموت روی جلوداشبورد، محفظه بار یا کف 

خودرو یا درون جیب های روی درب یا جعبه داشبورد قرار داشته باشد. 
 حین خروج از خودرو ریموت را روی جلو داشبورد یا نزدیک جیب های روی درب قرار ندهید. بسته به 
شرایط دریافت امواج رادیویی ممکن است سوئیچ بوسیله آنتن بیرون اتاق شناسایی شده و درب ها از 

بیرون قفل شوند و درنتیجه ریموت داخل خودرو گیر بیافتد.  
 تازمانی که ریموت در محدوده مؤثر قرار داشته باشد، ممکن است درب ها توسط هر کسی قفل یا قفل 

آن ها باز شود. 
 حتی اگر ریموت داخل خودرو نباشد، ممکن است حین قرار داشتن ریموت نزدیک به پنجره، موتور 

روشن شود. 
 حین قرار داشتن ریموت در محدوده موثر اگر مقدار زیادي آب مثل آب باران یا کارواش بر روي دستگیره 
درب بپاشد، قفل درب باز مي شود. )اگر تا 30 ثانیه درب ها باز و بسته نشوند، به طور اتوماتیک قفل 

خواهند شد.(
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 حین قرار داشتن ریموت در نزدیکي خودرو، اگر فرستنده کنترل از راه دور )ریموت( براي قفل کردن 
درب ها استفاده شده باشد، احتمال باز نشدن قفل درب به وسیله عملکرد ورود وجود دارد. )از فرستنده 

کنترل از راه دور براي باز کردن قفل ها استفاده نمایید(.
 در صورت پوشیدن دستکش و لمس کردن سنسور قفل، ممکن است از عملکرد قفل جلوگیری کرده یا 

آن را به تأخیر اندازد، دستکش ها را در آورید و مجدد سنسور قفل را لمس نمایید.
 اگر ریموت در محدوده مؤثر قرار داشته باشد و دستگیره درب خیس شود، ممکن است درب مرتباً باز و 

بسته شود. در این حالت اقدام مناسب پس از شستشوی خودرو را انجام دهید.
• ریموت را در محدوده )6ft( 2m یا بیشتر از خودرو قرار دهید )مطمئن شوید که کلید دزدیده نشود(

• ریموت را در حالت حفظ باتري قرار دهید تا سیستم ورود و استارت هوشمند غیر فعال شود. 
)f صفحه 173(

 اگر ریموت درون خودرو است و حین شستشوی خودرو دستگیره درب خیس شود، ممکن است پیغامی 
روی صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده شود و آژیر بیرون خودرو به صدا درآید. برای متوقف کردن 

آژیر، تمام درب ها را قفل کنید.
 اگر سنسور قفل در تماس با یخ، برف، گل و غیره قرار گیرد، ممکن است به خوبی عمل نکند. سنسور قفل 

را تمیز کرده و مجدداْ اقدام نمایید.
 قرار گرفتن ناگهانی در محدوده مؤثر )محدوده شناسایی( یا دستگیره درب ممکن است از باز شدن قفل 
درب ها جلوگیری کند. دراین صورت دستگیره درب را به موقعیت اولیه خود باز گردانید و قبل از کشیدن 

مجدد دستگیره درب، باز بودن قفل درب ها را کنترل نمایید.
 اگر ریموت دیگری در محدوده شناسایی وجود داشته باشد، ممکن است باز کردن قفل درب ها از طریق 

گرفتن دستگیره درب اندکی طول بکشد. 
 ممکن است در زمان عملکرد دستگیره درب روی درب بوسیله ناخن دست خراشیده شود. مراقب باشید 

به ناخن دست یا سطح درب صدمه ای وارد نشود. 
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  وقتی به مدت طوالنی خودرو رانده نمی شود
 براي جلوگیري از سرقت خودرو، ریموت را در محدوده )2m )6ft از خودرو رها نکنید.
 به عالوه می توان سیستم ورود و استارت هوشمند را غیرفعال نمود. )f صفحه 776(

  براي عملکرد صحیح سیستم 
مطمئن شوید که حین کار با سیستم، ریموت را همراه دارید. زماني که از بیرون خودرو با سیستم کار 

مي کنید، ریموت را خیلي نزدیک خودرو نبرید.
بسته به موقعیت قرارگیری  و شرایط حمل سوئیچ ممکن است ریموت به درستي شناسایي نشود و سیستم 
به طور صحیح عمل نکند. )آژیر ممکن است به طور تصادفي غیرفعال شود یا عملکرد جلوگیري از قفل 

درب عمل نکند(
  اگر سیستم ورود و استارت هوشمند به درستی عمل نکند. 

 قفل کردن و باز نمودن درب ها: از سوئیچ مکانیکی استفاده کنید. )f صفحه 747(
 روشن کردن موتور:f صفحه 748

  سفارشی  سازي 
تنظیمات )به طور مثال سیستم ورود و استارت هوشمند( قابل تغییر است.

)مشخصه های سفارشی سازي: f صفحه 776(
  اگر در تنظیمات سفارشی سازی سیستم ورود و استارت هوشمند را غیر فعال نموده اید. 

 قفل کردن و باز نمودن قفل درب ها:
اگر فرستنده کنترل از راه دور )ریموت( یا سوئیچ مکانیکی استفاده نمایید. ) f صفحه 747، 156(

 روشن کردن موتور و تغییر وضعیت سوئیچ موتور: f صفحه 748
 خاموش کردن موتور: f صفحه 237



2-3. باز کردن، بستن و قفل کردن درب ها178

  تأییدیه مربوط به سیستم ورود و استارت هوشمند
تأییدیه )سند( در سایت زیر دردسترس می باشد:

http:// www.tokai-rika.co.jp/pc
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تأییدیه )سند( در سایت زیر دردسترس می باشد:
http:// www.tokai-rika.co.jp/pc
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 مخصوص خودروهای فروخته شده در صربستان

 هشدار

  هشدار در ارتباط با تداخل با دستگاه هاي الکترونیک
 افراد داراي دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب، و یا دفیبرلیتور هر گونه دستگاه داخلي قلب، باید از 

آنتن های سیستم ورود و استارت هوشمند دورتر قرار بگیرند. )f صفحه 171(
را  ورود  عملکرد  لزوم،  در صورت  بگذارند.  تأثیر  دستگاه ها  این  عملکرد  بر  مي توانند  رادیویي  امواج 
مي توان غیر فعال نمود. براي اطالع از جزئیات بیشتر مانند فرکانس امواج رادیویي و زمان بندي امواج 

رادیویي ارسالي با نمایندگي های مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.
سپس براي اطالع از لزوم غیر فعال کردن عملکرد ورود با پزشک خود مشورت نمایید.

 استفاده کنندگان از تجهیزات پزشکي الکتریکي درون بدن همانند تنظیم کننده ضربان قلب، تنظیم 
کننده کاردیومتر، دفیبرلیتور یا هرگونه دستگاه الکتریکی داخلی بدن دیگر باید با سازنده دستگاه 

مشورت کرده، اطالعات الزم در مورد تأثیر امواج رادیویی را کسب کنند.
امواج رادیویي مي توانند تأثیر ناخواسته اي بر عملکرد این دستگاه هاي پزشکي داشته باشند.

براي اطالع از جزئیات مرتبط یا غیر فعال کردن عملکرد ورود با نمایندگي مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های 
مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.
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صندلی های جلو 

مراحل تنظیم 

 اهرم تنظیم وضعیت صندلی
 اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی

صورت  )در  صندلی  عمودی  ارتفاع  تنظیم  اهرم   
تجهیز(

 کلید تنظیم گودی کمر )در صورت تجهیز(
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 هشدار

  در صورت تنظیم موقعیت صندلی 
 حین تنظیم موقعیت صندلي مراقب باشید که دیگر سرنشینان بر اثر حرکت صندلي صدمه نبینند. 

 از قرار دادن دستان خود زیر یا نزدیکي بخش هاي متحرک خودداري کرده تا دچار آسیب نشوید.
انگشت یا دست شما ممکن است در مکانیزم صندلی گیر کند.

 فاصله کافی برای قرار گرفتن پاهای خود در نظر بگیرید بطوریکه پاها بهم نچسبند.
  تنظیم صندلي

 مراقب باشید صندلی با سرنشینان یا بارها برخورد نکند.
 برای کاهش احتمال سر خوردن از زیر کمربند روی پا حین بروز تصادف، صندلی را بیش از مقدار نیاز 
خم نکنید. اگر صندلي بیش از حد باز شود، کمربند روي پا از روي ران ها سر مي خورد و نیروي بیش 
از حدي را مستقیما به ناحیه شکمي وارد مي کند یا ممکن است گردن در تماس با کمربند روي شانه 

قرار گیرد و احتمال مرگ یا صدمات جسمي در صورت بروز تصادفات افزایش یابد. 
تنظیمات نباید حین رانندگي انجام شود چرا که حرکت ناگهاني صندلي مي تواند منجر به از دست 

دادن کنترل خودرو گردد. 
 پس از تنظیم صندلی، مطمئن شوید که صندلی در موقعیت خود قفل شده است. 
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صندلی های عقب 

پشتی صندلی های عقب را می توان تا نمود 

پیش از تا نمودن پشتی صندلی 

  1 خودرو را در محل امنی پارک نمایید.

ترمز دستی را محکم درگیر کرده و دسته دنده را در موقعیت پارک P )گیربکس اتوماتیک CVT( یا خالص 
N )گیربکس معمولی( قرار دهید. )f صفحه 250، 244(

  2 موقعیت صندلی جلو و زاویه پشتی صندلی را تنظیم کنید. )f صفحه 186( 

با توجه به موقعیت صندلی جلو چنانچه پشتی صندلی را به سمت عقب تا کنید، ممکن است با عملکرد 
صندلی عقب تداخل پیدا کند. 

  3 پشت سری صندلی عقب را پایین آورید. )f صفحه 190(

تا کردن پشتی صندلی 

اهرم آزاد کردن قفل پشتی صندلی را بکشید و پشتی 
صندلی را تا نمایید.

 برگرداندن پشتی صندلی عقب

بین  ایمنی  کمربند  کردن  گیر  از  جلوگیری  جهت 
کمربند  خودرو،  در  آن  قرارگیری  محل  و  صندلی 
عبور  ایمنی  کمربند  راهنمای  داخل  از  را  ایمنی 
قرار  از  و  برگردانید  را  صندلی  پشتی  سپس  و  داده 
شوید. مطمئن  شدن  قفل  موقعیت  در  آن  گرفتن 

راهنمای کمربند ایمنی
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3-3. تنظیم صندلی ها

 هشدار
پیشگیری های زیر را مد نظر قرار دهید. عدم توجه به موارد زیر می تواند منجر به مرگ یا صدمات جسمی 

جدی گردد. 
  در صورت تا کردن پشتی صندلی های عقب

  حین رانندگی پشتی صندلی را تا نکنید. 
 خودرو را بر روی سطحی صاف پارک کرده، ترمز دستی را درگیر کنید و دسته دنده را در موقعیت 

پارک P )گیربکس اتوماتیک CVT( یا خالص N )گیربکس معمولی( قرار دهید.
 حین حرکت خودرو اجازه ندهید کسی روی پشتی صندلی تا شده یا در محفظه بار بنشیند.

 اجازه ندهید کودکان وارد محفظه بار شوند.
 چنانچه صندلی عقب راست تا شده است، اجازه ندهید کسی در صندلی عقب وسط بنشیند زیرا قفل 
کمربندایمنی صندلی عقب وسط در زیر صندلی تا شده قرار گرفته )پنهان شده( و نمی توان از آن 

استفاده نمود.
 مراقب باشید در صورت تا کردن پشتی صندلی های عقب، دست ها و پاهایتان در آن گیر نکند. 

 قبل از تا کردن پشتی صندلی های عقب، موقعیت صندلی های جلو را تنظیم نمایید بطوریکه حین تا 
کردن پشتی صندلی های عقب، صندلی های جلو با آن ها تداخل پیدا نکنند. 

  پس از باز گرداندن پشتی صندلی به موقعیت عمودی 
عقب  و  جلو  به  کمی  صندلی  پشتی  دادن  فشار  با   
مطمئن شوید پشتی صندلی در محل خود قفل شده 
است. در غیر اینصورت عالمت قرمز رنگ روی اهرم 
از  می شود.  مشاهده  پشتی صندلی  قفل  کردن  آزاد 

عدم مشاهده عالمت قرمز رنگ مطمئن شوید. 

 مطمئن شوید کمربندایمنی تاب ندارد یا در پشتی 
کردن  گیر  صورت  در  است.  نکرده  گیر  صندلی 
کمربندایمنی بین قالب قفل کمربند و ضامن، ممکن 

است به کمربندایمنی صدمه وارد شود. 
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پشت سری 

صندلی های جلو، صندلی های عقب کناری و صندلی عقب و سط مجهز به پشت سری هستند. 
)در صورت تجهیز(

صندلی های جلو 

 باال
پشت سری را باال بکشید.

 پایین
پشت  قفل،  کردن  آزاد  دکمه  دادن  فشار  حین 

سری را به پایین فشار دهید.

صندلی های عقب 

 باال
پشت سری را باال بکشید.

 پایین
پشت  قفل،  کردن  آزاد  دکمه  دادن  فشار  حین 

سری را به پایین فشار دهید.

دکمه آزاد کردن قفل

دکمه آزاد کردن قفل
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3-3. تنظیم صندلی ها

  پیاده کردن پشت سری 
حین فشار دادن دکمه آزاد کردن قفل، پشت سری را به سمت باال بکشید. 

 صندلی های جلو 

 صندلی های عقب  

 دکمه آزاد کردن قفل

دکمه آزاد کردن قفل 
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  نصب پشت سری 
پشت سری را با سوراخ های نصب هم راستا نمایید و آن را به پایین فشار دهید تا قفل شود.

حین پایین آوردن پشت سری دکمه آزاد کردن قفل را فشار داده و نگه دارید.
 صندلی های جلو 

 صندلی های عقب 

  تنظیم ارتفاع پشت سری 
مطمئن شوید که پشت سری به نحوی تنظیم شده 
سرنشین  گوش های  باالی  راستای  در  آن  مرکز  که 

باشد.

  تنظیم پشت سری صندلی عقب
همیشه پشت سری را یک درجه باالتر از موقعیت کاماْل جمع شده قرار دهید.

دکمه آزاد کردن قفل

دکمه آزاد کردن قفل
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3-3. تنظیم صندلی ها

 هشدار

  پیشگیري هاي مرتبط با پشت سری
پیشگیري هاي زیر را مدنظر قرار دهید. عدم توجه به موارد زیر مي تواند منجر به صدمات جسمي جدي 

و حتي مرگ گردد.
 از پشت سري طراحي شده براي صندلي مورد نظر استفاده نمایید.

 پشت سري ها را همیشه در موقعیت صحیح تنظیم نمایید.
 پس از تنظیم پشت سري ها، آن ها را به پایین فشار دهید و مطمئن شوید به درستي قفل شده اند. 

 حین پیاده بودن پشت سري ها، رانندگي نکنید.
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  غربیلک فرمان

 مراحل تنظیم

پایین  به  را  اهرم  و  داشته  نگه  را  فرمان  غربیلک   1  

فشار دهید.

  2 با حرکت غربیلک فرمان به صورت افقي و عمودي 

آن را در موقعیت دلخواه قرار دهید.
پس از تنظیم، اهرم را باال کشیده، غربیلک را در 

محل خود قفل کنید.

 بوق

یا نزدیک آن  براي به صدا در آمدن بوق، عالمت
را فشار دهید.
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4-3. تنظیم غربیلک فرمان و آینه ها

  پس از تنظیم کردن غربیلک فرمان
از قفل شدن صحیح غربیلک فرمان اطمینان حاصل نمایید. در صورتی که غربیلک فرمان به درستی قفل 

نشود ممکن است بوق به صدا در نیاید.

 هشدار
  هشدار حین رانندگي

حین رانندگی غربیلک فرمان را تنظیم نکنید.
این کار مي تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو و تصادف و در نتیجه صدمات جسمي جدي یا 

حتي مرگ گردد.
  پس از تنظیم غربیلک فرمان

از قفل شدن غربیلک فرمان اطمینان حاصل نمایید. 
و درنتیجه صدمات  به تصادف  ناگهانی حرکت کرده، منجر  به طور  فرمان  اینصورت، غربیلک  در غیر 
جسمی جدی و حتی مرگ می گردد. در صورتی که غربیلک فرمان به درستی قفل نشود ممکن است 

بوق خودرو به صدا در نیاید.
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  آینه دید عقب داخلی

برای داشتن دید خوب از پشت خودرو می توانید آینه دید عقب را تنظیم نمایید.

 تنظیم ارتفاع آینه دید عقب

ارتفاع آینه دید عقب را مي توان با توجه به حالت نشستن تنظیم نمود.
با حرکت آینه به باال و پایین ارتفاع آن را تنظیم نمایید.

 عملکرد ضدانعکاس

 آینه داخلي ضد انعکاس نور دستي
نور منعکس شده از چراغ هاي جلو خودروهاي پشتی را مي توان با استفاده از اهرم کاهش داد.

 موقعیت عادي
 موقعیت ضد انعکاس
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4-3. تنظیم غربیلک فرمان و آینه ها

 آینه داخلی ضد انعکاس نور اتوماتیک 
در واکنش به میزان روشنایی چراغ های جلوی خودروهای پشتی، نور منعکس شده به طور اتوماتیک کاهش 

می یابد. 
تغییر حالت ضدانعکاس اتوماتیک

)On/off( روشن / خاموش
در  اتوماتیک  ضدانعکاس  عملکرد  زمانی که 
موقعیت روشن on باشد، نشانگر روشن می شود. 

خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: 
موقعیت  در  موتور  سوئیچ  دادن  قرار  با  بار  هر 
موقعیت  در  ضدانعکاس  عملکرد   ”ON“ روشن 

روشن on تنظیم می شود. 
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: هر بار با قرار دادن سوئیچ موتور در حالت روشن 
دکمه،  دادن  فشار  با  می شود.  تنظیم   on روشن  موقعیت  در  ضدانعکاس  عملکرد   ،IGNITION ON

موقعیت به حالت خاموش off باز می گردد. )نشانگر نیز خاموش می گردد(.

  براي جلوگیري از خطاي سنسور )خودروهاي مجهز به آینه ضد انعکاس داخلی اتوماتیک(
پوشاندن  یا  از لمس کردن  از عملکرد صحیح،  اطمینان  براي 

سنسور خودداري نمایید.

 هشدار
حین رانندگی آینه را تنظیم نکنید.

این کار مي تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو، تصادف و در نتیجه صدمات جسمي جدي یا حتي 
مرگ گردد.

نشانگر
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آینه های بغل 

مراحل تنظیم 

  1 برای انتخاب آینه مورد نظر، کلید را بچرخانید.

 چپ
 راست

  2 برای تنظیم آینه، کلید را حرکت دهید.

 باال
 راست
 پایین
 چپ 
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4-3. تنظیم غربیلک فرمان و آینه ها

تا کردن و باز نمودن آینه ها 

 نوع دستی 
پشت آینه را در جهت عقب خودرو فشار دهید. 

 نوع برقی 
 آینه تا می شود.

 آینه باز می شود.
کلید تا کردن آینه بغل را در موقعیت وسط 
تنظیم  اتوماتیک  درحالت  آینه  تا  دهید  قرار 

گردد.
درحالت اتوماتیک، باز شدن یا تا شدن آینه ها 
قفل  نمودن  باز  و  کردن  قفل  به  بستگی 

درب ها دارد.
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  در صورت تنظیم زاویه آینه 
خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: 

سوئیچ موتور در موقعیت ”ACC” یا “ON” باشد.
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:

سوئیچ موتور در موقعیت ACCESSORY یا IGNITION ON باشد. 
  در صورت بخار گرفتن آینه ها 

با استفاده از گرمکن آینه می توان بخار روی آینه های بغل را بر طرف نمود.  با روشن کردن گرمکن شیشه 
عقب، گرمکن آینه بغل نیز روشن می شود. )f صفحه 569، 562( 

  نحوه استفاده از عملکرد جمع/ باز شدن اتوماتیک آینه در هوای سرد )در صورت تجهیز( 
در صورت استفاده از عملکرد جمع/ باز شدن اتوماتیک آینه در هوای سرد، ممکن است جمع و باز شدن 
اتوماتیک آینه یخ زده امکان پذیر نباشد. در این صورت یخ و برف روی آینه بغل را پاک کرده و سپس با 

استفاده از کلید جمع شدن آینه، حالت دستی آینه را فعال نمایید یا آینه را بوسیله دست حرکت دهید. 
  سفارشی سازی 

عملکرد جمع/ باز شدن اتوماتیک آینه را می توان تغییر داد. 
)مشخصه های سفارشی سازی: f صفحه 776(

 هشدار

  نکات مهم حین رانندگي
حین رانندگي پیشگیري هاي زیر را مد نظر قرار بگیرید.

عدم توجه به موارد زیر مي تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو در نتیجه تصادف و در نهایت 
صدمات جسمي جدي و حتي مرگ گردد.

 از تنظیم آینه ها حین رانندگي خودداري نمایید. 
 در صورت تاکردن آینه ها، رانندگی نکنید.

 آینه بغل سمت راننده و سرنشین جلو را پیش از رانندگي باز کنید و به طور صحیح تنظیم نمایید.
  حین حرکت آینه 

آینه ها  به  زدن  دست  از  آینه ها  حین حرکت  آینه،  دیدن  از صدمات جسمي  و صدمه  جلوگیري  براي 
خودداري نمایید.

  حین عملکرد گرمکن آینه ها
را  باشند و دست شما  نمایید ممکن است خیلي داغ  آینه هاي بغل خودداري  به سطح  از دست زدن 

مي سوزاند.
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5-3. باز کردن و بستن پنجره ها

  شیشه باالبر برقي

 مراحل بستن و باز کردن

شیشه باالبرهاي برقي را مي توان با استفاده از کلیدها باز و بسته نمود
کلیدها براي حرکت شیشه ها، به صورت زیر عمل مي کنند.

 بستن
 بستن با یک حرکت*

 باز کردن
 بازکردن با یک حرکت*

*: براي متوقف کردن شیشه در حال حرکت، کلید را 
در جهت مخالف حرکت دهید.

 کلید قفل شیشه ها

براي قفل کردن شیشه سرنشینان، کلید را فشار دهید.
ناگهانی  کردن  بسته  و  باز  از  جلوگیري  براي 
از  کودکان،  توسط  سرنشینان  سمت  شیشه های 

این کلید استفاده نمایید.
قفل شیشه  تا  دهید  فشار  را  کلید  این  دیگر  بار 

سرنشینان باز شوند.



5-3. باز کردن و بستن پنجره ها202

  زمان عملکرد شیشه باالبرهای برقی 
خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: 

سوئیچ موتور در موقعیت روشن “ON” باشد. 
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: 

سوئچ موتور در حالت روشن IGNITION ON باشد. 
  کار با شیشه باالبرهای برقی پس از خاموش کردن موتور

خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: 
حتی 45 ثانیه پس از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت تجهیزات جانبی “ACC” یا قفل “LOCK” می توان 
با شیشه باالبرهای برقی کار کرد، با این وجود پس از باز شدن هر کدام از درب های جلو، شیشه باالبرها 

متوقف می شوند. 
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: 

حتی 45 ثانیه پس از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت تجهیزات جانبی ACCESSORY یا خاموش 
“OFF” می توان با شیشه باالبرهای برقی کار کرد، با این وجود پس از باز شدن هر کدام از درب های جلو، 

شیشه باالبرها متوقف می شوند. 
  عملکرد محافظ برگردان شیشه به سمت باال 

اگر حین بسته شدن شیشه شئی بین شیشه و قاب پنجره گیر کند، حرکت شیشه متوقف شده و شیشه 
اندکی باز می گردد. 

  عملکرد محافظ برگردان شیشه به سمت پایین 
اگر حین باز شدن شیشه شئي بین شیشه و درب گیر کند، حرکت شیشه متوقف می شود. 
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  در صورت باز و بسته نشدن شیشه 
اگر عملکرد محافظ برگردان شیشه به سمت باال و پایین به صورت عادی کار نمی کند یا شیشه درب بطور 

کامل باز و بسته نمی شود، عملکردهای زیر را با استفاده از کلید شیشه باالبر برقی درب انجام دهید. 
با قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت روشن “ON” )خودروهای فاقد سیستم   خودرو را متوقف کنید 
ورود و استارت هوشمند( یا حالت روشن IGNITION ON )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت 
هوشمند(، در مدت 4 ثانیه فعال بودن عملکرد محافظ برگردان شیشه به سمت باال یا پایین، کلید شیشه 
باالبر برقی بطور مداوم در موقعیت بستن با یک حرکت یا باز شدن با یک حرکت فعال شده بطوریکه 

شیشه باز و بسته می شود. 
 اگر حتی پس از انجام مراحل باال شیشه باز و بسته نمی شود، عملکرد شیشه باالبرها را از طریق انجام 

مراحل زیر ، مجدد اجرا کنید. 
  1 سوئیچ موتور را در موقعیت روشن “ON” )خودروهای فاقدسیستم ورود و استارت هوشمند( با حالت 

روشن IGNITION ON )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار دهید. 
  2 کلید شیشه باالبر برقی را در موقعیت بستن با یک حرکت کشیده و نگه دارید و شیشه کناری را 

بطور کامل ببندید.
  3 کلید شیشه باالبر برقی را لحظه ای رها کرده و کلید را در موقعیت بستن با یک حرکت، مجدد کشیده 

و به مدت 6 ثانیه یا بیشتر نگه دارید.
  4 کلید شیشه باالبر برقی را در موقعیت باز کردن با یک حرکت فشار داده و نگه دارید. پس از باز شدن 

کامل شیشه، به نگه داشتن کلید در این موقعیت به مدت یک ثانیه یا بیشتر ادامه دهید. 
  5 کلید شیشه باالبر برقی را لحظه ای رها کرده و کلید را در موقعیت باز کردن با یک حرکت، مجدد 

کشیده و به مدت 4 ثانیه یا بیشتر نگه دارید.
  6 کلید شیشه باالبر برقی را در موقعیت بستن با یک حرکت، مجدد کشیده و نگه دارید. پس از بسته 

شدن کامل شیشه، به نگه داشتن کلید در این موقعیت به مدت یک ثانیه دیگر یا بیشتر ادامه دهید. 
اگر حین حرکت شیشه، کلید را رها کنید، باید عملکرد را از مرحله اول مجدد تکرار کنید. اگر شیشه در 
جهت عکس حرکت کند و بطور کامل باز و بسته نشود، جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا 

یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید. 
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  ارتباط قفل درب با عملکرد شیشه باالبر برقی 
 با استفاده از سوئیچ یا سوئیچ مکانیکی می توان شیشه باالبرهای برقی را باز و بسته نمود.* 

) f صفحه 747، 157(
 با استفاده از فرستنده کنترل راه دور )ریموت( می توان شیشه باالبرهای برقی را باز و بسته نمود.*

) f صفحه 156( 
*: چنین تنظیماتی را باید در نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا سفارشی سازی نمود. 

  بوق هشدار بازماندن شیشه باالبر برقی 
در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت خاموش OFF و باز شدن درب راننده با بازماندن شیشه 
باالبر برقی، صدای بوق هشدار شنیده شده و پیغامی در صفحه نمایش چندمنظوره در صفحه نمایشگر 

نشان داده می شود. 
  سفارشی سازی 

بعضی عملکردها را می توان تغییر داد. )f صفحه 776(
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 هشدار
پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید.

عدم توجه به موارد زیر مي تواند منجر به مرگ یا صدمات جسمي جدي گردد.
  بستن پنجره ها

 راننده مسئول تمامی حرکات شیشه باالبرها شامل شیشه های سرنشین است. به منظور جلوگیری از 
عملکرد تصادفی مخصوصاً توسط کودکان، اجازه ندهید کودکان با شیشه باالبرها بازی کنند. احتمال 
 گیر کردن قسمتی از بدن کودکان یا سرنشینان حین باال رفتن شیشه وجود دارد. همچنین توصیه

می شود هنگام سوار کردن کودک شیشه باالبر را قفل کنید. )f صفحه 201(
 حین کار با شیشه باالبرها مطمئن شوید دست 
یا هیچ عضوي از بدن سرنشینان در مسیر شیشه 

باالبر نباشد و الی پنجره گیر نکند.

 هنگام استفاده از فرستنده کنترل از راه دور یا سوئیچ مکانیکی و استفاده از عملکرد شیشه باالبرهای 
برقی، پس از کنترل و بررسی از عملکرد شیشه باالبرها استفاده نمایید و مطمئن شوید که هیچ عضوی 
از بدن سرنشینان در مسیر شیشه جانبی گیر نکرده باشد. همچنین اجازه ندهید کودکان با استفاده از 
فرستنده کنترل از راه دور یا سوئیچ مکانیکی شیشه باالبر برقی را فعال نمایند. ممکن است کودکان 

یا دیگر سرنشینان در مسیر حرکت شیشه گیر کنند.
 هنگام خروج از خودرو، موتور را خاموش کرده، کلید را همراه با کودکان از خودرو خارج کنید. ممکن 
است شیطنت کودکان و غیره منجر به عملکردی تصادفی گردد که احتمال بروز تصادف وجود دارد.
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 هشدار
پیشگیری های زیر را در نظربگیرید.

عدم توجه به موارد زیر می تواند منجر به مرگ یا صدمات جسمی جدی گردد. 
  عملکرد محافظ برگردان شیشه به سمت باال 

 هرگز برای امتحان عملکرد محافظ برگردان شیشه به سمت باال، اعضای بدن خود را در مسیر شیشه 
قرار ندهید. 

 اگر جسمی قبل از بسته شدن کامل شیشه در مسیر شیشه باالبر قرار گیرد، عملکرد محافظ برگردان 
به سمت باال کار نمی کند. 

  عملکردمحافظ برگردان شیشه به سمت پایین 
 هرگز برای امتحان عملکرد محافظ برگردان شیشه به سمت پایین، اعضای بدن یا لباس خود را در 

مسیر شیشه قرار ندهید. 
 اگر جسمی قبل از باز شدن کامل شیشه در مسیر شیشه باالبر قرار گیرد، عملکرد محافظ برگردان 
به سمت پایین کار نمی کند. مراقب باشید هیچ قسمتی از بدن یا لباس شما در مسیر شیشه باالبر 

قرار نگیرد.
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راندن خودرو 

برای اطمینان از رانندگی ایمن مراحل زیر باید در نظر گرفته شود:

روشن کردن موتور 

f صفحه 236، 233
رانندگی 

 CVT گیربکس اتوماتیک  
  1 حین فشردن پدال ترمز، دسته دنده را در موقعیت D قرار دهید. )f صفحه 244(

  2 ترمز دستی را آزاد نمایید. )f صفحه 258(

از  غیر  موقعیتی  هر  به  دنده  دسته  تعویض  در صورت  دارد،  قرار  اتوماتیک  حالت  در  ترمز دستی  اگر 
موقعیت پارک P، ترمز دستی بطور اتوماتیک آزاد می شود. )f صفحه 256(

  3 آهسته پدال ترمز را ازاد کرده و آرام پدال گاز را فشار دهید تا خودرو سرعت گیرد. 

 گیربکس معمولی
  1 حین فشاردادن پدال کالچ، دسته دنده را در دنده یک قرار دهید.)f صفحه 250(

  2 ترمز دستی را آزاد کنید. )f صفحه 258(

اگر ترمز دستی در حالت اتوماتیک قرار دارد، در صورت فشار دادن پدال گاز، ترمز دستی بطور اتوماتیک 
آزاد می شود. )f صفحه 257(

  3 آهسته پدال کالچ را آزاد کنید. همزمان پدال گاز را جهت سرعت گرفتن خودرو فشار دهید. 
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توقف کردن 

 CVT گیربکس اتوماتیک 
  1 حین قرار داشتن دسته دنده در موقعیت D، پدال ترمز را فشار دهید.

  2 در صورت لزوم، ترمز دستی را درگیر کنید. 

چنانچه خودرو باید به مدت طوالنی متوقف باشد، دسته دنده را در موقعیت پارک P یا خالص N قرار 
دهید. )f صفحه 244(

 گیربکس معمولی
  1 حین فشار دادن پدال کالچ، پدال ترمز را نیز فشار دهید. 

  2 در صورت لزوم، ترمز دستی را درگیر کنید. 

چنانچه خودرو باید به مدت طوالنی متوقف باشد، دسته دنده را در موقعیت خالص N قرار دهید. 
)f صفحه 250(

خودروهای مجهز به سیستم Stop & Start: اگر سیستم Stop & Start فعال می باشد، با قرار دادن دسته 
دنده را در موقعیت خالص N و آزاد کردن پدال کالچ، موتور خاموش خواهد شد. )f صفحه 250(
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پارک کردن خودرو 

 CVT گیربکس اتوماتیک 
  1 حین قرار داشتن دسته دنده در موقعیت D، پدال ترمز را فشار دهید. 

  2 ترمز دستی را درگیر کنید )f صفحه 258( و دسته دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید. 

)f صفحه 244( 
چنانچه ترمز دستی در حالت اتوماتیک قرار دارد، در صورت تعویض دسته دنده به موقعیت پارکP، ترمز 

دستی بطور اتوماتیک درگیر می شود. )f صفحه 256( 
در صورت پارک کردن در سطح شیب دار، در صورت لزوم پشت چرخ ها بلوک مانع قرار دهید. 

  3 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: سوئیچ موتور را در موقعیت قفل ”LOCK” قرار داده و 

موتور را خاموش کنید 
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: سوئیچ موتور را فشار داده و موتور را خاموش کنید. 

  4 درب را قفل کرده و مطمئن شوید که سوئیچ را برداشته اید. 

 گیربکس معمولی 
  1 حین فشار دادن پدال کالچ، پدال ترمز را نیز فشار دهید. 

  2 ترمز دستی را درگیر کنید .)f صفحه 258( 

ترمز دستی بطور  قرار دارد، در صورت خاموش شدن موتور،  اتوماتیک  ترمز دستی در حالت  چنانچه 
اتوماتیک درگیر می شود. )f صفحه 257(

  3 دسته دنده را در موقعیت خالص N قراردهید. )f صفحه 250( 

در صورت پارک کردن در سطح شیب دار، دسته دنده را در موقعیت دنده یک یا دنده عقب قرار داده و 
در صورت لزوم، پشت چرخ ها بلوک مانع قرار دهید. 

  4 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: سوئیچ موتور را در موقعیت قفل ”LOCK” قرار داده و 

موتور را خاموش کنید.
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: سوئیچ موتور را فشار داده و موتور را خاموش کنید.

  5 درب را قفل کرده و مطمئن شوید که سوئیچ را برداشته اید. 
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شروع به حرکت خودرو در سرباالیی تند 

CVT گیربکس اتوماتیک 
  1 حین فشار دادن پدال ترمز، دسته دنده را در موقعیت D قرار دهید. 

  2 کلید ترمز دستی را کشیده و ترمز دستی را بطور دستی درگیر نمایید. )f صفحه 258(

  3 پدال ترمز را آزاد کرده و به آرامی پدال گاز را جهت سرعت گرفتن خودرو فشار دهید. 

  4 کلید ترمز دستی را فشار داده و ترمز دستی را بطور دستی آزاد نمایید. )f صفحه 258( 

 گیربکس معمولی 
  1 حین فشار دادن پدال ترمز و کالچ تا انتها، دسته دنده را در موقعیت دنده یک قرار دهید. 

  2 کلید ترمز دستی را کشیده و ترمز دستی را بطور دستی درگیر نمایید. )f صفحه 258( 

  3 پدال گاز را به آرامی فشار داده و همزمان پدال کالچ را به بتدریج آزاد نمایید. چنانچه ترمز دستی در 

حالت اتوماتیک باشد، در صورت فشار دادن پدال گاز، ترمز دستی بطور اتوماتیک آزاد می شود.
)f صفحه 257( 

  4 کلید ترمز دستی را فشار داده تا ترمز دستی بطور دستی آزاد شود )f صفحه 258(
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  در صورت شروع به حرکت خودرو در سرباالیی
سیستم کنترل کمکی شروع به حرکت در سرباالیی فعال می شود. )f صفحه 462(

  رانندگی در باران
 حین بارندگی، بسیار با دقت برانید، چرا که دید کاهش یافته، پنجره ها بخار مي گیرند و جاده لغزنده است.

 زمانی که بارندگی شروع می شود با دقت رانندگی کنید، چراکه سطح جاده به شدت لغزنده است.
 حین رانندگي در بزرگراه ها در زمان بارش باران با سرعت زیاد رانندگی نکنید، چراکه الیه اي آب بین 

الستیک ها و سطح جاده قرار مي گیرد و از عملکرد صحیح فرمان و ترمزها جلوگیري مي کند.
)CVT دور موتور حین رانندگی )خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک  

در شرایط زیر ممکن است دور موتور حین رانندگی افزایش یابد. علت آن کنترل اتوماتیک تعویض دنده 
به دنده باالتر یا پایین تر و تطابق با شرایط رانندگی است. این عملکرد نشان دهنده شتاب گیری ناگهانی 

خودرو نمی باشد. 
 خودرو قابلیت تشخیص حرکت در سرباالیی یا سر پایینی را دارد. 

 در صورتی که پدال گاز فشار داده شود. 
 حین انتخاب حالت حرکتی اسپرت، پدال ترمز فشار داده شود. 

  محدود کردن نیرودهی موتور )سیستم ایمنی عملکرد پدال گاز و ترمز(
 هنگامی که پدال گاز و ترمز هم زمان فشرده می شوند، ممکن است نیرودهی موتور کاهش یابد. 

 حین عملکرد سیستم، پیغام  هشداری در صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده می شود. 
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استارت(  حرکت-  به  شروع  کنترل  )سیستم  خودرو  ناگهانی  حرکت  به  شروع  از  جلوگیری    
)CVT خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک(

 در صورت انجام عملکردهای غیر عادی زیر، ممکن است نیرودهی موتور محدود شود. 
• در صورت تعویض دنده از R  به D ،D به N ،R به P ،R به D، یا P به D) R شامل M نیز می شود( همراه 

با فشار دادن پدال گاز، پیغام  هشداری روی صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده می شود. 
• حین حرکت خودرو در دنده عقب، پدال گاز بیش از اندازه فشار داده شود. 

 حین فعال شدن سیستم کنترل شروع به حرکت – استارت، ممکن است برای رها کردن خودروی خود 
از گل یا برف دچار مشکل شوید. در چنین شرایطی سیستم TRC را غیرفعال کرده تا عملکرد سیستم 

کنترل شروع به حرکت - استارت نیز لغو گردد، بطوریکه خودرو را بتوان از گل یا برف خارج نمود. 
  آب بندی خودروی تویوتای جدید 

برای افزایش عمر مفید خودرو، توجه به پیشگیری های زیر توصیه می شود:
 در )300km )186 miles اول : 

از ترمزگیری ناگهانی خودداری کنید.
 در )800km )500 miles اول :

تریلر را یدک نکشید.
 در )1000km )621 miles اول :

• از رانندگی با سرعت بسیار باال خودداری نمایید. 
• از شتابگیری ناگهانی خودداری نمایید. 

• با دنده پایین بطور مداوم رانندگی نکنید. 
• از رانندگی با سرعت ثابت به مدت طوالنی خودداری نمایید.
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  رانندگی با خودرو در کشورهای دیگر
قوانین مربوط به آن کشور را رعایت کرده و از وجود سوخت مناسب اطمینان حاصل نمایید. )f صفحه 659(

  زمان در جا کار کردن موتور قبل از خاموش شدن موتور*
یا  باال  با سرعت  رانندگی  از  بالفاصله پس  اجازه دهید  توربو شارژر،  از صدمه دیدن  به منظور جلوگیری 

رانندگی در سرباالیی، موتور درجا کار کند.

زمان درجا کارکردن موتور شرایط رانندگی 
رانندگی عادی در شهر یا رانندگی با سرعت باال )محدودیت سرعت در 

نیازی نداردبزرگراه یا سرعت مجاز(

رانندگی در سرباالیی تند، رانندگی مداوم )رانندگی در مسیر مسابقه و 
حدود یک دقیقهغیره( یا یدک کشیدن تریلر

Stop & Start غیر از عملکرد سیستم :*

 هشدار

پیشگیری های زیر را مد نظر قرار دهید. 
عدم توجه به موارد زیر می تواند منجر به صدمات جسمی یا حتی مرگ گردد. 

)CVT حین شروع به حرکت خودرو )خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک  
همیشه حین توقف خودرو و روشن بودن موتور، پای خود را روی پدال ترمز نگه دارید. این کار از خزش 

خودرو به جلو جلوگیری می کند. 
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 هشدار

پیشگیری های زیر را مد نظر قرار دهید. 
عدم توجه به موارد زیر می تواند منجر به صدمات جسمی یا حتی مرگ گردد. 

  حین راندن خودرو 
 اگر با محل قرارگیري پدال هاي ترمز و گاز آشنا نیستید، و ممکن است پدال ها را اشتباه فشار دهید، 

رانندگي نکنید.
• فشردن اشتباهي پدال گاز به جاي ترمز ممکن است منجر به افزایش ناگهاني سرعت و در نتیجه 

تصادف مي شود.
• حین دنده عقب گرفتن، ممکن است بدن خود را چرخانده و در نتیجه پدال ها را اشتباه فشار دهید. 

مطمئن شوید پدال ها را به درستي فشارمي دهید.
• حتي زماني که فقط اندکي خودرو را جابه جا مي کنید، در حالت صحیح رانندگی بنشینید به این 

ترتیب پدال هاي گاز و ترمز را به درستي فشار خواهید داد.
• پدال ترمز را با پاي راست فشار دهید. فشار پدال ترمز با پاي چپ، سرعت عکس العمل در موقعیت 

اضطراري را کاهش داده، منجر به تصادف مي شود.
 از رانندگی یا توقف خودرو در نزدیکی )روی( مواد قابل اشتعال خودداری کنید سیستم اگزوز و دود 
اگزوز بشدت داغ است. اگر نزدیک به مواد قابل اشتعال باشد داغی این قطعات ممکن است منجر به 

آتش سوزی گردد.
 حین رانندگی عادی، موتور را خاموش نکنید. خاموش کردن موتور حین رانندگی منجر به از دست 
نتیجه  در  بود.  نخواهد  دسترس  در  برقی  کمکی  اما سیستم  نمی شود،  ترمز  و  فرمان  کنترل  دادن 
فرمان گیری و ترمز گیری سخت شده، بنابراین باید خودرو را به شانه جاده کشیده و در اولین فرصت 
این وجود، در شرایط اضطراری مثل رانندگی عادی خودرو متوقف  با  در مکانی امن توقف نمایید. 

نمی شود: f صفحه 681
 حین رانندگی در سراشیبی تند، از ترمز موتوری )کم کردن دنده( برای داشتن سرعت ایمن استفاده 

نمایید. استفاده مداوم از ترمزها منجر به داغ شدن ترمزها و از دست دادن تأثیر آن ها می گردد
)f صفحه 250 و 244( 

 حین رانندگی از تنظیم موقعیت های غربیلک فرمان، صندلی، آینه های بغل یا آینه دید عقب داخلی 
خودداری نمایید. در غیر اینصورت ممکن است کنترل خودرو را از دست بدهید.

 همواره کنترل نمایید که دست ها، سر یا دیگر اعضای بدن سرنشینان خارج از خودرو قرار نداشته باشد. 
 در مسیرهای خارج از جاده )off-road( رانندگی نکنید. این یک خودروی AWD طراحی شده برای 
رانندگی در مسیرهای خارج از جاده )off-road( نمی باشد. در صورتی که ناچار به رانندگی در مسیرهای 

خارج از جاده هستید با توجه به تمام موارد احتیاطی رانندگی کنید. 
 از رانندگی در رودخانه و عبور از آن یا دیگر موانع آبی خودداری نمایید. در غیر اینصورت منجر به بروز 
اتصال کوتاه در تجهیزات الکتریکی/ الکترونیکی شده و منجر به وارد شدن صدمه به موتور یا دیگر 

آسیب های جدی به خودرو می گردد. 



1-4. پیش از رانندگی216

 هشدار

پیشگیری های زیر را مد نظر قرار دهید. 
عدم توجه به موارد زیر می تواند منجر به آسیب های جسمی یا حتی مرگ گردد.

  حین رانندگی در جاده های لغزنده
 ترمزگیري، گاز دادن و فرمان دادن ناگهاني مي تواند منجر به لغزش الستیک و کاهش توانایی راننده 

در کنترل خودرو گردد.
 گاز دادن ناگهاني، ترمز موتوري به دلیل تغییر دنده یا تغییرات دور موتور مي توانند منجر به لغزیدن 

خودرو و در نتیجه بروز تصادف گردد.
 پس از رانندگي در چاله آب، آرام پدال ترمز را فشارداده، تا از عملکرد صحیح ترمزها اطمینان حاصل 
نمایید. لنت ترمزهاي خیس، از عملکرد صحیح ترمز جلوگیري مي کنند. اگر فقط ترمزهاي یک سمت 

خیس شده است و به درستي کار نمي کند، ممکن است فرمان گیری تحت تأثیر قرار بگیرد.
  درصورت تغییر موقعیت دسته دنده 

 در خودروهای مجهز به مولتی درایو، از حرکت خودرو به سمت عقب حین قرار داشتن دسته دنده در 
موقعیت حرکت رو به جلو یا از حرکت خودرو رو به جلو حین قرار داشتن دسته دنده در موقعیت 

دنده عقب R خودداری نمایید.
درغیر این صورت ممکن است منجر به تصادف یا صدمه دیدن خودرو می شود.

 در خودروهای مجهز به مولتی درایو، حین حرکت خودرو از تغییر دادن دسته دنده در موقعیت پارک 
P خودداری نمایید.

انجام این کار می تواند منجر به صدمه دیدن گیربکس و در نتیجه ممکن است باعث از دست دادن 
کنترل خودرو شود.

 حین حرکت خودرو رو به جلو از تغییر دادن موقعیت دسته دنده به موقعیت R خودداری نمایید.
انجام این کار می تواند منجر به صدمه دیدن گیربکس و در نتیجه ممکن است باعث از دست دادن 

کنترل خودرو شود.
 D حین حرکت خودرو رو به عقب از تغییر دادن موقعیت دسته دنده به موقعیت حرکت رو به جلو 

خودداری نمایید. 
انجام این کار می تواند منجر به صدمه دیدن گیربکس و در نتیجه ممکن است باعث از دست دادن 

کنترل خودرو شود.
 حین حرکت خودرو، تغییر دادن دسته دنده به موقعیت دنده خالص N باعث قطع شدن ارتباط موتور 

از گیربکس می شود. در صورت انتخاب موقعیت N، ترمز موتوری دردسترس نمی باشد. 
 در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک CVT، مراقب باشید حین فشردن پدال گاز، موقعیت دسته 
دنده را تغییر ندهید. جابه جا کردن دسته دنده به هر موقعیتی به جز پارک P یا خالص N ممکن است 
منجر به افزایش شدید سرعت خودرو در نتیجه بروز تصادف و آسیب های جسمی جدی یا مرگ  گردد. 



217
گی

ند
ران

4 

1-4. پیش از رانندگی

 هشدار

پیشگیري هاي زیر را مد نظر قرار دهید.
عدم توجه به موارد زیر مي تواند منجر به صدمات جسمي یا حتي مرگ گردد.

  در صورت شنیدن صداي جیغ و کشیدگي )صداي نشانگر سایش لنت ترمزها(  
در اولین فرصت ممکن لنت ترمزها را در نمایندگي مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا بازرسي 

نمایید.
در صورت عدم تعویض لنت ها در زمان الزم، ممکن است روتور صدمه ببیند.

رانندگی با حداقل ضخامت لنت و/یا دیسک ترمزها بسیار خطرناک است.
  حین توقف خودرو

 از گاز دادن به موتور خودداري نمایید.
در صورت قرار داشتن خودرو در هر دنده اي به جز پارک P یا خالص N )مولتی درایو(، ممکن است 

خودرو به طور ناگهانی شتاب گرفته و منجر به تصادف مي شود.
 در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک CVT، برای پیشگیری از تصادف به دلیل خزش خودرو، 
همواره حین روشن بودن موتور، پدال ترمز را فشار داده و در صورت لزوم ترمز دستی را درگیر نمایید. 
 در صورت توقف خودرو در شیب، براي جلوگیري از تصادف به دلیل حرکت خودرو به جلو یا عقب، 

همیشه پدال ترمز را فشار داده و ترمز پارک را محکم درگیر نمایید.
 از دادن گاز بیش از حد به موتور یا باال بردن دور موتور خودداري نمایید.

باال بردن دور موتور حین توقف خودرو مي تواند منجر به داغ شدن بیش از حد سیستم اگزوز و در 
نتیجه آتش گرفتن مواد قابل احتراق اطراف خودرو گردد.
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 هشدار

پیشگیري هاي زیر را مد نظر قرار دهید.
عدم توجه به موارد زیر مي تواند منجر به آسیب های جسمي یا حتي مرگ گردد.

  حین پارک کردن خودرو 
 حین قرار داشتن خودرو در نور آفتاب از قرار دادن عینک، فندک، اسپري یا قوطي نوشابه درون خودرو 

اجتناب نمایید.
این کار ممکن است منجر به عواقب زیر خواهد شد:

• ممکن است گاز فندک یا اسپري نشت کرده، منجر به آتش سوزي گردد.
• دماي باالي داخل خودرو مي تواند منجر به تغییر شکل و ترک خوردن مواد پالستیکي عینک و 

لنزهاي پالستیکی گردد.
• قوطي نوشابه ممکن است بترکد، منجر به ریختن مایع درون خودرو شده و همچنین مي تواند در 

قطعات الکتریکي خودرو اتصالي ایجاد کند.
 فندک ها را در خودرو جا نگذارید. اگر فندک درون جعبه داشبورد یا کف خودرو باشد، ممکن است 

حین قرار دادن وسایل یا تنظیم صندلی تصادفاْ روشن شده و منجر به آتش سوزي     گردد.
 از اتصال تزئینات های چسبی به شیشه ها یا شیشه جلو خودداري نمایید. از قرار دادن خوشبو کننده 
هوا روي جلو داشبورد یا داشبورد خودداري نمایید. تزئینات های چسبی یا قوطی ها مي توانند همانند 

لنز عمل کرده، منجر به آتش سوزي درون خودرو شوند.
 در صورتی که شیشه انحناء دار یا خم با پوشش فلزی مانند پوشش نقره ای رنگ پوشیده شده از باز 
نگه داشتن درب یا پنجره خودداری نمایید. انعکاس نور آفتاب ممکن است باعث شود شیشه مانند 

لنز عمل کرده و ایجاد آتش سوزی کند.
 همواره ترمز دستی را درگیر نمایید، دسته دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید )گیربکس اتوماتیک 
CVT(، موتور را خاموش کرده و خودرو را قفل کنید. در صورت روشن بودن موتور، خودرو را بدون 

مراقب ترک نکنید. 
خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک CVT: چنانچه خودرو با قرار داشتن دسته دنده در موقعیت 
اما ترمز دستی درگیر نباشد، ممکن است خودرو شروع به حرکت کرده و  پارک P پارک می باشد 

منجر به تصادف شود. 
اگزوز  لوله های  به  از دست زدن  موتور  از خاموش کردن  بالفاصله پس  یا  موتور  بودن  حین روشن   

خودداری نمایید. در غیر اینصورت منجر به سوختگی شدید می گردد. 
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 هشدار

پیشگیري هاي زیر را مد نظر قرار دهید.
عدم توجه به موارد زیر مي تواند منجر به آسیب های جسمي یا حتي مرگ گردد.

  حین استراحت درون خودرو
همیشه موتور را خاموش کنید. در غیر این صورت، ممکن است تصادفي دسته دنده را جابه جا کرده 
یا پدال گاز را فشار دهید و درنتیجه منجر به تصادف شده یا می تواند به دلیل داغ شدن بیش از حد 
موتور منجر به آتش سوزی گردد. عالوه بر این، اگر خودرو در مکاني با تهویه نامناسب پارک شده باشد، 
ممکن است دود اگزوز جمع شده و وارد خودرو شود که می تواند منجر به صدمات بسیار جدي جسمی 

یا حتي مرگ گردد.
  حین ترمزگیري

 حین خیس بودن ترمزها، با دقت بیشتري برانید.
زماني که ترمزها خیس هستند، مسافت ترمزگیري افزایش مي یابد و مي تواند منجر به عملکرد متفاوت 
ترمزهاي یک سمت خودرو با سمت دیگر شود. همچنین ممکن است ترمز دستی نیز نتواند خودرو 

را ایمن نگه دارد.
 اگرنیروی کمکی ترمز کار نمی کند، از حرکت با فاصله کم با دیگر خودروها اجتناب کرده و از رانندگي 

در سرباالیي یا پیچ هاي تند که نیاز به ترمزگیري دارند خودداري نمایید.
در این شرایط، هنوز ترمزگیري ممکن است، اما پدال ترمز باید محکم تر از معمول فشار داده شود. 

همچنین، مسافت ترمزگیري افزایش مي یابد. بالفاصله ترمزها را تعمیر نمایید.
 در صورت خاموش شدن موتور از فشار دادن پدال ترمز خودداری نمایید. با هر بار فشار دادن پدال 

ترمز، از نیروی کمکی ذخیره شده ترمزها استفاده می شود. 
 سیستم ترمز شامل دو سیستم هیدرولیک جداگانه است؛ اگر یکی از سیستم ها عمل نکند، سیستم 
دیگر هنوز در حال عملکرد است. در این حالت، پدال ترمز باید محکمتر از معمول فشرده شده و فاصله 

ترمزگیری نیز افزایش یابد. بالفاصله ترمزها را تعمیر نمایید.
 )AWD در صورت گیر کردن خودرو )مدل های  

در صورتی که هر کدام از الستیک ها در هوا معلق می باشد یا خودرو در شن یا گل گیر کرده است، از 
هرزگردی بیش از اندازه چرخ ها خودداری نمایید زیرا منجر به صدمه دیدن قطعات محرک یا خزش 

خودرو به جلو یا عقب و در نتیجه باعث تصادف می گردد. 
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 توجه
  حین راندن خودرو )خودروهای مجهز به مولتی درایو(

 حین رانندگي از فشار همزمان پدال ترمز و گاز خودداري نمایید، چرا که این کار نیرودهی موتور را 
محدود مي کند.

 جهت نگهداشتن خودرو در سرباالیی، از پدال گاز و یا فشار همزمان پدال گاز و ترمز استفاده نکنید.
  حین راندن خودرو )خودروهای مجهز به گیربکس معمولی(

 حین رانندگي از فشار همزمان پدال ترمز و گاز خودداري نمایید، چرا که این کار نیرودهی موتور را 
محدود مي کند.

از تعویض  انتها فشار داده باشید. پس  تا  اینکه پدال کالچ را   از تعویض دنده خودداری نمایید مگر 
دنده بطور ناگهانی پدال کالچ را رها نکنید. این کار ممکن است باعث صدمه دیدن کالچ، گیربکس 

و دنده ها شود. 
 به منظور جلوگیری از صدمه دیدن کالچ، موارد زیر را در نظر بگیرید.

اشکالی در  قرار ندهید. در غیراینصورت ممکن است  را روی پدال کالچ  پای خود  رانندگی  حین   •
عملکرد کالچ بوجود آید. 

• در صورت شروع به حرکت و حرکت به سمت جلو از دنده ای غیر از دنده یک استفاده نکنید. 
در غیر اینصورت منجر به صدمه دیدن کالچ می شود. 

• در صورت توقف روی سطح شیب دار، از پدال کالچ برای نگه داشتن خودرو استفاده نکنید. 
در غیر اینصورت منجر به صدمه دیدن کالچ می شود. 

 R در صورتی که خودرو هنوز در حال حرکت است از قرار دادن دسته دنده در موقعیت دنده عقب 
خودداری کنید. در غیر اینصورت ممکن است کالچ، گیربکس و دنده ها صدمه ببینند. 

)CVT حین پارک کردن خودرو )خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک  
همواره ترمز دستی را درگیر کنید و دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید عدم توجه همیشه دنده را در 
پارک P قرار دهید. عدم توجه به این مورد حین فشار تصادفي پدال گاز منجر به حرکت خودرو به جلو 

یا افزایش سرعت ناگهانی خودرو مي گردد.
   از صدمه زدن به قطعات خودرو اجتناب نمایید.

 از چرخاندن کامل غربیلک فرمان در یک جهت و نگه داشتن در همان حالت به مدت طوالنی خودداري 
نمایید. ممکن است این کار منجر به صدمه دیدن موتور فرمان  شود.

 حین رانندگي روي دست اندازهاي جاده، تا جاي ممکن آهسته برانید تا از صدمه دیدن چرخ ها، زیر 
خودرو و دیگر قطعات جلوگیري شود.

 پس از رانندگی در شرایط سخت بالفاصله اجازه دهید موتور در جا کار کند. فقط پس از خنک شدن 
توربو شارژر، موتور را خاموش نمایید. در غیراینصورت ممکن است توربو شارژر صدمه ببیند.
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 توجه
  در صورت پنچر کردن حین رانندگي

الستیک پنچر یا صدمه دیده مي تواند منجر به رخداد شرایط زیر گردد. غربیلک فرمان را محکم گرفته 
و به تدریج پدال ترمز را فشار دهید تا سرعت خودرو کاهش یابد.

 ممکن است کنترل خودرو سخت باشد.
 صداي غیرعادي از خودرو شنیده می شود و خودرو می لرزد.

 خودرو به طور غیر عادي به یک سمت کشیده می شود.
اطالعات مربوط به عملکرد در صورت پنچر شدن )f صفحه 730, 710(

  رانندگي در جاده آب گرفته 
از رانندگي بر روي جاده هاي آب گرفته پس از بارندگي شدید خودداري نمایید. ممکن است این کار 

منجر به  وارد آمدن صدمات جدی زیر به خودرو گردد:
 خاموش شدن موتور

 بوجود آمدن اتصال کوتاه در قطعات الکتریکي 
 صدمه دیدن موتور به دلیل آب گرفتگی

در صورتي که در جاده آب گرفته رانندگي مي کنید و خودرو آب گرفته است، از نمایندگي مجاز تویوتا 
یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا بخواهید که موارد زیر را کنترل کند:

 عملکرد ترمز
 تغییر کیفیت و کمیت روغن و مایعات استفاده شده در موتور، گیربکس، بخش انتقال قدرت )مدل های 

AWD(، دیفرانسیل عقب )مدل های AWD( و غیره 
 شرایط روانکاری برای میل گاردان  )مدل های AWD(، بلبرینگ ها و اتصاالت سیستم تعلیق )در جای 

ممکن( و عملکرد تمامی اتصاالت، بلبرینگ ها و غیره
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  بار و وسایل

برای اطالع از پیشگیری های مرتبط با بارگیری، ظرفیت محفظه بار و وسایل، اطالعات زیر را در 
نظر بگیرید.

 هشدار

  چیزهایي که نباید درون محفظه بار قرار داده شود
بارگیري اجسام زیر در محفظه بار مي تواند منجر به آتش سوزي گردد:

 ظروف محتوي بنزین
)Aerosol( قوطی آرسول 

  پیشگیري هاي مرتبط با بارگیري 
پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید:

عدم توجه به موارد زیر می تواند از فشار دادن صحیح پدال ها جلوگیري کرده، دید راننده را مسدود 
نموده یا منجر به برخورد اجسام به راننده و سرنشینان، در نتیجه تصادف گردد.

 تا جاي ممکن بارها و وسایل را درون محفظه بار قرار دهید.
 از قرار دادن بار و وسایل در محفظه بار باالتر از پشتی صندلی ها خودداری نمایید.

 حین تا کردن صندلی های عقب، اجسام بلند را مستقیماْ پشت صندلی های جلو قرار ندهید.
 از قرار دادن بار و وسایل در مکان های زیر خودداری نمایید.

• روي پاي راننده 
• جلوي پاي سرنشین جلو یا صندلي هاي عقب )حین قرار دادن اجسام(

• روي پوشش محفظه بار
• روي جلو داشبورد

• روي داشبورد
 تمام وسایل را در کابین خودرو محکم کنید.

 هرگز به کسی اجازه ندهید در محفظه بار بنشیند. این محل برای نشستن سرنشینان طراحی نشده 
است. آن ها باید در صندلی خود نشسته و کمربندایمنی خود را بطور صحیح ببندند.

  بار و چیدمان بار
 از بارگیری بیش از حد درون خودرو خودداری نمایید.
 از قراردادن بارها به صورت نامتعادل خودداری نمایید.

بارگیری نادرست ممکن است منجر به سفت شدن فرمان گیری یا کنترل ترمز و در نتیجه آسیب های 
جسمی جدی یا مرگ گردد.
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یدک کشیدن تریلر 

خودروی شما بعنوان خودروی حمل سرنشین طراحی شده است. یدک کشیدن تریلر تأثیر بدی  
بر قابلیت هدایت خودرو، ترمزگیری، عملکرد، حفظ تعادل و مصرف سوخت خودرو دارد. ایمنی و 
رضایتمندی شما بستگی به استفاده مناسب از این تجهیزات و رفتارهای آگاهانه شما در رانندگی 
تریلر خودداری  یا  و  اندازه خودرو  از  بیش  بارگیری  از  و دیگران  ایمنی خود  دارد. جهت حفظ 

نمایید. 
بدلیل یدک کشیدن  از خودرو  آمده  بوجود  نقص  یا  تویوتا شامل صدمه دیدن  گارانتی شرکت 

تریلر با اهداف تجاری نمی شود. 
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تجهیزات اضافی قانونی در بعضی کشور قبل از یدک کشی، 

با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید. 

 محدودیت های وزنی 

ظرفیت مجاز یدک کشی، GVM )وزن ناخالص خودرو(، MPAC )حداکثر طرفیت مجاز روی اکسل(، و 
فشار مجاز روی میله اتصال خودرو به تریلر )میله کشش( قبل از یدک کشی را کنترل کنید. 

)f صفحه 762( 
 پایه/ نگه دارنده یدک کش

شرکت تویوتا توصیه می کند از پایه و نگه دارنده شرکت تویوتا در خودروی خود استفاده نمایید. از سایر 
محصوالت دارای جنس مناسب و کیفیت قابل رقابت هم می توان استفاده نمود. 
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نکات مهم مربوط به بارگیری تریلر

  وزن کلی تریلر و بار مجاز روی میله کشش
 وزن کلی تریلر

وزن خود تریلر به اضافه بار تریلر باید حداکثر 
ظرفیت یدک کشیدن باشد.افزایش وزن تریلر از 
حد مجاز خطرناک می باشد. )f صفحه 762(

درصورت یدک کشیدن تریلر، از اتصال دهنده یا 
تثبیت کننده اصطکاک )وسیله کنترل حرکت 

مارپیچی( استفاده نمایید.

 بار مجاز روی میله کشش
4٪ ظرفیت  یا   25 kg  )55.1  Ib( از  بیش  میله کشش  بار روی  قرار دهید که  را طوری  تریلر  بار 
از میزان مشخص شده خودداری  بیش  بار غیرمجاز روی میله کشش  افزایش  از  باشد.  یدک کش 

نمایید. )f صفحه 762(



225
گی

ند
ران

4 

1-4. پیش از رانندگی

  برچسب مشخصات )برچسب کارخانه سازنده خودرو(
 وزن ناخالص خودرو

وزن راننده، سرنشینان، بار، نگه دارنده، یدک کش، وزن خالص خودرو و بار روی میله کشش نباید 
)kg )220.5 Ib 100 بیشتر از وزن ناخالص خودرو تجاوز کند، افزایش وزن ناخالص خودرو از حد 

مجاز خطرناک است.
 حداکثر ظرفیت مجاز اکسل عقب

وزنی که اکسل عقب می تواند تحمل کند نباید بیش تر از حداکثر ظرفیت مجاز اکسل یعنی تا 15٪ یا 
بیش تر باشد. افزایش حداکثر ظرفیت مجاز اکسل عقب بیش از حد مجاز خطرناک است.

مقدار ظرفیت یدک کشی ناشی از انجام تست در سطح دریا است. توجه داشته باشید که نیرودهی موتور 
و ظرفیت یدک کشی در ارتفاع از سطح دریا کاهش می یابد.

     B نوع                                              A نوع 

 هشدار

  در صورتی که بارگیری بیش از میزان مجاز روی اکسل یا وزن ناخالص خودرو و بیش از میزان 
مجاز باشد.

بی توجهی به موارد پیشگیری ممکن است منجر به بروز تصادف و در نتیجه آسیب های جسمی جدی یا 
مرگ شود. 

)bar ,3 psi یا kPa )0.2 kgf/cm2 20.0 را به مقدار فشار باد توصیه شده الستیک   باد اضافی حدود
اضافه نمایید. 

 از افزایش دادن سرعت بیش از حد مجاز مشخص شده برای یدک کشیدن تریلر در نواحی مسکونی یا  
)100km/h )62mph خودداری نمایید. هر کدام که کمتر باشد. 



1-4. پیش از رانندگی226

موقعیت نصب پایه / نگه دارنده و توپی نگه دارنده یدک کش 

)20.4 in.( 519 mm 
)20.4 in.( 519 mm 

)35.2 in.( 894 mm 
)22.0 in.( 559 mm 
)14.9 in.( 379 mm 

)15.2 in.(*1 387 mm 
)15.6 in.(*2 395 mm

)1.7 in.( 43.6 mm 
1*: خودروهای مجهز به سیستم Stop & Start یا فاقد 

برف پاک کن شیشه عقب
2*: خودروهای فاقد سیستم Stop & Start اما مجهز به 

برف پاک کن شیشه عقب
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  مشخصات الستیک
توصیه شده حین  مقدار  از  بیش تر  را  20.0kPa )0.2 kgf/cm2 یا bar ,3psi( تا را  باد الستیک  فشار   

یدک کشیدن افزایش دهید. )f صفحه 772(
 فشار باد الستیک های تریلر را  با توجه به وزن کلی تریلر و مقدار توصیه شده توسط سازنده تریلر افزایش 

دهید.
  چراغ های تریلر

تویوتا  مجاز  تعمیرگا ه های  یا  تویوتا  مجاز  نمایندگی  با  می شود  توصیه  تریلر  های  چراغ  نصب  درصورت 
باعث صدمه دیدن چراغ های خودرو می گردد. حین نصب چراغ های  نادرست  نمایید. زیرا نصب  مشورت 

تریلر مطابق با قوانین کشور خود اقدام نمایید.
  برنامه آب بندی خودرو

 تویوتا توصیه می کند در )km )500 miles 800 اولیه در خودروهایی که بخش انتقال قدرت جدید نصب  
شده است جهت یدک  کشیدن تریلر نباید استفاده شوند.

  بررسی های ایمنی قبل از یدک کشیدن
 حداکثر محدودیت بارگیری برای پایه، نگه دارنده و توپی نگه دارنده یدک کش را کنترل و بررسی نمایید. 
این مقدار نباید بیش از حداکثر مجاز باشد. به خاطر داشته باشید که وزن اتصال دهنده تریلر به مقدار بار 
خودرو اضافه می شود. همچنین از قرار داشتن وزن بار خودرو در محدوده مجاز اطمینان حاصل نمایید.  

)f صفحه 224(
 از ایمنی بارگیری تریلر مطمئن شوید.

 اگر ترافیک پشت خودرو از طریق آینه های خودرو قابل دیدن نباشد، آینه های بغل تکمیلی را نیز به 
خودرو اضافه نمایید. بازوی باز شده این آینه ها را در دو طرف خودرو تنظیم کنید بطوریکه آن ها حداکثر 

محدوده دید را در پشت خودرو ارائه نمایند. 
  تعمیر و نگهداری

 هنگام استفاده از خودرو برای یدک کشیدن، با توجه به اضافه بار بیش از اندازه روی خودرو در مقایسه 
با رانندگی عادی، برنامه تعمیر و نگهداری را در دفعات بیش تری انجام دهید.

تمام پیچ های توپی نگه دارنده و پایه را آچارکشی  1000 km )600miles(  ،پس از یدک کشیدن حدود 
کنید.
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  در صورت نوسان تریلر 
یک یا چند عامل )وزش باد، خودروهای عبوری، جاده های ناهموار و غیره( می تواند تأثیر معکوسی بر کنترل 

خودرو و تریلر داشته باشد و باعث ناپایداری خودرو و تریلر شود. 
 در صورت نوسان تریلر 

• غربیلک فرمان را محکم بگیرید و در جهت مستقیم فرمان دهید. برای کنترل نوسان تریلر از چرخاندن 
غربیلک فرمان استفاده نکنید. 

• جهت کاهش سرعت بالفاصله پدال گاز را رها کنید و به آرامی از سرعت خودرو بکاهید. سرعت را 
افزایش ندهید و از ترمز گرفتن خودداری کنید. 

بدون نیاز به اقدام اصالحی با فرمان و ترمز ، خودروی شما و تریلر باید در حالت پایدار قرار گیرند. )در صورت 
فعال کردن سیستم کنترل نوسان تریلر از آن برای پایدار شدن خودرو و تریلر استفاده نمایید.(

 پس از متوقف کردن نوسان تریلر 
• در مکان امنی خودرو را متوقف کرده و تمام سرنشینان را از خودرو خارج نمایید. 

• الستیک های خودرو و تریلر را کنترل و بازدید کنید. 
• بار داخل تریلر را کنترل کنید و مطمئن شوید بارها در تریلر جابه جا نشده باشند. در صورت امکان از 

وزن مناسب روی زبانه مطمئن شوید. 
• بار داخل خودرو را کنترل و بررسی کنید. 

پس از سوار شدن سرنشینان مطمئن شوید که هیچ اضافه باری وجود ندارد. در صورتی که مشکلی وجود 
نداشت، اگر سرعتی که باعث حرکت مارپیچی تریلر شده بیشتر از مقدار سرعتی است که مجموع تریلر و 
خودرو را با آن می رانید. برای جلوگیری از ناپایداری با سرعت پایین تری رانندگی نمایید. به خاطر داشته 

باشید که حرکت مارپیچی خودرو و تریلر همراه با افزایش سرعت، بیشتر خواهد شد. 

 توجه
  در صورتی که جنس تقویت کننده سپر عقب از آلومینیوم باشد

مطمئن شوید که قسمت پایه آهنی در تماس مستقیم با این محدوده نباشد.
درصورت تماس آهن و آلومینیوم، واکنش مشابه با خوردگی ایجاد می شود که باعث ضعیف شدن محل 
استفاده  اتصال  از ضد زنگ در قسمت های  آهنی  پایه  اتصال  اتصال و صدمه دیدن آن می شود. حین 

نمایید.
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نحوه هدایت

بروز  از  جلوگیری  جهت  می شود.  انجام  متفاوت  به گونه ای  تریلر  کشیدن  یدک  عملکرد  شما  خودرو  در 
تصادف، آسیب های جسمی جدی و یا مرگ هنگام یدک کشیدن موارد زیر را به خاطر داشته باشید:

  بررسی اتصاالت بین تریلر و چراغ ها
قبل از شروع مجدد به رانندگی، مسافت کوتاهی را طی کنید خودرو را متوقف کرده و عملکرد اتصاالت 

بین تریلر و چراغ ها را کنترل و بررسی نمایید.
  رانندگی همراه با تریلر متصل شده

 در صورت نیاز به دور زدن، توقف یا حرکت با دنده عقب با تریلر متصل شده، این  کار را در محدوده ای 
بدون عبور و مرور یا با ترافیک سبک انجام دهید.

 هنگام حرکت با دنده عقب با تریلر متصل شده، قسمتی از غربیلک فرمان را که نزدیک تر به خودتان 
است رامحکم گرفته و جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا تریلر به سمت چپ حرکت کند یا 
خالف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا تریلر به سمت راست حرکت کند. برای جلوگیری از بروز 
خطا در فرمان گیری، همواره غربیلک فرمان را در فواصل کوتاه بچرخانید. از شخصی به عنوان راهنما 

در هنگام حرکت با دنده عقب برای کاهش احتمال تصادف کمک بگیرید.
  افزایش فاصله بین خودروها

)km/h )6 mph 10، فاصله بین شما و خودروی جلویی باید برابر یا بیش  درصورت رانندگی با سرعت
از مجموع طول خودرو و تریلر روی هم باشد. از ترمزگیری ناگهانی که باعث سرخوردن خودرو می شود 
خودداری نمایید. درغیراینصورت، کنترل خودرو را ممکن است بویژه هنگام رانندگی روی جاده های 

خیس یا لغزنده از دست بدهید.
  افزایش ناگهانی سرعت/ فرمان گیری/ دور زدن

انجام فرمان گیری سریع هنگام یدک کشیدن منجر به برخورد تریلر با خودرو شما می شود. 
قبل از دور زدن سرعت را کاهش داده و برای جلوگیری از ترمزگیری ناگهانی به آرامی و با دقت دور 

بزنید. 
  نکات مهم مرتبط با دور زدن

هنگام دور زدن، چرخ های تریلر نزدیک تر به قسمت داخلی دایره پیچ نسبت به چرخ های خودرو حرکت 
می کند. برای انجام این کار، دایره دور زدن را بزرگتر از زمان دور زدن عادی در نظر بگیرید.
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  نکات مهم مرتبط با حفظ تعادل خودرو
پایداری خودرو هنگام حرکت روی سطح جاده های ناهموار و وزش شدید باد در جهت مخالف تحت تأثیر 
قرار دارد. خودرو ممکن است در اثر عبور اتوبوس یا کامیون های بزرگ دچار حرکت نوسانی شود. هنگام 
عبور از کنار این خودروها بخش انتهایی خودروی خود را کنترل و بررسی نمایید. به محض روی دادن چنین 

حالتی، بالفاصله سرعت خودرو را با فشار دادن آهسته پدال ترمز کاهش دهید. 
هنگام ترمزگیری همواره فرمان را در جهت مستقیم قرار دهید.

  عبور از کنار سایر خودروها
مجموع کل طول خودروی خود و تریلر را در نظر گرفته و قبل از تغییر الین از فاصله مناسب بین خودروها 

مطمئن شوید.
  مشخصات گیربکس 

 CVT گیربکس اتوماتیک 
برای حفظ راندمان ترمز موتوری و تغییر عملکرد سیستم در زمان استفاده از ترمز موتوری، از دسته دنده 

در موقعیت D استفاده نکنید. از دسته دنده در موقعیت M و دنده چهار یا دنده پایین تر استفاده نمایید. 
 گیربکس معمولی 

برای حفظ راندمان ترمز موتور و عملکرد شارژ سیستم از موقعیت دنده شش استفاده ننمایید. 
  در صورت جوش آوردن موتور 

میزان  به  را  موتور  درجه حرارت  زیاد،  با شیب  جاده های طوالنی  در  بارگیری شده  تریلر  یدک کشیدن 
F( 30  85ْ( افزایش  می دهد و درنتیجه موتور داغ می شود،  اگر گیج درجه حرارت مایع خنک کننده  ْ C
موتور، داغ شدن موتور را نشان دهد، بالفاصله سیستم تهویه مطبوع )ایرکاندیشن( را خاموش کرده و از 

جاده خارج شوید و خودرو را در محل امنی متوقف کنید. )f صفحه 756(
  در صورت پارک کردن خودرو 

همواره از بلوک مانع زیر چرخ های هم خودرو و هم تریلر استفاده نمایید. ترمز دستی را محکم درگیر کرده 
و دسته دنده را در موقعیت پارک P در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک و CVT  و دنده یک یا دنده 

عقب R  در خودروهای مجهز به گیربکس معمولی قرار دهید.
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 هشدار

تمام دستورالعمل های توضیح داده شده در این بخش را انجام دهید.
در غیراینصورت باعث بروز تصادف ودرنتیجه آسیب های جسمی جدی و مرگ می شود.

  پیشگیري هاي مرتبط با یدک کشیدن تریلر
هنگام یدک کشیدن، مطمئن شوید که هیچکدام از وزن ها از حد مجاز باالتر نباشد.  )f صفحه 224(

  جلوگیری از بروز تصادف یا آسیب جسمی 
 خودروهای مجهز به چرخ زاپاس فشرده )سایز کوچک(

در صورت نصب چرخ زاپاس فشرده روی خودرو از یدک کشیدن تریلر خودداری نمایید. 
 خودروهای مجهز به کیت پنچرگیری: 

در صورتی که الستیک نصب شده بوسیله کیت پنچرگیری تعمیر شده است از یدک کشیدن خودرو 
خودداری نمایید. 

 حین یدک کشیدن تریلر از سیستم های زیر استفاده نکنید. 
• کروز کنترل*

• رادار دینامیکی کروز کنترل*
• رادار دینامیکی کروز کنترل همراه با محدوده گسترده قابل تطبیق با سرعت*

• LDA )هشدار انحراف از رانندگی بین خطوط همراه با کنترل فرمان(*
• PCS )سیستم پیشگیری از تصادف(*

• BSM )نشانگر نقطه کور(*
*: در صورت تجهیز

  سرعت خودرو هنگام یدک کشیدن
حداکثر سرعت مجاز )قانونی( را برای یدک کشیدن تریلر در نظر بگیرید. 

  قبل از حرکت در سرازیری یا شیب های طوالنی
این وجود، هرگز حین  با  قرار دهید.  را در دنده سنگین  و موقعیت دسته دنده  داده  را کاهش  سرعت 
حرکت در سرازیری یا جاده هایی با شیب طوالنی موقعیت دسته دنده را بطور ناگهانی در دنده سنگین 

قرار ندهید.
  عملکرد پدال ترمز

از فشار دادن و نگه داشتن پدال ترمز به مدت طوالنی خودداری کنید، درغیراینصورت باعث داغ شدن 
ترمزها و کاهش تأثیر عملکرد ترمزگیری می  شود.
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 توجه
  چراغ های تریلر را بصورت دستی )غیراستاندارد( متصل نکنید.

اتصال دستی )غیراستاندارد( چراغ های تریلر باعث صدمه دیدن و بوجود آمدن نقص در سیستم برق 
خودرو می شود.
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سوئیچ موتور )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند(

روشن کردن موتور 

  1 درگیر بودن ترمز دستی را بررسی نمایید.

  2 قرار داشتن دسته نده در موقعیت پارک P )گیربکس اتوماتیک CVT( یا خالص N )گیربکس معمولی( 

را بررسی کنید. 
  3 پدال ترمز )گیربکس اتوماتیک CVT( یا پدال کالچ )گیربکس معمولی( را محکم فشار دهید. 

  4 جهت روشن شدن موتور ، سوئیچ موتور را در موقعیت استارت “START” قرار دهید. 

تغییر دادن موقعیت سوئیچ موتور

 ”LOCK“ قفل 
مي توانید  را  سوئیچ  و  شده  قفل  فرمان  غربیلک 
گیربکس  به  مجهز  )خودروهاي  نمایید  خارج 
اتوماتیک CVT: فقط در صورت قرار داشتن دسته 
می توانید  را  سوئیچ   ،P پارک  موقعیت  در  دنده 

خارج نمایید.(
"ACC" تجهیزات جانبي 

همانند سیستم صوتي  الکتریکي  تجهیزات  برخي 
قابل استفاده هستند.

"ON" روشن 
تمام تجهیزات الکتریکي قابل استفاده هستند

"START" استارت 
موقعیت استارت زدن موتور.
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 "LOCK" به موقعیت قفل "ACC" چرخاندن سوئیچ از موقعیت تجهیزات جانبی  
  1 دسته دنده را در موقعیت پارک P )گیربکس اتوماتیک CVT( یا دنده خالص N )گیربکس معمولی( 

قرار دهید.
)f صفحه 250، 244(

  2 سوئیچ خودرو را به داخل فشار داده و آن را به موقعیت 

"LOCK" بچرخانید.

  اگر موتور روشن نمي شود
ممکن است سیستم ایموبالیزر موتور غیر فعال نشده باشد )f صفحه 87( 

با نمایندگي مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا یا تعمیرگاه  مجاز دیگری تماس حاصل نمایید.
  اگر قفل غربیلک فرمان باز نمي شود

موقعیت  در  سوئیچ  است  ممکن  موتور،  کردن  روشن  حین 
“LOCK” گیر کند. براي آزاد کردن، حین حرکت آرام غربیلک 

فرمان به راست و چپ، سوئیچ را بچرخانید.

  عملکرد یادآوری سوئیچ
اگر حین قرار داشتن سوئیچ موتور در وضعیت “LOCK” یا تجهیزات جانبي “ACC” درب سمت راننده باز 

شود، بوق هشدار به صدا در آمده، برداشتن سوئیچ را به شما یادآوري مي کند.



235
گی

ند
ران

4 

2-4. دستورالعمل های رانندگی

 هشدار

  در صورت روشن کردن موتور
همیشه وقتی روي صندلي راننده نشسته اید موتور را روشن کنید. از فشار دادن پدال گاز حین روشن 

کردن موتور تحت هر شرایطی خودداري نمایید.
این کار ممکن است منجر به تصادف، در نتیجه صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ  گردد.

  هشدار حین رانندگی
در حالت  اگر حین حرکت خودرو،  ندهید.  قرار   "LOCK" قفل  موقعیت  در  را  رانندگی سوئیچ  هنگام 
  "ACC" قرار دهید، سوئیچ را به تجهیزات جانبی OFF اضطراری مجبورید سوئیچ را در موقعیت خاموش
بچرخانید تا موتور خاموش شود. خاموش کردن موتور حین رانندگی می تواند منجر به بروز تصادف 

گردد. )f صفحه 681(

 توجه

  براي جلوگیري از خالي شدن باتري
حین خاموش بودن موتور، سوئیچ موتور را به مدت طوالنی در موقعیت تجهیزات جانبي “ACC” یا روشن 

“ON” نگه ندارید.
  در صورت استارت زدن موتور

 هر بار بیشتر از 30 ثانیه استارت نزنید. در غیراینصورت استارت و سیستم سیم کشی به شدت داغ 
می شود.

 از گاز دادن به موتور سرد خودداري نمایید.
 اگر موتوربه سختی روشن می شود یا موتور به دفعات خاموش مي شود، بالفاصله براي کنترل خودرو 

به نمایندگي مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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سوئیچ موتور )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

موقعیت  تغییر  یا  موتور  شدن  روشن  باعث  ریموت،  داشتن  همراه  صورت  در  زیر  موارد  انجام 
سوئیچ موتور می شود. 

روشن کردن موتور 

  1 درگیر بودن ترمز دستی را کنترل نمایید.

را  N )گیربکس معمولی(  یا   )CVT اتوماتیک  P )گیربکس  پارک    2 قرار داشتن دسته دنده در موقعیت 

کنترل کنید. 
  3 گیربکس اتوماتیک CVT: پدال ترمز را محکم فشار دهید. 

گیربکس معمولی: پدال کالچ را محکم فشار دهید. 

در صفحه نمایش چندمنظوره نمایش داده می شود. 
 

پیغام و 
در غیر اینصورت موتور روشن نمی شود. 

  4 سوئیچ را به مدت کوتاه و محکم فشار دهید. برای 

فعال شدن سوئیچ موتور، فشار کوتاه و محکم کافی 
ضرورتی  سوئیچ  داشتن  نگه  و  دادن  فشار  است. 
ندارد. موتور تا روشن شدن یا به مدت 30 ثانیه، هر 

کدام کوتاه تر باشد استارت می خورد. 
ترمز  پدال  شود  روشن  کاماًل  موتور  زمانی که  تا 
)گیربکس اتوماتیک CVT(، یا پدال کالچ )گیربکس 

معمولی( را فشار دهید. 
سوئیچ  موقعیت  هر  در  روشن شدن  قابلیت  موتور 

را دارد. 
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خاموش کردن موتور 

CVT خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک 
  1 خودرو را متوقف نمایید. 

  2 ترمز دستی را درگیر کنید )f صفحه 258( و دسته دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید. چنانچه 

 ،P ترمز دستی در حالت اتوماتیک قرار داشته باشد، در صورت قرار دادن دسته دنده در موقعیت پارک
ترمز دستی بطور اتوماتیک درگیر می شود. )f صفحه 256(

  3 سوئیچ موتور را فشار دهید. 

  4 پدال ترمز را رها کرده و بررسی نمایید که پیغام تجهیزات جانبی “ACCESSORY” در صفحه نمایش 

چندمنظوره خاموش باشد. 
 خودروهای مجهز به گیربکس معمولی 

  1 با فشار دادن پدال کالچ، خودرو را متوقف نمایید. 

  2 دسته دنده را در موقعیت خالص N قرار دهید. 

  3 ترمز دستی را درگیر کنید . )f صفحه 258(

چنانچه ترمز دستی در حالت اتوماتیک قرار دارد، حین فشار دادن سوئیچ موتور برای خاموش کردن 
موتور، ترمز دستی بطور اتوماتیک درگیر می شود. )f صفحه 257( 

  4 سوئیچ موتور را فشار دهید. 

  5 پدال کالچ را رها کرده و بررسی نمایید که پیغام تجهیزات جانبی“ACCESSORY” در صفحه نمایش 

چندمنظوره خاموش باشد. 
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تغییر موقعیت سوئیچ موتور 

با فشار دادن سوئیچ موتور همراه با رها کردن پدال ترمز )گیربکس اتوماتیک CVT( یا پدال کالچ )گیربکس 
تغییر  سوئیچ  موقعیت  موتور،  سوئیچ  دادن  فشار  با  )هربار  می کند.  تغییر  موتور  سوئیچ  موقعیت  معولی( 

می کند.( 
OFF* خاموش 

از چراغ های هشدار خطر )فالشر( می توان استفاده 
نمود. صفحه نمایش چندمنظوره خاموش است. 

 ACCESSORY حالت  تجهیزات جانبی 
سیستم  همانند  الکتریکی  تجهیزات  از  تعدادی 
تجهیزات  پیغام  هستند.  استفاده  قابل  صوتی 
نمایش  صفحه  در   ”ACCESSORY“ جانبی 

چندمنظوره نمایش داده می شود. 
IGNITION ON حالت روشن 

تمام تجهیزات الکتریکی قابل استفاده است. 
پیغام روشن “IGNITION ON” در صفحه نمایش 

چندمنظوره نمایش داده می شود. 
هر  در  دنده  دسته  موتور،  کردن  خاموش  حین  اگر   :CVT اتوماتیک  گیربکس  به  مجهز  خودروهای   :*
موقعیتی بجز پارک P قرار داشته باشد، سوئیچ موتور به جای وضعیت خاموش OFF به وضعیت جانبی 

ACCESSORY  تغییر موقعیت می دهد.
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 P پارک  بجز  موقعیتی  در  دنده  دسته  داشتن  قرار  با  همراه  موتور  کردن  خاموش  صورت  در 
)CVT خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک(

اگر با قرار داشتن دسته دنده در موقعیتی غیر از پارک P، موتور خاموش شود، سوئیچ موتور در موقعیت 
خاموش OFF قرار نگرفته در عوض در حالت تجهیزات جانبی ACCESSORY قرار می گیرد. برای قرار 

گرفتن سوئیچ در موقعیت خاموش OFF مراحل زیر را انجام دهید: 
  1 درگیر بودن ترمز دستی را کنترل نمایید. 

  2 دسته دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید. 

 ”Turn power OFF“ و خاموش ”ACCESSORY“ 3 نمایش داده شدن متناوب پیغام های تجهیزات جانبی  

در صفحه نمایش چندمنظوره را بررسی نمایید و سپس سوئیچ موتور را یکبار فشار دهید. 
  4 کنترل کنید که پیغام های “ACCESSORY” و “Turn power OFF” در صفحه نمایش چندمنظوره 

خاموش شده باشند. 
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  عملکرد خاموش شدن اتوماتیک 
:CVT خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک

چنانچه خودرو در حالت ACCESSORY  به مدت بیش از 20 دقیقه یا در حالت IGNITION ON )موتور 
کار نمی کند( به مدت بیش از یک ساعت باقی بماند و دسته دنده هم در موقعیت پارک P قرار داشته باشد، 

سوئیچ موتور بطور اتوماتیک در موقعیت خاموش OFF  قرار می گیرد. 
خودروهای مجهز به گیربکس معمولی :

چنانچه خودرو در حالت ACCESSORY  به مدت بیش از 20 دقیقه یا در حالت IGNITION ON )موتور 
کار نمی کند( به مدت بیش از یک ساعت باقی بماند، سوئیچ موتور بطور اتوماتیک در موقعیت خاموش 

OFF  قرار می گیرد.
باتری جلوگیری نمی کند. در صورت خاموش  از خالی شدن شارژ  این عملکرد بطور کامل  این وجود،  با 
بودن موتور از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت ACCESSORY یا  IGNITION ON به مدت طوالنی 

خودداری نمایید. 
  خاموش شدن باتری ریموت 

f صفحه 148
  شرایط مؤثر برعملکرد 

f صفحه 174
  نکاتی در مورد عملکرد ورود 

f صفحه 175
  اگر موتور روشن نمی شود. 

 ممکن است سیستم ایموبالیزر موتور غیرفعال نشده باشد )f صفحه 87( با نمایندگی مجاز تویوتا یا 
تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید. 

 خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک CVT: کنترل نمایید که دسته دنده در موقعیت پارک P قرار 
داشته باشد. چنانچه دسته دنده در موقعیت پارک P قرار نداشته باشد، ممکن است موتور روشن نشود. 
پیغام”Shift to p position to start” )دسته دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید تا موتور روشن شود( 

در صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده می شود. 
  قفل فرمان

پس از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت خاموش OFF و باز کردن و بستن درب ها، غربیلک فرمان در 
اثر عملکرد قفل فرمان قفل می شود. فشار دادن مجدد سوئیچ موتور، باعث باز شدن اتوماتیک قفل فرمان 

می شود. 
  در صورت باز نشدن قفل فرمان 

”Push ENGINE Switch while Turning the Steering پیغام
“Wheel in Either Direction )حین چرخاندن غربیلک فرمان 
در هر جهتی، سوئیچ موتور را فشار دهید( در صفحه نمایش 

چندمنظوره نشان داده می شود.
مطمئن شوید که دسته دنده در موقعیت پارک P قرار داشته 
غربیلک  چرخاندن  حین   .)CVT اتوماتیک  )گیربکس  باشد 

فرمان به سمت راست و چپ سوئیچ موتور را فشار دهید.
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  پیشگیري از داغ شدن بیش از حد موتور قفل فرمان
براي پیشگیري از داغ شدن بیش از حد موتور قفل فرمان، اگر در مدت زماني کوتاه موتور به دفعات روشن 
و خاموش شود، عملکرد موتور قفل فرمان به تعویق می افتد در این صورت، مانع از عملکرد موتور شوید. 

پس از حدود 10 ثانیه، موتور قفل فرمان، عملکرد خود را از سر مي گیرد.
  در صورت نمایش پیغام “Entry & Start System Malfunction. See Owners Manual” )اشکال 

در سیستم ورود و استارت. به کتابچه راهنما مراجعه نمایید( در صفحه نمایش چندمنظوره 
ممکن است سیستم دچار اشکال شده باشد. خودرو را بالفاصله در نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های 

مجاز تویوتا بررسی و کنترل نمایید. 
  در صورت خالی شدن باتری ریموت 

f صفحه 652
  عملکرد سوئیچ موتور 

 چنانچه سوئیچ به مدت کوتاه و محکم فشار داده نشود، ممکن است موقعیت سوئیچ موتور تغییر نکرده 
یا موتور روشن نشود. 

در  است  آن ممکن  از خاموش شدن  بالفاصله پس  موتور  نمودن  برای روشن   در صورت سعی مجدد 
شرایطی موتور روشن نشود، پس از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت خاموش، لطفاً چند ثانیه قبل از 

روشن کردن مجدد موتور منتظر بمانید. 
  چنانچه سیستم ورود و استارت هوشمند در تنظیمات سفارشی سازی غیرفعال شده باشد. 

f صفحه 747
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 هشدار

  در صورت روشن کردن موتور
گاز تحت هر  پدال  دادن  فشار  از  کنید.  را روشن  موتور  راننده،  نشستن روي صندلي  از  همیشه پس 

شرایطی حین روشن کردن موتور خودداري نمایید.
این کار می تواند منجر به تصادف و در نتیجه صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ  گردد.

  هشدار حین رانندگي
در صورتي که حین حرکت خودرو، موتور دچار نقص شده است، پیش از توقف کامل خودرو در مکاني 
امن، از قفل یا باز کردن درب ها خودداري نمایید. در این حالت فعال نمودن قفل فرمان ممکن است 

منجر به تصادف و در نتیجه صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ گردد.
  توقف خودرو در مواقع اضطراري

 اگر حین رانندگي مي خواهید در موقعیتي اضطراري خودرو را متوقف نمایید، سوئیچ موتور را به مدت 
2 ثانیه فشار داده و نگه دارید؛ یا سه بار پشت سرهم کوتاه فشار دهید. )f صفحه 681(

با این وجود، حین رانندگي بجز در مواقع اضطراري به سوئیچ دست نزنید. خاموش کردن موتور حین 
رانندگي منجر به از دست دادن کنترل فرمان یا ترمزها نمي شود، اما نیروي کمکي این سیستم ها غیر 
فعال مي گردد. در نتیجه فرمان دادن و ترمزگیري به سختي انجام مي شود، بنابراین در اولین فرصت 

ممکن خودرو را در مکاني امن متوقف کرده و پارک نمایید.
 چنانچه حین حرکت خودرو، سوئیچ موتور فعال شود، پیغام هشداری در صفحه نمایش چندمنظوره 

نشان داده شده و بوق هشدار نیز شنیده می شود.
اینکه موتور خاموش  از  اتوماتیک CVT: چنانچه حین رانندگی پس  خودروهای مجهز به گیربکس   
کردید مجدد آن را روشن نمایید، دسته دنده را در موقعیت خالص N قرار داده و سوئیچ موتور را 

فشار دهید. 
اینکه موتور خاموش کردید  از  رانندگی پس  به گیربکس معمولی: چنانچه حین  خودروهای مجهز   
مجدد آن را روشن نمایید، دسته دنده را در موقعیت خالص N قرار داده و پدال کالچ و نیز سوئیچ 

موتور را فشار دهید. 
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 توجه
  برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری 

 بدون روشن کردن موتور از قرار دادن سوئیچ در وضعیت تجهیزات جانبی “ACCESSORY” یا روشن 
“IGNITION ON” به مدت طوالنی خودداری نمایید. 

 چنانچه پیغام “ACCESSORY” یا “IGNITION ON” در صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده شود، 
سوئیچ موتور در موقعیت خاموش OFF نمی باشد. در صورت ترک خودرو، همواره کنترل نمایید که 

سوئیچ موتور در موقعیت خاموش OFF قرار داشته باشد. 
 خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک CVT: در صورت قرار داشتن دسته دنده در هر موقعیتی غیر 
از پارکP ، موتور را خاموش نکنید، سوئیچ موتور در موقعیت خاموش OFF قرار نگرفته اما در عوض 
 ACCESSORY قرار می گیرد. اگر خودرو در موقعیت ACCESSORY در موقعیت تجهیزات جانبی

قرار بگیرد ممکن است شارژ باتری خالی شود. 
  در صورت روشن کردن موتور 

 از گاز دادن موتور سرد خودداري نمایید.
 اگر موتور به سختی روشن می شود یا موتور به دفعات خاموش مي شود، بالفاصله براي بازرسی خودرو 

به نمایندگي مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
  عالئم نشانگر نقص فنی سوئیچ موتور

اگر سوئیچ موتور به نظر متفاوت از حالت عادي عمل مي کند، مثل اینکه سوئیچ اندکي حالت چسبنده دارد، 
ممکن است نقص فنی در سوئیچ وجود داشته باشد، بالفاصله با نمایندگي مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های 

مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.
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* CVT گیربکس اتوماتیک

تعویض دسته دنده 

  خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند:
زمانی که سوئیچ موتور در موقعیت روشن “ON” قرار دارد، پدال ترمز را فشار دهید و حین فشار 

دادن دکمه، دسته دنده را جابه جا نمایید. 
در صورت تعویض دسته دنده بین موقعیت های P و D، مطمئن شوید که خودرو کاماًل متوقف باشد. 

خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند 
زمانی که سوئیچ موتور در موقعیت روشن “IGNITION ON” قرار دارد، پدال ترمز را فشار دهید و 

حین فشار دادن دکمه، دسته دنده را جابه جا نمایید. 
در صورت تعویض دسته دنده بین موقعیت های P و D، مطمئن شوید که خودرو کاماًل متوقف باشد. 

*: در صورت تجهیز
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عملکرد وضعیت دسته دنده 

عملکردوضعیت دنده 
Pپارک خودرو یا روشن کردن موتور
Rدنده عقب
Nخالص
D*1رانندگي عادي
M)246 صفحه f( *2رانندگی در حالت تعویض دنده ترتیبی هفت سرعته اسپرت 

 D 1*: جهت بهبود راندمان مصرف سوخت و کاهش نویز، جهت رانندگی عادی دسته دنده را در موقعیت
قرار دهید. 

2*: برای انتخاب موقعیت دنده از حالت M استفاده نمایید تا با عملکرد دسته دنده به نیروی ترمز موتوری 
مناسب دست یابید. 

انتخاب حالت رانندگی 

f صفحه 385



2-4. دستورالعمل های رانندگی246

M تغییر محدوده تعویض دنده در حالت

جهت  وارد شدن به حالت تعویض دنده ترتیبی هفت سرعته اسپرت، دسته دنده را در موقعیت M قرار 
دهید. با استفاده از دسته دنده، محدوده عملکرد دسته دنده انتخاب می شود و امکان رانندگی در محدوده 

تعویض دنده انتخاب شده فراهم می گردد. 
 موقعیت دنده باالتر )دنده سبک(

 موقعیت دنده پایین تر )دنده سنگین(
تغییر  یکبار  دنده  دنده،  دسته  تعویض  با  بار  هر 
 M7 تا M1 می کند. محدوده دنده انتخاب شده از

در صفحه نمایش نشان داده می شود. 

با این وجود، چنانچه دور موتور بیش از اندازه باال یا پایین باشد، حتی زمانی که خودرو در حالت M قرار 
دارد، محدوده دنده بطور اتوماتیک تغییر می کند. 

  عملکرد محدوده تعویض دنده 
 نیروی ترمزگیری موتور قابل انتخاب از 7 سطح می باشد. 

که  است  زمانی  از  بیشتر  ترمزگیری  نیروی  سنگین(  )دنده  پایین تر  دنده  تعویض  محدوده  انتخاب  با   
محدوده تعویض دنده باالتر )دنده سبک( انتخاب می شود در ضمن دور موتور نیز افزایش می یابد. 

  چنانچه پس از قرار دادن دسته دنده در موقعیت M، نشانگر حالت تعویض دنده ترتیبی هفت 
سرعته اسپرت روشن نشود.

ممکن است اشکالی در سیستم گیربکس اتوماتیک CVT بوجود آمده باشد. بالفاصله خودرو را در نمایندگی 
مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا بررسی نمایید. )در چنین شرایطی، گیربکس در همان حالت که 

دسته دنده در موقعیت D قراردارد فعال خواهد شد.( 
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M در صورت متوقف کردن خودرو همراه با قرار داشتن دسته دنده در موقعیت  
 در صورت توقف خودرو، گیربکس بطور اتوماتیک در موقعیت دنده پایین M1 قرار می گیرد. 

 پس از توقف، خودرو در موقعیت M1 شروع به حرکت می کند. 
 در صورت توقف خودرو، گیربکس در موقعیت M1 قرار می گیرد. 

  در صورت رانندگی در حالت کروز کنترل، رادار دینامیکی کروز کنترل یا رادار دینامیکی کروز 
کنترل همراه با محدوده گسترده قابل تطبیق با سرعت )در صورت تجهیز(

حتی با وجود انجام عملکردهای زیر و فعال نمودن ترمز موتوری، بدلیل لغو نشدن عملکرد کروز کنترل، 
رادار دینامیکی کروز کنترل با رادرا دینامیکی کروز کنترل همراه با محدوده گسترده قابل تطبیق با سرعت، 

ترمز موتوری نیز فعال نخواهد شد. 
 حین رانندگی در موقعیت D، در صورت تغییر دادن حالت رانندگی به حالت اسپرت. )f صفحه 385( 

  بوق هشدار ممنوعیت تعویض دنده به دنده پایین تر 
جهت اطمینان از ایمنی در رانندگی و حفظ عملکرد، ممکن است گاهی اوقات عملکرد تعویض دنده به 
دنده پایین تر انجام نشود. در چنین شرایطی حتی زمانی که دسته دنده به کار گرفته شود، تعویض به دنده 

پایین تر امکان پذیر نمی باشد. )صدای بوق هشدار دو مرتبه شنیده می شود.( 
  سیستم قفل دسته دنده 

ناگهانی دسته دنده در زمان روشن کردن موتور جلوگیری می کند.  از عملکرد  سیستم قفل دسته دنده 
زمانی که سوئیچ موتور در موقعیت روشن “ON” )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( یا حالت 
روشن IGNITION ON )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( باشد و پدال ترمز نیز فشار 

داده شود، می توان دسته دنده را فقط از موقعیت پارک P خارج نمود.
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  اگر دسته دنده از موقعیت پارک P خارج نمی شود. 
ابتدا فشرده شدن پدال ترمز را کنترل نمایید. 

در حالیکه پای شما روی پدال ترمز قرار دارد و دکمه روی سر دسته دنده را فشار می دهید چنانچه نتوانید 
دسته دنده را جابه جا کنید، ممکن است اشکالی در سیستم قفل دسته دنده بوجود آمده باشد. بالفاصله 

جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه کنید. 
جهت اطمینان از عملکرد دسته دنده، مراحل زیر را بعنوان اقدامات اضطراری انجام دهید. 

آزاد کردن قفل دسته دنده: 
  1 ترمز دستی را درگیر کنید. 

  2 سوئیچ موتور را در موقعیت قفل “LOCK” )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( یا خاموش 

OFF )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار دهید. 
  3 پدال ترمز را فشار دهید. 

  4 پوشش را خارج کنید.

با استفاده از پیچ گوشتی سرتخت، پوشش را پیاده نمایید. 
برای جلوگیری از صدمه دیدن پوشش، سرپیچ گوشتی را 

با پارچه بپوشانید. 

  5 حین فشار دادن دکمه روی سر دسته دنده، دکمه فعال 

شدن قفل دسته دنده را نیز فشار دهید. حین فشار دادن 
دکمه، دسته دنده جابه جا می شود. 

G AL-SHIFT  
با توجه به عملکرد راننده و شرایط رانندگی، G AL-SHIFT بطور اتوماتیک دنده مناسب برای رانندگی در 
حالت اسپرت را انتخاب می کند. زمانی که دسته دنده در موقعیت D قرار دارد و حالت اسپرت نیز انتخاب 
شده باشد، G AL-SHIFT بطور اتوماتیک فعال می گردد. )با انتخاب حالت رانندگی عادی یا تعویض دسته 

دنده به موقعیت M، این عملکرد غیرفعال می شود.(
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 هشدار

  در صورت رانندگی روی جاده لغزنده 
هنگام تعویض دنده به دنده پایین و شتابگیری ناگهانی مراقب باشید، زیر باعث سر خوردن خودرو به 

یک سمت پا چرخش خودرو به دور خود می شود. 
  جلوگیری از بروز تصادف هنگام آزاد کردن قفل دسته دنده 

پیش از فشار دادن دکمه فعال کردن قفل دسته دنده، از فعال بودن ترمز دستی مطمئن شوید و پدال 
ترمز را فشار دهید. 

 ، p در صورت فشار دادن دکمه فعال نمودن قفل دسته دنده و خارج کردن دسته دنده از موقعیت پارک
اگر بطور ناگهانی به جای پدال ترمز ، پدال گاز فشار داده شود، ممکن است خودرو بطور ناگهانی استارت 

زده شود و امکان بروز تصادف و در نتیجه آسیب های جسمی و مرگ بوجود  آید.  
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گیربکس معمولی *

تعویض دسته دنده

قبل از حرکت دادن دسته دنده، پدال کالچ را تا انتها فشار دهید و سپس آن را به آرامی آزاد نمایید.

R تعویض دنده به دنده عقب

در  را  دنده  دسته  حلقوی،  بخش  آوردن  باال  حین 
موقعیت دنده عقب R قرار دهید.

انتخاب حالت رانندگی  

f صفحه 385

*: در صورت تجهیز
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نشانگر تعویض دنده 

نشانگر تعویض دنده جهت کمک به راننده برای دستیابی به مصرف بهینه سوخت و کاهش گازهای آالیند 
اگزوز در محدوده عملکردی موتور تعبیه شده است. 

 تعویض به دنده باالتر )دنده سبک(
 تعویض به دنده پایین تر )دنده سنگین(

iMT )گیربکس معمولی هوشمند(

سیستم iMT، فشرده شدن پدال کالچ و تعویض دسته دنده توسط راننده را تشخیص می دهد. هنگام تغییر 
موقعیت دسته دنده، سیستم iMT، دور موتور بهینه و کنترل مناسب را جهت کمک به راننده برای تغییر 

موقعیت دسته دنده را تشخیص می دهد. 
کلید ”iMT“ را فشار دهید 

نشانگر ”iMT“ روشن می شود. 
جهت لغو عملکرد ”iMT“ کلید را مجدد فشار دهید. 
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  نمایش نشانگر تعویض دنده 
زمانی که پای شما روی پدال کالچ قرار دارد، ممکن است نشانگر تعویض دنده نمایش داده نشود. 

  حداکثر سرعت مجاز 
در صورت نیاز به حداکثر شتابگیری، حداکثر سرعت های مجاز زیر در هر دنده، را در نظر بگیرید. 

حداکثر سرعت موقعیت دسته دنده
141 )25( 

274 )45( 

3116 )72( 

4157 )97( 

iMT فعال کردن  
 زمانی که پدال کالچ فشار داده شود و دسته دنده در موقعیتی قرار بگیرد، سیستم iMT دور موتور در 
تغییر موقعیت  از  این وجود قبل  با  تغییر موقعیت دسته دنده کنترل می کند.  برای  را  بهینه  موقعیت 
دسته دنده اگر پدال کالچ برای مدت کوتاهی رها نشود سیستم iMT غیرفعال شده و دور موتور کنترل 
نمی شود. جهت فعال نمودن مجدد سیستم iMT، پدال کالچ را فشار داده و دسته دنده را حرکت دهید. 
 در صورت فشار دادن پدال کالچ، ممکن است دور موتور افزایش یابد، با این وجود این مورد نشان دهنده 

نقص فنی در سیستم نیست. 
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  زمانی که سیستم iMT فعال نمی شود.
در شرایط زیر ممکن است سیستم iMT فعال نشود، با این وجود نشان دهنده نقص فنی در سیستم نیست. 

 پس از فشار دادن پدال کالچ، دسته دنده در مدت طوالنی جابه جا نشده باشد. 
 پس از تعویض دسته دنده در موقعیت خالص N و رها کردن پدال کالچ و سپس فشار دادن پدال کالچ 

و قرار دادن دسته دنده در هر موقعیتی، خودرو کمی حرکت کند. 
 پدال کالچ کاماًل رها نشده و مجدد فشار داده شود. 

 پدال کالچ کاماًل فشار داده نشود. 
  در صورت نمایش داده شدن پیغام هشدار مربوط به iMT در صفحه نمایش چندمنظوره 

به  بررسی خودرو  و عملکرد آن غیرفعال شود. جهت  آمده  بوجود   iMT اشکالی در سیستم  است  ممکن 
نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید. 

 هشدار

  نمایش نشانگر تعویض دنده 
راننده جهت حفظ ایمنی نباید فقط به نمایشگر نگاه کند ایمنی وقتی حفظ می گردد که راننده وضعیت 

عبور و مرور واقعی و شرایط جاده را در نظر بگیرد. بی توجهی به این مورد باعث بروز تصادف می شود. 
iMT محدودیت های سیستم  

سیستم iMT فقط برای جلوگیری از بروز خطا در عملکرد دسته دنده با افزایش دور موتور ارائه نشده است. 
با توجه به شرایط، ممکن است سیستم iMT بطور عادی فعال نشده و موقعیت تعویض دنده به آرامی تغییر 

نکند، وابستگی بیش از اندازه به سیستم iMT ممکن است باعث بروز تصادف ناخواسته گردد. 
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 توجه
  جلوگیری از صدمه دیدن گیربکس 

را در موقعیت  پدال کالچ، دسته دنده  بدون فشار دادن   
دنده عقب R قرار ندهید. 

 فقط در صورتی  که می خواهید دسته دنده را در موقعیت دنده عقب قرار دهید، اقدام به باال آوردن 
بخش حلقوی نمایید. 

 فقط زمانی که خودرو متوقف می باشد اقدام به تعویض دسته دنده در موقعیت دنده عقب R کنید. 
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اهرم دسته راهنما 

دستورالعمل های عملکردی

 گردش به راست
 تغییر خط حرکت به راست )دسته را اندکي حرکت  
داده و رها کنید( چراغ های راهنمای سمت راست 

3 بار چشمک می زنند.
 تغییر خط حرکت به چپ )دسته را اندکي حرکت 
داده و رها کنید( چراغ هاي راهنماي سمت چپ 3 

بار چشمک مي زنند.
 گردش به چپ

  زمان عملکرد دسته راهنما 
 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند 

سوئیچ موتور در موقعیت روشن "ON" قرار داشته باشد. 
 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند 

سوئیچ موتور در حالت روشن IGNITION ON قرار داشته باشد. 
  اگر چراغ های راهنما سریع تر از معمول چشمک می زنند. 

سالم بودن و نسوختن المپ چراغ هاي راهنماي جلو و عقب را کنترل نمایید.
  اگر قبل از تغییر الین، چشمک زدن چراغ های راهنما متوقف شود.

دسته راهنما را مجدداً حرکت دهید.
  سفارشی سازی

تعداد دفعات چشمک  زدن چراغ های راهنما حین تعویض الین را می توان تغییر داد. )مشخصه های سفارشی سازی: 
f صفحه 776(
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ترمز دستی 

از حالت های زیر موقعیت مورد نظر قابل انتخاب است. 

حالت اتوماتیک 

بسته به عملکرد دسته دنده یا سوئیچ موتور، ترمز دستی بطور اتوماتیک فعال یا آزاد می گردد. 
نمود.  آزاد  یا  فعال  بطور دستی  را  ترمز دستی  باشد، می توان  اتوماتیک  در حالت  ترمز دستی  اگر  حتی 

)f صفحه 258(
 CVT خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک 

خودرو  )زمانی که  اتوماتیک  حالت  کردن  فعال   
نگه  متوقف است، کلید ترمز دستی را کشیده و 
”FPB shift interlock  پیغام زمانی که  تا  دارید 

“function activated عملکرد قفل داخلی تعویض 
نمایش  صفحه  در  است(  شده  فعال   FPB دنده 

چندمنظوره نشان داده می شوند. 
موقعیت   از  دنده  در صورت خارج کردن دسته   •
پارک P، ترمز دستی آزاد می گردد و چراغ نشانگر 
ترمز دستی و چراغ ترمز دستی خاموش می شوند. 
موقعیت  در  دنده  دسته  دادن  قرار  صورت  در   •
پارک P، ترمز دستی درگیر شده و چراغ نشانگر 
ترمز دستی و چراغ ترمز دستی روشن می شوند. 

از دسته دنده استفاده کرده و پدال ترمز را فشار دهید. 
 غیرفعال کردن حالت اتوماتیک )زمانی که خودرو متوقف است، کلید ترمز دستی را فشار داده و نگه 
دارید تا زمانی که پیغام “FPB shift interlock function deactivated” عملکرد قفل داخلی تعویض 

دنده FPB غیرفعال شده است( در صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده شود. 
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 خودروهای مجهز به گیربکس معمولی 
 حالت اتوماتیک را فعال کنید )زمانی که خودرو متوقف 
تا  دارید  نگه  و  کشیده  را  دستی  ترمز  کلید  است، 
زمانی که چراغ نشانگر Auto P-off خاموش گردد(.

ترمز  کردن  فعال  با  است،  خاموش  موتور  زمانی که 
دستی، چراغ نشانگر ترمز دستی و چراغ ترمز دستی 
روشن می شوند. دسته دنده را جا به جا کرده و پدال 

ترمز را فشار دهید. 

 حالت اتوماتیک را غیرفعال کنید )زمانی که خودرو متوقف است، کلید ترمز دستی را فشار داده و نگه دراید 
تا زمانی که چراغ نشانگر Auto P-off روشن گردد.(
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حالت دستی 

ترمز دستی را می توان بصورت دستی فعال و آزاد نمود. 
دستی  ترمز  کلید  دستی،  ترمز  کردن  فعال  برای   
را بکشید. چراغ نشانگر ترمز دستی و چراغ ترمز 
در صورت  رانندگی  روشن می شوند. حین  دستی 
را  دستی  ترمز  کلید  اضطراری  مواقع  در  و  نیاز 

بکشید و نگه دارید تا ترمز دستی فعال شود. 
 برای آزاد کردن ترمز دستی، کلید ترمز دستی را 
فشار دهید. حین فشار دادن پدال ترمز، کلید ترمز 
دستی را فشار دهید. از خاموش شدن چراغ نشانگر 

ترمز دستی و چراغ ترمز دستی مطمئن شوید. 

عملکرد آزاد کردن اتوماتیک:
پدال گاز را به آرامی فشار دهید. از خاموش شدن چراغ نشانگر ترمز دستی و چراغ ترمز دستی مطمئن 

شوید )f صفحه 256(
نمایید  فعال  مجدد  را  کلید  می زنند،  چشمک  دستی  ترمز  چراغ  و  دستی  ترمز  نشانگر  چراغ  چنانچه 

)f صفحه 697(
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  عملکرد ترمز دستی 
 در صورتی که سوئیچ موتور در موقعیت روشن “ON” )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( 
یا حالت  روشن IGNITION ON )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار نداشته 

باشد، با استفاده از کلید ترمز دستی، نمی توان ترمز دستی را آزاد نمود. 
 در صورتی که سوئیچ موتور در موقعیت روشن “ON” )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( 
یا حالت  روشن IGNITION ON )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار نداشته 

باشد،  حالت اتوماتیک )فعال و آزاد کردن ترمز دستی بصورت اتوماتیکی( در دسترس نخواهد بود. 
  عملکرد آزاد کردن اتوماتیک ترمز دستی 

زمانی که پدال گاز به آرامی فشار داده می شود، ترمز دستی بطور اتوماتیک آزاد می شود. ترمز دستی تحت 
شرایط زیر بطور اتوماتیک آزاد می شود: 

 درب سمت راننده بسته باشد. 
 کمربندایمنی راننده بسته باشد. 

 دسته دنده در موقعیت حرکت به جلو یا دنده عقب قرار داشته باشد. 
 چراغ نشانگر چک یا چراغ هشدار سیستم ترمز روشن نشده باشد. 

اگر عملکرد آزاد کردن اتوماتیک ترمز دستی فعال نباشد، ترمز دستی را بطور دستی آزاد نمایید. 
  چنانچه پیغام “EPB frequently operated wait a minute” )اگر سیستم EPB بارها فعال شود، 

یک دقیقه منتظر بمانید( در صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده شود
اگر ترمز دستی در مدت کوتاه بطور مکرر فعال شود، ممکن است برای جلوگیری از داغ شدن، انجام این 
عملکرد را محدود نماید. در این صورت، از فعال شدن ترمز دستی جلوگیری می شود. بعد از حدود یک 

دقیقه سیستم به حالت عملکرد عادی باز می گردد. 
   ”EPB unavailable“ فعال نمی باشد( یا EPB سیستم( ”EPB activation incomplete“ چنانچه پیغام   

)سیستم EPB در دسترس نمی باشد( در صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده شود
کلید ترمز دستی را فعال کنید. چنانچه پس از چند بار فعال کردن کلید ترمز دستی پیغام ناپدید نشد، 
ممکن است اشکالی در سیستم بوجود آمده باشد. بالفاصله جهت بازرسی سیستم به نمایندگی مجاز تویوتا 

یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه کنید. 
  صدای عملکرد ترمز دستی 

حین عملکرد ترمز دستی ممکن است صدای قطعات متحرک )صدای وز وز( شنیده شود. این صدا نشان 
دنده نقص فنی نمی باشد.
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  چراغ نشانگر ترمز دستی و چراغ ترمز دستی 
 بسته به موقعیت / حالت سوئیچ موتور، چراغ نشانگر ترمز دستی و چراغ ترمز دستی روشن می شود و به 

شرح زیر روشن باقی می ماند:
 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

قرارداشتن در موقعیت روشن “ON”: تا زمان آزاد کردن ترمز دستی این چراغ روشن  باقی می ماند.
قرار نداشتن در موقعیت روشن “ON”:  حدود 15 ثانیه روشن باقی می ماند. 

 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند.
قرار داشتن در حالت روشن  INGITION ON: تا زمان آزاد کردن ترمز دستی این چراغ روشن  باقی می ماند.

قرار نداشتن در حالت روشن INGITION ON: حدود 15 ثانیه روشن باقی می ماند.
 در صورت درگیر بودن ترمز دستی و قرار داشتن سوئیچ موتور در حالت خاموش OFF، چراغ نشانگر 
ترمز دستی و چراغ ترمز دستی حدود 15 ثانیه روشن باقی می ماند: این حالت نشان دهنده نقص  فنی 

نمی باشد. 
  تغییر دادن حالت 

:CVT خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک
حین تغییر حالت اتوماتیک به روشن/ خاموش )on/off(، پیغامی در صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده 

شده و بوق هشدار به صدا در می آید. 
خودروهای مجهز به گیربکس معمولی: 

حین قرار داشتن حالت اتوماتیک در موقعیت خاموش )off(، چراغ نشانگر Auto P-off روشن می گردد. 
  پارک کردن خودرو 

f صفحه 210 
  بوق هشدار درگیر بودن ترمز دستی 

پیغام  و  بوق هشدار شنیده شده  رانده شود، صدای  ترمز دستی خودرو  بودن  درگیر  در صورت  چنانچه 
"EPB applied" )ترمز دستی درگیر است( در صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده می شود. 

  پیغام هشدار و صدای بوق هشدار 
پیغام هشدار و صدای بوق نشان دهنده وجود نقص فنی یا آگاه کردن راننده از نیاز به رعایت پیشگیری ها 
می باشد. در صورت نمایش پیغام هشدار در صفحه نمایش چندمنظوره، پیغام را بخوانید و از دستورالعمل ها 

پیروی نمایید. 
  در صورتی که چراغ هشدار سیستم ترمز روشن شود

f صفحه 695
  استفاده در فصل زمستان 

f صفحه 472
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 هشدار

  در صورت پارک کردن خودرو 
کودکان را در خودرو تنها نگذارید. ممکن است ترمز دستی بطور تصادفی آزاد شود و خطر حرکت خودرو 

وجود داشته و منجر به بروز تصادف و در نتیجه صدمات جسمی جدی یا مرگ شود.

 توجه
  در صورت پارک کردن خودرو 

پیش از ترک خودرو، دسته دنده را در موقعیت P )گیربکس اتوماتیک CVT( یا خالص N )گیربکس 
معمولی( قرار دهید، ترمز دستی را فعال کرده و از حرکت نکردن خودرو مطمئن شوید.

  در صورت وجود نقص فنی در سیستم 
خودرو را در مکان امنی متوقف نمایید و پیغام های هشدار را بررسی کنید. 

  در صورتی که ترمز دستی بدلیل نقص  فنی آزاد نمی شود. 
رانندگی با خودرو حین فعال بودن ترمز دستی منجر به داغ شدن بیش از حد قطعات ترمز شده، برعملکرد 
ترمزگیری تأثیر گذاشته و منجر به افزایش سایش ترمزها می گردد. در این شرایط بالفاصله جهت بازرسی 

خودرو با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید. 
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سیستم نگهدارنده ترمز 

حین قرار داشتن دسته دنده در هر موقعیتی غیر از پارک P با دنده عقب R )گیربکس اتوماتیک 
برای  )گیربکس معمولی( و روشن بودن سیستم و فشار دادن پدال ترمز   R یا دنده عقب   )CVT
متوقف نمودن خودرو، سیستم ترمز، ترمزها را در حالت درگیر بودن نگه می دارد. در صورت قرار 
داشتن دسته دنده در هر موقعیتی غیر از پارک P یا خالص N )گیربکس اتوماتیک CVT(، یا خالص 
N )گیربکس معمولی(، فشار دادن پدال گاز، ترمزها را آزاد می کند و اجازه می دهد خودرو به نرمی 

شروع به حرکت نماید. 

سیستم نگهدارنده ترمز را فعال کنید
 )stand by( حالت استندبای )چراغ نشانگر )سبزرنگ
سیستم،  زمانی که  می شود.  روشن  ترمز  نگهدارنده 
رنگ(  )زرد  نشانگر  است، چراغ  داشته  نگه  را  ترمز 

عملکرد نگهدارنده ترمز روشن می شود.

   شرایط عملکردی سیستم نگهدارنده ترمز 
در شرایط زیر سیستم نگهدارنده ترمز فعال نمی شود: 

 درب راننده باز باشد. 
 کمربندایمنی راننده باز باشد

از شرایط فوق تشخیص داده شود، سیستم  اگر هر کدام  ترمز  نگهدارنده  بودن سیستم  فعال  در صورت 
زمانی که  هر  در  می شود.  خاموش  ترمز  نگهدارنده   )stand by( استندبای  نشانگر  چراغ  و  شده  خاموش 
سیستم ترمزها را نگه داشته است اگر هر کدام از شرایط فوق تشخیص داده شود، بوق هشدار به صدا در 
می آید و پیغامی در صفحه نمایش چندمنظوره نمایش داده می شود. سپس ترمز دستی به صورت اتوماتیک 

فعال می شود. 
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  عملکرد سیستم نگهدارنده ترمز 
 اگر پس از فعال شدن سیستم نگهدارنده ترمز، پدال ترمز به مدت 3 دقیقه در حالت آزاد باقی بماند، ترمز 
دستی به صورت اتوماتیک فعال می شود. در این حالت، صدای آژیر هشدار شنیده شده و پیغام هشداری 

در صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده می شود. 
 برای غیرفعال کردن سیستم نگهدارنده ترمز، پدال ترمز را محکم فشار داده و دکمه را مجدد فشار دهید. 
متوقف  را  خودرو  ترمز  نگهدارنده  عملکرد  است  ممکن  سراشیبی،  در  خودرو  داشتن  قرار  صورت  در   
نکند در چنین شرایطی، ممکن است الزم باشد که راننده ترمزها را درگیر نماید. شنیده شدن صدای 
بوق هشدار و نشان داده شدن پیغام هشدار روی صفحه نمایش چندمنظوره راننده را از وجود چنین 
شرایطی آگاه می سازد. در صورت نمایش پیغام هشدار در صفحه نمایش چندمنظوره، پیغام را خوانده و 

از دستورالعمل ها پیروی نمایید. 
  در صورتی که سیستم، ترمزها را فعال کرده باشد و ترمز دستی در حالت فعال شده اتوماتیک 

قرار داشته باشد.
با فشار دادن پدال ترمز و آزاد کردن ترمز دستی بوسیله فعال کردن کلید ترمز دستی از خاموش شدن 

چراغ نشانگر ترمز دستی اطمینان حاصل نمایید. )f صفحه 256(
 ”Brake hold fault depress brake to deactivate visit your dealer”پیغام صورتی که  در    
)سیستم نگهدارنده ترمز دچار اشکال شده است، برای غیرفعال کردن سیستم، ترمز را فشار 

دهید و به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.( در صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده می شود
ممکن است سیستم دچار نقص فنی شده باشد. بالفاصله جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا 

تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید. 
  پیغام هشدار و صدای بوق هشدار 

پیغام هشدار و صدای بوق نشان دهنده وجود نقص  فنی یا آگاه کردن راننده از نیاز به رعایت پیشگیری ها 
می باشد. در صورت نمایش پیغام هشدار در صفحه نمایش چندمنظوره، پیغام را بخوانید و از دستورالعمل ها 

پیروی نمایید.    
  در صورتی که چراغ نشانگر عملکرد سیستم نگهدارنده ترمز چشمک می زند. 

f صفحه 695
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 هشدار

  در صورت قرار داشتن خودرو در جاده شیب دار
توجه کنید.  پیشگیری  موارد  به  ترمز در جاده های شیب دار،  نگهدارنده  از سیستم  استفاده  در صورت 

ممکن است در چنین شرایطی سیستم نگهدارنده ترمز، خودرو را متوقف نکند. 
  در صورت توقف خودرو در جاده لغزنده

زمانی که الستیک قادر به حفظ چسبندگی خود با جاده نمی باشد، این سیستم نمی تواند خودرو را متوقف 
نماید. در صورتی که در جاده لغزنده خودرو را متوقف می کنید از این سیستم استفاده نکنید. 

 توجه
  در صورت پارک کردن خودرو

سیستم نگهدارنده ترمز برای استفاده در زمانی که خودرو را برای مدت طوالنی پارک می کنید، طراحی 
نشده است. در صورتی که سیستم، ترمزها را فعال کرده است اگر سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش 
)OFF( قرار دهید ممکن است ترمز آزاد شود و باعث حرکت خودرو گردد. حین عملکرد سوئیچ موتور، 
 N یا خالص )CVT اتوماتیک پدال ترمز را فشار دهید، دسته دنده را در موقعیت پارک P )گیربکس 

)گیربکس معمولی( قرار داده و ترمز دستی را فعال نمایید. 
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کلید )دسته( چراغ های جلو

چراغ های جلو را می توان بصورت دستی یا اتوماتیک روشن و خاموش نمود.

دستورالعمل های عملکردی

انتهای دسته را بچرخانید تا چراغ ها به نحو زیر عمل کنند: 
چراغ های جلو، چراغ های روشنایی روز      
چراغ های  تمام  و   )268 صفحه   f(
خاموش  و  روشن  اتوماتیک  بطور  زیر 
داشتن  قرار  صورت  )در  می شوند. 
 ”ON“ روشن موقعیت  در  موتور  سوئیچ 
]خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت 

هوشمند[ یا در صورت قرار داشتن سوئیچ 
 IGNITION ON موتور در حالت روشن
و  ورود  سیستم  به  مجهز  ]خودروهای 

استارت هوشمند[(

     چراغ های کوچک جلو، چراغ های عقب، چراغ های پالک راهنمایی و رانندگی و چراغ های 
جلو داشبورد روشن می شوند.

       چراغ های جلو و تمام چراغ های باال روشن می شوند.
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روشن کردن چراغ های جلو نور باال 

 حین روشن بودن چراغ هاي جلو، دسته را از خود 
دور کنید تا چراغ های نور باال را روشن نمایید.

اهرم را به سمت خود و وسط بکشید تا چراغ هاي 
جلو نور باال خاموش شوند.

تا  کنید  رها  و  کشیده  خود  سمت  به  را  اهرم   
چراغ هاي جلو ی  نور باال یکبار چشمک بزنند.

در زمان خاموش یا روشن بودن چراغ های جلو، می توانید از چراغ های نور باال در حالت چشمک زدن 
استفاده نمایید.

سیستم همراهی تا درب منزل 

در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت خاموش OFF، این سیستم چراغ های جلو را به مدت 30 
ثانیه روشن نگه می دارد. 

خاموش  موقعیت  در  موتور  سوئیچ  قراردادن  از  پس 
OFF، در صورت قرار داشتن دسته )کلید( چراغ در 
و  بکشید  خود  سمت  به  را  دسته  موقعیت  

رها کنید. 
چراغ ها در شرایط زیر خاموش می شوند. 

• خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: 
سوئیچ موتور در موقعیت روشن “ON” قرار داشته 

باشد. 
استارت  و  ورود  سیستم  به  مجهز  خودروهای 
روشن   حالت  در  موتور  سوئیچ  هوشمند: 

IGNITION ON قرار داشته باشد. 
• دسته )کلید( در موقعیت روشن on قرار داشته باشد. 

• دسته )کلید( چراغ را به سمت خود کشیده و سپس رها کنید. 
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کلید تنظیم دستی ارتفاع نور چراغ های جلو )خودروهای مجهز به چراغ های جلوی هالوژنی(

ارتفاع نور چراغ هاي جلو را مي توان بر اساس تعداد سرنشینان و شرایط بارگیري تنظیم نمود.
 ارتفاع نور چراغ هاي جلو را باال می برد.

  ارتفاع نور چراغ هاي جلو را پایین می برد. 

  راهنمای تنظیم دکمه دایره ای شکل

موقعیت دکمه دایره ای شرایط سرنشینان و میزان بار
شکل میزان بارسرنشینان

0بدون بارراننده

0.5بدون بارراننده و سرنشین جلو

1.5بدون بارتمام صندلي ها پر هستند

2.5محفظه بار پرتمام صندلي ها پر هستند

4محفظه بار پرراننده
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  سیستم چراغ های روشنایی روز 
برای اینکه خودروی شما برای سایر رانندگان در طی روز قابل مشاهده باشد، هرگاه موتور روشن و ترمز 
دستی آزاد شود در حالی که دسته )کلید( چراغ های جلو در موقعیت Auto باشد، چراغ های روشنایی روز 
بطور اتوماتیک روشن می شوند. )نسبت به چراغ های کوچک جلو روشن تر می شوند(. چراغ های روشنایی 

روز برای استفاده در شب طراحی نشده اند. 
  سنسور کنترل چراغ های جلو

اگر جسمی روي سنسور قرار گیرد، یا هر چیزی به شیشه جلو 
متصل شود، ممکن است سنسور به درستي عمل نکند.

سنسور  وسیله  به  محیط  نور  میزان  شناسایی  در  اجسام  این 
تداخل ایجاد می کنند و منجر به نقص فنی یا عملکرد نادرست 

چراغ های جلو اتوماتیک می شوند.
  سیستم خاموش شدن اتوماتیک 

 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند 
در صورت قرار داشتن دسته )کلید( چراغ در موقعیت  یا  : چنانچه سوئیچ موتور در موقعیت 
خاموش OFF قرار داشته باشد، چراغ های جلو و چراغ های مه شکن جلو )در صورت تجهیز( بطور اتوماتیک 

خاموش می شوند. 
در صورت قرار داشتن دسته )کلید( چراغ در موقعیت Auto : چنانچه موتور در موقعیت خاموش OFF  قرار 
داشته باشد، تمام چراغ ها بطور اتوماتیک خاموش می شوند. برای روشن شدن مجدد چراغ ها، سوئیچ موتور 
را در موقعیت روشن “ON” قرار دهید یا دسته )کلید( چراغ را یکبار در موقعیت Auto  قرار داده و سپس 

به موقعیت  یا  برگردانید. 
 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند. 

در صورت قرار داشتن دسته )کلید( چراغ در موقعیت  یا  : چنانچه سوئیچ موتور در موقعیت 
خاموش OFF قرار داشته باشد، چراغ های جلو و چراغ های مه شکن جلو )در صورت تجهیز( بطور اتوماتیک 

خاموش می شوند. 
در صورت قرار داشتن دسته )کلید( چراغ در موقعیت Auto : چنانچه موتور در موقعیت خاموش OFF  قرار 
داشته باشد، تمام چراغ ها بطور اتوماتیک خاموش می شوند. برای روشن شدن مجدد چراغ ها، سوئیچ موتور 
را در موقعیت روشن IGNITION ON قرار دهید یا دسته )کلید( چراغ را یکبار در موقعیت Auto  قرار داده 

و سپس به موقعیت  یا  برگردانید. 
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  بوق هشدار یادآوری چراغ ها
 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند 

باز کردن  “ACC” و  یا تجهیزات جانبی   ”OFF“ در صورت قرارداشتن سوئیچ موتور در موقعیت خاموش 
درب سمت راننده در حالیکه چراغ ها روشن هستند، بوق هشدار به صدا درآمده و پیغامی ظاهر می گردد. 

 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند 
در صورت قرارداشتن سوئیچ موتور در موقعیت خاموش “OFF” یا تجهیزات جانبی “ACCESSORY” و 
باز کردن درب سمت راننده در حالیکه چراغ ها روشن هستند، بوق هشدار به صدا درآمده و پیغامی ظاهر 

می گردد. 
)LED سیستم تنظیم اتوماتیک ارتفاع روشنایی چراغ های جلو )خودروهای مجهز به چراغ های جلوی  

با توجه به تعداد سرنشینان و وضعیت بار خودرو و مطمئن شدن از اینکه چراغ های جلو برای دیگر رانندگان 
در جاده تداخلی ایجاد نکنند، ارتفاع روشنایی چراغ های جلو به طور اتوماتیک تنظیم می شود.

  عملکرد حفظ باتری 
باقی مانده بطور  از 20 دقیقه در شرایط زیر، چراغ های  باتری، پس  از خالی شدن شارژ  جهت جلوگیری 

اتوماتیک خاموش خواهند شد. 
 چراغ های جلو/ و یا چراغ های عقب روشن باشند. 

  ACCESSORY خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: سوئیچ موتور در حالت تجهیزات جانبی 
یا خاموش OFF باشد. 

 دسته )کلید( چراغ در موقعیت  یا  باشد. 
این عملکرد در هر کدام از شرایط زیر غیرفعال می گردد:

 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: زمانی که سوئیچ موتور در حالت روشن "ON" قرار 
داشته باشد. 

 IGNITION ON خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: زمانی که سوئیچ موتور در حالت روشن
قرار داشته باشد.

 زمانی که دسته )کلید( چراغ فعال باشد. 
 زمانی که درب خودرو باز یا بسته باشد. 

صورت  )در   ”Headlight system malfunction visit your dealer“ پیغام  نمایش  صورت  در    
نمایش  نمایید.( در صفحه  نمایندگی مجاز مراجعه  به  وجود اشکال در سیستم چراغ های جلو 

چندمنظوره 
ممکن است سیستم دچار نقص فنی شده باشد، جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های 

مجاز تویوتا مراجعه نمایید. 
  سفارشی سازی 

تنظیمات )مانند حساسیت سنسور نور( را می توان تغییر داد.
)مشخصه های سفارشی سازی: f صفحه 776(
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 توجه
  جهت پیشگیری از خالی شدن شارژ باتری 

از روشن گذاشتن چراغ طوالنی تر از حد مورد نیاز زمانی که موتور خاموش است خودداری نمایید. 
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  چراغ های نور باالی اتوماتیک*

روشنایی  می تواند  خودرو،  داخل  دوربین  سنسور  از  استفاده  با  اتوماتیک  باالی  نور  چراغ هاي 
چراغ های خیابان، نور چراغ های خودروهای جلویی و غیره را تشخیص داده و در صورت لزوم 

چراغ های نورباال را به طور اتوماتیک روشن و خاموش نماید.

 هشدار

  محدودیت های چراغ های نور باالی اتوماتیک
به سیستم نور باالی اتوماتیک وابسته نباشید. همواره به طور ایمن رانندگی کرده و به اطراف خود توجه 

داشته باشید و درصورت لزوم چراغ های نور باال را به صورت دستی روشن یا خاموش نمایید.
  جلوگیری کردن از عملکرد نامناسب سیستم چراغ های نور باالی اتوماتیک

خودرو را بیش از اندازه بارگیری نکنید.

*: در صورت تجهیز
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 فعال کردن سیستم چراغ های نور باالی اتوماتیک 

  1 درصورت قرار داشتن کلید )دسته( چراغ های جلو 

در موقعیت  یا  ، اهرم را از خود دور 
کنید.

  2 کلید چراغ های نور باالی اتوماتیک را فشار دهید. 

حین روشن بودن چراغ های جلو به طور اتوماتیک، نشانگر چراغ های نور باالی اتوماتیک نیز روشن شده 
که نشان دهنده فعال بودن سیستم می باشد.

 خودروهای فرمان سمت چپ                            خودروهای فرمان سمت راست   
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روشن و خاموش کردن دستی چراغ های نور باال

  تغییر به موقعیت نور پایین
اهرم را به طرف موقعیت اصلی خود بکشید.

نشانگر چراغ های نور باالی اتوماتیک خاموش 
می شود.

اهرم را از خود دور کنید تا سیستم چراغ های 
نور باالی اتوماتیک مجدد فعال شود.

  تغییر به موقعیت نور باال
کلید چراغ های نور باالی اتوماتیک را فشار دهید.

نشانگر چراغ های نور باالی اتوماتیک خاموش شده و نشانگر چراغ های نور باال روشن می شود.
کلید را فشار داده تا سیستم چراغ های نور باالی اتوماتیک مجدد فعال شود.

 خودروهای فرمان سمت چپ                               خودروهای فرمان سمت راست   
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  شرایط روشن و خاموش شدن چراغ های نورباالی اتوماتیک
 درصورت وجود شرایط زیر، چراغ های نورباال به طور اتوماتیک روشن می شوند )بعد از تقریبا 1 ثانیه(:

• سرعت خودرو بیش از )km/h )25 mph 40 باشد.
• محدوده روبروی خودرو تاریک باشد.

• چراغ های جلو یا عقب خودروهای جلو خاموش باشد.
• تعداد کمی از چراغ های  خیابان در مسیر روبرو روشن باشند.

 درصورت وجود هر یک از شرایط زیر، چراغ های نور باال به طور اتوماتیک خاموش می شوند:
• سرعت خودرو کم تر از )km/h )19 mph 30 باشد.

• محدوده روبروی خودرو تاریک نباشد.
• چراغ های جلو و عقب خودروهای جلویی روشن باشند.

• تعداد زیادی از چراغ های خیابان در مسیر روبرو روشن باشند.
  اطالعاتی درمورد عملکرد تشخیصی سنسور دوربین

 در شرایط زیر ممکن است چراغ نور باال بطور اتوماتیک خاموش نشود:
• درصورت ظاهر شدن ناگهانی خودروهای روبرو در سرپیچ

• درصورت پیچیدن خودرو دیگر به جلوی خودروی شما
از  • در صورتی که خودروهای جلویی بدلیل پیچ  های پی در پی، عالئم جاده ای یا درختان کنار جاده 

محدوده دید خارج شوند.
• در صورتی که خودروهای جلویی از الین های جانبی به الین حرکت شما تغییر مسیر دهند.

• درصورت روشن نبودن چراغ خودروهای جلویی
است  ممکن  کند  استفاده  مه شکن  چراغ  از  جلو  چراغ  های  کردن  روشن  بدون  جلویی  خودروی  اگر   

چراغ های نورباالی خودروی شما خاموش شود.
 چراغ خانه ها، چراغ  های خیابان، چراغ راهنمایی و رانندگی و روشنایی بیل بوردها یا تابلوها باعث تغییر 

نورباال به نور پایین شده یا چراغ ها در حالت نور پایین روشن باقی می مانند. 
 عوامل زیر ممکن است بر مدت زمان روشن یا خاموش بودن چراغ های نورباال تأثیر بگذارد.

• روشنایی چراغ های جلو، چراغ های مه شکن و چراغ های عقب خودروهای جلو 
• حرکت و جهت خودروهای جلو

• درصورت روشن بودن فقط چراغ  های خودروهای جلو
• درصورت وجود وسایل نقلیه دوچرخ در جلو خودروی شما

• شرایط جاده )شیب جاده، پیچ جاده، شرایط سطح جاده و غیره(
• تعداد سرنشینان و مقدار بار

 در زمانی که راننده تصور نمی کند، ممکن است چراغ های نور باال روشن یا خاموش شوند.
 دوچرخه ها یا وسایل نقلیه مشابه ممکن است تشخیص داده نشوند.
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 در شرایط زیر، ممکن است سیستم قادر به تشخیص صحیح سطح روشنایی اطراف نباشد که می تواند 
باعث روشن باقی ماندن چراغ های نور پایین یا نور باال شود و مشکالتی را برای عابرین پیاده، خودروهای 
جلویی یا سایر موارد به وجود آورد. در چنین شرایطی، چراغ ها را بین نور باال و پایین به طور دستی 

تنظیم نمایید.
• شرایط هوایی نامساعد )بارش باران، برف، وجود مه، طوفان شن و غیره(

• پوشانده شدن شیشه جلو بوسیله قطرات بخار، آب، یخ و آلودگی
• خراشیده شدن و خرابی شیشه جلو

• سنسور دوربین کثیف یا تغییر شکل داده باشد.
• درجه حرارت بسیار باالی سنسور دوربین

• میزان روشنایی محیط اطراف برابر با روشنایی چراغ های جلو، چراغ های عقب یا چراغ های مه شکن باشد.
• چراغ های جلوی خودروهای جلویی خاموش، کثیف، دارای تغییر رنگ یا بدرستی کار نمی کنند.

• حین عبور از مناطقی که بطور متناوب بین روشنایی و تاریکی تغییر می کنند.
• حین رانندگی در سرباالیی و سرازیری مکرر یا پی در پی یا عبور از جاده هایی با سطح ناهموار، یا دارای 

دست انداز )مانند جاده های پوشیده از سنگ ریزه، شن و غیره(
• حین رانندگی در جاده های با پیچ مکرر و پی در پی یا رانندگی در جاده های بادخیز

• وجود یک شیء بازتابنده نور مانند تابلو یا آینه در جلوی خودرو.
• عقب خودروی جلویی مانند کانتینر کامیون ها نور را شدیداً منعکس می کند.

• چراغ های جلوی خودرو کثیف یا خراب باشند.
• بدلیل پنچر شدن تایر، یدک کشیدن تریلر و غیره، خودرو دچار نوسان یا به یک طرف منحرف شود.

• چراغ های نورباال و پایین بطور مکرر در شرایط غیرعادی تغییر وضعیت دهند.
• راننده به این نتیجه برسد که چراغ های نورباال ممکن است باعث بروز مشکل یا استرس برای رانندگان 

دیگر یا عابرین پیاده عبوری شود.
  درصورت نمایش پیغام "Headlight system malfunction visit your dealer" )درصورت وجود 
اشکال در سیستم چراغ های جلو به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید( در صفحه نمایش چندمنظوره 
ممکن است سیستم دچار نقص فنی شود. جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های 

مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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  کلید )دسته( چراغ مه شکن

چراغ های مه شکن دید عالی را در شرایط رانندگی سخت مانند بارندگی و مه فراهم می آورد.

 دستورالعمل های عملکردی

 کلید چراغ مه شکن عقب
     چراغ های مه شکن جلو را خاموش می کند.

     چراغ های مه شکن جلو را روشن می کند.

حلقه کلید را رها کنید تا به موقعیت  باز گردد. 
جهت کار کردن با حلقه دسته راهنما، چراغ مه شکن 

عقب را مجدد خاموش نمایید.
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 کلید چراغ مه شکن جلو و عقب
     چراغ های مه شکن جلو و عقب را خاموش 

می کند.
      چراغ های مه شکن جلو را روشن می کند.

را  عقب  هم  و  جلو  هم  مه شکن  چراغ های      
روشن می کند.

با آزاد کردن حلقه، دسته راهنما را به برمی گرداند.
کارکردن مجدد با حلقه دسته راهنما، فقط چراغ های 

مه شکن عقب را خاموش می کند.

  زمان استفاده از چراغ های مه شکن 
 خودروهای مجهز به کلید چراغ مه شکن عقب 

چراغ های جلو روشن باشند. 
 خودروهای مجهز به کلید چراغ مه شکن جلو وعقب

چراغ های مه شکن جلو: چراغ های جلو یا چراغ های کوچک جلو روشن باشند.
چراغ های مه شکن عقب: چراغ های مه شکن جلو روشن باشند.
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  برف پاک کن و شیشه شوی شیشه جلو

 عملکرد دسته برف پاک کن

 عملکرد متناوب برف پاک کن شیشه جلو همراه با تنظیم کننده فاصله زمانی
با حرکت دسته برف پاک کن به شرح زیر عملکرد برف پاک کن انتخاب می شود. در صورت انتخاب حرکت 

متناوب برف پاک کن شیشه جلو، فاصله زمانی برف پاک کن نیز تنظیم می گردد.
   حرکت متناوب برف پاک کن شیشه جلو

       حرکت برف پاک کن شیشه جلو با سرعت 
پایین

       حرکت برف پاک کن شیشه جلو با سرعت 
باال

        حرکت موقت برف پاک کن

حین انتخاب حرکت متناوب، فاصله زمانی برف پاک کن  ها را نیز می توان تنظیم کرد.
برف پاک کن های  متناوب  افزایش سرعت حرکت   

شیشه جلو
برف پاک کن های  متناوب  حرکت  سرعت  کاهش   

شیشه جلو
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 عملکرد دوگانه برف پاک کن / شیشه شوی 
پاک کن ها  برف  مایع شیشه شوی،  پاشش  از  پس 

بطور اتوماتیک چندین بار حرکت می کنند. 
خودروهای مجهز به چراغ شورهای جلو:

در صورت روشن بودن چراغ های جلو و کشیدن و 
نگه داشتن دسته، چراغ شورهای چراغ جلو یکبار 
فعال می شوند. پس از آن، چراغ شورهای جلو تا 
5 بار کشیدن اهرم دسته چراغ کار نخواهند کرد. 

 خودروهای مجهز به برف پاک کن شیشه جلو دارای حسگر باران 
زمانی که “AUTO” انتخاب شود، در صورتی که سنسور، بارش باران را تشخیص دهد، برف پاک کن ها بطور 
اتوماتیک کار می کنند. سیستم، زمانبندی حرکت برف پاک کن را با توجه به میزان بارش باران و سرعت 

خودرو بطور اتوماتیک تنظیم می کند. 

با  برف پاک کن شیشه جلو  عملکرد         
حسگر باران

با  برف پاک کن شیشه جلو  عملکرد           
سرعت پایین

با  برف پاک کن شیشه جلو           عملکرد 
سرعت باال

              عملکرد موقت
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با چرخاندن حلقه دسته  را  انتخاب شود، مانند زیر می توان میزان حساسیت سنسور   ”AUTO“ زمانی که 
تنظیم نمود. 

 افزایش حساسیت حسگر باران برف پاک کن شیشه 
جلو

 کاهش حساسیت حسگر باران برف پاک کن شیشه 
جلو

 عملکرد دوگانه برف پاک کن / شیشه شوی
برف پاک کن ها  شیشه شوی،  مایع  پاشش  از  پس 
می کنند.  حرکت  بار  چندین  اتوماتیک  بطور 

خودروهای مجهز به چراغ شورهای جلو: 
در صورت روشن بودن چراغ های جلو و کشیدن و 
نگه داشتن دسته، چراغ شورهای جلو یکبار فعال 
می شوند. پس از آن، چراغ شورهای جلو تا 5 بار 

کشیدن اهرم دسته چراغ کار نخواهند کرد.
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  برف پاک کن و شیشه شوي شیشه جلو زماني عمل مي کند که
 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

سوئیچ در وضعیت روشن "ON" قرار داشته باشد.
 خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند

سوئیچ در وضعیت روشن IGNITION ON قرار داشته باشد.
  تأثیر سرعت خودرو بر عملکرد برف پاک کن )خودروهای مجهز به برف پاک کن شیشه جلو دارای 

حسگر باران(
حتی زمانی که کلید برف پاک کن در حالت “AUTO” قرار نداشته باشد، با توجه به سرعت خودرو در صورت 
استفاده از شیشه شوی، عملکرد برف پاک کن متفاوت است )تأخیری در عملکرد برف پاک کن بوجود می آید 

و تا زمانی که آب پاشیده شود از حرکت برف پاک کن ها جلوگیری می شود(.
  سنسور قطره باران )خودروهای مجهز به برف پاک کن شیشه جلو دارای حسگر باران(

 سنسور قطره باران، میزان قطرات باران را محاسبه می کند.
تابش  درصورت  که  است  شده  تعبیه  چشمی  سنسور  یک 
متناوب آفتاب هنگام طلوع یا غروب خورشید به شیشه جلو 
یا وجود حشرات و غیره بر روی شیشه جلو، ممکن است این 

عملکرد به درستی فعال نشود.

 اگر کلید برف پاک کن در وضعیت "AUTO" )اتوماتیک( قرار گرفته و سوئیچ موتور در وضعیت روشن 
IGNITION ON باشد، برف پاک کن یک بار کار می کند تا فعال شدن حالت AUTO را نشان دهد.

یا پایین تر باشد، ممکن است عملکرد  -15 C )5 F( ،یا باالتر 90 C )194 F(  اگر دمای سنسور قطره باران
اتوماتیک فعال  نشود، دراین صورت برف پاک کن در هر وضعیتی به جز "AUTO" عمل می کند.

  اگر مایع شیشه شوی روی شیشه جلو پاشیده نمی شود
مسدود شدن نازل شیشه شوی و وجود مایع در مخزن مایع شیشه شوی را کنترل نمایید.



3-4. عملکرد چراغ ها و برف پاک کن ها282

 هشدار

  هشدار مرتبط با استفاده از مایع شیشه شوي
در هواي سرد، تا زماني که شیشه جلو گرم شود، از شیشه شوي استفاده نکنید. ممکن است مایع شیشه 
شوي روي شیشه جلو یخ زده و منجر به کاهش دید شود. که مي تواند منجر به تصادف، صدمات جسمي 

جدي و حتي مرگ گردد.
  هشدار مرتبط با استفاده از برف پاک کن شیشه جلو در حالت "AUTO" )خودروهاي مجهز به 

برف پاک کن شیشه جلو دارای حسگر باران(
اگر سنسور را لمس کرده یا در حالت "AUTO" شیشه جلو در معرض لرزش قرار گیرد، ممکن است برف 
پاک کن شیشه جلو به طور ناگهاني فعال شود. مراقب انگشتانتان یا دیگر اجسام باشید تا در مسیر برف 

پاک کن قرار نداشته باشد.

 توجه
  حین خشک بودن شیشه جلو

از برف پاک کن ها استفاده نکنید، چرا که به شیشه جلو صدمه مي زنند.
  در صورتی که هیچ مایع شیشه شوی از نازل پاشیده نمی شود.

اگر دسته را به سمت خود کشیده و بطور مداوم نگه دارید ممکن است باعث صدمه دیدن پمپ مایع 
شیشه شوی شود.

  حین مسدود شدن نازل
دراین صورت، با نمایندگي مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.

از بازکردن نازل با سوزن یا اجسام مشابه خودداري نمایید. نازل صدمه مي بیند.
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برف پاک  کن و شیشه شوی شیشه عقب*

دستورالعمل های عملکردی 

با حرکت دادن دسته )اهرم(، عملکرد های زیر مربوط به برف پاک کن فعال می شوند:
    حرکت متناوب برف پاک کن

    حرکت عادی برف پاک کن

  عملکرد دوگانه برف پاک کن / شیشه شوی
برف پاک کن ها  مایع شیشه شوی،  پاشش  از  پس 

بطور اتوماتیک چندین بار حرکت می کنند. 

*: در صورت تجهیز
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  برف پاک کن و شیشه شوي شیشه عقب زماني عمل مي کند که
 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

سوئیچ در وضعیت روشن "ON" قرار داشته باشد.
 خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند

سوئیچ در وضعیت روشن IGNITION ON قرار داشته باشد.
  اگر مایع شیشه شوي روی شیشه عقب پاشیده نمی شود

مسدود شدن نازل شیشه شوي و وجود مایع در مخزن مایع شیشه شوي را کنترل نمایید.

 توجه
  حین خشک بودن شیشه عقب

از برف پاک کن ها استفاده نکنید، چرا که به شیشه عقب صدمه مي زنند.
  خالي بودن مخزن مایع شیشه شوي

از کارکردن مداوم با کلید خودداري نمایید، چراکه پمپ مایع شیشه شوي بیش از حد داغ  می شود.
  حین مسدود شدن نازل 

در این صورت با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید. از باز کردن نازل با 
سوزن یا اجسام مشابه خودداری نمایید، نازل صدمه می بیند. 
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  باز کردن درب باک سوخت

براي باز کردن درب باک، مراحل زیر را دنبال نمایید:

 پیش از سوختگیري خودرو

 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند 
سوئیچ موتور را در موقعیت قفل “LOCK”  قرار داده و از بسته بودن تمام درب ها و پنجره ها اطمینان 

حاصل نمایید. 
 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند 

سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش OFF قرار داده و از بسته بودن تمام درب ها و پنجره ها اطمینان 
حاصل نمایید. 

 از مناسب بودن نوع سوخت مطمئن شوید. 

  نوع سوخت 
f صفحه 774

  دریچه مخزن سوخت مخصوص بنزین بدون سرب
برای جلوگیری از سوختگیری نادرست، خودروی شما مجهز به دریچه مخزن سوخت می باشد که فقط با 

نازل خاصی روی پمپ سوخت بدون سرب مطابقت می کند.
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 هشدار

  حین سوخت گیري خودرو
حین سوخت گیري پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید. عدم توجه به موارد زیر می تواند منجر به صدمات 

جسمي جدي یا حتي مرگ گردد.
 پس از خروج از خودرو و پیش از باز کردن درب باک، سطحي فلزي و بدون رنگ را لمس کرده، 
الکتریسیته ساکن را تخلیه نمایید. تخلیه الکتریسیته ساکن پیش از سوخت گیري بسیار حائز اهمیت 

است چراکه جرقه ها مي توانند منجر به اشتعال بخار سوخت گردند.
شنیده  هیس  باک صداي  درب  کردن  حین شل  بچرخانید.  آهسته  و  گرفته  را  باک  درب  همیشه   
مي شود. برای باز کردن کامل درب، تا متوقف شدن صدا منتظر بمانید. در هواي گرم، ممکن است 

سوخت پر فشار از گلویی باک به بیرون پاشیده، منجر به صدمات جسمي گردد.
 اجازه ندهید کسي که الکتریسیته ساکن بدن او تخلیه نشده، به باک نزدیک شود.

 از تنفس بخار سوخت خودداري نمایید.
سوخت حاوي موادي است که براي بدن انسان مضر هستند.

 حین سوختگیري از سیگار کشیدن خودداري نمایید.
این کار ممکن است منجر به اشتعال سوخت و آتش سوزي مي شود.

 از بازگشت به درون خودرو یا لمس اجسام و اشخاص دارای الکتریسیته ساکن اجتناب نمایید.
در غیراینصورت باعث جمع شدن الکتریسیته ساکن و در نتیجه ممکن است آتش سوزی خطرناک 

بوجود آید.
  حین سوخت گیري

براي پیشگیري از بیرون پاشیدن سوخت از باک، پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید:
 نازل شیلنگ سوخت را کامل در گلویی مخزن جا بزنید.

 پس از قطع اتوماتیک نازل، از سوخت گیري بیشتر خودداري نمایید.
 از پر کردن بیش از حد باک خودداري نمایید.
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 توجه
  سوختگیري 

حین سوختگیري از پاشیدن سوخت به اطراف جلوگیری نمایید.
این کار می تواند منجر به آسیب دیدن خودرو مانند عملکرد غیرعادي سیستم کنترل آالیندگی یا آسیب 

قطعات سیستم سوخت یا رنگ خودرو گردد.

 باز کردن درب باک سوخت

  1 ضامن را فشار دهید تا درب باک باز شود. 

 خودروهای فرمان سمت چپ                             خودروهای فرمان سمت راست   

  2 دریچه باک را آهسته بچرخانید تا باز شود. 

دریچه باک را از پشت درب باک آویزان نمایید.
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  در صورت باز نشدن درب باک سوخت 
  1 درب پشتی و دریچه* را باز کنید. 

*: در صورت تجهیز

  2 پوشش زیر چراغ محفظه بار را باز کنید.

  3 اهرم را به سمت عقب بکشید و کنترل نمایید که 

درب باک سوخت باز شود.
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بستن درب باک سوخت 

پس از سوخت گیري، دریچه باک را بچرخانید تا صداي 
کلیک شنیده شود. پس از رها کردن، دریچه باک در 

جهت عکس می چرخد.

 هشدار

  حین تعویض دریچه باک سوخت
از هیچ قطعه اي جز دریچه باک اصلي تویوتا استفاده نکنید. این کار ممکن است منجر به آتش سوزي یا 

دیگر حوادث و در نتیجه صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ  گردد.
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حسگر ایمنی تویوتا *

حسگر ایمنی تویوتا شامل سیستم های کمکی رانندگی زیر است که تجربه ایمنی و راحتی در 
رانندگی را ارائه می دهند: 

 PCS )سیستم پیشگیری از تصادف(

f صفحه 298
 LDA )هشدار انحراف از رانندگی بین خطوط همراه با کنترل فرمان(

f صفحه 315
 چراغ نور باالی اتوماتیک*

f صفحه 271
 RSA )سیستم کمکی تشخیص عالئم جاده ای(

f صفحه 330
 رادار دینامیکی کروز کنترل همراه با محدوده گسترده قابل تطبیق با سرعت*

f صفحه 336
 رادار دینامیکی کروز کنترل*

f صفحه 351

 هشدار

  حسگر ایمنی تویوتا
حسگر ایمنی تویوتا با فرض اینکه راننده ایمن می راند برای کمک به کاهش تصادف سرنشینان و خودرو 

و کمک به رانندگی در شرایط عادی برای راننده، طراحی شده است.
به علت وجود محدودیت در میزان درستی شناسایی و عملکرد کنترل این سیستم، بیش از اندازه به 
این سیستم اطمینان نداشته باشید. راننده همواره مسئولیت توجه به اطراف خودرو و رانندگی ایمن را 

بر عهده دارد.

 *: در صورت تجهیز



291
گی

ند
ران

4 

5-4. استفاده از سیستم های حمایتی در رانندگی

ثبت اطالعات خودرو

سیستم پیشگیری از تصادف مجهز به کامپیوتر پیشرفته ای است که اطالعات خاص زیر را ثبت می کند:
• وضعیت گاز

• وضعیت ترمز
• سرعت خودرو

• وضعیت عملکردی سیستم پیشگیری از تصادف
• اطالعات )مانند فاصله و سرعت نسبی بین خودروی شما و خودروی جلویی یا سایر موارد(

سیستم ایمنی پیشگیری از تصادف قادر به ثبت مکالمات، صداها یا تصاویر نمی باشد.
 نحوه استفاده از اطالعات 

تویوتا از اطالعات ثبت شده دراین کامپیوترها برای عیب یابی، انجام تحقیقات، توسعه و افزایش کیفیت 
استفاده می کند.

تویوتا اطالعات ثبت شده را در اختیار هیچ شخص ثالثی به جز موارد زیر قرار نخواهد داد:
• درصورت توافق با مالک خودرو یا اجاره کننده 

• درصورت درخواست رسمی پلیس، دادگاه یا نماینده دولت
• برای استفاده در موارد قانونی توسط تویوتا

• به منظور تحقیق در زمانی که اطالعات در ارتباط با خودرویی خاص یا مالک خودرو نباشد.
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سنسورها

نیاز جهت فعال کردن  دونوع سنسور پشت شبکه جلو پنجره و شیشه جلو قرار دارد که اطالعات مورد 
سیستم های کمکی رانندگی را تشخیص می دهد.

 سنسور رادار  
 سنسور دوربین

 هشدار

  جلوگیری از بوجود آمدن اشکال در عملکرد سنسور رادار
پیشگیری های زیر را مدنظر قراردهید.

در غیراین صورت ممکن است سنسور رادار به درستی عمل نکرده و احتمال بروز تصادف و در نتیجه 
آسیب های جسمی جدی یا مرگ به وجود آید.

 سنسور رادار و آرم روی شبکه جلو پنجره را همواره تمیز نگه دارید.
 سنسور رادار

 آرم روی شبکه جلو پنجره
روی  آرم  پشت  یا  جلو  یا  رادار  سنسور  جلوی  اگر 
و  برف  یا  آب  قطرات  با  یا  کثیف  پنجره  شبکه جلو 

غیره پوشیده شده است، آن را تمیز کنید.
سنسور رادار و آرم روی شبکه جلو پنجره را با پارچه 
عالمتی  آن  روی  باشید  مواظب  کنید،  تمیز  نرمی 

نگذارید یا صدمه وارد نکنید.
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 هشدار

 از چسباندن تجهیزات جانبی، برچسب ها )شامل برچسب های شفاف( یا اشیاء دیگر در سنسور رادار، 
آرم روی شبکه جلو پنجره یا محدوده اطراف آن خودداری نمایید.

 سنسور رادار یا محدوده اطراف آن را در معرض ضربه شدید قرار ندهید. اگر سنسور رادار، شبکه جلو 
پنجره یا آرم جلوی آن در معرض ضربه شدید قرار گرفت، جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز 

تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
 سنسور رادار را جدا نکنید.

 از تغییر دادن یا رنگ کردن سنسور رادار، آرم شبکه جلو پنجره یا محدوده اطراف آن خودداری نمایید.
 درصورت نیاز به پیاده کردن، نصب یا تعویض سنسور رادار، شبکه جلو پنجره یا آرم جلو، با نمایندگی 

مجاز تویوتا یا تعمیرگاه  مجاز تویوتا تماس بگیرید.
  جلوگیری از بوجود آمدن اشکال در عملکرد سنسور دوربین

پیشگیری های زیر را مدنظر قراردهید.
در غیراین صورت ممکن است سنسور رادار به درستی عمل نکرده و احتمال بروز تصادف و در نتیجه 

آسیب های جسمی جدی یا مرگ به وجود آید.
 شیشه جلو را همواره تمیز نگه دارید.

• اگر شیشه جلو کثیف یا با لکه روغنی، قطرات آب، برف و غیره پوشیده شده است، آن را تمیز کنید.
• اگر از مواد مخصوص شیشه برای تمیز کردن شیشه جلو استفاده کردید، الزم است برای برطرف 
نمودن قطرات آب و غیره از محدوده شیشه جلو درجلوی سنسور دوربین از برف پاک کن استفاده 

نمایید.
• اگر سمت داخل شیشه جلو که سنسور دوربین قرار دارد کثیف می باشد، با نمایندگی مجاز تویوتا یا 

تعمیرگاه مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.
 از نصب آنتن یا چسباندن برچسب )شامل برچسب های 
جلو  در  جلو  شیشه  محدوده  به  دیگر  اجسام  یا  شفاف( 
سنسور دوربین )محدوده مات شده در تصویر( خودداری 

نمایید.
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 هشدار

 درصورت بخارگرفتن قسمتی از شیشه جلو در جلوی سنسور دوربین یا کثیف شدن و پوشانده شدن 
آن با یخ، با استفاده از سیستم گرم کن شیشه جلو اقدام به برطرف کردن بخار، قطرات آب یا یخ از 

شیشه جلو نمایید. )f صفحه 569، 562(
وسیله  به  دوربین  سنسور  جلوی  در  جلو  شیشه  محدوده  از  درستی  به  آب  قطرات  صورتی که  در   

برف پاک کن های شیشه جلو برطرف نگردد، تیغه و الستیک برف پاک کن را تعویض نمایید.
در صورتی که نیاز به جا زدن برف پاک کن ها یا تعویض تیغه های برف پاک کن باشد، با نمایندگی مجاز 

تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید. 
 از چسباندن طلق های رنگی روی شیشه جلو خودداری نمایید.

 درصورت صدمه یا ترک خوردگی شیشه جلو، آن را تعویض نمایید.
درصورت نیاز به تعویض شیشه جلو با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید.

 از خیس کردن سنسور دوربین خودداری نمایید.
 از تابش نور شدید به سنسور دوربین جلوگیری نمایید.



295
گی

ند
ران

4 

5-4. استفاده از سیستم های حمایتی در رانندگی

 هشدار

 از کثیف کردن یا صدمه دیدن سنسور دوربین خودداری نمایید.
درصورت تمیز کردن شیشه جلو از داخل، از پاشیده شدن تمیزکننده شیشه با لنزها جلوگیری نمایید.

همچنین از لمس لنزها خودداری کنید. درصورت کثیف شدن یا خرابی لنزها با نمایندگی مجاز تویوتا 
یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.

 سنسور دوربین را در معرض ضربه شدید قرار ندهید.
 موقعیت نصب یا جهت سنسور دوربین را تغییر نداده یا آن را پیاده نکنید.

 سنسور دوربین را جدا نکنید.
 از نصب دستگاه های الکترونیکی یا وسایلی که امواج الکتریکی قوی از خود ساطع می کنند در نزدیکی 

سنسور دوربین خودداری نمایید.
 از تغییر دادن تجهیزات خودرو در محدوده اطراف سنسور دوربین )سطح داخلی آینه های بغل وغیره( 

یا سقف خودداری نمایید.
 از نصب تجهیزات جانبی که ممکن است عملکرد سنسور دوربین را نسبت به درب موتور، شبکه جلو 
پنجره با سپر جلو مسدود نماید خودداری کنید. برای کسب اطالعات بیشتر با نمایندگی مجاز تویوتا 

یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید.
 درصورت نصب تخته مخصوص اسکی یا سایر اجسام بلند روی سقف، مطمئن شوید که این اجسام 

عملکرد سنسور دوربین را مسدود نمی کنند.
 از تغییر دادن چراغ های جلو یا سایر چراغ ها خودداری نمایید.
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2. لینک های سند تأییدیه اصلی 
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  PCS )سیستم ایمنی پیشگیری از تصادف(*

خودروها  دوربین،  سنسور  و  رادار  سنسور  از  استفاده  با  تصادف  از  پیشگیری  ایمنی  سیستم 
از  برخورد  احتمال حتمی  اگر سیستم،  را شناسایی می کند.  در جلوی خودرو  پیاده*  عابرین  و 
جلو با خودرو یا عابر پیاده را تشخیص دهد، هشداری جهت ترغیب راننده برای انجام عملکرد 
مناسب فعال شده و با افزایش نیروی ترمز به راننده جهت جلوگیری از تصادف کمک می کند. 
اگر سیستم احتمال بسیار قوی برخورد از جلو با خودرو یا عابر پیاده را تشخیص دهد، ترمزها به 
طور اتوماتیک درگیر شده تا از بروز تصادف جلوگیری کرده یا به کاهش صدمات ناشی از برخورد 

کمک نماید.
سیستم ایمنی پیشگیری از تصادف را می توان فعال/ غیرفعال نمود و زمانبندی هشدار آن را تغییر داد.

)f صفحه 302(
*: با توجه به کشوری که درآن خودرو فروخته شده، ممکن است عملکرد تشخیص عابر پیاده در دسترس 
نباشد. جهت کسب اطالعات بیشتر با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید.

*: در صورت تجهیز
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 هشدار پیشگیری از تصادف

در صورتی که سیستم احتمال زیاد تصادف از جلو را 
تشخیص دهد. آژیر به صدا در آمده و پیغام هشداری 
در صفحه نمایش چندمنظوره نمایش داده می شود تا 

راننده را به انجام عملکرد مناسب ترغیب نماید.

 ترمز کمکی پیشگیری از تصادف

در صورتی که سیستم، احتمال زیاد برخورد از جلو را تشخیص دهد، بسته به مقدار نیرویی که پدال ترمز را 
فشار می دهید، نیروی ترمز بیشتری را اعمال می کند.

 ترمزگیری پیشگیری از تصادف 

در صورتی که سیستم، احتمال زیاد برخورد از جلو را تشخیص دهد، به راننده هشدار می دهد. اگر سیستم 
به  تا  شده  درگیر  اتوماتیک  طور  به  ترمزها  است،  زیاد  بسیار  جلو  از  برخورد  احتمال  که  دهد  تشخیص 

جلوگیری از تصادف یا کاهش سرعت در هنگام تصادف کمک شود.
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 هشدار

  محدودیت های سیستم ایمنی پیشگیری از تصادف
 رانندگی به طور ایمن از مسئولیت های راننده است. همواره ایمن راننده کرده و به اطراف خود توجه 

داشته باشید.
تصادف  از  پیشگیری  ایمنی  سیستم  از  عادی  ترمزگیری  عملکردهای  جای  به  شرایطی  هیچ  تحت 
استفاده نکنید. این سیستم از بروز تصادف یا کاهش آسیب های ناشی از تصادف یا صدمه دیدن در 
هر شرایطی جلوگیری نمی کند. بیش از اندازه به این سیستم وابسته نباشید. بی توجهی به موارد فوق 

ممکن است منجربه تصادف و در نتیجه آسیب های جسمی جدی یا مرگ می شود.
تصادف  و  برخورد  از  ناشی  یا کاهش صدمات  تصادف  از  این سیستم جهت جلوگیری  این وجود  با   
طراحی شده است و با توجه به شرایط مختلف ممکن است تأثیرات آن نیز تغییر کند، بنابراین ممکن 

است سیستم همواره عملکرد یکسانی ندارد.
دقت  با  همواره  و  نباشید  وابسته  این سیستم  به  اندازه  از  بیش  کنید.  مطالعه  را  زیر  بادقت شرایط 

رانندگی نمایید.
• شرایطی که تحت آن ممکن است حتی اگر احتمال تصادف وجود نداشته باشد، سیستم عمل کند: 

f صفحه 308
• شرایطی که تحت ان ممکن است سیستم به درستی عمل نکند: f صفحه 311

 هرگز سعی در آزمایش کردن سیستم ایمنی پیشگیری از تصادف نکنید، زیرا ممکن است سیستم به 
درستی عمل نکرده و احتمال بروز تصادف به وجود آید.

  ترمزگیری پیشگیری از تصادف
 درصورت انجام عملکردهای خاصی توسط راننده، ممکن است عملکرد ترمزگیری پیشگیری از تصادف 

فعال نشود.
اگر پدال گاز محکم فشرده یا غربیلک فرمان چرخانده شود، ممکن است سیستم تشخیص دهد که 
از  پیشگیری  ترمزگیری  عملکرد  فعال شدن  از  داده  انجام  موقع ای  به  و  مناسب  راننده عکس العمل 

تصادف جلوگیری شود.
 درچنین شرایطی، درحالی که عملکرد ترمزگیری پیشگیری از تصادف فعال می باشد، اگر پدال گاز به 
شدت فشرده یا غربیلک فرمان چرخانده شود و سیستم تشخیص دهد که راننده عکس العمل مناسب 

و به موقع ای داشته است، ممکن است عملکرد ترمزگیری پیشگیری از تصادف لغو گردد.
 اگر پدال ترمز فشار داده شود، ممکن است سیستم تشخیص دهد که راننده عکس العمل مناسب و 
به موقع ای داشته واحتمال دارد تأخیری در زمان بندی عملکرد ترمزگیری پیشگیری از تصادف به 

وجود آید.
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 هشدار

  چه زمانی سیستم ایمنی پیشگیری از تصادف را غیرفعال نماییم
 در شرایط زیر، سیستم ایمنی پیشگیری از تصادف را غیرفعال کنید، زیرا ممکن است سیستم به درستی 

فعال نشده و احتمال بروز تصادف و در نتیجه آسیب های جسمی جدی یا مرگ وجود داشته باشد.
 درصورت بکسل کردن خودرو

 در صورتی که از خودرو به عنوان یدک کش خودروی دیگر استفاده شود.
 درصورت انتقال خودرو به وسیله کامیون، قایق، قطار یا وسیله حمل مشابه دیگر 

 در حالیکه موتور روشن است خودرو بوسیله جک باال آورده شده و تایرها آزادانه بچرخند.
 در معاینه فنی و استفاده از دستگاه دینامومتر یا دستگاه سنجش سرعت یا باالنس.

 در صورتی که در اثر تصادف یا سایر عوامل، ضربه شدیدی به سپر جلو یا شبکه جلو پنجره وارد شود.
 اگر خودرو در حالت پایدار قابل راندن نباشد مانند زمانی که خودرو تصادف کرده یا دچار نقص فنی 

شده باشد.
 درصورت راندن خودرو درحالت اسپرتی یا خارج از جاده

 در صورتی که الستیک ها به طور مناسب باد نشده اند.
 در صورتی که الستیک ها بیش از اندازه ساییده شده باشند.

 در صورتی که از الستیک هایی با اندازه غیرمجاز استفاده شده باشد.
 درصورت استفاده از زنجیر چرخ

 درصورت استفاده از چرخ زاپاس سایز کوچک یا کیت پنچرگیری الستیک
 چنانچه از تجهیزاتی )مانند تیغه برف روب و غیره( که ممکن است عملکرد سنسور رادار یا سنسور 

دوربین را مسدود نماید بطور موقت در خودرو نصب شود.
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تغییر دادن تنظیمات سیستم پیشگیری از تصادف

  فعال یا غیرفعال کردن سیستم پیشگیری از تصادف
  نمایشگر مونوکروم 

سیستم پیشگیری از تصادف را می توان در صفحه نمایش چندمنظوره به شرح زیر فعال/ غیرفعال نمود: 
هربار که سوئیچ موتور در موقعیت روشن “ON” قرار می گیرد، این سیستم بطور اتوماتیک فعال 

می گردد.
  1 کلید “DISP” از کلیدهای کنترل صفحه نمایش را فشار داده و  را انتخاب نمایید و کلید 

“DISP” را فشار داده و نگه دارید.
  2 کلید “DISP” از کلیدهای کنترل صفحه نمایش را فشار داده و  را انتخاب نمایید و کلید 

“DISP” را فشار داده و نگه دارید.
 )on/off( را فشار داده و حالت روشن/ خاموش  نمایش  از کلیدهای کنترل صفحه   ”DISP“   3 کلید 

سیستم پیشگیری از تصادف را انتخاب نمایید.
  4 کلید “DISP” از کلیدهای کنترل صفحه نمایش را فشار داده و تنظیمات مورد نظر )روشن/ خاموش( 

را انتخاب نمایید. 
 PCS چنانچه سیستم غیرفعال گردد، چراغ هشدار
چندمنظوره  نمایشگر  در صفحه  پیغامی  و  روشن 

نشان داده می شود. 
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 نمایشگر رنگی 
سیستم پیشگیری از تصادف را می توان در صفحه نمایش چندمنظوره به شرح زیر فعال/ غیرفعال نمود: 

هربار که سوئیچ موتور در موقعیت روشن “ON” )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( 
یا حالت روشن IGNITION ON )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار  گیرد، 

این سیستم بطور اتوماتیک فعال می شود. 
  1 کلیدهای کنترل “>” یا “<” ازکلیدهای صفحه نمایش را فشار داده و  را انتخاب نمایید.

و  انتخاب  را  و   را فشار داده  نمایش  از کلیدهای صفحه   ”˅“ “ʌ”یا    2 کلیدهای کنترل 

 را فشار دهید.  

  3 کلیدهای کنترل “ʌ” یا “˅” از کلیدهای صفحه نمایش را فشار داده و  را انتخاب و  

را فشار دهید.  تا تنظیمات مورد نظر )روشن/ خاموش( انتخاب شود.
 PCS غیرفعال کرد، چراغ هشدار  چنانچه سیستم 
چندمنظوره  نمایشگر  صفحه  در  پیغامی  و  روشن 

نشان داده می شود.
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  تغییر زمانبندی سیستم هشدار پیشگیری از تصادف 
 نمایشگر مونوکروم 

زمانبندی سیستم هشدار پیشگیری از تصادف در صفحه نمایش چندمنظوره به شرح زیر تغییر می کند: 
در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت خاموش )OFF(، تنظیمات زمانبندی عملکرد سیستم 

حفظ می گردد. 
انتخاب نمایید و کلید  از کلیدهای کنترل صفحه نمایش را فشار داده و  را   ”DISP“1 کلید  

“DISP” را فشار داده و نگه دارید.

  2 کلید “DISP” از کلیدهای کنترل عملکرد صفحه نمایش را فشار داده و  را انتخاب نمایید و کلید 

“DISP” را فشار داده و نگه دارید.

  3 کلید “DISP” از کلیدهای کنترل صفحه نمایش را فشار داده و تنظیمات زمانبندی سیستم هشدار 

پیشگیری از تصادف را انتخاب نمایید و سپس کلید “DISP” رافشار داده و نگه دارید.
  4 کلید “DISP” از کلیدهای کنترل صفحه نمایش را فشار داده و تنظیمات موردنظر را انتخاب کنید.

 دور
فعال  پیش فرض  زمانبندی  از  زودتر  هشدار 

می گردد.
 متوسط 

تنظمیات پیش فرض می باشد.
 نزدیک

فعال  پیش فرض  زمانبندی  از  دیرتر  هشدار 
می گردد.
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 نمایشگر رنگی 
زمانبندی هشدار پیشگیری از تصادف در صفحه نمایش چندمنظوره به شرح زیر تغییر می کند:

در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت خاموش )OFF(، تنظیمات زمانبندی عملکرد سیستم 
حفظ می گردد. 

  1 کلیدهای کنترل ”>” یا ”<” ازکلیدهای صفحه نمایش را فشار داده و  را انتخاب نمایید.

و  انتخاب  را  و   را فشار داده  نمایش  از کلیدهای صفحه   ”˅” ”ʌ”یا    2 کلیدهای کنترل 

 را فشار دهید.  

  3 کلیدهای کنترل ”ʌ” یا ”˅” از کلیدهای صفحه نمایش را فشار داده و  را انتخاب و  را فشار 

دهید.  تا تنظیمات مورد نظر )روشن/ خاموش( انتخاب شود
 دور

فعال  پیش فرض  زمانبندی  از  زودتر  هشدار 
می گردد.
 متوسط 

تنظمیات پیش فرض می باشد.
 نزدیک

فعال  پیش فرض  زمانبندی  از  دیرتر  هشدار 
می گردد.
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  شرایط عملکردی 
با توجه به منطقه ای که خودرو فروخته شده است، عملکرد تشخیص عابر پیاده در دسترس قرار می گیرد. 

عملکرد در دسترسمناطق 
A عملکرد تشخیص عابر پیاده در دسترس قرار می گیرد.منطقه
B عملکرد تشخیص عابر پیاده در دسترس قرار نمی گیرد.منطقه

جهت آشنایی با جزئیات، مطلب زیر را مطالعه نمایید.
A منطقه 

)عملکرد تشخیص عابر پیاده در دسترس می باشد(
سیستم پیشگیری از تصادف فعال است و سیستم تشخیص می دهد که احتمال تصادف از جلو با خودرو یا 

عابر پیاده زیاد است.
 هشدار پیشگیری از تصادف:

می باشد. )برای تشخیص عابر پیاده، سرعت  • سرعت خودرو تقریبا بین 10 و mph( 180 km/h 110 و 7(
می باشد.( خودرو تقریبا بین 10 و 50mph[ 80 km/h و 7[

یا بیشتر می باشد. )7mph( 10 km/h • سرعت نسبی بین خودروی شما و خودرو یا عابر جلویی تقریبا
 ترمزکمکی پیشگیری از تصادف:

• سرعت خودرو تقریبا بین 30 و km/h 180 )19 و 110mph( می باشد. )برای عملکرد تشخیص عابر 
پیاده، سرعت خودرو تقریبا بین 30 و km/h 80 ]19 و 50mph[ می باشد.(

• سرعت نسبی بین خودروی شما و خودرو یا عابر جلویی تقریباً )30km/h)19mph یا بیشتر می باشد.
 ترمزگیری پیشگیری از تصادف:

• سرعت خودرو تقریبا بین 10 و  50mph( 180 km/h و 7( می باشد. )برای عملکرد تشخیص عابر پیاده، 
می باشد.( سرعت خودرو تقریبا بین 10 و  50mph[ 80 km/h و 7[

یا بیشتر می باشد. )7mph( km/h 10 سرعت نسبی بین خودروی شما و خودرو یا عابر جلویی تقریبا •
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ممکن است در شرایط زیر سیستم فعال نشود:
 اگر ترمینال باتری جدا و مجدد وصل شود و سپس خودرو برای مدت زمان مشخصی رانده نشده باشد.

 اگر دسته دنده در موقعیت دنده عقب R باشد.
 اگر سیستم VSC غیرفعال باشد. )فقط عملکرد هشدار پیشگیری از تصادف فعال می باشد(

B منطقه 
)عملکرد تشخیص عابر پیاده در دسترس نمی باشد(

سیستم ایمنی پیشگیری از تصادف فعال می باشد و سیستم تشخیص می دهد که احتمال تصادف از جلو 
زیاد است. 

هر کدام از عملکردها در سرعت های زیر فعال می شوند: 
 هشدار پیشگیری از تصادف:

• سرعت خودرو تقریبا بین 15 و km/h 180 )10 و 110mph( می باشد. 
• سرعت نسبی بین خودروی شما و خودروی جلویی تقریبا 7mph( 10 km/h( یا بیشتر می باشد.

 ترمزکمکی پیشگیری از تصادف:
• سرعت خودرو تقریبا بین 30 و km/h 180 )19 و 110mph( می باشد. 

• سرعت نسبی بین خودروی شما و خودروی جلویی تقریبا 19mph( 30 km/h( یا بیشتر می باشد.
 ترمزگیری پیشگیری از تصادف:

• سرعت خودرو تقریبا بین 15 و km/h 180 )10 و 110mph( می باشد.
• سرعت نسبی بین خودروی شما و خودروی جلویی تقریبا 7mph( 10 km/h( یا بیشتر می باشد.

ممکن است در شرایط زیر سیستم فعال نشود:
 اگر ترمینال باتری جدا و مجدد وصل شود و سپس خودرو برای مدت زمان مشخصی رانده نشده باشد.

 اگر دسته دنده در موقعیت دنده عقب R باشد.
 اگر سیستم VSC غیرفعال باشد. )فقط عملکرد هشدار پیشگیری از تصادف فعال می باشد(
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  عملکرد تشخیص عابر پیاده*
براساس  از تصادف، عابرین پیاده را  ایمنی پیشگیری  سیستم 
شناسایی  شده،  داده  تشخیص  جسم  حرکت  و  شکل  اندازه، 
می کند. با این وجود ممکن است عابر پیاده با توجه به میزان 
روشنایی محیط اطراف، حرکت، حالت و زاویه جسم تشخیص 
سیستم  مناسب  عملکرد  از  و  نگردد  شناسایی  شده،  داده 

جلوگیری نماید. )f صفحه 313(

*: با توجه به کشوری که در آن خودرو فروخته شده، ممکن است عملکرد تشخیص عابر پیاده در دسترس 
نباشد.

  لغو عملکرد ترمزگیری پیشگیری از تصادف
 درصورت فعال بودن عملکرد ترمزگیری پیشگیری از تصادف، اگر هرکدام از شرایط زیر به وجود آید، این 

عملکرد غیرفعال )لغو( می گردد.
• پدال گاز محکم فشار داده شود.

• غربیلک فرمان سریع یا ناگهانی چرخانده شود.
  شرایطی که ممکن است سیستم را فعال نماید حتی اگر احتمال تصادف وجود نداشته باشد

 در شرایطی مانند زیر، ممکن است سیستم تشخیص دهد که احتمال برخورد از جلو وجود دارد و سیستم 
فعال گردد.

• درصورت عبور خودرو یا عابر پیاده
• درصورت تغییر الین حین سبقت گرفتن از خودروی جلویی

• درصورت سبقت گرفتن از خودروی جلویی که درحال تغییر الین می باشد.
حال  در  که  جلویی  از خودروی  گرفتن  درصورت سبقت   •

گردش به سمت راست یا چپ می باشد.

• درصورت عبور خودروی جلویی که از الین روبرو که خودرو 
برای گردش به راست یا چپ متوقف شده است.
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• درصورت راندن درجاده ای که ممکن است جایگاه خودروی 
در  رانندگی  مانند  کند  تغییر  نسبی  صورت  به  جلویی 

جاده های پرپیچ و خم.

• در صورتی که خودروی عبوری به ناگهان سرعتش را کم کند.
• اگر جلوی خودرو باال یا پایین باشد، مانند زمانی که سطح 

جاده ناهموار یا دارای دست انداز است.
مانند گاردریل ها،  نزدیکی اجسام کنار جاده  زمانی که در   •
دکل های تأسیساتی، درختان یا دیوارها رانندگی می کنید.

در  جاده  کنار  در  یا جسمی  پیاده  عابر  زمانی که خودرو،   •
ابتدای پیچ وجود داشته باشد.

ساختارهایی  که  باریک  مسیرهای  در  رانندگی  درصورت   •
در دو طرف جاده قرار دارند مانند تونل ها یا روی پل های 

فلزی
• وجود اجسام فلزی )درپوش های فاضالب، صفحه فلزی و 

غیره(، پله یا برآمدگی روی سطح جاده یا کنار جاده
خیلی  عبور  درحال  پیاده  عابر  به  خودرو  صورتی که  در   •

نزدیک شود.
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• درصورت عبور از میان مسیرهایی که دارای ساختار کوتاهی 
در روی جاده باشند. )سقف های کوتاه، چراغ راهنمایی و 

رانندگی و غیره(

در  وغیره(  بوردها  )بیل  یک جسم  زیر  از  عبور  درصورت   •
باالی جاده سرباالیی

• زمانی که با سرعت به جایگاه اخذ عوارض راه، مانع محدوده پارک یا سایر موانعی که بازوبسته می شوند 
نزدیک شوید.

• درصورت استفاد از کارواش اتوماتیک
• درصورت رانندگی از میان یا زیر اجسامی که ممکن است 
شاخه   ، انبوه  علف های  مانند  کنند  پیدا  تماس  با خودرو 

درختان یا بنر

• درصورت پاشیدن آب، برف، گردو غبار و غیره از خودروی جلویی
• درصورت رانندگی از میان مه یا دود

• درصورت وجود الگوها یا نقاشی هایی روی جاده یا دیوار که ممکن است به اشتباه خودرو یا عابر پیاده 
تصور شود*

یا  بزرگ  مانند کامیون های  رادیویی منعکس می کنند  امواج  اجسامی که  نزدیک  رانندگی  در صورت   •
گاردریل ها

سایر  یا  برق  نیروگاه   رادیو،  پخش  ایستگاه های  تلویزیونی،  فرستنده های  نزدیک  رانندگی  درصورت   •
مکان  هایی که ممکن است امواج رادیویی قوی یا نویز الکتریکی ایجاد کنند

*: با توجه به منطقه  که خودرو  درآن فروخته شده، ممکن است عملکرد تشخیص عابر پیاده در دسترس 
نباشد.
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  شرایطی که ممکن است سیستم بدرستی عمل نکند.
به  رادار دوربین تشخیص داده نشود و سیستم  به وسیله سنسور  زیر، ممکن است خودرو   در شرایط 

درستی عمل نکند.
• درصورت نزدیک شدن خودرو روبرویی به خودروی شما

• در صورتی که وسیله نقلیه جلویی، موتور سیکلت یا دوچرخه باشد.
• درصورت نزدیک شدن به کنار یا جلوی خودروی دیگر.

• در صورتی که سپر عقب خودروی جلویی کوچک باشد، مانند کامیونی که دارای بار نمی باشد.
باشد  پایینی  عقب  انتهای  دارای  جلویی  خودروی  اگر   •

مانند تریلرهای مسطح کوتاه.

• اگر خودروی جلویی درحال حمل باری باشد که از سپر عقب بیرون زده باشد.
• اگر فاصله خودروی جلویی از زمین بسیار زیاد باشد.

• اگر خودروی جلویی دارای شکل نامنظمی باشد مانند تراکتور یا سایدکار
• اگر خورشید یا سایر منابع نوری به طور مستقیم به خودرو جلویی بتابد.

• اگر خودرویی به جلوی خودروی شما بپیچد یا قرار گرفتن در کنار یک خودرو
• اگر خودروی جلویی حرکت ناگهانی کند )مانند تغییر مسیر ناگهانی، شتاب گیری یا کاهش سرعت(

• درصورت پیچیدن ناگهانی در پشت خودروی عبوری
خودروی  درجلوی  مستقیما  جلویی  خودروی  زمانی که   •

شما قرار نگرفته باشد.
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• درصورت رانندگی در هوای نامساعد مانند بارش شدید باران، مه، برف یا طوفان شن
• درصورت پاشیده شدن آب، برف، گردوغبار و غیره از خودروی جلویی

• درصورت رانندگی در میان مه یا دود
یا  مانند ورود  تغییر می کند  ناگهانی  به طور  از مکان هایی که میزان روشنایی آن  رانندگی  درصورت   •

خروج از تونل ها.
• درصورت تابش مستقیم نور شدید خورشید یا نور چراغ های جلوی خودروهای روبه رو به سنسورهای 

دوربین 
• زمانی که محیط اطراف تاریک باشد مانند زمان طلوع یا غروب خورشید، هنگام شب یا رانندگی در تونل

• پس از روشن کردن موتور، خودرو در مدت زمان مشخصی رانده نشود.
• حین چرخش به سمت چپ یا راست پس از گذشت چند ثانیه چرخیدن به سمت چپ یا راست

• حین رانندگی در سر پیچ و به مدت چندثانیه پس از رانندگی در سر پیچ
• در صورت لغزیدن خودرو

• در صورتی که جلوی خودرو باال یا پایین باشد.

• اگر چرخ ها از تنظیم خارج شده باشند.
• اگر تیغه برف پاک کن، سنسور دوربین را مسدود کرده باشد.

• درصورت تکان خوردن خودرو
• در صورتی که خودرو با سرعت بیش از اندازه رانده شود.

• درصورت رانندگی روی جاده شیب دار 
• درصورت تغییر کردن تنظیمات سنسور رادار یا سنسور دوربین 
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سیستم  صحیح  عملکرد  از  و  نیاید  دست  به  مناسبی  ترمزگیری  نیروی  است  ممکن  زیر،  شرایط  در   
جلوگیری شود:

• اگر عملکرد ترمزگیری تا حد زیادی نتواند به درستی عمل کند مانند زمانی که قطعات ترمز بیش از 
اندازه سرد، داغ یا خیس باشند.

• اگر خودرو به درستی تعمیرو نگهداری نشده است )ترمزها یا تایرها بیش از اندازه سایش یافته اند یا فشار 
باد تایرها نامناسب باشند و غیره(

• درصورت رانندگی در جاده های شنی یا سایر سطوح لغزنده
 عابرین پیاده مانند موارد زیر ممکن است به وسیله سنسور رادار و سنسور دوربین شناسایی نشوند و از 

عملکرد صحیح سیستم جلوگیری شود.*:
• عابرین پیاده ای که کوتاه تر از 1 متر ).3.2ft( یا بلندتر از 2 متر ).6.5ft( باشند.

• عابرین پیاده ای که لباس  های گشاد پوشیده اند )بارانی، دامن بلند و غیره( که منجر به ایجاد سایه ای 
مبهم می شود.

• عابرین پیاده ای که کیف های بزرگ، چتر و غیره با خود دارند که قسمتی از بدن آن ها را می پوشاند.
• عابرین پیاده ای که به سمت جلو خم شده اند یا چمپاتمه زده اند.

• عابرین پیاده ای که در حال هل دادن کالسکه، ویلچر، دوچرخه یا سایر وسایل نقلیه باشند.
• گروهی از عابرین پیاده که نزدیک به هم قرار دارند.

• عابرین پیاده ای که لباس سفید رنگ و بیش از اندازه درخشان پوشیده اند.
• عابرین پیاده ای که در تاریکی قرار دارند مانند هنگام شب یا در تونل

• عابرین پیاده ای که میزان درخشش یا رنگ لباس هایشان مانند محیط اطراف یکسان است.
• عابرین پیاده نزدیک دیوارها، حصارها، گاردریل ها یا اجسام بزرگ

قرار  جاده  روی  غیره(  و  فلزی  صفحه  فاضالب،  )درپوش های  فلزی  اجسام  روی  که  پیاده ای  عابرین   •
گرفته اند.

• عابرین پیاده ای که خیلی سریع راه می روند.
• عابرین پیاده ای که به طور ناگهانی سرعت شان را تغییر می دهند.

• عابرین پیاده ای که از پشت خودرو یا جسم بزرگ بیرون بیایند.
• عابرین پیاده ای که به کنار خودرو )آینه بغل و غیره( خیلی نزدیک شده باشند.

*: با توجه به کشوری که در آن خودرو فروخته شده است، ممکن است عملکرد شناسایی عابرین پیاده در 
دسترس نباشد.
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در  هشدار  پیغام  نمایش  و   PCS سیستم هشدار  چراغ  شدن  روشن  یا  زدن  چشمک  صورت  در    
صفحه نمایش چندمنظوره

در  اشکالی  یا  نباشد  بطور موقت  در دسترس  است  )PCS( ممکن  تصادف  از  پیشگیری  ایمنی  سیستم 
عملکرد سیستم بوجود آمده باشد. 

 در شرایط زیر، زمانی که سیستم به شرایط عملکرد عادی باز می گردد، چراغ هشدار خاموش شده، پیغام 
هشدار محو می گردد و سیستم فعال می شود:

• اگر سنسور رادار یا سنسور دوربین یا محدوده اطراف هرکدام از سنسورها داغ شده باشد مانند قرار 
داشتن در زیر نور آفتاب

• اگر سنسور رادار یا سنسور دوربین یا محدوده اطراف هر کدام از سنسورها سرد شده باشد مانند قرار 
داشتن در محیط بیش از اندازه سرد.

• هنگامی که سنسور رادار یا آرم جلو پنجره کثیف یا با برف و غیره پوشیده شده باشد.
• زمانی که قسمتی از شیشه جلو در جلوی سنسور دوربین بخار گرفته یا بوسیله آلودگی یا یخ پوشانده 

شده باشد )گرمکن شیشه جلو: f صفحه 569، 562( 
• اگر سنسور رادار مسدود شده باشد مانند زمانی که درب موتور باز باشد یا برچسبی روی شیشه جلو 

نزدیک سنسور دوربین چسبانده شده باشد.
نگردد،  ناپدید  پیغام هشدار  با  ادامه دهد  به چشمک زدن  یا  PCS روشن   در صورتی که چراغ هشدار 
ممکن است سیستم دچار اشکال شده باشد. بالفاصله جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا 

تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید. 
VSC در صورت غیرفعال شدن سیستم  

 در صورت غیرفعال شدن سیستم  f( VSC صفحه 464(، عملکرد سیستم ترمز کمکی پیشگیری از 
تصادف و عملکرد ترمزگیری پیشگیری از تصادف نیز غیرفعال می شوند. 

”VSC TURNED OFF PRE-COLLISION BRAKE  روشن شده و پیغام PCS چراغ هشدار سیستم 
“SYSTEM UNAVAILABLE )سیستم VSC غیرفعال شده و سیستم ترمز پیشگیری از تصادف در دسترس 
نمی باشد( )نمایشگر مونوکروم(/ “VSC Turned Off Pre-Collision Brake System Unavailable” )سیستم 
VSC غیرفعال شده و سیستم ترمز پیشگیری از تصادف در دسترس نمی باشد( )نمایشگر رنگی( در صفحه 

نمایش چندمنظوره نشان داده می شود.   
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  LDA )سیستم هشدار انحراف از رانندگی بین خطوط همراه با کنترل فرمان(*

 خالصه ای از عملکرد سیستم

درصورت رانندگی در بزرگراه ها یا آزادراه ها با خطوط سفید )زرد( رنگ، زمانی که خودرو از خط منحرف 
شود، به راننده هشدار می دهد و با استفاده از عملکرد غربیلک فرمان، خودرو را در الین خود نگه می دارد.

سیستم LDA ، خطوط سفید )زرد( رنگ قابل رؤیت 
را با استفاده از سنسور دوربین که در قسمت باالیی 

شیشه جلو تعبیه شده، تشخیص می دهد.

*: در صورت تجهیز
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LDA عملکردهای مربوط به سیستم

)LDA( عملکرد هشدار انحراف  از رانندگی بین خطوط 

از الین  زمانی که سیستم تشخیص دهد که خودرو 
خود منحرف شده، برای آگاه کردن راننده هشداری 
در صفحه نمایش چندمنظوره نمایش داده می شود 

و آژیر هشدار به صدا درمی آید.
شرایط  هشدار،  آژیر  درآمدن  صدا  به  درصورت 
از  استفاده  وبا  نمایید  بررسی  را  جاده  اطراف 
به  را  خودرو  دقت  با  فرمان  غربیلک  عملکرد 
رنگ  )زرد(  به وسط خطوط سفید  عقب  سمت 

حرکت دهید.
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 عملکرد کنترل فرمان

ممکن  خودرو  که  تشخیص  دهد  سیستم  زمانی که 
لزوم  صورت  در  شود،  خارج  خود  الین  از  است 
به  فرمان،  غربیلک  عملکرد  از  استفاده  با  سیستم 
مقدار کم و در مدت بسیار کوتاه، خودرو را در الین 

حرکت خود حفظ می کند.
فرمان  غربیلک  که  دهد  تشخیص  سیستم  اگر 
یا  نماید  عمل  ثابتی  زمانی  بازه  در  نمی تواند 
ندارد،  وجود  فرمان  برای چرخاندن  نیروی الزم 
منظوره  چند  نمایش  در صفحه  هشداری  پیغام 
نمایش داده می شود و عملکرد به طور موقت لغو 

می گردد.
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 هشدار حرکت مارپیچ خودرو

شدن  خارج  یا  خودرو  مارپیچی  حرکت  درصورت 
خودرو چندین دفعه از الین خود، برای آگاه نمودن 
راننده آژیر هشدار به صدا در آمده و پیغام هشداری 
در صفحه نمایش چندمنظوره نمایش داده می شود.

 هشدار

LDA پیش از استفاده از سیستم  
فقط وابسته به سیستم LDA نباشید. سیستم LDA نه خودرو را به طور اتوماتیک می راند و نه نیاز به 
توجه و دقت به محدوده جلوی خودرو راکاهش می دهد. بنابراین راننده همواره مسئولیت توجه به محیط 
اطراف خود، فرمان دادن در مسیر درست حرکت و رانندگی ایمن را بر عهده دارد. بنابراین درصورت 

خستگی، مثاًل پس از رانندگی طوالنی مدت، استراحت کافی داشته باشید.
بی توجهی به این موارد منجر به بروز تصادف و درنتیجه آسیب های جسمی جدی یا مرگ می شود.

  از بروز خطا در عملکرد سیستم LDA اجتناب کنید
درصورت استفاده نکردن از سیستم LDA ، سیستم را به وسیله کلید LDA غیرفعال نمایید.
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 هشدار

LDA شرایط نامناسب برای سیستم  
در شرایط زیر از سیستم LDA استفاده نکنید.

ممکن است سیستم به درستی عمل نکرده و باعث بروز تصادف و درنتیجه آسیب های جسمی جدی یا 
مرگ شود. 

 در صورت استفاده از چرخ زاپاس سایز کوچک )در صورت تجهیز(، زنجیر چرخ و غیره.
 در صورتی که الستیک ها بیش از اندازه ساییده شده باشند یا فشار باد الستیک کم باشد.

 استفاده از الستیک هایی که از نظر ساختار، شرکت سازنده، برند یا الگوی آج متفاوت می باشند.
 اشیاء یا ساختارهایی در کنار جاده که به اشتباه خطوط سفید )زرد( رنگ تشخیص داده می شوند 

)مانند گاردریل، جدول پیاده رو، تابلوهای بازتاب کننده نور و غیره(.
 رانندگی روی جاده های پوشیده از برف.

 به دلیل بارش باران، برف، مه، گردو غبار و غیره، دیدن خطوط سفید )زرد( رنگ مشکل می باشد.
 عالئم تعمیر آسفالت، عالئم خطوط سفید )زرد( رنگ و غیره به دلیل تعمیر در جاده وجود داشته 

باشند.
 راندن خودرو در مسیر موقت یا مسیر محدود شده  به دلیل تعمیرات جاده.

 راندن خودرو در جاده های لغزنده به دلیل بارش باران، برف و یخ زدگی سطح جاده و غیره.
 راندن خودرو در مسیرهای پر رفت و آمد )دارای ترافیک سنگین( غیر از بزرگراه و آزاد راه 

 راندن خودرو در مناطق دارای کارگاه  های ساختمان سازی.
 خودرو، تریلر یا خودروی دیگری را یدک بکشد.

  از نقص فنی و عملکرد نادرست سیستم LDA جلوگیری نمایید
 از تغییر عملکرد چراغ های جلو یا چسباندن برچسب به سطح روی چراغ ها خودداری نمایید.

 از تغییر سیستم تعلیق و غیره خودداری نمایید. درصورت نیاز به تعویض سیستم تعلیق و غیره با 
نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.

 از قراردادن یا نصب هر شیء روی درب موتور یا جلو پنجره خودداری نمایید. از نصب کردن گاردگریل 
)انواع گارد جلو( خودداری نمایید.

 در صورتی که شیشه جلو نیاز به تعمیر دارد، با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا 
تماس بگیرید.
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 LDA  فعال کردن سیستم
برای فعال کردن سیستم LDA ، کلید LDA، را فشار دهید.

نشانگر LDA روشن شده و پیغامی در صفحه نمایش چندمنظوره نمایش داده می شود.
برای غیرفعال کردن سیستم LDA، کلید LDA را مجدد فشار دهید.

درصورت فعال یا غیرفعال کردن سیستم LDA، تا زمانی که موتور روشن شود، عملکرد سیستم LDA با 
همان شرایط ادامه پیدا می کند.

 نمایشگر مونوکروم                                            نمایشگر رنگی
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نشانگرهای روی صفحه نمایش چندمنظوره

 نمایشگر مونوکروم 
LDA نشانگر 

وضعیت  از  راننده   ،LDA نشانگر  شدن  روشن  با 
عملکردی سیستم LDA آگاه می شود.

روشن شدن نشانگر LDA به رنگ سفید:
سیستم LDA فعال است 

روشن شدن نشانگر LDA به رنگ سبز: 
فعال  فرمان  کنترل  عملکرد  کمکی  فرمان گیری 

است. 
چشمک زدن نشانگر LDA به رنگ نارنجی:

بین  رانندگی  از  انحراف  هشدار  سیستم  عملکرد 
خطوط )LDA( فعال است. 

کمکی  فرمان گیری  که  می دهد  نشان  فرمان  غربیلک  عملکرد  کمکی  سیستم  بودن  فعال  نمایشگر   
عملکرد کنترل فرمان فعال است.

 نمایشگر عملکرد سیستم هشدار انحراف از رانندگی بین خطوط زمانی نمایش داده می شود که صفحه 
نمایش چندمنظوره به صفحه اطالعات سیستم های کمکی در رانندگی تغییر حالت داده باشد. 
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داخل خطوط سفید نمایش داده شده، سفید رنگ 
می باشد.  

نشان می دهد که سیستم در حال شناسایی خطوط 
سفید )زرد( رنگ می باشد. درصورت انحراف خودرو 
از مسیر، خط سفید رنگی که خودرو از آن خارج 

شده، به رنگ نارنجی چشمک می زند.

تیره  شده،  داده  نمایش  سفید  خطوط  داخل 
می باشد.

نشان می دهد که سیستم قادر به شناسایی خطوط 
موقت  طور  به  سیستم  یا  نمی باشد  )زرد(  سفید 

غیرفعال شده است.
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 نمایشگر رنگی
LDA نشانگر 

وضعیت  از  راننده   ،LDA نشانگر  شدن  روشن  با 
عملکردی سیستم LDA آگاه می شود.

روشن شدن نشانگر LDA به رنگ سفید:
سیستم LDA فعال است 

روشن شدن نشانگر LDA به رنگ سبز: 
فعال  فرمان  کنترل  عملکرد  کمکی  فرمان گیری 

است. 
چشمک زدن نشانگر LDA به رنگ نارنجی: 

بین  رانندگی  از  انحراف  هشدار  سیستم  عملکرد 
خطوط )LDA( فعال است. 

کمکی  فرمان گیری  که  می دهد  نشان  فرمان  غربیلک  عملکرد  کمکی  سیستم  بودن  فعال  نمایشگر   
عملکرد کنترل فرمان فعال است.

 نمایشگر عملکرد سیستم هشدار انحراف از رانندگی بین خطوط زمانی نمایش داده می شود که صفحه 
نمایش چندمنظوره به صفحه اطالعات سیستم های کمکی در رانندگی تغییر حالت داده باشد. 
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داخل خطوط سفید نمایش داده شده، سفید رنگ 
می باشد.  

نشان می دهد که سیستم در حال شناسایی خطوط 
سفید )زرد( رنگ می باشد. درصورت انحراف خودرو 
از مسیر، خط سفید رنگی که خودرو از آن خارج 

شده، به رنگ نارنجی چشمک می زند.

تیره  شده،  داده  نمایش  سفید  خطوط  داخل 
می باشد.

نشان می دهد که سیستم قادر به شناسایی خطوط 
موقت  طور  به  سیستم  یا  نمی باشد  )زرد(  سفید 

غیرفعال شده است.
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  شرایط عملکردی هر سیستم
)LDA( عملکرد هشدار انحراف از رانندگی بین خطوط 

درصورت وجود تمام شرایط زیر، این سیستم عمل می کند.
• LDA روشن باشد.

• سرعت خودرو حدود )50km/h )32mph یا بیشتر باشد.
• سیستم، خطوط سفید )زرد( رنگ را شناسایی کند.

• پهنای خط الین حدود 3 متر ).9.8ft( یا بیشتر باشد.
• اهرم دسته راهنما درگیر نباشد.

• خودرو در مسیر مستقیم یا حول پیچ مالیمی با شعاع بیشتر از 150 متر ).492ft( رانده شود.
• هیچ نقص فنی در سیستم تشخیص داده نشود. )f صفحه 328(

 عملکرد سیستم کنترل فرمان 
در صورت وجود تمام شرایط زیر و همچنین وجود شرایط عملکردی سیستم هشدار انحراف از رانندگی 

بین خطوط، این سیستم عمل می کند.
• نمایشگر مونوکروم:

تنظیمات مربوط به حالت روشن- خاموش )on-off( فرمان کمکی در صفحه  صفحه نمایش 
منظوره در موقعیت  ]روشن)on([ تنظیم شده باشد. )f صفحه 124(

• نمایشگر رنگی:
 سیستم فرمان کمکی" در صفحه  صفحه نمایش چندمنظوره در 

تنظیمات مربوط به "
موقعیت روشن )on( تنظیم شده باشد. )f صفحه 128(

• خودرو گاز نمی خورد یا سرعتش به میزان ثابتی یا بیشتر کم می شود. 
• برای تغییر مسیر، نیروی کافی به غربیلک فرمان وارد نشده باشد. 

• سیستم های ABS ،VSC ،TRC و PCS فعال نباشد. 
• سیستم های TRC یا VSC خاموش نباشند. 

• هشدار قرار نداشتن دست روی غربیلک فرمان نمایش داده نشود. )f صفحه 326(
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 هشدار حرکت مارپیچی خودرو 
در صورت وجود تمام شرایط زیر، سیستم عمل می کند. 

• نمایشگر مونوکروم 
تنظیمات مربوط به حالت روشن- خاموش )on-off( سیستم هشدار حرکت مارپیچی خودرو در صفحه 

 صفحه نمایش چندمنظوره در موقعیت روشن )on( تنظیم شده باشد. )f صفحه 124(
• نمایشگر رنگی 

 )on( در صفحه  صفحه نمایش چندمنظوره در موقعیت روشن ”  Alert“ تنظیمات مربوط به
تنظیم شده باشد. )f صفحه 128(

• سرعت خودرو حدود )50km/h )32mph یا بیشتر باشد. 
• پهنای خط الین حدود 3 متر )9.8ft( یا بیشتر باشد. 

• هیچ نقص فنی در سیستم تشخیص داده نشود. )f صفحه 328( 
  غیرفعال شدن موقتی عملکرد سیستم ها 

در صورتی که هیچ یک از شرایط وجود نداشته باشد، ممکن است عملکرد سیستم به طور موقت غیرفعال 
گردد. با این وجود، زمانی  که شرایط مجدد ایجاد شوند، عملکرد سیستم به طور اتوماتیک فعال می گردد. 

)f صفحه 325(
  عملکرد کنترل فرمان

عملکرد سیستم ممکن است با توجه به سرعت خودرو، وضعیت رانندگی بین خطوط، شرایط جاده و غیره، 
شناسایی نشده یا سیستم فعال نشود.

  عملکرد هشدار انحراف  از رانندگی بین خطوط
ممکن است به دلیل سروصدای بیرون، پخش سیستم صوتی و غیره صدای آژیر هشدار به سختی شنیده 

شود.
  هشدار قرار نداشتن دست روی غربیلک فرمان

زمانی که حین فعال بودن عملکرد کنترل فرمان سیستم تشخیص دهد راننده دستان خود را از غربیلک 
فرمان برداشته است، پیغام هشداری در صفحه نمایش چندمنظوره نمایش داده می شود. اگر راننده همچنان 
به قرارندادن دست های خود روی غربیلک فرمان ادامه می دهد، صدای هشدار و پیغام هشداری نمایش داده 
می شود و عملکرد به طور موقت غیرفعال می گردد. این هشدار به همین روش زمانی که خودرو با گرفتن 
نرم غربیلک فرمان رانده شود نیز فعال می گردد. با این وجود با توجه به شرایط جاده و غیره ممکن است 

عملکرد لغو نگردد.
  خط کشی خطوط سفید )زرد( رنگ فقط در یک طرف جاده وجود دارد

در جایی که خطوط سفید )زرد( رنگ فقط در یک طرف جاده وجود داشته باشند و قابل شناسایی توسط 
سیستم نباشند، سیستم LDA فعال نمی شود.
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LDA شرایط فعال نشدن صحیح سیستم  
عملکردهای  و  نداده  تشخیص  را  رنگ  )زرد(  سفید  دوربین خطوط  سنسور  است  ممکن  زیر  شرایط  در 

گوناگون به طور عادی عمل نکنند.
 وجود سایه روی جاده که موازی با خطوط سفید )زرد( رنگ می باشد یا این خطوط در سایه واقع شده 

باشد.
 درصورت رانندگی در مناطق بدون خطوط سفید )زرد( رنگ، مانند جلوی گیشه دریافت عوارض راه یا 

محل بازرسی قبض عوارض راه یا تقاطع ها و غیره
 مغشوش بودن خطوط سفید )زرد( رنگ، وجود "برجستگی های خطوط عابر پیاده" یا سنگ فرش

 به دلیل وجود شن وغیره در جاده خطوط سفید )زرد( رنگ دیده نمی شوند یا به سختی دیده می شوند.
 رانندگی در جاده هایی که سطح آن ها به دلیل بارش باران، چاله های آب و غیره خیس می باشد.

 در صورتی که خطوط الین به رنگ زرد، باشند )ممکن است تشخیص رنگ زرد در مقایسه با رنگ سفید 
برای سیستم مشکل تر باشد.(

 قرار داشتن خطوط سفید )زرد( رنگ روی جدول پیاده رو و غیره
 رانندگی روی سطح جاده با سطح رنگ روشن مانند سطح جاده های بتنی

 رانندگی روی سطح جاده ای که به دلیل منعکس کردن نور و غیره، رنگ روشن تری دارد.
 رانندگی در مناطقی که میزان روشنایی به طور ناگهانی تغییر می کند، مانند ورود و خروج از تونل و غیره

 در صورتی که نور آفتاب یا نور چراغ های جلوی خودروهای روبرو به دوربین تابیده شود.
 رانندگی در جاده هایی که چند راهه یا یک راهه می شوند.

 رانندگی در سطح شیب دار
 رانندگی در جاده  هایی که به سمت راست یا چپ شیب دارند یا جاده های پر پیچ و خم

 رانندگی در جاده های ناهموار یا پر دست انداز
 رانندگی در جاده هایی با پیچ های تند

 در صورتی که خطوط مسیر بیش از اندازه باریک یا عریض باشند
 به دلیل وجود بار سنگین با فشار باد نامناسب الستیک ها، خودرو به یک سمت بیش از اندازه منحرف 

شود.
 در صورتی که فاصله خودروی شما تا خودروی جلویی بیش از اندازه کم باشد.

 در صورت تکان های شدید خودرو به دلیل شرایط جاده )جاده هایی با سطح نامناسب یا سطح سنگ 
فرش خیابان(

 به دلیل کثیف بودن قاب چراغ های جلو و کاهش نور ساطع شده از چراغ در هنگام شب یا انحراف محور 
شعاع نور 

 به دلیل وزش بادهای جانبی، خودرو تکان می خورد.
 خودرو به تازگی مسیر خودرو را تغییر داده یا از تقاطع عبور کرده است.

 درصورت استفاده از الستیک های یخ شکن )برفی(
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  پیغام های هشدار
درصورت نمایش داده شدن پیغام هشدار در صفحه نمایش چندمنظوره، از روش های مناسب جهت برطرف 

کردن مشکل پیروی نمایید.

جزئیات / عملکردهاپیغام هشدار
”Lane departure alert malfunction 

visit your dealer“
)نقص فنی در سیستم هشدار انحراف  
از رانندگی بین خطوط، به نمایندگی 

مجاز مراجعه نمایید.(

سیستم به درستی کار نمی کند.
یا  تویوتا  مجاز  نمایندگی  به  خودرو  بررسی  جهت   f

تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

”Front camera vision blocked 
clean and demist windshield“
)سیستم دوربین در سمت جلو در 

دسترس نمی باشد، شیشه جلو را تمیز 
کنید.(

آلودگی، قطرات باران، بخار، یخ، برف و غیره روی شیشه 
جلو در جلوی سنسور دوربین وجود دارد.

قطرات  آلودگی،  و  کرده  غیرفعال  را   LDA سیستم   f
پاک  از شیشه جلو  را  و غیره  برف  یخ،  بخار،  باران، 
کرده و سپس سیستم  LDA را در موقعیت فعال قرار 

دهید.

”Front camera unavailable“
)سیستم دوربین در سمت جلو در 

دسترس نمی باشد.(

در  غیره(  و  )دما  دوربین  سنسور  عملکردی  شرایط 
دسترس نمی باشد.

f در صورتی که شرایط عملکردی سنسور دوربین )دما و 
غیره( در دسترس باشد، سیستم LDA فعال می شود. 
سیستم LDA را غیرفعال نمایید، مدتی منتظر مانده 
و سپس سیستم LDA را به وضعیت فعال برگردانید.
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جزئیات / عملکردهاپیغام هشدار

”LDA unavailable“
)سیستم هشدار انحراف  از رانندگی 
بین خطوط در دسترس نمی باشد.(

به دلیل وجود نقص فنی در سنسور غیر از سنسور دوربین، 
سیستم LDA هم به طور موقت غیرفعال می گردد.

f سیستم LDA را غیرفعال نمایید و از روش های مناسب 
برطرف کردن مشکل در پیغام هشدار پیروی کنید. 

سپس  و  برانید  را  خودرو  کوتاهی  مدت  آن،  از  پس 
سیستم LDA را در موقعیت فعال قرار دهید.

”LDA unavailable below 
approx..50km/h )32mph(“

)سیستم هشدار انحراف  از رانندگی 
بین خطوط با سرعت زیر 50km/h  در 

دسترس نمی باشد.(

50km/h یا کمتر   )32mph( سیستم  رانندگی با سرعت
قابل استفاده نمی باشد.

f با سرعت )50km/h )32mph یا بیشتر رانندگی کنید.

درصورت نمایش داده شدن پیغام هشدار متفاوت در صفحه، از دستورالعمل های نشان داده شده پیروی 
نمایید.

  سفارش سازی
تنظیمات زیر قابل تغییر می باشد.

جزئیات تنظیماتعملکرد
حساسیت هشدار را تنظیم کنید.هشدار انحراف  از رانندگی بین خطوط

سیستم کمکی غربیلک فرمان را روشن و خاموش کنید.عملکرد کنترل فرمان

 هشدار حرکت مارپیچی خودرو 
عملکرد را فعال یا غیرفعال کنید.
حساسیت هشدار را تنظیم کنید.

جهت آشنایی با چگونگی تغییر تنظیمات به صفحه 776 مراجعه نمایید.
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RSA )سیستم کمکی تشخیص عالئم جاده ای (*

خالصه ای از عملکرد سیستم 

و  دوربین  سنسور  از  استفاده  با   RSA سیستم 
نمایش  صفحه  طریق  از  راننده  به  اطالعاتی  ارائه 
چندمنظوره، عالئم خاص جاده ای را تشخیص می دهد. 

اگر سیستم تشخیص دهد که خودرو با سرعتی بیش از سرعت مجاز رانده می شود، عالئم بازدارنده و غیره 
را در ارتباط با عالئم جاده ای شناسایی شده ارائه می دهد، این سیستم با استفاده از نمایش هشدار و بوق 

هشدار راننده را آگاه می سازد*.
*: تنظیمات الزم است که سفارشی سازی شوند. 

 هشدار

RSA پیش از استفاده از سیستم  
فقط به سیستم RSA وابسته نباشید، سیستم RSA با ارائه اطالعات به راننده کمک می کند، اما نمی تواند 
جانشین دید و هوشیاری راننده شود. همواره به عالئم راهنمایی و رانندگی توجه داشته و ایمن رانندگی 

نمایید. 
بی توجهی و بی دقتی هنگام رانندگی منجر به بروز تصادف ناخواسته می گردد. 

*: در صورت تجهیز
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نشانگر روی صفحه نمایش چندمنظوره 

پس از اینکه سنسور دوربین، عالئم راهنمایی و رانندگی را شناسایی کرد، در صورت عبور خودرو از عالئم، 
در صفحه نمایش چندمنظوره عالئم نشان داده می شوند. 

 در صورت انتخاب اطالعات سیستم های کمکی در 
رانندگی، حداکثر سه عالمت نمایش داده می شود.

)f صفحه 332(

اطالعات  از  غیر  دیگری  اطالعات  زمانی که   

شود،  انتخاب  رانندگی  در  کمکی  سیستم های 
لغو شده،  عالئم  تمام  و  محدودیت سرعت  عالمت 

نمایش داده می شوند. )f صفحه 332(
محدودیت  و  ممنوع  سبقت  عالمت  هیچ  چنانچه 
داده  نمایش  تکمیلی  عالمت های  با  همراه  سرعت 
عالئم  از  غیر  عالئمی  اگر  وجود  این  با  نشوند. 
اطالعات  این  شود،  شناسایی  سرعت  محدودیت 
خاطر  به  فعلی  سرعت  محدودیت  عالمت  تحت 

سپرده می شود. 
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انواع عالئم جاده ای شناسایی شده 

عالئم جاده ای زیر شامل عالئم الکترونیکی و عالئم چشمک زدن شناسایی می شوند. 
ممکن است عالئم غیررسمی )طبق قانون Vienna convention نمی باشد( یا عالئم راهنمایی رانندگی جدید 

شناسایی نشوند. 

صفحه نمایش چندمنظورهشرح عالمت

شروع/ پایان محدویت سرعت

ورود/ خروج از بزرگراه

تابلوی محدودیت سرعت 
همراه با عالئم تکمیلی 
)بطور همزمان همراه با 

عالمت محدودیت سرعت 
نمایش داده می شود.( 

)نمونه نمایش داده شده(

جاده خیس

بارندگی

جاده یخ زده

سرازیری روشن/ خاموش*

عالئم تکمیلی وجود دارد )اطالعات شناسایی 
نشده است(
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صفحه نمایش چندمنظورهشرح عالمت

شروع/ پایان سبقت ممنوع

تمام اطالعات لغو شده است )تمام محدودیت ها لغو شده است. به 
قوانین جاده ای پیش فرض باز می گردد(

*: حین تغییر مسیر اگر نشانگر چراغ های راهنما عمل نکند، عالئم نمایش داده نمی شوند.

عالئم هشدار 

در شرایط زیر، سیستم RSA با استفاده از عالئم هشدار راننده را آگاه می کند. 
 زمانی که سرعت خودرو از سرعت مشخص شده در عالئم محدودیت سرعت در صفحه نمایش چندمنظوره 

بیشتر شود، رنگ عالئم تغییر می کند. 
زمانی که سیستم تشخیص دهد که شما سبقت گرفته اید در حالیکه عالمت سبقت ممنوع در صفحه   

نمایش چندمنظوره نمایش داده شده است، عالمت چشمک می زند. 
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RSA روشن و خاموش شدن اتوماتیک عالئم سیستم  
در شرایط زیر یک یا چند عالمت بطور اتوماتیک خاموش می شوند. 

 چنانچه عالمت جدیدی در طی مسافت مشخصی شناسایی نشود. 
 بدلیل تغییر مسیر به راست یا چپ و غیره 

  شرایطی که ممکن است سیستم بدرستی کار نکند یا عالئم جاده ای را تشخیص ندهد
در شرایط زیر ممکن است سیستم RSA بطور عادی کار نکند، عالئم را بدرستی تشخیص ندهد و عالئم 

نادرست و غیره نمایش داده شود. با این وجود این نشان دهنده نقص فنی نمی باشد. 
 موقعیت سنسور دوربین بدلیل برخورد ضربه شدید به سنسور و غیره تغییر کرده باشد.

 وجود آلودگی، برف، برچسب و غیره روی شیشه جلو و نزدیک سنسور دوربین.
 شرایط نامساعد جوی مانند بارش شدید باران، وجودمه، برف یا طوفان شن.

 تابش نور چراغ های خودروهای روبرو و نور خورشیدو غیره به سنسور دوربین.
 عالئم جاده کثیف، کم رنگ، خم شده باشند و چنانچه عالئم الکترونیکی کنتراست ضعیفی داشته باشند. 

 تمام یا قسمتی از عالئم جاده ای بوسیله برگ درختان، تیر چراغ برق و غیره پنهان شده باشند. 
 عالئم جاده ای فقط برای مدت کوتاهی بوسیله سنسور دوربین قابل رویت باشد. 

 رانندگی )دور زدن، تغییر مسیر و غیره( بدرستی انجام نشود. 
 چنانچه عالئم مناسبی در مسیر رانندگی وجود نداشته باشد مانند عالمتی که پس از چند مسیر شدن 
آزاد راه حین خروج از آن وجود دارد یا عالئمی که در مسیر کناری قبل از یکی شدن با مسیر عبوری 

شما قرار دارد.
 چسبانده شدن برچسب هایی در عقب خودروی جلویی.

 عالئم جاده ای همانند عالئم سازگار با سیستم شناسایی شود. 
 خودرو در کشوری با جهت عبور و مرور متفاوتی رانده شود. 

 حین راندن خودرو در جاده اصلی، ممکن است عالمت سرعت جاده کناری شناسایی و نمایش داده شود. 
)چنانچه در دید سنسور دوربین قرار بگیرد(.

 حین راندن خودرو به دور میدان ممکن است عالمت سرعت مسیر خروج از میدان شناسایی و نمایش 
داده شود )چنانچه در دید سنسور دوربین قرار  بگیرد(.

 اطالعات سرعت نمایش داده شده در صفحه نمایش و اطالعات نمایش داده شده در سیستم مسیریاب 
)در صورت تجهیز( ممکن است بدلیل استفاده از داده های نقشه در سیستم مسیریاب متفاوت باشد.  
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  در صورت رانندگی در کشوری با واحدهای اندازه گیری متفاوت برای سرعت 
زمانی که سیستم RSA عالئم را براساس واحد اندازه گیری تنظیم شده در صفحه نمایش شناسایی می کند، 
الزم است واحد تنظیم شده صفحه نمایش تغییر داده شود. واحد تنظیم شده صفحه نمایش را با توجه به 

واحد سرعت عالئم کشور فعلی تنظیم نمایید. )f صفحه 776(
  فعال و غیرفعال کردن سیستم  

  1 کلیدهای کنترل صفحه نمایش “>“ یا “<” را فشار داده و

را انتخاب نمایید. )f صفحه 128(

  2 کلیدهای کنترل صفحه نمایش ”ʌ” یا “˅” را فشار داده و

 را انتخاب و  را فشار دهید. 
  نمایش عالمت محدودیت سرعت 

باشد در حالیکه عالمت  داشته  قرار  به مدت طوالنی   )OFF( موقعیت خاموش  موتور در  چنانچه سوئیچ 
در  موتور  سوئیچ  زمانی که  است،  شده  داده  نشان  نیز  چندمنظوره  نمایش  صفحه  در  سرعت  محدودیت 
 IGNITION ON خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( یا حالت روشن( ”ON“ موقعیت روشن

قرار می گیرد، مجدد همان عالمت نمایش داده خواهد شد. 
  سفارشی سازی 

تنظیمات )مثال: محدوده هشدار سرعت گیری(، قابل تغییر است.
)مشخصه های سفارشی سازی: f صفحه 776(
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  سیستم رادار دینامیکی کروز کنترل همراه با محدوده گسترده قابل تطبیق با سرعت*

 خالصه ای از عملکرد سیستم 

درحالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو، حتی اگر پدال گاز فشرده نشود، خودرو به طور اتوماتیک با افزایش 
سرعت، کاهش سرعت و توقف، با تغییرات سرعت خودروی جلویی خود را تطبیق می دهد.

درحالت کنترل سرعت یکنواخت، خودرو با سرعت ثابت حرکت می کند.
با محدوده گسترده قابل تطبیق با سرعت در بزرگراه ها و  از سیستم رادار دینامیکی کروز کنترل همراه 

آزادراه ها استفاده نمایید.
 حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو )f صفحه 339(

 حالت کنترل سرعت یکنواخت )f صفحه 346(
 نمایشگر
 نشانگرها

 سرعت تنظیم شده
 کلید فاصله خودرو تا خودرو

 اهرم کروز کنترل 

*: در صورت تجهیز
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 هشدار

  پیش از به کار بردن رادار دینامیکی کروز کنترل همراه با محدوده گسترده قابل تطبیق با سرعت
رانندگی ایمن از مسئولیت های منحصر به فرد راننده می باشد. فقط به سیستم متکی نباشید و همواره 

ایمن برانید و به اطراف خود توجه الزم را داشته باشید.
سیستم رادار دینامیکی کروز کنترل همراه با محدوده گسترده قابل تطبیق با سرعت، یک سیستم کمکی 
ارائه شده در رانندگی است که بار مسئولیت راننده را کاهش می دهد. با این وجود، محدودیت هایی در 

ارائه این سیستم کمکی وجود دارد.
حتی زمانی که سیستم به طور معمول عمل می کند، شرایط شناخته شده توسط سیستم در خودروی 
باید همواره  راننده  بنابراین،  باشد.  متفاوت  راننده  توسط  با شرایط مشاهده شده  است  عبوری ممکن 

هوشیاری خود را حفظ کرده، خطرات ناشی از هر موقعیتی را ارزیابی کرده و ایمن رانندگی کند.
درهنگام رانندگی فقط به این سیستم وابسته نباشید، اطمینان از اینکه این سیستم ایمنی شما را تضمین 

می کند می تواند منجر به بروز تصادف و در نتیجه آسیب های جسمی جدی یا مرگ شود.
  پیشگیری های مرتبط با سیستم های کمکی در رانندگی

پیشگیری های زیر را مد نظر قرار دهید.
بی توجهی به آن ها منجر به بروز تصادف و آسیب های جسمی جدی یا مرگ می شود.

 به راننده در اندازه گیری فاصله کمک می کند
سیستم رادار دینامیکی کروز کنترل همراه با محدوده گسترده قابل تطبیق با سرعت فقط به راننده در 
تعیین فاصله بین خودروی خود و خودرو درحال حرکت جلویی کمک می کند. این سیستم مکانیزمی 
نیست که اجازه دهد در حالت بی دقتی یا بی اعتنایی رانندگی کنید و در شرایط کاهش محدوده دید 

به راننده کمکی نمی کند. الزم است راننده به اطراف خودرو توجه کامل داشته باشد.
 به راننده در تعیین فاصله مناسب کمک می کند

سیستم رادار دینامیکی کروز کنترل همراه با محدوده گسترده قابل تطبیق با سرعت تعیین می کند 
آیا فاصله بین خودروی خود و خودروی درحال حرکت جلویی مناسب است یا خیر. این سیستم قادر 
به انجام تنظیمات دیگر نیست. بنابراین کاماًل الزم است راننده هوشیار باشد و احتمال بروز هرخطری 

را در شرایطی تعیین نماید.
 به راننده در هدایت خودرو کمک می کند

سیستم رادار دینامیکی کروز کنترل همراه با محدوده گسترده قابل تطبیق با سرعت هیچ توانایی در 
جلوگیری از بروز تصادف با خودروی در حال حرکت جلویی ندارد. بنابراین درصورت وجود هرخطری، 
راننده باید بالفاصله و مستقیم خودرو را کنترل کرده و جهت اطمینان از ایمنی تمامی موارد باید به 

درستی عمل نماید.
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 هشدار

محدوده  با  همراه  کنترل  کروز  دینامیکی  رادار  ناخواسته سیستم  فعال شدن  از  جلوگیری    
گسترده قابل تطبیق با سرعت

در صورت استفاده نکردن از سیستم رادار دینامیکی کروز کنترل همراه با محدوده گسترده قابل تطبیق 
با سرعت، با استفاده از دکمه روشن- خاموش ON-OFF، سیستم را در موقعیت غیرفعال قرار دهید.

  موقعیت های نامناسب برای فعال کردن سیستم رادار دینامیکی کروز کنترل همراه با محدوده 
گسترده قابل تطبیق با سرعت

در شرایط زیر از سیستم رادار دینامیکی کروز کنترل همراه با محدوده گسترده قابل تطبیق با سرعت 
استفاده نکنید. در غیراین صورت می تواند منجربه از دست دادن کنترل سرعت خودرو و صدمات 

جسمی جدی و حتی مرگ گردد.
 رانندگی در جاده هایی که عابرین پیاده و وسایل نقلیه دوچرخ و غیره وجود دارد.

 در ترافیک سنگین
 در جاده هایی با پیچ تند

 درجاده های پر پیچ و خم
 در جاده های لغزنده همانند جاده های پوشیده از باران، یخ یا برف

تغییر  ناگهانی  بطور  پایین  یا  باال  به  رو  یا جاده هایی که شیب  رانندگی در سرازیری های شیب دار،   
می کند.

ممکن است هنگام رانندگی در سرازیری سرعت خودرو از سرعت تنظیمی باالتر رود.
 حین ورود به آزاد راه و بزرگراه

 درشرایط آب و هوایی نامناسب ممکن است از عملکرد تشخیص صحیح سنسورها جلوگیری نماید. 
)هوای مه آلود، برفی، طوفانی، بارش شدید باران و غیره(

 درصورت وجود باران، برف و غیره در سطح جلویی سنسور رادار یا سنسور دوربین
 رانندگی در شرایط ترافیکی که مدام مجبور به شتابگیری و کاهش سرعت می باشیم.

 زمانی که از خودرو به عنوان یدک کش تریلر استفاده می شود یا حین بکسل کردن در مواقع اضطراری 
 صدای آژیر هشدار به دفعات شنیده شود.
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رانندگی در حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو

تشخیص   100m )328ft( تا فاصله از سنسور رادار، می تواند خودروهای جلویی را  با استفاده  این حالت، 
دهد، فاصله کنونی خودرو تا خودرو شناسایی می گرددو فاصله مناسب تا خودروی جلویی حفظ می شود. 

توجه داشته باشید که درصورت رانندگی در سرازیری های طوالنی، فاصله خودرو تا خودرو کمتر خواهد 
شد.
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 نمونه ای از سرعت یکنواخت ثابت
اگرخودرویی در جلوی شما نباشد.

خودرو در سرعت تنظیم شده توسط راننده حرکت می کند. فاصله مورد نظر خودرو تا خودرو با عملکرد 
سیستم کنترل فاصله خودرو تا خودرو تنظیم می شود.

 نمونه ای از کاهش سرعت یکنواخت و حرکت با سرعت یکنواخت پشت سر خودروی جلویی
اگر سرعت خودرو جلویی کمتر از سرعت تنظیم شده باشد، درصورت شناسایی خودروی جلویی که با 
سرعتی کمتر از سرعت تنظیمی شما حرکت می کند، سیستم به طور اتوماتیک سرعت خودروی شما 
را کاهش می دهد، اگر کاهش سرعت بیشتری الزم باشد، سیستم ترمزها را درگیر می کند )چراغ های 
ترمز در این زمان روشن می شوند.( سیستم جهت حفظ فاصله خودرو تا خودرو جلویی که توسط راننده 

تنظیم شده، به تغییرات سرعت خودروی جلویی پاسخ می دهد.
در صورتی که سیستم نتواند به اندازه مناسب سرعت را کاهش دهد هشدار نزدیک شدن به شما اطالع 
می دهد تا از نزدیک شدن خودروی شما به خودروی جلویی جلوگیری کند. اگر خودروی جلویی شما 
متوقف شد، خودروی شما نیز متوقف می گردد )خودرو به وسیله کنترل سیستم متوقف می گردد( پس 
از شروع به حرکت خودروی جلویی، اهرم کروز کنترل را به سمت باال فشار دهید یا با فشاردادن پدال 

گاز، حرکت با سرعت یکنواخت پشت سر خودروی جلویی از سرگرفته می شود.
 نمونه ای از شتابگیری 

از سرعت تنظیم شده خودروی  اگر خودروهایی که در جلوی شما حرکت می کنند سرعتشان کمتر 
شما نباشد

سیستم گاز می دهد تا به سرعت تنظیم شده برسد. سپس سیستم به سرعت یکنواخت برمی گردد.
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 تنظیم کردن سرعت خودرو )حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو(

 "ON-OFF" 1 برای فعال کردن کروز کنترل دکمه  

را فشار دهید.
نشانگر رادار کروز کنترل روشن شده و پیغامی در 

صفحه نمایش چندمنظوره نمایش داده می شود.
جهت غیرفعال کردن کروز کنترل، دکمه را مجدد 

فشار دهید.
اگر دکمه "ON-OFF" به مدت 1/5 ثانیه یا بیشتر 
فشرده و نگه داشته شود، سیستم درحالت کنترل 

سرعت ثابت فعال می شود. )f صفحه 346(

خودرو  سرعت  گاز،  پدال  عملکرد  از  استفاده  با   2  

 )50km/h  ]30mph[ از تا مقدار دلخواه )بیش  را 
به  اهرم  با فشار دادن  و  یا کاهش دهید  افزایش 

سمت پایین، سرعت را تنظیم نمایید.
نشانگر "SET" کروز کنترل روشن می شود.

همان  خودرو  سرعت  اهرم،  کردن  رها  لحظه  در 
سرعت تنظیم شده می شود.

در صورتی که با وجود خودرویی در جلوی خودرو، 
سرعت خودرو کمتر از )50km/h )30mph شود و 
اهرم نیز درگیر گردد. سرعت تنظیم شده خودرو 

در سرعت )50km/h )30mph تنظیم می گردد.
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 تنظیمات سرعت تنظیم شده

برای تغییر سرعت تنظیم شده، اهرم را حرکت دهید تا سرعت تنظیمی مورد نظر نمایش داده شود.
 افزایش سرعت

)به جز زمانی که خودرو به وسیله کنترل سیستم 
متوقف  خودرو  تا  خودرو  فاصله  کنترل  درحالت 

شده است.(
 کاهش سرعت

تنظیمات دقیق: اهرم را به صورت لحظه ای در جهت 
دلخواه حرکت دهید.

تنظیمات کامل: در صورت رسیدن به سرعت مورد نظر، اهرم را در جهت باال یا پایین نگه دارید تا سرعت 
تغییر کند و سپس رها نمایید. 

درحالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو، به روش زیر سرعت تنظیم شده افزایش یا کاهش می یابد:
تنظیمات دقیق: با هربار فشار اهرم، سرعت تا 3.1 mph(*1( km/h 5 یا 2*)mph )8 km/h 5 تغییر 

می کند.
تنظیمات کامل: تا زمانی که اهرم نگه داشته شود، سرعت تا 5km/h )3.1mph(*1 افزایش یا کاهش 

می یابد یا تا 5mph )8km/h(*2  افزایش پیدا می کند.
درحالت کنترل سرعت ثابت )fصفحه 346(، به روش زیر سرعت تنظیم شده افزایش یا کاهش می یابد:

تغییر   1mph )1.6km/h(*2 یا   1km/h )0.6mph(*1 تا  اهرم، سرعت  فشار  با هربار  دقیق:  تنظیمات 
می کند.

تنظیمات کامل: تا زمانی که اهرم نگه داشته شود، سرعت به طور مداوم تغییر می کند.
1*: اگر سرعت تنظیم شده در واحد "Km/h" )کیلومتر بر ساعت( نشان داده شود.

2*: اگر سرعت تنظیم شده در واحد "MPH" )مایل بر ساعت( نشان داده شود.
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 تغییر فاصله خودرو تا خودرو )حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو(

به روش زیر با فشار دادن دکمه فاصله خودرو تا خودرو 
تغییر می کند:

 فاصله طوالنی
 فاصله متوسط

 فاصله کوتاه
موقعیت  در  موتور  سوئیچ  داشتن  قرار  صورت  در 
و  ورود  سیستم  فاقد  )خودروهای   ”ON“ روشن 
 IGNITION روشن  حالت  یا  هوشمند(  استارت 
ON )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت 

اتوماتیک  تا خودرو بطور  هوشمند( فاصله خودرو 
به مدت طوالنی تنظیم می گردد. 

اگر خودرویی در جلوی خودروی شما در حال حرکت است، عالمت خودروی جلویی نیز روی صفحه 
نمایش داده می شود.

 تنظیمات فاصله خودرو تا خودرو )حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو(

سرعت  با  شده  داده  نشان  فاصله های  که  باشید  داشته  توجه  نمایید.  انتخاب  را  فاصله  زیر  جدول  از 
خودرو )80km/h)50mph مطابقت می کند. بسته به سرعت خودرو فاصله خودرو تا خودرو افزایش یا 
کاهش پیدا می کند. زمانی که خودرو به وسیله سیستم کنترل متوقف می گردد، علی رغم تنظیمات فاصله 

خودرو تا خودرو، این فاصله از 3 متر ).10ft( تا 5 متر ).16ft( تغییر می کند.

فاصله خودرو تا خودروگزینه های فاصله
حدود ).50m )160   ft طوالنی
حدود ).40m )130  ft متوسط
حدود ).30m )100  ft کوتاه

عالمت خودروی جلویی
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وسیله  به  زمانی که خودرو  یکنواخت پشت سرخودروی جلویی  با سرعت  از سرگیری حرکت 
سیستم کنترل )حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو( متوقف شده است.

به  را  اهرم  جلویی،  خودروی  حرکت  به  شروع  از  پس 
سمت باال فشار دهید. 

اگر پس از شروع به حرکت خودروی جلویی، پدال گاز 
فشار داده شود خودرو حرکت با سرعت یکنواخت پشت 

سر خودروی جلویی را از سر می گیرد.

لغو و از سرگیری کنترل سرعت

کنترل  عملکرد  خود،  سمت  به  اهرم  کشیدن  با   

سرعت لغو می گردد.
با فشار دادن پدال ترمز نیز عملکرد کنترل سرعت 

لغو می  گردد.
)اگر خودرو بوسیله سیستم کنترل متوقف گردد، با 
فشار دادن پدال ترمز این تنظیمات لغو نمی شود.(

 با فشار دادن اهرم به سمت باال عملکرد سیستم کروز کنترل از سر گرفته شده و سرعت خودرو به 
سرعت تنظیم شده باز می گردد.

با این وجود اگر خودرو جلویی شناسایی نگردد و سرعت خودرو )40km/h )25mph یا کمتر باشد، 
عملکرد سیستم کروز کنترل از سرگرفته نمی شود.
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 هشدار نزدیک شدن خودرو )حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو(

خودرو  به  اندازه  از  بیش  شما  خودروی  زمانی که 
کافی  اندازه  به  سرعت  کاهش  و  شود  نزدیک  جلویی 
به صورت اتوماتیک از طریق کروز کنترل امکان پذیر 
زده  نمایشگر چشمک  راننده  به  هشدار  نباشد، جهت 
اگر  مثال  عنوان  به  می آید.  در  صدا  به  هشدار  بوق  و 
حین حرکت پشت سر خودرو جلویی، خودروی دیگری 
جلوی شما بپیچد، پدال ترمز را فشار دهید و از حفظ 
فاصله مناسب خودرو تا خودرو اطمینان حاصل نمایید.

  زمانی که ممکن است عالئم هشدارها نشان داده نشود
در شرایط زیر حتی زمانی که فاصله خودرو تا خودرو کوتاه باشد، ممکن است عالئم هشدار نمایش داده  

نشود. 
 زمانی که سرعت خودروی جلویی مطابق با یا بیشتر از سرعت خودروی شما باشد.

 زمانی که خودروی جلویی با سرعت بسیار کمی حرکت می کند.
 بالفاصله پس از تنظیم شدن سرعت کروز کنترل

 درصورت فشار دادن پدال گاز
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 انتخاب حالت کنترل سرعت ثابت

درصورت انتخاب حالت کنترل سرعت ثابت، خودرو بدون اینکه فاصله خودرو تا خودرو را کنترل نماید، 
سرعت تنظیم شده را حفظ خواهد کرد. این حالت را فقط زمانی انتخاب نمایید که حالت کنترل فاصله 

خودرو تا خودرو به دلیل آلودگی سنسور رادار عملکرد درستی ندارد.
ON-" 1 درصورت غیرفعال بودن کروز کنترل، دکمه  

OFF" را به مدت 1/5 ثانیه یا بیشتر فشار داده و 
نگه دارید.

      بالفاصله پس از فشار دادن "ON-OFF"، نشانگر 
رادار کنترل کروز کنترل روشن می شود. سپس به 

نشانگر کروز کنترل تغییر می کند.
تغییر  ثابت  سرعت  کنترل  حالت  زمانی  فقط 
کنترل  کروز  و  نمایید  درگیر  را  اهرم  که  می کند 

نیز غیرفعال باشد.
  2 با درگیر کردن پدال گاز، سرعت را تا میزان دلخواه 

کاهش  یا  افزایش   )50Km/h ]30 mph[ از )بیش 
تا  دهید  فشار  پایین  سمت  به  را  اهرم  و  دهید 

سرعت تنظیم گردد.
نشانگر "SET" کروز کنترل روشن می شود.

خودرو  سرعت  می شود،  رها  اهرم  که  درلحظه ای 
همان سرعت تنظیم شده می گردد.
تنظیمات سرعت: f صفحه 342

لغو و از سرگیری تنظیمات سرعت: f صفحه 344
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تنظیم  زمانی  سرعت  با  تطبیق  قابل  گسترده  محدوده  با  همراه  کنترل  کروز  دینامیکی  رادار    
می شود که:

 دسته دنده در موقعیت D باشد.
 سرعت خودرو بیش از )50km/h )30mph باشد.

با این وجود زمانی که خودروی جلویی تشخیص داده شود، رادار دینامیکی کروز کنترل همراه با محدوده 
گسترده قابل تطبیق با سرعت قابل تنظیم می شود حتی اگر سرعت خودرو )50km/h )30mph یاکمتر 

باشد.
  شتابگیری پس از تنظیم سرعت خودرو

خودرو با درگیر کردن پدال گاز شتاب می گیرد. پس از شتابگیری، سرعت تنظیم شده از سرگرفته می شود. 
بااین وجود، حین استفاده از حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو، سرعت خودرو ممکن است به کمتر از 

سرعت تنظیم شده، کاهش یابد تا فاصله خود را تا خودروی جلویی حفظ نماید.
  غیرفعال کردن اتوماتیک سیستم کنترل فاصله خودرو تا خودرو

درشرایط زیر رانندگی در حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو به طور اتوماتیک غیرفعال می شود:
 زمانی که هیچ خودرویی در جلو خودروی شما نباشد و سرعت خودرو تا زیر )40km/h )25mph کاهش 

پیدا کند.
 در صورتی که خودروی شما پشت سر خودروی جلویی با سرعت کمتر از )40km/h )25mph درحال 
حرکت باشد و خودروی جلویی از الین خارج شود. در غیر این صورت سنسور نمی تواند به درستی خودرو 

را شناسایی نمی کند.
 سیستم VSC فعال شود.

 سیستم TRC برای مدتی فعال است.
 اگر سیستم VSC یا TRC با فشار دادن کلید VSC OFF غیرفعال شود.

 اگر سنسور با موادی پوشانده شده باشد به درستی عمل نمی کند.
 ترمزگیری پیشگیری از تصادف فعال باشد.

 ترمز دستی درگیر باشد.
 خودرو به وسیله سیستم کنترل روی سطح شیب دار متوقف شده باشد.

 در حالیکه خودرو بوسیله سیستم کنترل متوقف شود، موارد زیر شناسایی می گردند:
• کمربند ایمنی راننده بسته نشده است.

• درب سمت راننده باز است.
• خودرو به مدت 3 دقیقه متوقف شده است.

اگر به هردلیلی حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو به طور اتوماتیک غیرفعال گردد، نشان دهنده وجود 
تویوتا تماس  یا تعمیرگاه های مجاز  تویوتا  نمایندگی مجاز  با  این خصوص  نقص در سیستم می باشد. در 

بگیرید.
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  غیرفعال کردن اتوماتیک حالت کنترل سرعت یکنواخت
درشرایط زیر حالت کنترل سرعت یکنواخت به طور اتوماتیک غیرفعال می گردد:

 سرعت واقعی خودرو بیش از )16km/h )10mph کمتر از سرعت تنظیم شده خودرو باشد. 
 سرعت واقعی خودرو به کمتر از )40km/h )25mph برسد.

 سیستم VSC فعال باشد.
 برای مدتی سیستم TRC فعال باشد.

 با فشاردادن کلید VSC OFF، سیستم های VSC یا TRC غیرفعال شوند.
 حالت ترمزگیری پیشگیری از تصادف فعال شود.

اگر به هر دلیلی حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو به طور اتوماتیک غیرفعال گردد، نشان دهنده وجود 
تماس  تویوتا  مجاز  تعمیرگاه های  یا  تویوتا  مجاز  نمایندگی  با  دراین خصوص  می باشد.  در سیستم  نقص 

بگیرید.
  پیغام ها و بوق هشدار مربوط به سیستم رادار دینامیکی کروز کنترل همراه با محدوده گسترده 

قابل تطبیق با سرعت
به  نیاز  رانندگی  استفاده می گردد وحین  در سیستم  فنی  نقص  دادن  نشان  برای  بوق هشدار  و  پیغام ها 
توجه به هشدارها را به اطالع راننده می رساند. درصورت نشان داده شدن پیغام هشدار در صفحه نمایش 

چندمنظوره، پیغام را مطالعه کرده و از دستورالعمل های آن پیروی نمایید.
  زمانی که سنسور ممکن است خودروی جلویی را تشخیص ندهد.

و  دهید  فشار  را  ترمز  پدال  است،  ناکافی  کاهش سرعت سیستم  زمانی که  زیر،  موارد  و  شرایط  براساس 
زمانی که شتابگیری الزم می باشد، پدال گاز را فشار دهید.

به دلیل اینکه سنسور قادر به تشخیص صحیح این خودروها نمی باشد، سیستم هشدار نزدیک شدن خودرو 
)fصفحه 345( فعال نخواهدشد.

 خودروهایی که به طور ناگهانی جلوی خودروی شما می پیچند.
 خودروهایی که با سرعت پایین درحال حرکت می باشند.

 خودروهایی که در الین حرکت شما حرکت نمی کنند.
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 خودروهایی با انتهای عقب کوچک )تریلرهایی بدون بار و غیره(

 موتور سیکلت هایی که در الین حرکت شما حرکت می کنند.
 در صورتی که آب یا برف در اطراف خودروها پخش می شود از عملکرد شناسایی سنسور جلوگیری می کند.

 در صورتی که سرخودرو روبه باال باشد )به وسیله بار سنگین 
در محفظه بار و غیره ایجاد می شود.(

 خودروی جلویی دارای ارتفاع زیادی تا سطح زمین می باشد.
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  شرایطی که تحت آن ممکن است حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو به درستی کار نکند.
در شرایط زیر پدال ترمز )یا پدال گاز بسته به شرایط( را فشار دهید. زیرا ممکن است سنسور قادر به 

شناسایی خودروهای جلویی نباشد و سیستم هم بدرستی کار نکند.
 عرض پیچ ها یا مسیرها بسیار باریک باشد.

 زمانی که عملکرد غربیلک فرمان یا موقعیت خودروی شما در 
مسیر ناپایدار باشد.

 زمانی که خودروی جلویی ناگهان سرعت خود را کاهش دهد.
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  رادار دینامیکی کروز کنترل*

 خالصه ای از عملکرد سیستم 

درحالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو، حتی اگر پدال گاز فشرده نشود، خودرو به طور اتوماتیک با افزایش 
سرعت، کاهش سرعت، با تغییرات سرعت خودروی جلویی خود را تطبیق می دهد.

درحالت کنترل سرعت یکنواخت، خودرو با سرعت ثابت حرکت می کند.
از سیستم رادار دینامیک کروز کنترل در بزرگراه ها و آزادراه ها استفاده نمایید.

 حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو )fصفحه 355(
 حالت کنترل سرعت یکنواخت )fصفحه 363(

 نمایشگر مونوکروم 
 نشانگر ها 
 نمایشگر 

 سرعت تنظیم شده 
 دکمه فاصله خودرو تا خودرو

 اهرم کروز کنترل 

*: در صورت تجهیز
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 نمایشگر رنگی 
 نمایشگر
 نشانگر ها

 سرعت تنظیم شده 
 دکمه فاصله خودرو تا خودرو

 اهرم کروز کنترل 

 هشدار

  پیش از به کار بردن رادار دینامیک کروز کنترل
رانندگی ایمن از مسئولیت های منحصر به فرد راننده می باشد. فقط به سیستم متکی نباشید و همواره 

ایمن برانید و به اطراف خود توجه الزم را داشته باشید.
سیستم رادار دینامیک کروز کنترل، یک سیستم کمکی ارائه شده در رانندگی است که بار مسئولیت 

راننده را کاهش می دهد. با این وجود، محدودیت هایی در ارائه این سیستم کمکی وجود دارد.
حتی زمانی که سیستم به طور معمول عمل می کند، شرایط شناخته شده توسط سیستم در خودروی 
باید همواره  راننده  بنابراین،  باشد.  متفاوت  راننده  توسط  مشاهده شده  با شرایط  است  ممکن  جلویی 

هوشیاری خود را حفظ کرده، خطرات ناشی از هر موقعیتی را ارزیابی و ایمن رانندگی کند.
در هنگام رانندگی فقط به این سیستم وابسته نباشید و اطمینان از اینکه این سیستم ایمنی شما را 

تضمین می کند می توان منجر به بروز تصادف و در نتیجه آسیب های جسمی جدی یا مرگ شود.
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 هشدار

  پیشگیری های مرتبط با سیستم های کمکی در رانندگی
پیشگیری های زیر را مد نظر قرار دهید.

زیرا محدودیت هایی در ارائه این سیستم کمکی وجود دارد.
بی توجهی به آن ها منجر به بروز تصادف و آسیب های جسمی جدی یا مرگ می شود.

 به راننده در اندازه گیری فاصله کمک می کند
خودرو  و  خود  خودروی  بین  فاصله  تعیین  در  راننده  به  فقط  کنترل  کروز  دینامیک  رادار  سیستم 
درحال حرکت جلویی کمک می کند. این سیستم مکانیزمی نیست که اجازه دهد در حالت بی دقتی یا 
بی اعتنایی رانندگی کنید و در شرایط کاهش محدوده دید به راننده کمکی نمی کند. الزم است راننده 

به اطراف خودرو توجه کامل داشته باشد.
 به راننده در تعیین فاصله مناسب کمک می کند

سیستم رادار دینامیکی کروز کنترل تعیین می کند آیا فاصله بین خودروی شما و خودروی در حال 
حرکت جلویی مناسب است یا خیر. این سیستم قادر به انجام تنظیمات دیگر نیست. بنابراین الزم 

است راننده کاماًل هوشیار باشد و احتمال بروز هرخطری را در هر شرایطی تشخیص دهد.
 به راننده در هدایت خودرو کمک می کند

سیستم کروز کنترل حساس به فاصله هیچ توانایی درجلوگیری از بروز تصادف با خودروی درحال 
را  بالفاصله و مستقیم خودرو  باید  راننده  بنابراین درصورت وجود هرخطری،  ندارد.  حرکت جلویی 

کنترل کرده و جهت اطمینان از ایمنی، تمامی موارد باید به درستی عمل نمایند.
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 هشدار

  جلوگیری از فعال شدن ناخواسته سیستم رادار دینامیک کروز کنترل  
درصورت استفاده نکردن از سیستم رادار دینامیک کروز کنترل، با استفاده از دکمه روشن- خاموش 

ON-OFF، سیستم را در موقعیت غیرفعال قرار دهید.
  شرایط نامناسب مربوط به سیستم رادار دینامیکی کروز کنترل

در شرایط زیر از سیستم رادار دینامیکی کروز کنترل استفاده نکنید. درغیراین صورت می تواند منجربه از 
دست دادن کنترل سرعت خودرو و صدمات جسمی جدی و حتی مرگ گردد.

 رانندگی درجاده هایی که عابرین پیاده و وسایل نقلیه دوچرخ و غیره وجود دارد
 در ترافیک سنگین

 درجاده هایی با پیچ تند
 درجاده های پرپیچ وخم

 درجاده های لغزنده همانند جاده های پوشیده از باران، یخ یا برف
تغییر  ناگهانی  بطور  پایین  یا  باال  به  رو  یا جاده هایی که شیب  رانندگی در سرازیری های شیب دار،   

می کند
ممکن است هنگام رانندگی در سرازیری سرعت خودرو از سرعت تنظیمی باالتر رود.

 حین ورود به آزاد راه و بزرگراه
 درشرایط آب و هوایی نامناسب ممکن است از عملکرد تشخیص صحیح سنسورها جلوگیری نماید. 

)هوای مه آلود، برفی، طوفانی، بارش شدید باران و غیره(
 درصورت وجود باران، برف و غیره در سطح جلویی سنسور رادار یا سنسور دوربین

 رانندگی در شرایط ترافیکی که مدام مجبور به شتابگیری و کاهش سرعت می باشیم
 زمانی که از خودرو به عنوان یدک کش تریلر استفاده می شود یا حین بکسل کردن درمواقع اضطراری 

 صدای بوق هشدار به دفعات شنیده شود
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5-4. استفاده از سیستم های حمایتی در رانندگی

 رانندگی درحالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو

این حالت، با استفاده از سنسور رادار، می تواند خودروهای جلویی را تا فاصله ).100m )328ft تشخیص دهد، 
فاصله خودرو تا خودرو شناسایی می گرددو فاصله مناسب تا خودروی جلویی حفظ می شود. 

توجه داشته باشید که درصورت رانندگی در سرازیری های طوالنی فاصله خودرو تا خودرو کمتر خواهد 
شد.
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 نمونه ای از سرعت یکنواخت ثابت
اگرخودرویی در جلوی شما نباشد.

خودرو در سرعت تنظیم شده توسط راننده حرکت می کند. فاصله مورد نظر خودرو تا خودرو با عملکرد 
سیستم کنترل فاصله خودرو تا خودرو تنظیم می شود.

در  جلویی  سرخودروی  پشت  در  یکنواخت  حرکت  و  یکنواخت  سرعت  کاهش  از  نمونه ای   
صورتی که خودروی جلویی با سرعت کمتراز سرعت تنظیم شده در جلوی خودروی شما قرار 

گیرد. 
در صورتی که خودرویی در جلوی خودروی شما شناسایی شود، سیستم بطور اتوماتیک سرعت خودروی 
می کند.  درگیر  را  ترمزها  سیستم  باشد،  الزم  بیشتری  سرعت  کاهش  اگر  می دهد.  کاهش  را  شما 
)چراغ های ترمز در این لحظه روشن می شوند(. سیستم به تغییرات سرعت خودروی جلویی به منظور 
حفظ فاصله تنظیم شده خودرو تا خودرو توسط راننده پاسخ می دهد. زمانی که سیستم نتواند به اندازه 
مناسب سرعت را کاهش دهد، هشدار نزدیک شدن به شما اطالع می دهد تا از نزدیک شدن خودروی 

شما به خودروی جلویی جلوگیری شود.
 نمونه ای از شتابگیری خودروهایی که در جلوی شما حرکت می کنند سرعتشان کمتر از سرعت 

تنظیم شده خودروی شما نباشند.
سیستم باعث شتابگیری خودرو شده تا زمانی که خودرو به سرعت تنظیم شده برسد. سپس سیستم به 

سرعت یکنواخت باز می گردد. 
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 تنظیم کردن سرعت خودرو )حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو(

 نمایشگر مونوکروم
 "ON-OFF" 1 برای فعال کردن کروز کنترل دکمه  

را فشار دهید.
نشانگر رادار کروز کنترل روشن شده و پیغامی در 

صفحه نمایش چندمنظوره نمایش داده می شود.
جهت غیرفعال کردن کروز کنترل، دکمه را مجدد 

فشار دهید.
اگر دکمه "ON-OFF" به مدت 1/5 ثانیه یا بیشتر 
فشرده و نگه داشته شود، سیستم در حالت کنترل 

سرعت ثابت فعال می شود. )fصفحه 363(

خودرو  سرعت  گاز،  پدال  عملکرد  از  استفاده  با   2  

 50km/h  )]30mph[ از تا مقدار دلخواه )بیش  را 
به  اهرم  با فشار دادن  و  یا کاهش دهید  افزایش 

سمت پایین، سرعت را تنظیم نمایید.
نشانگر "SET" کروز کنترل روشن می شود.

همان  خودرو  سرعت  اهرم،  کردن  رها  لحظه  در 
سرعت تنظیم شده می شود.
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 نمایشگر رنگی
را   "ON-OFF" برای فعال کردن کروز کنترل دکمه   1  

فشار دهید.
در  پیغامی  و  شده  روشن  کنترل  کروز  رادار  نشانگر 

صفحه نمایش چندمنظوره نمایش داده می شود.
مجدد  را  دکمه  کنترل،  کروز  کردن  غیرفعال  جهت 

فشار دهید.
بیشتر  یا  ثانیه   1/5 به مدت   "ON-OFF" دکمه  اگر 
فشرده و نگه داشته شود، سیستم در حالت کنترل 

سرعت ثابت فعال می شود. )f صفحه 363(

تا  را  پدال گاز، سرعت خودرو  از عملکرد  استفاده  با   2  

افزایش   )50km/h  ]30mph[ از  )بیش  دلخواه  مقدار 
یا کاهش دهید و با فشار دادن اهرم به سمت پایین، 

سرعت را تنظیم نمایید.
نشانگر "SET" کروز کنترل روشن می شود.

همان  خودرو  سرعت  اهرم،  کردن  رها  لحظه  در 
سرعت تنظیم شده می شود.

5-4. استفاده از سیستم های حمایتی در رانندگی
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5-4. استفاده از سیستم های حمایتی در رانندگی

 تنظیمات سرعت تنظیم شده

برای تغییر سرعت تنظیم شده، اهرم را حرکت دهید تا سرعت تنظیمی مورد نظر نمایش داده شود.
 افزایش سرعت
 کاهش سرعت

در  لحظه ای  صورت  به  را  اهرم  دقیق:  تنظیمات 
جهت دلخواه حرکت دهید.

اهرم  سرعت،  دادن  تغییر  برای  کامل:  تنظیمات 
را باال یا پایین نگه دارید و درصورت رسیدن به 

سرعت دلخواه، اهرم را رها نمایید.

در حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو، سرعت تنظیمی به شرح زیر افزایش یا کاهش می یابد:
تنظیمات دقیق: با هربار فشار اهرم، سرعت تا 3.1mph(*1( 5km/h یا 2*)5mph )8km/h تغییر 

می کند.
تنظیمات کامل: تا زمانی که اهرم نگه داشته شود، سرعت تا 5km/h )3.1mph(*1 افزایش یا کاهش 

می یابد یا تا 5mph )8km/h(*2 افزایش پیدا می کند.
در حالت کنترل سرعت ثابت )f صفحه 363(، به روش زیر سرعت تنظیم شده افزایش یا کاهش 

می یابد:
تنظیمات دقیق: با هربار فشار اهرم، سرعت تا 0.6mph(*1( 1km/h یا 2*)1mph )1.6km/h تغییر 

می کند.
تنظیمات کامل: تا زمانی که اهرم نگه داشته شود، سرعت به طور مداوم تغییر می کند.

1*: اگر سرعت تنظیم شده در واحد "Km/h" )کیلومتر بر ساعت( نشان داده شود.
2*: اگر سرعت تنظیم شده در واحد "MPH" )مایل بر ساعت( نشان داده شود.
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 تغییر فاصله خودرو تا خودرو )حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو(

 نمایشگر مونوکروم
به روش زیر با فشار دادن کلید فاصله خودرو تا خودرو 

تغییر می کند:
 فاصله طوالنی
 فاصله متوسط

 فاصله کوتاه
موقعیت  در  موتور  سوئیچ  قرارداشتن  درصورت 
طور  به  خودرو  تا  خودرو  فاصله   ON روشن 

اتوماتیک در حالت طوالنی تنظیم می گردد.
اگر خودرویی در جلوی شما درحال حرکت است، 
نمایش  صفحه  روی  نیز  جلویی  خودروی  عالمت 

داده می شود.

 نمایشگر رنگی
به روش زیر با فشار دادن کلید فاصله خودرو تا خودرو 

تغییر می کند:
 فاصله طوالنی
 فاصله متوسط

 فاصله کوتاه
موقعیت  در  موتور  سوئیچ  داشتن  قرار  صورت  در 
و  ورود  سیستم  فاقد  )خودروهای   ”ON“ روشن 
 IGNITION روشن  حالت  با  هوشمند(  استارت 
ON )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت 
هوشمند( فاصله خودرو تا خودرو به طور اتوماتیک 

در حالت طوالنی تنظیم می گردد.
عالمت خودروی جلویی نیز در صفحه نشان داده می شود.

عالمت خودروی جلویی

عالمت خودروی جلویی
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5-4. استفاده از سیستم های حمایتی در رانندگی

 تنظیمات فاصله خودرو تا خودرو )حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو(

از جدول زیر فاصله را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید که فاصله های نشان داده شده با سرعت خودرو 
)80km/h )50mph مطابقت می کند. بسته به سرعت خودرو فاصله خودرو تا خودرو افزایش یا کاهش پیدا 

می کند. 

فاصله خودرو تا خودروگزینه های فاصله
حدود  ft( 50m 160(طوالنی
حدود  130ft( 40m(متوسط
حدود 100ft( 30m(کوتاه

 لغو و از سرگیری کنترل سرعت

کنترل  عملکرد  خود،  سمت  به  اهرم  کشیدن  با   
سرعت لغو می گردد.

کنترل  عملکرد  نیز  ترمز  پدال  دادن  فشار  با 
سرعت لغو می  گردد.

 با فشار دادن اهرم به سمت باال عملکرد سیستم 
کروز کنترل از سر گرفته شده و سرعت خودرو به 

سرعت تنظیم شده باز می گردد.

از  باشد، عملکرد سیستم کروز کنترل  یا کمتر   40km/h )25mph( اگر سرعت خودرو  این وجود  با 
سرگرفته نمی شود.
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 هشدار نزدیک شدن خودرو )حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو(
زمانی که خودرو شما بیش از اندازه به خودرو جلویی نزدیک شود و کاهش سرعت به اندازه کافی به صورت 
اتوماتیک از طریق کروز کنترل امکان پذیر نباشد، جهت هشدار به راننده نمایشگر چشمک زده و آژیر به 
صدا در می آید. به عنوان مثال اگر حین حرکت پشت سر خودروی جلویی، خودروی دیگری جلوی شما 

بپیچد، پدال ترمز را فشار دهید و از حفظ فاصله مناسب خودرو تا خودرو اطمینان حاصل نمایید.
 نمایشگر مونوکروم                                            نمایشگر رنگی

  زمانی که ممکن است عالئم هشدارها اتفاق نیفتد
 در شرایط زیر زمانی که فاصله خودرو تا خودرو کوتاه می باشد، ممکن است عالئم هشدار ارائه نشود.

 زمانی که سرعت خودروی جلویی مطابق با یا بیشتر از سرعت خودروی شما باشد.
 زمانی که خودروی جلویی با سرعت بسیار کمی حرکت می کند.

 بالفاصله پس از تنظیم شدن سرعت کروز کنترل
 درصورت فشار دادن پدال گاز
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 انتخاب حالت کنترل سرعت ثابت

درصورت انتخاب حالت کنترل سرعت ثابت، خودرو بدون اینکه فاصله خودرو را کنترل نماید، سرعت تنظیم 
شده را حفظ خواهد کرد. این حالت را فقط زمانی انتخاب نمایید که حالت کنترل سرعت خودرو تا خودرو 

به دلیل آلودگی سنسور رادار عملکرد درستی ندارد.
 نمایشگر مونوکروم 

ON-" 1 در صورت غیرفعال بودن کروز کنترل، دکمه  

OFF" را به مدت 1/5 ثانیه یا بیشتر فشار داده و 
نگه دارید.

بالفاصله دکمه "ON-OFF" را فشار دهید، نشانگر 
رادار کروز کنترل روشن می شود. سپس به نشانگر 

کروز کنترل تغییر می یابد.
فقط زمانی حالت کنترل سرعت ثابت تغییر می کند 
که اهرم را درگیر نمایید و کروز کنترل نیز غیرفعال 

باشد.
  2 با استفاده از عملکرد پدال گاز، سرعت را تا میزان 

یا  افزایش   )50km/h  ]50mph[ )حدود  دلخواه 
کاهش دهید و اهرم را به سمت پایین فشار دهید 

تا سرعت تنظیم گردد.
نشانگر ”SET” کروز کنترل روشن می شود. 

در لحظه ای که اهرم رها می گردد، سرعت خودرو 
همان سرعت تنظیم شده می شود.

انجام تنظیمات سرعت: f صفحه 359
لغو از سرگیری تنظیمات سرعت: f صفحه 361



5-4. استفاده از سیستم های حمایتی در رانندگی364

 نمایشگر رنگی 
ON-" 1 در صورت غیرفعال بودن کروز کنترل، دکمه  

OFF" را به مدت 1/5 ثانیه یا بیشتر فشار داده و 
نگه دارید.

بالفاصله دکمه "ON-OFF" را فشار دهید، نشانگر 
رادار کروز کنترل روشن می شود. سپس به نشانگر 

کروز کنترل تغییر می یابد.
فقط زمانی حالت کنترل سرعت ثابت تغییر می کند 
که اهرم را درگیر نمایید و کروز کنترل نیز غیرفعال 

باشد.
  2 با فشار دادن پدال گاز سرعت را تا میزان دلخواه 

)حدود ]50km/h ]50mph( افزایش یا کاهش دهید 
سرعت  تا  دهید  فشار  پایین  سمت  به  را  اهرم  و 

تنظیم گردد.
نشانگر ”SET” کروز کنترل روشن می شود. 

اهرم رها می گردد، سرعت خودرو  در لحظه ای که 
همان سرعت تنظیم شده می شود.

انجام تنظیمات سرعت: f صفحه 359
لغو از سرگیری تنظیمات سرعت: f صفحه 361
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  رادار دینامیکی کروز کنترل زمانی تنظیم می شود که:
 دسته دنده در موقعیت D باشد.

 سرعت خودرو بیش از )50km/h )30mph باشد.
  شتابگیری پس از تنظیم سرعت خودرو

خودرو با فشار دادن پدال گاز شتاب می گیرد. پس از شتابگیری، سرعت تنظیم شده از سرگرفته می شود. 
با این وجود، حین استفاده از حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو، سرعت خودرو ممکن است به کمتر از 

سرعت تنظیم شده، کاهش یابد تا فاصله خود را تا خودروی جلویی حفظ نماید.
  غیرفعال کردن اتوماتیک سیستم کنترل فاصله خودرو تا خودرو

درشرایط زیر رانندگی در حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو به طور اتوماتیک غیرفعال می شود:
 سرعت واقعی خودرو تا حدود )40km/h )25mph کاهش یابد. 

 سیستم VSC فعال شود.
 سیستم TRC برای مدتی فعال باشد.

 اگر سیستم VSC یا TRC با فشار دادن کلید VSC OFF غیرفعال شود.
 اگر سنسور با موادی پوشانده شده باشد به درستی عمل نمی کند.

 ترمزگیری پیشگیری از تصادف فعال باشد.
است  ممکن  گردد،  غیرفعال  اتوماتیک  طور  به  خودرو  تا  خودرو  فاصله  کنترل  حالت  هردلیلی  به  اگر 
نشان دهنده وجود نقص در سیستم  باشد. در این خصوص با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز 

تویوتا تماس بگیرید.
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  غیرفعال شدن اتوماتیک حالت کنترل سرعت یکنواخت
درشرایط زیر حالت کنترل سرعت یکنواخت به طور اتوماتیک غیرفعال می گردد:

 سرعت واقعی خودرو بیشتر از )km/h )10 mph 16 کمتر از سرعت تنظیم شده خودرو باشد.
 سرعت واقعی خودرو به کمتر از )km/h )25 mph 40  برسد.

 سیستم VSC فعال باشد.
 برای مدتی سیستم TRC فعال باشد.

 با فشاردادن کلید VSC OFF، سیستم های VSC یا TRC غیرفعال شوند.
 حالت ترمزگیری پیشگیری از تصادف فعال شود.

نشان دهنده  اتوماتیک غیرفعال گردد، ممکن است  به طور  ثابت  به هر دلیلی حالت کنترل سرعت  اگر 
وجود نقص در سیستم می باشد. دراین خصوص با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس 

بگیرید.
  پیغام ها و بوق هشدار مربوط به سیستم رادار دینامیکی کروز کنترل 

به  نیاز  برای نشان دادن نقص فنی در سیستم استفاده می گردد و حین رانندگی  پیغام ها و بوق هشدار 
توجه به هشدارها را به اطالع راننده می رساند. درصورت نشان داده شدن پیغام هشدار در صفحه نمایش 

چندمنظوره، پیغام را مطالعه کرده و از دستورالعمل های آن پیروی نمایید.
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  زمانی که سنسور ممکن است خودروی جلویی را تشخیص ندهد
براساس شرایط و موارد زیر، زمانی که کاهش سرعت سیستم ناکافی است، پدال ترمز را فشار داده و زمانی که 

شتابگیری الزم می باشد، پدال گاز را فشار دهید.
به دلیل اینکه سنسور قادر به تشخیص صحیح این خودروها نمی باشد، سیستم هشدار نزدیک شدن خودرو 

)f صفحه 362( فعال نخواهد شد.
 خودروهایی که به طور ناگهانی جلوی خودروی شما می پیچند.

 خودروهایی که با سرعت پایین درحال حرکت می باشند.
 خودروهایی که در الین حرکت شما حرکت نمی کنند.

 خودروهایی با انتهای عقب کوچک )تریلرهایی بدون بار و غیره(

 موتور سیکلت هایی که در الین حرکت شما حرکت می کنند.
 در صورتی که آب یا برف در اطراف خودروها پخش می شود از عملکرد شناسایی سنسور جلوگیری می کند.

 در صورتی که سرخودرو روبه باال باشد )به وسیله بار 
سنگین در محفظه بار و غیره ایجاد می شود.(

زیاد  بسیار  زمین  تا سطح  جلویی  خودروی  ارتفاع   
است.
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  شرایطی که تحت آن ممکن است حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو بدرستی کار نکند
در شرایط زیر در صورت لزوم پدال ترمز )یا پدال گاز، بسته به شرایط( را فشار دهید. بدلیل اینکه ممکن 

است سنسور به درستی خودروهای جلویی را شناسایی نکند، سیستم هم بدرستی کار نمی کند.
 عرض پیچ ها یا مسیرها بسیار باریک باشد.

 زمانی که عملکرد غربیلک فرمان یا موقعیت خودروی شما در 
مسیر ناپایدار باشد.

 زمانی که خودروی جلویی ناگهان سرعت خود را کاهش دهد.
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  کروز کنترل*

 خالصه ای از عملکرد سیستم

از کروز کنترل برای حفظ سرعت تنظیم شده بدون فشار دادن پدال گاز استفاده نمایید.
 نشانگرها

 سرعت تنظیم شده )فقط نمایشگر رنگی(
 اهرم کروز کنترل

*: در صورت تجهیز
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 تنظیم سرعت خودرو

کروز  عملکرد  دهید،  فشار  را   "ON-OFF" دکمه   1  

کنترل را فعال نمایید.
نمایش  صفحه  در  کنترل  کروز  نشانگر  چراغ 

چندمنظوره روشن می شود.
برای غیرفعال کردن کروز کنترل، کلید را مجددا 

فشار دهید.

  2 با استفاده از عملکرد پدال گاز، سرعت خودرو را 

)بیش  کاهش دهید  یا  افزایش  دلخواه  تا سرعت 
از ]40km/h ]25mph( و اهرم را به سمت پایین 

فشار داده تا سرعت تثبیت شود. 
تنظیم  سرعت  و  کنترل  کروز   ”SET” نشانگر 
نمایش  صفحه  در  رنگی(  نمایشگر  )فقط  شده 

چندمنظوره نشان داده می شود.

سرعت خودرو در زمان رها کردن اهرم همان سرعت تنظیم شده خودرو می باشد.
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تنظیمات سرعت تنظیم شده

برای تغییر سرعت تنظیم شده، اهرم را تا زمان رسیدن به سرعت تنظیم شده دلخواه حرکت دهید. 
 افزایش سرعت 
 کاهش سرعت

تنظیمات دقیق: اهرم را به صورت لحظه ای در جهت 
دلخواه حرکت دهید. 

تنظیمات کامل: اهرم را در جهت دلخواه نگه دارید. 

سرعت تنظیم شده به روش زیر کاهش یا افزایش می یابد:
تنظیمات دقیق: با هر بار فشار اهرم، سرعت تا 0.6 mph(*1( km/h 1 یا 2*)mph )1.6 km/h 1 تغییر 

می کند. 
تنظیمات کامل: تا رها کردن اهرم، سرعت تنظیم شده بطور مداوم افزایش یا کاهش می یابد. 

1*: اگر سرعت تنظیم شده در واحد “km/h” )کیلومتر بر ساعت( نشان داده شود. 
2*: اگر سرعت تنظیم شده در واحد “mph” )مایل بر ساعت( نشان داده شود. 

 غیرفعال کردن و از سرگیري کنترل سرعت ثابت

کنترل  کروز  تا  بکشید  خود  سمت  به  را  اهرم   
غیرفعال شود.

کالچ  پدال  یا  ترمز  پدال  دادن  فشار  صورت  در 
معمولی(،  گیربکس  به  مجهز  خودروهای  )فقط 

تنظیمات سرعت نیز غیرفعال می شود. 
تا عملکرد کروز  باال فشار دهید  به سمت  را  اهرم   

کنترل از سرگرفته شود. 

درصورت افزایش سرعت خودرو بیش از )40km/h )25mph از سرگیری عملکرد کروز کنترل در دسترس 
قرار می گیرد.
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  کروز کنترل زمانی تنظیم می شود که 
 CVT خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک 

 دسته دنده در موقعیت D باشد. 
 سرعت خودرو بیش از حدود )40km/h )25mph باشد. 

 خودروهای مجهز به گیربکس معمولی 
سرعت خودرو بیش از حدود )40km/h )25mph باشد. 

  شتابگیری پس از تنظیم سرعت خودرو 
 با فشردن پدال گاز، خودرو شتاب می گیرد. پس از شتابگیری، سرعت تنظیم شده از سرگرفته می شود. 

 حتی بدون لغو سیستم کروز کنترل، برای افزایش سرعت تنظیم شده، ابتدا سرعت خودرو را تا سرعت 
دلخواه افزایش دهید و سپس اهرم کروز کنترل را به سمت پایین فشار داده تا سرعت جدید تنظیم شود. 

  غیرفعال شدن اتوماتیک کروز کنترل 
در هر کدام از شرایط زیر سیستم کروز کنترل غیرفعال مي شود.

 سرعت خودرو بیش از )16km/h )10mph زیر سرعت تنظیم شده خودرو کاهش یابد.
در این حالت، سرعت تنظیمی به حافظه سپرده شده، از سرگیري نخواهد شد.

 سرعت واقعي خودرو زیر )40km/h )25mph باشد.
 VSC فعال شده باشد

 برای مدت زمانی سیستم TRC فعال  شود.
 با فشار دادن کلید VSC OFF، سیستم VSC یا TRC غیرفعال  شود.

 محدود کننده سرعت فعال باشد. )در صورت تجهیز(
  درصورت نمایش داده شدن پیغام "Check cruise control system visit your dealer" )جهت 

بررسی سیستم کروز کنترل به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید( در صفحه نمایش چندمنظوره
براي غیرفعال نمودن کروز کنترل "ON- OFF" را فشار دهید، برای فعال شدن، مجدد دکمه را فشار دهید.

اگر سرعت کروز کنترل را نمي توان تنظیم نمود یا اگر بالفاصله پس از فعال کردن، کروز کنترل غیرفعال 
مي شود، سیستم کروز کنترل نقص فنی دارد. براي کنترل و بازرسي خودرو به نمایندگي مجاز تویوتا یا 

تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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 هشدار

  براي جلوگیري از فعال شدن ناخواسته کروز کنترل
در صورت عدم استفاده از کروز کنترل دکمه "ON-OFF" را فشار دهید تا کروز کنترل غیرفعال شود.

  موقعیت هاي نامناسب براي فعال کردن کروز کنترل
در شرایط زیر از کروز کنترل استفاده نکنید.

در غیر این صورت می تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو، صدمات جسمي جدي و حتي مرگ 
گردد.

 در ترافیک سنگین
 در جاده هاي با پیچ هاي تند

 در جاده هاي پرپیچ و خم
 در جاده هاي لغزنده همانند جاده هاي پوشیده از باران، یخ یا برف

 در جاده های با شیب زیاد ممکن است هنگام رانندگی در سرازیری سرعت خودرو از سرعت تنظیمی 
باالتر رود.

 حین یدک کشیدن تریلر یا بکسل کردن در مواقع اضطراری
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)Stop & Start(  *سیستم خاموش و روشن شدن موتور

زمانی که خودرو متوقف می باشد، سیستم Stop & Start، با توجه به عملکرد پدال کالچ موتور را 
خاموش و مجدد روشن می کند.

Stop & Start عملکرد سیستم

  خاموش شدن موتور 
  1 با فشار دادن پدال کالچ تا انتها، پدال ترمز را 

نیز فشار دهید، خودرو متوقف می شود. 
 N 2  دسته دنده را در موقعیت خالص  

را  کالچ  پدال  و  داده  قرار   )250 صفحه   f(
رها کنید. 

نشانگر Stop & Start روشن می شود. 

  روشن شدن مجدد موتور 
قرار داشتن دسته دنده در موقعیت خالص N را کنترل و بررسی کرده و پدال کالچ را فشار دهید. 

نشانگر سیستم Stop & Start خاموش می شود. 

*: در صورت تجهیز
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Stop & Start غیرفعال کردن سیستم

کلید لغو عملکرد سیستم Stop & Start را فشار دهید 
و سیستم را غیرفعال کنید. 

نشانگر غیرفعال شدن سیستم Stop & Start روشن 
می شود. 

 Stop & Start کلید، سیستم  دادن مجدد  فشار  با 
 Stop & فعال شده و نشانگر غیرفعال شدن سیستم

Start خاموش می گردد. 

Stop & Start فعال شدن اتوماتیک سیستم  
حتی اگر سیستم Stop & Start بوسیله کلید مربوطه غیرفعال گردد می توان آن را مجدد بطور اتوماتیک 

با قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت قفل “LOCK” و سپس موقعیت استارت “START” فعال نمود. 
  چنانچه حین توقف خودرو کلید غیرفعال شدن سیستم Stop & Start فشار داده شود. 

 زمانی که موتور بوسیله سیستم Stop & Start خاموش شده است، با فشار دادن کلید غیرفعال شدن 
سیستم Stop & Start می توان موتور را مجدد روشن نمود. از زمانی که خودرو متوقف شده است )پس 

از خاموش شدن سیستم Stop & Start( موتور خاموش نخواهد شد. 
 در صورت غیرفعال بودن سیستم Stop & Start، کلید غیرفعال شدن سیستم Stop & Start را فشار 

دهید تا سیستم مجدد فعال شده اما موتور خاموش نمی باشد. 
از زمانی که خودرو متوقف شده است )پس از خاموش شدن سیستم Stop & Start(، موتور خاموش 

خواهد شد.
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  شرایط عملکردی
 در صورت برقراری شرایط زیر، سیستم Stop & Start فعال می شود. 

• گرمکن شیشه جلو خاموش باشد. 
• کمربندایمنی راننده بسته شده باشد. 
• موتور به اندازه کافی گرم شده باشد. 

• درب سمت راننده بسته باشد. 
• پدال کالچ فشرده نباشد. 

یا باالتر باشد.  -5 C )23 F( • دمای بیرون خودرو حدود
• دسته دنده در موقعیت خالص N باشد. 

• درب موتور بسته باشد.
 درشرایط زیر ممکن است موتور بوسیله سیستم Stop & Start خاموش نشود. که نشان دهنده نقص  فنی 

سیستم Stop & Start نمی باشد. 
• در صورت گرم یا سرد بودن هوای بیرون از سیستم تهویه مطبوع استفاده شود. 

• شارژ باتری به اندازه کافی نباشد، مانند زمانی که خودرو به مدت طوالنی پارک و شارژ باتری خودرو 
باتری  یا شرایط  پایین  اندازه  از  باتری بیش  باشد، دمای  الکتریکی خودرو زیاد  بار  باشد،  خالی شده 

نامناسب یا باتری تحت شرایط شارژ مجدد دوره ای قرار داشته باشد. 
• خأل بوستر ترمز کم باشد. 

• غربیلک فرمان چرخانده شده باشد. 
• خودرو به دلیل شرایط عبور و مرور یا سایر شرایط بطور مکرر متوقف شده باشد.

• خودرو درسطحی باالتر از سطح دریا رانده شده باشد. 
• دمای مایع خنک کننده موتور یا دمای مایع گیربکس بسیار باال یا پایین باشد.

• دمای مایع الکترولیت باتری بیش از انداز باال یا پایین باشد. 
• مدتی پس از جدا کردن و اتصال مجدد ترمینال های باتری 

• مدتی پس از تعویض کردن باتری 
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 در شرایط زیر اگر موتور بوسیله سیستم Stop & Start خاموش شده باشد، موتور بطور اتوماتیک مجدد 
روشن خواهد شد. )برای خاموش کردن موتور بوسیله سیستم Stop & Start خودرو را حرکت دهید.(

• سیستم تهویه مطبوع روشن باشد. 
• گرمکن شیشه جلو روشن باشد.
• غربیلک فرمان چرخانده شود. 

• کمربندایمنی راننده بسته نشده باشد. 
• درب سمت راننده باز باشد. 

• کلید غیرفعال شدن سیستم Stop & Start فشرده شده باشد. 
• خودرو در سطح شیب دار شروع به حرکت کند. 

بطور  باشد، ممکن است موتور  خاموش شده   Stop & Start بوسیله سیستم  اگر موتور  زیر   درشرایط 
اتوماتیک روشن شود )برای خاموش کردن موتور بوسیله سیستم Stop & Start خودرو را حرکت دهید.(

• پدال ترمز را چند بار فشار داده یا محکم فشرده شود. 
• از سیستم تهویه مطبوع استفاده شود. 

• شارژ باتری به اندازه کافی نباشد. 
  درب موتور 

 در حالیکه موتور بوسیله سیستم Stop & Start خاموش شده باشد حتی اگر درب موتور باز شود، موتور 
متوقف باقی می ماند و بوسیله عملکرد روشن شدن اتوماتیک، موتور مجدد روشن نخواهد شد. در این 

صورت، با استفاده از روش معمولی موتور را روشن کنید. )f صفحه 236و 233( 
 Stop & Start پس از روشن کردن موتور حین باز بودن درب موتور، اگر درب موتور بسته شود، سیستم 
فعال نخواهد شد. درب موتور را ببندید، سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش OFF قرار داده، حدود 30 

ثانیه یا بیشتر منتظر بمانید و سپس موتور را روشن نمایید. 
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Stop & Start زمان استفاده از سیستم  
 چنانچه موتور بوسیله سیستم Stop & Start خاموش شده باشد و دسته دنده هم در موقعیتی غیر از 
 Stop قرار داشته و پدال کالچ هم رها شده باشد، بوق هشدار به صدا در آمده و نشانگر سیستم N خالص
Start & چشمک می زند. که نشان می دهد فقط موتور بوسیله سیستم Stop & Start متوقف شده است 

و نشان دهنده خاموش شدن کامل موتور نمی باشد. 
 زمانی که سیستم فعال نمی شود، یعنی غیرفعال است یا اشکالی در سیستم وجود دارد، از پیغام ها و بوق 

هشدار جهت آگاه ساختن راننده استفاده می شود. )f صفحه 697( 
 در صورتی که موتور بوسیله سیستم Stop & Start مجدد روشن شود، ممکن است خروجی های برق بطور 

موقت قابل استفاده نباشند. اما این نشان دهنده نقص فنی سیستم نیست. 
 Stop & Start ممکن است نصب و پیاده کردن تجهیزات برقی و دستگاه های وایرلس بر عملکرد سیستم 
تویوتا  تعمیرگاه های مجاز  یا  تویوتا  نمایندگی مجاز  با  بیشتر  باشد. جهت کسب اطالعات  تأثیر داشته 

تماس بگیرید. 
  در حالیکه موتور بوسیله سیستم Stop & Start خاموش شده است، شیشه جلو بخار می گیرد 

گرمکن شیشه جلو را روشن کنید. )موتور را با استفاده از عملکرد روشن شدن اتوماتیک، روشن نمایید(: 
f صفحه 569

چنانچه شیشه جلو بطور مکرر بخار می گیرد، کلید غیرفعال شدن سیستم Stop & Start را فشار دهید تا 
سیستم غیرفعال گردد. 

  در حالیکه موتور بوسیله سیستم Stop & Start خاموش شده است، از سیستم تهویه مطبوع 
بویی استشمام می شود

جهت غیرفعال کردن سیستم Stop & Start، کلید غیرفعال شدن سیستم Stop & Start را فشار دهید. 
  در حالیکه موتور بوسیله سیستم Stop & Start خاموش شده است، سیستم تهویه مطبوع روشن 

می شود
 اگر سیستم تهویه مطبوع در حالت اتوماتیک مورد استفاده قرار بگیرد، ممکن است سرعت فن کاهش 
یافته یا در حالیکه موتور بوسیله سیستم Stop & Start خاموش شده تا تغییرات دما در اتاق خودرو 

کاهش پیدا کند، عملکرد فن نیز متوقف شود. 
 جهت اطمینان از عملکرد سیستم تهویه مطبوع در زمانی که خودرو متوقف می باشد با فشار دادن کلید 

غیرفعال شدن سیستم Stop & Start، سیستم را غیرفعال نمایید. 
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  در حالیکه سیستم تهویه مطبوع روشن است زمان توقف در جا کارکردن موتور تغییر می کند
 Stop با انجام عملکردهای زیر زمانی که سیستم تهویه مطبوع روشن است می توان طول زمانی که سیستم
Start & فعال می شود را تغییر داد. )زمانی که سیستم تهویه مطبوع خاموش است نمی توان طول زمانی که 

سیستم Stop & Start فعال می شود را تغییر داد.(
 تغییر دادن تنظیمات بوسیله صفحه نمایش چندمنظوره

”را انتخاب کرده و  را فشار   setup“ 1 از کلیدهای کنترل صفحه نمایش استفاده کنید و  

دهید. )f صفحه 128( 
  2 تنظیمات مورد نظر را انتخاب و  را فشار دهید. 

 Stop & Start تغییر دادن تنظیمات بوسیله کلید غیرفعال شدن سیستم 
هر بار که کلید غیرفعال شدن سیستم Stop & Start فشار داده می شود و به مدت 3 ثانیه یا بیشتر نگه 
داشته شود، سیستم بین موقعیت های استاندراد و پیشرفته تغییر می کند. وضعیت سیستم در صفحه 

نمایش تنطیمات در صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده می شود. )f صفحه 128(
 Stop & Start عملکرد محافظ سیستم  

 زمانی که صدای بسیار بلندی از طریق سیستم صوتی شنیده می شود، ممکن است سیستم صوتی بطور 
اتوماتیک خاموش شده تا مصرف شارژ باتری کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، موتور را خاموش کرده 
)موقعیت OFF( و حدود 3 ثانیه یا بیشتر منتظر بمانید، سپس سوئیچ موتور را در موقعیت تجهیزات 

جانبی “ACC” یا روشن “ON” قرار داده تا سیستم صوتی مجدد روشن شود. 
 چنانچه ترمینال های باتری جدا و مجدد متصل شوند، ممکن است سیستم صوتی روشن نشود. در چنین 
شرایطی، برای روشن کردن معمولی سیستم صوتی، سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش OFF قرار داده 

و سپس عملکرد زیر را دو بار تکرار نمایید. 
• سوئیچ موتور را در موقعیت روشن “ON” و سپس در موقعیت خاموش "OFF" قرار دهید. 

  تعویض باتری
 f صفحه 753

Stop & Start نمایش داده شدن وضعیت سیستم  
 f صفحه 128
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  پیغام های صفحه نمایش چندمنظوره 

در شرایط زیر، ممکن است پیغام و  در صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده شود.

 زمانی که نمی توان موتور را بوسیله سیستم Stop & Start خاموش کرد. 
                                          

 جزئیاتپیغام

   ”For climate control“

)مربوط به کنترل شرایط 
آب و هوایی(

سیستم  از  بیرون،  دمای  بودن  پایین  یا  باال  صورت  در   •
تهویه مطبوع استفاده می شود. 

اگر تفاوت بین دما تنظیم شده و دمای اتاق خودرو کم باشد، 
سیستم فعال خواهد شد.

•  روشن می شود.

               ”Battery charging“   

)باتری شارژ شود(

• ممکن است مقدار شارژ باتری کم باشد.
شارژ  می شود،  جلوگیری  موقت  بطور  موتور  شدن  خاموش  از 
باتری در اولویت قرار می گیرد، پس از مدت کوتاهی که موتور 

روشن بماند موتور خاموش می شود. 
• ممکن است شارژ باتری مجدد انجام شود، مانند زمانی که 
باتری تحت عملکرد شارژ مجدد دوره ای قرار دارد، مدتی 
باتری،  ترمینال های  مجدد  اتصال  و  کردن  جدا  از  پس 

مدتی پس از تعویض کردن باتری و غیره 
پس از انجام شارژ مجدد در حدود 5 تا 60 دقیقه، سیستم فعال 

می شود. 
شود،  داده  نمایش  ثانیه(   60 از  )بیش  مداوم  بطور  پیغامی  اگر 
ممکن است اشکالی در باتری بوجود آمده باشد. با نمایندگی مجاز 

تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید. 
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جزئیاتپیغام 

  ”For brake system“   

)مربوط به سیستم ترمز(

• خودرو در منطقه ای باالتر از سطح دریا رانده شده باشد. 
• خأل بوستر ترمز کم باشد.

زمانی که خأل بوستر ترمز به سطحی که قباًل مشخص شده برسد، 
سیستم فعال خواهد شد.

  ”Steering wheel turned“ 

)غربیلک فرمان چرخیده شده است(
غربیلک فرمان چرخیده شده است.

  ”Hood open“

)درب موتور باز شده است(
درب موتور باز شده است.

  ”Driver seat belt 
unbuckled“

)کمربندایمنی راننده بسته نمی باشد(
کمربندایمنی بسته نشده است.

  ”Stop & Start Unavailable“

)سیستم Stop & Start در دسترس 
نمی باشد(

• سیستم Stop & Start بطور موقت غیرفعال شده است. 
موتور را برای مدت کوتاهی روشن کنید. 

روشن شده  باز،  موتور  درب  با  همراه  موتور  است  ممکن   •
باشد. 

 OFF درب موتور را ببندید، سوئیج موتور را در موقعیت خاموش
را  موتور  و سپس  بمانید  منتظر  بیشتر  یا  ثانیه   30 دهید،  قرار 

روشن کنید. 

  ”System Temp Low“

)دمای سیستم پایین است(

ممکن است باتری سرد باشد. 
در  دما  افزایش  با  تا  نمایید  را روشن  موتور  برای مدت کوتاهی 

محفظه موتور، سیستم ریکاوری شود. 

  ”System Temp High“

)دمای سیستم باال است(

ممکن است باتری بیش از اندازه داغ شده باشد.
شود،  کافی خنک  اندازه  به  موتور  محفظه  دهید  اجازه  چنانچه 

سیستم ریکاوری می شود. 

  ”Non-dedicate battery“

)باتری نامناسب است(

ممکن است باتری نامناسب برای خودرو نصب شده باشد. 
به  خودرو  بررسی  جهت  نمی کند.  کار   Stop & Start سیستم 
نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه  های مجاز تویوتا مراجعه نمایید. 
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 حین خاموش شدن موتور بوسیله سیستم Stop & Start، موتور بطور اتوماتیک مجدد روشن می شود.

 جزئیاتپیغام

  ”For climate control“

)مربوط به کنترل شرایط آب و هوایی(

استفاده  حال  در  یا  روشن  مطبوع  تهویه  سیستم   •
می باشد.

•  روشن می باشد.

  ”Battery charging“

)باتری شارژ  شود(

ممکن است مقدار شارژ باتری کم باشد
موتور روشن می شود تا شارژ باتری در الویت قرار بگیرد در 
حالیکه اجازه می دهید سیستم ریکاوری شود، موتور برای 

مدت کوتاهی روشن می ماند. 

  ”For brake system“

)مربوط به سیستم ترمز(

پدال ترمز بیشتر فشار داده شده یا چند بارفشار داده 
می شود. 

پس از اینکه موتور روشن و کار می کند و خأل بوستر ترمز 
به مقدارتعیین شده قبلی می رسد، سیستم فعال خواهد 

شد.

  ”Steering wheel turned“

)غربیلک فرمان چرخیده شده است(
غربیلک فرمان چرخیده شده است.

  ”Driver seat belt 
unbuckled“

)کمربندایمنی راننده بسته نمی باشد(
کمربندایمنی بسته نشده است.
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 در صورتی که موتور بوسیله سیستم Stop & Start مجدد روشن نمی شود. 

 جزئیاتپیغام

  ”Stop & Start system active. 
Shift to N and depress 
clutch to restart.“

برای  است  فعال   Stop & Start )سیستم 
روشن کردن موتور دسته دنده را در موقعیت 
فشار  را  کالچ  پدال  و  داده  قرار   N خالص 

دهید.(

دسته دنده از موقعیت خالص N به موقعیت دیگری 
شده  رها  نیز  کالچ  پدال  حالیکه  در  شده  تعویض 

است. 
در  را  دنده  دسته  موتور،  مجدد  کردن  روشن  جهت 
را  کالچ  پدال  سپس  و  داده  قرار   N خالص  موقعیت 

فشار دهید. 

 Stop & Start سیستم( ”Stop & Start System Malfunction. Visit Your Dealer“ چنانچه پیغام  
دچار اشکال شده است. به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.( در صفحه نمایش چندمنظوره نشان 

داده شود. 
تویوتا  تعمیرگاه های مجاز  یا  تویوتا  نمایندگی مجاز  به  بررسی  سیستم دچار نقض فنی شده است. جهت 

مراجعه نمایید.
  چنانچه نشانگر غیرفعال شدن سیستم Stop & Start به چشمک زدن ادامه دهد.

تویوتا  تعمیرگاه های مجاز  یا  تویوتا  نمایندگی مجاز  به  بررسی  سیستم دچار نقض فنی شده است. جهت 
مراجعه نمایید.
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 هشدار

Stop & Start در صورت فعال بودن سیستم  
 چنانچه موتور بوسیله سیستم Stop & Start خاموش شده است، دسته دنده را در موقعیت خالص 
N قرار داده و پدال ترمز را فشار دهید یا ترمز دستی را درگیر نمایید) در صورت روشن بودن نشانگر 

) Stop & Start سیستم
 Stop خاموش شده است )روشن بودن نشانگر سیستم Stop & Start در حالیکه موتور بوسیله سیستم 
Start &( اجازه ندهید کسی از خودرو خارج شود ممکن است در اثر روشن شدن اتوماتیک موتور، 

منجر به بروز تصادف شود. 
بوسیله  موتور  دارد،  قرار  نامناسبی  تهویه  سیستم  با  محیطی  در  خودرو  حالیکه  در  شوید  مطمئن   
اتوماتیک  روشن شدن  عملکرد  بواسطه  موتور  است  ممکن  نشود،  خاموش   Stop & Start سیستم 
موتور روشن شده که بعلت ورود دود اگزوز به داخل خودرو، احتمال بروز آسیب های جسمی جدی 

یا مرگ وجود دارد.

 توجه
  از عملکرد صحیح سیستم مطمئن شوید 

اگر یکی از شرایط زیر بوجود آید، ممکن است سیستم Stop & Start بدرستی کار نکند، جهت بررسی 
سیستم به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید. 

 در حالیکه کمربندایمنی راننده بسته می باشد، چراغ نشانگر یادآوری کمربندایمنی راننده و سرنشین 
جلو چشمک می زند. 

و  راننده  یادآوری کمربندایمنی  نشانگر  است، چراغ  نشده  بسته  راننده  اینکه کمربندایمنی  با وجود   
سرنشین جلو خاموش می باشد.

 )DOOR( باوجود اینکه درب سمت راننده بسته می باشد، زمانی که کلید چراغ داخلی در موقعیت درب 
قرار دارد عالمت هشدار بازماندن درب در صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده شده یا چراغ داخلی 

روشن می باشد. 
 )DOOR( با وجود اینکه درب سمت راننده باز می باشد، زمانی که کلید چراغ داخلی در موقعیت درب 
قرار دارد عالمت هشدار بازماندن درب در صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده نشده یا چراغ داخلی 

روشن نمی باشد.
  زمانی که موتور متوقف می شود. 

اگر سیستم فعال باشد، بالفاصله با فشار دادن پدال کالچ، موتور مجدد روشن می گردد. 
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انتخاب حالت رانندگی*

در شرایط مختلف رانندگی می توان یکی از سه حالت رانندگی را انتخاب کرد.

حالت رانندگی را انتخاب کنید.

  تغییر دادن حالت رانندگی 
جهت انتخاب حالت رانندگی، عملکردهای نشان داده شده در صفحه نمایش چندمنظوره را انجام دهید. 

  1 کلیدهای کنترل صفحه نمایش ”>” یا ”<” را فشار دهید و  را انتخاب نمایید. 

  2 کلیدهای کنترل صفحه نمایش ”ʌ”یا ”˅” را فشار دهید و "Drive Mode" )حالت رانندگی( را انتخاب 

نمایید.
  3 کلیدهای کنترل صفحه نمایش ”ʌ” یا ”˅” را فشار دهید و حالت رانندگی را انتخاب نمایید.

*: در صورت تجهیز
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  حالت های رانندگی 
”NORMAL“ حالت عادی 

مصرف بهینه سوخت، راحتی و عملکرد پویا )دینامیکی( را ارائه داده و مناسب برای رانندگی در شهر 
می باشد.

”SPORT“ حالت اسپرت 
هنگام  احساس  رانندگی  حالت  این  می کند.  کمک  سریع  شتابگیری  به  موتور  و  گیربکس  کنترل  با 
فرمان گیری را تغییر داده و مناسب برای رانندگی با سرعت باال است مانند زمانی که در جاده های پرپیچ 

و خم رانندگی می کنید. 
انتخاب حالت رانندگی اسپرت، نشانگر “SPORT” در صفحه نمایش چندمنظوره نشان  در صورت 

داده می شود. 
”ECO“ حالت مصرف بهینه سوخت 

این حالت رانندگی به راننده جهت شتابگیری در حالت مصرف بهینه سوخت کمک می کند و از طریق 
محدود کردن عملکرد دریچه گاز و کنترل عملکرد سیستم تهویه مطبوع )سیستم سرمایش/ گرمایش( 

مصرف سوخت را بهینه می نماید.
در صورت انتخاب حالت رانندگی ECO، نشانگر ”ECO MODE” در صفحه نمایش چندمنظوره نشان 

داده می شود. 
در صورت استفاده از سیستم تهویه مطبوع، سیستم بطور اتوماتیک به حالت ECO سیستم تهویه 
مطبوع تغییر می کند )f صفحه 573( و امکان رانندگی حتی با مصرف سوخت بهتر فراهم می شود. 

 ”ECO“/ ”SPORT“ در صورت لغو حالت  
 حالت رانندگی را مجدد انتخاب نمایید. در صورت خاموش بودن موتور، حالت رانندگی “SPORT” لغو 

می شود. 
 حتی اگر سوئیچ موتور در موقعیت خاموش OFF قرار داشته باشد، تا زمانی که حالت رانندگی دیگری 

انتخاب گردد، حالت “NORMAL” و “ECO” بطور اتوماتیک لغو نمی شوند. 
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سیستم محدود کننده سرعت *

خالصه ای از عملکرد سیستم

با استفاده از اهرم کروز کنترل، حداکثر سرعت مورد نظر تنظیم می شود. 
سیستم محدود کننده سرعت از افزایش سرعت خودرو از سرعت تنظیم شده جلوگیری می کند. 

 خودروهای مجهز به نمایشگر مونوکروم 
  نشانگر

 کلید محدود کننده سرعت
 سرعت تنظیم شده

 خودروهای مجهز به نمایشگر رنگی 
 نشانگر

 کلید محدود کننده سرعت
 سرعت تنظیم شده

*: در صورت تجهیز
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تنظیم کردن سرعت خودرو

  1 جهت فعال کردن سیستم محدود کننده سرعت، 

کلید را فشار دهید. برای غیرفعال کردن سیستم 
محدود کننده سرعت، کلید را مجدد فشار دهید. 

1*: خودروهای مجهز به نمایشگر مونوکروم
2*: خودروهای مجهز به نمایشگر رنگی 

  2 برای رسیدن به سرعت مورد نظر، سرعت خودرو را کاهش یا افزایش دهید و اهرم را به سمت پایین 

فشار داده تاحداکثر سرعت مورد نظر تنظیم گردد. 
در صورتی که سرعت خودرو کمتر از )30km/h )20mph می باشد، اگر اهرم به سمت پایین فشار داده 

شود، سرعت تنظیم شده )30km/h )20mph خواهد شد. 
   نمایشگر مونوکروم                                            نمایشگر رنگی 



389
گی

ند
ران

4 

5-4. استفاده از سیستم های حمایتی در رانندگی

تنظیم سرعت تنظیم شده

 افزایش سرعت 
 کاهش سرعت

تا رسیدن به تنظیمات سرعت مورد نظر اهرم را 
نگه دارید. 

تنظیم دقیق سرعت تنظیم شده را با کمی فشار 
دادن اهرم به سمت باال یا پایین و رها کردن آن 

انجام دهید. 

لغو و از سرگیری عملکرد سیستم محدود کننده سرعت

 لغو عملکرد 
جهت لغو عملکرد سیستم محدود کننده سرعت، 

اهرم را به سمت خود بکشید.
 از سرگیری عملکرد

جهت از سرگیری عملکرد سیستم محدود کننده 
سرعت، اهرم را به سمت باال فشار دهید. 



5-4. استفاده از سیستم های حمایتی در رانندگی390

  افزایش سرعت تنظیم شده 
در شرایط زیر سرعت خودرو بیش از سرعت تنظیم شده می شود و کاراکترهای نمایشی روشن خواهند شد. 

 در صورت فشار دادن کامل پدال گاز 
 درصورت رانندگی در سرازیری )بوق هشدار نیز به صدا در 

می آید(

  غیرفعال شدن اتوماتیک سیستم محدود کننده سرعت 
شرایط زیر سیستم محدود کننده سرعت بطور اتوماتیک غیرفعال می شود. 

 سیستم کروز کنترل فعال باشد. 
 هنگامی که با فشار دادن کلید VSC OFF، سیستم های VSC و/ یا TRC غیرفعال شوند. 

  در صورتی که پیغام ”Check speed limiter system” )سیستم محدود کننده سرعت را کنترل و 
بررسی کنید( در صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده شود

خودرو را در مکان امنی متوقف نمایید، سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش OFF و سپس روشن ON قرار 
دهید و سیستم محدوده کننده سرعت را تنظیم نمایید. چنانچه سیستم محدود کننده سرعت تنظیم نشود، 
ممکن است اشکالی در سیستم بوجود آمده باشد. با وجود اینکه می توان با خودرو بطور معمول رانندگی 

نمود، اما جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید. 
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 هشدار

  از بوجود آمدن اشکال در عملکرد سیستم محدود کننده سرعت جلوگیری کنید. 
در صورت استفاده نکردن از سیستم محدود کننده سرعت، آن را خاموش نمایید. 

  شرایط نامناسب مربوط به سیستم محدود کننده سرعت 
در شرایط زیر از سیستم محدود کننده سرعت استفاده نکنید. 

در غیراینصورت کنترل خودرو را از دست داده و باعث برور تصادف و در نتیجه آسیب های جسمی جدی 
یا مرگ می شود. 

 رانندگی در جاده های لغزنده مانند جاده های باران خورده و پوشیده از برف و یخ 
 رانندگی در جاده های شیب دار 

 در صورت یدک کشیدن تریلر یا بکسل کردن خودرو در مواقع اضطراری 

 توجه
پس از افزایش سرعت بیش از محدودیت سرعت تنظیم شده در جاده های شیب دار و نمایش عالئم هشدار 
در صفحه نمایش و به صدا درآمدن بوق هشدار، با فشار دادن پدال ترمز، سرعت خودرو را کاهش دهید.
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  BSM )نشانگر نقطه کور(*

 خالصه ای از وضعیت عملکردی نشانگر نقطه کور

این سیستم دارای دو عملکرد می باشد؛
)BSM( عملکرد نشانگر نقطه کور 

هنگام تغییر الین دقت عمل راننده کمک می کند.
)RCTA( عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب 
هنگام حرکت به عقب به راننده کمک می کند.

در این دو عملکرد از سنسورهای یکسان استفاده می شود.

 نشانگر روی آینه های بغل 
: BSM عملکرد نشانگر نقطه کور

زمانی که خودرویی در نقطه کور آینه بغل تشخیص داده شود یا خودرویی با سرعت از پشت به خودروی 
شما نزدیک شود، نشانگر آینه بغل در سمت تشخیص داده شده روشن می گردد. چنانچه دسته راهنما 

به سمت تشخیص داده شده فشار داده شود، نشانگر آینه بغل چشمک می زند. 
 : RCTA عملکرد سیستم

زمانی که خودرویی از سمت راست یا چپ عقب خودروی شما نزدیک شود، هر دو نشانگر آینه های بغل 
چشمک می زنند. 

*: در صورت تجهیز
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 صفحه نمایش چندمنظوره
عملکرد BSM/RCTA را روشن/ خاموش )on/off( کنید. )f صفحه 393( 

زمانی که عملکرد BSM فعال باشد، عملکرد RCTA نیز در دسترس قرار می گیرد. 
 )RCTA فقط عملکرد( RCTA بوق هشدار 

اگر خودرویی از سمت راست یا چپ عقب خودرو تشخیص داده شده، نزدیک شود، آژیر هشدار به صدا 
در می آید. بوق هشدار حدود یک ثانیه به صدا در  آمده و بالفاصله پس از آن عملکرد BSM روشن شده 

و سیستم فعال می شود. 
   BSM نشانگر /RCTA نشانگر 

زمانی که عملکرد BSM/RCTA فعال می شود، نشانگر آن ها نیز روشن می گردد. 

BSM/RCTA روشن/ خاموش کردن عملکرد

  1 کلیدهای کنترل صفحه نمایش ”>” یا ”<” را فشار داده و را انتخاب نمایید. 

  2 کلیدهای کنترل صفحه نمایش ”ʌ”یا ”˅” را فشار داده و  را انتخاب نمایید. 

  3 کلیدهای کنترل صفحه نمایش ”ʌ” یا ”˅” را فشار داده و  یا  را انتخاب نمایید.
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  دیدن نشانگر آینه های بغل 
در زیر نور آفتاب شدید، نشانگر آینه بغل به سختی دیده می شود.

)RCTA( شنیدن صدای آژیر سیستم هشدار عبور و مرور در عقب  
درصورت وجود صدای نویز شدید مانند صدای بلند سیستم صوتی، صدای آژیر عملکرد هشدار عبور و مرور 

در عقب به سختی شنیده می شود.
  درصورت نمایش داده شدن پیغام "Blind Spot Monitor Unavailable" )نشانگر نقطه کور در 

دسترس نمی باشد( در صفحه نمایش چندمنظوره
ممکن است آب، برف، گل و غیره در مجاورت محدوده سنسور سپر جمع شود )f صفحه 397(.

با تمیز کردن آب، برف، گل و غیره از محدوده سنسور سپر، سیستم به حالت عادی برمی گردد. همچنین 
ممکن است درصورت استفاده از سنسور در هوای بیش از اندازه گرم یا سرد، سنسور عملکرد عادی نداشته 

باشد.
 "Blind Spot Monitor System Malfunction Visit Your   پیغام شدن  داده  نمایش  درصورت    
"Dealer )سیستم نشانگر نقطه کور دچار نقص شده است به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید( در 

صفحه  نمایش چندمنظوره
ممکن است سنسور دچار نقص فنی شده یا به درستی کار نکند. جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز 

تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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  تأییدیه نشانگر نقطه کور 

آخرین تأییدیه )سند( به شرح زیر دردسترس می باشد. 



5-4. استفاده از سیستم های حمایتی در رانندگی396



397
گی

ند
ران

4 

5-4. استفاده از سیستم های حمایتی در رانندگی

 هشدار

  دستکاری سنسور رادار
یک سنسور نشانگر نقطه کور در داخل سپر عقب خودرو به ترتیب در سمت راست و چپ نصب شده 

است. برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم نشانگر نقطه کور به موارد زیر توجه کنید.
 همواره سنسور و محدوده اطراف آن  را تمیز نگه دارید.

در غیراینصورت ممکن است نشانگر نقطه کور کار نکند 
و پیغام هشداری نمایش داده شود. )f صفحه 394(.

و  کرده  برطرف  را  برف  یا  آلودگی  شرایطی،  چنین  در 
همراه با احراز شرایط عملکردی BSM به مدت 10 دقیقه 

خودرو را حرکت دهید. )f صفحه 400(
چنانچه پیغام هشدار ناپدید نگردید، جهت بررسی خودرو 
تویوتا  مجاز  تعمیرگاه های  یا  تویوتا  مجاز  نمایندگی  به 

مراجعه نمایید. 
 از وارد آوردن ضربه شدید به سنسور و محدوده اطراف سپر عقب خودداری نمایید. حتی اگر سنسور 
کمی از جای خود جابجا شود، سیستم ممکن است دچار نقص شده و خودروها به درستی تشخیص 
داده نشوند. در شرایط زیر، جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا 

مراجعه نمایید.
• به سنسور یا محدوده اطراف آن ضربه شدید وارد شده باشد.

• درصورت خراشیده شدن یا فرورفتگی محدوده اطراف سنسور یا قسمتی از سنسور جدا شده باشد.
 سنسور را جدا نکنید.

 از چسباندن اشیاء یا برچسب ها روی سنسور یا محدوده اطراف روی سپر خودداری نمایید.
 از تغییر دادن سنسور یا محدوده اطراف روی سپر خودداری نمایید.

 برای رنگ کردن سپر عقب از هیچ رنگی غیر از رنگ مورد تأیید شرکت تویوتا استفاده نکنید.
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)BSM( عملکرد نشانگر نقطه کور 

نشانگر نقطه کور با استفاده از سنسورهای رادار، خودروهایی که در حال عبور در الین کناری در محدوده ای 
که در آینه بغل منعکس نمی شود )نقطه کور( را تشخیص می دهد و راننده را از وجود خودروهایی از طریق 

نشانگر آینه بغل آگاه می سازد. 

 خودروها در محدوده ای حرکت می کنند که با استفاده از آینه های بغل )نقطه کور( دیده نمی شوند.
 خودروهایی که با سرعت از پشت نزدیک می شوند و در محدوده ای قرار دارند که با استفاده از آینه های 

بغل )نقطه کور( دیده نمی شوند. 
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محدوده شناسایی نشانگر نقطه کور

نقطه کور قادر به تشخیص خودروهایی در محدوده زیر می باشد.

محدوده منطقه تشخیص به شرح زیر است: 
 فاصله ).1.6 ft( m 0.5 تا ).m )11.5 ft 3.5 از کنار خودرو*

*: منطقه بین کنار خودرو و ).m )1.6 ft 0.5 از کنار خودرو تشخیص داده نمی شود. 
 فاصله ).m )3.3 ft 1 از جلوی سپر عقب

 فاصله ).m )9.8 ft 3 از سپر عقب
 فاصله ).9.8 ft( m 3 تا ).m )197 ft 60 از سپر عقب*

*: اختالف زیاد سرعت بین خودروی شما و خودرویی که در فاصله دورتری تشخیص داده می شود. منجر 
به روشن شدن یا چشمک زدن نشانگرهای آینه بغل می گردد. 
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 هشدار

  پیشگیری های مرتبط با استفاده از سیستم
فقط راننده مسئولیت رانندگی ایمن را بر عهده دارد. همواره ایمن رانندگی کنید و به اطراف خودرو 

توجه داشته باشید.
عملکرد نشانگر نقطه کور، یک عملکرد تکمیلی است که وجود خودرو در منطقه کور را به راننده هشدار 
می دهد. به  عملکرد نشانگر نقطه کور خیلی وابسته نباشید. عملکرد نمی تواند تغییر الین ایمن را بررسی 
نماید، بنابراین وابستگی زیاد به این سیستم منجر به بروز تصادف و باعث آسیب های جسمی جدی و 

مرگ می شود.
با توجه به شرایط، سیستم ممکن است بدرستی عمل نکند. بنابراین استفاده از دید خود راننده در مورد 

رانندگی ایمن ضروری می باشد.

  زمان فعال شدن عملکرد نشانگر نقطه کور
در صورت وجود تمام شرایط زیر، عملکرد BSM فعال می شود.

 سیستم BSM در وضعیت روشن on باشد. )f صفحه 393(
 دسته دنده در موقعیتی غیر از موقعیت دنده عقب  قرار داشته باشد. 

 سرعت خودرو بیش تر از )km/h )10 mph 16 باشد.
  زمان تشخیص خودرو بوسیله نشانگر نقطه کور

در شرایط زیر عملکرد BSM می تواند خودروهایی که در محدوده شناسایی قرار دارند را تشخیص دهد. 
 خودروی مسیر کناری از خودرو شما سبقت بگیرد.

 هنگام تغییر مسیر، خودروی دیگر وارد محدوده شناسایی شود.
  شرایطی که در آن، عملکرد نشانگر نقطه کور خودرویی را شناسایی نمی کند.

عملکرد نشانگر نقطه کور برای شناسایی انواع وسایل نقلیه و/ یا اشیاء زیر طراحی نشده است.
 موتور سیکلت های کوچک، دوچرخه ها یا عابرین پیاده و غیره*

 خودروهای عبوری در جهت مخالف
 گاردریل، دیوار، تابلو، خودروهای پارک شده و اجسام ثابت مشابه*

 خودروهای عبوری در یک الین*
 خودروهای عبوری در دو الین کنار خودروی شما*

*: با توجه به شرایط، ممکن است خودرو و/ یا اجسام شناسایی  شوند.
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  شرایطی که در آن ممکن است عملکرد نشانگر نقطه کور به درستی عمل نکند
 عملکرد نشانگر نقطه کور ممکن است خودروها را تحت شرایط زیر به درستی شناسایی نکند.

• درصورت وارد شدن ضربه شدید به سنسور یا محدوده اطراف آن، سنسور به درستی کار نکند.
• درصورت پوشانده شدن سنسور یا محدوده اطراف سپر عقب به وسیله گل، برف، یخ، برچسب و غیره.

• درصورت رانندگی در جاده های خیس که به دلیل هوای نامساعد مانند بارش شدید باران، برف یا وجود 
مه دچار آب گرفتگی شده اند.

• زمانی که چند خودرو با فاصله کمی بین هر خودرو بهم می رسند.
• زمانی که فاصله بین خودروی شما و خودروی پشت سر شما کم باشد.

• تفاوت قابل توجهی در سرعت بین خودرو و خودروی وارد شده به محدوده شناسایی شما وجود داشته 
باشد.

• زمانی که تفاوت سرعت بین خودروی شما و خودروی دیگر تغییر می کند.
• خودوری وارد شده به محدوده شناسایی با سرعت یکسان با خودروی شما درحال عبور باشد.

• در زمان شروع به حرکت خودروی شما، خودروی دیگری در محدوده شناسایی شما باقی مانده باشد.
• هنگام رانندگی در سرباالیی و سرازیری با شیب تند مانند تپه ها، جاده  های پر از چاله و غیره.

• رانندگی در جاده های با پیچ تند، شیب تند یا سطح ناهموار
• اگر الین خودرو عریض باشد یا رانندگی در لبه الین و یا خودروی الین کناری هم خیلی دورتر از 

خودروی شما باشد.
• درصورت نصب حمل کننده دوچرخه یا سایر تجهیزات جانبی به عقب خودرو.

• تفاوت قابل توجهی از نظر ارتفاع بین خودرو و خودروی وارد شده به محدوده شناسایی شما وجود 
داشته باشد.

.)on( در موقعیت روشن )BSM( بالفاصله پس از قراردادن کلید اصلی نشانگر نقطه کور •
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 نمونه هایی از شرایطی که در آن عملکرد غیرضروری نشانگر نقطه کور در تشخیص خودرو و/یا شیء ممکن 
است افزایش یابد.

• درصورت وارد شدن ضربه شدید به سنسور یا محدوده اطراف آن، سنسور منحرف شده باشد.
• زمانی که فاصله بین خودروی شما و گاردریل، دیوار و غیره که وارد محدوده شناسایی شده اند بسیار کم 

باشد.
• هنگام رانندگی در سرباالیی و سرازیری با شیب تند مانند تپه ها، جاده  های پر از چاله و غیره.

• اگر الین خودرو عریض باشد یا رانندگی در لبه الین و یا خودروی دیگری درحال حرکت در الینی غیر از 
الین کناری شما وارد محدوده شناسایی شما گردد.

• رانندگی در جاده  هایی با پیچ تند، شیب تند یا سطح ناهموار.
• زمانی که الستیک ها سر بخورند یا خودرو به دور خود بچرخد. 

• زمانی که فاصله بین خودروی شما و خودروی پشت سر شما کم باشد.
• درصورت نصب حمل کننده دوچرخه یا سایر تجهیزات جانبی به عقب خودرو.
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)RCTA( عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب

هنگام حرکت با دنده عقب از این عملکرد استفاده می شود. این عملکرد خودروهایی که از سمت راست یا 
چپ عقب به خودروی شما نزدیک می شوند را شناسایی می کند. این عملکرد با استفاده از سنسورهای رادار 
بوسیله چشمک زدن نشانگرهای روی آینه بغل و به صدا درآوردن بوق هشدار، راننده را از وجود خودروهای 

دیگر آگاه می  کند.

 نزدیک شدن خودرو             محدوده شناسایی

 هشدار

RCTA پیشگیری های مربوط به عملکرد سیستم  
فقط راننده مسئولیت رانندگی ایمن را به عهده دارد. همواره ایمن رانندگی کنید و به اطراف خودرو 

توجه داشته باشید.
عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب فقط یک سیستم کمکی است و نمی  تواند جایگزین رانندگی با دقت 
شود. راننده باید هنگام حرکت به عقب و یا حتی زمان استفاده از عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب، 
مراقبت الزم را انجام دهد. قبل از حرکت به عقب از وجود عابرین پیاده، خودروهای دیگر و غیره مطمئن 

شده و اطمینان از دید خود راننده نسبت به محدوده پشت خودرو بسیار ضروری می باشد.
اطمینان بیش از اندازه به این عملکرد ممکن است منجر به آسیب  های جسمی جدی و یا مرگ شود.
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)RCTA( محدوده شناسایی عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب

محدوده قابل شناسایی برای خودرو به شرح زیر می باشد.

سرعت  با  دور  از  که  خودروهایی  درمورد  می دهد،  مناسب  عکس العمل  بیشتری جهت  فرصت  راننده  به 
بیشتری به شما نزدیک می شوند، بوق هشدار سریع تر به صدا درمی آید.

مثال:

 حدود فاصله هشدارسرعتخودروهای در حال نزدیک شدن
).km/h )18 mph(20 m )65 ft 28سریع

).km/h )5 mph(5.5 m )18 ft 8آهسته
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)RCTA( زمان فعال شدن عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب  
 در صورت وجود تمام شرایط زیر، عملکرد RCTA فعال می شود:
 کلید اصلی BSM در موقعیت روشن on باشد. )f صفحه 393(

 دسته دنده در موقعیت دنده عقب R باشد.
 سرعت خودرو کم تر از )km/h )5 mph 8 باشد.

 سرعت خودروی در حال نزدیک شدن بین  )5 mph( km/h 8 و )km/h )18 mph 28 باشد.
را شناسایی  )RCTA(، خودرویی  مرور در عقب  و  که تحت آن عملکرد هشدار عبور    شرایطی 

نمی کند.
عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب برای شناسایی انواع وسایل نقلیه و / یا اشیاء زیر طراحی نشده است:

 خودروهایی که مستقیما از پشت به خودرو نزدیک می شوند.
 خودروهایی که از محل پارک کنار خودروی شما با دنده عقب حرکت می کنند.

نمی توانند  مانع  وجود  دلیل  به  سنسورها  که  خودروهایی   
شناسایی کنند.

 گاردریل، دیوار، تابلوها، خودروهای پارک شده و اجسام ثابت مشابه*
 موتور سیکلت ها و دوچرخه های کوچک یا عابرین پیاده و غیره*

 خودروهایی که درحال دور شدن از خودروی شما می باشند.
 خودروهایی که از محل پارک کنار خودروی شما نزدیک می شوند.

*: با توجه به شرایط، خودرو و / یا اجسام شناسایی می شوند.
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  شرایطی که تحت آن عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب )RCTA( ممکن است به درستی عمل 
نکند.

 درشرایط زیر عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب ممکن است خودروها را به درستی شناسایی نکند:
• درصورت وارد شدن ضربه شدید به سنسور یا محدوده اطراف آن، سنسور به درستی کار نکند.

• درصورت پوشانده شدن سنسور یا محدوده اطراف سپر عقب به وسیله گل، برف، یخ، برچسب و غیره.
• درصورت رانندگی در جاده های خیس که به دلیل هوای نامساعد مانند بارش شدید باران، برف یا وجود 

مه دچار آب گرفتگی شده اند.
• زمانی که چند خودرو با فاصله کمی بین هر خودرو بهم می رسند.
• زمانی که خودرویی با سرعت باال به خودروی شما نزدیک می شود.

• تغییر ارتفاع ناگهانی زمانی که با دنده عقب از روی سرعت 
گیر عبور می کنید.

خارج  عقب  دنده  با  پارک  محل  از  کم  زاویه  با  زمانی که   •
می شوید.
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RCTA بالفاصله پس از فعال شدن عملکرد •
RCTA بالفاصله پس از روشن شدن موتور همراه با فعال شدن عملکرد •

• زمانی که سنسورها نمی توانند به دلیل وجود مانع خودرو را 
تشخیص دهند. 

 نمونه هایی از شرایطی که در آن عملکرد غیر ضروری سیستم هشدار عبور و مرور در عقب در تشخیص 
خودرو و/ یا شیء ممکن است افزایش یابد:

• زمانی که خودرویی از کنار خودروی شما عبور می کند.
• در صورتی که محل پارک خودرو رو به خیابان می باشد و 

خودروهایی درحال عبور از خیابان باشند.

• درصورت کم بودن فاصله بین خودروی شما و اجسام فلزی مانند گاردریل، دیوار، تابلوها یا خودروی 
پارک شده که ممکن است امواج الکتریکی را به سمت عقب خودرو منعکس نمایند.
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  سنسور کمکی پارک تویوتا *

حین پارک دوبل یا حرکت به داخل پارکینگ، فاصله تا مانع از طریق سنسورها اندازه گیری شده 
و به وسیله صفحه نمایش چندمنظوره و آژیر هشدار  به راننده اطالع داده می شود. همیشه حین 

استفاده از این سیستم، اطراف خودرو را کنترل نمایید.

 انواع سنسورها

 سنسورهای گوشه جلو                                       سنسورهای وسط عقب
 سنسورهای وسط جلو                                        سنسورهای کنار جلو

 سنسورهای وسط عقب                                       سنسورهای کنار عقب

*: در صورت تجهیز
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فعال/ غیرفعال کردن سیستم سنسور کمکی پارک تویوتا

این سیستم در صفحه نمایش چندمنظوره فعال / غیرفعال می گردد. 

  1 کلیدهای کنترل صفحه نمایش ”>” یا ”<” را فشار داده و  را انتخاب نمایید. 

  2 کلیدهای کنترل صفحه نمایش”ʌ”یا ”˅” را فشار داده و  را انتخاب نمایید. 

  3 جهت فعال / غیرفعال کردن سیستم، کلید کنترل 

صفحه نمایش  را فشار دهید. 
کمکی  سنسور  سیستم  کردن  فعال  صورت  در 

پارک تویوتا، نشانگر سیستم روشن خواهد شد. 
کمکی  موتور، سنسور  کردن  خاموش  در صورت 

تویوتا در موقعیت خاموش OFF باقی می ماند.

تا زمانی که این سیستم از طریق صفحه  در صفحه نمایش چندمنظوره مجدد روشن )on( شود. 
)حتی زمانی که موتور مجدد روشن شود، سیستم سنسور کمکی پارک تویوتا بطور اتوماتیک روشن نخواهد 

شد.(

نمایشگر 

زمانی که سنسورها مانعی را تشخیص دهند، تصویری در صفحه نمایش چندمنظوره براساس موقعیت و 
فاصله تا مانع نشان داده می شود.

 عملکرد سنسور وسط جلو
 عملکرد سنسور گوشه جلو
 عملکرد سنسور کنار جلو

 عملکرد سنسور کنار عقب
 عملکرد سنسور گوشه عقب
 عملکرد سنسور وسط عقب
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نمایشگر فاصله و آژیر هشدار

زمانی که سنسورها مانعی را تشخیص دهند، جهت و فاصله نقریبی تا مانع نمایش داده شده و آژیر هشدار 
به صدا در می آید. 

زمانبندی و میزان صدای آژیر هشدار را می توان تغییر داد. )f صفحه 776(
  سنسورهای گوشه

صدای آژیر هشدارصفحه نمایش چندمنظورهفاصله تقریبی تا مانع

50 cm 37.5 تا cm
)1.2 ft. 1.6 تا ft.(

متوسط

 37.5 cm 25 تا cm
)1.2 ft. 0.8 تا ft.(

سریع

25 cm کمتر از
)0.8 ft.(

مداوم
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  سنسورهای کنار

صدای آژیر هشدارصفحه نمایش چندمنظورهفاصله تقریبی تا مانع

50 cm 37.5 تا cm
)1.2 ft. 1.6 تا ft.(

متوسط

37.5 cm 25 تا cm
)1.2 ft. 0.8 تا ft.(

سریع

25 cm کمتر از
)0.8 ft.(

مداوم
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  سنسورهای وسط 

صدای آژیر هشدارصفحه نمایش چندمنظورهفاصله تقریبی تا مانع

 100 cm 55 تا cm :جلو
)3.3 ft. 1.8 تا ft.(

150 cm 55 تا cm :عقب
)4.9 ft. 1.8 تا ft.(

آهسته

55 cm 42.5 تا cm
)1.8 ft. 1.4 تا ft.(متوسط

 42.5 cm 30 تا cm
)1.4 ft. 1.0 تا ft.(سریع

 25 cm*2 30 تا cm*1 کمتر از
)1.0 ft.*1 0.8 یا ft.*2(

مداوم

S-IPA  :*1 فعال نمی باشد.
S-IPA :*2 فعال می باشد.
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 محدوده شناسایی سنسورها

  100 cm )3.3 ft.(  حدود
 150 cm )4.9 ft.(  حدود

 50 cm )1.6 ft.(  حدود

 50 cm )1.6 ft.(  حدود
• محدوده شناسایی در تصویر سمت چپ مشخص 
که  موانعی  سنسورها  وجود  این  با  است.  شده 
بیش از اندازه نزدیک خودرو باشند را نمی توانند 

تشخیص دهند.
• برای آشنایی بیشتر در ارتباط با تشخیص مانع 
در محدوده کنار خودرو به صفحه 415 مراجعه 

نمایید.
و  شکل  خودرو،  تا  آن ها  فاصله  براساس  موانع   •

وضعیت شان تشخیص داده می شوند. 
محدوده شناسایی مانع را می توان تغییر داد. )f صفحه 776( 
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  زمانی که سنسور کمکی پارک تویوتا فعال می شود
خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند:

سوئیچ موتور در موقعیت روشن "ON" قرار داشته باشد. 
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:

سوئیچ موتور در حالت روشن IGNITION ON قرار داشته باشد. 
 سنسورهای گوشه جلو / سنسورهای وسط جلو:

• خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک CVT: دسته دنده در موقعیتی غیر از پارک P قرار داشته باشد. 
• سرعت خودرو حدود )10km/h )6mph یا کمتر باشد

 سنسورهای کنار جلو/ سنسورهای کنار عقب:
• خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک CVT: دسته دنده در موقعیتی غیر از پارک P قرار داشته باشد

• سرعت خودرو حدود )10km/h )6mph یا کمتر باشد
• غربیلک فرمان حدود 90 درجه یا بیشتر چرخانده شده باشد

 سنسورهای گوشه عقب/ سنسورهای وسط عقب:
دسته دنده در موقعیت دنده عقب R باشد. 

  اطالعات مربوط به عملکرد تشخیص سنسورها
 محدوده شناسایی سنسورها به محدوده اطراف سپر خودرو محدود می شود.

 ممکن است بسته به شکل مانع و سایر عوامل، فاصله تشخیصی سنسور کوتاهتر یا حتی تشخیص امکان 
پذیر نباشد.

 در صورت نزدیک بودن پیش اندازه موانع به سنسور، ممکن است موانع تشخیص داده نشود. 
 تأخیر کوتاهی بین عملکرد شناسایی مانع و عملکرد نمایشگر وجود دارد.

حتی در سرعت های کم قبل از عملکرد نمایشگر و فعال شدن آژیر اگر خودرو بیش اندازه به مانع نزدیک 
شود، ممکن است نمایشگر و آژیر هشدار به هیچ وجه فعال نشوند.

 در صورت نزدیک شدن به اجسام یا عالئم باریک و پائین تر از سنسور، ممکن است آن ها تشخیص داده 
نشوند، حتی اگر این اجسام یک بار تشخیص داده شده باشند.

 در صورت وجود صدای سیستم صوتی یا صدای وزش باد در سیستم هوای مطبوع ممکن است صدای 
آژیر سنسور )بیب( شنیده نشود.
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  عملکرد هشدار در ارتباط با وجود مانع 
هنگام حرکت خودرو به جلو یا عقب، اگر مانعی در محدوده 
بوسیله  هشدار  عملکرد  باشد،  خودرو  عبوری  مسیر  کناری 

نمایشگر و آژیر راننده را از وجود مانع مطلع می کند.
 مانع تشخیص داده نشود )خارج از مسیر عبوری خودرو(

 مسیر محاسبه شده برای عبور خودرو 
 مانع تشخیص داده شود )داخل مسیر عبوری خودرو(

 فقط در صورتی که موانع در اطراف مسیر عبوری خودرو باشند، به راننده اطالع داده می شود. )از طریق 
نمایشگر و صدای آژیر هشدار(

 با این وجود در حالیکه خودرو متوقف یا در حال حرکت است نمایشگر کار می کند، و صدای آژیر هشدار 
فقط در صورت حرکت خودرو شنیده می شود. 

  تشخیص موانع در محدوده کنار خودرو 
 ممکن است موانع در محدوده کنار خودرو تشخیص داده نشوند مگر اینکه عملکرد اسکن به پایان رسیده 
باشد، پس از قرار گرفتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن “ON” )خودروهای فاقد سیستم ورود  و استارت 
هشومند( یا حالت روشن IGNITION ON )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( و پس 
از راندن خودرو به مدت کوتاهی، عملکرد اسکن به پایان می رسد. تا زمانی که عملکرد اسکن به پایان 

برسد، نمایش عملکرد به صورت سیاه و سفید نشان داده می شود. 
 زمانی که بوسیله سنسورهای کناری موانعی مانند سایر خودروها، عابر پیاده یا حیوانات تشخیص داده 
شود، حتی پس از اینکه از محدوده تشخیصی سنسور کناری خارج شویم ممکن است عملکرد تشخیص 

مانع ادامه پیدا کند.
  در صورت نمایش صفحه پیغام ”Clean Parking Assist Sensor” )سنسور کمک پارک را تمیز 

کنید( در صفحه نمایش چندمنظوره
ممکن است سنسور کثیف یا با برف و یخ پوشانده شده باشد. در این صورت، با تمیز کردن سنسور سیستم 

به حالت عادی باز می گردد. 
چنانچه سنسور بدلیل دمای پایین یخ یزند، ممکن است پیغام هشداری نمایش داده شده یا مانع تشخیص 

داده نشود. در صورت گرم شدن سنسور، سیستم به حالت عادی باز می گردد. 
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)نقص فنی سیستم کمکی پارک( در   ”Parking Assist Malfunction”   در صورت نمایش پیغام 
صفحه نمایش چندمنظوره

بدلیل نقص فنی سنسور، ممکن است سیستم کار نکند. جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا 
تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید. 

  سفارشی سازی
تنظیمات میزان صدای بوق هشدار را می توان تغییر داد.

)مشخصه های قابل سفارشی سازی: f صفحه 776(

 هشدار

  در صورت استفاده از سنسور کمکی پارک تویوتا
پیشگیری های زیر را مد نظر قرار دهید تا از بروز تصادف ناگهانی جلوگیری شود.

 با سرعت بیش از )10Km/n )6mph رانندگی نکنید.
با  حرکت  یا  جلو  به  حرکت  هنگام  می باشند.  محدود  واکنش  زمان  و  سنسور  شناسایی  محدوده   
دنده عقب، اطراف خودرو را بررسی نمایید )بویژه محدوده کناری خودرو(، جهت رانندگی ایمن، به 

آهستگی حرکت کرده و با استفاده از ترمز سرعت خودرو را کنترل نمایید.
 تجهیزات جانبی را در محدوده شناسایی سنسورها نصب نکنید.
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 هشدار

  سنسورها 
شرایط خاص خودرو و محیط اطراف ممکن است بر عملکرد سنسور در تشخیص صحیح موانع تاثیر 

داشته باشد. نمونه هایی از موارد فوق در زیر آورده شده است.
 وجود کثیفی، برف یا یخ روی سنسور )با تمیز کردن سنسورها این مشکل برطرف می گردد.(

 یخ زدن سنسور )با برطرف کردن یخ این مشکل برطرف می گردد(.
در هوای سرد اگر سنسور یخ بزند، ممکن است نشانگر نادرستی در صفحه نشان داده شود یا مانع 

تشخیص داده نشود.
 سنسور به هر طریقی پوشانده شده باشد.

 خودرو در نور آفتاب شدید یا هوای بسیار سرد باشد.
 در جاده های به شدت پر دست انداز، جاده های شیب دار، روی ماسه یا روی چمن

 در نزدیکی خودرو صدایی مانند بوق خودرو ها، موتور سیکلت ها، ترمز بادی خودروهای بزرگ، یا دیگر 
صداهای بلند تولید کننده امواج آلتراسونیک )فراصوتی( وجود داشته باشد.

 در صورت پاشیده شدن آب به سنسور یا بارش شدید باران
 اگر سنسور در اثر پاشیدن آب موجود در جاده های آب گرفته خیس شود.

 خودرو به شدت به یک سمت کج شده باشد.
 خودرو به آنتن بی سیم یا گارد )ضربه گیر( مجهز شده باشد.

 خودرو به جدولی بلند یا دارای پیچ و خم نزدیک شود.
 محدوده شناسایی بدلیل وجود جسمی مانند تابلو کاهش پیدا کند.

 فضای زیر سپرها شناسایی نمی شود.
 مانع خیلی نزدیک به سنسور باشد.

 به سپر یا سنسور ضربه شدید خورده باشد.
 سیستم تعلیق غیر اصلی تویوتا )مانند پایین آوردن ارتفاع خودرو( نصب شده باشد.

 خودروی دیگری مجهز به سنسور کمکی پارک درنزدیکی باشد.
 قالب بکسل کردن نصب شده باشد.

 پالک خودرو با نور پس زمینه، نگهدارنده پالک خودرو و غیره نصب شده باشد.
یا  نباشند  قابل شناسایی  موانع  است  موانع ممکن  و وضعیت  به شکل  بسته  فوق،  مثال های  بر  عالوه 

محدوده شناسایی کوتاه تر شده باشد.
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 هشدار

  سنسورهای کناری
در شرایط زیر ممکن است رادار فاصله بدرستی کار نکند و در نتیجه منجر به تصادف  ناخواسته گردد، 

با دقت رانندگی کنید.
 تا زمانی که خودرو به مدت کوتاهی رانده شود و اسکن محدوده کنار خودرو به پایان برسد، ممکن است 

موانع در محدوده کناری تشخیص داده نشوند. )f صفحه 415(
 حتی پس از پایان یافتن اسکن  محدوده کناری، موانعی مانند سایر خودروها، عابراین پیاده یا حیوانات 

که از کنار به خودرو نزدیک می شوند تشخیص داده نمی شوند.
است  ممکن  خودرو،  اطراف  شرایط  به  توجه  با  کناری،  محدوده  اسکن  یافتن  پایان  از  پس  حتی   
می گردد.  غیرفعال  موقت  بطور  کناری  سنسور  عملکرد  نمایشگر  بنابراین  نشوند.  داده  تشخیص  موانع 

)f صفحه 409(
  موانعی که ممکن است بدرستی تشخیص داده نشوند 

 ممکن است سنسور، موانع را به دلیل نوع شکل شناسایی نکند توجه خاصی به موانع زیر داشته باشید: 
• سیم ها، حصارها، طناب ها و غیره.

• پنبه، برف و مواردی که امواج صوتی را جذب می کنند
• اجسام با زاویه تند

• اجسام کوتاه 
• اجسام بلند با بخش های باالیی بیرون زده در جهت خودرو 

• اگر عابر پیاده نوع خاصی لباس پوشیده باشد ممکن است بوسیله سنسورها شناسایی نگردد
• اجسام حرکتی مانند عابرین پیاده یا حیوانات

5-4. استفاده از سیستم های حمایتی در رانندگی
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 توجه
  در صورت استفاده از سنسور کمکی پارک تویوتا

در شرایط زیر به دلیل وجود عیب در عملکرد سنسورها و غیره، سیستم به درستی عمل نمی کند، جهت 
بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

 در صورتی که هیچ مانعی شناسایی نشود، نمایشگر عملکرد سنسور کمکی پارک چشمک می زند و آژیر 
هشدار به صدا در می آید.

 در صورت برخورد محدوده اطراف سنسور با جسمی یا اینکه سنسور در معرض ضربه شدید قرار بگیرد.
 اگر سپر با جسمی برخورد نماید.

 در صورتی که نمایشگر بطور مداوم نشان داده شود بدون اینکه صدای هشدار )بیب( شنیده شود.
 در صورت بروز خطا در نمایشگر ابتدا سنسور را بررسی نمایید.

حتی اگر برف، یخ یا گل روی سنسور وجود نداشته باشد و در عملکرد نمایشگر خطایی وجود داشته 
باشد، احتماالْ سنسور دچار نقص شده است.

  نکاتی در مورد شستشوی خودرو
از پاشیدن آب با فشار زیاد در محدوده سنسور خودداری نمایید. در غیر اینصورت باعث نقص در عملکرد 

سنسور می شود.
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S-IPA )سیستم کمکی پارک آسان هوشمند(*

خالصه ای از عملکرد سیستم

سیستم کمکی پارک آسان هوشمند، غربیلک فرمان را بطور اتوماتیک فعال می کند تا زمان حرکت با دنده 
عقب و نزدیک شدن به محل پارک و یا خارج شدن از محل پارک دوبل کمک نماید. )دسته دنده درگیر 

می باشد و در صورت حرکت به جلو یا حرکت به عقب، تنظیمات سرعت بطور اتوماتیک انجام نمی شود.(
 سیستم کمکی پارک آسان هوشمند بطور اتوماتیک خودرو را پارک نمی کند. این سیستم به خودرو حین 

خارج شدن از محل پارک دوبل یا عمود کمک می کند.
  سیستم کمکی پارک آسان هوشمند با فعال کردن غربیلک فرمان به راهنمایی خودرو به سمت محل 
پارک انتخاب شده مورد نظر کمک می کند. ممکن است محل پارک انتخاب شده مورد نظر با توجه به 
وضعیت جاده و خودرو در زمان پارک و فاصله خودرو تا محل پارک مورد نظر همواره قابل دسترسی 

نباشد. 

 هشدار

 حین حرکت با دنده عقب یا حرکت به جلو از ایمنی محدوده جلو یا عقب و محدوده اطراف خودرو 
اطمینان حاصل نمایید و در صورت تنظیم کردن سرعت خودرو بوسیله فشار دادن پدال ترمز به آرامی 

به عقب یا جلو حرکت کنید.
 اگر به نظر می رسد که ممکن است با عابر پیاده، سایر خودروها یا هر مانع دیگری برخورد نمایید، با 
فشار دادن پدال ترمز خودرو را متوقف کرده و سپس کلید S-IPA را فشار دهید )f صفحه 422( تا 

سیستم خاموش گردد.

*: در صورت تجهیز
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جدول عملکردها و حالت های کمکی سیستم کمکی پارک آسان هوشمند

صفحه ارجاع خالصه ای از عملکرد نوع پارک حالت کمکی 

راهنمایی جهت تشخیص محل پارک مورد پارک دوبلحالت کمکی پارک دوبل 
نظر و رسیدن به موقعیتی که پارک با دنده 
می گردد.  ارائه  شده،  شروع  آنجا  از  عقب 
به  شروع  خودرو  زمانی که  از  راهنمایی 
به  رسیدن  تا  می کند  عقب  دنده  با  حرکت 

محل پارک مورد نظر ارائه می گردد.

صفحه 426

صفحه 434پارک عمودحالت کمکی پارک عمود

حالت کمکی خارج شدن 
از پارک دوبل

خارج شدن از پارک 
دوبل 

حالت کمکی پس از پارک دوبل خودرو شروع 
راهنمایی  جهت  در  کمکی  حالت  می شود. 
خودرو از محل پارک تا موقعیتی که از آنجا 

خارج شود ارائه می گردد.

صفحه 442
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کلید S-IPA و صفحه نمایش چندمنظوره

S-IPA کلید 
 نمایشگر  

 نشانگر 

تغییر دادن حالت کمکی

  S-IPA تغییر حالت با استفاده از کلید  
کلید را فشار دهید. 

با فشار دادن کلید می توانید عملکردها را تغییر 
یا لغو کنید یا حالت های کمکی را مجدد فعال 

نمایید.

در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن "ON"، )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت 
هوشمند( یا حالت روشن IGNITION ON )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( و 
رانندگی با سرعت )40km/h )25mph یا کمتر، هر بار که کلید S-IPA فشار داده می شود، عملکرد مانند 

زیر تغییر می کند. 
عملکرد انتخاب شده در منطقه نمایش عملکرد صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده می شود. 

)f صفحه 425( 
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  انتخاب حالت کمکی 
 تنظیمات مربوط به حالت کمکی پارک دوبل و پارک عمود 

در شرایط زیر تنظیمات انجام می شوند: 
موقعیت  در  موتور  سوئیچ  دادن  قرار  از  پس   •

روشن “ON” )خودروهای فاقد سیستم ورود و 
 IGNITION استارت هوشمند( یا حالت روشن
و  ورود  سیستم  به  مجهز  )خودروهای   ON

رانده  باید مسافتی  استارت هوشمند( خودرو 
شود.

• پس از پارک دوبل، خودرو تا مسافتی رانده شود.
• حین رانندگی 

• خودروی پارک شده ای در جلو خودرو وجود نداشته باشد.

حالت کمکی پارک دوبل

حالت کمکی پارک عمود 

OFF
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 تنظیمات مربوط به خارج شدن از حالت کمکی پارک دوبل 
در شرایط زیر تنظیمات انجام می شوند:

• بالفاصله پس از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت 
و  ورود  سیستم  فاقد  )خودروهای   ”ON“ روشن 
 IGNITION روشن  حالت  یا  هوشمند(  استارت 
ON )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت 
خودروی  و  متوقف  خودرو  حالیکه  در  هوشمند(، 
پارک شده ای در جلوی خودرو شما وجود داشته 

باشد.
• حین توقف خودرو و قرار داشتن خودروی پارک شده در جلوی خودروی شما، بالفاصله پس از پارک 

دوبل از سیستم استفاده شود.

OFF

خارج شدن از حالت کمکی
پارک دوبل 
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صفحه راهنما

صفحه راهنما در صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده می شود.
نمایش  را  درب  موقعیت  فاصله/  رادار  نمایش   

می دهد )باز و بسته بودن( f صفحه 409
 نشانگر سطح کمک رسانی 

نشانگر سطح را نشان می دهد تا زمانی که خودرو 
متوقف گردد یا موقعیتی که در آن کنترل کمک 

رسانی به پایان رسیده باشد.

  نشانگر S-IPA در صفحه نمایش )f صفحه 422(
زمانی که عملکرد اتوماتیک غربیلک فرمان بوسیله سیستم کمکی پارک آسان هوشمند فعال می گردد، این 
از پایان عملکرد کنترل، این نشانگر به مدت کوتاهی چشمک زده و سپس  نشانگر روشن می شود، پس 

خاموش می گردد. 
  نمایشگر رادار فاصله نمایش داده می شود

در صورتی که سیستم کمکی پارک آسان هوشمند، غربیلک فرمان را بطور اتوماتیک فعال نماید، اگر عملکرد 
رادار فاصله مانعی را تشخیص دهد، صرف نظر از اینکه عملکرد رادار فاصله فعال )on( یا غیرفعال )off( باشد

) f صفحه 409(، نمایشگر رادار فاصله بطور اتوماتیک در صفحه راهنما نمایش داده می شود. )f صفحه 409( 
  تعویض دنده حین فعال بودن سیستم کمکی پارک آسان هوشمند 

حتی زمانی که دسته دنده درگیر می باشد صرفنظر از اینکه خودرو در جهت حرکت رو به جلو یا دنده عقب 
قرار داشته باشد، سیستم کمکی پارک آسان هوشمند به عملکرد خود ادامه می دهد. با این وجود اگر تعداد 
حرکت خودرو حین پارک خودرو، افزایش یابد، دسته دنده تغییر وضعیت داده و ممکن است از موقعیت 

پارک p خارج شود. 
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نحوه انجام پارک دوبل )حالت کمکی پارک دوبل(

  خالصه ای از عملکرد سیستم  
اگر فضای پارک تشخیص داده شود، شما به حرکت جلو راهنمایی می شوید تا به موقعیت شروع به حرکت 
عملکرد کنترل کمکی برسید و سپس می توانید از حالت کمکی پارک دوبل استفاده نمایید. همچنین با 
توجه به فضای پارک و سایر شرایط در صورت لزوم، عملکرد کنترل کمکی چند حرکت فرمان گیری ارائه 

می شود.
قرار  یا جاده  با جدول  موازی  در حالیکه خودرو   
گرفته به حرکت به سمت جلو ادامه دهید. سپس 
کلید S-IPA را یکبار فشار دهید تا حالت کمکی 

پارک دوبل انتخاب شود.
 بطور مستقیم در موازات جاده و موازی با جدول 
شناسایی  پارک  فضای  بطوریکه  کنید  حرکت 

گردد.
باید  که  موقعیتی  به  خودرو  رسیدن  صورت  در   
جهت  شود.  شروع  عقب  دنده  با  حرکت  آنجا  از 
آگاه ساختن راننده صدای هشدار شنیده شده و 
پیغام هشداری نشان داده می شود. پس از تعویض 
ارائه  راهنمایی  به  توجه  با  دنده  دسته  موقعیت 
شده بوسیله سیستم و چرخش خودکار غربیلک 

فرمان، عمل پارک انجام می شود. 
اگر فضای پارک شناسایی شده یا پهنای جاده )فاصله تا کنار جاده در امتداد فضای پارک( کم عرض 

باشد هیچ راهنمایی ارائه نمی گردد. 
 پایان پارک خودرو 

با توجه به راهنمایی، خودرو را به سمت جلو و عقب بطور مکرر حرکت دهید تا زمانی که پارک خودرو 
به پایان برسد.  
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  پارک کردن 
  1 کلید S-IPA را یکبار فشار دهید و کنترل نمایید 

که نشانگر در صفحه نمایش چند منظوره به حالت 
کمکی پارک دوبل تغییر نماید. 

 30km/h )18mph( حین راندن خودرو با سرعت
 )on( را در موقعیت روشن S-IPA یا کمتر، کلید
قرار دهید. در صورت فعال شدن سیستم، صفحه 
فضای  تشخیص  صفحه  به  چندمنظوره  نمایش 

پارک تغییر می کند. 
  2 در مسیر مستقیم حرکت کنید و فاصله 1 متری 

).ft 3.3( را از خودروهای پارک شده حفظ نمایید. 
آرام به سمت جلو حرکت کنید. 

کرد.  خواهد  جستجو  را  پارکی  فضای  سیستم، 
حرکت  با  می توان  پارک،  فضای  جستجوی  حین 
اهرم دسته راهنما )f صفحه 255( فضای پارکی 

را در سمت راست یا چپ انتخاب نمود. 
چنانچه فضای پارک شناسایی گردد، صفحه تغییر 

خواهد کرد. 
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  3 در صورت تغییر صفحه نمایش چندمنظوره، سرعت 

خودرو را کاهش دهید. 
تا زمانی که صدای آژیر هشدار شنیده شود، خودرو 

را به آرامی به سمت جلو حرکت دهید. 

  4 در صورت شنیده شدن صدای آژیر هشدار، خودرو 

را متوقف نمایید. 
کرد.  خواهد  تغییر  چندمنظوره  نمایش  صفحه 
فضای شناسایی شده را از نظر ایمنی جهت پارک 
خودرو با چشم کنترل و بررسی نمایید. چنانچه 
آژیر هشدار، خودرو  از شنیده شدن صدای  پس 
عملکرد  نماید،  حرکت   )49  ft.( متر   15 حدود 
تشخیص فضای پارک جدید مجدد آغاز می شود. 
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  5 دسته دنده را در موقعیت دنده عقب R قرار 

دهید. 
کرد،  خواهد  تغییر  چندمنظوره  نمایش  صفحه 
خودکار  حرکت  و  شده  روشن   S-IPA نشانگر 
باشید  مراقب  شد.  خواهد  شروع  فرمان  غربیلک 
دستان خود را درون غربیلک فرمان قرار ندهید و 
با فشار  ایمنی محدوده اطراف را بررسی نمایید، 
به  آرامی  به  خودرو  ترمز  و  گاز  پدال های  دادن 
عملکرد  زمان  در  می کند.  حرکت  عقب  سمت 
در  را  خودرو  سرعت  فرمان،  غربیلک  خودکار 

)7km/h )4mph یا کمتر حفظ نمایید. 

  6 زمانی که صفحه نمایش چندمنظوره تغییر می کند، 

سرعت خودرو را کاهش دهید. در حالیکه ایمنی 
را  کمکی  نشانگر سطح  و  خودرو  پشت  محدوده 
کنترل می کنید، به آرامی خودرو را با دنده عقب 

حرکت د هید. 



430

می شود،  شنیده  هشدار  آژیر  صدای  زمانی که   7  

بالفاصله خودرو را بطور کامل متوقف نمایید.
صفحه  شود،  شروع  هشدار  آژیر  صدای  چنانچه 

نمایش چندمنظوره تغییر خواهد کرد.

  8 دسته دنده را در موقعیت D )گیربکس اتوماتیک CVT( یا دنده یک )گیربکس معمولی( قرار دهید. 

در حالیکه غربیلک فرمان می چرخد، خودرو را کاماًل متوقف نمایید. زمانی که چرخش غربیلک فرمان 
متوقف می گردد، حین بررسی ایمنی محدوده جلوی خودرو و نشانگر سطح کمکی، خودرو را به آرامی 

به سمت جلو حرکت دهید. 

5-4. استفاده از سیستم های حمایتی در رانندگی
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می شود،  شنیده  هشدار  آژیر  صدای  زمانی که   9  

بالفاصله خودرو را بطور کامل متوقف نمایید.
صفحه  شود،  شروع  هشدار  آژیر  صدای  چنانچه 

نمایش چندمنظوره تغییر خواهد کرد.

 10 دسته دنده را در موقعیت دنده عقب R قرار دهید. 

در حالیکه غربیلک فرمان می چرخد، خودرو را کاماًل متوقف نمایید. زمانی که چرخش غربیلک فرمان 
متوقف می گردد، حین بررسی ایمنی محدوده پشت خودرو و نشانگر سطح کمکی، خودرو را به آرامی 

با دنده R به سمت عقب حرکت دهید.
 11 مراحل   7 تا  10 را تکرار نمایید تا زمانی که عملکرد کمکی پارک به پایان برسد. زمانی که عملکرد پارک 

به پایان رسید، صدای آژیر هشدار شنیده شده، نشانگر S-IPA خاموش و صفحه نمایش چندمنظوره 
تغییر می کند. 

در صورت لزوم جهت پایان عملکرد کمکی پارک، موقعیت خودرو و/ یا زاویه حرکتی خودرو را تنظیم 
کنید. 
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  شرایط عملکردی حالت کمکی پارک دوبل 
 به منظور عملکرد صحیح حالت کمکی پارک دوبل، به آرامی )با سرعتی که بتوان خودرو را سریع متوقف 
نمود( – به موازات جاده حرکت نمایید )با شانه خاکی( و فاصله 1 متری ).ft 3.3( خود را با خودروهای 

پارک شده حفظ نمایید. 
 در صورتی که سرعت خودرو )30km/h )19mph یا باالتر باشد، از این عملکرد نمی توان استفاده نمود. 

 از سنسوهای کناری جلو و عقب برای شناسایی خودروهای پارک شده و تشخیص فضای پارک استفاده 
می شود، در نتیجه زمانی که شناسایی امکان پذیر نباشد )f صفحه 460( هیچ راهنمایی نشان داده 

نمی شود.
 اگر هیچ خودروی پارک شده ای وجود نداشته باشد، فضای پارکی هم شناسایی نمی گردد. بنابراین حالت 

کمکی پارک دوبل فعال نمی شود.
 اگر سیستم قادر به شناسایی محدوده اطراف فضای پارک نباشد، ممکن است حالت کمکی پارک دوبل 

نیز فعال نگردد. 
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 توجه
نمود.  تنظیم  بدرستی  نمی توان  را  نظر  پارک مورد  باشد، فضای  دار  یا شیب  ناهموار  اگر سطح جاده   
بنابراین، ممکن است خودرو در فضای پارک بصورت زاویه دار یا نامناسب پارک شود. در چنین مواردی، 

از حالت کمکی پارک دوبل استفاده نکنید.
 ممکن است سنسورها جدول پیاده رو را تشخیص ندهند. 
با توجه به شرایط مانند زمانی که خودروی در جلو یا پشت 
فضای پارک به سمت جدول حرکت می کند، ممکن است 
خودرو به سمت جدول پیاده رو رانده شود. برای جلوگیری 
از صدمه دیدن تایرها و چرخ ها، محدوده اطراف را کنترل 

و بررسی نمایید.

 در صورت وجود دیوار یا سایر موانع در سمت داخل فضای پارک یا زمانی که خودروی پارک شده ی 
دیگری از فضای پارک خود وارد جاده شود، ممکن است فضای پارک موردنظر در موقعیتی تنظیم شود 

که کمی به داخل جاده پیش رفته باشد. 
 با توجه به شرایط محیط اطراف مانند خودروهای پارک شده، ممکن است خودرو در فضای پارک بصورت 

زاویه دار و نامناسب پارک شود. در صورت لزوم مسیر خودرو را شخصا تنظیم نمایید.
 امکان تشخیص اجسام کوتاه وجود ندارد، از ایمنی محدوده اطراف خودرو اطمینان حاصل کنید و اگر 

احتمال برخورد خودرو با مانع وجود دارد، با فشار دادن پدال ترمز خود را متوقف نمایید.
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 چگونگی پارک کردن در کنار سایر خودروها )حالت کمکی پارک عمود(

  خالصه از عملکرد سیستم 
خودرو را بگونه ای متوقف نمایید که مرکز محل پارک مورد نظر تقریبا عمود بر خودرو باشد.

اگر فضا قابل شناسایی است، می توان از عملکرد راهنمای حرکت رو به جلو استفاده نمود. همچنین بسته به 
فضای پارک و سایر شرایط، در صورت لزوم چند بار عملکرد کنترل کمکی حرکت فرمان گیری ارائه می شود. 

حالت  تا  دهید  فشار  را   S-IPA کلید  مرتبه  دو   
کمکی پارک عمود انتخاب شود.

 خودرو را به سمت جلو برانید به طوری که فضای 
پارک شناسایی شود.

حرکت  که  می رسد  موقعیتی  به  خودرو  زمانی که   
از آن ها شروع می شود، جهت آگاه  با دنده عقب 
و  شده  شنیده  هشدار  آژیر  صدای  شما  ساختن 

نمایشگر نیز نشان داده می شود.
جاده  پهنای  یا  شده  شناخته  پارک  فضای  اگر 
)فاصله تا کنار جاده روبروی فضای پارک( باریک 

باشد راهنمایی ارائه نمی گردد.

 پایان پارک خودرو 
با توجه به راهنمایی، خودرو را به سمت جلو و عقب بطور مکرر حرکت دهید تا زمانی که پارک خودرو 

به پایان برسد.  
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  پارک کردن 
  1 کلید S-IPA را دوبار فشار دهید و کنترل نمایید 

که نشانگر در صفحه نمایش چندمنظوره به حالت 
کمکی پارک عمود تغییر نماید. 

 20km/h )12mph( حین راندن خودرو با سرعت
 )on( را در موقعیت روشن S-IPA یا کمتر، کلید
قرار دهید. در صورت فعال شدن سیستم، صفحه 
فضای  تشخیص  صفحه  به  چندمنظوره  نمایش 

پارک تغییر می کند. 
  2 در مسیر مستقیم حرکت کنید و فاصله 1 متری 

).ft 3.3( را از خودروهای پارک شده حفظ نمایید. 
آرام به سمت جلو حرکت کنید. 

کرد.  خواهد  جستجو  را  پارکی  فضای  سیستم، 
حرکت  با  می توان  پارک،  فضای  جستجوی  حین 
اهرم دسته راهنما )f صفحه 255( فضای پارکی 

را در سمت راست یا چپ انتخاب نمود. 
چنانچه فضای پارک شناسایی گردد، صفحه تغییر 

خواهد کرد. 

فاصله حدود 1 متر
)3.3 ft.( 
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چندمنظوره،  نمایش  صفحه  تغییر  صورت  در   3  

سرعت خودرو را کاهش دهید. 
تا زمانی که صدای آژیر هشدار شنیده شود، خودرو 

را به آرامی به سمت جلو حرکت دهید. 

  4 در صورت شنیده شدن صدای آژیر هشدار، خودرو 

را متوقف نمایید. 
کرد.  خواهد  تغییر  چندمنظوره  نمایش  صفحه 
فضای شناسایی شده را از نظر ایمنی جهت پارک 
خودرو با چشم کنترل و بررسی نمایید. چنانچه 
آژیر هشدار، خودرو  از شنیده شدن صدای  پس 
عملکرد  نماید،  حرکت   )49  ft.( متر   15 حدود 
تشخیص فضای پارک جدید مجدد آغاز می شود. 
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  5 دسته دنده را در موقعیت دنده عقب R قرار 

دهید. 
کرد،  خواهد  تغییر  چندمنظوره  نمایش  صفحه 
خودکار  حرکت  و  شده  روشن   S-IPAنشانگر
باشید  مراقب  شد.  خواهد  شروع  فرمان  غربیلک 
دستان خود را درون غربیلک فرمان قرار ندهید و 
با فشار  ایمنی محدوده اطراف را بررسی نمایید، 
به  آرامی  به  خودرو  ترمز  و  گاز  پدال های  دادن 
عملکرد  زمان  در  می کند.  حرکت  عقب  سمت 
در  را  خودرو  سرعت  فرمان،  غربیلک  خودکار 

)7km/h )4mph یا کمتر حفظ نمایید. 

  6 زمانی که صفحه نمایش چندمنظوره تغییر می کند، 

سرعت خودرو را کاهش دهید. در حالیکه ایمنی 
را  کمکی  نشانگر سطح  و  خودرو  پشت  محدوده 
کنترل می کنید، به آرامی خودرو را با دنده عقب 

حرکت دهید. 
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می شود،  شنیده  هشدار  آژیر  صدای  زمانی که   7  

بالفاصله خودرو را بطور کامل متوقف نمایید.
صفحه  شود،  شروع  هشدار  آژیر  صدای  چنانچه 

نمایش چند منظوره تغییر خواهد کرد.

  8 دسته دنده را در موقعیت D )گیربکس اتوماتیک CVT( یا دنده یک )گیربکس معمولی( قرار دهید. 

در حالیکه غربیلک فرمان می چرخد، خودرو را کاماًل متوقف نمایید. زمانی که چرخش غربیلک فرمان 
متوقف می گردد، حین بررسی ایمنی محدوده جلوی خودرو و نشانگر سطح کمکی، خودرو را به آرامی 

به سمت جلو حرکت دهید. 
  9 زمانی که صدای آژیر هشدار شنیده می شود، بالفاصله خودرو را بطور کامل متوقف نمایید.

چنانچه صدای آژیر هشدار شروع شود، صفحه نمایش چندمنظوره تغییر خواهد کرد.
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 10 دسته دنده را در موقعیت دنده عقب R قرار دهید. 

در حالیکه غربیلک فرمان می چرخد، خودرو را کاماًل متوقف نمایید. زمانی که چرخش غربیلک فرمان 
متوقف می گردد، حین بررسی ایمنی محدوده پشت خودرو و نشانگر سطح کمکی، خودرو را به آرامی 

با دنده R به سمت عقب حرکت دهید.
 11 مراحل   6 تا  10 را تکرار نمایید تا زمانی که عملکرد کمکی پارک به پایان برسد. زمانی که عملکرد پارک 

به پایان رسید، صدای آژیر هشدار شنیده شده، نشانگر S-IPA خاموش و صفحه نمایش چندمنظوره 
تغییر می کند. 

در صورت لزوم جهت پایان عملکرد کمکی پارک، موقعیت خودرو و/ یا زاویه حرکتی خودرو را تنظیم 
کنید. 

  S-IPA شرایط عملکردی سیستم  
 موتور روشن باشد.

روشن )on( باشد.
  

 کلید

  شرایط عملکردی حالت کمکی پارک عمود 
 جهت فعال شدن صحیح عملکرد، به آرامی رانندگی کنید )با سرعتی که در آن بتوان خودرو را به سرعت 

متوقف نمود(.
 زمانی که سرعت خودرو )20km/h )13mph یا بیشتر باشد از این عملکرد نمی توان استفاده نمود. 

 از سنسورهای کناری جلو و عقب برای تشخیص خودروهای پارک شده و شناسایی فضای پارک استفاده 
می شود. بنابراین، اگر شناسایی ممکن نباشد )f صفحه 460(، عالئم راهنمایی نیز نشان داده نمی شود.

 اگر خودروی پارک شده ای وجود نداشته باشد و فضای پارکی هم شناسایی نگردد، در نتیجه حالت کمکی 
پارک عمود نیز فعال نمی گردد.

 اگر سیستم قادر به تشخیص محدوده اطراف فضای پارک نباشد، ممکن است حالت کمکی پارک عمودی 
نیز فعال نشود.
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 خودرو در فضای پارک بین دو خودرو و فضای پشت خودروی 
پارک شده پارک می شود. 

  نکات مربوط به استفاده از حالت کمکی پارک عمود 
فاصله حدود 1 متری )ft. 3.3( را از هر خودروی پارک شده 
اگر  نظر شوید.  پارک مورد  به فضای  نزدیک  و  بگیرید  درنظر 
فاصله بین خودروی شما و خودروی پارک شده بیش از اندازه 
زیاد باشد، سنسورهای کناری جلو و عقب ممکن است قادر به 

شناسایی خودروهای پارک شده نباشند.
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 توجه
 اگر سطح جاده ناهموار یا شیب دار باشد، فضای پارک مورد نظر را نمی توان بدرستی تنظیم نمود. بنابراین، 

ممکن است خودرو در فضای پارک بصورت زاویه دار یا نامناسب پارک شود. 
    در چنین مواردی، از حالت کمکی پارک عمود استفاده نکنید.

 در صورت پارک خودرو در فضای کم عرض، خودرو در نزدیکی خودروهای کناری قرار می گیرد. اگر احتمال 
برخورد خودرو با خودروهای کناری وجود داشته باشد، با فشار دادن پدال ترمز خودرو را متوقف نمایید.

اگر  و  کنید  اطمینان حاصل  اطراف خودرو  محدوده  ایمنی  از  ندارد،  وجود  کوتاه  اجسام  تشخیص  امکان   
احتمال برخورد خودرو با مانع وجود دارد، با فشار دادن پدال ترمز خود را متوقف نمایید.

 با توجه به شرایط محیط اطراف مانند خودروهای پارک شده، ممکن است خودرو در فضای پارک بصورت 
زاویه دار و نامناسب پارک شود. در صورت لزوم مسیر خودرو را شخصا تنظیم نمایید. 
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 نحوه خارج شدن از موقعیت پارک دوبل )خارج شدن از حالت کمکی پارک دوبل(

  خالصه ای از عملکرد سیستم 
زمانی که از موقعیت پارک دوبل خارج شوید، مسیری را که می خواهید به آنجا حرکت کنید را انتخاب 
نمایید، در ضمن عملکرد کنترل کمکی حرکت غربیلک فرمان ارائه خواهد شد تا خودرو را به موقعیتی 

که از آنجا می خواهید بیرون روید، راهنمایی نماید. 
در  شده ای  پارک  خودروی  توقف،  حین  اگر   
 S-IPA جلوی خودروی شما قرار داشت، کلید
کمکی  حالت  از  شدن  خارج  دهید،  فشار  را 
اهرم  سپس  و  نمایید  انتخاب  را  دوبل  پارک 
حرکت  مسیر  انتخاب  برای  را  راهنما  دسته 

مورد نظر حرکت دهید.
تغییر  بر  را مبنی   زمانی که سیستم، راهنمایی 
عملکرد  می دهد،  ارائه  دنده  دسته  موقعیت 

خودکار غربیلک فرمان فعال می شود.
که  می رسد  موقعیتی  به  خودرو  زمانی که   
آگاه  جهت  کرد،  حرکت  آن جا  از  می توان 
ساختن راننده، صدای هشداری شنیده شده و 

پیغامی در نمایشگر نشان داده می شود.

تا زمانی که خودرو از موقعیت پارک خارج شود، با توجه به راهنمایی ارائه شده، خودرو را مکرر به 
سمت جلو و عقب حرکت دهید.
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   با استفاده از حالت کمکی خارج شدن از پارک دوبل حرکت کنید. 
  1 کلید S-IPA را فشار دهید و تغییر صفحه نمایشگر 

را  دوبل  پارک  از  شدن  خارج  کمکی  حالت  به 
کنترل و بررسی کنید. 

  2 برای انتخاب حرکت به سمت راست یا چپ اهرم 

دسته راهنما را حرکت دهید.
اگر مانعی در مسیر حرکت خودرو وجود داشته 
حرکت  امکان  می دهد  تشخیص  سیستم  باشد، 
متوقف  کمکی  کنترل  عملکرد  و  ندارد  وجود  

)غیرفعال( می گردد. 
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  3 دسته دنده را در موقعیت دنده عقب R قرار دهید. 

صفحه نمایش چندمنظوره تغییر می کند، نشانگر S-IPA روشن شده و چرخش اتوماتیک فرمان شروع 
می گردد. ضمن اینکه مراقب هستید که دستان خود را داخل غربیلک فرمان قرار نداده و ایمنی محدوده 
اطراف خودرو را بررسی می کنید، با فشار دادن پدال های گاز و ترمز به آرامی با دنده عقب به عقب حرکت 

نمایید. حین چرخش اتوماتیک غربیلک فرمان، سرعت خودرو را در )7km/h )4mph حفظ نمایید. 
  4 در صورت تغییر صفحه نمایش چندمنظوره، سرعت 

خودرو را کاهش دهید.
نشانگر  و  خودرو  پشت  فضای  ایمنی  حالیکه  در 
سطح کمکی را بررسی می کنید، خودرو را به آرامی 

به عقب برانید. 
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می شود،  شنیده  هشدار  آژیر  صدای  زمانی که   5  

بالفاصله خودرو را بطور کامل متوقف نمایید.
صفحه  شود،  شروع  هشدار  آژیر  صدای  چنانچه 

نمایش چندمنظوره تغییر خواهد کرد.

  6 دسته دنده را در موقعیت D )گیربکس اتوماتیک CVT( یا دنده یک )گیربکس معمولی( قرار دهید. 

در حالیکه غربیلک فرمان می چرخد، خودرو را کاماًل متوقف نمایید. زمانی که چرخش غربیلک فرمان 
متوقف می گردد، حین بررسی ایمنی محدوده جلوی خودرو و نشانگر سطح کمکی، خودرو را به آرامی 

به سمت جلو حرکت دهید. 
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می شود،  شنیده  هشدار  آژیر  صدای  زمانی که   7  

بالفاصله خودرو را بطور کامل متوقف نمایید.
صفحه  شود،  شروع  هشدار  آژیر  صدای  چنانچه 

نمایش چندمنظوره تغییر خواهد کرد.

  8 دسته دنده را در موقعیت دنده عقب R قرار دهید. 

هنگام چرخیدن غربیلک فرمان، خودرو را کاماًل متوقف نگه دارید. حین بررسی ایمنی محدوده جلوی 
خودرو و نشانگر سطح کمکی، زمانی که چرخش غربیلک فرمان متوقف شد، به آرامی خودرو را به سمت 

جلو حرکت دهید. 
  9 تا زمانی که عملکرد کمکی پارک به پایان برسد، مراحل   4 تا   8 را تکرار نمایید.

چنانچه خودرو در موقعیتی قرار دارد که می توان از آن خارج گردید، صدای آژیر هشدار و عملکرد 
کنترل کمکی قطع می شود. در این لحظه، غربیلک فرمان را گرفته و به سمت جلو حرکت کنید. 
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  خارج شدن از حالت کمکی پارک دوبل
 در صورت عملکرد کنترل کمکی، اگر راننده تشخیص دهد که در موقعیتی قرار دارد که می تواند از آنجا 

خارج شود و غربیلک فرمان را حرکت دهد، عملکرد کنترل کمکی در آن موقعیت متوقف می گردد.
 در صورتی که هیچ خودروی پارک شده ای در جلو نباشد یا فاصله بین خودروی شما و خودروی پارک 

شده جلویی بسیار زیاد باشد، نمی توان از عملکرد کنترل کمکی استفاده نمود.
 در صورت استفاده از عملکرد خارج شدن از حالت کمکی پارک دوبل، ممکن است با توجه به محیط  

اطراف حالت کمکی نتواند فعال شود.

 توجه
 محدوده شناسایی سنسورها محدود می باشد )f صفحه 413(. از ایمنی محیط اطراف خود بدرستی 
اطمینان حاصل نمایید و اگر احتمال برخورد تصادف وجود داشت، با فشار دادن پدال ترمز خودرو را 

متوقف نمایید.
 اجسامی که کوتاه باشند قابل شناسایی نمی باشند. از ایمنی محیط اطراف خود بدرستی اطمینان حاصل 
نمایید و اگر احتمال برخورد خودرو با مانع وجود دارد، با فشار دادن پدال ترمز خودرو را متوقف نمایید.

اطراف خود  ایمنی محیط  از  قرار گرفتید،  آنجا خارج شوید  از  زمانی که در موقعیتی که می خواهید   
بدرستی اطمینان حاصل نمایید.
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پیغام های  صفحه نمایش چندمنظوره

راه حل علت پیغام 
”IPA Malfunction. Visit Your 
Dealer“

به  است.  شده  اشکال  دچار   IPA
نمایندگی مجاز مراجعه کنید.

شده  اشکال  دچار  سیستم 
است.

به  خودرو  بررسی  جهت  بالفاصله 
تعمیرگاه های  یا  تویوتا  مجاز  نمایندگی 

مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

”IPA Space Not Detected 
Speed Too High.“

)فضای IPA شناسایی نشده است، 
باال  اندازه  از  بیش  خودرو  سرعت 

است(

سرعت خودرو افزایش یافته 
است.

سرعت خودرو را کاهش دهید.
• حالت کمکی پارک عمود:

)20km/h )12mph یا کمتر
• حالت کمکی پارک دوبل:

)30km/h )18mph یا کمتر
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راه حل علت پیغام 

”IPA Cancelled, Take 
Over.“

غیرفعال   IPA )عملکرد 
شده است، کنترل فرمان 

را بدست بگیرید(

کلید S-IPA را روشن کنید.کلید S-IPA خاموش شده است

فرمان برقی بطور موقت بیش از اندازه 
داغ شده است

خاموش  موقعیت  در  را  موتور  سوئیج 
)OFF( قرار دهید، کمی منتظر بمانید و 

سپس مجدد موتور را روشن کنید.
قبل از اینکه چرخش اتوماتیک فرمان 
شروع شود، طی عملکرد کمکی خارج 
حرکت  خودرو  دوبل،  پارک  از  شدن 

کرده است.

خودرو را شخصاً پارک کنید یا عملکردها 
را با روش درست مجدد انجام دهید. 

پس از شروع چرخش اتوماتیک فرمان 
و قبل از اینکه خودرو وارد فضای پارک 
از  غیر  موقعیتی  در  دنده  دسته  شود، 
موقعیت دنده عقب R قرار گرفته است

فضای  یا  کنید  پارک  شخصاً  را  خودرو 
پارک دیگری را شناسایی نمایید. 

دسته  پارک،  فضای  شناسایی  حین 
قرار   R عقب  دنده  موقعیت  در  دنده 

گرفته است

فضای  یا  کنید  پارک  شخصاً  را  خودرو 
پارک دیگری را شناسایی نمایید.

قرار   P پارک  موقعیت  در  دنده  دسته 
اتوماتیک  )گیربکس  است  گرفته 
CVT(. بدلیل اینکه پارک دوبل شروع 
پارک  موقعیت  در  دنده  و دسته  شده 
P )گیربکس اتوماتیک CVT( یا دنده 
نیز   S-IPA کلید  دارد،  قرار   R عقب 

روشن می باشد.

فضای  یا  کنید  پارک  شخصاً  را  خودرو 
پارک دیگری را شناسایی نمایید.
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راه حل علت پیغام 
”IPA. Cancelled, Take 
over .IPA Malfunction“

غیرفعال   S-IPA )عملکرد 
شده است، کنترل فرمان را 
سیستم  در  بگیرید.  بدست 

IPA اشکال وجود دارد. (

اشکال  دچار  سیستم  احتماالً 
شده است.

مجاز  نمایندگی  به  خودرو  بررسی  جهت 
مراجعه  تویوتا  تعمیرگاه های مجاز  یا  تویوتا 

نمایید

”IPA Cancelled, Take 
Over. Driver Intervened.“

غیرفعال   IPA )عملکرد 
فرمان  کنترل  است،  شده 
راننده  بگیرید.  بدست  را 

شخصاً عمل کند.(

حین چرخش اتوماتیک فرمان، 
غربیلک فرمان با دست گرفته 

شده است.

فضای  یا  و  کنید  پارک  شخصا  را  خودرو 
پارک دیگری را شناسایی نمایید.

”IPA Cancelled, Take 
Over. Speed Too High.”

غیرفعال   IPA )عملکرد 
فرمان  کنترل  است،  شده 
سرعت  بگیرید.  بدست  را 
باال  اندازه  از   بیش  خودرو 

است.(

پارک،  فضای  شناسایی  حین 
 50km/h تا  خودرو  سرعت 

)31mph( افزایش یافته است

 S-IPA سرعت خودرو را کاهش دهید و کلید
را روشن نمایید. 

 20km/h عمودی  پارک  کمکی  حالت   •
)12mph( یا کمتر 

 30km/h دوبل:  پارک  کمکی  حالت   •
)18mph( یا کمتر

بدلیل  پارک  در صورت جستجوی فضای   •
 50km/h  )31mph( از  سرعت  افزایش 

حالت کمکی غیرفعال شده است. 
بدلیل  فرمان،  اتوماتیک  چرخش  حین   •
افزایش سرعت از )7km/h )4mph، حالت 
ندهید  اجازه  است.  شده  غیرفعال  کمکی 
سرعت  فرمان،  اتوماتیک  چرخش  حین 

خودرو از )7km/h )4mph افزایش یابد.
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راه حل علت پیغام 
”IPA Cancelled, Take Over. 
TRC/ VSC is Off“

است،  شده  غیرفعال   IPA )عملکرد 
بگیرید.  بدست  را  فرمان  کنترل 
خاموش   TRC/ VSC سیستم های 

می باشند.(

کلید VSC off خاموش شده 
کلید VSC off را روشن کنیداست.

”IPA Cancelled, Take Over. 
TRC/ABS/VSC Activated.“

است.  شده  غیرفعال   IPA )عملکرد 
بگیرید. بدست  را  فرمان  کنترل 
فعال   TRC/ABS/VSC سیستم های 

می باشند.(

یا   TRC، VSR سیستم های 
ABS فعال شده اند.

فضای  شناسایی  حین  چنانچه   •
شده  غیرفعال  عملکرد  پارک، 
را   S-IPA کلید  مجدد  باشد، 

روشن کنید. 
اتوماتیک  چرخش  حین  چنانچه   •
شده  غیرفعال  عملکرد  فرمان، 
پارک  شخصاً  را  خودرو  باشد، 
را  دیگری  پارک  فضای  یا  کنید 

شناسایی نمایید. 

”IPA Cancelled, Take Over 
Timeout.“

است.  غیرفعال شده   IPA )عملکرد   
کنترل فرمان را بدست بگیرید. زمان 
مشخص شده به پایان رسیده است.(

کلید  شدن  روشن  زمان  از 
شروع  از  قبل  و   S-IPA
فرمان،  اتوماتیک  چرخش 
گذشته  دقیقه   6 از  بیش 

است.

یا  کرده  پارک  شخصاً  را  خودرو 
شناسایی  را  دیگری  پارک  فضای 

نمایید.

از زمان قرار دادن دسته دنده در 
موقعیت دنده عقب R و شروع 
چرخش اتوماتیک فرمان، بیش 
از 6 دقیقه گذشته است قبل از 
اینکه عملکرد کمکی پارک به 

پایان رسیده باشد. 

یا  کرده  پارک  شخصاً  را  خودرو 
شناسایی  را  دیگری  پارک  فضای 

نمایید.

نمایش  از  دقیقه   3 از  بیش 
”Wait For Room To پیغام

فضای  )منتظر   Maneuver"
پارک جهت حرکت باشید.(

یا  کرده  پارک  شخصاً  را  خودرو 
شناسایی  را  دیگری  پارک  فضای 

نمایید.
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راه حل علت پیغام 

”IPA Unavailable.“
)عملکرد IPA دردسترس 

نمی باشد.(

فرمان برقی بطور موقت پیش از اندازه 
داغ شده است.

دو سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش 
)OFF( قرار دهید. کمی منتظر بمانید و 

سپس موتور را مجدد روشن نمایید.
موتور را روشن کنید موتور روشن نشده است.

در حالیکه چراغ راهنما روشن می باشد. 
پارک  از  شدن  خارج  کمکی  عملکرد 
با قرار داشتن موانعی در  دوبل همراه 
سمت راست و چپ یا مانعی در کنار 

خودرو فعال شده است.

پارک  از  شدن  خارج  کمکی  عملکرد  از 
محل  کنار  در  مانعی  اینکه  بدون  دوبل 

پارک باشد استفاده نمایید. 

پیاده شده و مجدد نصب شده  باتری 
است.

با  بیشتر  یا  ثانیه   5 حدود  را  خودرو 
سرعت )33km/h )22mph یا باالتر برانید

شده  اشکال  دچار  سیستم  احتماالً 
است.

جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز 
تویوتا  مجاز  تعمیرگاه های  یا  تویوتا 

مراجعه نمایید.
ممکن است سنسور کثیف یا پوشیده 

از برف یا یخ باشد.
در چنین شرایطی، برای بازگشت سیستم 

به عملکرد عادی، سنسور را تمیز کنید.
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راه حل علت پیغام 

”IPA Unavailable, Speed Too 
High.“

نمی باشد،  دردسترس   IPA )عملکرد 
باال  اندازه  از  بیش  خودرو  سرعت 

است.(

خودرو  سرعت  افزایش 
 50km/h  )31mph( از  بیش 

می باشد.

و  دهید  کاهش  را  خودرو  سرعت 
کلید S-IPA را روشن نمایید.
• حالت کمکی پارک عمودی:
)20km/h )12mph یا کمتر
• حالت کمکی پارک دوبل: 

)30km/h )18mph یا کمتر 
”IPA Unavailable, TRC/VSC is 
Off“

نمی باشد،  دردسترس   IPA )عملکرد 
غیرفعال   TRC/VSC سیستم های 

می باشند.(

خاموش   VSC OFF کلید 
شده است.

 ،VSC off پس از روشن کردن کلید
کلید S-IPA را نیز روشن نمایید.

”IPA Unavailable ,Parking  Space 
Too Short.“

نمی باشد،  دردسترس   IPA )عملکرد 
کوچک  اندازه  از  بیش  پارک  فضای 

است(

هنگام حرکت از حالت پارک 
دوبل، فضای کافی در جلو و 

عقب خودرو وجود ندارد.

با استفاده از عملکرد کنترل کمکی، 
زیرا  داد  نمی توان حرکت  را  خودرو 
فضای کافی در جلو و عقب خودرو 
وجود ندارد. قبل از حرکت از ایمنی 

اطراف خودرو مطمئن شوید.
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پیشگیری حین استفاده از سیستم

  سنسورها 
با توجه به خودروهای پارک شده در جلو و پشت فضای پارک )پارک دوبل( یا سمت راست و چپ فضای 

پارک )پارک عمود(، فضای پارک را شناسایی نمایید. 
 سنسورهای کناری جلو

 سنسورهای کناری عقب
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 محدوده شناسایی سنسوردر صورت استفاده از حالت کمکی 
پارک عمود

 فضای پارک مورد نظر 

 محدوده شناسایی سنسور در صورت استفاده از حالت کمکی 
پارک دوبل 

 فضای پارک مورد نظر 
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 در صورت وجود خودروی پارک شده در پشت فضای پارک مورد نظر، ممکن است بدلیل فاصله فضای 
پارک قابل شناسایی نباشد. همچنین با توجه به شکل خودرو و سایر شرایط، ممکن است محدوده قابل 

شناسایی کوتاهتر یا شناسایی امکان پذیر نباشد.
 بدلیل اینکه سیستم نمی تواند فضای پارک را شناسایی نماید 
و  مانند ستون ها  پارک شده  از خودروهای  غیر  موانعی  زیرا 

دیوار وجود دارد، بنابراین سیستم فعال نمی شود. 
  ستون
  دیوار 

 همچنین در صورت شناسایی عابر پیاده و غیره ممکن است 
فضای پارک مورد نظر مناسب پارک نباشد.

 عابر پیاده 

 در صورت شناسایی شبکه های فلزی، صفحاتی از جنس الماس یا موارد مشابه در سطح فضای پارک، 
ممکن است سیستم کمکی پارک آسان هوشمند فعال نشود.
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 هشدار

سیستم  این  فاقد  که  خودروهایی  در  نباشید.  وابسته  هوشمند  آسان  پارک  کمکی  سیستم  به  فقط   
می باشند، حین حرکت به جلو و حرکت با دنده عقب، محیط اطراف و محدوده عقب خودرو را با دقت 

بررسی کرده و از ایمنی آن اطمینان حاصل نمایید.
 محدوده شناسایی سنسور و زمان عکس العمل آن محدود می باشد. در صورت حرکت به جلو یا حرکت 
با دنده عقب، جهت حفظ ایمنی، محدوده اطراف خودرو )بخصوص دو طرف خودرو( را بررسی نمایید 

و به آرامی خودرو را برانید و با استفاده از پدال ترمز، سرعت خودرو را کنترل نمایید. 
 در صورت حرکت با دنده عقب یا حرکت به جلو،  به آهستگی رانندگی کنید و با فشار دادن پدال ترمز 

سرعت خودروی خود را تنظیم نمایید.
 اگر احتمال برخورد خودرو با عابر پیاده، سایر خودروها یا هر مانع دیگری وجود دارد، با فشار دادن 
پدال ترمز، خودرو را متوقف کرده و سپس جهت غیرفعال کردن سیستم، کلید S-IPA را فشار دهید.

 در فضای پارک مسطح از سیستم استفاده نمایید.
 بدلیل چرخیدن اتوماتیک غربیلک فرمان، پیشگیری های زیر را مد نظر قرار دهید. 

• اگر احتمال گیر کردن کراوات، روسری، بازو و غیره در غربیلک فرمان وجود داشته باشد، توصیه 
می شود باال تنه خود را خیلی نزدیک به غربیلک فرمان قرار ندهید. همچنین به کودکان نیز اجازه 

قرار گرفتن در نزدیکی غربیلک فرمان را ندهید. 
• در صورت داشتن ناخن های بلند، حین چرخش اتوماتیک غربیلک فرمان احتمال صدمه دیدن شما 

وجود دارد.
• در مواقع اضطراری با فشار دادن پدال ترمز، خودرو را متوقف نمایید و جهت غیرفعال کردن سیستم، 

کلید S-IPA را فشار دهید.
 قبل از پارک کردن خودرو و فعال کردن سیستم همواره از وجود فضای پارک مناسب اطمینان حاصل 

نمایید. 
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 هشدار

از سیستم استفاده نکنید، زیرا ممکن است سیستم قادر به کمک کردن به شما در  در شرایط زیر   
رسیدن به فضای پارک مورد نظر نباشد و منجربه بروز تصادف ناگهانی گردد.

• در جاهای با پیچ های تند 
• شرایط نامساعد آب و هوایی مانند بارش شدید باران، هوای مه آلود، بارش برف یا طوفان شن 

• هنگامی که سعی در پارک خودرو دارید، تایرها سر بخورند
• چنانچه برگ درختان و برف در محل پارک جمع شده باشد

• زمانی که مواردی مانند پایه یدک کشی، تریلر، حمل کننده دوچرخه و غیره در عقب خودرو نصب 
شده باشد

• در صورتی که خودرویی که انتهای جلو و عقب آن باالتر از محل شناسایی شده باشد مانند کامیون و 
یا اتوبوس یا وجود خودروهایی پارک شده در جلو یا عقب محل پارک که در آن ها پایه یدک کشی، 

تریلر، حمل کننده دوچرخه و غیره نصب شده باشد
• چنانچه سنسور بوسیله پوشش سپر جلو و غیره پوشانده شده باشد

• اگر خودرو یا مانع در موقعیت مناسبی در جلو یا عقب مکان پارک قرار نداشته باشد
• در محدوده ای که مکان پارکی وجود ندارد.

• مکان پارک هایی مانند سطوح شنی و سنگ فرش که آسفالت نشده و دارای خطوط مخصوص فضای 
پارک نمی باشد

• مکان پارک شیب دار یا دارای سطح ناهموار
• مکان پارک با سطح یخ زده، پوشیده از برف یا لغزنده 
• بدلیل گرمای هوا آسفالت مکان پارک نرم شده باشد

• مانعی بین خودرو و فضای پارک مورد نظر وجود داشته باشد
• در صورت استفاده از زنجیر چرخ یا چرخ زاپاس )در صورت تجهیز(

 از الستیکی غیر از آن که توسط سازنده ارائه شده استفاده نکنید. ممکن است سیستم بدرستی عمل 
نکند. در صورت تعویض الستیک ها با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید.
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 هشدار

 در شرایط زیر ممکن است سیستم قادر به راهنمایی خودرو جهت قرار گرفتن در فضای پارک مناسب 
نباشد.

• سایش بیش از اندازه یا فشار باد پایین الستیک ها 
• حمل کردن بار خیلی سنگین بوسیله خودرو

• در صورت قرار دادن بار در یک طرف، خودرو به آن طرف خم شده باشد.
• جهت جلوگیری از یخ زدن سطح جاده، گرم کننده هایی در سطح جاده نصب شده باشد.

باشد، جهت  متفاوت  پارک خیلی  برای  تنظیم شده  موقعیت  و  موقعیت خودرو  در سایر شرایط که 
بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

 از مد نظر قرار دادن پیشگیری های زیر در ارتباط با خارج شدن از حالت کمکی پارک دوبل اطمینان 
حاصل نمایید.

در صورتی که بخواهید از مکان پارک دوبل خارج شود از عملکرد خارج شدن از حالت کمکی پارک 
دوبل استفاده نمایید. با این وجود اگر مانع یا عابر پیاده در جلو خودور شناسایی شود، ممکن است این 
عملکرد غیرقابل استفاده باشد. فقط در صورت خارج شدن از مکان پارک دوبل از این عملکرد استفاده 
نمایید. در مواردی که عملکرد کنترل فرمان فعال می باشد یا با فشار دادن کلید S-IPA، سیستم را 

غیرفعال )OFF( نمایید یا جهت توقف عملکرد کنترل کمکی، غربیلک فرمان را حرکت دهید.
 اگر در شرایط زیر از عملکرد خارج شدن از حالت کمکی پارک دوبل به اشتباه استفاده نمایید، ممکن 

است خودرو با مانع برخورد نماید.
بوسیله سنسورهای کناری  مانع  اما  فعال می گردد،  دارد  مانع وجود  عملکرد حرکت در مسیری که 

)شرایطی که خودرو دقیقا در کنار ستون قرار گرفته است( شناسایی نمی شود.
 پیشگیری های زیر را مد نظر قرار دهید، زیرا ممکن است سنسورها عملکرد مناسبی نداشته باشند و 

در نتیجه منجربه بروز تصادف شود.
• سنسور را در معرض شوک قوی مانند ضربه زدن و غیره قرار ندهید. ممکن است سنسورها بدرستی 

عمل نکنند.
روی  مستقیم  را  آب  می کنید،  استفاده  قوی  فشار  آب  از  خودرو  شستشوی  برای  صورتی که  در   •
سنسورها نپاشید. ممکن است سنسورها بدلیل قرار گرفتن در معرض ضربه حاصل از فشار قوی آب، 

بدرستی عمل نکنند.
نقص فنی سنسور، تجهیزات خودرو  بدلیل  اجسام، ممکن است  با  برخورد سپر خودرو  در صورت 
تویوتا  تعمیرگاه های مجاز  یا  تویوتا  نمایندگی مجاز  به  بررسی خودرو  نکنند. جهت  بدرستی عمل 

مراجعه نمایید.
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 هشدار

 در شرایط زیر ممکن است سنسورها عملکرد عادی نداشته باشند و منجربه بروز تصادف گردد. با دقت 
رانندگی کنید.

• موانعی که در محدوده کناری قرار دارند شناسایی نمی شوند تا زمانی که اسکن محدوده کناری به 
پایان برسد. )f صفحه 415(

• حتی پس از به پایان رسیدن اسکن محدوده کناری، موانعی مانند خودرو، عابرین پیاده یا حیواناتی 
که از کناره ها نزدیک می گردند شناسایی نمی شوند.

• سنسور یخ زده باشد )در صورت ذوب شدن یخ، سیستم به عملکرد عادی خود باز می گردد(. بدلیل یخ 
زدن سنسور ممکن است پیغام هشداری در دمای بسیار پایین در نمایشگر نشان داده شود و ممکن 

است خودروهای پارک شده شناسایی نشوند. 
• سنسور بوسیله دست فردی پوشانده شده باشد.

• خودرو در حالت کج قرار داشته باشد.
• در هوای بسیار سرد یا گرم.

• راندن خودرو در جاده های ناهموار، شیب دار، شنی و در جاده های پوشیده از چمن های بلند و غیره 
• نزدیک شدن به منبع موج آلتراسونیک )فراصوتی( مانند بوق یا سنسورهای سایر خودروها، موتور، 

موتورسیکلت یا ترمز بادی خودروهای بزرگ.
• بارش شدید باران و پاشیده شدن آب به خودرو.

• از نصب هر گونه تجهیزات جانبی در محدوده شناسایی سنسور خودداری نمایید.
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 توجه
S-IPA در صورت استفاده از عملکرد  

 مناسب بودن فضای پارک را بررسی نمایید. )از نظر وجود موانع، شرایط سطح جاده، عرض فضای 
پارک و غیره(

 چنانچه خودرویی در جلو یا عقب فضای پارک حرکت کند یا اگر بعد از اینکه سنسورها فضای پارک 
راشناسایی کردند، مانعی وارد فضای پارک شود، عملکرد S-IPA بدرستی کار نمی کند. حین فعال 

بودن عملکرد کمکی پارک، همواره محدوده اطراف را کنترل و بررسی نمایید. 
 ممکن است سنسورها قادر به شناسایی جدول پیاده رو نباشند. ممکن است با توجه به شرایطی مانند 
اینکه خودرویی در جلو یا عقب فضای پارک به سمت جدول حرکت کند، خودرو نیز به سمت جدول 
حرکت نماید. جهت جلوگیری از صدمه دیدن تایر و چرخ ها، محدوده اطراف را کنترل و بررسی کنید. 

 جهت جلوگیری از برخورد انتهای جلوی خودرو به موانع، 
حین حرکت با دنده عقب به آهستگی خودرو را حرکت 

دهید. 

به  خودرو  جلوی  انتهای  برخورد  از  جلوگیری  جهت   
خودروی پارک شده در جلوی فضای پارک، حین حرکت 

با دنده عقب به آهستگی خودرو را حرکت دهید. 

 چنانچه دسته دنده در موقعیت دنده عقب R قرار داشته باشد و خودرو به سمت جلو حرکت کند یا 
دسته دنده در موقعیتی غیر از دنده عقب R قرار داشته باشد و خودرو به سمت عقب حرکت کند 
مانند زمانی که در سطح شیب دار پارک می کنید، ممکن است نتوانید خودرو را در محل پارک مورد 

نظر پارک نمایید.
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سیستم هاي کمکي در رانندگي

به شرایط مختلف  ایمني و عملکرد رانندگي، سیستم هاي زیر در پاسخ  افزایش  به  براي کمک 
رانندگي به صورت اتوماتیک فعال مي شوند. با این وجود، آگاه باشید که این سیستم ها تکمیلي 

بوده و نباید حین کار با خودرو بیش از حد به آن ها تکیه نمود.

 ABS )سیستم ترمز ضد قفل(

حین ترمزگیري ناگهاني، یا درگیر شدن ترمزها حین رانندگی روی جاده لغزنده  به جلوگیري از قفل 
شدن چرخ ها کمک مي کند.

 ترمز کمکي

در صورتي که سیستم، توقف ناگهاني را شناسایي کند، پس از فشار دادن پدال ترمز سطح باالتری از 
نیروی ترمز را ایجاد مي کند.

 VSC  )کنترل پایداري خودرو( 

به راننده کمک می کند که حین دور زدن ناگهانی یا دور زدن در جاده های لغزنده از سر خوردن خودرو جلوگیری 
نماید.

 +VSC )کنترل پایداری خودرو پالس(

عملکرد مشترک کنترل های اعمال شده از طریق سیستم های ABS، TRC ، VSC و EPS را ارائه می دهد. با 
کنترل کردن عملکرد فرمان حین دور زدن ناگهانی روی جاده های لغزنده به حفظ تعادل خودرو کمک 

می کند.
 TRC )کنترل کشش( 

به حفظ قدرت رانندگي کمک کرده و از درجا چرخیدن چرخ هاي محرک حین شروع به حرکت خودرو 
یا سرعت گرفتن بر روي جاده هاي لغزنده جلوگیري مي کند.

 کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی 

حین شروع حرکت در سرباالیی به کاهش عقب رفتن خودرو کمک می کند.
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 )AWD مدل های(  AWD سیستم کنترل دینامیک گشتاور 

اتوماتیک  با توجه به شرایط رانندگی و برای کمک به پایداری و عملکرد مؤثر خودرو، سیستم بطور 
از حالت چرخ محرک جلو به حالت چهارچرخ محرک )AWD( تغییر وضعیت می دهد. نمونه ای از این 
شرایط که باعث تغییر سیستم به حالت AWD می شود از قرار زیر است: هنگام پیچیدن، رانندگی در 
لغزنده  باران  و  برف  بارش  بدلیل  جاده  سطح  زمانی که  و  شتاب گیری  یا  حرکت  به  شروع  سرباالیی، 

می باشد.
 EPS )فرمان پر قدرت الکتریکی(

از یک موتور الکتریکي براي کاهش نیروي الزم برای چرخاندن فرمان استفاده مي شود.
 کنترل نوسان تریلر

انتخابی در چرخ های مورد نظر و کاهش  نیروی ترمز بطور  تریلر بوسیله درگیر کردن  کنترل نوسان 
گشتاور محرک، زمانی که حرکت مارپیچی تریلر شناسایی می شود به راننده کمک می کند. 

TRC/ VSC در صورت عملکرد سیستم های

حین عملکرد سیستم هاي TRC/ VSC چراغ 
نشانگر لغزش چشمک مي زند.
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TRC غیر فعال نمودن سیستم

در صورتي که خودرو در گل، آشغال یا برف گیرکرده است، سیستم TRC ممکن است نیروي وارده از موتور 

سیستم را خاموش کرده، در این صورت جابه جا کردن 
 

به چرخ ها را کاهش دهد با فشار دادن دکمه 
و بیرون آوردن خودرو آسان تر می شود.

را 
 

دکمه   ،TRC کردن سیستم  خاموش  براي 
سریع فشار داده و رها کنید.

پیغامی در صفحه نمایش چندمنظوره نمایش داده 
می شود.

را مجدداً 
 

براي روشن کردن سیستم، دکمه 
فشار دهید. 

VSC و TRC غیرفعال کردن هر دو سیستم  
را به مدت بیش از 3 ثانیه 

 
براي غیرفعال کردن سیستم TRC و VSC حین توقف خودرو، دکمه 

فشار داده و نگه دارید.
چراغ نشانگر VSC OFF روشن شده، پیغامی در صفحه نمایش چندمنظوره نمایش داده می شود.*

را فشار دهید.
 

براي روشن کردن سیستم، مجدداً دکمه 

*: درخودروهای مجهز به سیستم پیشگیری از تصادف، سیستم ترمز کمکی پیشگیری از تصادف و سیستم 
ترمزگیری پیشگیری از تصادف نیز غیرفعال می شوند. چراغ هشدار سیستم پیشگیری از تصادف روشن 

شده  و پیغامی در صفحه نمایش چندمنظوره ظاهر می شود. )f صفحه 696(

فشار 
 

  زمانی که پیغامی در صفحه نمایش چندمنظوره نمایش داده می شود حتی اگر دکمه 
داده نشود نشان می دهد که سیستم TRC غیرفعال است.

سیستم TRC نمی تواند فعال شود، با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های تویوتا تماس بگیرید.
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TRC ،VSC و سیستم های کنترل  ABS، ترمز کمکي،  اثر عملکرد  بر  ایجاد شده  لرزش  و    صدا 
کمکی حین شروع حرکت در سرباالیی

 زمانی که پدال ترمز بطور مکرر فشرده شود، موتور روشن گردد یا دقیقاً پس از اینکه خودرو شروع به 
حرکت نماید، ممکن است صدایی از محفظه موتور شنیده شود. این صدا نشان دهنده وجود نقص فنی 

در هر کدام از این سیستم ها نمی باشد.
 هرکدام از شرایط زیر ممکن است زمانی که سیستم های فوق فعال هستند به وجود آید. هیچکدام از این 

شرایط نشان دهنده نقص فنی نیست.
• لرزش بدنه خودرو و فرمان 

• شنیده شدن صداي قطعات متحرک پس از توقف خودرو
ABS ضربان آرام پدال ترمز پس از فعال شدن •

ABS حرکت آرام پدال ترمز به سمت پایین پس از فعال شدن •
EPS صدای عملکرد  

زماني که غربیلک فرمان کار مي کند، ممکن است صداي قطعات متحرک )صداي چرخش( شنیده  شود. این 
صدا بیانگر نقص  فنی نیست.

VSC و TRC فعال شدن اتوماتیک سیستم های  
پس از خاموش کردن سیستم های TRC و VSC، در شرایط زیر سیستم ها بطور اتوماتیک فعال می شوند:

 ”LOCK“ خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: در صورتی که سوئیچ موتور در موقعیت قفل 
قرار داشته باشد. 

خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: در صورتی که سوئیچ موتور در موقعیت خاموش 
OFF قرار داشته باشد. 

 اگر فقط سیستم TRC خاموش شده باشد، با افزایش سرعت خودرو، سیستم TRC فعال می شود.
اگر هر دو سیستم TRC و VSC غیر فعال شده باشند، با افزایش سرعت خودرو، سیستم ها بطور اتوماتیک 

مجدد فعال نمی شوند.
EPS کاهش تاثیرگذاری سیستم  

در صورتی که فرمان گیری مکرر در زمان طوالنی انجام شده باشد، برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد 
سیستم، تاثیرگذاری سیستم EPS کاهش می یابد. در نتیجه غربیلک فرمان سنگین به نظر می رسد. در این 
حالت، از فرمان گیری بیش از حد جلوگیری کرده یا خودرو را متوقف نمایید و موتور را خاموش کنید پس 

از 10 دقیقه سیستم EPS به حالت عادی باز می گردد.



5-4. استفاده از سیستم های حمایتی در رانندگی466

  شرایط عملکردی سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی
زمانی که هرکدام از چهار شرایط زیر بوجود آید، سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی فعال 

می شود.
 خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک CVT: دسته دنده در موقعیتی غیر از P یا N قرار داشته باشد 

)در صورتی که در سرباالیی، رو به جلو یا عقب شروع به حرکت کنید(.
 خودروهای مجهز به گیربکس معمولی: زمانی که در سرباالیی رو به جلو شروع به حرکت می کنید. دسته 
دنده در موقعیتی غیر از موقعیت دنده عقب R قرار داشته باشد. یا زمانی که در سرباالیی رو به عقب شروع 

به حرکت می کنید، دسته دنده در موقعیت دنده عقب R قرار داشته باشد. 
 خودرو متوقف باشد.

 پدال گاز فشار داده نشود.
 ترمز دستی درگیر نباشد.

  غیرفعال کردن اتوماتیک سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی 
 در شرایط زیر سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی غیرفعال می گردد.

 خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک CVT: دسته دنده در موقعیت P یا N باشد. 
 خودروهای مجهز به گیربکس معمولی: زمانی که در سرباالیی رو به جلو شروع به حرکت می کنید، دسته 
به حرکت  به عقب شروع  رو  در سرباالیی  زمانی که  باشد،  داشته  قرار   R دنده عقب  موقعیت  در  دنده 

می کنید، دسته دنده در موقعیتی غیر از دنده عقب R قرار داشته باشد. 
 پدال گاز فشرده شود.

 ترمز دستی درگیر باشد.
 حدود 2 ثانیه از رها کردن پدال ترمز سپری شده باشد.
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 هشدار

  در مواقع زیر سیستم ABS به درستي عمل نمي کند
 چسبندگی الستیک کاهش یافته است )همانند الستیک های صاف در جاده اي پوشیده از برف(.

 حین رانندگی با سرعت باال در جاده های خیس یا لغزنده و بروز پدیده هیدروپلن )ایجاد الیه نازک 
آب بین الستیک و جاده(.

  ممکن است زمانی که ABS در حال عملکرد می باشد فاصله ی توقف بیش تر از شرایط عادی 
باشد

سیستم ABS جهت کاهش دادن فاصله توقف خودرو طراحی نشده است، همواره فاصله ایمن تا خودروی 
جلویی بویژه در شرایط زیر را حفظ نمایید:

 حین رانندگي در جاده خاکی و ماسه ای یا جاده هاي پوشیده از برف
 حین رانندگي با زنجیر چرخ

 حین رانندگي بر روي دست اندازها
 حین رانندگي در جاده هاي داراي چاله یا سطح ناصاف

  در شرایط زیر ممکن است سیستم TRC/VSC، به طور مؤثر عمل نکند
حین رانندگي بر روي جاده هاي لغزنده، حتي در حال عملکرد سیستم TRC/VSC، ممکن است کنترل 

جهت و قدرت به طور کامل بدست نیاید. 
زماني که پایداري و قدرت خودرو کم شده است، با دقت رانندگي کنید.

  درشرایط زیر سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی به درستی کار نمی  کند
 به سیستم کنترل کمکی شروع به حرکت در سرباالیی خیلی وابسته نباشید. ممکن است این سیستم 

درجاده های شیب دار و پوشیده از یخ به درستی عمل نکند.
 عکس عملکرد ترمز پارک، سیستم کنترل کمکی شروع حرکت درسرباالیی برای نگه داشتن خودرو 
به طور ثابت به مدت طوالنی طراحی نشده است . سعی نکنید از سیستم کنترل کمکی شروع حرکت 
در سرباالیی جهت نگهداشتن خودرو روی سطح شیب دار استفاده نمایید.  درغیراین صورت منجر به 

بروز تصادف می شود.
VSC در صورت فعال شدن  

چراغ نشانگر لغزش چشمک مي زند. همیشه با دقت رانندگي کنید. رانندگي با بی توجهی می تواند منجر 
به تصادف  شود. حین چشمک زدن چراغ، بسیار مراقب باشید.
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 هشدار

  زماني که سیستم هاي TRC و VSC غیرفعال هستند
براي  سیستم ها  این  آنجاکه  از  نمایید.  رانندگي  جاده  شرایط  مناسب  سرعت  با  و  بوده  مراقب  بسیار 
اطمینان از پایداري خودرو و نیروي رانندگي ارائه شده اند، فقط در مواقع ضروري سیستم هاي TRC و 

VSC را غیرفعال نمایید.
کنترل نوسان تریلر قسمتی از عملکرد سیستم VSC می باشد و چنانچه سیستم VSC غیرفعال یا اشکالی 

در عملکرد آن بوجود آمده باشد، این سیستم فعال نمی گردد.
  تعویض الستیک ها

مقدار مشخص شده،  با  کلي همه الستیک ها  بار  و ظرفیت  آج  الگوي  مارک،  اندازه،  بودن  از همسان 
مطمئن شوید. عالوه بر این، از فشار باد همه ی الستیک ها با سطح فشار توصیه شده اطمینان حاصل 

نمایید.
سیستم هاي TRC, ABS و VSC در صورت استفاده از الستیک هاي متفاوت، به طور صحیح کار نمي کنند.

یا  تویوتا  مجاز  نمایندگي  با  الستیک ها  یا  چرخ ها  تعویض  مورد  در  بیشتر  جزئیات  از  اطالع  براي 
تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.

  دستکاری الستیک ها و سیستم تعلیق
بر  منفي  تأثیر  به  منجر  تعلیق  سیستم  دستکاري  یا  اشکال  هرگونه  داراي  الستیک هاي  از  استفاده 

سیستم هاي کمکي رانندگي شده و می تواند منجر به نقص فنی سیستم  گردد.
  پیشگیری های مربوط به سیستم کنترل نوسان تریلر 

در بیشتر مواقع سیستم کنترل نوسان تریلر قادر به کاهش حرکت مارپیچی تریلر نمی باشد. 
است  ممکن  رانندگی  محدوده  و  جاده  سطح  تریلر،  خودرو،  شرایط  مانند  بسیاری  عوامل  به  توجه  با 
سیستم کنترل نوسان تریلر فعال نشود. جهت کسب اطالعات در مورد نحوه یدک کشیدن صحیح تریلر 

به کتابچه راهنما مراجعه نمایید. 
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 هشدار

  در صورت نوسان تریلر 
به پیشگیری های زیر توجه نمایید. 

بی توجهی به موارد زیر ممکن است باعث بروز آسیب های جسمی جدی یا مرگ شود. 
 غربیلک فرمان را محکم بگیرید. خودرو را به سمت جلو هدایت نمایید. سعی نکنید با حرکت دادن 

غربیلک فرمان حرکت مارپیچی تریلر را کنترل کنید. 
 بالفاصله پدال گاز را رها کنید و به تدریج و به آرامی سرعت خودرو را کاهش دهید. سرعت خودرو را 
افزایش ندهید. پدال های ترمز خودرو را فشار ندهید. جهت حفظ پایداری خودرو و تریلر از ترمزگیری 

یا چرخاندن بیش از اندازه فرمان خودداری نمایید )f صفحه 228(
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نکات سودمند برای رانندگی در زمستان

پیش از رانندگي با خودرو در زمستان آماده سازی ها و بازرسي هاي ضروري را انجام دهید. همیشه 
به روش مناسب در شرایط آب و هوایي مختلف رانندگي نمایید.

آماده سازی های الزم براي زمستان

 از روغن ها و روانکارهای مناسب در دماي پایین استفاده نمایید.
• روغن موتور

• مایع خنک کننده موتور
• مایع شیشه شوي

 از تکنسین سرویس بخواهید شرایط باتري راکنترل نماید.
 چهار الستیک یخ شکن را نصب کنید یا یک ست زنجیر چرخ برای الستیک های جلو خریداری کنید*

الستیک ها  اندازه  براي  زنجیرچرخ ها  بودن  مناسب  و  الستیک  چهار  مارک  و  اندازه  بودن  یکسان  از 
اطمینان حاصل نمایید.

*: زنجیر چرخ را روی الستیک هایی با رینگ 18 اینچی نصب نکنید.
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پیش از راندن خودرو

موارد زیر را بر اساس شرایط رانندگی انجام دهید:
 حین یخ زدگي، از بازکردن پنجره ها با زور یا تکان دادن برف پاک کن خودداري نمایید. ابتدا آب داغ 

را بر روي ناحیه مورد نظر ریخته و یخ را ذوب نمایید. بالفاصله آب را خشک نمایید تا مجدداٌ یخ نزند.
 براي اطمینان از عملکرد صحیح فن سیستم تنظیم شرایط باد، هرگونه برف جمع شده روي دریچه هاي 

ورودي هوای جلو شیشه جلو را تمیز نمایید.
 برف و یخ جمع شده روي چراغ هاي بیروني، سقف خودرو، شاسي ها، اطراف الستیک ها یا روي ترمزها 

را تمیز نمایید.
 پیش از وارد شدن به خودرو، هرگونه برف یا گل را از کفش هاي خود تمیز نمایید.

در صورت راندن خودرو

آهسته گاز دهید، فاصله ایمن را بین خودرو و خودروی جلویی حفظ کنید، با سرعت کم، مناسب با شرایط 
جاده رانندگی نمایید.
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در صورت پارک کردن خودرو

 خودرو را پارک کنید و بدون درگیر کردن ترمز دستی، دسته دنده را در موقعیت P )گیربکس اتوماتیک 
CVT( یا دنده یک یا دنده عقب R )گیربکس معمولی( قرار دهید. ممکن است ترمز دستی یخ زده باشد. 
بنابراین سعی نکنید ترمز دستی را آزاد نمایید. چنانچه بدون درگیر کردن ترمز دستی، خودرو را پارک 

کرده اید، پشت چرخ ها از بلوک مانع استفاده نمایید. 
بی توجهی به موارد فوق خطرناک است زیرا ممکن است خودرو بطور ناخواسته حرکت کرده و منجر به 

بروز تصادف شود. 
 خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک CVT: چنانچه بدون درگیر کردن ترمز دستی، خودرو را پارک 

نمایید، مطمئن شوید که دسته دنده از موقعیت پارک P خارج نشود.*
*: چنانچه بدون فشار دادن پدال ترمز اقدام به تعویض دسته دنده از موقعیت پارک P به هر موقعیتی 
 P دیگری کنید، دسته دنده قفل خواهد شد. اگر بتوانید دسته دنده را در این شرایط از موقعیت پارک
خارج نمایید، ممکن است اشکالی در سیستم قفل دسته دنده بوجود آمده باشد. بالفاصله جهت بررسی 

خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا هر تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید. 
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انتخاب زنجیر چرخ

 تایر با رینگ 16 و 17 اینچی 
برای تصب زنجیر چرخ از اندازه مناسب زنجیر چرخ برای هر تایر استفاده نمایید. 

اندازه زنجیر چرخ ها با هر تایر تنظیم می شود. 
زنجیر جانبی: 

3 mm )0.12 in.( قطر 
10 mm )0.39 in.( عرض 
30 mm )1.18 in.( طول 

زنجیر عرضی:
4 mm )0.16 in.( قطر 

14 mm )0.55 in.( عرض 
25 mm )0.98 in.( طول 

 تایر با رینگ 18 اینچی 
رنجیر چرخ را نمی توان نصب نمود. 

به جای آن از الستیک یخ شکن استفاده نمایید.

قوانین مرتبط با استفاده از زنجیر چرخ

قوانین استفاده از زنجیر چرخ به موقعیت و نوع جاده بستگی دارد. همیشه پیش از نصب زنجیرچرخ، قوانین 
را کنترل و بررسی کنید.
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   نصب زنجیر چرخ
حین نصب و پیاده کردن زنجیرچرخ، پیشگیري هاي زیررا در نظر بگیرید:

 زنجیر چرخ را در مکاني امن، پیاده و سوار کنید.
 زنجیر چرخ را روي الستیک هاي جلو سوار کنید. از سوار کردن زنجیر چرخ روي الستیک هاي عقب 

خودداري نمایید.
 )1/4-1/2 mile( 0.5 -1.0 km زنجیر چرخ را روي الستیک هاي جلو تا جاي ممکن محکم سوار کنید. پس از 

رانندگي، زنجیر چرخ ها را مجدداً سفت کنید.
 براي نصب زنجیر چرخ، دستورالعمل های کارخانه سازنده را دنبال نمایید.

 هشدار

  رانندگي با الستیک هاي یخ شکن
براي کاهش احتمالي تصادف، پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید.

عدم توجه به موارد زیر می تواند منجر به  از دست دادن کنترل خودرو و صدمات جسمي جدي و حتي 
مرگ  گردد.

 از الستیک هاي با اندازه مشخص شده استفاده نمایید.
 فشار باد الستیک ها را در مقدار مشخص شده نگه دارید.

 با سرعتی بیش از محدودیت سرعت یا محدودیت سرعت مشخص شده برای الستیک های یخ شکن 
رانندگی نکنید. 

 الستیک های یخ شکن را بر روي هر چهار چرخ و نه بعضی چرخ ها نصب کنید.
  رانندگي با زنجیر چرخ

 براي کاهش احتمالي تصادف، پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید.
عدم توجه به موارد زیرمی تواند منجر به  از دست دادن کنترل خودرو و صدمات جسمي جدي و حتي 

مرگ گردد.
 با سرعتی بیش از محدودیت سرعت مشخص شده برای زنجیر چرخ یا سرعت )50km/h )30mph هر 

کدام که کمتر است، رانندگی نکنید.
 از رانندگي در جاده هاي پر دست انداز یا از روي چاله ها خودداري نمایید.

 از گاز دادن ناگهاني، فرمان گیری سریع، ترمزگیري و دنده عوض کردن ناگهاني که منجر به ترمز 
موتوري ناگهانی مي شود خودداري نمایید.

 پیش از رسیدن به پیچ، سرعت را به اندازه کافي کم کنید تا بتوانید کنترل خودرو را حفظ نمایید.
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 توجه
  تعمیر یا تعویض کردن الستیک های یخ شکن

تعمیر یا تعویض کردن الستیک های یخ شکن را از نمایندگی  مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا 
درخواست کنید یا از طریق فروشندگان مجاز اقدام نمایید.

زیرا نصب یا پیاده کردن الستیک های یخ شکن بر عملکرد والو های هشدار فشاد باد و فرستنده ها تأثیر 
می گذارد.

  نصب کردن زنجیر چرخ
درصورت نصب زنجیر چرخ، ممکن است والو های هشدار فشار باد الستیک و فرستنده ها بدرستی کار 

نکنند.
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سیستم صوتی     5 

)Bluetooth®( 6-5. نحوه استفاده از بلوتوث
استفاده از تلفن / سیستم صوتی

523..................)Bluetooth®( مجهز به بلوتوث
نحوه استفاده از کلیدهای روی

غربیلک فرمان.................................................530
ثبت دستگاه مجهز به بلوتوث...........................531

”SETUP“ 7-5. منوی
 ”SETUP“ نحوه استفاده از منوی

532...................................)"Bluetooth*" منوی(
 ”SETUP“ نحوه استفاده از منوی

537......................) ”TEL“ یا  ”PHONE“ منوی(
8-5. سیستم صوتی مجهز به بلوتوث

عملکرد دستگاه پخش قابل
حمل مجهز به بلوتوث......................................541

9-5. سیستم صوتی مجهز به بلوتوث
برقراری تماس.................................................545
دریافت تماس..................................................547
صحبت کردن با تلفن.....................................548

)Bluetooth®( 10-5. بلوتوث
بلوتوث................................................................550

1-5. عملکردهای اصلی 
انواع سیستم صوتی..........................................478 
کلیدهای سیستم صوتی روی غربیلک فرمان.....480
481.....................................AUX/USB پورت های

2-5. نحوه استفاده از سیستم صوتی
استفاده بهینه از سیستم  صوتی........................482

3-5. نحوه استفاده از رادیو
عملکرد  رادیو......................................................485 

4-5. پخش CD صوتی و دیسک های
WMA/MP3

490.............................CD عملکرد سیستم پخش
5-5. نحوه استفاده از دستگاه  بیرونی

503.........................................iPod گوش دادن به
512.........USB گوش دادن به دستگاه حافظه جانبی
522...........................AUX نحوه استفاده از پورت

*: بلوتوث Bluetooth عالمت تجاری ثبت شده شرکت تجاری Bluetooth SIG, Inc است.
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انواع سیستم صوتي *

  خودروهای مجهز به سیستم چندرسانه ای یا سیستم مسیریاب 
مالیکن خودروهای مجهز به سیستم چندرسانه ای یا مسیریاب به “کتابچه راهنمای سیستم چندرسانه ای و 

مسیریاب” مراجعه نمایند. 
  خودروهای فاقد سیستم چندرسانه ای یا سیستم مسیریاب 

AM/FM و CD سیستم پخش
A نوع  

*: در صورت تجهیز

1-5. عملکردهای اصلی
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B نوع  

  استفاده از تلفن همراه
روي  است  از سیستم صوتي، ممکن  استفاده  با  نزدیک خودرو همزمان  یا  داخل  تلفن همراه  از  استفاده 

بلندگوهاي خودرو پارازیت شنیده شود.

 توجه
  پیشگیري از خالي شدن شارژ باتري ها

حین خاموش بودن موتور، از روشن گذاشتن سیستم صوتي بیش از زمان مورد نیاز خودداري نمایید.
  پیشگیري ازصدمه دیدن سیستم صوتي

از ریختن نوشیدني یا هر مایع دیگري بر روي سیستم صوتي جلوگیري نمایید.
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کلیدهای سیستم صوتی روی غربیلک فرمان *

بعضی از مشخصه های صوتی با استفاده از کلیدهای روی غربیلک فرمان کنترل می گردند. با توجه 
به نوع سیستم صوتی یا سیستم مسیریاب ممکن است عملکرد آن متفاوت باشد. جهت اطالع از 

جزئیات به کتابچه راهنمای سیستم صوتی یا سیستم مسیریاب مراجعه نمایید.

فعال کردن سیستم صوتی با استفاده از کلیدهای روی غربیلک فرمان 

1-5. عملکردهای اصلی

 کلید تنظیم صدا 
•  فشار دادن: میزان صدا کم یا زیاد می شود.

•  فشار دادن و نگه داشتن: میزان صدا بطور مداوم 
کم یا زیاد می شود. 

 حالت درایو: 
•  فشار دادن: ایستگاه رادیویی انتخاب می شود. 

•  فشار دادن و نگه داشتن: )ایستگاه های رادیویی( 
در باال و پایین را جستجو می کند. 

USB یا iPod بلوتوث، حالت ،CD ،WMA/MP3 دیسک
•  فشار دادن: فایل صوتی/ تراک صوتی/ آهنگ انتخاب می  شود. 

•  فشار دادن و نگه داشتن: فولدر یا آلبوم )دیسک WMA/MP3، بلوتوث یا USB انتخاب می شود.(
”MODE“ کلید 

•  سیستم روشن شده و منبع صوتی انتخاب می گردد. 
•  با فشار دادن و نگه داشتن این کلید، عملکرد فعلی را بی صدا یا متوقف کنید. برای لغو حالت بی صدا 

یا توقف )مکث(، کلید را مجدد فشار داده و نگه دارید. 

 هشدار

  برای کاهش احتمال تصادف 
حین کار با کلیدهای روی فرمان، بسیار دقت نمایید. 

*: در صورت تجهیز



481
تی

صو
م 

ست
سی

5 

1-5. عملکردهای اصلی

 USB /AUX پورت های 

مطابق شکل زیر iPod، دستگاه حافظه جانبی USB با دستگاه صوتی قابل حمل را به پورت های 
AUX و USB متصل نمایید. جهت انتخاب ”iPod” ،”USB” یا ”AUX” دکمه ”MEDIA” )نوع A( یا 

”MODE” )نوع B( را فشار دهید. 

 USB /AUX اتصال با استفاده از پورت

  B نوع                                                           A نوع  

iPod 
پوشش را باز کنید و iPod را با استفاده از کابل iPod متصل نمایید.

اگر iPod روشن نشده است، آن را روشن کنید. 
 USB دستگاه حافظه جانبی 

پوشش را باز کنید و دستگاه حافظه جانبی USB را متصل نمایید.
اگر دستگاه حافظه جانبی USB روشن نشده است، آن را روشن کنید. 

 دستگاه صوتی قابل حمل 
پوشش را باز کرده و دستگاه صوتی قابل حمل را متصل نمایید.

اگر دستگاه صوتی قابل حمل روشن نشده است، آن را روشن کنید. 

 هشدار

  هشدار حین رانندگی  
از متصل کردن دستگاه یا فشار دادن کلیدهای کنترل دستگاه خودداری نمایید. 
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استفاده بهینه از سیستم صوتی 

2-5. نحوه استفاده از سیستم صوتی

کیفیت صدا، باالنس میزان صدا و تنظیمات ASL قابل تنظیم است. 

  B نوع                                                           A نوع  

 منوی “SETUP” نشان داده می شود.
 تنظیمات زیر را تغییر می دهد 

• کیفیت صدا و باالنس میزان صدا 
f صفحه 483

جهت ایجاد بهترین صدا، تنظیمات و باالنس صدا را تغییر دهید. 
• تنظیم اتوماتیک حجم صدا 

f صفحه 484
 انتخاب حالت 

 منوی “SETUP” را نشان داده و حالتی را انتخاب می کند
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نحوه استفاده از عملکرد کلیدهای کنترل سیستم صوتی 

  تغییر حالت کیفیت صدا 
  1 دکمه “SETUP” )نوعA( یا دکمه دایره ای شکل tune/scroll )نوع B( را فشار دهید.

  2 دکمه دایره ای شکل را بچرخانید تا ”Sound Setting” )تنظیمات صدا( انتخاب شود. 

  3 دکمه دایره ای شکل ر افشار دهید.

  4 دکمه دایره ای شکل را با توجه به حالت مورد نظر بچرخانید.

“BASS” )صدای بم(، “TREBLE” )صدای زیر(، “FADER” )تعادل صدای بلندگوهای جلو/ عقب(، 
BALANCE )تعادل صدای بلندگوهای چپ/ راست یا “ASL” )تنظیم اتوماتیک حجم صدا(( انتخاب 

می شود.
  5 دکمه دایره ای شکل را فشار دهید. 

  تنظیم کیفیت صدا 
جهت تنظیم سطح صدا، کلید دایره ای شکل tune/scroll را بچرخانید. 

چرخاندن به راستچرخاندن به چپسطححالت نمایشيحالت کیفیت صدا

5- تا BASS"5"صداي بم*
زیادکم

5- تا TREBLE"5"صداي زیر*
تعادل بلندگوهاي جلو/ 

F7 تا FADER"R7"عقب
به سمت عقب تغییر 

مي کند
به سمت جلو تغییر 

مي کند
تعادل بلندگوهاي چپ 

R7 تا BALANCE"L7"و راست
به سمت چپ تغییر 

مي کند
به سمت راست تغییر 

مي کند

*: سطح کیفي صدا در هر حالت صوتي جداگانه تنظیم مي شود.
جهت بازگشت به منوی تنظیمات صدا، دکمه “SETUP” یا دکمه برگشت )نوع A(، یا دکمه دایره ای 

شکل یا   برگشت )نوع B( را فشار دهید. 



2-5. نحوه استفاده از سیستم صوتی484

 )ASL( تنظیم اتوماتیک حجم صدا  
A نوع  

 ASL را به سمت راست بچرخانید تا میزان صدای tune/scroll دکمه دایره ای شکل ،ASL در صورت انتخاب
در حالت LOW )کم(، و MID )متوسط( HIGH )زیاد( تغییر کند. 

با چرخاندن دکمه دایره ای شکل سمت چپ، ASL خاموش می گردد. 
سیستم ASL، میزان صدا و کیفیت صدا را بسته به سرعت خودرو تنظیم می کند. 

B نوع  
در صورت انتخاب ASL، کلید دایره ای شکل tune/scroll را برای تغییر ASL بچرخانید. 

حالت “LOW” )کم(، “MID” )متوسط(، “HIGH” )زیاد( یا “OFF” )خاموش( انتخاب می شود. 
سیستم ASL، میزان صدا و کیفیت صدا را بسته به سرعت خودرو تنظیم می کند. 

 ”SETUP“ یا دکمه )B جهت بازگشت به منوی تنظیمات صدا، دکمه دایره ای شکل یا  برگشت )نوع
یا دکمه برگشت )نوع A( را فشار دهید. 
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عملکرد رادیو 

جهت پخش “FM” یا “AM”، دکمه “RADIO” )نوع A( یا “MODE” )نوع B( را فشار دهید. 

                                 3-5. نحوه استفاده از رادیو

A نوع  

TA کدمنطقه / تنظیم اولیه حالت /AF 
 Tune/scroll دکمه دایره ای شکل 

تنظیم فرکانس یا انتخاب آیتم 
 دکمه برگشت

 دکمه انتخاب ایستگاه های رادیویی

AM /FM دکمه حالت 
 پخش لیست ایستگاه های رادیویی 

 جستجوی فرکانس
و  روشن  صدا/  تنظیم  شکل  دایره ای  دکمه   

خاموش کردن 
خاموش  یا  روشن  صوتی  سیستم  دادن:  فشار 

می شود. 
چرخاندن: میزان صدا تنظیم می شود. 



 3-5. نحوه استفاده از رادیو486

B نوع  

AM /FM دکمه حالت 
تنظیم   Tune/scroll شکل  دایره ای  دکمه   

فرکانس 
 جستجوی فرکانس

 انتخاب ایستگاه های رادیویی
و  روشن   / صدا  تنظیم  شکل  دایره ای  دکمه   

خاموش کردن
فشار دادن: سیستم صوتی روشن یا خاموش 

می شود. 
چرخاندن: میزان صدا تنظیم شود.

تنظیم ایستگاه های از پیش تنظیم شده

 SEEK“ روی دکمه ”Λ“ یا ”V“ یا فشار دادن کلیدهای tune/scroll 1 با چرخاندن دکمه دایره ای شکل  

TRACK” )نوع A( یا دکمه “>” یا “<” در کلید “SEEK TRACK” )نوع B(، ایستگاه های مورد نظر را 
جستجو نمایید. 

  2 دکمه انتخاب ایستگاه  مورد نظر را فشار داده و نگه دارید تازمانی که صدای بیپ شنیده شود. 
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 3-5. نحوه استفاده از رادیو

 )A نحوه استفاده از لیست ایستگاه های رادیویی )فقط نوع

  به روزرسانی لیست ایستگاه های رادیویی
)A را فشار دهید )نوع ”LIST” 1 دکمه  

لیست ایستگاه های رادیویی نمایش داده می شود.
  2 جهت به روزرسانی لیست ایستگاه های رادیویی،  )“UPDATE”( رافشار دهید.

در حالیکه جستجوی در حال انجام است، عبارت “Updating” نمایش داده شده و سپس ایستگاه های 
رادیویی در دسترس در صفحه نمایش نشان داده می شوند.

  انتخاب ایستگاه های رادیویی از لیست
  1 دکمه ”LIST” )نوع A( را فشار دهید.

لیست ایستگاه های رادیویی نمایش داده می شود.
  2 برای انتخاب ایستگاه رادیویی دکمه دایره ای شکل tune/scroll را بچرخانید. 

  3 جهت تنظیم ایستگاه ، دکمه دایره ای شکل را فشار دهید. 

برای بازگشت به صفحه نمایش قبلی، دکمه برگشت )نوع A( را فشار دهید. 



 3-5. نحوه استفاده از رادیو488

)A سیستم اطالعات رادیویی( )فقط نوع( RDS

این سیستم به شما اجازه دریافت ایستگاه ها را می دهد.
  گوش دادن به ایستگاه هایی با شبکه ارتباطی مشابه

  1 دکمه "SETUP" را فشاردهید.

  2 دکمه دایره ای شکل tune/scroll را به سمت "RADIO" بچرخانید و آن را فشار دهید.

منطقه(  )کد   "Region code" یا   "FM AF" نظر  مورد  حالت  به  را  مربوطه  شکل  دایره ای  دکمه   3  

بچرخانید.
  4 دکمه را برای انتخاب حالت روشن "ON" یا خاموش "OFF" فشار دهید.

:FM AF حالت روشن
ایستگاه مورد نظر از میان شبکه ارتباطی مشابه با دریافت قوی انتخاب می شود. 

حالت روشن Region code )کد منطقه(:
ایستگاه مورد نظر از میان شبکه ارتباطی مشابه با دریافت قوی و پخش همان برنامه انتخاب می شود.

  اطالعات ترافیکی
  1 دکمه "SETUP" را فشاردهید.

  2 دکمه دایره ای شکل tune/scroll را به سمت "RADIO" بچرخانید و آن را فشار دهید.

  3  دکمه دایره ای شکل را به سمت "FM TA" بچرخانید.

  4 دکمه را برای انتخاب حالت روشن "ON"  یا خاموش "OFF" فشار دهید.

:FM TA حالت روشن
حالت  به  اتوماتیک  بطور  سیستم  ترافیکی،  اطالعات  سیگنال  با  ایستگاه  پخش  دریافت  درصورت 

اطالعات ترافیکی تغییر وضعیت می دهد.
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 3-5. نحوه استفاده از رادیو

ترافیکی(  اطالع رسانی  عملکرد  )مخصوص  ارتباطی(  شبکه های  سایر  به  )اتصال   EON سیستم   
)A فقط نوع(

اگر ایستگاه RDS )همراه با اطالعات EON( که در حال گوش دادن به آن هستید، برنامه اطالعات ترافیکی 
و سیستم صوتی در حالت TA )اطالع رسانی ترافیکی( را پخش نکند، زمان شروع پخش اطالعات ترافیکی، 
رادیو بطور اتوماتیک به ایستگاه پخش برنامه اطالعات ترافیکی در فهرست EON AF تغییر وضعیت می دهد.  

  زمانی که باتری قطع شده است.

    ایستگاه های از پیش تنظیم، پاک خواهند شد. 
  حساسیت دریافت

تفاوت  آنتن ها،  موقعیت  دائمي  تغییر  دلیل  به  زمان ها  تمام  در  موردنظر  رادیویي  عالی  دریافت  حفظ    

درقدرت سیگنال ها و اجسام اطراف همانند فرستنده ها و ایستگاه های انتقال نیرو بسیار سخت است. 
  آنتن رادیو در قسمت عقب سقف نصب شده است. 
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 CD عملکرد سیستم پخش

دیسک را وارد کنید، برای گوش دادن به CD، دکمه ”MEDIA” )نوع A( یا ”MODE” )نوع B( را فشار 
دهید. 
A نوع 

 خارج نمودن دیسک
Tune/scroll دکمه دایره ای شکل 

نمایش  یا  صوتی  تراک  صوتی/  فایل  انتخاب 
پیغام متنی

 دکمه برگشت
 پخش تصادفی

 تکرار پخش

 تغییر منبع صوتی / پخش
 )WMA/MP3 انتخاب فولدر )فقط دیسک های 

 پخش لیست فولدر / تراک صوتی
 انتخاب فایل صوتی/ تراک صوتی، حرکت سریع 

به جلو یا عقب
 دکمه تنظیم صدا / روشن و خاموش کردن 

خاموش  یا  روشن  صوتی  سیستم  دادن:  فشار 
می شود. 

چرخاندن: میزان صدا تنظیم می شود. 
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WMA/MP3 صوتی و دیسک های CD 4-5. پخش 

B نوع   

 خارج نمودن دیسک
 تغییر منبع صوتی / پخش

Tune/scroll دکمه دایره ای شکل 
انتخاب فایل صوتی/ تراک صوتی 

 انتخاب فایل صوتی/ تراک صوتی، حرکت سریع 
به جلو یا عقب 

 پخش تصادفی یا دکمه برگشت 

 تکرار پخش  
 )WMA/MP3 انتخاب فولدر )فقط دیسک های 

 پخش لیست فولدر / تراک صوتی
 بخش پیغام متنی

 دکمه دایره ای شکل تنظیم صدا / روشن و خاموش 
کردن 

فشار دادن: سیستم صوتی روشن یا خاموش می شود. 
چرخاندن: میزان صدا تنظیم می شود. 
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WMA و MP3 یا دیسک های CD بارگذاری

دیسک را وارد نمایید.
WMA و MP3 یا دیسک های CD خارج نمودن

دکمه خارج نمودن دیسک را فشار دهید و دیسک را بیرون آورید. 

CD نحوه استفاده از پخش

  انتخاب تراک صوتی 
دکمه دایره ای شکل tune/scroll را بچرخانید یا ”ʌ” یا ”˅” روی دکمه ”SEEK TRACK” )نوع A( یا 
”>” یا ”<” در ”SEEK TRACK” )نوع B( را فشار دهید تا به سمت باال یا پایین حرکت کند و شماره 

تراک صوتی مورد نظر نمایش داده شود. 
  انتخاب تراک صوتی از لیست تراک های صوتی 

  1 دکمه ”LIST” )نوع A( یا  )“L IST”( )نوع B( را فشار دهید. 

 لیست تراک صوتی نمایش داده می شود. 
  2 برای انتخاب تراک صوتی، دکمه دایره ای شکل tune/scroll را فشار داده و بچرخانید.  

 )B نوع( )”BACK“(  یا ،)A یا دکمه برگشت )نوع ”LIST” جهت بازگشت به صفحه قبلی، دکمه
را فشار دهید. 

  حرکت سریع به جلو یا عقب در تراک های صوتی 
 ”SEEK TRACK” یا دکمه ”>” یا ”<” در )A نوع( ”SEEK TRACK” یا ”˅” روی دکمه ”ʌ” عالمت

)نوع B( را فشار داده و نگه دارید.  
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WMA/MP3 صوتی و دیسک های CD 4-5. پخش 

  پخش تصادفی 
دکمه  )“RDM”( را فشار دهید. 

برای لغو عملکرد، دکمه را مجدد فشار دهید. 
  تکرار پخش

دکمه  )“RPT”( را فشار دهید. 
برای لغو عملکرد، دکمه را مجدد فشار دهید. 

  تغییر وضعیت صفحه نمایش 
A نوع 

دکمه دایره ای شکل tune/scroll را فشار دهید. 
عنوان تراک صوتی، نام هنرمند و عنوان CD در صفحه نمایش نشان داده می شود. جهت بازگشت به 

صفحه قبلی، دکمه دایره ای شکل یا دکمه برگشت را فشار دهید. 
B نوع 

برای نمایش یا مخفی شدن عنوان آلبوم، دکمه  )“TEXT”( را فشار دهید. 
در صورتی که متنی در ادامه وجود دارد،  نمایش داده می شود. 
برای نمایش متن های باقی مانده، دکمه را فشار داده و نگه دارید. 
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WMA و MP3 پخش دیسک های

  انتخاب فولدرها بطور همزمان  
برای انتخاب فولدر موردنظر دکمه  )“>FOLDER”( یا  )“FOLDER<”( را فشار 

دهید. 
  انتخاب فولدر و فایل صوتی از لیست فولدر 

  1  دکمه LISR )نوع A( یا  )“LIST”( )نوع B( را فشار دهید. لیست فولدر نمایش داده می شود. 

  2  برای انتخاب فولدر و فایل صوتی، دکمه دایره ای شکل tune/scroll رافشار داده و بچرخانید. جهت 

بازگشت به صفحه قبلی، دکمه برگشت )نوع A( یا دکمه  )“BACK”( )نوع B( رافشار دهید. 
برای خارج شدن از این وضعیت، دکمه “LIST” )نوع A( یا  )“BACK”( )نوع B( را فشار دهید. 

  بازگشت به اولین فولدر   
تا شنیده شدن صدای بیپ، دکمه  )“FOLDER<”( را فشار داده و نگه دارید.  

  انتخاب فایل های صوتی 
برای انتخاب فایل صوتی موردنظر، دکمه tune/scroll را بچرخانید یا عالمت ”ʌ” یا ”˅” روی دکمه 
"SEEKTRACK" )نوع A( یا دکمه های ”>” یا ”<” در “SEEKTRACK” )نوع B( را فشار داده و نگه 

دارید.
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WMA/MP3 صوتی و دیسک های CD 4-5. پخش 

  حرکت سریع به جلو و عقب در فایل های صوتی   
برای حرکت سریع به جلو یا عقب، عالمت ”ʌ” یا ”˅” روی دکمه “SEEK TRACK” )نوع A( یا دکمه های  

”>” یا ”<” در “SEEK TRACK” )نوع B( را فشار داده و نگه دارید. 

  پخش تصادفی    
با فشار دادن دکمه  )“RDM”(، حالت ها به شرح زیر تغییر می کنند:  

پخش تصادفی f دیسک تصادفی f خاموش
  تکرار پخش 

با فشار دادن دکمه  )“RPT”(، حالت ها به شرح زیر تغییر می کنند:
تکرار فایل صوتیf تکرار فولدر* f خاموش

*: زمانی که RDM )پخش تصادفی( انتخاب گردد این حالت دردسترس قرار می گیرد.
  تغییر صفحه نمایش 

A نوع 
دکمه دایره ای شکل tune/scroll را فشار دهید. 

عنوان تراک صوتی، نام هنرمند و عنوان آلبوم )فقط MP3( در صفحه نمایش نشان داده می شود. 
برای بازگشت به صفحه قبل، دکمه دایره ای شکل یا دکمه بازگشت را فشار دهید. 

B نوع 
برای نمایش یا مخفی شدن عنوان آلبوم، دکمه  )“TEXT”( را فشار دهید. 

در صورتی که متنی در ادامه وجود دارد،  نمایش داده می شود.
برای نمایش متن های باقی مانده، دکمه را فشار داده و نگه دارید. 
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  صفحه نمایش 
با توجه به فهرست های ثبت شده، ممکن است کاراکترهای آن بدرستی یا هرگز نمایش داده نشوند. 

  پیغام های خطا 
در  انجام دهید.  را  اقدامات الزم  و  مراجعه کرده  زیر  به جدول  داده شود،  نمایش  پیغام خطایی  چنانچه 
صورتیکه مشکل برطرف نگردید، جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا 

مراجعه نمایید. 

اقدام  اصالحیعلت پیغام 

”CD CHECK“
• دیسک کثیف یا صدمه دیده است. 
• دیسک به صورت پشت رو وارد شده 

است.

• دیسک را تمیز کنید. 
• دیسک را بصورت صحیح وارد نمایید. 

”ERROR“.دیسک را خارج نماییدسیستم دچار اشکال شده است

”WAIT“
سیستم  داخل  باالی  دمای  بدلیل 

پخش، عملکرد متوقف شده است.

 ”MEDIA“ مدتی منتظر بمانید و سپس دکمه
)نوع A( یا “MODE” )نوع B( را فشار دهید. 
چنانچه CD هنوز پخش نمی شود، با نمایندگی 
مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس 

بگیرید. 

”NO SUPPORT“
 CD در WMA/MP3 فایل های صوتی

دیسک را خارج نماییدوجود ندارد.



497
تی

صو
م 

ست
سی

5 

WMA/MP3 صوتی و دیسک های CD 4-5. پخش 

  دیسک های قابل استفاده
دیسک های دارای عالئم زیر قابل استفاده هستند. 

 CD ممکن است براساس نوع ضبط یا مشخصه های دیسک یا به دلیل خراشیدگی، کثیفی یا خرابی، پخش
امکان پذیر نباشد.

CD هایی که در برابر کپی حفاظت شده اند، ممکن است قابل پخش نباشند. 
CD مشخصه محافظت از پخش کننده  

براي حفاظت از قطعات داخلي، در حال استفاده از پخش کننده CD، حین شناسایی مشکل، پخش بطور اتوماتیک 
متوقف مي شود.

  اگر CD به مدت طوالني داخل  پخش کننده یا در موقعیت بیرون زده باقي بماند.
ممکن است CD صدمه ببیند یا به درستي پخش نشود.

  تمیز کننده لنز
از تمیزکننده لنز استفاده نکنید. این کار منجر به صدمه دیدن پخش کننده CD مي گردد.

WMA و MP3 فایل  
از  استفاده  با  است.  صوتی  فایل های  سازی  فشرده  استاندارد  فرمت   )MPEG Audio LAYER3(  MP3

1 از اندازه اولیه خود فشرده می شوند.
10

فشرده سازی MP3، فایل ها تا حدود 
Windows Media Audio( WMA( فرمت  فشرده سازی فایل صوتی ماکروسافت است. این فرمت اطالعات 
صوتی را با اندازه ای کوچکتر از فرمت MP3 فشرد ه می کند. فایل های استاندارد MP3 و WMA و فایل های 

ضبط شده بر روی رسانه برای استفاده دارای محدودیت می باشند. 
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MP3 سازگاری فایل 
• استانداردهای سازگاری

     MP3)MPEG2 LSF LAYER3 , MPEG1 LAYER3(
• فرکانس های نمونه گیری سازگار

                                                                     MPEG1 LAYER3 44.1,48 )kHz(:32,       
 MPEG2 LSF LAYER3 )kHz(05,24:16,22.   

)VBR بیت ریت های سازگار )سازگار با •
A نوع 

MPEG1 LAYER 3:64-320 )kbps(
MPEG2 LSF LAYER 3:64-160)kbps(

B نوع 
MPEG1 LAYER 3:32-320 )kbps(

MPEG2 LSF LAYER 3:8-160)kbps(
• حالت های کانال سازگار: استریو، استریو ملحق شده، دوگانه و مونورال 

 WMA سازگاری فایل 
• استاندارهای سازگاری 

WMA نسخه 7،8،9
• فرکانس های نمونه گیری سازگار 

32,44.1,48 )kHz(
• بیت ریت ها سازگار )فقط سازگار با پخش دو کاناله(

A نوع 
 CBR 48-192 )kbps( :8،7 نسخه

     CBR 48-320 )kbps( :9 نسخه
B نوع 

CBR 48-192 )kbps( :8،7 نسخه
       CBR 48- 320 )kbps( :9 نسخه
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WMA/MP3 صوتی و دیسک های CD 4-5. پخش 

 رسانه سازگار
رسانه قابل استفاده برای پخش MP3 و CD-R ،WMA و CD- RW است. 

، پخش در بعضی موارد امکان پذیر نمی باشد. CD-RW یا CD-R با توجه به حالت های
درصورت خراشیده شدن دیسک یا جای انگشت روی آن پخش ممکن نیست یا در برخی مواقع آهنگ 

رد می شود.
 فرمت هاي دیسک سازگار

فرمت هاي دیسک زیر را مي توان استفاده نمود
CD-ROM Mode 1, Mode 2 : فرمت دیسک •

Mode-CD ROM 2 ,Form 1 و Form 2 

ISO 9660 )رومئو و ژولیت(  Level 1،  Level 2 : فرمت هاي فایل •
فایل هاي MP3 و WMA نوشته شده با هر فرمتي به جز موارد لیست شده در باال بطور صحیح قابل اجرا 

نیست و نام فایل ها و فولدرها به درستي نمایش داده نمي شود.
موارد مرتبط با استاندارها و محدودیت ها به شرح زیر است.

• حداکثر طبقه بندي : 8 سطح 
• حداکثر طول نام فولدر / نام فایل : 32 کاراکتر

• حداکثر تعداد فولدرها: 192 )شامل فرمت سازگار دستگاه(
• حداکثر تعداد فایل ها در هر دیسک: 255

 نام  فایل ها
 .mp3 یا .wma شناسایي شده و اجرا خواهند شد که دنباله WMA/MP3 فقط فایل هایي که به صورت

داشته باشند.
 چند فرمتی

 WMA و MP3 از آنجا که سیستم صوتي با چند فرمتی سازگاری دارد، پخش دیسکی شامل فایل هاي
امکان پذیر است. با این وجود فقط فصل اول پخش خواهد شد.
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WMA و ID3 برچسب 
برچسب هاي ID3 را مي توان به فایل هاي MP3 اضافه نموده تا بتوان نام آهنگ ، نام هنرمند و غیره را 

ثبت کرد.
سیستم با ID3 نسخه 1.0 و 1.1 و نسخه 2.2، 2.3، 2.4 )نوع B( برچسب هاي ID3 سازگاری دارد )تعداد 

کاراکترها به ID3 نسخه  1.0 و 1.1 بستگي دارد.(
 برچسب WMA را مي توان به فایل هاي WMA اضافه نمود تا بتوان نام آهنگ، نام هنرمند و غیره را به روش

برچسب هاي ID3 ثبت کرد.
WMA و MP3 پخش 

زماني که دیسک حاوی فایل هاي WMA و MP3 جازده می شود، تمام فایل هاي روي دیسک ابتدا کنترل 
شده و پس از اینکه کنترل فایل به اتمام رسید، اولین فایل MP3 یا WMA پخش مي شود. براي پایان 
 WMA یا MP3 یافتن هر چه سریعتر کنترل فایل ها، توصیه مي شود که از رایت هر فایل دیگري به جز

یا ایجاد هرگونه فولدر غیرضروري اجتناب نمایید.
اگر دیسک حاوي ترکیبي از اطالعات موسیقي و داده هاي فرمت WMA یا MP3 باشد، فقط داده هاي 

موسیقي قابل پخش هستند.
 پسوندهای فایل

اگر پسوندهای فایل mp3. یا wma. به هر فایلي به جز MP3 و WMA استفاده شود، آن ها به صورت 
اشتباه MP3 و WMA شناسایي شده و پخش مي شوند. این حالت ممکن است به تداخل بسیار و صدمه 

دیدن بلندگوها منجر گردد.
 پخش

• براي پخش فایل MP3 با کیفیت صداي ثابت ، توصیه مي شود از بیت ریت  ثابت حداقل Kbps 128 و 
فرکانس نمونه گیري kHz 44.1 استفاده شود. 

• CD-R و CD-RW در برخي مواقع بسته به خصوصیات دیسک ممکن است قابل شناسایي نباشد.
• انواع مختلفي از نرم افزارهاي کدگذاری براي فایل هاي MP3 و WMA در بازار وجود دارد و بسته به 
وضعیت کدگذاری و فرمت فایل، ممکن است کیفیت صداي ضعیف یا پارازیت حین پخش وجود داشته 

باشد. در دیگر موارد ممکن است پخش اصاًل امکان پذیر نباشد.
• وقتي فایل هایي به جز MP3 یا WMA در دیسک ضبط شده باشد، ممکن است زمان بیشتري براي 

شناسایي دیسک الزم باشد و در دیگر موارد ممکن است پخش اصاًل امکان پذیر نباشد.
• Windows ,Microsoft و Windows Media نام هاي تجاري ثبت شده شرکت مایکروسافت در آمریکا 

و دیگر کشورها هستند.
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WMA/MP3 صوتی و دیسک های CD 4-5. پخش 

 هشدار

CD  تأییدیه پخش کننده  
احتیاط :

یا  کنترل  کلیدهای  از  استفاده  صورت  در  می باشد.   CLASS1 لیزری  محصوالت  جزء  محصول  این 
تنظیمات یا روش های عملکردی غیر از آنچه در اینجا مشخص شده ممکن است باعث انتشار اشعه های 
خطرناک شود. هرگز پوشش را باز نکرده و آن را تعمیر نکنید. جهت تعمیر آن به تعمیرکاران متخصص 

مراجعه نمایید. 
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 توجه
  دیسک ها و آداپتورهای غیر قابل استفاده

از دیسک هاي زیر استفاده نکنید.
).cm )3 in 8 دیسک هاي دو طرفه یا دیسک هاي قابل پرینت  از دیسک آداپتور )تبدیل(  همچنین، 
استفاده نکنید. این کار می تواند منجر به صدمه دیدن پخش کننده و یا عملکرد ورود / خروج دیسک 

گردد.

 دیسک  هایی که قطر آن ها )cm )4.7 in 12 نیست.
 دیسک  هایی بي کیفیت یا تغییر شکل یافته

 دیسک  هایی با محدوده ضبط شفاف یا نیمه شفاف
 دیسک  هایی داراي چسب، برچسب یا برچسب های CD-R متصل شده یا آن هایي که برچسب شان 

کنده شده است.
  پیشگیري هاي مرتبط با پخش کننده  

عدم توجه به موارد زیر می تواند منجر به آسیب دیدن دیسک  ها یا خود پخش کننده گردد.
 از جازدن هرچیزي به جز دیسک در شکاف جا زدن دیسک خودداري نمایید.

 از روغن کاری به پخش کننده دیسک خودداري نمایید.
 دیسک  ها را به دور از نور مستقیم خورشید قرار دهید.

 هرگز قطعات دستگاه پخش کننده دیسک را جدا نکنید.
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 5-5. نحوه استفاده از دستگاه  بیرونی

iPod گوش دادن به

iPod اتصال

اتصال iPod امکان لذت بردن از موسیقي از طریق بلندگوهاي خودرو را فراهم مي آورد. تا زمانی که 
”iPod” پخش شود، دکمه ”MEDIA” )نوع A( یا ”MODE” )نوع B( را فشار دهید. 

f صفحه 481
صفحه کنترل 

A نوع 

Tune/scroll دکمه دایره ای شکل 
انتخاب آهنگ/ منوی iPod یا نمایش پیغام متنی 

 دکمه برگشت 
 پخش تصادفی 

 تکرار پخش 
 تغییر منبع صوتی/ پخش 

iPod حالت منوی 
 پخش لیست آهنگ

 انتخاب آهنگ، حرکت سریع به جلو و یا عقب
یا  روشن   / صدا  تنظیم  شکل  دایره ای  دکمه   

خاموش کردن 
خاموش  یا  روشن  صوتی  سیستم  دادن:  فشار 

می شود. 
چرخاندن: میزان صدا تنظیم می شود.
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B نوع 

 تغییر منبع صوتی/ پخش
Tune/scroll دکمه دایره ای شکل 

iPod انتخاب آهنگ / منوی
 انتخاب آهنگ، حرکت سریع به جلو و یا عقب    

 پخش تصادفی یا دکمه برگشت 
 تکرار پخش 

 حالت منوی iPod، پخش
 نمایش لیست آهنگ ها

 نمایش پیغام متنی
و  روشن  صدا/  تنظیم  شکل  دایره ای  دکمه   

خاموش کردن 
خاموش  یا  روشن  صوتی  سیستم  دادن:  فشار 

می شود. 
چرخاندن : میزان صدا تنظیم می شود.
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 5-5. نحوه استفاده از دستگاه  بیرونی

انتخاب حالت پخش

  1 برای انتخاب حالت منوی iPod، دکمه  )“MENU”( را فشار دهید. 

  2 با چرخاندن دکمه دایره ای شکل tune/scroll، حالت پخش به ترتیب زیر تغییر می کند. 

 ! ”Songs“ آهنگ ها ! ”Albums“ آلبوم ها ! ”Artists“ هنرمندان ! ”Playlists“ لیست های پخش
کتاب های   !  ”Composers“ آهنگ سازان   !  ”Genres“ موسیقی  سبک   !  ”Podcasts“ پادکست 

   ”Audio books“ صوتی
  3 برای انتخاب حالت پخش مورد نظر، دکمه دایره ای شکل را فشار دهید. 

  فهرست حالت پخش

انتخاب چهارمانتخاب سومانتخاب دومانتخاب اولحالت پخش
"Play lists"   انتخاب آهنگ هاانتخاب لیست های پخش--

"Artists"     انتخاب آهنگ هاانتخاب آلبوم هاانتخاب هنرمندان-

"Albums"     انتخاب آهنگ هاانتخاب آلبوم ها--

"Songs"     انتخاب آهنگ ها---

"Podcasts"   انتخاب اپیزودهاانتخاب پادکست ها--

"Genres"    انتخاب آهنگ هاانتخاب آلبوم هاانتخاب هنرمندهاانتخاب سبک موسیقی

"Composers"انتخاب آهنگ هاانتخاب آلبوم هاانتخاب آهنگ سازان-

"Audiobooks"انتخاب فصل هاانتخاب کتاب های صوتي--



 5-5. نحوه استفاده از دستگاه  بیرونی506

  انتخاب لیست 
A نوع 

  1  دکمه دایره ای شکل tune/scroll را جهت نمایش لیست انتخاب اول بچرخانید. 

  2  برای انتخاب آیتم مورد نظر، دکمه را فشار دهید.

 با فشار دادن دکمه، صفحه به لیست انتخاب دوم تغییر می کند.
  3  همین روشن را برای انتخاب آیتم مورد نظر تکرار نمایید. 

 برای بازگشت به لیست انتخاب قبلی، دکمه برگشت را فشار دهید. 
B نوع 

  1  دکمه دایره ای شکل tune/scroll را جهت نمایش لیست انتخاب اول بچرخانید.

  2  برای انتخاب آیتم مورد نظر و نمایش لیست انتخاب دوم، دکمه را فشار دهید.

  3  همین روشن را برای انتخاب آیتم مورد نظر تکرار نمایید. 

برای بازگشت به لیست انتخاب قبلی، دکمه  )“BACK”( را فشار دهید. 
برای پخش انتخاب موردنظر، دکمه  )“PLAY”( را فشار دهید. 

انتخاب آهنگ

جهت انتخاب آهنگ مورد نظر دکمه دایره ای شکل tune/scroll را بچرخانید یا عالئم ”ʌ” یا ”˅” روی دکمه 
“SEEK TRACK” )نوع A(، یا دکمه ”>” یا ”<” در “SEEK TRACK” )نوع  B( را فشار دهید.

انتخاب آهنگ از لیست آهنگ ها

  1  دکمه “LIST” )نوع A( یا  )“LIST”( )نوع B( را فشار دهید. 

لیست آهنگ نمایش داده می شود.
  2  برای انتخاب آهنگ دکمه دایره ای شکل tune/scroll را بچرخانید.

  3  دکمه دایره ای شکل را برای پخش آهنگ فشار دهید.

 برای بازگشت به صفحه قبلی، دکمه برگشت )نوع A( یا  )"BACK"( )نوع B( را فشار دهید. 
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 5-5. نحوه استفاده از دستگاه  بیرونی

حرکت سریع به جلو و عقب در آهنگ ها 

 )B  نوع( ”SEEK TRACK“ یا دکمه”>” یا ”<” در ،)A نوع( ”SEEK TRACK“ یا ”˅” روی دکمه ”ʌ” عالمت
را فشار داده و نگه دارید.

پخش تصادفی

با فشار دادن  )“RDM”( حالت ها به ترتیب زیر تغییر می کنند: 
پخش تصادفی تراک صوتی ! پخش تصادفی آلبوم ! خاموش 

تکرار پخش

دکمه  )“RPT”( را فشار دهید. 
برای لغو عملکرد، دکمه را مجدد فشار دهید. 

تغییر صفحه نمایش

A نوع 
دکمه دایره ای شکل tune/scroll را فشار دهید.

برای  نمایش نشان داده می شود.  آلبوم در صفحه  نام هنرمند و عنوان  تراک صوتی،  عبارات عنوان 
بازگشت به صفحه نمایش قبلی، دکمه دایره ای شکل یا دکمه برگشت را فشار دهید. 

B نوع 
دکمه  )“TEXT”( را برای نمایش یاش مخفی شدن عنوان آلبوم فشار دهید. 

در صورتی که متنی در ادامه وجود دارد، | نمایش داده می شود. 
جهت نمایش متن باقی مانده، دکمه را فشار داده و نگه دارید. 
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iPod در مورد  

 “Made for iPod” )ساخته شده برای iPod( و “Made for iPhone” )ساخته شده برای iPhone( به این 
معني است که تجهیزات جانبي الکترونیکي مخصوصاً براي اتصال به iPod یا iPhone ساخته شده اند و 

همچنین به نحوی طراحی شده اندکه  استانداردهاي Apple را رعایت کنند .
 شرکت Apple مسئولیت استفاده از این وسیله یا مطابقت آن با استاندارد هاي ایمني و قوانین را به عهده 
نمي گیرد . لطفاً توجه داشته باشید که استفاده از این تجهیزات با iPod و iPhone بر عملکرد از راه دور 

بي سیم تاثیر مي گذارد.
،  iPod shuffle و iPod touch عالئم تجاري شرکت  iPod classic ، iPod nano،iPod، و iPhone  موارد 

Apple ثبت شده در آمریکا و دیگر کشورها هستند.
iPod عملکردهای  

 زماني که iPod متصل شده و منبع صوتي به حالت iPod تغییر وضعیت داده است، iPod پخش را از 
همان نقطه که آخرین بار قطع شده از سر مي گیرد. 

 بسته به iPod که به سیستم متصل می شود، ممکن است عملکردهای خاصی در دسترس قرار نگیرد. جدا 
کردن و اتصال مجدد دستگاه ممکن است مشکل را برطرف نماید.

از کلیدهای  بایست  نمود. در عوض می  استفاده   iPod از کلیدهاي  به سیستم، نمي توان  اتصال   حین 
سیستم صوتی خودرو استفاده کنید.
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 5-5. نحوه استفاده از دستگاه  بیرونی

  iPod مشکالت  
براي برطرف کردن بیشتر مشکالت موجود حین استفاده از iPod، دستگاه را از اتصال مربوطه روي خودرو 

جدا کرده و سپس دستگاه را مجدد تنظیم کنید.
براي اطالع از دستورالعمل نحوه تنظیم دستگاه، به کتابچه راهنماي مالک iPod مراجعه نمایید.

  صفحه نمایش 
f صفحه 496

  پیغام های خطا 
در صورت نمایش پیغام خطا به جدول زیر مراجعه کرده و اقدامات الزم را انجام دهید. چنانچه مشکل 
برطرف نگردید، جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید. 

علت/ اقدام اصالحیپیغام
”ERROR“ یا ”iPod error“ .یا اتصاالت آن است iPod این پیغام نشان دهنده وجود اشکال در
”No SONGS“.است iPod این پیغام نشان دهنده عدم وجود اطالعات موسیقی در

)B نوع( ”NO PLAYLIST“
لیست  از آهنگ های موجود در  برخی  یافتن  نشان دهنده عدم  پیغام  این 

پخش انتخابی است.

”UPDATE YOUR iPod“
این پیغام نشان دهنده عدم سازگاری نسخه iPod است. نرم افزار iPod را تا 

آخرین نسخه به روز رسانی نمایید.



 5-5. نحوه استفاده از دستگاه  بیرونی510

  مدل هاي سازگار
iPhone را مي توان با این  R iPod R و  ، iPod nano R ، iPod classic R  ، iPod touch R دستگاه  هاي 

سیستم مورد استفاده قرار داد.
 ساخته شده براي

*)B نسل پنجم( )فقط نوع( iPod touch •
• iPod touch )نسل چهارم(

• iPod touch )نسل سوم(
• iPod touch )نسل دوم(
• iPod touch )نسل اول(

• ipod کالسیک
• ipod با ویدئو

*)B نسل هفتم( )فقط نوع( iPod nano •
• iPod nano )نسل ششم(*
• iPod nano )نسل پنجم( 
• iPod nano )نسل چهارم(

• iPod nano )نسل سوم(
*)B فقط نوع( iPhone5و •

 iPhone4وS •
 iPhone4و •

iPhoneg3GS •
iPhoneg3G •

iPhone •
*: iPod video پشتیبانی نمی شود.

بسته به تفاوت بین مدل ها و نسخه نرم افزار و غیره برخي مدل ها با دستگاه سازگاري ندارد.
موارد مرتبط با استاندارد و محدودیت ها به شرح زیر است:

 حداکثر تعداد لیست ها در دستگاه : 9999
 حداکثر تعداد آهنگ ها در دستگاه : 65535

 حداکثر تعداد آهنگ ها در هر لیست : 65535
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 5-5. نحوه استفاده از دستگاه  بیرونی

 هشدار

  پیشگیري حین رانندگي 
از اتصال iPod یا کار با دکمه ها خودداري نمایید. در غیراینصورت موجب بروز تصادف و در نتیجه آسیب های 

جسمی یا حتی مرگ  می شود.

 توجه

 iPod جهت پیشگیري از صدمه دیدن  
 از جا گذاشتن iPod در خودرو خودداري نمایید. ممکن است دماي داخل خودرو افزایش یابد.

 حین اتصال، از فشاردادن یا وارد کردن فشار غیر ضروري خودداري نمایید.
 از وارد کردن اجسام خارجی در پورت خودداري نمایید.

  



 5-5. نحوه استفاده از دستگاه  بیرونی512

USB گوش دادن به دستگاه حافظه جانبی

USB اتصال دستگاه حافظه جانبی

اتصال حافظه جانبی USB امکان لذت بردن از موسیقی از طریق بلندگوهای خودرو را برای شما 
فراهم می آورد. 

دکمه ”MEDIA” )نوع A( یا ”MODE” )نوع B( را زمان نمایش USB فشاردهید. 

f صفحه 481 
صفحه کنترل

A نوع 

Tune/scroll دکمه دایره ای شکل 
انتخاب فایل صوتی یا نمایش پیغام متنی 

 دکمه برگشت 
 پخش تصادفی 

 تکرار پخش 
 تغییر منبع صوتی/ پخش 

 انتخاب فولدر
 نمایش لیست فولدرها

 انتخاب فایل صوتی، حرکت سریع به جلو یا عقب
 دکمه دایره ای شکل تنظیم صدا/ روشن و خاموش 

کردن 
خاموش  یا  روشن  صوتی  سیستم  دادن:  فشار 

می شود. 
چرخاندن : میزان صدا تنظیم می شود.
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 5-5. نحوه استفاده از دستگاه  بیرونی

B نوع 

 تغییر منبع صوتی/ پخش
Tune/scroll دکمه دایره ای شکل 

انتخاب فایل صوتی
یا  جلو  به  سریع  حرکت  صوتی/  فایل  انتخاب   

عقب
 پخش تصادفی یا دکمه برگشت 

 تکرار پخش 

 انتخاب فولدر
 نمایش لیست فولدرها

 نمایش پیغام متنی
 دکمه دایره ای شکل تنظیم صدا/ روشن و خاموش 

کردن 
خاموش  یا  روشن  صوتی  سیستم  دادن:  فشار 

می شود. 
چرخاندن : میزان صدا تنظیم می شود.



 5-5. نحوه استفاده از دستگاه  بیرونی514

انتخاب فولدر

  انتخاب فولدرها همزمان بصورت تکی
برای انتخاب فولدر موردنظر دکمه  )“>FOLDER”( یا  )“FOLDER<”( را فشار 

دهید.
  انتخاب فولدر و فایل صوتی از لیست فولدر 

  1 دکمه ”LIST” )نوع A( یا  )“LIST”( )نوع B( را فشار دهید. 

لیست فولدرها نمایش داده می شود. 
  2 جهت انتخاب فولدر و فایل صوتی، دکمه دایره ای شکل tune/scroll را فشار داده و بچرخانید. 

برای بازگشت به صفحه قبلی، دکمه برگشت )نوع A( یا دکمه  )“BACK”( )نوع B( رافشار 
دهید. 

فقط نوع A : برای خارج شدن، دکمه “LIST” را فشار دهید. 
)Bبازگشت به اولین فولدر )نوع  

تا زمان شنیدن صدای بیپ، دکمه  )“>FOLDER”( را فشار داده و نگه دارید. 

انتخاب فایل های صوتی 

برای انتخاب فایل صوتی موردنظر، دکمه دایره ای شکل tune/scroll را بچرخانید یا عالمت ”ʌ” یا ”˅” روی 
دکمه )“SEEKTRACK”( )نوع A( یا دکمه های ”>” یا ”<” در “SEEKTRACK” )نوع B( را فشار دهید.

حرکت سریع به جلو و عقب در فایل های صوتی  

جهت حرکت سریع به جلو یا عقب عالمت ”ʌ” یا ”˅” روی دکمه )“SEEKTRACK”( )نوع A( یا دکمه های 
”>” یا ”<” در “SEEKTRACK” )نوع B( را فشار داده و نگه دارید.
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 5-5. نحوه استفاده از دستگاه  بیرونی

پخش تصادفی

با فشار دادن دکمه  )RDM(،  تغییر حالت ها به ترتیب زیر انجام می شود.
پخش تصادفی فولدر ! پخش تصادفی دیسک ! خاموش  

تکرار پخش

با فشار دادن دکمه  )RPT(،  تغییر حالت ها به ترتیب زیر انجام می شود.
تکرار فایل ! تکرار فولدر* ! خاموش

*: موجود به جز زمانی که RDM )پخش تصادفی( انتخاب شده است.

تغییر صفحه نمایش

A نوع 
دکمه دایره ای شکل tune/scroll را فشار دهید. 

در صفحه نمایش عنوان تراک صوتی، نام هنرمند و عنوان آلبوم )فقط MP3( نشان داده می شود. برای 
بازگشت به صفحه قبلی، دکمه برگشت را فشار دهید. 

B نوع 
با فشار دادن دکمه  )“TEXT”(، عنوان آلبوم نمایش یا مخفی می شود. 

در صورتی که متنی در ادامه وجود دارد،  نمایش داده می شود. 
جهت نمایش متن های باقی مانده دکمه را فشار داده و نگه دارید. 



 5-5. نحوه استفاده از دستگاه  بیرونی516

USB عملکردهای حافظه جانبی  
 بسته به حافظه جانبی USB متصل به سیستم، ممکن است دستگاه عمل نکند و عملکردهای خاصی در 
دسترس نباشد. اگر دستگاه کار نکند و عملکردی در دسترس نباشد، نشان دهنده نقص فنی است )با 
مشخصات سیستم مطابقت نمی کند(، دستگاه را جدا کرده و یکبار دیگر متصل نمایید تا مشکل برطرف 

گردد. 
 اگر پس از جدا کردن و اتصال مجدد حافظه جانبي USB کار نمي کند، دستگاه را فرمت کنید.

  صفحه نمایش
f صفحه 496
  پیغام های خطا

در صورت نمایش پیغام خطا به جدول زیر مراجعه کرده و اقدامات الزم را انجام دهید. چنانچه مشکل 
برطرف نگردید، جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا یا تعمیرگاه 

مجاز دیگری مراجعه نمایید. 

علت/ روش اصالحیپیغام

”USB error“ یا ”ERROR“
این پیغام نشان دهنده وجود اشکال در حافظه جانبی USB یا اتصاالت آن 

می باشد.

”NO MUSIC“
این پیغام نشان دهنده عدم وجود فایل های WMA/MP3 در حافظه جانبی 

USB می باشد.
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 5-5. نحوه استفاده از دستگاه  بیرونی

USB حافظه جانبي  
 دستگاه هاي سازگار

WMA و MP3 حافظه جانبي قابل استفاده براي پخش فایل هاي
 فرمت هاي دستگاه سازگار

فرمت هاي زیر قابل استفاده هستند:
 USB 2.0 FS )12 Mbps( : USBفرمت هاي اتصال •

• فرمت فایل ها: 
A نوع 

)Windows( FAT 16/32
B نوع 

)Windows( FAT 12/16/32
Mass storage class : کالس مربوطه •

فایل هاي MP3 و WMA رایت شده در هر فرمتي بجز موارد ذکر شده ، به درستي پخش نمي شود نام 
فایل و فولدر آن ها به درستي نمایش داده نمي شود.

آیتم های مرتبط با استاندارد ها و محدودیت ها به شرح زیر است:
• حداکثر طبقه بندي فایل ها: 8 سطح 

• حداکثر تعداد فولدرها در دستگاه: 999 )شامل فهرست اصلی(
• حداکثر تعداد فایل در دستگاه: 9999
• حداکثر تعداد فایل در هر فولدر: 255

WMA و MP3 فایل های 
MPEG  Audio  LAYER3(  MP3( فرمت استاندارد فشرده سازي فایل های صوتي است. 

1 از اندازه اولیه خود فشرده می شوند.
10 با استفاده از فشرده سازي MP3 ، فایل ها تا حدود 

Windows Media Audio( WMA( فرمت فشرده سازي فایل صوتي ماکروسافت است.
این فرمت اطالعات صوتي را با اندازه اي کوچکتر از فرمت MP3 فشرده مي کند.

فایل هاي استاندارد MP3 و WMA و فایل های ضبط شده بر روی رسانه برای استفاده دارای محدودیت 
می باشند.



 5-5. نحوه استفاده از دستگاه  بیرونی518

MP3 سازگاری فایل 
A نوع 

• استانداردهای سازگار 
MP3 )MPEG1 AUDIO LAYERII, III, MPEG2 AUDIO LAYER II, III, MPEG2.5(

• فرکانس های نمونه گیری سازگار 
MPEG1 AUDIO LAYERII, III:32,44.1,48 )kHz(

MPEG2 AUDIO LAYERII, III:16,22.05,24 )kHz(
MPEG2.5:8,11.025,12 )kHz(

)VBR بیت ریت  های سازگار )سازگار با •
MPEG2 AUDIO LAYER II,III:32-320)kbps(
MPEG2 AUDIO LAYER II,III:32-160)kbps(

MPEG 2.5 :32-160)kbps(
• حالت های کانال سازگار: استریو، استریو محلق شده، دوکاناله و موتورال 

B نوع 
• استانداردهای سازگار 

MP3 )MPEG1 LAYER3,MPEG2 LSF LAYER3(
• فرکانس های نمونه گیری سازگار 

MPEG1 LAYER 3:32,44.1,48 )kHz(
MPEG2 LSF LAYER3:16,22.05,24 )kHz(

)VBR بیت ریت های سازگار )سازگار با •
MPEG1 LAYR3:32_320 )kbps(
MPEG1 LAYR3:8_160 )kbps(

• حالت های کانال سازگار: استریو، استریو محلق شده، دوکاناله و مونورال 
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 5-5. نحوه استفاده از دستگاه  بیرونی

WMA سازگاری فایل 
A نوع 

• استانداردهای سازگار 
WMA نسخه 9

• فرکانس های نمونه گیری سازگار 
HIGH PROFILE 32 ,44.1 ,48 )kHz(

• بیت ریت  های سازگار
HIGH PROFILE 32-320 )kbps,VBR(

B نوع 
• استانداردهای سازگار 

WMA نسخه 9,8,7
• فرکانس های نمونه گیری سازگار 

32 ,44.1 ,48 )kHz(
• بیت ریت های سازگار )فقط سازگار با دستگاه پخش دو کاناله(

CBR 48-192 )kbps(: 7,8 نسخه
CBR 48-320 )kbps(: 9 نسخه

 نام فایل ها
فقط فایل هایي به صورت WMA/MP3 با دنباله mp3. یا wma. شناسایی و اجرا خواهند شد.

WMA و ID3 برچسب 
برچسب هاي ID3 را مي توان به فایل هاي MP3 اضافه نموده تا بتوان نام آهنگ ، نام هنرمند و غیره را 

ثبت کرد.
)تعداد  دارد  سازگاری   ID3 هاي  برچسب   2.4  ،  2.3،  2.2 نسخه  و   1.1 و   1.0 نسخه   ID3 با  سیستم 

کاراکترها به نسخه ID3 1.0 و 1.1 بستگي دارد(
برچسب های WMA را مي توان به فایل هاي WMA اضافه نمود تا بتوان نام آهنگ، نام هنرمند و غیره را 

مشابه برچسب هاي ID3 ثبت کرد.



 5-5. نحوه استفاده از دستگاه  بیرونی520

WMA و MP3 پخش 
• زماني که دستگاه حاوی فایل هاي WMA و MP3 متصل شود، تمام فایل ها در دستگاه حافظه جانبی 
USB کنترل می شود. پس از اینکه کنترل فایل به اتمام رسید، فایل MP3 یا WMA پخش مي شود. 
براي به پایان رسیدن هر چه سریعتر بررسی فایل ها، توصیه مي شود که از رایت هر فایل دیگري به جز 

MP3 یا WMA  یا ایجاد هرگونه فولدر غیر ضروري اجتناب نمایید.
تغییر می کند،   USB به حالت پخش حافظه  USB متصل می شود و منبع صوتی  زمانی که حافظه   •
پخش اولین فایل در اولین فولدر USB شروع می شود. اگر همان دستگاه جدا و مجدداْ وصل شود )و 

محتویات آن تغییر نکرده باشد(،  پخش از آخرین نقطه اجرا شده و از سرگرفته می شود.
 پسوندهای فایل

اگر پسوندهای فایل mp3. یا wma. براي هر فایلي به جز MP3 و WMA استفاده شود، می پرد )پخش 
نمی شود(.

 پخش
 128 Kbps با کیفیت صداي ثابت ، توصیه مي شود از نسبت بیتي ثابت حداقل MP3 براي پخش فایل •

و فرکانس نمونه گیري kHz 44/1 استفاده نمایید.
• انواع مختلفي از نرم افزارهاي کدگذاری که براي فایل هاي MP3 و WMA در بازار وجود دارد و بسته 
به وضعیت کدگذاری و فرمت فایل، ممکن است کیفیت صداي ضعیف یا پارازیت حین پخش وجود 

داشته باشد یا در برخی موارد فایل اصال پخش نخواهد شد.
• Windows Media ,Windows ,Microsoft نام هاي تجاري ثبت شده شرکت مایکروسافت در آمریکا 

و دیگر کشورها هستند.
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 5-5. نحوه استفاده از دستگاه  بیرونی

 هشدار

  پیشگیري حین رانندگي 
از اتصال حافظه جانبي USB یا کار با دکمه هاي کنترل خودداري نمایید. درغیر اینصورت منجر به بروز 

تصادف و در نتیجه آسیب های جسمی جدی یا مرگ می شود.

 توجه
USB براي پیشگیري از صدمه دیدن حافظه جانبي  

 از جا گذاشتن حافظه جانبي USB در خودرو اجتناب نمایید، ممکن است دماي داخل خودرو افزایش 
یابد . 

 حین اتصال حافظه جانبي USB از فشاردادن یا وارد آوردن فشار غیر ضروري خودداري نمایید.
 از وارد کردن اجسام خارجي درون پورت USB خودداري نمایید.



 5-5. نحوه استفاده از دستگاه  بیرونی522

این پورت برای اتصال دستگاه صوتی قابل حمل و گوش دادن به آن از طریق بلندگوهای خودرو 
 ”AUX” تا زمانی که  را فشار دهید   )B )نوع   ”MODE” یا   )A )نوع   ”MEDIA” بکار می رود/ دکمه 

نمایش داده شود.

اتصال دستگاه پخش قابل حمل

AUX نحوه استفاده از پورت

f صفحه 481

  کار با دستگاه صوتي قابل حمل متصل به سیستم صوتي
بلندي صدا را مي توان با کلید های کنترل سیستم صوتی خودرو تنظیم نمود، اما دیگر تنظیمات باید از 

خود دستگاه قابل حمل انجام شود.
  در صورت استفاده از دستگاه صوتي قابل حمل متصل به خروجي برق

ممکن است حین پخش، پارازیت شنیده شود. از منبع برق خود سیستم صوتي قابل حمل استفاده 
نمایید.
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)Bluetooth®( 6-5. نحوه استفاده از بلوتوث 

Bluetooth R استفاده از تلفن / سیستم صوتي مجهز به بلوتوث

در صورت استفاده از سیستم ارتباطی بی سیم بلوتوث، موارد زیر انجام می شود:

  سیستم صوتي بلوتوث 

سیستم صوتی بلوتوث با استفاده از اتصال بی سیم، امکان  لذت بردن از موسیقی روی دستگاه پخش 
صوتی دیجیتال قابل حمل )دستگاه پخش قابل حمل( از طریق بلندگوهای خودرو را فراهم می آورد. 

این سیستم صوتی از بلوتوث پشتیبانی می کند، سیستم اطالعات بی سیم که بدون استفاده از کابل قادر 
بلوتوث را پشتیبانی نمی کند، ابزار پخش قابل حمل شما  اگر   به پخش فایل صوتی قابل حمل است. 

نمی توانید از سیستم صوتی بلوتوث استفاده کنید.
   تلفن بلوتوث )سیستم تلفن هندزفري(

این سیستم از بلوتوث پشتیباني مي کند که امکان تماس گرفتن یا پاسخ دادن بدون استفاده از کابل براي 
اتصال تلفن موبایل به سیستم و بدون کار با تلفن موبایل را فراهم مي آورد.
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  ثبت دستگاه/ مراحل اتصال

1.  دستگاه سیستم صوتی مجهز به بلوتوث را ثبت کنید. )f صفحه 531(

2.  بلوتوث دستگاه را برای استفاده متصل کنید. )f صفحه 533 و 532(

3.  اتصال اتوماتیک دستگاه را تنظیم کنید. )f صفحه 535(

4.  شرایط اتصال بلوتوث را بررسی نمایید. )f صفحه 525(

    برای استفاده در سیستم صوتی                      برای استفاده در تلفن هندزفری 

5.  از سیستم صوتی بلوتوث 
استفاده نمایید )f صفحه 541(

5.  از سیستم صوتی بلوتوث 
استفاده نمایید )f صفحه 545(
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واحد صوتی

)Bluetooth®( 6-5. نحوه استفاده از بلوتوث 

A نوع 
 وضعیت اتصال بلوتوث

سیستم  تلفن/  نمي شود،  داده  نمایش   "BT" اگر 
صوتي بلوتوث قابل استفاده نیست.

 منوی set up )تنظیمات( نمایش داده مي شود.
Tune/scroll  دکمه دایره ای شکل 

گزینه هایی مانند منو و شماره انتخاب می شوند. 
چرخاندن : انتخاب یک گزینه 

فشار دادن: وارد کردن گزینه انتخابی 
فشار دادن و نگه داشتن: اطالعاتی که بدلیل طوالنی بودن، یک لحظه روی صفحه نشان داده می شوند 

)با توجه به نوع دستگاه صوتی بلوتوث(
 کلید وصل: 

سیستم تلفن هندزفري روشن / و تماس برقرار می شود.
 کلید قطع: 

سیستم تلفن هندزفری خاموش / تماس را به پایان رسانده/ تماس را رد می کند.
 انتخاب شماره گیری سریع )عملکرد تلفن مجهز به بلوتوث(

 صفحه نمایش
پیغام، شماره، نام و غیره نمایش داده مي شود.

حروف کوچک و برخی عالئم خاص نمایش داده نمي شوند.
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B نوع 
 دکمه دایره ای شکل تنظیم صدا / روشن و خاموش کردن

فشار دادن: سیستم صوتی روشن یا خاموش می شود. 
چرخاندن: میزان صدا تنظیم می شود. 

 وضعیت اتصال بلوتوث
سیستم  تلفن/  نمي شود،  داده  نمایش   "BT" اگر 

صوتي بلوتوث قابل استفاده نیست.
 صفحه نمایش

پیغام، شماره، نام و غیره نمایش داده مي شود.
حروف کوچک و برخی عالئم خاص نمایش داده نمي شوند.

tune/scroll دکمه دایره ای شکل 
منوی تنظیمات اولیه )setup( را نمایش می دهد یا گزینه هایی مانند منو و شماره را انتخاب می کند. 

چرخاندن: انتخاب یک گزینه
فشار دادن: نمایش منوی setup )تنظیمات اولیه( یا وارد کردن گزینه انتخابی 

 انتخاب شماره گیری سریع )عملکرد تلفن مجهز به بلوتوث(
 کلید قطع: 

سیستم تلفن هندزفری را خاموش/ تماس را به پایان رسانده/ تماس را رد می کند.
 کلید وصل: 

سیستم تلفن هندزفري را روشن/ تماس برقرار می شود.
 فشار دادن و نگه داشتن : اطالعاتی که بدلیل طوالنی بودن، یک لحظه روی صفحه نشان داده می شوند 

)با توجه به نوع دستگاه صوتی بلوتوث(
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)Bluetooth®( 6-5. نحوه استفاده از بلوتوث 

 میکروفن



528)Bluetooth®( 6-5. نحوه استفاده از بلوتوث 

 لیست منوی تلفن/ سیستم صوتی مجهز به بلوتوث

برای ورود به منو، دکمه دایره ای شکل tune/scroll را فشار دهید و برای ورود به منوهای مسیریاب از دکمه 
دایره ای شکل استفاده نمایید.

جزئیات عملکردمنوی سوممنوی دوممنوی اول

”Bluetooth“

”Pairing“-.دستگاه مجهز به بلوتوث تعریف می شود

”List phone“-
تلفن همراه تعریف شده را فهرست بندی 

می کند.

”List audio“-
دستگاه پخش قابل حمل تعریف شده را 

فهرست بندی می کند.
”Passkey“-رمز عبور تغییر داده می شود

”BT power“-
غیرفعال  و  فعال  را  اتوماتیکی  اتصال 

می کند.

”Bluetooth* info“
 ”Device name“ 

 ”Device address“
حالت دستگاه را نشان می دهد.

”Display setting“-
تایید اتصال اتوماتیکی را فعال و غیرفعال 

می کند.
”Reset“ or ”Initialize“ -.تنظیمات ریست می شوند

*: بلوتوث Bluetooth عالمت تجاری ثبت شده شرکت تجاری Bluetooth SIG, Inc است.
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)Bluetooth®( 6-5. نحوه استفاده از بلوتوث 

جزئیات عملکردمنوی سوممنوی دوممنوی اول

”PHONE“ or ”TEL“

”Phonebook“

”Add contacts“.شماره جدیدی اضافه می شود
”Add SD“.شماره گیری سریع تعریف می شود
”Delete call
history“

تماس ها  پیشینه  در  شده  ذخیره  شماره 
حذف می گردد.

 Delete“
”contacs

شماره ذخیره شده در دفترچه تلفن حذف 
می گردد.

”Delete Phone 
book“ or 
”Delete other 
PB“

حذف  تلفن  دفترچه  در  موجود  اطالعات 
می گردد.

”HF sound setting“

 ”Call volume“ .میزان صدای تماس تلفن تنظیم می گردد
 Ring tone“
”volume

میزان صدای زنگ تلفن تنظیم می گردد.

”Ring tone“.زنگ تلفن تنظیم می شود
”Tranfer history“-.پیشینه  تماس منتقل می شود

  عملکرد های سیستم تلفن/ سیستم صوتی مجهز به بلوتوث
بسته به دستگاه مجهز به بلوتوث ممکن است عملکرد های مشخصی در دسترس قرار نگیرند. 
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برای استفاده از تلفن همراه متصل شده یا دستگاه پخش صوتی دیجیتال قابل حمل )دستگاه 
پخش قابل حمل( از کلیدهای روی غربیلک فرمان استفاده نمایید.

فعال کردن تلفن مجهز به بلوتوث با استفاده از کلیدهای روی غربیلک فرمان

نحوه استفاده از کلیدهای روی غربیلک فرمان*

 کلید تنظیم صدا 
صدای  میزان  نمی توان  دکمه  این  از  استفاده  با 

راهنمای صوتی را تنظیم کرد.
 کلید وصل 

سیستم هندزفری روشن/ تماس برقرار می شود.
 کلید قطع 

 / یافته  پایان  سیستم هندزفری خاموش/ تماس 
تماس رد می شود. 

*: در صورت تجهیز
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)Bluetooth®( 6-5. نحوه استفاده از بلوتوث 

ثبت دستگاه مجهز به بلوتوث

پیش از استفاده از تلفن و سیستم صوتی مجهز به بلوتوث، الزم است دستگاه مجهز به بلوتوث در 
سیستم تعریف )ثبت(گردد. با استفاده از روش های زیر دستگاه را تعریف )جفت سازی( نمایید.

 نحوه ثبت دستگاه مجهز به بلوتوث

  1 دکمه “SETUP” )نوع A( یا دکمه دایره ای شکل tune/scroll )نوع B( را فشار دهید و با استفاده از دکمه 

دایره ای شکل گزینه ”Bluetooth*” را انتخاب نمایید.
  2 دکمه دایره ای شکل را فشار داده و با استفاده از دکمه دایره ای شکل گزینه ”Pairing” را انتخاب نمایید.

رمز عبور نمایش داده می شود.
  SSP 3 )جفت سازی ساده ایمن( دستگاه های غیرسازگار مجهز به بلوتوث:

رمز عبور را به دستگاه وارد نمایید. 
SSP )جفت سازی ساده ایمن( دستگاه های غیرسازگار مجهز به بلوتوث: 

جهت ثبت دستگاه گزینه ”Yes” را انتخاب نمایید. بسته به نوع دستگاه، ممکن است این عملکرد بطور 
اتوماتیک انجام شود. 

چنانچه دستگاه مجهز به بلوتوث قابلیت پخش موزیک و عملکردهای تلفن همراه را داشته باشد، این دو 
عملکرد بطور همزمان ثبت )تعریف( می گردند. در صورت حذف دستگاه، دو عملکرد بطور همزمان حذف 

خواهند شد. 
چنانچه کلید وصل فشرده شود و زمانی که هیچ تلفنی تعریف نشده است و حالت ”PHONE” یا “TEL” وارد 

گردد، صفحه ثبت بطور اتوماتیک نشان داده می شود. 
*: بلوتوث Bluetooth عالمت تجاری ثبت شده شرکت تجاری Bluetooth SIG, Inc است.
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)"Bluetooth*" منوی( ”SETUP”نحوه استفاده از منوی 

ثبت یک دستگاه مجهز به بلوتوث در سیستم امکان عملکرد سیستم را فراهم می آورد. عملکردهای 
زیر را برای دستگاه ثبت  شده می توان انجام داد:

 ثبت دستگاه پخش قابل حمل

”SETUP“ 7-5.  منوی

با استفاده از دکمه دایره ای شکلtune/scroll گزینه ”pairing” را انتخاب نمایید )f صفحه 528( و روش 
ثبت دستگاه پخش قابل حمل را انجام دهید. )f صفحه 531(

 لیست کردن تلفن های همراه ثبت شده 

با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll گزینه ”List phone” را انتخاب کنید. )f صفحه 528(، 
لیست تلفن های همراه ثبت شده نمایش داده می شوند. 

 اتصال تلفن همراه ثبت شده به سیستم صوتی 
  1 با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll نام تلفن همراه که متصل شده را انتخاب نمایید. 

  2 با استفاده از دکمه گزینه ”select” را انتخاب کنید. 

 حذف تلفن همراه ثبت شده 
  1 با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll نام تلفن همراه حذف شده را انتخاب کنید. 

  2 با استفاده از دکمه، عبارت ”Delete” را انتخاب کنید. 

  3 دکمه  )“Yes”( را فشار دهید. 

*: بلوتوث Bluetooth عالمت تجاری ثبت شده شرکت Bluetooth SIG ،Inc است. 



533
تی

صو
م 

ست
سی

5 

B نوع 
  جدا کردن تلفن همراه ثبت شده از سیستم صوتی 

  1  با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll، نام تلفن همراه جدا شده را انتخاب کنید. 

  2  با استفاده از دکمه گزینه “Disconnect” را انتخاب کنید.

  3  دکمه  )“Yes”( را فشار دهید.

 لیست کردن دستگاه های پخش قابل حمل ثبت شده
با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll گزینه "List audio" را انتخاب کنید.)f صفحه 528(. لیست 

دستگاه های پخش قابل حمل ثبت شده نمایش داده می شود. 
 اتصال دستگاه پخش قابل حمل ثبت شده به سیستم صوتی

  1 با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll نام دستگاه قابل حمل متصل شده را انتخاب کنید. 

  2 با استفاده از دکمه، گزینه ”Select” را انتخاب کنید. 

  حذف دستگاه پخش قابل حمل ثبت شده
انتخاب  را  نام دستگاه پخش قابل حمل حذف شده   tune/scroll از دکمه دایره ای شکل  با استفاده   1  

نمایید. 
  2 با استفاده از دکمه، گزینه ”Delete” را انتخاب کنید. 

  3 دکمه  )“Yes”( را فشار دهید.

”SETUP“ 7-5.  منوی
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B نوع 
  جدا کردن دستگاه پخش قابل حمل ثبت شده از سیستم صوتی 

  1 با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll نام دستگاه پخش قابل حمل جدا شده را انتخاب نمایید.  

  2 با استفاده از دکمه، گزینه “Disconnect” را انتخاب کنید.

  3 دکمه  )“Yes”( را فشار دهید.

B نوع 
  انتخاب روش اتصال 

  1 با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll نام دستگاه پخش قابل حمل جدا شده را انتخاب نمایید.  

  2 با استفاده از دکمه، گزینه “Connection method” را انتخاب کنید.

  3 با استفاده از دکمه، گزینه ”From vehicle” یا “From audio” را انتخاب کنید. 

 تغییر رمز عبور

  1 با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll گزینه ”Passkey” را انتخاب نمایید. )f صفحه 528( 

  2 با استفاده از دکمه، رمز عبور 4 تا 8 رقمی را انتخاب کنید. 

هر بار یک رقم را وارد کنید.
 )”ENTER“(  3 در صورت وارد کردن رمز عددی که قرار است به عنوان رمز عبور ثبت شود، دکمه یا  

را مجدد فشار دهید. 
اگر رمز عبوری ثبت شده 8 رقمی است، فشار دادن دکمه یا  )“ENTER”( الزم نیست. 
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”SETUP“ 7-5.  منوی

 تنظیم روشن یا خاموش شدن اتصاالت اتوماتیک دستگاه 
 "ACC" روشن باشد، دستگاه ثبت شده پس از چرخاندن سوئیچ خودرو به موقعیت "BT Power" اگر گزینه
)خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( یا "ACCESSORY" )خودروهاي مجهز به سیستم ورود 

و استارت هوشمند( به طور اتوماتیک متصل مي شود.
  1  با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll گزینه ”BT power” را انتخاب کنید. )f صفحه 528(. 

  2  با استفاده از دکمه دایره ای شکل گزینه ”ON” یا ”OFF” را انتخاب نمایید. 

 نمایش وضعیت دستگاه
با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll گزینه “Bluetooth* info”را انتخاب کنید. )f صفحه 528(.

 نمایش نام دستگاه
با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll گزینه“Device name” را انتخاب کنید. 

 نمایش آدرس دستگاه
با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll گزینه”Device address”را انتخاب نمایید. 

*: بلوتوث Bluetooth نام تجاری ثبت شده شرکت Inc و Bluetooth SIG است. 

 روشن و خاموش نمودن نمایش پیغام تأکید اتصال اتوماتیک 

 ”ON” یا   ”ACC” موقعیت  در  موتور  سوئیچ  چه  باشد،  روشن   ”Display setting” گزینه  صورتی که  در 
 IGNITION ON حالت  یا   ACCESSORY یا  هوشمند(  استارت  و  ورود  سیستم  فاقد  )خودروهای 
)خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار داشته باشد، وضعیت اتصال دستگاه پخش 

قابل حمل نمایش داده می شود. 
  1 با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll گزینه ”Display setting” را انتخاب کنید. 

)f صفحه 528( 
  2 با استفاده از دکمه دایره ای شکل گزینه ”ON” یا ”OFF” را انتخاب نمایید.  
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 مقداردهی

”SETUP“ 7-5.  منوی

با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll گزینه ”Reset” یا ”lnitialize” را انتخاب کنید. )f صفحه 
.)528

 مقداردهی تنظیمات صدا 
با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll گزینه "Sound setting" را انتخاب کرده و دکمه  

)“YES”( را فشار دهید. 
برای اطالع از جزئیات بیشتر در مورد تنظیمات صدا :f صفحه 482

 مقداردهی اطالعات دستگاه 
دکمه  و  کرده  انتخاب  را   ”Car Device Info” گزینه   tune/scroll دایره ای شکل  دکمه  از  استفاده  با 

 )“YES”( را فشار دهید. 
اتصال اتوماتیک دستگاه قابل حمل، نمایش تأکید اتصال اتوماتیک و رمز ورود مقداردهی می گردند. 

 مقداردهی تمام تنظیمات 
با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll گزینه ”All lnitialize” را انتخاب کرده و دکمه  

)“YES”( را فشار دهید. 
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”SETUP“ 7-5.  منوی

)"TEL" یا "PHONE" منوی( ”SETUP” نحوه استفاده از منوی

 اضافه نمودن شماره تلفن جدید

با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll گزینه ”Add contacts” را انتخاب کنید. )fصفحه 528(.
 تمام شماره  تماس ها از تلفن همراه منتقل می شوند. 

 )”YES“(  را انتخاب کرده و دکمه ”Overwrite all” با استفاده از دکمه دایره ای شکل گزینه
را فشار دهید. 

 انتقال یک شماره تماس از تلفن همراه
دکمه   و  کرده  انتخاب  را   ”Add one contact” گزینه  شکل  دایره ای  دکمه  از  استفاده  با 

)“YES”( را فشار دهید. 

 تنظیم شماره گیری سریع

  1 با استفاده از دکمه tune/scroll گزینه "Add SD" را انتخاب کنید.  )fصفحه 528( .  

  2 با استفاده از دکمه دایره ای شکل، اطالعات مورد نظر را انتخاب کنید. 

( را فشار دهید.    3 دکمه مورد نظر جهت پیش تنظیم)از دکمه ]1[  تا دکمه ]5[

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تنظیم شماره گیری سریع از پیشینه  تماس ها : f صفحه 546 
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد حذف شماره گیری سریع : f صفحه 545
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 حذف پیشینه تماس ها

با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll گزینه ”Delete call history” را انتخاب کنید. )fصفحه 
.)528

 حذف پیشینه تماس های خروجی 
  1 با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll گزینه “Outgoing Calls” را انتخاب کنید. 

  2 با استفاده از دکمه دایره ای شکل، شماره تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه  )“YES”( را 

فشار دهید. 
دکمه   سپس  و   )”ALL“( دکمه   خروجی،  تماس های  پیشینه  کل  حذف  جهت 

)“YES”( را فشار دهید. 
 حذف پیشینه تماس های ورودی 

  1 با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll گزینه “Incoming Calls” را انتخاب کنید. 

  2 با استفاده از دکمه دایره ای شکل، شماره تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه  )“YES”( را 

فشار دهید. 
 )”YES“(  و سپس دکمه )”ALL“(  جهت حذف کل پیشینه تماس های ورودی، دکمه

را فشار دهید. 
 حذف پیشینه تماس های از دست رفته 

  1 با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll گزینه “Missed Calls”را انتخاب کنید. 

  2 با استفاده از دکمه دایره ای شکل، شماره تلفن موردنظر را انتخاب کرده و دکمه  )“YES”( را فشار 

دهید. 
جهت حذف کل پیشینه تماس های از دست رفته، دکمه  )“ALL”( و سپس دکمه  

)“YES”( را فشار دهید. 
 حذف یک شماره از پیشینه تمام تماس ها )تماس های خروجی، تماس های ورودی و تماس های از دست رفته(

  1  با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll، گزینه ”AII Calls” را انتخاب کنید. 

  2  با استفاده از دکمه دایره ای شکل، شماره تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه )“YES”( را فشار 

دهید. 
برای حذف تمام اطالعات پیشینه تماس، دکمه  )“ALL”( و دکمه  )“YES”( را فشار 
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”SETUP“ 7-5.  منوی

 حذف شماره تلفن ثبت شده 

  1 با استفاده از دکمه tune/scroll گزینه ”Delete contacts” را انتخاب کنید.  )f صفحه 528( .  

  2 با استفاده از دکمه دایره ای شکل، شماره تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه  )“YES”( را 

فشار دهید. 
برای حذف کل شماره تلفن های ثبت شده، با استفاده از دکمه دایره ای شکل گزینه “All delete” را انتخاب 

کرده و دکمه  )“YES”( را فشار دهید. 
B نوع  

جهت نمایش نام های ثبت شده به ترتیب حروف الفبا دکمه  )“A-Z”( را فشار دهید. 

 حذف دفترچه تلفن موبایل دیگر 

  1 با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll گزینه ”Delete Phonebook” یا ”Delete other PB” را 

انتخاب کنید. )f صفحه 528(
 )”YES“(  2 با استفاده از دکمه دایره ای شکل دفترچه تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه  

را فشار دهید.

 تنظیم میزان صدای تماس 

  1 با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll گزینه ”Call volume” را انتخاب کنید. )f صفحه 528(   

  2 میزان صدای تماس را تغییر دهید. 

برای کاهش صدا: دکمه دایره ای شکل را در خالف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
برای افزایش صدا: دکمه دایره ای شکل را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. 

B نوع  
با فشار دادن دکمه  )“BACK”( میزان صدا تنظیم می گردد. 
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 تنظیم صدای زنگ تلفن 

 f( انتخاب کنید.  را   ”Ring tone volume” گزینه   tune/scroll از دکمه دایره ای شکل  استفاده  با    1  

صفحه 528(   
  2  صدای زنگ تلفن را تغییر دهید. 

برای کاهش صدا: دکمه دایره ای شکل را در خالف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
برای افزایش صدا: دکمه دایره ای شکل را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. 

B نوع  
دکمه  )“BACK”( را فشار داده تا صدا تنظیم گردد. 

 تنظیم زنگ تلفن 

  1  با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll گزینه ”Ring tone” را انتخاب کنید. )f صفحه 528(   

  2 با استفاده از دکمه دایره ای شکل زنگ تلفن ]3-1[ را انتخاب کنید. با فشار دادن دکمه دایره ای شکل 

)“BACK”( )نوع B(، زنگ تلفن انتخاب شده را تنظیم نمایید. )نوع A( یا 

 انتقال پیشینه تماس ها
با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll گزینه ”Transfer history” را انتخاب کرده )f صفحه 528( 

و دکمه  )“YES”( را فشار دهید. 

  شماره تلفن
تا 1000 نام را مي توان ذخیره کرد.

  سابقه تماس
در هر حافظه سابقه تماس هاي خروجي، تماس هاي ورودي و تماس هاي از دست رفته ، حداکثر 10 شماره 

ذخیره مي شود.
  محدودیت ارقام یک شماره

شماره تلفني که بیش از 24 رقم داشته باشد ، ثبت نمي شود.
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8-5 . سیستم صوتی مجهز به بلوتوث

عملکرد دستگاه پخش قابل حمل مجهز به بلوتوث
A نوع 

Tune/scroll دکمه دایره ای شکل 
انتخاب تراک صوتی یا نمایش پیغام متنی 

 دکمه برگشت 
 پخش تصادفی 

 تکرار پخش 
 تغییر مبدا صوتی/ پخش 

 انتخاب آلبوم
 پخش/ توقف )مکث(

 انتخاب تراک صوتی، حرکت سریع به جلو یا عقب
و  روشن  صدا/  تنظیم  شکل  دایره ای  دکمه   

خاموش کردن 
خاموش  یا  روشن  صوتی  سیستم  دادن:  فشار 

می شود. 
چرخاندن : میزان صدا تنظیم می شود.
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B نوع 

 تغییر مبدا صوتی/ پخش
 انتخاب تراک صوتی، حرکت سریع به جلو یا 

عقب
 پخش تصادفی یا دکمه برگشت     

 تکرار پخش 
 انتخاب آلبوم

 پخش/ توقف )مکث(
 نمایش پیغام متنی

و  روشن  صدا/  تنظیم  شکل  دایره ای  دکمه   
خاموش کردن 

خاموش  یا  روشن  صوتی  سیستم  دادن:  فشار 
می شود. 

چرخاندن : میزان صدا تنظیم می شود.
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8-5 . سیستم صوتی مجهز به بلوتوث

انتخاب و اسکن آلبوم

  انتخاب آلبوم 
)“FOLDER<”( را فشار  یا    )”FOLDER<“( آلبوم موردنظر دکمه   انتخاب  برای 

دهید.
)Aاسکن تراک صوتی اول همه آلبوم ها )فقط نوع  

  1 دکمه ”SCAN” )اسکن( را فشار داده و نگه دارید تا زمانی که صدای بیپ شنیده شود. 10 ثانیه اول 

تراک صوتی اول در هر آلبوم پخش خواهد شد. 
  2 در صورت پیدا کردن آلبوم مورد نظر، دکمه را مجدد فشار دهید. 

انتخاب و اسکن تراک های صوتی
  انتخاب تراک صوتی 

برای انتخاب تراک صوتی موردنظر ”ʌ” یا ”˅” روی دکمه “SEEK TRACK” )نوع A( یا دکمه ”>” یا ”<” 
در ”SEEK TRACK” )نوع B( را فشار دهید. 

)A اسکن تراک های صوتی آلبوم )فقط نوع  
  1 دکمه”SCAN” )اسکن( را فشار دهید. 

10 ثانیه اول از هر تراک صوتی پخش خواهد شد. 
  2 در صورت پیدا کردن آلبوم مورد نظر، دکمه را مجدد فشار دهید. 

حرکت سریع به جلو و عقب در تراک های صوتی 

 )B نوع( ”SEEK TRACK” یا دکمه ”>” یا ”<” در )A نوع( ”SEEK TRACK“ یا ”˅” روی دکمه ”ʌ” عالمت
را فشار داده و نگه دارید. 

پخش تصادفی 

با فشار دادن  )“RDM”( حالت ها به ترتیب زیر تغییر می کنند: 
پخش تصادفی آلبوم ! پخش تصادفی تمام تراک های صوتی ! خاموش 

تکرار پخش

با فشار دادن  )“RPT”( حالت ها به ترتیب زیر تغییر می کنند: 
تکرار تراک صوتی ! تکرار آلبوم ! خاموش 
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 پخش و توقف تراک های صوتی 

(  را فشار دهید. دکمه  )

 تغییر صفحه نمایش
A نوع 

دکمه دایره ای شکل tune/scroll رافشار دهید. 
عنوان تراک صوتی، نام هنرمند و عنوان آلبوم در صفحه نمایش نشان داده می شوند جهت بازگشت به 

صفحه نمایش قبلی، دکمه دایره ای شکل یا دکمه برگشت را فشار دهید. 
B نوع 

برای نمایش یا مخفی کردن عنوان آلبوم، دکمه  “TEXT”را فشار دهید. 
در صورتی که متنی در ادامه وجود دارد، نمایش داده می شود. 

جهت نمایش متن های باقی مانده، دکمه را فشار داده و نگه دارید. 

)Bluetooth R   عملکردهای سیستم صوتی مجهز به بلوتوث )
براساس عملکرد دستگاه پخش قابل حمل که به سیستم متصل می باشد، عملکردهای مشخص شده ممکن 

است در دسترس قرار نگیرد.
  صفحه نمایش
f صفحه 496

8-5 . سیستم صوتی مجهز به بلوتوث
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9-5 . تلفن مجهز به بلوتوث

برای وارد شدن به حالت ”PHONE” یا ”TEL”، کلید وصل را فشار دهید.

شماره گیری از طریق انتخاب نام

برقراری تماس تلفنی

  1  با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll گزینه ”Phonebook” را انتخاب کنید. 

  2  با استفاده از دکمه دایره ای شکل، نام مورد نظر را انتخاب کرده و کلید وصل را فشار دهید. 

حین انتخاب نام موردنظر، دکمه  )“Add S. Dial”( و یکی از دکمه های شماره گیری سریع )از 
]1[   تا ]5[  ( را فشار دهید، این عملکرد بعنوان شماره گیری سریع ثبت می شود. 

B نوع 
برای نمایش نام های ثبت شده به ترتیب حروف الفبا دکمه  )“A-Z”( را فشار دهید. 

شماره گیری سریع

  1 با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll گزینه ”Speed Dials” را انتخاب کنید. 

  2 دکمه از پیش تنظیم شده موردنظر )از ]1[  تا ]5[  ( و کلید وصل را فشار دهید. 

تا ]5[  ( جهت حذف  )از ]1[   از پیش تنظیم شده مورد نظر  انتخاب دکمه  از  پس 
شماره گیری سریع ثبت شده، دکمه  )“DELETE”( و سپس دکمه  )“YES”( را فشار 

دهید. 
شماره گیری از طریق وارد کردن شماره

  1  با استفاده از دکمه دایره ای شکل tune/scroll گزینه”Speed Dials”یا “Dial by number”را انتخاب 

کنید. 
  2  شماره تلفنی را وارد کرده و کلید وصل را فشار دهید.
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)تماس های ورودی(   ،"Incoming calls" گزینه های   tune/scroll شکل  دایره ای  دکمه  از  استفاده  با   1  

 "Out going calls" یا  )تمام تماس ها(   "All calls" )تماس های ازدست رفته(   ،"Missed calls" 

)تماس های خروجی( را انتخاب نمایید. 
  2 با استفاده از دکمه دایره ای شکل، شماره موردنظر را انتخاب کرده و کلید وصل را فشار دهید. 

عملکرد های زیر اجرا می شوند: 
 ثبت یک شماره بعنوان شماره گیری سریع 

دکمه  )“Add S .Dial”( را فشار داده و سپس دکمه از پیش تنظیم شده موردنظر )از ]1[ 
 تا ]5[  ( را فشار دهید. 

 حذف شماره انتخاب شده 
دکمه  )“DELETE”( و )“YES”( را فشار دهید. 

 شماره گیری از پیشینه تماس ها
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9-5 . تلفن مجهز به بلوتوث

 پاسخ دادن به تلفن

دریافت تماس تلفنی

کلید وصل را فشار دهید.

 رد تماس
کلید قطع را فشار دهید.

 دریافت تماس حین صحبت با تماس دیگر
کلید وصل را فشار دهید.

فشار مجدد کلید وصل، شما را به تماس قبلي برمي گرداند.

 تنظیم صدای زنگ تلفن حین دریافت تماس 
برای کاهش صدا: دکمه دایره ای شکل تنظیم میزان صدا/ روشن و خاموش کردن را خالف جهت حرکت 

عقربه های ساعت بچرخانید. 
را در جهت حرکت  و خاموش کردن  میزان صدا/ روشن  تنظیم  دایره ای شکل  افزایش صدا: دکمه  برای 

عقربه های ساعت بچرخانید.
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 صحبت کردن با تلفن

 انتقال تماس

حین شماره گیری، دریافت تماس یا در طول انجام تماس تلفنی، امکان انتقال تماس بین تلفن همراه و 
سیستم به یکی از روش های زیر وجود دارد. یکی از روش های زیر را بکار ببرید:

a.  تلفن همراه را روشن کنید. 
به دفترچه راهنمای تلفن جهت فعال )روشن کردن( تلفن مراجعه نمایید. 

b.  دکمه * )“PHONE”( را فشار دهید. 
*: فقط در صورت انتقال تماس از تلفن همراه به سیستم در طول انجام تماس تلفنی می توان این عملکرد 

را انجام داد. 

 قطع صدای شما

دکمه  )“MUTE”( را فشار دهید.

وارد کردن اعداد

دکمه  ]0-9[ را فشار داده و با استفاده از دکمه دایره ای شکلtune/scroll، اعداد مورد نظر را وارد 
کنید. 

• جهت ارسال اعداد وارد شده، دکمه  )“SEND”( را فشار دهید. 
• پس از پایان، دکمه  )“EXIT”( را فشار دهید تا به صفحه قبلی برگردید. 

تنظیم صدای تماس

/ روشن و خاموش کردن را در جهت خالف حرکت  برای کاهش صدا: دکمه دایره ای شکل تنظیم صدا 
عقربه های ساعت بچرخانید.

افزایش صدا: دکمه دایره ای شکل تنظیم میزان صدا / روشن و خاموش کردن را در جهت حرکت  برای 
عقربه های ساعت بچرخانید.
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9-5 . تلفن مجهز به بلوتوث

  حین صحبت با تلفن
 همزمان با فرد مقابل صحبت نکنید.

 بلندي صداي تماس را پایین نگه دارید. در غیر این صورت، انعکاس صدا افزایش مي یابد.
  تنظیم اتوماتیک بلندي صدا

حین افزایش سرعت خودرو به بیش از )80km/h )50 mph یا بیشتر، بلندي صدا به طور اتوماتیک افزایش 
بر  قبلي  تنظیمات  به  بلندي صدا  یا کمتر،   70km/h )43 mph( به  مي یابد. حین کاهش سرعت خودرو 

مي گردد.
  عملکرد هاي سیستم تلفن

بسته به نوع تلفن همراه، برخي عملکردهاي خاص موجود نیستند.
  موقعیت هایي که فرد مقابل ممکن است صداي شما را شناسایي نکند

 حین رانندگي در جاده هاي نا هموار
 حین رانندگي با سرعت باال

 زماني که هوا از دریچه هاي خودرو به میکروفن مي وزد
 زماني که فن هاي تهویه هوای مطبوع صداي زیادي ایجاد مي کنند.
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)Bluetooth®( بلوتوث

  هنگام استفاده از تلفن/ سیستم صوتی مجهز به بلوتوث 
 سیستم ممکن است در شرایط زیر کار نکند. 

• دستگاه پخش قابل حمل، بلوتوث را پشتیبانی نمی کند.
• تلفن همراه خارج از محدوده سرویس قرار دارد.

• بلوتوث دستگاه خاموش است.
• توان باتری بلوتوث دستگاه کاهش یافته است. 
• بلوتوث دستگاه به سیستم متصل نشده است.

• بلوتوث دستگاه در پشت صندلی یا در جعبه داشبورد یا جعبه کنسول قرار دارد یا پوشش دستگاه فلزی 
است یا دستگاه در تماس با مواد فلزی قرار دارد.

چنانچه اتصال تلفن همراه در زمان پخش سیستم صوتی بلوتوث انجام گیرد، ممکن است این عملکرد با   
تأخیر انجام شود. 

 با توجه به نوع دستگاه پخش صوتی قابل حمل متصل شده به سیستم، ممکن است انجام عملکرد کمی 
با آنچه گفته شد متفاوت باشد و عملکردهای مشخصی در دسترس قرار نگیرند. 

  هنگام انتقال مالکیت خودرو 
برای جلوگیری از قرار گرفتن اطالعات شخصی در دسترس دیگران، سیستم را ریست نمایید. 

)f صفحه 536(
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)Bluetooth®( 10-5 . بلوتوث

  در مورد بلوتوث 
بلوتوث عالمت تجاری ثبت شده شرکت Bluetooth SIG ،Inc است. 

  مدل هاي سازگار
 مشخصات بلوتوث:

نسخه 1.1 یا باالتر)توصیه شده: نسخه EDR + 2.1 یاباالتر(
 پروفایل های زیر:

• A2DP )پروفایل توزیع صوتي پیشرفته( نسخه 1.0 یاباالتر)توصیه شده: نسخه 1.2 یا باالتر(
• AVR CP )پروفایل کنترل از راه دور صوتی/ تصویری( نسخه 1.0 یا باالتر )توصیه شده: نسخه 1.3 یا 

باالتر(
دستگاه پخش قابل حمل می بایست دارای مشخصات زیر باشد تا به تلفن/ سیستم صوتی مجهز به 
بلوتوث متصل شود. با این وجود، توجه کنید که ممکن است بسته به نوع دستگاه پخش قابل حمل 

برخی عملکردها محدود شوند. 
 تلفن هاي همراه

( نسخه 1.0 یا باالتر )توصیه شده: نسخه 1.5( Handsfree Profile( HFP •
( نسخه 1.1 Object Push Profile ( OPP •

( نسخه 1.0 Phonebook Access Profile( PBAP •
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  تأییدیه 
آخرین تأییدیه )سند( به شرح زیر در دسترس قرار می گیرد. 

FUJITSU TEN LIMITED :)سند( DOC آدرس
2-28 , Gosho-dori 1-chome, Hyogo-ku ,Kobe , 652-8510

Japan
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Bluetooth R                                  10-5 .بلوتوث

برای دسترسی به سایت 
http://www.ptc.panasonic.eu/

 شماره مدل را در قسمت جستجوی کی ورد وارد کنید. 
آخرین سند تأییدیه را دانلود نمایید، 

”DECLARATION of CONFORMITY )DOC(“

YEP0PTA184 .شماره مدل



556Bluetooth R 10-5 بلوتوث



557
تی

صو
م 

ست
سی

5 

10-5 .بلوتوث R Bluetooth

 هشدار

  هشدار حین رانندگی 
جهت جلوگیری از بروز تصادف و در نتیجه آسیب های جسمی جدی یا مرگ به پیشگیری های زیر توجه 

کنید. 
 از تلفن همراه استفاده نکنید. 

 از اتصال دستگاه مجهز به بلوتوث یا کار با کلیدهای کنترل خودداری نمایید. 
  هشدار در ارتباط با تداخل دستگاه های الکترونیک

 دستگاه صوتي شما داراي آنتن بلوتوث است. افرادي با لوازم پزشکي داخلی همانند تمامي دستگاه هاي  
تنظیم ضربان قلب، یا دفیبالتور کاردیوتر و هرگونه دستگاه پزشکی دیگر داخل بدن باید فاصله کافي 
را بین خود و آنتن بلوتوث حفظ کنند. امواج رادیویي مي توانند بر عملکرد این گونه دستگاه ها تاثیر 

بگذارد.
 قبل استفاده از دستگاه هاي مجهز به بلوتوث، استفاده کننده هرگونه دستگاه پزشکی و دستگاه تنظیم 
امواج  تاثیر  تحت  دستگاه ها  عملکرد  مورد  در  باید  قلب،  با  مرتبط  دستگاه هاي  دیگر  و  قلب،  ضربان 
رادیویي با سازنده دستگاه موردنظر مشورت نماید. امواج رادیویي مي توانند  تاثیر نا خواسته اي بر  اینگونه 

دستگاه ها ي پزشکي داشته باشند.

 توجه
  جلوگیری از صدمه دیدن دستگاه مجهز به بلوتوث 

دستگاه مجهز به بلوتوث را در خودرو جا نگذارید. دمای داخل خودرو ممکن است افزایش یافته و منجر 
به آسیب دستگاه شود. 
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6 تجهیزات داخلی خودرو

4-6. نحوه استفاده از سایر تجهیزات خودرو
سایر تجهیزات داخلی خودرو.........................595
• آفتابگیرها.....................................................595
• آینه های آرایشی...........................................595
• ساعت...........................................................596
• خروجی برق...............................................597
• دستگیره های سقفی..................................598

هوای  تهویه  سیستم  از  استفاده  نحوه   .6-1
مطبوع )ایرکاندیشن( و سیستم گرمکن

سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( 
دستی..............................................................560

سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن(
اتوماتیک..........................................................566
گرمکن صندلی / گرمکن غربیلک فرمان......577
2-6. نحوه استفاده از چراغ های داخلی خودرو         
لیست چراغ های داخلی...................................580
• چراغ های داخلی...........................................581
• چراغ های سقفی.........................................581

3-6. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
لیست جعبه های نگهدارنده............................583
• جعبه داشبورد...............................................584
• جعبه کنسول................................................584
• جا بطری......................................................585
• جا لیوانی........................................................586
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 1-6 نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( و سیستم گرمکن....560

سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( دستی*

کلیدهای کنترل سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن(

تصاویر زیر مربوط به خودروهای فرمان سمت چپ می باشد. 
موقعیت و شکل دکمه ها در خودروهای فرمان سمت راست متفاوت است. 

  تنظیم کردن دما 
 افزایش دما 
 کاهش دما  

*: در صورت تجهیز

گرم
سرد
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1-6. نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( و سیستم گرمکن ....

  تنظیم سرعت فن 
 افزایش سرعت فن 
 کاهش سرعت فن 

فن خاموش می گردد.  با فشار دادن دکمه

  تغییر دادن حالت های جریان هوا 
به  را  کلید  هوا،  جریان  حالت های  دادن  تغییر  برای 

سمت باال یا پایین حرکت دهید.
هربار با عملکرد کلید، جهت دریچه های خروجی 

جریان هوا تغییر می کند. 
 جهت جریان هوا رو به صورت )قسمت باالی بدن( 

 جهت جریان هوا رو به صورت و پاها
 جهت جریان هوا رو به پاها 

 جهت جریان هوا رو به پاها و عملکرد بخارزدایی 
شیشه جلو
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سایر عملکردها

  تغییر وضعیت بین حالت ورود هوای بیرون و گردش هوای داخل خودرو 

  را فشار دهید. 
کلید

وضعیت بین حالت ورود هوای بیرون )نشانگر خاموش( و گردش 
هر بار با فشار دادن کلید  

هوای داخل )نشانگر روشن( تغییر می کند. 
  بخارزدایی شیشه جلو 

از سیستم بخارزدایی جهت از بین بردن بخار روی شیشه جلو و شیشه های جانبی جلو استفاده می گردد.

را فشار دهید. 
 

کلید 

عملکرد رطوبت زدایی انجام گرفته و سرعت فن افزایش می یابد.
در صورت استفاده از حالت گردش هوای داخل، کلید حالت ورود هوای بیرون/ گردش هوای داخل 
را در حالت ورود هوای بیرون تنظیم نمایید. )ممکن است این تغییر حالت بصورت اتوماتیک انجام 

شود.(
جهت بخارزدایی سریع شیشه جلو و شیشه های جانبی جلو، میزان جریان هوا و دما را باال ببرید. 

پس از بخارزدایی شیشه جلو برای بازگشت به حالت قبلی، کلید  را مجدد فشار دهید. 
  گرمکن شیشه عقب و آینه های بغل 

از این عملکرد برای گرم کردن شیشه عقب و برطرف کردن قطرات باران، شبنم و بخار از سطح آینه های 
بغل استفاده می شود. 

را فشار دهید. 
 

کلید 

پس از مدتی گرمکن شیشه بطور اتوماتیک خاموش می گردد. 

 1-6 نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( و سیستم گرمکن....
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دریچه های خروجی جریان هوا

  موقعیت دریچه های خروجی جریان هوا 
بسته به حالت انتخابی جهت جریان هوا، وضعیت 
دریچه های خروجی جریان هوا و حجم جریان هوا 

خروجی تغییر می کند. )f صفحه 561( 
 : برخی از مدل ها 

  نحوه تنظیم موقعیت باز کردن و بستن دریچه های خروجی جریان هوا 
 جریان هوا را مستقیم به سمت راست یا چپ، 

باال یا پایین هدایت می کند. 
بستن دریچه های خروجی  یا  باز کردن  برای   
سمت  به  را  شکل  دایره ای  کلید  هوا،  جریان 

باال بچرخانید. 

1-6. نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( و سیستم گرمکن ....
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  بخار گرفتن شیشه ها 

 زمانی که رطوبت داخل خودرو خیلی باال باشد، شیشه به آسانی بخار می کند. با فشار دادن کلید  
خروج هوا از دریچه ها باعث رطوبت زدایی شده و شیشه جلو به طور مؤثری بخارزدایی می گردد.

 اگر کلید  را در حالت خاموش قرار دهید، ممکن است شیشه ها به آسانی بخار کنند.
 در صورت استفاده از حالت گردش هوای داخل، ممکن است شیشه ها بخار کنند. 

  حالت ورود هوای تازه بیرون/ گردش هوای داخل 
 حین رانندگي در جاده هاي پر گرد و خاک همانند تونل ها یا در ترافیک سنگین، کلید  را در 
وضعیت گردش هوای داخل قرار دهید. این حالت براي جلوگیري از ورود هواي آلوده بیرون به داخل 
خودرو موثر است. در حالت خنک کردن ، قراردادن کلید در وضعیت گردش هواي داخل، درون خودرو 

سریعتر خنک می شود. 
 ممکن است حالت گردش هوای داخل/ ورود هوای بیرون با توجه به تنظیمات دما یا دمای داخل بطور 

اتوماتیک تغییر کند.
  در صورتی که دمای هوای بیرونی تا دمای F( 0° C °32( کاهش یابد.

، فشرده شود، ممکن است عملکرد رطوبت زدایی فعال نشود. حتی زمانی که کلید 
  تهویه و بوی سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن(

 برای ورود هوای تازه بیرون، سیستم تهویه مطبوع را در حالت ورود هوای تازه بیرون تنظیم نمایید.
از بیرون و داخل وارد سیستم تهویه هوای  انواع بوهاي مختلف  ایرکاندیشن   حین استفاده از سیستم 
مطبوع شده و در آنجا جمع مي شوند. در نتیجه ممکن است هواي خروجي از دریچه ها بوي نامطبوعي 

داشته باشد.
 برای کاهش بوی احتمالی سیستم تهویه هوای مطبوع: 

توصیه می شود قبل از خاموش کردن خودرو، سیستم تهویه هوای مطبوع را در حالت ورود هوای تازه 
بیرون تنظیم نمایید. 

  فیلتر سیستم تهویه هوای مطبوع 
f صفحه 649

 1-6 نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( و سیستم گرمکن....
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 هشدار

  پپیشگیری از بخار گرفتگی شیشه های جلو
 حین کار کردن کولر، درهوای بسیار مرطوب از کلید  استفاده نکنید.

تفاوت بین دماي بیرون و دماي شیشه جلو منجر به بخارگرفتگی سطح بیروني شیشه جلو و در نتیجه 
مسدود شدن دید شما مي شود.

 از قراردادن هرچیزی روی جلو داشبورد خودداری نمایید، 
ممکن است باعث مسدود شدن خروجی های هوا گردد. 
درغیراین صورت ممکن است جریان هوا مسدود شده و از 

عملکرد بخارزدایی شیشه های جلو جلوگیری شود.

  جلوگیری از سوختگی
درصورت فعال بودن سیستم گرمکن آینه های بغل، از دست زدن به سطح آینه های بغل خودداری نمایید. 

 توجه
  برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری 

در صورت خاموش بودن موتور از روشن گذاشتن سیستم گرمکن بیش از زمان الزم خودداری نمایید. 

1-6. نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( و سیستم گرمکن ....
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سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( اتوماتیک*

دریچه های خروجی جریان هوا و سرعت فن بطور اتوماتیک براساس تنظیمات دما تنظیم خواهند شد.

کلیدهای کنترل سیستم تهویه هوای مطبوع

تصاویر زیر مربوط به خودروهای فرمان سمت چپ می باشد. 
موقعیت و شکل دکمه های در خودروهای فرمان سمت راست متفاوت است.

  تنظیم دما 
 افزایش دما
 کاهش دما 

*: در صورت تجهیز

 1-6 نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( و سیستم گرمکن....
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  تنظیم سرعت فن 
 افزایش سرعت فن 
 کاهش سرعت فن 

فن خاموش می گردد.  با فشار دادن دکمه

  تغییر دادن حالت های جریان هوا 
به  را  کلید  هوا،  جریان  حالت های  دادن  تغییر  برای 

سمت باال یا پایین حرکت دهید.
هربار با عملکرد کلید، جهت دریچه های خروجی 

جریان هوا تغییر می کند. 
 جهت جریان هوا رو به صورت )قسمت باالی بدن( 

 جهت جریان هوا رو به صورت و پاها
 جهت جریان هوا رو به پاها 

 جهت جریان هوا رو به پاها و عملکرد بخارزدایی 
شیشه جلو

1-6. نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( و سیستم گرمکن ....
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را فشار  دهید. 
  

  1 کلید

عملکرد رطوبت زدایی فعال می شود. با توجه به تنظیمات دما، سرعت فن و حالت دریچه های خروجی 
جریان هوا بطور اتوماتیک تنظیم می شود. 

  2 دما تنظیم می گردد. 

  3 جهت توقف عملکرد، کلید  را فشار دهید. 

  نشانگر حالت اتوماتیک 
درصورت انجام تنظیمات سرعت فن یا حالت های جریان هوا نشانگر حالت اتوماتیک خاموش می شود. با 

این وجود، حالت اتوماتیک برای عملکردهایی غیراز آن هایی که تغییر داده اید حفظ می گردد.
  نحوه تنظیم کردن جداگانه دمای صندلی راننده و سرنشین 

برای فعال کردن حالت کنترل دوگانه، روش های زیر را انجام دهید: 

  کلید  را فشار دهید. 

 تنظیمات دمای سمت سرنشین را تنظیم کنید. 
در صورت فعال شدن حالت کنترل دوگانه، چراغ نشانگر روشن می شود. 

نحوه استفاده از حالت اتوماتیک
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سایر عملکردها

  تغییر وضعیت بین حالت ورود هوای بیرون و گردش هوای داخل خودرو 

  را فشار دهید. 
کلید

وضعیت بین حالت ورود هوای بیرون )نشانگر خاموش( و گردش 
هربار با فشار دادن کلید  

هوای داخل )نشانگر روشن( تغییر می کند. 
  بخارزدایی شیشه جلو 

از سیستم بخارزدایی جهت از بین بردن بخار روی شیشه جلو و شیشه های جانبی جلو استفاده می گردد.

کلید  را فشار دهید. 

عملکرد رطوبت زدایی انجام گرفته و سرعت فن افزایش می یابد. 
در صورت استفاده از حالت گردش هوای داخل،کلیدحالت ورود هوای بیرون/ گردش هوای داخل 
را در حالت ورود هوای بیرون تنظیم نمایید. )ممکن است این تغییر حالت بصورت اتوماتیک انجام 

شود.(
جهت بخارزدایی سریع شیشه جلو و شیشه های جانبی جلو، میزان جریان هوا و دما را باال ببرید. 

پس از بخارزدایی شیشه جلو برای بازگشت به حالت قبلی، کلید  را مجدد فشار دهید. 
  گرمکن شیشه عقب و آینه های بغل 

از این عملکرد برای گرم کردن شیشه عقب و برطرف کردن قطرات باران، شبنم و بخار از سطح آینه های 
بغل استفاده می شود. 

را فشار دهید. 
  

کلید

پس از مدتی گرمکن شیشه بطور اتوماتیک خاموش می گردد. 
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  عملکرد یخ زدایی برف پاک کن های شیشه جلو )در صورت تجهیز(
این عملکرد از تشکیل یخ  روی شیشه جلو و تیغه های برف پاک کن جلوگیری می کند. 

را فشار دهید. 
  

کلید

پس از مدتی عملکرد یخ زدایی برف پاک کن شیشه جلو بطور اتوماتیک غیرفعال می شود. 
  سفارشی سازی فن 

تنظیمات سرعت فن قابل تغییر است. 

  1 کلید  رافشار دهید.

را فشار دهید.
 

  2 کلید 

فشار داده می شود، سرعت فن مانند زیر تغییر می کند. 
 

  3 هربار که کلید 

”NORMAL”

f

”ECO”

f

”FAST”
   )حالت سریع(      )حالت مصرف         )حالت عادی(

                            بهینه سوخت(       

f
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دریچه های خروجی جریان هوا

  موقعیت دریچه های خروجی جریان هوا 
بسته به حالت انتخابی جهت جریان هوا، وضعیت 
دریچه های خروجی جریان هوا و حجم باد خروجی 

تغییر می کند. )f صفحه 567( 
 : برخی از مدل ها 

  نحوه تنظیم موقعیت باز کردن و بستن دریچه های خروجی جریان هوا 
 جریان هوا را مستقیم به سمت راست یا چپ، 

باال یا پایین هدایت می کند. 
بستن دریچه های خروجی  یا  باز کردن  برای   
سمت  به  را  شکل  دایره ای  کلید  هوا،  جریان 

باال بچرخانید. 
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  نحوه استفاده از حالت اتوماتیک 
با توجه به تنظیمات دما و شرایط هوای بیرون، سرعت فن بطور اتوماتیک تنظیم می شود. بنابراین ممکن 

است عملکرد فن برای مدتی متوقف شود تا هوای گرم و سرد بالفاصله پس از اینکه کلید  فشار 
داده شود آماده وزیدن گردد. 

  بخار گرفتن شیشه ها 
 زمانی که رطوبت داخل خودرو خیلی باال باشد، شیشه به آسانی بخار می کند. با فشار دادن کلید  

هوای خروجی از دریچه ها رطوبت زدایی شده و شیشه جلو به طور مؤثری بخارزدایی می گردد.

 اگر کلید  را در حالت خاموش قرار دهید، ممکن است شیشه ها به آسانی بخار کنند.
 در صورت استفاده از حالت گردش هوای داخل، ممکن است شیشه ها بخار کنند. 

  حالت ورود هوای تازه بیرون/ گردش هوای داخل 
 حین رانندگي در جاده هاي پر گرد و خاک همانند تونل ها یا در ترافیک سنگین، دکمه ورود هوای 
بیرون/ گردش هوای داخل را در وضعیت گردش هوای داخل قراردهید. این حالت براي جلوگیري از ورود 
هواي آلوده بیرون به داخل خودرو موثر است. در حالت خنک کردن، قراردادن کلید در وضعیت گردش 

هواي داخل، درون خودرو سریعتر خنک می شود. 
 ممکن است حالت گردش هوای داخل/ ورود هوای بیرون با توجه به تنظیمات دما یا دمای داخل بطور 

اتوماتیک تغییر کند.
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 Eco عملکرد سیستم تهویه مطبوع )ایرکاندیشن( در حالت رانندگی  
 برای در اولویت قرار دادن کاهش مصرف سوخت در حالت رانندگی Eco در شرایط زیر عملکرد سیستم 

تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( کنترل می شود:
• برای محدود کردن ظرفیت سرمایش/گرمایش دور موتور و عملکرد کمپرسور کنترل می گردد.

• درصورت انتخاب حالت اتوماتیک، سرعت فن محدود می گردد.
 برای بهینه سازی عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن(، موارد زیر را انجام دهید:

• سرعت فن را تنظیم نمایید.
• تنظیمات دما را انجام دهید.

• حالت رانندگی Eco را غیرفعال نمایید.
 حتی زمانی که حالت رانندگی Eco تنظیم می شود، حالت بهینه سیستم تهویه هوای مطبوع با فشار دادن 

، خاموش می گردد. کلید 
  در صورتی که دمای هوای بیرونی تا دمای F( 0° C °32( کاهش یابد.

، فشرده شود، ممکن است عملکرد رطوبت زدایی فعال نشود. حتی زمانی که کلید 
  تهویه و بوی سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن(

 برای ورود هوای تازه بیرون، سیستم تهویه مطبوع را در حالت ورود هوای تازه بیرون تنظیم نمایید.
انواع بوهاي مختلف از بیرون و داخل وارد سیستم تهویه هوای   حین استفاده از سیستم ایرکاندیشن 
مطبوع شده و در آنجا جمع مي شوند. درنتیجه ممکن است هواي خروجي از دریچه ها بوي نامطبوعي 

داشته باشد.
 برای کاهش بوی احتمالی سیستم تهویه هوای مطبوع: 

• توصیه می شود قبل از خاموش کردن خودرو، سیستم تهویه هوای مطبوع را در حالت ورود هوای تازه 
بیرون تنظیم نمایید. 

• بالفاصله پس از روشن کردن سیستم تهویه هوای مطبوع در حالت اتوماتیک، ممکن است زمان شروع 
عملکرد فن برای مدت کوتاهی تأخیر داشته باشد.
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nanoeTM*1 )در صورت تجهیز(   
سیستم تهویه هوای مطبوع با فناوری nanoeTM سازگار است. این فناوری با دمیدن هوای تازه در اتاق 
خودرو همراه با خارج شدن ذرات اسیدی nanoeTM روی قطرات آب از طریق دریچه های 2* کناری قسمت 

سرنشین کمک می کند. 
  زمانی که فن روشن است، سیستم nanoeTM فعال می شود.

 زمانی که فن در شرایط زیر فعال می گردد، عملکرد سیستم به حداکثر رسیده و چنانچه شرایط زیر وجود 
نداشته باشد، ممکن است سیستم nanoeTM با ظرفیت کامل فعال نشود. 

• از دریچه های خروجی باد رو به صورت، رو به صورت و پاها یا روبه پاها استفاده شود. 
)f صفحه 561(

• دریچه کناری سمت سرنشین باز باشد. 
 زمانی که nanoeTM تولید می گردد، مقدار کمی ذرات اوزون منتشر شده و ممکن است در شرایطی بوی 
کمی استشمام گردد. با این وجود این مقدار همان مقدار موجود در طبیعت مانند فضای سبز است و 

تأثیری روی بدن انسان ندارد. 
فنی  نقص   دهنده  نشان  صدا  این  شود.  شنیده  )نویز( ضعیفی  صدای  عملکرد،  انجام  حین  است   ممکن 

نمی باشد. 
nanoeTM :*1 و عالمت nanoeTM از عالئم تجاری شرکت پاناسونیک است. 

2*: با توجه به دما و شرایط رطوبتی، سرعت فن و جهت جریان هوا ممکن است nanoeTM با ظرفیت 
کامل فعال نشود. 

  فیلتر سیستم تهویه هوای مطبوع 
f صفحه 649
  سفارشی سازی

تنظیمات )مانند تنظیمات سیستم تهویه هوای مطبوع( قابل تغییر است. 
)مشخصه های سفارشی سازی f صفحه 776(
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 هشدار

  پیشگیری از بخار گرفتگی شیشه های جلو
 حین کار کردن کولر، در هوای بسیار مرطوب از کلید  استفاده نکنید.

تفاوت بین دماي بیرون و دماي شیشه جلو منجر به بخار گرفتگی سطح بیروني شیشه جلو و در نتیجه 
مسدود شدن دید شما مي شود.

خودداری  داشبورد  جلو  روی  چیزی  هر  دادن  قرار  از   
نمایید، ممکن است باعث مسدود شدن خروجی های هوا 
مسدود  هوا  است جریان  ممکن  غیراین صورت  در  شود. 
شده و از عملکرد مه زدایی شیشه های جلو جلوگیری شود.

  جلوگیری از سوختگی
 درصورت فعال بودن سیستم بخارزدایی آینه های بغل، از دست زدن به سطح آینه های بغل خودداری 

نمایید. 
 خودروهای مجهز به سیستم یخ زدایی برف  پاک کن های شیشه جلو: در صورت فعال بودن سیستم 
یخ زدایی برف  پاک کن شیشه جلو از لمس شیشه قسمت پایین شیشه جلو یا قسمت کناری ستون های 

جلو خودداری نمایید. 
  مولد nanoeTM )در صورت تجهیز(

بدلیل اینکه مولد دارای قطعات با ولتاژ باال می باشد از جدا کردن یا تعمیر آن خودداری نمایید. چنانچه 
مولد نیاز به تعمیر دارد. با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید. 
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 توجه
  برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری 

حین خاموش بودن موتور، از روشن گذاشتن سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( بیش از زمان 
الزم خودداری کنید. 

  برای جلوگیری از صدمه دیدن nanoeTM )در صورت تجهیز( 
از وارد کردن اشیاء به داخل دریچه خروج باد سمت راننده، چسباندن هر جسمی روی دریچه یا استفاده 
از اسپری در اطراف دریچه سمت راننده خودداری نمایید. در غیراینصورت مولد nanoeTM بدرستی 

کار نمی کند. 
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گرمکن صندلی/ گرمکن غربیلک فرمان*

گرمکن صندلی و غربیلک فرمان، به ترتیب قسمت های کناری فرمان و صندلی ها را گرم می کند.

 هشدار

 درصورت روشن بودن گرمکن صندلی و غربیلک فرمان، برای جلوگیری از آسیب دیدن افراد زیر حین 
تماس با صندلی ها و غربیلک فرمان مراقبت الزم را انجام دهید:
• نوزادان، کودکان خردسال، سالخوردگان، افراد بیمار و معلول

• افراد دارای پوست حساس
• افرادی که خسته می باشند

غیره(  و  سرماخوردگی  خواب آور،  داروهای  )شامل  خواب آور  داروی  یا  الکلی  مشروبات  که  افرادی   •
مصرف نموده اند.

 جهت جلوگیری از سوختگی جزئی یا گرم شدن بیش از اندازه به پیشگیری های زیر توجه کنید.
• هنگام استفاده از گرمکن صندلی از پوشاندن صندلی با پتو یا تشکچه خودداری نمایید.

• از گرمکن صندلی بیش از حد نیاز استفاده نکنید.

 توجه

 از قرار دادن اجسام سنگین لبه دار روی صندلی خودداری کرده و اجسام نوک تیز )سوزن، ناخن و غیره( 
را در صندلی فرو نکنید.

از گرمکن های صندلی و  باتری  از خالی شدن شارژ  برای جلوگیری  در صورت خاموش بودن موتور،   
غربیلک فرمان استفاده نکنید. 

 *: در صورت تجهیز
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گرمکن غربیلک فرمان

گرمکن غربیلک فرمان روشن/ خاموش )on/off( می شود.
حین عملکرد گرمکن غربیلک فرمان، چراغ نشانگر روشن می گردد. 

 خودروهای فرمان سمت چپ                               خودروهای فرمان سمت راست 

  شرایط عملکردی 
 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند 

در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن "ON" از گرمکن غربیلک فرمان می توان استفاده کرد. 
 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند.

در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن IGNITION ON از گرمکن غربیلک فرمان می توان 
استفاده کرد. 
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گرمکن صندلی
عملکرد  شرایط  می شود،  داده  فشار  کلید  که  هربار 

مانند زیر تغییر می کند. 
سطح  )دو   Mid  f می شود(  روشن  سطح  )سه   Hi
می شود(  روشن  سطح  )یک   Lo  f می شود(  روشن 

off f )خاموش(
رنگ(  )کهربای  سطح  نشانگر  عملکرد،  حین 

روشن می شود. 

  شرایط عملکردی 
 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند 

در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن "ON" از گرمکن صندلی می توان استفاده کرد. 
 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند.

می توان  صندلی  گرمکن  از   "IGNITION ON" روشن  موقعیت  در  موتور  سوئیچ  داشتن  قرار  صورت  در 
استفاده کرد. 
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لیست چراغ های داخلی

 چراغ های آینه  آرایشی )در صورت تجهیز( )f صفحه595(
 چراغ های داخلی/ چراغ های سقفی )نقشه خوانی( جلو )در صورت تجهیز( )f صفحه 581، 581(

 چراغ داخلی عقب )در صورت تجهیز( )f صفحه 581(
 چراغ سوئیچ موتور )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

 چراغ جعبه داشبورد )f صفحه 584(
 چراغ جالیوانی )در صورت تجهیز(

 چراغ روی درب )در صورت تجهیز(
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2-6. نحوه استفاده از چراغ های داخلی خودرو         

چراغ های داخلی )در صورت تجهیز(

  جلو
موقعیت درب روشن/ خاموش می گردد. 

  عقب 
 روشن  

 موقعیت درب
)off( خاموش 

چراغ های سقفی )در صورت تجهیز(

چراغ ها روشن/ خاموش می شوند. 
الدری،  کلید  با  سقفی  چراغ های  ارتباط  دلیل  به 
فشردن  با  حتی  هستند  روشن  چراغ ها  زمانیکه 

کلید مربوطه چراغ ها خاموش نخواهند شد. 
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  سیستم روشنایی با ورود 
 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند 

زمانی که کلید چراغ داخلی در موقعیت درب باشد، بدون در نظر گرفتن قفل/ باز بودن قفل درب ها و یا 
باز/ بسته بودن درب ها، چراغ های داخلی با توجه به موقعیت سوئیچ موتور بطور اتوماتیک روشن/ خاموش 

می شوند. 
 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند 

زمانی که کلید چراغ داخلی در موقعیت درب باشد، با توجه به موقعیت سوئیچ موتور، وجود سوئیچ الکترونیکی 
و صرفنظر از اینکه درب ها قفل / باز بودن قفل درب ها و یا باز / بسته بودن درب ها، چراغ های داخلی و چراغ  

سوئیچ موتور بطور اتوماتیک روشن/ خاموش می شوند.
  چراغ روشنایی آینه بغل )در صورت تجهیز(

با توجه به وجود سوئیچ الکترونیکی )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( یا باز بودن قفل 
درب ها، چراغ روشنایی آینه بغل بطور اتوماتیک روشن می شود. 

  برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری 
چراغ های زیر پس از 20 دقیقه بطور اتوماتیک خاموش خواهند شد: 

 چراغ  داخلی/ چراغ های سقفی )نقشه خوانی( )در صورت تجهیز(
 چراغ داخلی عقب )در صورت تجهیز(

 چراغ محفظه بار 
 چراغ های آرایشی )در صورت تجهیز(

  سفارشی سازی 
تنظیمات )مانند مدت زمان سپری شده پیش از خاموش شدن چراغ ها( قابل تغییر است. 

)مشخصه های سفارشی سازی f صفحه 776(

2-6. نحوه استفاده از چراغ های داخلی خودرو         
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لیست جعبه های نگهدارنده

 جعبه داشبورد   )f صفحه 584(                             جالیوانی         )f صفحه 586(
 جای بطری       )f صفحه 585(                             جعبه کنسول   )f صفحه 584(

 هشدار

 از ترک کردن خودرو با وجود عینک، فندک یا قوطي اسپري داخل فضاهاي نگهدارنده خودداري نمایید؛ 
چرا که حین باالرفتن دماي داخل اتاق، ممکن است حوادث زیر رخ دهد:

• اگر عینک  در تماس با دیگر اجسام قرار گیرد، ممکن است بر اثر گرما تغییر شکل یافته یا ترک بخورد.
• فندک یا قوطی های اسپري  ممکن است منفجر شوند. در صورت تماس با دیگر اجسام، فندک ممکن 

است آتش گرفته یا گاز درون قوطی اسپري آزاد شود و منجر به آتش سوزي گردد.
نگهدارید.  بسته  را  آن ها  درب  نگهدارنده،  محفظه های  از  نکردن  استفاده  درصورت  یا  رانندگی  حین   
به  بیرون پرتاب شوند و  به  ناگهانی، ممکن است اجسام  یا تغییر مسیر  ناگهانی  درصورت ترمزگیری 

سرنشین برخورد کرده و منجربه بروز تصادف گردد.

3-6. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
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جعبه داشبورد 

برای باز کردن جعبه داشبورد، دکمه را فشار دهید. 

در صورت روشن شدن چراغ های عقب، چراغ جعبه داشبورد نیز روشن می شود. 

جعبه کنسول

حین باالکشیدن دکمه، درپوش را باال آورید.
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3-6. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده

جا بطری

 جلو                                                             عقب

 درصورت قرار دادن بطری، درب بطری را ببندید. 
 بسته به اندازه یا شکل بطری ممکن است بعضی از آن ها در جا بطری جا نشوند. 

 هشدار

از قرار دادن هرچیزی غیر از بطری در جابطری خودداری نمایید. در صورت بروز تصادف یا ترمزهای 
ناگهانی ممکن است اجسام دیگر از جا بطری بیرون افتاده و منجر به آسیب های جسمی شوند.
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جا لیوانی

مطابق تصویر، عمق جالیوانی عقب قابل تغییر است.

 هشدار

از قرار دادن اجسامی بجز لیوان یا قوطی آلومینیومی درون جالیوانی خودداری نمایید.
زیرا اجسام دیگر در صورت بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی ممکن است بیرون افتاده منجربه صدمات 

جسمی گردند. در صورت امکان برای جلوگیری از بروز سوختگی، روی نوشیدنی های داغ را بپوشانید.

3-6. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
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تجهیزات محفظه بار

قالب بار )در صورت مجهزبودن(

برای محکم نگه داشتن بارهای قابل حرکت، قالب بار 
تعبیه شده است.

 هشدار

به  را  آن ها  همواره  قالب ها،  از  نکردن  استفاده  صورت  در  جسمی،  آسیب های  بروز  از  جلوگیری  برای 
موقعیت اولیه خود باز گردانید.

قالب آویزان کردن کیف و کیسه 

 توجه
از آویزان کردن اجسامی سنگین تر از )2kg ).4.4Ib روی این قالب ها خودداری نمایید. 

3-6. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
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جعبه های جانبی )در صورت تجهیز(

طاقچه را پیاده کنید.

                      B نوع                                                                 A نوع 
                                                               

    C نوع 

3-6. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
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جعبه های جانبی کنار محفظه بار

                                                               A نوع 

          B نوع 
دکمه را بچرخانید و درپوش را باز کنید.

3-6. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
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محل قرار دادن جعبه کمک های اولیه

                      B نوع                                                                 A نوع 

                      D نوع                                                                 C نوع 

)D باز کردن و بستن طاقچه )فقط نوع  
مطابق تصویر حین باال آوردن طاقچه آن را محکم نمایید. 

3-6. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
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پوشش محفظه بار )در صورت تجهیز(

  A نوع 
  1 بند را از قالب جدا کرده و پوشش محفظه بار را 

در موقعیت افقی قرار دهید.

و  به سمت خود کشیده  را  بار  پوشش محفظه   2  

پیاده  بار  محفظه  پوشش  تا  آورید  باال  سپس 
شود.

 موقعیت نصب کردن 
پوشش محفظه  گرفتن  قرار  از  نصب  حین 

بار در موقعیت اصلی آن مطمئن شوید.
 موقعیت پیاده کردن

3-6. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
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B نوع 
  پیاده کردن پوشش محفظه بار 

  1 بند را از قالب جدا کنید.

  2 قالب را از پایه قالب جدا کنید.

  جمع کردن پوشش محفظه بار
  1 با دو دست خود پوشش محفظه بار را نگه دارید. 

را در دو طرف پوشش  انگشت شست خود  دو 
)جهت مخالف( قرار دهید. 

 

3-6. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
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  2 یک طرف پوشش را به سمت خود تا کنید.

مخالف  در جهت  را  دیگر  تصویر سمت  مطابق   3  

بچرخانید.

به  را  آن  سپس  و  کرده  درست  کوچکی  دایره   4  

سمت داخل تا نمایید.

  5 مطمئن شوید که سه دایره کنار هم قرار گرفته 

باشند. 

3-6. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
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اطمینان  بار  محفظه  پوشش  کامل  شدن  تا  از   6  

حاصل نمایید. 

 هشدار

 از قرار دادن اجسام روی پوشش محفظه بار خودداری نمایید. زیرا در اثر ترمز یا دور زدن ناگهانی، 
ممکن است این اجسام پرتاب شده و به سرنشینان برخورد نماید و منجر به تصادف ناگهانی و در نتیجه 

آسیب های جسمی جدی یا مرگ شود.
 از قرار گرفتن کودکان روی پوشش محفظه بار خودداری نمایید. در غیر اینصورت منجربه صدمه دیدن 

پوشش محفظه بار شده و ممکن است باعث آسیب های جسمی جدی یا مرگ کودک شود .
 فقط نوع B: از تا بودن صحیح پوشش محفظه بار مطمئن شوید. در غیراینصورت ممکن است پوشش 

بطور ناگهانی باز و منجر به بروز آسیب های جسمی جدی گردد. 
 از وصل شدن صحیح بند قالب اطمینان حاصل نمایید. 

 توجه
هنگام تا کردن پوشش محفظه بار از وارد کردن فشار بیش از اندازه به آن خودداری نمایید. در غیراینصورت 

ممکن است باعث صدمه دیدن پوشش محفظه بار شود.

3-6. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
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سایر تجهیزات داخلی خودرو

آفتابگیر ها

 برای قرار دادن آفتابگیر در موقعیت رو به جلو، آن 
را  به سمت پایین بچرخانید.

 برای قرار دادن آفتابگیر در موقعیت جانبی، آن را 
از گیره جداکنید و به  به سمت پایین بچرخانید، 

سمت موقعیت جانبی حرکت دهید.

آینه های آرایشی 

درپوش آن را به حالت کشویی باز کنید.
در صورت باز کردن درپوش، چراغ روشن می شود. 

)در صورت تجهیز(

4-6. نحوه استفاده از سایر تجهیزات خودرو
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ساعت
با فشار دادن و نگه داشتن دکمه ها، ساعت تنظیم می شود. 

 تنظیم کردن ساعت
 تنظیم کردن دقیقه 

 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: 
در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت ”ACC” یا ”ON”، ساعت نمایش داده می شود. 

خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: 
در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت ACCESSORY یا IGNITION ON، ساعت نمایش داده 

می شود. 
 زمانی که ترمینال های باتری جدا شده و مجدد وصل شوند، ساعت بطور اتوماتیک در زمان 1:00 تنظیم 

می گردد. 
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4-6. نحوه استفاده از سایر تجهیزات خودرو

خروجی برق

توصیه می شود برای وسایل الکترونیکی که کمتر از 12VDC/10A )کمتر از 12 ولت جریان مستقیم با جریان 
کمتر از 10 آمپر و توان مصرفی کمتر از 120W( برق مصرف می کنند از خروجی برق استفاده نمایید. 

هنگام استفاده از وسایل  الکترونیکی، مطمئن شوید که توان مصرفی تمام وسایل متصل شده به خروجی 
برق کمتر از 120W باشد.

و  آورید  باال  را  درپوش  دکمه،  کشیدن  باال  حین   1  

جعبه کنسول را باز نمایید.

  2 پوشش را باز کنید. 

 خودروهای فاقد سیستم ورود واستارت هوشمند: 
در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت ”ACC” یا ”ON”، خروجی برق قابل استفاده است.  

خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: 
در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت ACCESSORY یا IGNITION ON، خروجی برق قابل 

استفاده است.  
 Stop چنانچه پس از خاموش شدن موتور بوسیله سیستم : Stop & Start خودروهای مجهز به سیستم 
Start &، موتور مجدد روشن شود، ممکن است خروجی برق بطور موقت غیرقابل استفاده باشد، اما این 

مورد نشان دهنده نقص فنی سیستم نیست.
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 توجه
 براي جلوگیري از صدمه دیدن خروجي  برق، زماني که از خروجي  برق استفاده نمي کنید، درپوش آن را 

ببندید.
  اجسام خارجي یا مایعات ممکن است وارد خروجي برق شده، منجر به اتصالي شوند.

 برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری، حین خاموش بودن موتور، از خروجی برق بیش از زمان 
الزم استفاده نکنید. 

دستگیره های سقفی

حین نشستن روی صندلی برای کمک به حفظ تعادل 
سقف  روی  کمکی،  سقفی  دستگیره های  سرنشین، 

تعبیه شده است.

 هشدار

حین ورود یا خروج از خودرو یا بلند شدن از روی صندلی از دستگیره سقفی استفاده نکنید.

 توجه
براي جلوگیري از صدمه دیدن دستگیره های سقفی، از آویزان کردن بار سنگین روی دستگیره های سقفی 

خودداری نمایید.

4-6. نحوه استفاده از سایر تجهیزات خودرو



7 نگهداري و مراقبت
599

1-7. نگهداری و مراقبت
تمیز کردن و محافظت از بیرون خودرو.................600
تمیز کردن و محافظت از داخل خودرو..................605

2-7. نگهداری
الزامات نگهداری......................................................609

۳-7. نگهداری قابل انجام توسط مالک 
پیشگیری  های مرتبط با نگهداری های

قابل انجام توسط مالک.......................................612
درب موتور................................................................615
قرار دادن جک........................................................617
محفظه موتور...........................................................618
الستیک ها................................................................631
فشار  باد الستیک ......................................................644
چرخ ها )رینگ و الستیک(.......................................646
فیلتر سیستم تهویه هوای مطبوع..........................649

باتری ریموت/ فرستنده کنترل از 
راه دور بی سیم........................................................652
بازدید و تعویض فیوزها............................................656
المپ چراغ ها............................................................661



1-7. نگهداري و مراقبت     600

تميز کردن و محفاظت از بيرون خودرو

براي حفاظت از خودرو و نگه داشتن آن طبق شرايط اوليه، موارد زير را انجام دهيد:

 تمیز کردن را از باال به پایین شروع کرده، به بدنه خودرو آب بپاشید، دیواره چرخ ها و زیر خودرو را تمیز 
کنید تا هرگونه گرد و خاک و آشغال تمیز شود.

 با استفاده از اسفنج یا پارچه نرم مثل جیر، بدنه خودرو را تمیز کنید.
 براي لکه هایي که سخت پاک می شوند، از صابون شستشوي خودرو استفاده کرده و کاماَل آب کشی کنید.

 هرگونه آب را خشک نمایید.
 زماني که الیه ضد آب خودرو از بین رفت، خودرو را واکس بزنید.

اگر آب به صورت قطره روي سطح تمیز نمي ماند، هنگام خنک بودن، به بدنه خودرو واکس بزنید.

 پوشش خود ترميمی 
بدنه خودرو دارای پوشش خود ترمیمی است که در برابر خراشیدگی های بسیار کوچک وسطحی ایجاده 

شده در کارواش و غیره مقاوم است. 
 عمر این پوشش حدود 5 تا 8 سال است.

 بسته به عمق خراش ایجاد شده و دمای بیرون، زمان ترمیم متفاوت است. ممکن است در صورت استفاده 
از آب گرم و گرم شدن پوشش ترمیمی، زمان ترمیم نیز کوتاهتر شود. 

 خراشیدگی های عمیق ایجاده شده بوسیله کلید و سکه قابل ترمیم نمی باشد. 
 از واکس حاوی مواد پاک کننده استفاده نکنید. 



601
ت  

اقب
مر

 و 
ری

دا
گه

ن

7 

1-7. نگهداري و مراقبت     

  کارواش اتوماتيک
 پیش از شستن خودرو، آینه های بغل را تا کنید. شستشو را از جلوی خودرو آغاز کرده و قبل از رانندگی 

آینه های بغل را باز نمایید. 
  فرچه هاي مورد استفاده در کارواش هاي اتوماتیک ممکن است سطح خودرو را خراشیده و به رنگ خودرو 

آسیب برسانند.
 در بعضی از کارواش های اتوماتیک ممکن است بادگیر عقب قابل شستشو نباشد و احتمال صدمه دیدن 

خودرو افزایش یابد.  
  شستشو با فشار باالی آب 

 اجازه ندهید نازل کارواش خیلي به پنجره ها نزدیک شود.
 پیش از استفاده از کارواش، چک کنید درب پرکن باک سوخت به طور کامل بسته باشد.

  نکاتی در مورد سيستم ورود و استارت هوشمند )در صورت تجهيز(
اگر دستگیره درب حین قرارداشتن ریموت در محدوده شناسایی خیس شود، ممکن است قفل درب به 

دفعات باز و بسته شود. در این صورت، حین شستشوي خودرو باید  اقدامات اصالحی زیر را انجام دهید:
 حین شستشوي خودرو سوئیچ را در فاصله ).6 ft( 2m یا بیشتر از خودرو قراردهید. )مراقب باشید که 

سوئیچ دزدیده نشود.(.
 برای غیرفعال کردن سیستم ورود و استارت هوشمند، ریموت را در حالت صرفه جویی در مصرف باتری 

تنظیم نمایید.)f صفحه 173(
  چرخ با رينگ آلومينيومی )در صورت تجهيز(

تمیز  یا  سخت  فرچه هاي  از  نمایید.  تمیز  بالفاصله  را  کثیفی  هرگونه  خنثي  شوینده  از  استفاده  با    
کننده هاي خورنده استفاده نکنید. از شوینده هاي شیمیایي قوي استفاده نکنید.

از شوینده مالیم و واکس مشابه قبلی روي رنگ استفاده کنید.
 حین داغ بودن چرخ ها براي مثال زماني که مسافت طوالني را در هواي گرم رانندگي کرده اید از مواد 

شوینده استفاده نکنید.
 بالفاصله پس از استفاده، شوینده ها را تمیز نمایید.

  سپرها و نوارهای روی درب های جانبی 
از ساییدن این قست ها با شوینده های خورنده اجتناب نمایید.
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 هشدار

  حين شستشوی خودرو 
از ریختن آب به درون محفظه موتور خودداري نمایید ، این کار منجر به آتش گرفتن قطعات الکتریکي 

و غیره مي گردد.
  حين تميز کردن شيشه جلو )خودروهای مجهز به برف پاک کن های شيشه جلو دارای حسگر 

باران( 
کلید برف پاک کن را در موقعیت خاموش OFF قرار دهید. 
داشته  قرار   "AUTO" حالت  در  پاک کن  برف  سوئیچ  اگر 
باشد، ممکن است برف پاک کن در شرایط زیر به طور اتفاقی 
فعال شده باعث جراحت دست ها یا دیگر آسیب های جدی 

و خرابی تیغه برف پاک کن گردد. 
 زمانی که بخش باالیی شیشه جلو، جایی که حسگر باران 

قرار دارد با دست لمس شود.
 زمانی که پارچه مرطوب یا چیزهایی شبیه آن در نزدیکی حسگر باران قرار گیرد.

 در صورتی که جسمی به شیشه جلو برخورد کند.
 در صورتی که مستقیماً سنسور حسگر باران را لمس کنید یا جسمی به حسگر باران برخورد کند.

  پيشگيري هاي مرتبط با لوله اگزوز
دود خروجی از اگزوز منجر به داغ شدن بسیار زیاد لوله اگزوز مي گردد.

حین شستن خودرو مراقب باشید پیش از خنک شدن کامل به لوله اگزوز دست نزنید زیرا منجر به 
سوختگي مي گردد.

  پيشگيری های مرتبط با سپر عقب دارای نشانگر نقطه کور )در صورت تجهيز(
در صورت خراشیدگی و پریدگی رنگ سپر عقب، ممکن است سیستم دچار نقص شود. در این صورت، با 

نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مشورت نمایید.
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 توجه
  پيشگيري از خراب شدن رنگ و زنگ زدگي بدنه و قطعات )چرخ با رينگ آلومينيومي و غيره( 

 در موارد زیر بالفاصله خودرو را بشویید:
• پس از رانندگي در نزدیکي ساحل دریا

• پس از رانندگي در جاده هاي نمک پاشی شده
• اگر گرد ذغال یا صمغ درختان روي رنگ خودرو ریخته است.

• اگر الشه حشرات، مدفوع حشرات یا پرندگان روي رنگ خودرو ریخته است.
• پس از رانندگي در جاده هاي آلوده به دوده، دوده روغني، گرد معدن، پودر آهن یا مواد شیمیایي.

• اگر خودرو به شدت آلوده به گرد و خاک یا گل شود.
• اگر مایعاتي همانند بنزن یا بنزین روي سطح رنگ پاشیده باشد.

 اگر رنگ خراشیده یا پریده، آن را بالفاصله تعمیر نمایید.
 براي جلوگیري از زنگ زدگي چرخ ها، هرگونه کثیفی را تمیز کرده و چرخ ها را در مکاني با رطوبت 

پایین انبار نمایید.
  تميزکردن چراغ هاي بيروني

 چراغ ها را به دقت بشویید. از مواد ارگانیک یا ساینده یا فرچه های سخت استفاده نکنید. این کار به 
سطح چراغ ها آسیب مي زند.

  به چراغ ها واکس نزنید.
   واکس ممکن است به لنز )طلق( چراغ ها آسیب بزند.

  جهت جلوگيری از صدمه ديدن بازوهای برف پاک کن شيشه جلو 
هنگام بلند کردن بازوهای برف پاک کن از شیشه جلو، ابتدا بازوی برف پاک کن سمت راننده را بلند کرده 
و این کار را برای سمت سرنشین نیز تکرار نمایید. زمانی که می خواهید برف پاک کن ها را در جای خود 

قرار دهید ابتدا از سمت سرنشین شروع نمایید.
  حين استفاده از کارواش های اتوماتيک )خودروهای مجهز به برف پاک کن دارای حسگر باران(

  "AUTO" خاموش( قرار دهید. اگر کلید برف پاک کن در موقعیت( off کلید برف پاک کن را در در موقعیت
)اتوماتیک( قرار داشته باشد ممکن است برف پاک کن فعال شده و تیغه برف پاک  کن صدمه ببیند. 
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 توجه
  در صورت استفاده کردن از فشار باالی آب در کارواش 

 خودروهای مجهز به دوربین عقب: حین شتسشوی خودرو از قرار دادن فشار باالی آب بطور مستقیم 
روی دوربین یا محدوده اطراف دوربین خودداری نمایید. به دلیل شوک ناشی از فشار باالی آب، ممکن 

است دوربین به درستی کار نکند. 
  از قرار دادن سر نازل نزدیک به قطعات زیر، گردگیرها )پوشش الستیکی یا قسمت هایی که توسط 
سازنده با رزین پوشانده شده است( یا کانکتورها خودداری نمایید. هنگام قرار گرفتن قطعات در معرض 

فشار باالی آب ممکن است قطعات صدمه ببینند. 
• قطعات مربوط به سیستم انتقال قدرت 

• قطعات مربوط به فرمان
• قطعات مربوط به سیستم تعلیق

• قطعات مربوط به ترمز
  هنگام بلند کردن بازوی برف پاک کن شيشه جلو 

برف  بازوی  قالب های  قسمت  که  نمایید  حاصل  اطمینان 
حین  کنید.  بلند  را  آن ها  سپس  و  داشته  نگه  را   پاک کن 
خودداری  تنهایی  به  تیغه  داشتن  نگه   از  آن ها  کردن  بلند 
نمایید. در غیراین صورت تیغه های برف  پاک کن تغییر شکل 

می دهند. 

قالب برف پاک کن
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 تميزکردن و محفاظت از داخل خودرو

 عملکردهای زير به حفاظت از داخل خودرو و نگه داشتن آن در بهترين شرايط کمک مي کند:

 حفاظت از داخل خودرو

 با استفاده از جاروبرقي آشغال و گرد و خاک را تمیز نمایید. سطح کثیف را با پارچه مرطوب و آب ولرم 
تمیز کنید.

 جهت تمیز کردن سطوحی که هنوز کثیف می باشند از محلول آب رقیق شامل یک درصد شوینده خنثی 
استفاده نمایید. پس از آن آب اضافی را با استفاده از پارچه نم دار برطرف کرده و سپس هرگونه لکه باقی 

مانده از شوینده را پاک نمایید.

 تميزکردن قسمت های چرمي

 گرد و خاک و آشغال را با جاروبرقي تمیز نمایید.
 هرگونه آشغال و گرد و خاک را با پارچه نرم مرطوب با تمیز کننده رقیق تمیز نمایید.

    از محلول آب و حدود %5 تمیزکننده خنثي استفاده نمایید.
 هرگونه آب اضافي را از پارچه بگیرید و شوینده باقي مانده را کاماًل تمیز کنید.

 کل سطح را با پارچه نرم و خشک پاک کنید تا هرگونه رطوبت باقي مانده خشک شود. چرم را درمکانی 
سایه دار و دارای تهویه، خشک نمایید.

 تميز کردن قسمت هايی با پوشش چرم مصنوعي

 هرگونه آشغال را با استفاده از جارو برقي تمیز نمایید.
 برای تمیز کردن این سطح از پارچه نرم مرطوب با محلول آب رقیق شامل یک درصد شوینده خنثی 

استفاده نمایید. 
 آب اضافی پارچه را گرفته و لکه های باقی مانده از مواد شویده و آب را کاماًل تمیز کنید.
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  نگهداري از پوشش هاي چرمي
تویوتا توصیه مي کند داخل خودرو را حداقل سالي دو بار تمیز کنید تا کیفیت باالی داخل خودرو حفظ 

گردد. 
  شامپو زدن به کفپوش خودرو

شوینده هاي کف کننده متفاوتی در بازار وجود دارد. از اسفنج یا فرچه براي مالیدن کف استفاده نمایید. 
کف را به صورت دایره اي روی سطح بمالید. از آب استفاده نکنید. کف را روی سطوح کثیف بمالید و اجازه 
دهید خشک شود. نتیجه عالي زماني حاصل مي شود که اجازه دهید کف  پوش تا جاي ممکن خشک شود.

  کمربندهاي ايمني
کمربند های ایمنی را با استفاده از پارچه یا اسفنج آغشته به محلول صابون و آب ولرم تمیز نمایید. همچنین 

به طور مرتب کمربندها را از نظر پوسیدگی، ساییدگی یا پارگی شدید کنترل کنید.

 هشدار

  آب درون خودرو
 از ریختن یا پاشیدن مایع درون خودرو جلوگیری نمایید. 

در غیراینصورت ممکن است باعث نقص فنی قطعات الکتریکی و غیره یا آتش سوزی شود. 
 از خیس شدن قطعات سیستم کیسه هوا یا سیم کشی های درون خودرو جلوگیری نمایید. )f صفحه 44( 
نقص الکتریکی می تواند منجر به باز شدن کیسه های هوا یا عدم عملکرد صحیح آن ها و در نتیجه 

آسیب های جسمی جدی یا حتی مرگ گردد.
  تميز کردن داخل خودرو ) به ويژه پنل جلو داشبورد(

از واکس یا پولیش استفاده نکنید. پنل جلو داشبورد ممکن است تصویر شیشه جلو را منعکس کرده، دید 
راننده را محدود و منجر به تصادف و نهایتاً صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ گردد.
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 توجه
  مواد شوينده 

 از شوینده هاي زیر استفاده نکنید، چرا که منجر به تغییر رنگ داخل خودرو یا آسیب دیدن قسمت های  
رنگ شده خودرو مي شود:

• غیر از صندلی: مواد طبیعي مثل بنزن یا بنزین، حالل هاي اسیدي یا قلیایي، رنگ یا سفیدکننده
• صندلي ها: حالل هاي اسیدي یا قلیایي مثل تینر، بنزن و الکل

 از واکس پولیش یا تمیزکننده هاي پولیشي استفاده نکنید. جلو داشبورد یا بخش هاي داخلي پوشیده 
از رنگ ممکن است صدمه ببیند.

  جلوگيري از صدمه ديدن سطوح چرمي
براي جلوگیري از صدمه دیدن سطوح چرمي و خراب شدن چرم، پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید:

 هرگونه آشغال یا کثیفي را بالفاصله از روي چرم تمیز نمایید.
 از قرار دادن خودرو در معرض آفتاب مستقیم براي مدت طوالني خودداري نمایید؛ به ویژه در تابستان 

خودرو را در سایه پارک نمایید.
 از قرار دادن اجسام ساخته شده از وینیل )پالستیک(، پالستیک یا موادی با روکشی از واکس روي رویه 
صندلي ها خودداري نمایید، چرا که در صورت باال رفتن دمای داخل خودرو، به سطح چرم مي چسبند.
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 توجه
  ريختن آب کف خودرو

از شستن کف خودرو با آب خودداري نمایید.
در صورت تماس آب با قطعات الکتریکي خودرو، همانند سیستم صوتي یا سیستم هاي زیر یا روی کفپوش 

خودرو ممکن است این سیستم ها آسیب  ببینند، همچنین آب منجر به زنگ زدن بدنه نیز می شود.
  تميز کردن شيشه جلو از داخل )خودروهای مجهز به سنسورهای ايمنی تويوتا(

لنز ها  به  زدن  دست  از  هم چنین  نمایید.  جلوگیری  دوربین  لنزهای  با  شیشه  کننده  تمیز  تماس  از 
خودداری کنید. )f صفحه 292(

  تميز کردن شيشه عقب از داخل 
 از شیشه شوي براي تمیزکردن شیشه عقب استفاده نکنید، چرا که منجر به صدمه دیدن سیم هاي 
سیستم گرمکن شیشه عقب مي گردد. براي تمیز کردن شیشه از پارچه آغشته به آب ولرم استفاده 

نمایید. شیشه را با حرکت رفت و برگشتي به موازات سیم هاي گرمکن تمیز نمایید.
 مراقب باشید  سیم هاي گرمکن را خراب نکرده یا نخراشید.
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   2-7 نگهداري

 الزامات نگهداری

برای اطمينان از رانندگی ايمن و اقتصادی، مراقبت روزانه و منظم بسيار ضروری است. شرکت 
تويوتا انجام موارد زير را توصيه می کند: 

  برنامه تعمير و نگهداری
برنامه تعمیر و نگهداری باید براساس زمان بندی های مشخص شده در برنامه انجام گردد. 

برای آشنایی با جزئیات برنامه تعمیر و نگهداری، بخش “دفترچه سرویس تویوتا” یا “دفترچه گارانتی تویوتا”  
را مطالعه نمایید.

موارد قابل انجام توسط مالک

موارد قابل انجام توسط مالک چیست؟
بسیاری از موارد تعمیر و نگهداری را می توانید خود انجام دهید، بشرط اینکه توانایی مکانیکی و چند ابزار 

اولیه را داشته باشید. 
توجه داشته باشید که برخی موارد تعمیر و نگهداری نیازمند ابزارهای مخصوص و مهارت ویژه ای هستند. 
این موارد بهتر است توسط تکنیسین متخصص انجام گردد. حتی اگر در این موارد خبره هستید انجام این 
موارد در نمایندگی مجاز تویوتا یا توسط تعمیرگاه های مجاز تویوتا توصیه می شود چرا که آن ها موارد انجام 
شده روی خودرو شما را ثبت می کنند. این ثبت ها در صورت استفاده از گارانتی خودرو مفید خواهند بود. 
بهتر است برای انجام سرویس یا تعمیر و نگهداری خودروی خود به جای مراجعه به تعمیرگاه متفرقه از 
تعمیرکار متخصص تعمیرگاه مجاز استفاده نمایید. توصیه می شود از تعمیرگاه مجاز بخواهید موارد تعمیر 

و نگهداری خودروی شما را در برگه مربوطه ثبت نماید.



2-7 نگهداري    610

  جهت انجام خدمات تعمير و نگهداری به کجا مراجعه کنيم؟ 
شرکت تویوتا توصیه می کند جهت تعمیر و نگهداری خودرو بهترین شرایط ممکن، انجام خدمات تعمیر و 
نگهداری و نیز سایر بررسی ها و تعمیرات توسط کارشناسان یا تعمیرکاران یا سایر افراد حرفه ای و ماهر در 

نمایندگی مجاز انجام گردد.
برای انجام سرویس و تعمیر تحت پوشش گارانتی خودرو خود، لطفاً به متخصصین یا تعمیرکاران نمایندگی 
مجاز که برای تعمیر و رفع مشکل بوجود آمده از قطعات اصلی تویوتا استفاده می کنند مراجعه نمایید. در 
صورت استفاده از کارشناسان یا تعمیرکاران مورد تأیید تویوتا جهت انجام سرویس و تعمیراتی که تحت 
پوشش گارانتی قرار ندارند باز هم به نفع شما خواهد بود، زیرا افراد ماهر در مجموعه تویوتا می توانند جهت 

رفع مشکل بوجود آمده به شما کمک نمایند. 
کارشناسان یا تعمیرکاران مجاز تویوتا، تمام امور مربوط به برنامه تعمیر و نگهداری خودروی شما را با توجه 
به تجربه بدست آمده ناشی از کارکردن روی خودروهای تویوتا می تواند بطور مطمئن و از نظر اقتصادی به 

صرفه انجام دهد. 
  آيا خودرو به تعمير نياز دارد؟

مراقب تغییر عملکرد، صدا و ایرادات چشمی ملزم به تعمیر باشید. برخی نشانه ها عبارتند از:
 موتور خاموش می شود، ریپ می زند یا بد عمل می کند.

 قدرت موتور به شدت تغییر کرده است.
 صدای عجیبی از موتور شنیده می شود.

 زیر خودرو نشتی دیده می شود )با این وجود، چکیدن قطره آب از سیستم تهویه مطبوع حین استفاده 
از این سیستم عادی است.(

تمام  باشد.  کربن  منواکسید  گاز  نشتی خطرناک  نشانگر  )این حالت می تواند  کند  تغییر  اگزوز   صدای 
پنجره ها را حین رانندگی باز نموده و بالفاصله سیستم اگزوز را کنترل کنید.(
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 الستیک ها پنچر به نظر می آیند؛ حین دور زدن، الستیک ها جیغ می کشند و سایش الستیک ها نامنظم 
است.

 حین رانندگی در جاده هموار، خودرو به یک طرف کشیده می شود.
 صدای عجیبی در سیستم تعلیق و جلوبندی شنیده می شود.

 ترمز قدرت خود را از دست داده است، پدال ترمز یا پدال کالچ حالت اسفنجی دارند )خودروهای مجهز 
به یک سمت  ترمز گیری خودرو  به کف خودرو می رسد و در حین  تقریباً  به گیربکس معمولی( پدال 

کشیده می شود.
 دمای مایع خنک کننده موتور دائماً باالتر از حالت عادی است.

   اگر متوجه هر کدام از این نشانه ها شدید، جهت بررسی خودرو را در اولین فرصت به نمایندگی مجاز 
تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه کنید، ممکن است خودرو نیاز به تعمیر یا تنظیم داشته باشد.

 هشدار

  در صورت نگهداري نامناسب از خودرو
نگهداري نامناسب از خودرو مي تواند منجر به صدمات جدي به خودرو و در نتیجه صدمات جسمي و 

حتي مرگ گردد.
  کار با باتري 

اتصاالت ترمینال ها و دیگر قطعات باتری حاوي سرب و ترکیبات سربی بوده و به مغز آسیب می زند، پس 
از کار با باتري دست هایتان را بشویید )f صفحه 626(
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پيشگيري هاي مرتبط با نگهداري های قابل انجام توسط مالک

در صورتي که موارد تعمير و نگهداري را خودتان انجام مي دهيد، مطمئن شويد که موارد به ترتيب 
توضيحي در اين بخش ها انجام  گردد.

ابزارها و موادموارد

شرایط باتري  
)f صفحه 626(

• آب گرم
• جوش شیرین

• گریس
• آچار فرانسه )براي پیچ هاي بست ترمینال باتری(

مقدار مایع خنک کننده موتور 
/  اینتر کولر 

)f صفحه 623(

• "مایع خنک کننده با عمر بسیار طوالني تویوتا" یا مایع خنک کننده با کیفیت باالي 
مشابه بر پایه اتیلن گلیکول، غیر سیلیکات، غیراسیدی، فاقد نیترات و فاقد بورات با 

فناوری اسید ارگانیک هیبریدی با عمر طوالنی.
"مایع خنک کننده با عمر بسیار طوالني تویوتا" از ترکیب 50% مایع خنک کننده و %50 

آب دي یونیزه ساخته شده است.
• قیف )مخصوص افزودن مایع خنک کننده(

مقدار روغن موتور
)f صفحه 619(

• "روغن موتور اصلي تویوتا" یا معادل
• پارچه یا دستمال کاغذي

• قیف )مخصوص افزودن روغن موتور(
• فیوزهایي با آمپراژ اسمی مشابه فیوز اصليفیوزها )f صفحه 656(

المپ چراغ ها  
)f صفحه 661(

• المپ هایي با توان اسمی و تعداد مشابه با المپ اصلی
• پیچ گوشتي چهارسو

• پیچ گوشتي تخت                         • آچار
 رادیاتور و کندانسور
_)f صفحه 625(

فشار باد الستیک 
)f صفحه 644(

• گیج فشار باد الستیک
• منبع هواي فشرده )کمپرسور(

مایع شیشه شوي 
)f صفحه 630(

• آب یا مایع شیشه شوي حاوي ضدیخ )براي استفاده در زمستان(
• قیف )مخصوص افزودن آب یا مایع شیشه شوي(
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 هشدار
محفظه موتور شامل مکانیزم ها و مایعات متعددی است که ممکن است ناگهان حرکت کرده، داغ  شوند یا 
دارای بار الکتریکی شوند. برای جلوگیری از صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ، پیشگیری های زیر را در 

نظر بگیرید.
  حين کار روی محفظه موتور 

 دست ها، لباس و ابزار را از فن متحرک و تسمه موتور دور نگه دارید. 
 بالفاصله پس از رانندگی مراقب باشید که به موتور، رادیاتور، مانیفولد اگزوز و غیره بدلیل داغ بودن 

دست نزنید. ممکن است روغن ها و دیگر مایعات نیز داغ باشند. 
 از  قرار دادن چیزهایي که به راحتي آتش می گیرد همانند کاغذ و پارچه در محدوده محفظه موتور 

خودداري نمایید.
 سیگار نکشید، جرقه یا شعله منجر به آتش گرفتن سوخت یا باتری می شود. بخارات سوخت و باتری 

قابل اشتعال هستند. 
 در صورت کار با باتری بسیار مراقب باشید. باتری حاوی اسید سولفوریک سمی و خورنده می باشد. 

 بسیار مراقب باشید زیرا روغن ترمز می تواند به دست ها و چشم های شما و همچنین سطوح دارای 
رنگ آسیب وارد نماید. در صورت تماس روغن ترمز با چشم ها و دست ها، فوراً محدوده تماس را با آب 

بشویید. اگر هنوز احساس ناراحتی می کنید به پزشک مراجعه نمایید.
  حين کار در نزديکی فن خنک کننده الکتريکی و شبکه رادياتور 

  OFF خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: از قرار داشتن سوئیچ موتور در وضعیت خاموش
اطمینان حاصل نمایید. در صورت قرار داشتن سوئیچ در وضعیت روشن “ON” اگر سیستم تهویه مطبوع 
روشن باشد و / یا دمای مایع خنک کننده موتور باال رود، فن خنک کننده الکتریکی بطور اتوماتیک روشن 

می شود. )f صفحه 625(
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: از قرار داشتن سوئیچ موتور در وضعیت خاموش 
اگر   IGNITION ON قرار داشتن سوئیچ در وضعیت روشن  نمایید. در صورت  اطمینان حاصل   OFF
سیستم تهویه مطبوع روشن باشد و / یا دمای مایع خنک کننده موتور باال رود، فن خنک کننده الکتریکی 

بطور اتوماتیک روشن می شود. )f صفحه 625(
  عينک هاي ايمني 

براي جلوگیري از اصابت اجسام در حال پرتاب یا اسپري مایع به داخل چشم هایتان یا دیگر آسیب ها، 
عینک ایمني بزنید.
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 توجه
  در صورت پياده کردن فيلتر هوا

رانندگی بدون فیلتر هوا منجر به استهالک بیش از حد موتور بر اثر ورود گرد و خاک هوا درون موتور 
می گردد.

  در صورت پايين يا باال بودن سطح مايعات
کاهش اندک سطح روغن ترمز بر اثر سایش لنت های ترمز یا باال بودن سطح روغن درون، مخزن عادی 

است.
چنانچه باید مخزن را مکرراً پر کنید، مشکلی جدی در سیستم وجود دارد.
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  درب موتور

 قفل ضامن را از داخل خودرو آزاد کرده ، درب موتور را باز کنيد.

  1 اهرم ضامن قفل درب موتور را بکشید.

درب موتور اندکی باال می رود.

  2 ضامن قفل کاپوت را به کنار بکشید و درب موتور 

را باال بیاورید.

  3 درب موتور را باال نگه داشته و میله نگهدارنده را در 

شیار مربوطه قرار دهید.
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 هشدار

  کنترل پيش از رانندگي 
قفل و بسته شدن کامل درب موتور را کنترل نمایید.

اگر درب موتور به طور صحیح قفل نشود، ممکن است حین حرکت، ناگهان باز شده و منجر به تصادف 
و در نهایت صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ گردد.

  پس از جا زدن ميله نگهدارنده در شکاف درب 
مطمئن شوید که میله نگهدارنده درب موتور را نگه می دارد و از افتادن آن روی سر یا بدن جلوگیری 

می  نماید.

 توجه
  حين بستن درب موتور

پیش از بستن درب موتور، از برگرداندن میله نگهدارنده به گیره آن اطمینان حاصل نمایید. بستن درب 
موتور بدون برگرداندن میله نگهدارنده بطور مناسب، منجر به کج شدن درب موتور مي شود.
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 قراردادن جک

درصورت استفاده از جک، دستورالعمل های ارائه شده در کتابچه راهنما در مورد جک و جک زدن 
به طور ايمن را انجام دهيد. در صورت باال بردن خودرو با استفاده از جک، آن را به طور صحيح زير 
خودرو قرار دهيد. قرار دادن نادرست جک به خودرو صدمه زده و منجر به آسيب های جسمی 

می گردد.
 جلو

 عقب

AWD 2                                            مدل هایWD مدل های 
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 محفظه موتور

 مخزن مایع شیشه شوی )f صفحه 630(
 مخزن مایع خنک کننده موتور 

)f صفحه 623(
 جعبه فیوز )f صفحه 656(

 اینترکولر
 درپوش مخزن روغن موتور )f صفحه 620(

 گیج اندازه گیری سطح روغن موتور 
)f صفحه 619(

 مخزن مایع خنک کننده اینترکولر 
)f صفحه 623(

 باتری )f صفحه 626(
 رادیاتور )f صفحه 625(

 کندانسور )f صفحه 625(
 فن خنک کننده الکتریکی 
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 روغن موتور
حین قرارداشتن موتور در دماي عملکردي، آن را خاموش کنید و با استفاده از میله  اندازه گیری، سطح 

روغن را کنترل نمایید.
  کنترل روغن موتور

  1 خودرو را در مکاني مسطح پارک کنید. پس از گرم شدن موتور و خاموش کردن آن، 5 دقیقه منتظر 

بمانید تا روغن به پایین موتور بازگردد.
  2 پارچه ای زیر میله اندازه گیری روغن نگه داشته و 

آن را بیرون بکشید.

  3 میله اندازه گیری روغن را تمیز و پاک کنید.

  4 میله اندازه گیری روغن را مجدد و کاماًل جا بزنید.

داشته  نگه  روغن  اندازه گیری  میله  زیر  دستمالی   5  

و  کنترل  را  روغن  سطح  کشیده،  بیرون  را  آن  و 
بررسی نمایید.

 کم
 متوسط

 بیش از حد
شکل میله اندازه گیری روغن با توجه به نوع خودرو 

یا موتور متفاوت می باشد. 
6  میله اندازه گیری روغن را تمیزکرده و کاماًل جا بزنید.
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  افزودن روغن موتور
اگر سطح روغن موتور زیر یا نزدیک عالمت کم است، 

روغن موتور مشابه درون موتور را بیافزایید.

حتماً نوع روغن را کنترل کرده و پیش از افزودن روغن، وسایل مورد نیاز را آماده سازید.

f صفحه 765انتخاب روغن موتور
میزان روغن بین نقاط مدرج 

روی گیج
)کم f پر(

1.5 L )1.6 qt.,1.3 Imp.qt(

قیف تمیزوسایل

  1 درپوش را در خالف جهت عقربه های ساعت چرخانده و پیاده نمایید.

  2 روغن موتور را آهسته افزوده و میله اندازه گیری روغن را کنترل نمایید.

  3 درپوش را در جهت حرکت عقربه هاي ساعت چرخانده و سفت کنید.
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  مصرف روغن موتور
مقدار معینی از روغن موتور حین رانندگي مصرف خواهد شد. در شرایط زیر، مصرف روغن افزایش یافته و 

باید بین فواصل سرویس، به مخزن روغن اضافه شود.
 زماني که موتور نو است، به طور مثال مستقیماً پس از خرید خودرو یا تعویض موتور

 اگر کیفیت روغن پایین است یا روغن با ویسکوزیته نامناسب استفاده مي شود.
 حین رانندگي با دور موتور باال یا بار زیاد یا حین رانندگي با افزایش و کاهش مداوم سرعت یا حین 

یدک کشی
 کارکردن موتور به صورت درجا برای مدت طوالنی یا زمانی که به دفعات در ترافیک سنگین رانندگی 

می کنید.
  پس از تعويض روغن موتور

اطالعات مربوط به سرویس روغن موتور باید مجدد ریست شود. به روشن زیر اقدام نمایید:
  1 زمانی که موتور روشن است صفحه نمایش را به حالت مسافت سنج سفری ”A”  تغییر دهید. )f صفحه 122(

  2 موتور را خاموش نمایید. 

  3 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: 

 ”ON” صفحه 122(، سوئیچ موتور را در موقعیت روشن f( را فشار می دهید ”TRIP” در حالیکه کلید
قرار دهید )موتور را روشن نکنید زیرا حالت ریست غیرفعال خواهد شد(. 

به فشار دادن و نگه داشتن کلید ادامه دهید تا زمانی که صفحه نمایش مسافت سنج سفری ”00000” 
شود. 

خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: 
روشن  موقعیت  در  را  موتور  سوئیچ   ،)122 صفحه   f( می دهید  فشار  را   ”TRIP” کلید  حالیکه  در 
IGNITION ON قرار دهید )موتور را روشن نکنید زیرا حالت ریست غیرفعال خواهد شد(. به فشار دادن 

و نگه داشتن کلید ادامه دهید تا زمانی که صفحه نمایش مسافت سنج سفری ”00000” شود.
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 هشدار

  روغن موتور مصرف شده )سوخته(
 روغن موتور سوخته حاوي مواد خطرناکي است که مي تواند منجر به بیماري هاي پوستی شامل تورم و 
سرطان پوست گردد. بنابراین از تماس طوالني و مکرر با روغن موتور اجتناب نمایید. براي تمیز کردن 

روغن سوخته از روي پوست آن را با آب و صابون کامال بشویید.
 روغن سوخته و فیلتر روغن را به روش مناسب و ایمن دور بریزید. روغن سوخته و فیلتر روغن را همراه 

با زباله هاي خانگي، درون جوي آب یا روي زمین نیاندازید.
   براي اطالع از نحوه دور ریختن یا بازیافت این مواد، با نمایندگي مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز 

تویوتا، تماس حاصل نمایید.
 روغن موتور سوخته را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

 توجه
  جلوگيري از صدمه ديدن جدي موتور

سطح روغن را به طور مرتب کنترل نمایید.
  حين تعويض روغن موتور

 مراقب باشید روغن موتور روي قطعات خودرو پاشیده نشود.
 از پرکردن بیش از حد مخزن خودداري نمایید، در غیر این صورت موتور صدمه مي بیند.
 در هر بار تعویض روغن موتور، سطح روغن روی گیج اندازه گیری روغن را کنترل نمایید.

 پس از تعویض روغن، درپوش را کاماًل سفت نمایید.
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مايع خنک کننده موتور

اگر حین سرد بودن موتور، سطح مایع خنک کننده بین خطوط  "FULL" و "LOW" روی مخزن قرار دارد، 
میزان خنک کننده  کافی است.

  مخزن مايع خنک کننده موتور
 درپوش مخزن

 خط "FULL" )پر(
 خط "LOW" )کم(

اگر سطح مایع خنک کننده زیر یا نزدیک خط 
 "FULL" به خط  آن  رسیدن  تا  است،   "LOW"

مایع بیافزایید. 

  مخزن مايع اينترکولر
 درپوش مخزن
 خط "F" )پر(
 خط "L" )کم(

نزدیک  یا  زیر  کننده  خنک  مایع  سطح  اگر 
خط "L" است، تا رسیدن آن به خط "F" مایع 

بیافزایید. 
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  انتخاب مايع خنک کننده
فقط از "مایع خنک کننده با عمر بسیار طوالني تویوتا" یا مایع خنک کننده مشابه با کیفیت باال، بر پایه 
اتیلن گلیکول، فاقد اسید، بدون سیلیکات، فاقد نیترات، فاقد بورات با تکنولوژي اسید اورگانیک هیبریدی 

با عمر طوالني استفاده نمایید.
"مایع خنک کننده با عمر بسیار طوالني تویوتا" ترکیبي از %50 مایع خنک کننده و %50  آب دی یونیزه 

)-35 C ]-31 F[ :می باشد. )حداقل دما
تویوتا  مجاز  تعمیرگاه های  یا  تویوتا  مجاز  نمایندگی های  با  مایع خنک کننده  درباره  بیشتر  برای جزئیات 

تماس حاصل نمایید.
  اگر سطح مايع خنک کننده در مدت کوتاهي پس از پرکردن، مجدداً کاهش يافت

به طور چشمي رادیاتور، شلنگ ها، درپوش  مخزن مایع خنک کننده، شیر تخلیه و واتر پمپ را کنترل نمایید.
درصورت عدم مشاهده نشتي، براي کنترل نشتي سیستم خنک کننده و کنترل درپوش به نمایندگي مجاز 

تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

 هشدار

  وقتی موتور داغ است.
از باز کردن درپوش های مخزن مایع خنک کننده موتور خودداري نمایید.

ممکن است حین بازکردن درپوش سیستم خنک کننده تحت فشار باالیي باشد و مایع خنک کننده داغ 
ممکن است به اطراف پاشیده و منجر به صدمات جسمي جدي مانند سوختگي گردد.

 توجه
  حين افزودن مايع خنک کننده

براي  یخ  و ضد  آب  از  ترکیب صحیحی  باید  است.  کامل  یخ  نه ضد  و  آب خالي  نه  مایع خنک کننده 
روانکاري مناسب و حفاظت از زنگ زدگي و یخ زدگي استفاده شود. مطمئن شوید که برچسب ضدیخ یا 

مایع خنک کننده را مطالعه نموده اید.
  اگر مايع خنک کننده پاشيده شود

مراقب باشید بالفاصله آن را با آب بشویید تا رنگ و قطعات صدمه نبینند.  
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 رادياتور و کندانسور
رادیاتور و کندانسور را کنترل کرده و هرگونه مواد خارجي را تمیز نمایید. اگر هرکدام از قطعات بیش از حد کثیف 
است یا از شرایط آن مطمئن نیستید،  براي بازرسي خودرو به نمایندگي مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا 

مراجعه نمایید.

 هشدار

  در صورت داغ بودن موتور 
از دست زدن به رادیاتور، کندانسور یا اینترکولر خودداری نمایید چرا که این قطعات داغ بوده و منجر به 

صدمات جسمی جدی نظیر سوختگی می شوند. 
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باتری

باتری را طبق موارد زیر کنترل و بررسی نمایید.
  عالئم هشدار

معني عالئم روي باتري به شرح زیر است :

سیگار نکشید، شعله مستقیم را نزدیک 
اسید باترينکنید، جرقه ایجاد نکنید.

به دستورالعمل توجه نمایید.از عینک محافظ استفاده کنید.

گاز قابل انفجاراز دسترس کودکان دور نگه دارید.

  نمای بيرون باتری 
مطمئن شوید که اتصاالت باتری سولفاته نشده و بدون خوردگی و ترک هستند و شل نباشند. 

 اتصاالت 
 بست های پایین نگهدارنده 
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  پيش از شارژ مجدد باتری
حین شارژ از باتري گاز هیدروژن قابل اشتعال و انفجار تولید مي شود. بنابراین پیش از شارژ باتری، موارد 

زیر را در نظر بگیرید:
 اگر باتري روي خودرو را شارژ مي کنید، اتصال بدنه )منفی( را حتماً جدا کنید.

 حین جدا کردن و اتصال کابل های شارژ به باتري ، از قرارداشتن کلید شارژر در حالت خاموش اطمینان 
حاصل نمایید.

  پس از شارژ / اتصال مجدد باتری )خودروهای مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند( 
 موتور ممکن است روشن نشود. جهت ریست کردن موارد زیر را انجام دهید. 

  1  دسته دنده را در موقعیت پارک P )گیربکس اتوماتیک CVT( یا خالص N )گیربکس معمولی( قرار 

دهید.
  2  درب ها را باز و بسته کنید.

  3  موتور را مجدداً روشن نمایید. 

 بالفاصله پس از اتصال مجدد باتري، ممکن است درب ها با استفاده از سیستم ورود و استارت هوشمند 
باز نشوند. در این صورت، از فرستنده کنترل از راه دور یا سوئیچ مکانیکی براي قفل کردن یا باز کردن 

قفل درب ها استفاده نمایید.
  حین قرار داشتن سوئیچ موتور در وضعیت تجهیزات جانبی ACCESSORY، موتور را روشن نمایید. در 
صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت خاموش، ممکن است موتور روشن نشود. با این وجود با 

سعی مجدد، موتور بطور عادی روشن می شود. 
 توجه داشته باشید که وضعیت سوئیچ موتور توسط خودرو ثبت می شود. در صورت اتصال مجدد باتری، 
حالت سوئیچ موتور را به حالت قبل از جدا کردن باتری باز می گرداند. قبل از جدا کردن باتری از خاموش 
را نمی دانید،  باتری  از خالی شدن شارژ  بودن موتور مطمئن شوید. در صورتیکه وضعیت سوئیچ قبل 

هنگام اتصال باتری بسیار دقت نمایید.
اگر سیستم حتی پس از چندبار انجام موارد باال فعال نگردید با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز 

تویوتا تماس بگیرید.

3-7. نگهداري قابل انجام توسط مالک
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 هشدار

  مواد شيميايي باتري
انفجار  و  اشتعال  قابل  هیدروژن  گاز  می تواند  و  است  سمي  و  خورنده  سولفوریک  اسید  حاوي  باتري 
باتري  نزدیکي  در  یا  برروي  کار  یا صدمات جسمي جدي، حین  مرگ  کاهش خطر  براي  کند.  تولید 

پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید:
 حین لمس اتصاالت باتري با ابزار جرقه ایجاد نکنید.

 از سیگار کشیدن یا روشن کردن کبریت در نزدیکي باتري خودداري نمایید.
 از تماس الکترولیت با چشمان، پوست و لباس تان جلوگیري نمایید.

 هرگز الکترولیت را تنفس نکرده یا قورت ندهید.
 حین کار در نزدیکي باتري عینک ایمني بزنید.

 کودکان را از باتري دور نگه دارید.
  مکان شارژ ايمن باتري

همیشه باتري را در مکان باز شارژ نمایید. از شارژ باتري در پارکینگ یا مکان بسته با تهویه نامناسب 
خودداري نمایید.

  نحوه شارژ مجدد باتری 
از شارژ معمولی )شارژ آهسته 5 آمپر یا کمتر( استفاده نمایید. در صورت شارژ سریع ممکن است باتری 

منفجر گردد. 
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 هشدار

  اقدامات اضطراری در ارتباط با مايع الکتروليت
 در صورت ورود مایع الکترولیت به چشم

چشم ها را با آب تمیز به مدت حداقل 15 دقیقه شسته و بالفاصله به مراکز پزشکي مراجعه نمایید. در 
صورت امکان حین رفتن به مراکز پزشکي ، با استفاده از اسفنج یا پارچه چشمان را مرطوب نگه دارید.

 در صورت پاشیدن مایع الکترولیت روي پوست
محدوده را کاماًل با آب بشوئید. در صورت احساس درد یا سوختگي ، بالفاصله به مراکز پزشکي مراجعه 

نمایید.
 در صورت پاشیدن مایع الکترولیت روي لباس

مایع الکترولیت مي تواند از لباس عبور کرده و به پوست برسد. بالفاصله لباس ها را خارج کرده و در 
صورت لزوم مراحل باال را دنبال نمایید.

 درصورت قورت دادن اتفاقي مایع الکترولیت
مقدار زیادي آب یا شیر بنوشید. بالفاصله به مراکز پزشکي مراجعه نمایید.

  در صورتيکه مايع الکتروليت باتری کافی نباشد
چنانچه مقدار مایع درون باتری به اندازه کافی نباشد از باتری استفاده نکنید. 

احتمال خطر منفجر شدن باتری وجود دارد.

 توجه
  حين شارژ باتري

هرگز حین روشن بودن موتور، باتري را شارژ نکنید. همچنین مراقب باشید که تمام تجهیزات جانبي 
خاموش باشند.
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مايع شيشه شوی

در شرایط زیر مایع شیشه شوی اضافه نمایید:
 شیشه شوی کار نمی کند. 

 پیغام هشداری در صفحه نمایش چندمنظوره نشان 
داده می شود. )در صورت تجهیز(

 هشدار

  در صورت افزودن مايع شيشه شوی 
هنگامی که موتور داغ یا در حال کار کردن است، مایع شیشه شوی را اضافه نکنید. 

زیرا مایع شیشه شوی حاوی الکل است و ممکن است در صورت پاشیده شدن روی موتور و غیره باعث 
آتش سوزی شود.

 توجه
  از افزودن هر مايعي بجز مايع شيشه شوي خودداري نماييد.

از آب صابون یا ضدیخ موتور به جاي مایع شیشه شوي استفاده نکنید.
انجام این کار ممکن است منجر به آسیب رنگ خودرو شود.

  رقيق کردن مايع شيشه شوي
شیشه شوی را به مقدار الزم با آب رقیق کنید.

برای اطالع از دمای انجماد، برچسب بطری را مطالعه نمایید.
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الستيک ها

الستيک ها را بر اساس برنامه تعمير و نگهداری و هم چنين ميزان سايش آج ها تعويض يا جابه جا 
نماييد.

بازديد الستيک ها

الستیک ها را از نظر مشخص بودن نشانگرهای سایش آج روی آن ها، کنترل و بررسی نمایید. هم چنین 
الستیک ها را از نظر سایش نامنظم مانند سایش بیش از اندازه روی یک طرف آج بررسی نمایید.

وضعیت چرخ زاپاس و فشار باد آن را در صورت جا به جا نکردن، بررسی و کنترل نمایید.

 آج نو
 آج ساییده شده

 نشانگر سایش آج
" و غیره بر روی دیوارهای هر الستیک نمایش  محل نشانگر سایش آج به وسیله عالئم "TWI" یا  "

داده می شود.
در صورت نمایان شدن نشانگرهای سایش آج، الستیک را تعویض کنید. 
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 الستیک ها را به ترتیب نشان داده شده در تصویر جا به جا کنید. 

  خودروهای فاقد چرخ زاپاس معمولی                      خودروهای مجهز به چرخ زاپاس معمولی

 : 2WD مدل های
 10000 Km برای یکسان سازی سایش الستیک  و کمک به افزایش عمر الستیک، تویوتا توصیه می کند هر

)6000miles( الستیک ها را جا به جا نمایید.

 : AWD مدل های
 5000 Km برای یکسان سازی سایش الستیک  و کمک به افزایش عمر الستیک، تویوتا توصیه می کند هر

)3000miles( الستیک ها را جا به جا نمایید.

جابه جا نمودن الستيک ها

جلو
جلو
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خودروی شما مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیک می باشد که با استفاده از والو های هشدار فشار باد 
الستیک و فرستنده ها پیش از بروز مشکل جدی، فشار پایین باد الستیک را شناسایی می کند.

درصورت افت فشار باد الستیک تا زیر مقدار توصیه شده، با روشن شدن چراغ هشدار راننده مطلع می شود. 
)f صفحه 698(

 نصب والو هشدار فشار باد الستيک و فرستنده ها

هنگام تعویض الستیک ها یا چرخ ها، والو های هشدار فشار باد و فرستنده  را نصب نمایید.
درصورت نصب والو های هشدار فشار باد الستیک و فرستنده های جدید، کدهای ID جدیدی در کامپیوتر 
بخش هشدار فشار باد الستیک تعریف می شود و سیستم هشدار فشار باد الستیک ها ریست می گردد. 
کدهای ID مربوط به والو های هشدار فشار باد الستیک و فرستنده ها را توسط نمایندگی مجاز تویوتا یا 

تعمیرگاه های مجاز تویوتا ثبت نمایید. )f صفحه 635(
 ريست کردن سيستم هشدار فشار باد الستيک

در صورت تغییر اندازه الستیک، سیستم هشدار فشار باد الستیک را باید ریست نمایید. 
هنگامی که سیستم هشدار فشار باد الستیک ریست شد، فشار باد الستیک فعلی به عنوان فشار مرجع 

تنظیم می گردد. 

سيستم هشدار فشار باد الستيک 
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  نحوه ريست کردن سيستم هشدار فشار باد الستيک
  1 خودرو را در مکان امنی پارک کنید و سوئیچ موتور را در موقعیت قفل ”LOCK” )خودروهای فاقد سیستم 

ورود و استارت هوشمند( یا خاموش OFF )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار 
دهید.

حین حرکت خودرو عملکرد ریست را نمی توان انجام داد. 
  2 فشار باد الستیک را در سطح فشار باد الستیک سرد توصیه شده تنظیم نمایید. )f صفحه 772(. از 

تنظیم فشار باد الستیک در سطح فشار باد سرد توصیه شده مطمئن شوید. براساس این سطح فشار باد، 
سیستم هشدار باد الستیک فعال می شود. 

  3 سوئیچ موتور را در موقعیت روشن “ON” )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( یا حالت 

روشن IGNITION ON )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار دهید. 
 خودروهای مجهز به نمایشگر مونوکروم 

  4 کلید “DISP” را فشار دهید تا  نمایش داده شود. )f صفحه 124( 

برای ورود به حالت تنظیمات، کلید “DISP” را فشار داده و نگه  دارید. 
  5 کلید “DISP” را فشار داده تا زمانی که منوی سیستم هشدار فشار باد الستیک نمایش داده شود. برای 

نمایش داده شدن منو کلید “DISP” را فشار داده و نگه دارید.  
جهت   ”SET“ گزینه  روی  را  مکان نما  حالیکه  در   6  

ریست شدن سیستم قرار داده اید، کلید “DISP” را 
فشار داده و نگه دارید. در صورت کامل شدن عملکرد 
ریست سیستم، چراغ هشدار فشار باد الستیک سه 

مرتبه چشمک می زند. 

3-7. نگهداري قابل انجام توسط مالک
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  خودروهای مجهز به نمایشگر رنگی 

  4 کلید کنترل صفحه نمایش ”>” یا ”<” را فشار دهید و   انتخاب نمایید. )f صفحه 129(

  5 کلید کنترل صفحه نمایش ”ʌ” یا ”˅” را فشار داده و گزینه “Vehicle settings” را انتخاب کنید و سپس 

دکمه  را فشار دهید تا صفحه منو نمایش داده شود. 
فشار  را   ”˅” یا   ”ʌ” نمایش  صفحه  کنترل  کلید   6  

داده و  را انتخاب نمایید و سپس 

دکمه  را فشار داده و نگه دارید. 

  7  در صورت کامل شدن عملکرد ریست، پیغامی در صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده می شود و چراغ 

هشدار فشار باد الستیک سه مرتبه چشمک می زند. 

ID ثبت کدهای  

والو هشدار فشار باد الستیک و فرستنده مجهز به کد ID خاصی می باشند. در صورت تعویض والو هشدار 
فشار باد الستیک و فرستنده، الزم است کد ID ثبت گردد.

این کد را توسط نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا ثبت نمایید.



3-7. نگهداري قابل انجام توسط مالک6۳6

  در صورت تعويض الستيک هاي خودرو
درمواقع زیر الستیک ها باید تعویض شوند:

 نشانگرهای سایش آج روی تایر مشخص باشند.
 اگر الستیک صدماتي نظیر بریدگي، پارگي یا ترک عمیق داشته باشد به اندازه اي که نخ ها معلوم باشند، 

تورم نشانگر صدمات داخلي است.
 الستیک مکرراً باد خالي می کند یا پارگي و دیگر صدمات از لحاظ اندازه و موقعیت طوری هستند که 

نمی توان آن را تعمیر کرد.
درصورتي که مطمئن نیستید با نمایندگي مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.

  تعويض الستيک ها وچرخ ها
درصورت ثبت نشدن کد ID والو هشدار فشار باد الستیک و فرستنده، سیستم هشدار فشار باد الستیک به 
درستی کار نمی کند. پس از رانندگی حدود 20 دقیقه، چراغ هشدار فشار باد الستیک به مدت یک دقیقه 

چشمک زده و برای نشان دادن وجود عیب در سیستم روشن باقی می ماند.
  عمر الستيک

هر الستیکي با عمر بیش از 6 سال باید توسط تکنیسین ماهر بازدید شود؛ حتي اگر هرگز یا بسیار کم 
استفاده شده یا صدمه واضحي روي آن دیده نشود.

  کنترل دوره ای فشار باد الستيک ها
سیستم هشدار فشار باد الستیک جایگزین بازدیدهای دوره ای فشار باد الستیک نمی باشد. از کنترل فشار 

باد الستیک ها به عنوان قسمتی از بازدید های دوره ای خودرو مطمئن شوید. 
  اگر آج الستيک های يخ شکن در اثر سايش کمتر از ).mm )0.16 in 4 شده است.

اثر الستیک ها به عنوان الستیک یخ شکن از بین رفته است.
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  شرايطی که ممکن است باعث عملکرد نادرست سيستم هشدار فشار باد الستيک  ها شود )در 
صورت تجهيز(

 درموارد زیر، سیستم هشدار فشار باد الستیک ها ممکن است به درستی کار نکند.
• استفاده از چرخ های غیر اصلی تویوتا

• تعویض الستیک با الستیکی که OE )تجهیزات اصلی( نمی باشد. .
• تعویض الستیک با الستیکی که دارای سایز توصیه شده نمی باشد.

• درصورت استفاده از زنجیر چرخ و غیره
• مجهز بودن به الستیک هایی با قابلیت راندن حین پنچری

• درصورت استفاده از برچسب روی شیشه ها که بر عملکرد سیگنال های امواج رادیویی تأثیر می گذارد.
• وجود برف یا یخ فراوان روی خودرو، به ویژه در اطراف چرخ ها یا محفظه چرخ ها

• فشار باد الستیک بیشتر از مقدار توصیه شده باشد.
• در صورت استفاده از چرخ بدون والو هشدار فشار باد الستیک و فرستنده

• در صورتی که کد ID روی والو های هشدار فشار باد الستیک و فرستنده ها در کامپیوتر هشدار فشار باد 
الستیک ثبت نشده باشد.

 ممکن است شرایط زیر بر عملکرد الستیک ها تأثیر بگذارد.
• نزدیک به فرستنده تلویزیونی، نیروگاه، پمپ بنزین، ایستگاه رادیویی، صفحه نمایش های بزرگ، فرودگاه 

یا دیگر ساختمان ها که امواج رادیویی قوی یا نویز الکتریکی ایجاد می کنند.
• همراه داشتن رادیوی قابل حمل، تلفن همراه، تلفن بی سیم یا دیگر دستگاه های ارتباطی بی سیم 

 درصورت پارک خودرو، زمان کافی برای اعالم هشدار هنگام استارت زدن یا خاموش کردن ممکن است افزایش 
یابد.

 درصورت کاهش سریع فشار باد الستیک ها، به عنوان مثال، زمان ترکیدن الستیک، ممکن است سیستم 
هشدار فعال نشود.
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  ريست کردن
 پس از تنظیم فشار باد الستیک ها از ریست کردن سیستم مطمئن شوید. قبل از تنظیم فشار باد الستیک ها 

یا ریست کردن سیستم از سرد بودن الستیک ها مطمئن شوید.
 اگر بطور اتفاقی حین ریست کردن سیستم، سوئیچ موتور در موقعیت قفل “LOCK” )خودروهای فاقد 
سیستم ورود و استارت هوشمند( یا خاموش OFF )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( 
قرار دهید. زمانی بعدی که سوئیچ موتور در حالت روشن IGNITION ON )خودروهای مجهز به سیستم 
ورود و استارت هوشمند( یا موقعیت روشن “ON” )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار 

می دهید، نیازی به فشار دادن مجدد کلید ریست برای انجام عملکرد اتوماتیک ریست نمی باشد. 
 در صورت فشار دادن تصادفی کلید ریست زمانی که به عملکرد ریست نیازی ندارید، هنگام سرد بودن 

الستیک ها، فشار باد الستیک را به میزان توصیه شده تنظیم کرده و مجدد عملکرد ریست را انجام دهید. 
  عملکرد سيستم هشدار در سيستم هشدار فشار باد الستيک 

بسته به شرایط ریست عملکرد سیستم هشدار در سیستم هشدار فشار باد الستیک تغییر می کند. به همین 
دلیل، حتی اگر فشار باد الستیک به اندازه کافی به سطح پایین نرسد یا فشار باد الستیک بیشتر از فشار 

تنظیم شده در زمان ریست سیستم باشد، ممکن است سیستم هشدار دهد.
  زمانی که عملکرد ريست سيستم هشدار فشار باد الستيک ها انجام نمی شود

عملکرد ریست درچند دقیقه انجام می گیرد. با این وجود، درموارد زیر، تنظیمات ثبت نشده و سیستم به 
درستی عمل نمی کند. اگر اقدام مکرر برای ثبت تنظیمات فشار باد الستیک ها موفقیت آمیز نباشد، جهت 

بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
 درصورت ریست کردن، چراغ هشدار فشار باد الستیک 3 مرتبه چشمک نمی زند و پیغام تنظیمات در 

صفحه نمایش چندمنظوره نمایش داده نمی شود.
 از زمان انجام ریست و پس از رانندگی در مدت زمان معینی، پس از چشمک زدن چراغ به مدت یک 

دقیقه، چراغ هشدار روشن می شود.
 ID ثبت کدهای  

در  می باشند.  ثبت  قابل  از چرخ ها  دو سری  در  فرستنده ها  و  باد  فشار  هشدار  والو  به  مربوط   ID کدهای 
صورتی که کدهای ID برای چرخ های دارای الستیک معمولی و الستیک یخ شکن ثبت گردند حین تعویض 

الستیک های معمولی با الستیک های یخ شکن نیازی به ثبت کدهای ID نمی باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد تغییر دادن کدهای ID، با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز 

تویوتا تماس بگیرید. 
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  تأييديه سيستم هشدار فشار باد الستيک
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 هشدار

  حين بازرسي يا تعويض الستيک ها
براي جلوگیري از تصادف، پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید.

عدم توجه به موارد زیر می تواند منجر به صدمه دیدن قطعات سیستم انتقال قدرت و همچنین ایجاد 
خطر در  کنترل خودرو و تصادف و در نتیجه صدمات جسمي جدي و حتي مرگ گردد.

 از الستیک هاي با ساخت، مدل یا طرح آج متفاوت با هم استفاده نکنید.
همچنین الستیک ها با سایش آج متفاوت را با هم استفاده نکنید.

 فقط از سایز الستیک توصیه شده تویوتا استفاده کنید.
 از الستیک هاي با ساختار متفاوت )رادیال، دوجهته یا دو جهته مورب( با هم استفاده نکنید.

 از الستیک هاي تابستانی، چهار فصل و زمستانی با هم استفاده نکنید.
 از الستیک هاي دست دوم استفاده نکنید.

اگر نمی دانید الستیک ها قباًل چگونه استفاده شده اند، از آن ها استفاده نکنید.
 خودروهای مجهز به چرخ زاپاس سایز کوچک: در صورت نصب چرخ زاپاس سایز کوچک در خودرو، 

آن را یدک نکشید.
  ريست سيستم هشدار فشار باد الستيک 

ابتدا فشار باد الستیک ها را در سطح توصیه شده تنظیم نمایید، از انجام عملکرد ریست  بدون اینکه 
هشدار فشار باد الستیک بوسیله کلید ریست خودداری نمایید. در غیر این صورت، اگر فشار باد الستیک 
کم باشد، چراغ هشدار فشار باد الستیک ممکن است روشن نشود یا اگر فشار باد الستیک نرمال باشد 

ممکن است این چراغ روشن شود.
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 توجه
 تعمير يا تعويض الستيک ها، چرخ ها، والو های هشدار فشار باد الستيک، فرستنده ها و درپوش 

والو الستيک
باد الستیک و فرستنده ها،  والو های هشدار فشار  یا  پیاده کردن چرخ ها، الستیک ها  یا   هنگام نصب 
یا  تویوتا  نمایندگی مجاز  با  فرستنده ها  و  باد الستیک  فشار  والو های هشدار  درصورت صدمه دیدن 

تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید، در غیر این صورت به درستی آن را نصب یا پیاده نمایید.
 از نصب درپوش های والو مطمئن شوید. در صورت نصب نکردن درپوش والو الستیک، ممکن است آب 

وارد والو های هشدار فشار باد الستیک شود و عملکرد آن ها محدود گردد.
زیرا  نکنید،  استفاده  والو های غیر اصلی )توصیه نشده(  از  والو های الستیک،  تعویض درپوش   هنگام 

درپوش ممکن است گیر کرده و جدا نشود.
  رانندگي در جاده هاي ناهموار

حین رانندگي در جاده هاي ناهموار با سطح سست یا پر دست انداز بسیار دقت کنید. این شرایط مي تواند 
 منجر به کم شدن فشار باد الستیک و کاهش ضربه گیری الستیک ها گردد. به عالوه رانندگي در جاده هاي

پر دست انداز می تواند به خود الستیک ها نیز صدمه زده، منجر به آسیب دیدن بدنه و چرخ هاي خودرو 
گردد.

  برای جلوگيری از صدمه زدن به والو های هشدار فشار باد الستيک و فرستنده ها
الستیک  باد  فشار  هشدار  والو  است  ممکن  نشت گیر،  مایع  از  استفاده  با  الستیک  تعمیر  درصورت 
وفرستنده ها بدرستی کار نکنند. درصورت استفاده از مایع نشت گیر، بالفاصله با نمایندگی مجاز تویوتا یا 
تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید. پس از استفاده از مایع نشت گیر، حین تعمیر یا تعویض الستیک، 

از تعویض والو هشدار فشار باد الستیک و فرستنده ها مطمئن شوید.  )f صفحه 633(
  اگر فشار باد هرکدام از الستيک ها حين رانندگي کم شود

به رانندگي ادامه ندهید، در غیر این صورت الستیک و/ یا چرخ صدمه مي بیند.  
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فشار باد الستيک 

 باد الستیک را در میزان صحیح نگه دارید و حداقل ماهي یکبار آن را تنظیم نمایید. با این وجود ، تویوتا توصیه
مي کند فشار باد الستیک را هر دو هفته یکبار کنترل نمایید. )f صفحه 772(

  اثرات فشار باد نادرست
رانندگي با الستیک های دارای باد نادرست منجر به صدمات زیر مي گردد:

 افزایش مصرفت سوخت
 کاهش آسایش در رانندگی و فرمان  پذیری ضعیف خودرو

 کاهش عمر مفید الستیک بدلیل سایش الستیک
 کاهش ایمني

 صدمه دیدن بخش انتقال قدرت
اگر الستیک ها به باد کردن مکرر نیاز دارند، آن ها را در نمایندگي مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا 

کنترل نمایید.
  دستورالعمل های مربوط به کنترل فشار باد الستيک

حین کنترل باد الستیک موارد زیر را مد نظر قراردهید:
 فشار باد الستیک را حین سرد بودن کنترل و بررسی نمایید.

اگر خودرو حداقل به مدت 3 ساعت پارک شده یا بیش از km 1.5 یا mile 1 با آن رانندگي نکرده اید، 
فشار باد صحیح الستیک سرد را اندازه گیری کنید.

 همیشه از گیج فشار استفاده نمایید. 
بررسی مقدار فشار باد الستیک با توجه به ظاهر الستیک مشکل است.

 باال بودن فشار باد الستیک پس از رانندگی بدلیل گرمای تولید شده در الستیک عادی است. از کم کردن 
باد الستیک پس از رانندگی خودداری نمایید.

 وزن سرنشینان و بارها باید به نحوی قرار گیرد که خودرو تعادل داشته باشد.
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 هشدار

  فشار صحيح براي حفظ عملکرد الستيک حائز اهميت است.
الستیک ها را به طور صحیح باد کنید. در غیر این صورت ، ممکن است اتفاقات زیر رخ داده و منجر به تصادف 

و در نتیجه آن صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ گردد:
 سایش بیش از حد

 سایش نا متقارن
  فرمان پذیری ضعیف

 ترکیدن الستیک در صورت داغ شدن بیش از حد الستیک ها
  نشتی باد از بین الستیک و چرخ

  تغییر شکل چرخ و یا صدمه دیدن الستیک
 امکان باالي صدمه دیدن الستیک حین رانندگی )در اثر خطرات جاده ای، باز شدن اتصاالت، لبه های تیز 

در جاده و غیره(

 توجه

  حين بازرسي و تنظيم باد الستيک
از قراردادن درپوش والو بر روي آن اطمینان حاصل نمایید.

بدون درپوش والو آشغال و رطوبت وارد والو شده و منجر به نشتي هوا مي گردد و در نتیجه باعث کاهش 
فشار باد می شود.  



3-7. نگهداري قابل انجام توسط مالک646

انتخاب رينگ

حین تعویض رینگ ها، مراقب باشید که رینگ های تعویض شده ظرفیت بار، قطر، عرض لبه و این ست 
)inset(* یکسان داشته باشند.

تعویض رینگ باید در نمایندگي مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا انجام شود.
"offset شناخته شده به صورت "آفست :*

تویوتا استفاده از موارد زیر را توصیه نمي کند:
 رینگ هایی با اندازه یا نوع متفاوت

 رینگ های دست دوم
 رینگهای خم شده که مجدداً صاف شده اند.

پيشگيري هاي مرتبط با رينگ آلومينيومي )در صورت تجهيز(

 چرخ ها )رينگ و الستيک(

بايد آن  را تعويض نماييد. در غير اين  يا به شدت زنگ زده ،  اگر رينگ خم شده، ترک خورده 
صورت، ممکن است الستيک از رينگ جدا شده و منجر به از دست دادن کنترل خودرو شود.

 از مهره چرخ و آچار چرخ تویوتا، طراحي شده براي رینگ آلومینیومي استفاده کنید.
 حین جا به جا کردن، تعمیر و تعویض الستیک ها، پس از )km )1000 miles 1600 رانندگی، سفت بودن 

مهره های چرخ را کنترل نمایید.
 مراقب باشید حین استفاده از زنجیر چرخ، به رینگ آلومینیومي صدمه نزنید.

 حین باالنس نمودن چرخ ها فقط از باالنس هاي اصلي تویوتا یا مشابه و چکش الستیکي یا پالستیکي 
استفاده نمایید.
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  تعويض چرخ ها
چرخ های خودرو مجهز به والو های هشدار فشار باد الستیک و فرستنده ها می باشند )غیر از چرخ زاپاس با 
سایز کوچک( که اجازه می دهد قبل از بروز حوادثی که باعث کم شدن فشار باد الستیک می شود سیستم 
هشدار فشار باد الستیک، هشدار دهد. هرزمان که چرخ ها تعویض شوند، والو های هشدار فشار باد الستیک 

و فرستنده ها باید نصب شوند.)f صفحه 633(

 هشدار

  حين تعويض رينگ و الستيک
 از رینگ و الستیک دارای اندازه ای بجز موارد توصیه شده در کتابچه راهنما استفاده نکنید، چرا که  

منجر به از دست دادن کنترل خودرو مي گردد.
 حین پنچرگیری چرخ های تیوبلس، از تیوب داخلی استفاده نکنید. این کار می تواند منجر به تصادف، 

صدمات جسمي جدي و حتي مرگ گردد. 
  حين بستن مهره هاي چرخ

 مراقب باشید هنگام بستن مهره ها، قسمت مخروطی باید 
به سمت داخل باشد. بستن مهره ها در صورتی که قسمت 
مخروطی به سمت بیرون باشد می تواند منجر به خرابی 
رینگ و در نتیجه بیرون آمدن چرخ حین رانندگي شود 
که خود مي تواند منجر به تصادف، صدمات جسمي جدي 

و حتي مرگ گردد.
 هرگز روي مهره ها یا پیچ هاي چرخ روغن یا گریس نمالید. 

   روغن یا گریس می تواند منجر به سفت شدن بیش از حد مهره ها و در نتیجه صدمه دیدن پیچ ها یا 
دیسک هاي چرخ گردد. عالوه براین، روغن یا گریس ممکن است منجر به شل شدن مهره های چرخ 
و بیرون آمدن چرخ شود، که می تواند باعث تصادف، صدمات جسمي جدي و حتي مرگ گردد. روغن 

و گریس را از روي مهره ها و پیچ هاي چرخ تمیز کنید.

قسمت مخروطی
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 هشدار

  استفاده از رينگ های آسيب  ديده ممنوع است. 
از رینگ های ترک خورده یا تغییر شکل یافته استفاده نکنید. این کار می تواند منجر به نشتی باد الستیک 

حین رانندگی و در نتیجه تصادف گردد.
  بلند کردن رينگ ها )خودروهای مجهز به الستيک  با رينگ 16 اينچی(

اگر رینگ را از طریق قالپاق بلند کنید، ممکن است رینگ از 
قالپاق جدا شده و به زمین بیفتد. 

 توجه
  تعويض والو های هشدار فشار باد الستيک و فرستنده ها

 به دلیل تأثیر داشتن تعویض یا تعمیر الستیک ها بر والو های هشدار فشار باد الستیک و فرستنده ها، 
الستیک ها را توسط نمایندگی  مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا سرویس نمایید.

یا  تویوتا  مجاز  نمایندگی  به  فرستنده ها  و  الستیک  باد  فشار  هشدار  والو های  خرید  برای  همچنین 
تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

باد  فشار  هشدار  والو های  است.  شده  استفاده  تویوتا  اصلی  رینگ های  از  خودرو  در  شوید  مطمئن   
الستیک و فرستنده                   ها ممکن است با چرخ های غیر اصلی به درستی کار نکنند. 

بارينگ 16  به الستيک   )مخصوص خودروهای مجهز  رزين  دارای پوشش  با قطعات  کار  نحوه    
اينچی(

چنانچه حین رانندگی صدای تق تق از قطعات دارای پوشش رزین یا صدای عجیب از چرخ ها شنیده 
شود، جهت کنترل و بررسی چرخ ها به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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 فيلتر سيستم تهويه هوای مطبوع

برای حفظ عملکرد مؤثر سيستم تهويه هوای مطبوع، فيلتر بايد بطور منظم تعويض شود.

  1 سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش OFF قرار دهید.

  2 جعبه داشبورد را باز کرده و با حرکت کشویی ضربه گیر 

را خارج کنید.

  3 برای جدا کردن گیره ها، دو طرف جعبه داشبورد را 

فشار دهید و سپس حین گرفتن جعبه داشبورد آن 
را به آرامی و کاماًل باز نمایید.

روش پياده کردن
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باال  کمی  را  آن  داشبورد،  جعبه  کامل  بازکردن  با   4  

آورید و برای جدا کردن انتهای جعبه داشبورد، آن 
را به سمت صندلی بکشید.

اگر جعبه داشبورد حین کشیدن جدا نمی گردد از 
وارد کردن نیروی بیش از اندازه خوداری نمایید. در 
به  را  آن  ارتفاع جعبه داشبورد،  تغییر  عوض حین 

سمت صندلی بکشید. 

  5 پوشش فیلتر را بردارید.

روش تعويض کردن

فیلتر سیستم تهویه هوای مطبوع را پیاده کرده و آن 
را با فیلتر جدید تعویض نمایید.

عالمت “UP#” روی فیلتر باید به سمت باال باشد.
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  بازديد دوره ای
فیلتر تهویه هوای مطبوع را براساس برنامه تعمیر و نگهداری بازدید و تعویض کنید. در مناطق پر گرد و 
خاک یا با ترافیک سنگین ممکن است تعویض فیلتر زودتر از موعد مقرر ضروری باشد )توصیه می شود 
جهت آشنایی با اطالعات برنامه تعمیرو نگهداری به “دفترچه سرویس تویوتا” یا “دفترچه گارانتی تویوتا”( 

مراجعه نمایید.(
  کاهش شديد خروج هوا از دريچه های خروجی باد 

فیلتر مسدود شده است. آن را کنترل کرده و در صورت لزوم تعویض نمایید. 

 توجه
  حين استفاده از تهويه هوای مطبوع

همیشه مطمئن شوید که فیلتر نصب شده است.
استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع بدون فیلتر می تواند منجر به صدمه دیدن سیستم گردد.   

  در صورت پياده کردن جعبه داشبورد
همواره از روش های پیاده کردن جعبه داشبورد پیروی نمایید. )fصفحه 649( اگر جعبه داشبورد به 

روش نامناسبی پیاده شود، ممکن است لوالی جعبه داشبورد صدمه ببیند.
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باتری ريموت / فرستنده کنترل از راه دور بی سيم 

در صورت خالی شدن شارژ باتری آن را تعويض نماييد. 

 پیچ گوشتی دوسو 
 پیچ گوشتی دوسو کوچک

باتری لیتیومیCR1620 )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( یا CR2032 )خودروهای   
مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

 به وسايل زير احتياج داريد: 

 تعويض باتری

 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند 
  1 پوشش را جدا کنید.

برای جلوگیری از صدمه دیدن کلید، سرپیچ گوشتی 
را با پارچه بپوشانید.

  2 پوشش باتری را جدا نمایید.
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  3 باتری خالی از شارژ را خارج نمایید.

باتری جدید را بطوری که سمت “+” رو به باال باشد 
را جا بزنید. 

  4 برای نصب کردن عکس مراحل باال را انجام دهید. 

 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
  1 قفل را آزاد کرده و سوئیچ مکانیکی را خارج نمایید. 

  2 پوشش را جدا کنید. 

استفاده  مناسب  سایز  با  سو  دو  گوشتی  پیچ  از 
تغییر  باعث  است  ممکن  زیاد  فشار  اعمال  نمایید. 

شکل پوشش شود. 
برای جلوگیری از صدمه دیدن کلید، سرپیچ گوشتی 

را با پارچه بپوشانید. 
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  3 باتری خالی از شارژ را خارج نمایید. 

باتری  دیدن  به  قادر  اگر  پوشش،  کردن  جدا  حین 
نمی باشید دلیل آن چسبیده شدن ماژول ریموت به 
پوشش  از  را  ریموت  ماژول  می باشد،  باالیی  پوشش 
جدا نمایید بطوری که باتری مانند تصویر قابل دیدن 

باشد. 
برای خارج کردن باتری از پیچ گوشتی دو سو با اندازه 

مناسب استفاده نمایید. 
باتری جدید را بطوری که سمت “+” رو به باال باشد، 

جا بزنید. 
  4 برای نصب کردن، عکس مراحل باال را انجام دهید. 

 CR2032 يا  هوشمند(  استارت  و  ورود  سيستم  فاقد  )خودروهای   CR1620 ليتيومی  باتری  از    
)خودروهای مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند( استفاده نماييد. 

 باتري را مي توان در نمایندگي مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا، فروشگاه های لوازم الکتریکي یا 
تجهیزات دوربین خریداري نمایید.

 برای تعویض باتری فقط از همانند یا مشابه توصیه شده توسط کارخانه سازنده استفاده نمایید.
 باتري هاي کهنه را براساس قوانین محلي دور بریزید.

  اگر باتري ريموت خالي شده باشد. 
ممکن است عالئم زیر بوجود آید:

 سیستم ورود و استارت هوشمند )در صورت تجهیز( دکمه استارت )در صورت تجهیز( و فرستنده کنترل 
از راه دور بی سیم )ریموت( به درستی عمل نخواهند کرد. 

 محدوده عملکرد کاهش مي  یابد.
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 هشدار

  باتري و قطعات پياده شده
این قطعات بسیار کوچک بوده و در صورت خورده شدن توسط کودکان، مي توانند منجر به خفگي شوند. 
این موارد می تواند منجر به صدمات  از دسترس کودکان دور نگه دارید. عدم توجه به  این قطعات را 

جسمي جدي و یا حتي مرگ گردد.
  تأييديه باتری ليتيومی 

هشدار: 
قوانین  به  توجه  با  دارد.  وجود  باتری  منفجر شدن  احتمال  نامناسب  نوع  با  باتری  تعویض  در صورت 

باتری های مصرف شده را دور بریزید. 

 توجه
  براي عملکرد عادي پس از تعويض باتري

براي جلوگیري از صدمات، پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید:
 همیشه با دستان خشک کار کنید.

رطوبت مي تواند منجر به زنگ زدن باتري گردد.
 از دست زدن یا جا به جا کردن قطعات درون فرستنده کنترل از راه دور خودداري نمایید.

 از خم کردن اتصاالت باتري خودداري کنید.
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 بازديد و تعويض فيوزها

اگر هر يک از تجهيزات الکتريکي کار نمي کند، ممکن است يکي از فيوزها سوخته باشد. در اين 
صورت فيوزها را کنترل و تعويض نماييد.

  1 سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش )Off( قرار دهید.

  2 درپوش جعبه فیوز را باز کنید.

 محفظه موتورجعبه فیوز نوع A )در صورت تجهیز(
حین فشار دادن دو گیره، درب جعبه فیوز را باال آورید. 

در صورت بستن درب جعبه فیوز، از اتصال صحیح 
دوگیره مطمئن شوید.

 B محفظه موتور جعبه فیوز نوع 
حین فشار دادن سه گیره، درب جعبه فیوز را باال آورید. 

در صورت بستن درب جعبه فیوز، از اتصال صحیح 
سه گیره مطمئن شوید.
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C محفظه موتور جعبه فیوز نوع 
حین فشار دادن دوگیره، درب جعبه فیوز را باال آورید. 
در صورت بستن درب جعبه فیوز، از اتصال صحیح 

دوگیره مطمئن شوید. 
 

 سمت چپ جلو داشبورد )خودروهای فرمان سمت چپ( 
درب جعبه فیوز را باز کنید.

گیره  دادن  فشار  از  کردن  پیاده  و  نصب  حین 
مطمئن شوید. 
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 سمت چپ جلو داشبورد )خودروهای فرمان سمت راست(
 زبانه را به داخل فشار دهید و درب جعبه فیوز را 

خارج نمایید.
 درب جعبه فیوز را باز کنید.

گیره  دادن  فشار  از  کردن  پیاده  و  نصب  حین 
مطمئن شوید.

  3  فیوز را با استفاده از ابزار فیوزکش خارج نمایید. 

فقط فیوزهای نوع A را می توان با ابزار فیوزکش 
بیرون آورد. 
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  4 فیوز را از نظر سوختن بررسی کنید.

 فیوز عادی
 فیوز سوخته
 :E غیراز نوع

فیوز سوخته را با فیوز جدید دارای آمپراژ اسمی مشابه تعویض کنید. آمپراژ اسمی فیوزها را می توان روی 
درب جعبه فیوز یافت. 

 :E نوع
با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید. 

B نوع                                                      A نوع  

D نوع                                                      C نوع 

                        E نوع 
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  پس از تعويض فيوز
 اگر حتي پس از تعویض فیوز باز هم چراغ روشن نمي شود، ممکن است نیاز باشد المپ چراغ را تعویض 

نمایید. )f صفحه 661(
 اگر فیوز دوباره سوخت، براي بازرسي خودرو به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

  درصورت وجود بار الکتريکی بيش از حد در يک مدار
فیوزها طوری طراحی شده اند تا جهت جلوگیری از آسیب به سیم کشی بسوزند.

  درصورت تعويض المپ چراغ ها
تویوتا توصیه می کند از محصوالت اصلی تویوتا طراحی شده برای این خودرو استفاده نمایید. زیرا برای 
جلوگیری از بار اضافی مدار، باید المپ های توصیه شده را به مدار متصل کنید. همچنین قطعات غیراصلی 

یا قطعاتی که برای این خودرو طراحی نشده اند ممکن است غیرقابل استفاده باشد. 

 هشدار

  جلوگيري از آسيب ديدن سيستم ها و آتش سوزی خودرو
پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید:

عدم توجه به موارد زیر مي تواند منجر به صدمه دیدن خودرو، آتش سوزي و صدمات جسمي گردد.
 هرگز از فیوزي با آمپر باالتر از مقدار مشخص شده یا جسمی دیگر به جاي فیوز استفاده نکنید.

 همیشه از فیوزهاي اصلي تویوتا یا مشابه استفاده کنید.
حتی برای استفاده موقت هرگز از سیم به جای فیوز استفاده نکنید.

 از دستکاري فیوزها یا جعبه فیوز خودداري نمایید.

 توجه
  پيش از تعويض فيوز

در صورتي که سیستم بار الکتریکی بیش از حد دارد، در اولین فرصت ممکن براي شناسایی و تعمیر 
سیستم به نمایندگي مجاز تویوتا با تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید.  
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المپ چراغ هاي زير را خودتان می توانيد تعويض نماييد. ميزان سختي تعويض بسته به المپ متفاوت 
است. 

از آنجا که خطر صدمه ديدن قطعات وجود دارد، توصيه مي شود تعويض توسط نمايندگي مجاز 
تويوتا با تعميرگاه های مجاز تويوتا انجام گردد.

آمادگي براي تعويض المپ چراغ

المپ چراغ ها

توان مصرفی المپ چراغ هایي که مي خواهید تعویض شوند را کنترل نمایید. )f صفحه 773(

 موقعيت المپ ها

 جلو 

 چراغ های جلو )المپ هالوژنی(
 چراغ های مه شکن جلو )در صورت تجهیز به نوع حبابی(

 چراغ های راهنمای جلو )نوع حبابی(
 چراغ های راهنمای جانبی 
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عقب  

 چراغ  راهنمای عقب )نوع حبابی(
 چراغ  دنده عقب )نوع حبابی(

 چراغ پالک راهنمایی و رانندگی
 چراغ  مه شکن عقب 
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تعويض المپ چراغ ها

  چراغ های جلو )المپ هالوژنی(
عقربه های  در خالف جهت حرکت  را  المپ  پایه   1  

ساعت روشن کنید.

  2 حین فشار دادن ضامن قفل، کانکتور را جدا کنید.

  3 المپ چراغ را تعویض کرده و پایه المپ را نصب 

کنید. 
سه زبانه روی المپ چراغ را با محل نصب هم تراز 

کرده و جا بزنید.

  4 پایه المپ را چرخانده و محکم کنید.

پایه المپ را به آرامی حرکت دهید و کنترل نمایید 
که شل نباشد، یکبار چراغ های جلو را روشن کنید 
و با بررسی چشمی مطمئن شوید که هیچ نوری از 

محل نصب ساطع نمی شود.
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  چراغ های مه شکن جلو )در صورت تجهيز به نوع حبابی(
  1 پیچ و بست را جدا کنید و شل گیر را تا اندازه ای 

باز نمایید.

جدا  را  کانکتور  قفل،  ضامن  دادن  فشار  حین   2  

نمایید.

  3 پایه المپ را در خالف جهت حرکت عقربه های 

ساعت بچرخانید و آن را پیاده کنید. 
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  4 المپ جدید چراغ را نصب کنید.

سه زبانه روی المپ چراغ را با محل نصب هم  
تراز کرده و جا بزنید. 

پایه المپ را در جهت حرکت عقربه های ساعت 
بچرخانید و محکم کنید. 

  5 کانکتور را متصل کنید.

آرامی حرکت دهید و کنترل  به  را  پایه المپ 
نمایید که شل نباشد، یکبار چراغ مه شکن جلو 
را روشن کنید و با بررسی چشمی مطمئن شوید 

که هیچ نوری از محل نصب ساطع نمی شود. 

بست  و  پیچ  و  کرده  سوار  مجدد  را  شل گیر   6  

به  شل گیر  که  شوید  مطمئن  کنید.  نصب  را 
قسمت داخلی سپر چسبیده باشد.
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  چراغ های راهنمای جلو )نوع حبابی(
  1 پایه المپ را در خالف جهت حرکت عقربه های 

ساعت بچرخانید.

  2 المپ چراغ را پیاده نمایید.

  3 برای نصب کردن عکس مراحل باال عمل نمایید.
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  چراغ های راهنمای عقب )نوع حبابی(
نمایید  باز کرده و پوشش را جدا  را    1 درب پشتی 

سرپیچ  خودرو،  دیدن  صدمه  از  جلوگیری  برای 
گوشتی را با نوار چسب بپوشانید.

عقب  سمت  به  را  چراغ  و  کنید  باز  را  پیچ  دو   2  

خودرو بکشید تا جدا شود. 

  3 پایه المپ را در جهت خالف حرکت عقربه های 

ساعت بچرخانید.

  4 المپ چراغ را باز کنید.

  5 در صورت نصب المپ چراغ، مراحل   3  و   4 را در جهت عکس انجام دهید. 
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  6 مجموعه چراغ را نصب کنید. 

مجموعه  روی   ) ( پین های  و   ) ( شیار 
چراغ  و  کرده  هم تراز  نصب  محل  در  را  چراغ 

را نصب کنید. 

  7 دو پیچ را ببندید.

  8 کاور را نصب نمایید.
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  چراغ های دنده عقب )نوع حبابی(
  1 درب پشتی را باز کرده و کاور را جدا نمایید برای 

جلوگیری از صدمه دیدن خودرو، سرپیچ گوشتی 
را با نوار چسب بپوشانید.

  2 پایه المپ را در جهت خالف حرکت عقربه های 

ساعت بچرخانید.

  3 المپ چراغ را باز کنید.

  4 برای نصب کردن عکس مراحل باال عمل نمایید.
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  المپ های پالک راهنمايی و رانندگی
  1 درب پشتی را باز کرده و کاور را جدا نمایید برای 

جلوگیری از صدمه دیدن خودرو، سرپیچ گوشتی 
را با نوار چسب بپوشانید.

  2 پایه المپ را در جهت خالف حرکت عقربه های 

ساعت بچرخانید.

  3  المپ چراغ را باز کنید.

  4 برای نصب کردن عکس مراحل باال عمل نمایید.
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  چراغ مه شکن عقب
را در خالف جهت حرکت عقربه های  پایه المپ   1  

ساعت بچرخانید. 

  2 المپ چراغ را باز کنید.

  3 برای نصب کردن عکس مراحل باال عمل نمایید.

3-7. نگهداري قابل انجام توسط مالک
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  چراغ های راهنمای جانبی
  1 پیچ گوشتی دو سو را جا زده و گیره مربوط به کاور 

آینه بغل را آزاد نمایید. 
سرپیچ   خودرو،  دیدن  صدمه  از  جلوگیری  برای 

گوشتی را با نوار چسب بپوشانید.

  2 گیره های دور تا دور باالی کاور را آزاد کنید.

را  آزاد کرده و کاور  را  پایین کاور    3 گیره قسمت 

جدا نمایید.

گيره
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  4 پیچ گوشتی دو سو را جا زده و قاب چراغ را به 

سمت بیرون خارج نمایید.

  5 سوکت را از محفظه چراغ راهنمای جانبی پیاده 

کنید.

  6 المپ را جدا نمایید.

محفظه  در  را  سوکت  و  کرده  تعویض  را  المپ   7  

چراغ راهنمای جانبی نصب کنید. 
راهنمای  چراغ  محفظه  با  را  سوکت  شیارهای 

جانبی هم راستا نمایید.

3-7. نگهداري قابل انجام توسط مالک
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  8 قاب چراغ را نصب کنید.

 گیره قاب چراغ را جا بزنید.
 قاب چراغ را نصب کنید.

دسته سیم را در سمت عقب قاب قرار دهید.

  9 گیره کاور را جا بزنید.

 10 گیره قسمت پایین کاور را وصل کنید. 
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 11 گیره های سمت باالی کاور را وصل کنید.

از محکم جازده شدن گیره بیرونی مطمئن شوید.

  المپ های زير را تعويض نماييد
در صورت سوختن هر کدام از المپ های زیر، آن را توسط نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز 

تویوتا تعویض نمایید.
)LED چراغ های جلو )خودروهای مجهز به المپ 

 چراغ های کوچک جلو/ چراغ های روشنایی روز
)LED چراغ های راهنمای جلو )خودروهای مجهز به المپ 
)LED چراغ های مه شکن جلو )خودروهای مجهز به المپ 

 چراغ  های ترمز / چراغ های خطر عقب
)LED چراغ های راهنمای عقب )خودروهای مجهز به المپ 

)LED چراغ های دنده عقب )خودروهای مجهز به المپ 
 چراغ های ترمز سوم )باال(

 چراغ های آینه بغل )در صورت تجهیز(
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LED چراغ های  
جهت   LED از چراغ های هستند. در صورت سوختن هر کدام   LED تعدادی چراغ  دارای  زیر  چراغ های 

تعویض چراغ به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
)LED چراغ های جلو )خودروهای مجهز به المپ 

 چراغ های کوچک جلو/ چراغ های روشنایی روز
)LED چراغ های راهنمای جلو )خودروهای مجهز به المپ 
)LED چراغ های مه شکن جلو )خودروهای مجهز به المپ 

 چراغ  ترمز سوم
 چراغ  ترمز / چراغ های خطر عقب

)LED چراغ های راهنمای عقب )خودروهای مجهز به المپ 
)LED چراغ های دنده عقب )خودروهای مجهز به المپ 

 چراغ های آینه بغل )در صورت تجهیز(
  رطوبت جمع شده در داخل قاب چراغ ها

اندکی رطوبت جمع شده داخل قاب چراغ های جلو نشان دهنده نقص فنی نمی باشد. برای اطالع از جزئیات 
در موقعیت های زیر با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید.

 قطرات بزرگ آب جمع شده داخل قاب چراغ ها
 آب جمع شده درون چراغ هاي جلو

  در صورت تعويض المپ چراغ ها
f صفحه 660
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 هشدار

  تعويض المپ چراغ ها
 چراغ ها را خاموش کنید. بالفاصله پس از خاموش کردن چراغ ها، از تعویض المپ چراغ خودداری 

نمایید.
المپ ها بسیار داغ بوده و ممکن است باعث سوختگی شود.

 بدون دستکش به شیشه المپ چراغ دست نزنید. اگر دست زدن به آن الزامي است آن را با پارچه 
خشک تمیز نگه دارید و اجازه ندهید رطوبت یا چربي با المپ تماس پیدا کند. همچنین، اگر المپ 

خراشیده شود یا بیفتد، ممکن است ترک خورده یا بسوزد.
 المپ چراغ ها و قطعات نگهدارنده آن ها را محکم نمایید. عدم توجه به این مورد می تواند منجر به 
صدمه دیدن در اثر داغ شدن، آتش سوزی یا ورود آب به چراغ جلو گردد که ممکن است منجر به 

صدمه دیدن چراغ های جلو یا جمع شدن رطوبت در قاب چراغ ها شود.
 هرگز اقدام به جدا کردن یا تعمیر المپ چراغ ها، کانکتورها، مدارهای الکتریکی یا قطعات مربوطه 
الکتریکی و در نتیجه آسیب های جسمی جدی یا مرگ  نکنید. در غیر این صورت منجر به شوک 

می شود.
  برای جلوگيری از صدمه يا آتش سوزی

 مطمئن شوید که المپ ها محکم قرار داده شده و قفل شده اند.
 قبل از سوار کردن المپ برای جلوگیری از صدمه دیدن در اثر گرما، مقدار توان )وات( المپ را بررسی 

نمایید.
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 1-8 .اطالعات مهم680

چراغ هاي فالشر )احتیاط(

حین توقف اضطراری خودرو در جاده به دلیل نقص فنی و غیره، با استفاده از چراغ های فالشر به 
رانندگان دیگر هشدار دهید.

کلید را فشار دهید.
تمام چراغ هاي راهنما چشمک خواهند زد.

براي خاموش کردن چراغ های راهنما، کلید را یکبار 
دیگر فشار دهید.

  چراغ هاي فالشر )احتیاط(
اگر حین خاموش بودن موتور به مدت طوالنی از چراغ های فالشر استفاده شود، ممکن است شارژ باتری 

خالی گردد.
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لزوم توقف خودرو در مواقع اضطراري

فقط در مواقع اضطراري وقتی امکان توقف خودرو به صورت عادي نیست ، خودرو را به روش زیر 
متوقف نمایید :

  1 هردو پا را محکم بر روي پدال ترمز قرار داده و فشاردهید.

با این تصور که نیروی مورد نیاز برای توقف خودرو افزایش پیدا می کند از پمپ کردن )پا زدن( مکرر 
پدال ترمز خودداری نمایید.

  2 دسته دنده را در حالت خالص N قرار دهید.

 اگر دسته دنده در حالت خالص N قرار گرفت
  3 پس از کاهش سرعت، خودرو را در مکان امنی در کنار جاده پارک نمایید.

  4 موتور را خاموش کنید. 

 اگر دسته دنده در حالت خالص N قرار نمی گیرد.
  3 به فشاردادن پدال ترمز با هر دو پا ادامه دهید تا سرعت خودرو تا جاي ممکن کاهش یابد.



 1-8 .اطالعات مهم682

  4 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: 

تجهیزات  موقعیت  در  موتور  سوئیچ  دادن  قرار  با 
جانبی “ACC”، موتور را خاموش کنید. 

  4 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: 

با فشار دادن و نگه داشتن سوئیچ موتور به مدت 2 
ثانیه یا بیشتر بطور متوالی یا فشار دادن سوئیچ موتور 
3 بار یا بیشتر به مدت کوتاه، موتور را خاموش کنید. 

  5 خودرو را در مکان امنی کنار جاده متوقف نمایید. 

 هشدار

  در صورت خاموش شدن اجباری موتور حین رانندگی :
 نیروی کمکی برای فشار دادن پدال ترمز و چرخاندن غربیلک فرمان از بین خواهد رفت و در نتیجه 
فشار دادن پدال ترمز و چرخاندن غربیلک فرمان سخت تر می شود. پیش از خاموش کردن موتور تا 

جای ممکن  سرعت خودرو را کاهش دهید. 
غیراینصورت،  در  نکنید،  خارج  را  سوئیچ  هرگز  هوشمند:  استارت  و  ورود  فاقد سیستم  خودروهای   

غربیلک فرمان قفل خواهد شد. 

دکمه را به مدت 2 ثانیه یا بیشتر فشار داده و نگه 
دارید، یا 3 بار یا بیشتر به مدت کوتاه فشار دهید



8 

ری
طرا

اض
ع 

واق
ر م

د د
کر

عمل
683  2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری

چناچه خودرو باید بکسل شود.

یا  تویوتا  مجاز  نمایندگی  توسط  را  خودرو  شود  می  توصیه  است،  ضروری  نمودن  بکسل  اگر 
تعمیرگاه های مجاز تویوتا و با استفاده از کامیونت بلند کننده یا کامیونت تخت بکسل نمایید.

از زنجیر ایمنی برای بکسل استفاده کرده و تمامی قوانین محلی، استانی و ایالتی را رعایت کنید.
مدل های 2WD: در صورت بکسل نمودن خودرو با استفاده از کامیونت بلند کننده از سمت جلو باید 

چرخ های عقب خودرو و اکسل ها در موقعیت مناسبی قرار داشته باشند.)f صفحه 688، 684( 
یا کفی چرخ دار  از کامیونت تخت  یا اکسل های خودرو  در صورت صدمه دیدن چرخ های عقب 

استفاده نمایید. 
مدل های AWD: در صورت بکسل نمودن خودرو با کامیونت بلند کننده از کفی چرخ دار استفاده 

نمایید. )f صفحه 684، 688(

 
شرایطی که الزم است پیش از بکسل کردن با نمایندگی های مجاز تماس بگیرید.

موارد زیر نشان دهنده وجود اشکال در گیربکس می باشد. پیش از بکسل نمودن با نمایندگی مجاز تویوتا 
یا  تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید. 

 موتور روشن است )در حال کار( ولی خودرو حرکت نمی کند. 
 از خودرو صدای غیرعادی شنیده می شود. 

 بکسل کردن با استفاده از کامیونت جرثقیلی 

برای  خودرو،  بدنه  دیدن  صدمه  از  جلوگیری  برای 
بکسل کردن از کامیونت جرثقیلی استفاده نکنید.



2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری684

 بکسل کردن با استفاده از کامیونت کشنده )کامیونت  بلند کننده چرخ ها(

)AWD 2(                           از سمت جلو )مدل هایWD از سمت جلو )مدل های 

استفاده  عقب  چرخ های  زیر  در  چرخ دار  کفی  از  نمایید.                      آزاد  را  دستی  ترمز 
                                                                   نمایید. 

 از سمت عقب 

از کفی چرخ دار در زیر چرخ های جلو استفاده نمایید. 
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 استفاده از کامیونت کفی )حمل کننده(

را  آن  کنید،  استفاده  کامیونت کفی  از  که  درصورتی 
داده شده در تصویر متصل  نشان  زیر در موقعیت  از 

و محکم نمایید.

در صورتي که از زنجیر یا کابل براي نگه داشتن خودرو 
 45 استفاده مي کنید، زاویه هاشور خورده تصویر باید 

باشد.
از سفت کردن بیش از حد خودداري نمایید. در غیر 

این صورت خودرو صدمه مي بیند.

 
بکسل کردن در مواقع اضطراری 

اگر در شرایط اضطراری کامیونت مخصوص بکسل در دسترس نیست، می توان خودرو را به صورت موقت با 
استفاده از کابل یا زنجیر متصل به قالب بکسل در مواقع اضطراری بکسل نمود. این کار فقط روی جاده های با 
سطح سخت در مسافت حدود )50 miles( 80km و با سرعت کمتر از )30km/h )18 mph امکان پذیر است. 

راننده می بایست جهت ترمزگیری و کنترل فرمان در خودرو باشد. چرخ های خودرو، بخش انتقال قدرت، 
اکسل ها، فرمان و ترمز ها باید در شرایط مناسبی قرار داشته باشند. 

در مورد خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک CVT، فقط از قالب بکسل جلو استفاده نمایید. 



2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری686

 روش بکسل کردن اضطراری 

  1 قالب بکسل را خارج کنید. )f صفحه 731، 713( 

قالب  پوشش  سو،  دو  گوشتی  پیچ  از  استفاده  با   2  

بکسل را جدا نمایید. 
خودرو،  بدنه  از  محافظت  جهت  تصویر  مطابق 
بین پیچ گوشتی و بدنه خودرو از یک تکه پارچه 

استفاده نمایید. 

  3 قالب بکسل را در سوراخ جا زده و با دست آن را 

اندکی محکم نمایید.

  4 با استفاده از آچار چرخ* یا میله فلزی، قالب بکسل 

را محکم نمایید. 
نمی باشد،  چرخ  آچار  به  مجهز  خودرو  چنانچه   :*
مجاز  تعمیرگاه های  یا  تویوتا  مجاز  نمایندگی  از 

تویوتا آچار چرخ را خریداری نمایید. 
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  5 کابل یا زنجیر را به قالب بکسل متصل نمایید. 

مراقب باشید به بدنه خودرو صدمه وارد نشود. 
  6 خودرو های فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: در خودرویی که قرار است بکسل شود قرار بگیرید و 

موتور را روشن کنید. 
اگر موتور روشن نمی شود، سوئیچ موتور را در موقعیت روشن “ON” قرار دهید. 

خودروهای مجهز به سیستم Stop & Start: قبل از بکسل کردن خودرو، سوئیچ را یکبار در موقعیت 
خاموش OFF قرار داده و سپس موتور را روشن نمایید. 

خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: در خودرویی که قرار است بکسل شود قرار بگیرید 
و موتور را روشن کنید. 

اگر موتور روشن نمی شود، سوئیچ موتور را در حالت روشن IGNITION ON قرار دهید. 
خودروهای مجهز به سیستم Stop & Start: قبل از بکسل کردن خودرو، سوئیچ را یکبار در موقعیت 

خاموش OFF قرار داده و سپس موتور را روشن نمایید.  
  7 دسته دنده را در موقعیت خالص N قرار داده و ترمز دستی را آزاد کنید. 

مخصوص خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک CVT، زمانی که دسته دنده را نمی توان جا به جا نمود. )
f صفحه 248(

  در صورت بکسل کردن 
و  ترمز گیری  بود،  نخواهد  دسترس  در  فرمان  و  ترمز ها  به  مربوط  کمکی  نیروی  است،  خاموش  موتور  اگر 

کنترل فرمان مشکل تر می شود. 
  آچار چرخ 

خودروهای فاقد آچار چرخ: از نمایندگی مجاز تویوتا یا  تعمیرگاه های مجاز تویوتا آچار چرخ را خریداری 
نمایید. 

خودرو های مجهز به آچار چرخ: آچار چرخ در محفظه بار قرار دارد. )f صفحه 731، 713(



2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری688

 هشدار

پیشگیری های زیر را در نظر بگیرید: 
عدم توجه به این موارد می تواند منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ گردد. 

  در صورت بکسل کردن خودرو 
2WD مدل های 

برای انتقال خودرو، از باال آمدن چرخ های جلو یا باال آمدن 
چهار چرخ خودرو از روی زمین اطمینان حاصل نمایید. در 
روی  جلوی  چرخ های  داشتن  قرار  با  خودرو  بکسل  صورت 
زمین ممکن است بخش انتقال قدرت و قطعات مربوطه دچار 

آسیب دیدگی شوند یا خودرو از یدک کش جدا شود. 

AWD مدل های 
برای انتقال خودرو، از باال آمدن چهار چرخ خودرو از روی 
زمین مطمئن شوید. در صورت بکسل خودرو با قرار داشتن 
چرخ ها روی زمین ممکن است بخش انتقال قدرت و قطعات 
مربوطه دچار آسیب دیدگی شوند یا خودرو از یدک کش جدا 

شود. 

  به منظور جلوگیری از وارد شدن آسیب به سیستم Stop & Start هنگام بکسل کردن )خودروهای 
)Stop & Start مجهز به سیستم

هرگز این خودروها را با قرار داشتن چهار چرخ روی زمین بکسل نکنید.
 برای بکسل کردن از کامیونت کفی یا کشنده و باال آوردن چرخ های جلو و عقب خودرو استفاده نمایید.
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 هشدار

پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید.
عدم توجه به این موارد مي تواند منجر به صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ گردد.

  در صورت بکسل کردن
 در صورت استفاده از کابل یا زنجیر برای بکسل کردن، از شروع به حرکت ناگهانی و غیره خودداری 
نمایید. زیرا فشار زیادی را به قالب بکسل، کابل یا زنجیرها وارد می کند. ممکن است قالب بکسل، 
کابل یا زنجیرها صدمه ببینند و ممکن است قطعات شکسته آن ها به افراد برخورد کرده و منجر به 

آسیب های جدی شود.
قرار   ”LOCK“ قفل  موقعیت  در  را  موتور  سوئیچ  هوشمند:  استارت  و  ورود  سیستم  فاقد  خودروهای   

ندهید. 
این احتمال وجود دارد که غربیلک فرمان قفل شده و حرکت نکند.

 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش OFF قرار 
ندهید. 

این احتمال وجود دارد که غربیلک فرمان قفل شده و حرکت نکند.
  نصب قالب بکسل خودرو 

از نصب کردن قالب بکسل بطور محکم مطمئن شوید. 
در صورتی که قالب بکسل را بطور محکم نصب نکنید، ممکن است قالب حین بکسل کردن شل شود.



2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری690

 توجه
  جلوگیری از صدمه دیدن خودرو حین بکسل با استفاده از کامیونت کشنده

 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت قفل 
“LOCK” یا خارج کردن سوئیچ، از بکسل کردن خودرو از سمت عقب خودداری نمایید. 

مکانیزم قفل فرمان قدرت کافی برای نگه داشتن چرخ های جلو در جهت مستقیم را ندارد. 
 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت 
خاموش OFF، از بکسل کردن خودرو از سمت عقب خودداری نمایید. مکانیزم قفل فرمان قدرت کافی 

برای نگه داشتن چرخ های جلو در جهت مستقیم را ندارد. 
 از وجود فاصله کافی با زمین در سمت دیگر خودرو که باال است اطمینان حاصل نمایید. بدون فاصله 

کافی ممکن است حین بکسل نمودن، خودرو صدمه ببیند. 
  جلوگیري از صدمه دیدن خودرو حین بکسل نمودن با استفاده از کامیونت جرثقیلی

 از بکسل نمودن با استفاده از کامیونت جرثقیلی، از سمت جلو یا عقب خودداري نمایید.
  جلوگیری از صدمه دیدن خودرو حین بکسل نمودن اضطراری

از اتصال کابل یا زنجیر بکسل به اجزای سیستم تعلیق خودداری نمایید.  
  در صورت بکسل نمودن خودرو مجهز به سیستم Stop & Start )در صورت تجهیز(

خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: )در صورت نیاز به بکسل کردن خودرو با چهار چرخ روی 
زمین، پیش از بکسل نمودن خودرو جهت حفاظت از سیستم، روش های زیر را انجام دهید.

سوئیچ موتور را یکبار در موقعیت خاموش OFF قرار داده و سپس موتور را روشن نمایید. چنانچه موتور 
روشن نمی شود، سوئیچ را در موقعیت روشن “ON” قرار دهید. 

خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: در صورت نیاز به بکسل کردن خودرو با چهار چرخ 
روی زمین، پیش از بکسل نمودن خودرو جهت حفاظت از سیستم، روش های زیر را انجام دهید.

سوئیچ موتور را یکبار در موقعیت خاموش OFF قرار داده و سپس موتور را روشن نمایید. چنانچه موتور 
روشن نمی شود، سوئیچ را در موقعیت روشن IGNITION ON قرار دهید. 
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در صورت بروز مشکل

در صورتي که عالئم زیر را تشخیص دادید، احتماالً خودرو نیاز به تنظیم یا تعمیر دارد. با نمایندگي 
مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید.

عالئم قابل مشاهده

 نشتي مایع از زیر خودرو
)چکیدن آب از سیستم تهویه هوای مطبوع پس از استفاده عادي است(

 الستیک ها بدون باد به نظر مي رسند یا سایش آج الستیک ناهموار است.
 نشانگر دمای مایع خنک کننده مکرراً باالتر از حد نرمال قرار می گیرد. 

عالئم قابل شنیدن

 تغییر صداي اگزوز
 جیغ کشیدن شدید الستیک ها حین دورزدن

 صدای کوبش یا صداهای دیگر مربوط به سیستم تعلیق 
 صدای کوبش یا صداهاي دیگر مربوط به موتور

 
عالئم عملکردی

 موتور خاموش می کند، ریپ می زند یا بد عمل می کند. 
 کاهش شدید قدرت

 حین ترمزگیري خودرو به یک طرف کشیده مي شود.
 حین رانندگي روي جاده صاف خودرو به یک طرف کشیده مي شود.

 کاهش قدرت ترمز، حالت اسفنجي ترمز، رسیدن پدال به کف خودرو 



2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری692

سیستم قطع پمپ سوخت

 

براي کاهش احتمال نشتي سوخت حین خاموش شدن موتور یا زماني که کیسه هوا بر اثر تصادف 
باز می شود، پمپ سوخت خاموش شده و سوخت را به موتور ارسال نمي کند.

براي روشن کردن موتور پس از فعال شدن سیستم مراحل زیر را دنبال نمایید.
 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

  1 سوئیچ موتور را در وضعیت تجهیزات جانبي "ACC" یا قفل "LOCK" قرار دهید

  2 موتور را روشن کنید.

 خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
  1 سوئیچ موتور را در وضعیت تجهیزات جانبي ACCESSORY قرار دهید یا خاموش نمایید.

  2 موتور را روشن کنید.

 توجه
  پیش از روشن کردن موتور

زمین زیر خودرو را بازرسی نمایید.
اگر در زیر خودرو متوجه نشتی سوخت شوید، سیستم سوخت صدمه دیده و باید تعمیر گردد. از روشن 

کردن مجدد موتور خودداري نمایید.
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در صورت روشن شدن چراغ اخطار با یه صدا در آمدن بوق هشدار

در صورت روشن شدن یا چشمک زدن هر یک از چراغ های اخطار، با آرامش مراحل زیر انجام 
نشان دهنده  لزومًا  و سپس خاموش می شود،  یا چشمک می زند  اگر چراغی روشن شده  دهید. 
نقص فنی سیستم نیست. با این وجود اگر این اتفاق بطور مداوم رخ می دهد برای کنترل و بررسی 

خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

لیست چراغ های اخطار و بوق هشدار 

چراغ اخطار/ جزئیات/ عملکردهاچراغ اخطار

)قرمز رنگ(

چراغ اخطار سیستم ترمز )بوق هشدار(
نشان می دهد:

• پایین بودن سطح روغن ترمز؛ یا
• نقص فنی سیستم ترمز

تویوتا  نمایندگی مجاز  با  و  امنی متوقف کرده  را در محل  بالفاصله خودرو   f
است  ممکن  رانندگی  ادامه  بگیرید.  تماس  تویوتا  مجاز  تعمیرگاه های  یا 

خطرناک باشد.

*1

چراغ اخطار پایین بودن فشار روغن موتور )بوق هشدار(
فشار غیرعادی روغن موتور را نشان می دهد.

اگر فشار روغن موتور بیش از اندازه پایین باشد، ممکن است چراغ اخطار روشن شود. 
بوق هشدار به صدا در می آید.

تویوتا  نمایندگی مجاز  با  و  امنی متوقف کرده  را در محل  بالفاصله خودرو   f
است  ممکن  رانندگی  ادامه  بگیرید.  تماس  تویوتا  مجاز  تعمیرگاه های  یا 

خطرناک باشد.

*1
چراغ اخطار سیستم شارژ 

وجود ایراد در سیستم شارژ خودرو را نشان می دهد.
f بالفاصله خودرو را در محل امنی متوقف کرده و با نمایندگی مجاز تویوتا یا 

تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید.
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چراغ اخطار/ جزئیات/ عملکردهاچراغ اخطار
چراغ چک )بوق هشدار(

این چراغ نشانگر نقص در سیستم های زیر است: 
• سیستم کنترل الکترونیکی موتور 

• سیستم کنترل الکترونیکی دریچه گاز 
• سیستم الکترونیکی گیربکس اتوماتیک CVT )در صورت تجهیز(

f بالفاصله جهت کنترل و بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های 
مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

)SRS( چراغ اخطار سیستم کیسه هوا
نشانگر نقص فنی در سیستم های زیر است:

• سیستم کیسه هوا؛ یا
• سیستم پیش کشنده کمربندایمنی

f بالفاصله جهت کنترل و بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های 
مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

ABS چراغ اخطار
نشانگر نقص فنی در سیستم های زیر است:

• سیستم ABS ؛ یا
• سیستم ترمز کمکی

f بالفاصله جهت کنترل و بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های 
مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

)قرمز/ زرد رنگ(

 چراغ اخطار سیستم فرمان پر قدرت الکتریکی )بوق هشدار(

الکتریکی(  پرقدرت  فرمان  )سیستم   EPS سیستم  در  فنی  نقص  نشانگر  چراغ  این 
است.

f بالفاصله جهت کنترل و بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های 
مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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چراغ اخطار/ جزئیات/ عملکردهاچراغ اخطار
چراغ نشانگر لغزش 

این چراغ نشانگر نقص فنی در سیستم های زیر است: 
• سیستم VSC )سیستم کنترل پایداری خودرو(

• سیستم TRC )سیستم کنترل کشش( یا 
• سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی

زمانی که سیستم VSC یا TRC در حال عملکرد است، این چراغ چشمک می زند. 
)f صفحه 463(

f بالفاصله جهت کنترل و بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های 
مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

 )زرد رنگ(

چراغ اخطار سیستم ترمز 
این چراغ نشانگر نقص فنی در سیستم ترمز دستی برقی است. 

f بالفاصله جهت کنترل و بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های 
مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

*3

 )چشمک می زند(

نشانگر فعال شدن سیستم نگهدارنده ترمز 
این چراغ نشانگر نقص فنی در سیستم نگهدارنده ترمز است. 

f بالفاصله جهت کنترل و بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های 
مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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چراغ اخطار/ جزئیات/ عملکردهاچراغ اخطار

چراغ اخطار PCS )در صورت تجهیز(
در صورت چشمک زدن این چراغ اخطار )و شنیدن صدای بوق هشدار(: 

نقص فنی در سیستم PCS )سیستم پیشگیری از تصادف( را نشان می دهد. 
f بالفاصله جهت کنترل و بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های 

مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
در صورت روشن شدن چراغ اخطار: 

نشانگر در دسترس نبودن موقتی سیستم PCS )سیستم پیشگیری از تصادف( است 
و دلیل آن ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

آب  بخار  بوسیله  یا  شده  کثیف  دوربین  سنسور  یا  رادار  سنسور  اطراف  محدوده   •
برچسب و یخ پوشانده شده باشد. 

f آلودگی، بخارآب، یخ، برچسب و غیره را برطرف نمایید. )f صفحه 293، 292(
• سنسور رادار یا سنسور دوربین از محدوده عملکردی خود )دما و غیره( خارج شده 

باشد. 
f در این شرایط رانندگی امکان پذیر است. چنانچه سیستم مجدد در محدوده 
شرایط عملکردی خود )دما و غیره( قرار بگیرد، سیستم PCS )پیشگیری از 

تصادف( فعال می شود. 
تصادف(  از  )پیشگیری   PCS سیستم  یا  خودرو(  پایداری  )کنترل   VSC سیستم  یا 

غیرفعال می شود یا هر دو سیستم غیرفعال می گردند. 
f سیستم PCS یا هر دو سیستم VSC ، PCS را فعال نمایید. )f صفحه 464، 302(

*3

)زرد رنگ(

چراغ نشانگر LDA )بوق هشدار( )در صورت تجهیز(
نقص فنی در سیستم LDA )هشدار انحراف از رانندگی بین خطوط همراه با کنترل 

فرمان( را نشان می دهد. 
f زمانی که پیغام "Lane Departure Alert Unavailable" )سیستم هشدار انحراف 
از رانندگی بین خطوط در دسترس قرار ندارد( در صفحه نمایش چندمنظوره 
خودرو  با  کوتاهی  مدت  و  کرده  خاموش  را   LDA سیستم  شود،  داده  نشان 
رانندگی کنید و سپس مجدد سیستم LDA را روشن نمایید. )f  صفحه 320( 

چنانچه پیغام دیگری غیر از پیغام فوق نمایش داده شود، به دستورالعمل های 
نشان داده شده در پیغام عمل نمایید. 
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چراغ اخطار/ جزئیات/ عملکردهاچراغ اخطار

*6

 )چشمک می زند(

Stop & Start چراغ نشانگر لغو عملکرد سیستم
این چراغ نقص فنی در سیستم Stop & Start را نشان می دهد.

 Stop & Start در صورت لغو شدن عملکرد سیستم، چراغ نشانگر لغو عملکرد سیستم(
روشن می شود: f صفحه 375(

f بالفاصله جهت کنترل و بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های 
مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

*2

  )چشمک می زند(

چراغ نشانگر ترمز دستی )بوق هشدار(
این امکان وجود دارد که ترمز دستی کاماًل درگیر نشده یا آزاد نگردد. 

f کلید ترمز دستی را یکبار دیگر فشار دهید. 
اگر ترمز دستی آزاد نشود این چراغ روشن می گردد. اگر پس از آزاد کردن کامل ترمز 

دستی این چراغ خاموش شود و سیستم بطور عادی کار می کند. 
چراغ اخطار باز بودن درب1,3,4*

نشانگر بسته نشدن کامل درب است.
f بسته شدن تمام درب ها را کنترل نمایید.

چراغ اخطار پایین بودن سطح سوخت
 7.5L)2.0 gal. ، 1.6 Imp.gal.( نشانگر این است که سوخت باقی مانده در مخزن به میزان

یا کمتر است. 
f خودرو را مجدد سوختگیری نمایید.

*5
چراغ یادآوری کمربند ایمنی راننده و سرنشین جلو )بوق هشدار(

به راننده یا سرنشین جلو بستن کمربند ایمنی را یادآوری می کند.
f کمربند ایمنی را ببندید.

در صورت وجود فردی در صندلی سرنشین جلو، کمربند ایمنی باید توسط 
سرنشین جلو بسته شود تا چراغ اخطار )بوق هشدار( خاموش گردد.

*5

)در پنل وسط(

چراغ یادآوری کمربند ایمنی سرنشینان عقب )بوق هشدار(
به سرنشینان عقب بستن کمربند ایمنی را یادآوری می کند.

f کمربند ایمنی را ببندید.
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چراغ اخطار/ جزئیات/ عملکردهاچراغ اخطار

چراغ اخطار فشار باد الستیک
در صورت روشن شدن چراغ:

فشار باد پایین الستیک بر اثر:
• دالیل طبیعی )f صفحه 701(

• پنچر شدن )f صفحه 730، 710(
f فشار باد الستیک را در سطح توصیه شده تنظیم نمایید.

وجود  با  که  مواردی  در  می شود.  خاموش  اخطار  چراغ  دقیقه  چند  از  پس 
تنظیم فشار باد الستیک ها این چراغ خاموش نشود، جهت بررسی سیستم 

به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
زمانی که این چراغ بعد از 1 دقیقه چشمک زدن روشن باقی می ماند.

نشانگر نقص فنی در سیستم هشدار فشار باد الستیک است. )f صفحه 701(
f جهت بررسی سیستم به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا 

مراجعه نمایید.

*1
چراغ اخطار باال بودن دمای مایع خنک کننده موتور )بوق هشدار( 

نشانگر باال بودن بیش از اندازه دمای مایع خنک کننده موتور )جوش آوردن موتور( 
است. 

f صفحه 756
چراغ اخطار اصلی

بوق هشدار به صدا در می آید و چراغ اخطار روشن شده و چشمک می زند، نشان 
می دهد که سیستم اخطار، نقص فنی را تشخیص داده است.

f صفحه 704

*1,6

سیستم LDA )هشدار انحراف از رانندگی بین خطوط همراه با کنترل فرمان( )در 
صورت تجهیز( 

از رانندگی  انحراف  حین فعال بودن سیستم کنترل فرمان، سیستم LDA )هشدار 
بین خطوط همراه با کنترل فرمان( قرار نگرفتن دستان راننده روی غربیلک فرمان 

را تشخیص می دهد. 
 f غربیلک فرمان را محکم بگیرید.

2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری
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چراغ اخطار/ جزئیات/ عملکردهاچراغ اخطار

*1,6

سیستم ایمنی ترمز 
نشان می دهد پدال گاز و ترمز بطور همزمان فشرده شده و سیستم ایمنی ترمز فعال 

می باشد. 
f پدال ترمز یا گاز را آزاد نمایید. 

نشانگر نقص فنی در سیستم ایمنی ترمز )همراه با بوق هشدار( است. 
یا  تویوتا  مجاز  نمایندگی  به  خودرو  بررسی  و  کنترل  جهت  بالفاصله   f

تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
)CVT سیستم کنترل استارت- حرکت )خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک

حین فشار دادن پدال گاز، تغییر داده شدن موقعیت دسته دنده و فعال شدن سیستم 
کنترل استارت - حرکت را نشان می دهد. 

f پدال گاز را یک لحظه آزاد نمایید. 
نشانگر نقص فنی در سیستم کنترل استارت - حرکت است )همراه با بوق هشدار(

یا  تویوتا  مجاز  نمایندگی  به  خودرو  بررسی  و  کنترل  جهت  بالفاصله   f
تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

1*: این چراغ در صفحه نمایش چندمنظوره روشن می شود.
2*: بوق هشدار درگیر شدن ترمز دستی

اگر خودرو با سرعت حدود )5km/h )3mph یا بیشتر رانده شود، بوق هشدار به صدا در می آید. 
3*: خودروهای مجهز به نمایشگر مونوکروم

4*: بوق هشدار باز بودن درب ها 
زمانی که سرعت خودرو به )5km/h )3mph یا بیشتر برسد و هر کدام از درب ها باز باشد، بوق هشدار به 

صدا در می آید. 
5*: بستن کمربندایمنی را یادآوری می کند: 

کمربند  بستن  یادآوری  هشدار  بوق  باشند،  نشده  بسته  صندلی ها  ایمنی  کمربندهای  از  کدام  هر  چنانچه 
ایمنی، به راننده و سرنشینان، بستن کمربند ایمنی را یادآوری می کند. پس از رسیدن سرعت خودرو به 
حداقل )20km/h )12mph، بوق هشدار به مدت 30 ثانیه به صدا در می آید. چنانچه کمربند ایمنی بسته 

نشود، بوق هشدار با صدای متفاوتی به مدت 90 ثانیه دیگر به صدا در می آید. 
6*: خودروهای مجهز به نمایشگر رنگی 
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  چراغ اخطار سیستم فرمان پرقدرت الکتریکی )بوق هشدار( 
زمانی که شارژ باتری ناکافی است یا ولتاژ به صورت موقت افت کرده است، ممکن است چراغ اخطار سیستم 

فرمان پرقدرت الکتریکی روشن شده و بوق هشدار به صدا در آید. 
  اگر حین رانندگی چراغ نشانگر چک روشن شود. 

در بعضی مدل ها در صورتی که باک کاماًل خالی شود، چراغ نشانگر چک روشن می شود. اگر باک خالی 
است، بالفاصله سوختگیری نمایید. پس از چند کیلومتر رانندگی، چراغ نشانگر چک خاموش خواهد شد.

اگر چراغ نشانگر چک خاموش نمی شود، در اولین فرصت ممکن با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های 
مجاز تماس بگیرید.

  سنسور تشخیص حضور سرنشین جلو، یادآوری کمربندایمنی و بوق هشدار
 اگر روی صندلی سرنشین جلو، بار قراردهید، سنسور تشخیص حضور سرنشین جلو، حتی اگر سرنشین 

در صندلی نباشد، می تواند منجر به چشمک زدن چراغ اخطار و به صدا درآمدن بوق هشدار شود.
 اگر روی صندلی، تشکچه ای قرار دهید، سنسور ممکن است حضور سرنشین را شناسایی نکرده و چراغ 

اخطار به درستی عمل نکند.
  زمانی که چراغ اخطار فشار باد الستیک روشن شود.

ظاهر الستیک را از نظر پنچری بررسی نمایید.
در صورت پنچر بودن الستیک )f صفحه 730, 710(

در صورت پنچر نبودن الستیک:
پس از پایین آمدن دمای الستیک به اندازه کافی، اقدامات زیر را انجام دهید.
 فشار باد الستیک را بررسی کرده و آن را در سطح مناسب تنظیم نمایید.

 اگر پس از چند دقیقه چراغ اخطار خاموش نگردد، بررسی نمایید که فشار باد الستیک در سطح توصیه 
شده باشد و سیستم را ریست نمایید )f صفحه 634( 

اگر بدون پایین آوردن دمای الستیک به اندازه کافی عملکردهای فوق انجام پذیرد ممکن است این چراغ 
اخطار مجدد روشن شود.
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  ممکن است چراغ هشدار فشار باد الستیک به دالیل معمولی روشن شود.
ممکن است چراغ هشدار فشار باد الستیک به دالیل معمولي مانند خارج شدن باد الستیک و تغییر فشار 
باد الستیک به دلیل دماي باال، روشن شود. در این صورت، با تنظیم کردن فشار باد الستیک، این چراغ 

)پس از چند دقیقه( خاموش مي گردد.
  در صورت تعویض الستیک با چرخ زاپاس )خودروهای مجهز به چرخ زاپاس(

خودروهای مجهز به چرخ زاپاس اندازه معمولی: چرخ زاپاس نیز مجهز به والو هشدار فشار باد الستیک و 
فرستنده می باشد. اگر فشار باد الستیک چرخ زاپاس پایین باشد، چراغ هشدار فشار باد الستیک روشن 
اگر  حتی  نشده  خاموش  الستیک  باد  فشار  هشدار  چراغ  الستیک،  یک  شدن  پنچر  صورت  در  می شود. 
الستیک پنچر شده با چرخ زاپاس تعویض گردد. چرخ زاپاس را با الستیک تعمیر شده تعویض کنید و فشار 

باد الستیک را تنظیم نمایید. پس از چند دقیقه چراغ اخطار فشار باد الستیک خاموش می گردد.
باد  خودروهای مجهز به چرخ زاپاس سایز کوچک: چرخ زاپاس سایز کوچک مجهز به والو هشدار فشار 
الستیک و فرستنده نمي باشد. در صورت پنچر شدن یک الستیک، حتي با وجود تعویض الستیک پنچر 
شده با چرخ زاپاس، باز هم چراغ هشدار فشار باد الستیک خاموش نمي گردد. چرخ زاپاس را با الستیک 
تعمیر شده تعویض کرده و فشار باد الستیک را تنظیم نمایید. چراغ هشدار فشار باد الستیک پس از چند 

دقیقه خاموش مي گردد.
  شرایطی که ممکن است سیستم هشدار فشار باد الستیک به درستی کار نکند.

f صفحه 637
  چنانچه چراغ هشدار فشار باد الستیک پس از یک دقیقه چشمک زدن به طور مداوم روشن بماند

“ON” )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت  در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن 
هوشمند( یا حالت روشن IGNITION ON )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(، اگر 
چراغ هشدار فشار باد الستیک پس از یک دقیقه چشمک زدن، روشن باقی بماند جهت کنترل و بررسی 

سیستم به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید. 
زمانی که تنظیمات ثبت شده چرخ را تغییر می دهید، اگر چراغ هشدار فشار باد الستیک پس از یک دقیقه 

چشمک زدن، روشن باقی بماند، از انتخاب تنظیمات صحیح چرخ اطمینان حاصل نمایید. 
  بوق هشدار 

در برخی موارد ممکن است بدلیل سرو صدای مکان یا سیستم صوتی، صدای بوق شنیده نشود. 
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 هشدار

  اگر چراغ های اخطار سیستم های ABS و ترمز روشن باقی بمانند
بالفاصله خودرو را در مکانی امن متوقف نموده و با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا 
 ABS تماس حاصل نمایید. حین ترمزگیری، خودرو به شدت بی ثبات می شود و ممکن است سیستم
نقص داشته باشد و در نتیجه احتمال بروز تصادف، آسیب های جسمی جدی یا حتی مرگ بوجود آید. 

  اگر چراغ اخطار سیستم فرمان پرقدرت الکتریکی روشن شود
در صورت روشن شدن چراغ زرد رنگ، نیروی پر قدرت الکتریکی در فرمان محدود می شود. در صورت 
روشن شدن چراغ قرمز رنگ، نیروی پر قدرت الکتریکی در فرمان از دست می رود و عملکرد هدایت 
کردن غربیلک فرمان به شدت سنگین می شود. اگر حین عملکرد، غربیلک فرمان سنگین تر از معمول 

است، غربیلک فرمان را محکم گرفته و با نیروی بیش از معمول کار کنید.
  اگر چراغ هشدار فشار باد الستیک روشن شود

پیشگیري هاي زیر را مدنظر قرار دهید. عدم توجه باعث از دست دادن کنترل خودرو و در نتیجه بروز 
آسیب هاي جسمي جدي و یا مرگ مي شود.

 خودرو را در مکان امني بالفاصله متوقف کرده و فشار باد الستیک ها را تنظیم نمایید.
 خودروهای مجهز به چرخ زاپاس : اگر پس از تنظیم فشار باد الستیک، چراغ هشدار فشار باد الستیک 
روشن شود. امکان دارد که الستیک پنچر شده باشد. الستیک ها را کنترل و بررسي کنید. در صورت 
پنچر شدن الستیک، آن را با چرخ زاپاس تعویض کرده یا در نزدیکترین نمایندگي مجاز تویوتا یا 

تعمیرگاه های مجاز تویوتا تعمیر نمایید.
 خودروهای مجهز به کیت پنچرگیری اضطراری الستیک : اگر پس از تنظیم فشار باد الستیک، چراغ 
هشدار فشار باد الستیک روشن شود، امکان دارد که الستیک پنچر شده باشد. الستیک ها را کنترل 
و بررسی کنید در صورت پنچر شدن الستیک، آن را با استفاده از کیت پنچرگیری تعمیر نمایید. 

)f صفحه 710(
ناگهاني خودداري کنید. در صورت صدمه دیدن الستیک هاي خودرو،  تغییر مسیر  ترمزگیري و  از   

کنترل غربیلک فرمان یا ترمزها را از دست مي دهید.
  در صورت ترکیدن یا خارج شدن ناگهانی باد الستیک

ممکن است سیستم هشدار فشار باد الستیک بالفاصله فعال نشود.
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 توجه
  از عملکرد صحیح سیستم هشدار فشار باد الستیک مطمئن شوید

از نصب الستیک  با برند یا مشخصات متفاوت خودداري کنید، زیرا ممکن است سیستم هشدار فشار باد 
الستیک بدرستي کار نکند.
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  در صورت نمایش پیغام هشدار

هشدارهای مربوط به نقص سیستم، عملکردهای انجام شده به صورت نادرست و پیغام های مربوط 
به لزوم تعمیر و نگهداری در صفحه نمایش چند منظوره نمایش داده می شوند. در صورت نمایش 

پیغام، روش صحیح و مناسب را انجام دهید.

 چراغ اخطار اصلی
پیغام  یک  نمایش  اعالم  برای  اصلی  اخطار  چراغ 
بر روی صفحه نمایش چند منظوره روشن شده یا 

چشمک می زند.*
 صفحه نمایش چندمنظوره

اگر پیغام ها هشدار پس از انجام اقدامات زیر مجدد نمایش داده شوند با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های 
مجاز تویوتا تماس بگیرید.

*: چنانچه پیغام هشداری نمایش داده شود، چراغ اخطار اصلی ممکن است روشن نشود یا چشمک نزند.
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 پیغام ها و هشدارها

با توجه به محتوای پیغام های زیر، چراغ های اخطار و بوق هشدار عمل می کند. اگر پیغام لزوم بررسی 
یا  تویوتا  نمایندگی مجاز  به  بررسی خودرو  بالفاصله جهت  داده شود،  نمایش  نمایندگی،  توسط  خودرو 

تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه کنید.

چراغ اخطار 
هشداربوق هشدار*سیستم

به صدا درمی آید-روشن می شود

وضعیت خاصی را نشان می دهد مانند زمانی که 
سیستم مربوط به رانندگی دچار نقص فنی شده 
ممکن  نشود  انجام  اصالحی  روش  اگر  یا  است 

است خطرناک باشد.

-
روشن می شود 

یا چشمک 
می زند.

به صدا درمی آید
که  زمانی  می دهد  نشان  را  خاصی  وضعیت 
سیستم های نشان داده شده روی صفحه نمایش چند 

منظوره ممکن است دچار نقص فنی شده باشند.

وضعیتی را نشان می دهد مانند زمانی که خودرو به صدا درمی آید-چشمک می زند
صدمه دیده که ممکن است خطرناک باشد.

شرایط خاصی مانند نقص تجهیزات برقی و شرایط به صدا درنمی آید-روشن می شود
آن ها یا لزوم تعمیر و نگهداری را نشان می دهد.

به صدا درنمی آید-چشمک می زند
وضعیتی را نشان می دهد، مانند زمانیکه عملکردی 
به درستی انجام نشده است یا نحوه انجام صحیح 

عملکردی را نشان می دهد.

*: اولین بار که پیغام در صفحه نمایش چندمنظوره نمایش داده می شود، بوق هشدار به صدا در می آید.
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  پیغام های هشدار
پیغام های هشدار توضیح داده شده در زیر ممکن است با توجه به شرایط عملکردی و مشخصات خودرو با 

پیغام های واقعی متفاوت باشند.
  چراغ های اخطار سیستم

در شرایط زیر چراغ اخطار اصلی روشن نشده یا چشمک نمی زند.در عوض چراغ اخطار سیستم دیگری 
همراه با نمایش پیغام روی صفحه نمایش چند منظوره روشن می شود.

"Anti-lock Brake System Malfunction Visit Your Dealer" 
روشن   ABS اخطار  نمایید.( چراغ  مراجعه  مجاز  نمایندگی  به  قفل،  ترمز ضد  در سیستم  فنی  )نقص 

می شود. )f صفحه 694(
 خودروهای مجهز به نمایشگر مونوکرم: 

نشان می دهد که حین توقف خودرو، درب خودرو بطور کامل بسته نشده است چراغ اخطار بازماندن 
درب خودرو روشن می شود )f صفحه 697(

  چنانچه پیغام "Visit Your Dealer" )به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید( نمایش داده شود
سیستم یا قسمتی که در صفحه نمایش چند منظوره نمایش داده شده دچار نقص فنی گردیده است. جهت 

بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
  چنانچه پیغامی در مورد عملکردی نشان داده شود

 در صورتیکه پیغامی در مورد عملکرد پدال گاز یا پدال ترمز نشان داده شود.
) در صورت  تصادف(  از  پیشگیری  PCS )سیستم  مانند  رانندگی  در  هنگامی که سیستم های کمکی 
تجهیز( یا سیستم رادار دینامیکی کروز کنترل )در صورت تجهیز( عمل می کند، پیغام هشداری در مورد 
عملکرد پدال ترمز ممکن است نمایش داده شود. در چنین شرایطی از کاهش سرعت خودرو اطمینان 

حاصل کرده یا به دستورالعمل های نشان داده شده در صفحه نمایش چند منظوره عمل نمایید.
 زمانی که سیستم ایمنی پدال ترمز فعال است، پیغام هشداری نمایش داده می شود. )f صفحه 212( 

به دستورالعمل های نشان داده شده در صفحه نمایش چندمنظوره عمل نمایید. 
برای   چنانچه پیغامی در مورد عملکرد سوئیچ موتور نمایش داده شود. در صورتیکه روش غیرصحیح 
عملکرد  مورد  در  نماید، دستورالعملی  عمل  نادرست  موتور  یا سوئیچ  انجام شود  موتور  کردن  روشن 
سوئیچ موتور نمایش داده می شود. جهت عمل کردن مجدد سوئیچ موتور، دستورالعمل های نشان داده 

شده در صفحه نمایش چند منظوره را انجام دهید.
 چنانچه پیغامی در مورد عملکرد دسته دنده نمایش داده شود. 

در  پیغامی  است  ممکن  خودرو،  ناخواسته  حرکت  یا  دنده  دسته  نادرست  تعویض  از  جلوگیری  برای 
به  صورت  این  در  شود.  داده  نمایش  منظوره  چند  نمایش  صفحه  در  دنده  دسته  تعویض  لزوم  مورد 
را  و موقعیت دسته دنده  نمایش چندمنظوره عمل کرده  نشان داده شده در صفحه  دستورالعمل های 

تغییر دهید. 
 چنانچه پیغام یا تصویری در مورد حالت بستن/ باز کردن یا اضافه کردن مایعات خودرو نشان داده شود. 
از نمایش بخش نشان داده شده در صفحه نمایش چند منظوره یا چراغ اخطار مطمئن شده و سپس 

روش مورد نظر مانند بستن درب باز یا اضافه کردن مایعات خودرو را انجام دهید.
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  چنانچه پیغام "See Owner’s Manual" )به کتابچه راهنمای مالک خودرو مراجعه کنید( نمایش 
داده شود

 "Braking Power Low Stop in a Safe Place See Owner’s Manual" در صورت نمایش پیغام 
کاهش نیروی ترمزگیری، در مکان امنی متوقف شده و به کتابچه راهنمای مالک خودرو مراجعه کنید.(، 
ممکن است نشانگر نقص فنی باشد. بالفاصله خودرو را در مکان امنی متوقف کرده و با نمایندگی مجاز 

تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید. ادامه رانندگی ممکن است خطرناک باشد.
 خودروهای مجهز به نمایشگر رنگی:

“Entry & start system malfunction see owners manual” )نقص فنی  پیغام  نمایش  در صورت 
سیستم ورود و استارت به کتابچه راهنمای مالک خودرو مراجعه کنید.( بالفاصله جهت بررسی خودرو 

به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه کنید. 
  در صورت نمایش پیغام “Charging System Malfunction” )سیستم شارژ دچار ایراد شده است( 
نشانگر نقص فنی در سیستم شارژ خودرو است. بالفاصله خودرو را در محل امنی متوقف کرده و با نمایندگی 

مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید. رانندگی ممکن است خطرناک باشد. 
  در صورت نمایش پیغام “Engine Coolant Temperature high” )دمای مایع خنک کننده موتور 

باال است(
نشانگر باال بودن بیش از اندازه دمای مایع خنک کننده موتور است. بالفاصله خودرو را در مکان امنی متوقف 

نمایید. )f صفحه 756(
  در صورت نمایش پیغام “Engine Oil Pressure Low” ) فشار روغن موتور پایین است(

نشانگر پایین بودن بیش از اندازه فشار روغن موتور می باشد. بالفاصله خودرو را در محل امنی متوقف کرده 
و با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید. 

 ”AWD System Malfunction 2WD Mode Engaged Visit Your Dealer“ در صورت نمایش پیغام  
به  2WD فعال می باشد،  AWD دچار اشکال شده است، حالت  AWD( )سیستم  )فقط مدل های 

نمایندگی مجاز مراجعه نمایید(
حرکت  موقعیت  به  خودرو  و  شده  غیرفعال   AWD سیستم  می باشد.   AWD سیستم  فنی  نقص  نشانگر 

چرخ های جلو تغییر می کند. 
جهت بررسی خودرو به  نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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)AWD در صورتیکه پیغام های زیر نمایش داده شود )فقط مدل های  
سیستم ممکن است بیش از اندازه گرم شده باشد. سرعت خودرو را کاهش دهید یا خودرو را در مکان 

امنی متوقف نمایید.
• پیغام “AWD System Overheated 2WD Mode Engaged“ )سیستم AWD بیش از حد داغ شده 

و حالت 2WD فعال می باشد(
• پیغام “AWD System Overheated Switching to 2WD Mode“ )سیستم AWD بیش از حد داغ 

شده است به حالت 2WD تغییر موقعیت می د هد(
  در صورت نمایش پیغام ”Oil Maintenance Required Soon” )زمان تعویض روغن به زودی فرا 

خواهد رسید.(
نشان می دهد که طبق برنامه تعمیر و نگهداری روغن موتور باید تعویض شود. )نشانگر بدرستی کار نمی کند 
مگر اینکه پیغام ریست شود.( روغن موتور را بازدید نمایید و در صورت لزوم تعویض کنید. پس از تعویض 

روغن پیغام ریست می شود. )f صفحه 621( 
  در صورت نمایش پیغام ”Oil Maintenance Required Visit Your Dealer” )زمان تعویض روغن 

فرا رسیده است به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.(
نشان می دهد که روغن موتور باید تعویض شود. )پس از تعویض روغن موتور، پیغام ریست می شود.(

روغن موتور و فیلتر روغن راتوسط نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا بازدید و تعویض کنید. 
پس از تعویض روغن موتور، پیغام ریست می شود. )f صفحه 621(

 ”A New Key has been Registered Contact Your Dealer for Details” در صورت نمایش پیغام  
)کلید جدیدی تعریف شده است جهت کسب اطالعات بیشتر با نمایندگی مجاز تماس بگیرید(

)خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(
پس از تعریف شدن ریموت جدید برای سیستم، چنانچه قفل درب ها از بیرون حدود یک هفته باز مانده 

باشد، هر بار که درب سمت راننده باز شود، این پیغام نمایش داده می شود.
اگر ریموت جدیدی را برای سیستم تعریف نکرده باشید و ریموت ناشناخته ای )غیر از ریموت خودروی 
خود( برای سیستم تعریف شده باشد، این پیغام نمایش داده می شود. جهت بررسی سیستم به نمایندگی 

مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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  در صورت نمایش پیغام “Front camera unavailable” )دوربین جلو در دسترس نمی باشد( یا 
)دید دوربین جلو مسدود   ”Front camera vision blocked clean and demist windshield”

شده است، شیشه جلو را تمیز کرده و بخار آب روی شیشه را برطرف کنید.(
زیر  سیستم های  عملکرد  است  ممکن  گردد  برطرف  پیغام  بصورت  شده  داده  نشان  مشکل  که  زمانی  تا 

غیرفعال شود.
 PCS )پیشگیری از تصادف(*

 LDA )هشدار انحراف از رانندگی بین خطوط همراه با کنترل فرمان(*
 رادار دینامیکی کروز کنترل همراه با محدوده گسترده قابل تطبیق با سرعت*

 رادار دینامیکی کروز کنترل*
 سیستم نور باالی اتوماتیک*

*: در صورت تجهیز
  بوق هشدار 

f صفحه 701
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در صورت پنچر کردن )خودروهای مجهز به کیت پنچرگیری اضطراری(

خودروهای مجهز به کیت پنچرگیری به چرخ زاپاس مجهز نمی باشند. 
بطور موقت  را  باشد، می توان آن  یا پیچ در آج الستیک  بدلیل فرو رفتن میخ  چنانچه پنچری 

بوسیله کیت پنچرگیری اضطراری تعمیر نمود.

 هشدار

  در صورت پنچرکردن
با الستیک پنچر رانندگی نکنید.

قابل  غیر  و چرخ، صدمات  به الستیک  می تواند  پنچر،  با الستیک  کوتاه  مسافتي  براي  رانندگي حتي 
جبراني وارد کند که ممکن است منجر به تصادف گردد.

رانندگی با الستیک پنچر ممکن است شیارهایی را پیرامون دیواره جانبی الستیک ایجاد نماید. در این 
صورت، چنانچه از کیت پنچرگیری استفاده نمایید ممکن است الستیک بترکد.
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پیش از تعمیر الستیک

 خودرو را در مکانی امن روی سطح مسطح و سخت متوقف نمایید. 
 ترمز دستی را بکشید.

 دسته دنده را در موقعیت پارک P )گیربکس اتوماتیک CVT( یا خالص N )گیربکس معمولی( قرار دهید. 
 موتور را خاموش کنید.

 چراغ های خطر )فالشر( را روشن نمایید. )f صفحه 680(
 میزان صدمه دیدن الستیک را بررسی نمایید. 

در صورتیکه آسیب وارد به الستیک در اثر فرورفتن 
فقط  را  آن  می باشد،  الستیک  آج  در  پیچ  یا  میخ 

بوسیله کیت پنچرگیری اضطراری تعمیر کنید.
• از خارج کردن میخ یا پیچ از الستیک خودداری 

نمایید. 
خارج کردن اجسام ممکن است باعث گشاد شدن 
سوراخ شود و استفاده از کیت پنچرگیری جهت 

تعمیر الستیک امکان پذیر نباشد. 
• از نشتی مایع نشت گیر جلوگیری کنید. خودرو را حرکت دهید، تا زمانی که محدوده پنچری در باال 

قرار گیرد.
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  در صورتیکه پنچری بوسیله کیت پنچرگیری تعمیر نشود
یا  تویوتا  مجاز  نمایندگی  با  نمود.  تعمیر  پنچرگیری  کیت  بوسیله  نمی توان  را  پنچری  زیر،  شرایط  در 

تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید. 
 بدلیل رانندگی با الستیک کم باد، الستیک دچار آسیب دیدگی شود. 

 بدلیل ترک خوردگی یا صدمه دیدن دیواره کناری الستیک، فشار باد الستیک کم شود. 
 در صورتیکه الستیک بطور مشخص از چرخ جدا شده باشد. 

 زمانی که بریدگی یا صدمه دیدگی آج به اندازه ).4mm )0.16 in یا بیشتر باشد. 
 چنانچه چرخ صدمه دیده باشد. 

 زمانی که دو یا چند الستیک پنچر شده باشند. 
 زمانی که بیش از یک سوراخ یا بریدگی در الستیک صدمه دیده وجود داشته باشد. 
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محل قرارگیری کیت پنچر گیری و ابزارها

A نوع 

 قالب بکسل 
 دسته جک )در صورت تجهیز(*
 آچار چرخ )در صورت تجهیز(*

 جک )در صورت تجهیز(*
 کیت پنچرگیری

*: جک، دسته جک و آچار چرخ را می توان از نمایندگی های مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا 
خریداری نمود. 
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B نوع 

 قالب بکسل 
 کیت پنچرگیری 

 آچار چرخ )در صورت تجهیز(*
 جک )در صورت تجهیز(*

 دسته جک )در صورت تجهیز(*
*: جک، دسته جک و آچار چرخ را می توان از نمایندگی های مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا 

خریداری نمود. 
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تجهزات کیت پنچرگیری اضطراری

 نازل                                                         دکمه کم کردن باد
 شیلنگ                                                      سوکت فندکی )12 ولت(

 کلید کمپرسور                                             برچسب
 گیج )نشانگر( فشار باد
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خارج کردن کیت پنچرگیری 

  1 طاقچه را پیاده کنید )f صفحه 588(

  2 کیت پنچرگیری اضطراری را بیرون آورید. )f صفحه 713(

روش تعمیرکردن در مواقع اضطراری 

  1 کیت پنچرگیری را بیرون آورید. 

در صورت خارج کردن بطری از کیف اصلی، از پاره کردن و دور انداختن کیف خودداری نمایید.
  2 برجسب کیت پنچرگیری را در جایی بچسبانید که 

براحتی از صندلی راننده دیده شود.

  3 در پوش والو )والو( الستیک پنچر شده را باز کنید.

  4 در پوش را از نازل جدا نمایید.
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  5 نازل را به والو )والو( متصل نمایید.

تا جایی که امکان دارد انتهای نازل را در جهت 
حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. 

زمین  سطح  با  تماسی  اینکه  بدون  که  را  بطری 
را بطور عمود آویزان کنید. چنانچه  باشد  داشته 
بطری بطور عمود قرار نمی گیرد، خودرو را حرکت 

دهید تا والو الستیک بطور مناسب قرار گیرد. 

  6 درپوش بطری را باز کنید.

  7 شیلنگ را از کمپرسور بیرون بکشید.

  8 بطری را به کمپرسور متصل نمایید. 

تا جایی که امکان دارد انتهای نازل را در جهت 
حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
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  9 از خاموش بودن کلید کمپرسور مطمئن شوید.

 10 سوکت فندکی را از کمپرسور جدا کنید.

 11 سوکت فندکی را به سوکت خروجی برق متصل 

نمایید. )f صفحه 597(
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 12 فشار باد توصیه شده الستیک را کنترل و بررسی نمایید. 

فشار باد توصیه شده الستیک روی برچسب مشخص می باشد. )f صفحه 772(
 خودروهای فرمان سمت چپ                              خودروهای فرمان سمت راست

 13 موتور خودرو را روشن کنید. 

 14 جهت تزریق مایع نشت گیر و باد شدن الستیک، 

قرار   ON روشن  موقعیت  در  را  کمپرسور  کلید 
دهید. 
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 15 تا رسیدن به فشار بادالستیک مناسب، الستیک 

را باد کنید. 
 مایع نشت گیر تزریق می شود و فشار باد حالت 

متغیر دارد و سپس بتدریج کم می شود.
باد الستیک حدود یک  )نشانگر( فشار   گیج 
دقیقه )5 دقیقه در دمای پایین( پس از قرار 
)ON(، فشار  دادن کلید در موقعیت روشن 

باد واقعی الستیک را نشان می دهد. 
 تا زمان رسیدن به فشار باد مناسب، الستیک 

را باد کنید. 
• چنانچه پس از 35 دقیقه باد کردن الستیک 
همراه با قرار دادن کلید در موقعیت روشن 
)ON( اگر فشار باد الستیک هنوز کمتر از 
مقدار توصیه شده می باشد، نشان می دهد 
تعمیر  باید  و  دیده  صدمه  الستیک  که 
موقعیت  در  را  کمپرسور  کلید  گردد. 
نمایندگی  با  و  دهید  قرار   )OFF( خاموش 
مجاز تویوتا  یا هر تعمیرگاه های مجاز تویوتا 

تماس بگیرید. 
• در صورتیکه فشار باد الستیک بیشتر از مقدار مجاز می باشد، جهت تنظیم فشار باد الستیک، 

مقداری باد الستیک را کم کنید. )f صفحه 772, 724(

2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری



8 

ری
طرا

اض
ع 

واق
ر م

د د
کر

عمل
721

 16 کمپرسور را خاموش کنید. 

 17 نازل را از والو الستیک خارج کنید و سپس سوکت فندکی را از سوکت خروجی برق جدا نمایید.

 18 برای کم کردن فشار از بطری، دکمه را فشار دهید.

 19 در پوش را به نازل متصل کنید.
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 20 درپوش والو را روی والو )والو( الستیک تعمیر شده سوار کنید. 

 21 شیلنگ را از بطری جدا کرده و درپوش بطری را 

ببندید. بطری را در کیف اصلی قرار داده و زیپ 
کیف را ببندید. 

 22 بطری و کمپرسور را بطور موقت در محفظه بار قرار دهید. 

 23 بالفاصله با رعایت موارد ایمنی حدود )3mile( 5km با سرعت کمتر از )80km/h )50mph، رانندگی 

کنید تا مایع مایع نشت گیر بطور یکسان در تایر پخش شود.
از طی مسافت )5km )3mile خودرو را در   24 پس 

مکان امنی و روی سطح هموار و سختی متوقف 
کرده و کمپرسور را وصل نمایید.
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 25 فشار باد الستیک را بازدید نمایید.

 kPa  )1.3  kgf/cm2 زیر  الستیک  باد  فشار  چنانچه   
130یا )bar ,19 psi باشد: پنچری قابل تعمیر نیست. 

با نمایندگی تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس 
بگیرید. 

 چنانچه فشار باد الستیک )bar ,19 psi یا kPa )1.3 kgf/cm2 130 یا باالتر، اما کمتر از فشار باد توصیه 
شده باشد: به مرحله  26 مراجعه نمایید. 

 چنانچه میزان فشار باد الستیک، همان فشار باد توصیه شده می باشد )f صفحه 772(: به مرحله  27 
مراجعه نمایید.

 5km 26 کلید کمپرسور را روشن کنید، تا رسیدن به فشار باد توصیه شده، الستیک باد می شود. مسافت 

)3miles( را رانندگی کنید و سپس مرحله   24 را انجام دهید.  

 27 کمپرسور را در محفظه بار قرار دهید.

با  دهید،  انجام  را  پیشگیری های الزم  ناگهانی،  مسیر  تغییر  و  ترمزگیری، شتابگیری  از  برای جلوگیری   28 

سرعت کمتر از )80km/h )50mph با دقت تا نزدیکترین نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه مجاز تویوتا 
رانندگی کنید و جهت تعمیر یا تعویض اقدام نمایید. 
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  در صورتیکه الستیک بیش از مقدار فشار باد توصیه شده باد شود
  1 برای خارج شدن باد الستیک، دکمه را فشار دهید.  

  2 نشانگر فشار باد الستیک را از نظر نشان دادن فشار باد الستیک توصیه شده بازدید نمایید.

اگر فشار باد الستیک کمتر از مقدار فشار باد توصیه شده می باشد، برای رسیدن به فشار باد الستیک 
را  الستیک  کردن  باد  مرحله  و  داده  قرار   ON روشن موقعیت  در  را  کمپرسور  کلید  مجدد  شده،  توصیه 

تکرار نمایید.
  والو تایری که تعمیر شده است

پس از تعمیر الستیک بوسیله کیت پنچرگیری، والو باید تعویض شود. 
  پس از تعمیر الستیک بوسیله کیت پنچرگیری 

 والو هشدار فشار بادالستیک و فرستنده را باید تعویض نمود. 
 حتی اگر فشار باد الستیک در سطح توصیه شده قرار داشته باشد، ممکن است چراغ هشدار فشار باد 

الستیک روشن شده یا چشمک بزند.
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  نکات مربوط به کنترل و بررسی کیت پنچرگیری 
تاریخ انقضاء مایع نشت گیر را گاهی چک نمایید. تاریخ انقضاء روی بطری  مشخص است. از مایع نشت گیر 
که تاریخ انقضاء آن گذشته استفاده نکنید. در غیراینصورت اگر به ناچار از کیت پنچرگیری استفاده کنید 

ممکن است الستیک بدرستی تعمیر نشود. 
  کیت پنچرگیری 

 مایع نشت گیر عمر محدودی دارد. تاریخ انقضاء روی بطری حک شده است. قبل از پایان تاریخ انقضاء، 
بطری مایع نشت گیر را با بطری جدید تعویض نمایید. جهت تعویض بطری با نمایندگی مجاز تویوتا یا 

تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید. 
 بطری مایع نشت گیر در کیت پنچرگیری قرار دارد که فقط یکبار از آن جهت تعمیر موقتی یک الستیک 
می توان استفاده نمود. اگر از بطری مایع نشت گیر استفاده کرده و الزم است آن را تعویض نمایید. جهت 
خریداری بطری جدید به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید. از کمپرسور 

می توان مجدد استفاده نمود. 
 چنانچه دمای بیرون )22°F-( C°30- تا )C )140°F°60 باشد از مایع نشت گیر استفاده نمایید. 

 کیت پنچرگیری فقط برای الستیک هایی با اندازه و نوع الستیک های اصلی نصب شده بر روی خودرو 
طراحی شده است. از کیت پنچرگیری برای الستیک هایی با اندازه متفاوت نسبت به الستیک های اصلی 

یا هر هدف دیگری استفاده نکنید. 
 در صورت ریختن مایع نشت گیر روی لباس، ممکن است لباس لک شود. 

 در صورت ریختن مایع نشت گیر روی چرخ یا بدنه خودرو، اگر همان لحظه لکه تمیز نشود ممکن است 
دیگر قابل پاک کردن نباشد. بالفاصله لکه ایجاد شده را بوسیله پارچه ای مرطوب تمیر نمایید.

 در طول استفاده از کیت پنچرگیری، صدای بلندی ایجاده می شود، این صدا نشان دهنده نقص فنی 
نیست. 

 از کیت پنچرگیری جهت کنترل و بررسی یا تنظیم فشار باد الستیک استفاده نکنید. 
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 هشدار

  با الستیک پنچر رانندگی نکنید. 
از ادامه رانندگی با الستیک پنچر خودداری نمایید. در صورت رانندگی در مسیر خیلی کوتاه با الستیک 

پنچر، الستیک آسیب دیده و بدنبال آن چرخ را باید تعمیر نمود. 
چنین  در  می شود.  جانبی  دیواره   اطراف  در  شیارهایی  آمدن  بوجود  باعث  پنچر  الستیک  با  رانندگی 

شرایطی در صورت استفاده از کیت پنچرگیری، ممکن است الستیک بترکد. 
  پیشگیری های هنگام رانندگی 

 کیت پنچرگیری را در محفظه بار قرار دهید. 
در صورت بروز تصادف یا ترمزگیری ناگهانی ممکن است آسیب های جسمی جدی بوجود آید. 

 کیت پنچرگیری مخصوص خودروی شما است. 
از کیت پنچرگیری در سایر خودروها استفاده نکنید، زیرا منجر به بروز تصادف و در نتیجه آسیب های 

جسمی جدی یا مرگ می شود. 
 از کیت پنچرگیری برای الستیک هایی که اندازه اشان نسبت به الستیک های اصلی متفاوت است یا 
هر منظور دیگری استفاده نکنید. چنانچه الستیک بطور کامل تعمیر نشود، احتمال بروز تصادف و در 

نتیجه آسیب های جسمی جدی یا مرگ وجود دارد. 
  پیشگیری های مربوط به استفاده از مایع نشت گیر 

 خوردن مایع مایع نشت گیر خطرناک است. در صورت خوردن مایع نشت گیر، تا جایی که امکان دارد 
آب بنوشید و سپس بالفاصله به مراکز پزشکی مراجعه نمایید. 

 در صورت تماس مایع نشت گیر با پوست و چشم، بالفاصله محل آسیب دیده را با آب شستشو دهید، 
در صورت احساس ناراحتی، به پزشک مراجعه نمایید. 
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 هشدار

  هنگام تعمیر الستیک پنچرشده 
 خودرو را در محل ایمن و مسطحی متوقف نمایید. 

از توقف خودرو از دست زدن به چرخ ها یا محدوده اطراف ترمز ها خودداری نمایید.   بالفاصله پس 
پس از راندن خودرو، ممکن است چرخ ها و محدوده اطراف ترمزها بسیار داغ باشد. تماس دست، پا یا 

قسمت های دیگر بدن با این محدوده ممکن است باعث سوختگی شود. 
انداختن یا صدمه دیدن بطری  از   برای جلوگیری از ترکیدن یا نشتی شدید بطری مایع نشت گیر، 
ترک  دیده،  ضرب  بطری  از  نمایید.  بررسی  چشم  با  را  بطری  استفاده،  از  قبل  نمایید.  جلوگیری 
خورده، خراشیده شده، دارای نشتی یا هر صدمه دیگری استفاده نکنید. در صورت مشاهده هر گونه 

آسیب دیدگی، بالفاصله بطری را تعویض نمایید. 
 والو و شیلنگ را محکم به چرخ نصب شده روی خودرو متصل نمایید. اگر شیلنگ بدرستی به والو 

وصل نشود، ممکن است نشتی باد بوجود آمده و مایع نشت گیر به بیرون تراوش کند. 
 اگر هنگام باد کردن الستیک، شیلنگ از والو جدا شود، احتمال حرکت کردن ناگهانی شیلنگ بدلیل 

فشار باد وجود دارد. 
 پس از پایان باد کردن الستیک، ممکن است هنگام جدا کردن شیلنگ، مایع نشت گیر بیرون ریخته 

یا باد الستیک خارج شود.
انجام دهید. در غیراینصورت ممکن است مایع نشت گیر   جهت تعمیر الستیک، عملکردهای زیر را 

بیرون پاشیده شود. 
 هنگام تعمیر نزدیک الستیک قرار نگیرید، زیرا ممکن است هنگام تعمیر، الستیک بترکد. در صورت 
  OFF مشاهده هر گونه ترک خوردگی یا تغییر شکل الستیک، کلید کمپرسور را در موقعیت خاموش

قرار دهید و بالفاصله تعمیر را متوقف نمایید.
از کیت  اندازه داغ شود  از  اگر تعمیر زمان زیادی طول بکشد، ممکن است کیت پنچرگیری بیش   

پنچرگیری بطور مداوم در مدت زمان بیش از 40 دقیقه استفاده نکنید. 
 هنگام تعمیر، قطعات کیت پنچرگیری داغ می شوند. هنگام کار با کیت پنچر گیری و پس از آن دقت 
نمایید. از دست زدن به قسمت های فلزی در اطراف محل اتصال بطری و کمپرسور خودداری نمایید. 

ممکن است این قطعات بسیار داغ باشند. 
از محل مشخص شده خودداری نمایید.   از چسباندن برچسب هشدار سرعت خودرو در جایی غیر 
چنانچه برچسب در اطراف محدوده کیسه هوا )SRS( چسبانده شود، مانند پد غربیلک فرمان، ممکن 

است از عملکرد صحیح کیسه هوا )SRS( جلوگیری شود.
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 هشدار

  رانندگی به منظور پخش یکسان مایع نشت گیر
کنترل  است  ممکن  غیراینصورت  در  دهید.  قرار  نظر  مد  را  زیر  پیشگیری های  تصادف،  کاهش  جهت 

خودرو را از دست داده و در نتیجه منجر به آسیب های جسمی جدی یا مرگ شود.
 با سرعت پایین و با دقت رانندگی کنید. هنگام دور زدن و تغییر مسیر بسیار دقت نمایید. 

 اگر خودرو در مسیر مستقیم حرکت نمی کند و در غربیلک فرمان احساس کشیدگی می کنید، خودرو 
را متوقف کرده و موارد زیر را کنترل و بررسی نمایید. 

• وضعیت الستیک را در نظر بگیرید. ممکن است الستیک از چرخ جدا شده باشد. 
• فشار باد الستیک. اگر فشار با  الستیک )bar ,19 psi یا kPa )1.3 kgf/cm2 130 یا کمتر است 

ممکن است الستیک بشدت صدمه دیده باشد.
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 توجه
  در صورت انجام تعمیرات اضطراری 

 چنانچه صدمه دیدگی الستیک بدلیل فرو رفتن اجسامی تیز مانند میخ یا پیچ در آج الستیک باشد، 
فقط الستیک را با کیت پنچرگیری تعمیر نمایید. از خارج کردن اجسام تیز از الستیک خودداری 
نمایید. خارج کردن اجسام تیز ممکن است باعث عریض شدن سوراخ شده و تعمیر الستیک با کیت 

پنچرگیری امکان پذیر نباشد. 
 کیت پنچرگیری ضدآب نیست. از قرار گرفتن کیت پنچرگیری در مجاورت آب مانند استفاده از کیت 

پنچرگیری هنگام بارش باران خودداری نمایید. 
جاده  حاشیه  شنی  سطح  مانند  خاکی  و  گرد  زمین  روی  مستقیماً  پنچرگیری  کیت  دادن  قرار  از   
خودداری نمایید. چنانچه گرد و خاک وغیره وارد کیت پنچرگیری شود احتمال نقص فنی کیت وجود 

دارد. 
 در صورت استفاده از بطری، آن را سرو ته نگه ندارید، در غیراینصورت کمپرسور صدمه می بیند. 

  پیشگیری های مربوط به کیت پنچرگیری 
 منبع برق کیت پنچرگیری مناسب برای استفاده در خودرو 12VDC است. کیت پنچرگیری را به منبع 

برق دیگری متصل نکنید. 
 در صورت پاشیده شدن بنزین روی کیت پنچرگیری، ممکن است باعث خرابی کیت شود. از تماس 

بنزین با کیت پنچرگیری جلوگیری نمایید. 
 برای جلوگیری از تماس کیت با آلودگی یا آب، آن را در مکان مناسبی قرار دهید. 

 کیت پنچرگیری را در سینی ابزار در زیر طاقچه و دور از استرس کودکان قرار دهید. 
 از جدا کردن یا تعمیر کیت خودداری کنید. از قرار دادن قطعاتی مانند نشانگر فشار باد در معرض ضربه 

جلوگیری نمایید. ممکن است باعث نقص فنی کیت شود. 
  از صدمه دیدن والو های هشدار فشار باد الستیک و فرستنده ها خودداری نمایید. 

در صورت تعمیر کردن الستیک با مایع نشت گیر، ممکن است والو هشدار فشار باد الستیک و فرستنده ها 
یا  تویوتا  مجاز  نمایندگی  با  بالفاصله  می کنید  استفاده  نشت گیر  مایع  از  چنانچه  نکنند.  کار  بدرستی 

تعمیرگاه های مجاز تویوتا یا مراکز سرویس دهی مجاز تماس حاصل نمایید. 
پس از استفاده از مایع نشت گیر، در صورت تعمیر یا تعویض الستیک، از تعویض والو هشدار فشار باد 

الستیک و فرستنده ها اطمینان حاصل نمایید. )f صفحه 633(
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در صورت پنچر کردن )خودروهای مجهز به چرخ زاپاس(

در صورت تجهیز خودرو به چرخ زاپاس، الستیک پنچر شده را با چرخ زاپاس تعویض نمایید. 
جزئیات بیشتر در مورد الستیک ها: f صفحه 631

 هشدار

  در صورت پنچرکردن
با الستیک پنچر رانندگی نکنید.

غیرقابل  و چرخ، صدمات  به الستیک  می تواند  پنچر،  با الستیک  کوتاه  مسافتي  براي  رانندگي حتي 
جبراني وارد کند که ممکن است منجر به تصادف گردد.

 پیش از جک زدن زیر خودرو
 خودرو را روي سطحي صاف و سفت متوقف نمایید.

 ترمز دستي را درگیر نمایید.
 دسته دنده را در موقعیت پارک P )گیربکس اتوماتیک CVT( یا دنده عقب R )گیربکس معمولی( قرار 

دهید. 
 موتور را خاموش کنید. 

 چراغ هاي خطر )فالشرها( را روشن نمایید )f صفحه 680(
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محل قرارگیری چرخ زاپاس، جک و ابزارها 

 خودروهای مجهز به چرخ زاپاس سایز کوچک

 قالب بکسل                                                دسته جک
 آچار چرخ                                                   چرخ زاپاس

 جک
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 خودروهای مجهز به چرخ زاپاس با اندازه معمولی

 آچار چرخ                                             چرخ زاپاس 
 قالب بکسل                                           دسته جک

 جک
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 هشدار

  استفاده از جک
پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید.

استفاده نادرست از جک می تواند منجر به افتادن ناگهاني خودرو از روي جک، در نتیجه صدمات جسمي 
جدي یا حتي مرگ گردد.

 از جک به منظور دیگري بجز تعویض الستیک یا پیاده و سوار کردن زنجیرچرخ  استفاده نکنید.
 براي تعویض چرخ زاپاس فقط از جک همراه خودرو استفاده نمایید. از این جک در خودروهاي دیگر 

و از جک خودروهای دیگر برای تعویض الستیک این خودرو استفاده نکنید.
 جک را به طور صحیح در محل خود قراردهید.

 از قرار گرفتن در زیر خودروي روي جک، خودداري نمایید.
 حین قرارداشتن خودرو روي جک، موتور را روشن نکرده و خودرو را حرکت ندهید.

 حین قرارداشتن افراد درون خودرو، خودرو را جک نزنید.
 حین باال آوردن خودرو، از قراردادن اجسام رو یا زیر جک خودداري نمایید.

 از باال آوردن خودرو بیش از ارتفاع الزم براي تعویض الستیک خودداري نمایید.
 اگر باید به زیر خودرو بروید از پایه )خرک( استفاده نمایید.

اگر کسي  نمایید.  اطمینان حاصل  اطراف خودرو  در  افراد  از عدم وجود  آوردن خودرو  پابین  حین   
نزدیک خودرو است، پیش از پایین آوردن خودرو به آن ها هشدار دهید.

 2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری
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بیرون آوردن جک

  1 طاقچه را پیاده کنید. )f صفحه 588(

  2 جک را بیرون آورید.

خارج کردن چرخ زاپاس

  1 طاقچه را پیاده کنید. )f صفحه 588(

  2 محفظه نگهداری اشیاء را پیاده نمایید.

  3 پیچ نگهدارنده مرکزی چرخ زاپاس را شل نمایید. 

 هشدار

  حین قراردادن چرخ زاپاس
 مراقب باشید انگشتان و دیگر اعضاي بدنتان بین چرخ زاپاس و بدنه خودرو گیر نکند.
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تعویض الستیک پنچر

  1 برای الستیک ها از بلوک مانع استفاده نمایید.

محل قراردادن بلوک مانعالستیک پنچر

جلو
پشت الستیک عقب سمت راستسمت چپ

پشت الستیک عقب سمت چپسمت راست

عقب
جلوي الستیک جلو سمت راستسمت چپ

جلوي الستیک جلو سمت چپسمت راست

  2 برای خودروهای مجهز به چرخ با رینگ آهنی، از 

آچار برای در آوردن قالپاق استفاده نمایید. 
همانند  قالپاق،  دیدن  صدمه  از  جلوگیری  برای 

تصویر پارچه ای را بین آچار و قالپاق قرار دهید. 

 16 رینگ  با  چرخ  به  مجهز  خودروهای  برای 
مشخص  محل های  از  دست  با  را  قالپاق  اینچی، 

شده در تصویر خارج نمایید. 
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  3 مهره چرخ را کمی شل کنید )یک دور(

  4 بخش  جک را با دست بچرخانید تا مرکز 

گذاری  جک  نقطه  مرکز  با  جک  تورفتگی 
تماس پیدا کند.  

  5 دسته جک و آچار چرخ را مطابق تصویر سوار 

کنید. 

A
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  6 خودرو را باال آورید تا الستیک ها کمی از روی زمین 

بلند شوند.

  7 تمام مهره های چرخ و الستیک را باز کنید. 

برای  زمین،  روی  الستیک  دادن  قرار  هنگام 
روی  چرخ،  سطح  شدن  خراشیده  از  جلوگیری 

چرخ را رو به باال قرار دهید. 

 2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری
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 هشدار

  تعویض الستیک پنچر 
 پیشگیری های زیر را مد نظر قرار دهید. 

بی توجهی به موارد زیر منجر به آسیب های جسمی می شود: 
• غیراز خودروهای مجهز به چرخ هایی با رینگ 16 اینچی: از پیاده کردن قالپاق با دست خودداری 

کنید. هنگام کار با قالپاق مراقب باشید و از آسیب های جسمی ناخواسته جلوگیری نمایید. 
• خودروهای مجهز به چرخ با رینگ 16 اینچی: چنانچه حین گرفتن چرخ، قالپاق آن گیر کند ممکن 

است بطور ناگهانی جدا شده و چرخ به زمین بیافتد )f صفحه 648(
از راندن خودرو از دست زدن به دیسک  چرخ یا محدوده اطراف ترمزها خودداری  • بالفاصله پس 
نمایید. پس از رانندگی، دیسک چرخ و محدوده اطراف ترمزها بیش از اندازه داغ خواهد شد. تماس 
دست، پا و سایر اندام های بدن با این قسمت ها حین تعویض الستیک و غیره منجر به سوختگی 

می شود. 
 عدم انجام این پیشگیری ها می تواند منجر به شل شدن مهره های چرخ و جدا شدن چرخ شود که 

احتمال بروز صدمات جسمی جدی یا مرگ وجود دارد. 
 103  N.m تا  تورک  آچار  با  را  چرخ  مهره های  ممکن  فرصت  اولین  در  چرخ  تعویض  از  پس   •

  )kgf.m ,76 ft.Ibf 10.5( سفت کنید. 
• از قالپاقی که بشدت صدمه دیده استفاده نکنید ممکن است حین حرکت خودرو قالپاق جدا شود. 

• حین سوار کردن الستیک، فقط از مهره های چرخ مخصوص همان چرخ استفاده نمایید. 
• اگر روي پیچ ها، مهره ها یا سوراخ هاي چرخ هرگونه ترک یا تغییر شکل دیده مي شود ، براي بازرسي 

خودرو به نمایندگي مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
• حین سوار کردن مهره هاي چرخ ، مطمئن شوید که  آنها را از سمت مخروطی شکل رو به داخل، 

سوار کنید. )f صفحه 647(
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سوارکردن چرخ زاپاس

روي سطح  از  را  خارجي  مواد  یا  آشغال  هرگونه   1  

تماس چرخ تمیز کنید.
باشد،  چرخ  تماس  سطح  روي  خارجي  مواد  اگر 
شل  چرخ  مهره هاي  رانندگی  حین  است  ممکن 

شده، منجر به بیرون آمدن الستیک شود.

 

  2 الستیک زاپاس را سوار کرده و تمام مهره هاي چرخ را با دست تقریباً به میزان یکسان سفت کنید.

چرخ  آهنی  رینگ  با  آهنی  رینگ  تعویض  حین 
کوچک(  سایز  با  زاپاس  چرخ  )شامل  دیگر 
مهره هاي چرخ را به قدري سفت کنید که محل 
نشیمنگاه دیسک چرخ  با  اندکی  مخروطي مهره 

تماس داشته باشد.

حین تعویض چرخ با رینگ آلومینیومي با چرخ با 
رینگ آهنی )شامل چرخ زاپاس با سایز کوچک( 
مهره هاي چرخ را به قدري سفت کنید که بخش 
نشیمنگاه دیسک چرخ  با  اندکی  مخروطي مهره 

تماس داشته باشد.

رینگ  با  چرخ  آلومینیومي  رینگ  تعویض  حین 
به  را  چرخ  مهره هاي  دیگر،  چرخ  آلومینیومي 
قدري سفت کنید که واشرها در تماس با دیسک 

چرخ  قرار گیرند.
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  3 خودرو را پایین بیاورید.

  4 هر مهره چرخ را دو یا سه بار به ترتیب نمایشي در 

تصویر سفت کنید.
گشتاور سفت کردن:

103 N.m )10.5 kgf.m, 76 ft.lbf(

  5 برای خودروهای مجهز به رینگ آهنی: هنگام نصب 

مجدد چرخ اصلی یا چرخ زاپاس با اندازه معمولی، 
قالپاق چرخ را مجدد سوار کنید. 

والو  بدنه  با  را  قالپاق  بریدگی  مطابق شکل بخش 
همراستا نمایید. 

برای خودروهای مجهز به چرخ با رینگ 16 اینچی: 
را  چرخ  قالپاق  اصلی،  چرخ  مجدد  نصب  هنگام 
شوید  مطمئن  نصب،  از  قبل  کنید.  سوار  مجدد 
که هیچ آلودگی یا صدمه دیدگی در محل نصب 
نداشته  وجود  نگهدارنده  حلقه  و  قالب  یا  گیره ها 
دیدگی  صدمه  یا  آلودگی  وجود  صورت  در  باشد. 

ممکن است بدرستی نصب نشوند.

مطابق شکل بخش بریدگی قالپاق را با بدنه والو همراستا نمایید و با فشار دست بر محدوده اطراف، آن 
را محکم نمایید.

  6 چرخ پنچر، جک و تمام ابزارها را درون خودرو قرار دهید. 
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  چرخ زاپاس سایز کوچک )در صورت تجهیز (
 الستیک زاپاس سایز کوچک داراي برچسب “TEMPORARY USE ONLY” )فقط براي استفاده موقت( 

روی دیواره ها است.
از چرخ زاپاس سایز کوچک فقط به صورت موقت و در شرایط اضطراری استفاده نمایید.

 از بازدید باد چرخ زاپاس سایز کوچک مطمئن شوید. )f صفحه 772(
  در صورت استفاده از چرخ زاپاس سایز کوچک )در صورت تجهیز(

از آنجائیکه چرخ زاپاس سایز کوچک مجهز به والو هشدار فشار باد الستیک و فرستنده نمي  باشد، در نتیجه 
اگر  باد الستیک شناسایي نمي گردد. همچنین  به وسیله سیستم هشدار فشار  باد چرخ زاپاس  فشار کم 
پس از روشن شدن چراغ هشدار فشار باد الستیک، چرخ زاپاس سایز کوچک را تعویض نمایید، این چراغ 

روشن باقي مي ماند. 
  در صورت تجهیز  به چرخ زاپاس سایز کوچک )در صورت تجهیز( 

در صورت رانندگي با چرخ زاپاس سایز کوچک در مقایسه با الستیک استاندارد خودرو پایین تر مي آید.
  اگر حین رانندگي در جاده پوشیده از برف یا یخ الستیک جلو پنچر شود. )خودروهاي مجهز به 

چرخ زاپاس سایز کوچک(
چرخ زاپاس سایز کوچک را روي یکی از چرخ هاي عقب خودرو سوار کنید. مراحل زیر را دنبال کرده و 

زنجیر چرخ را برروي چرخ هاي جلو نصب نمایید:
  1 یکي از الستیک هاي عقب را با چرخ زاپاس سایز کوچک تعویض نمایید.

  2 الستیک پنچر جلو را با الستیک پیاده شده از عقب تعویض کنید.

  3 زنجیر چرخ را برروي چرخ هاي جلو نصب کنید.
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  تأییدیه جک
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 هشدار

  در صورت استفاده از چرخ زاپاس سایز کوچک )در صورت تجهیز(
 به یادداشته باشید که چرخ زاپاس سایز کوچک براي خودروي شما طراحي شده است. آن را بر روي 

خودروي دیگر استفاده نکنید.
 همزمان  بیش از یک چرخ زاپاس سایز کوچک را استفاده نکنید.

 در اولین فرصت ممکن چرخ زاپاس سایز کوچک را با الستیک معمولي تعویض نمایید. 
 از گاز دادن ، فرمان دادن ، ترمز کردن و دنده عوض کردن ناگهاني خودداری نمایید زیرا منجر به 

ترمز موتوري می گردد.
  در صورت نصب چرخ زاپاس سایز کوچک )در صورت تجهیز(

ممکن است سرعت خودرو به درستی شناسایی نشود ممکن است سیستم های زیر به درستی عمل 
نکنند. 

• ABS و سیستم کمکی ترمز    
                             VSC •

 TRC •
                          EPS •

• چراغ نور باالی اتوماتیک*                          
• PCS )سیستم پیشگیری از تصادف(*        

خطوط  بین  رانندگی  از  انحراف  )هشدار   LDA  •
همراه با کنترل فرمان(*          

محدوده  با  همراه  کنترل  کروز  دینامیکی  رادار   •
گسترده قابل تطبیق با سرعت*

*: در صورت تجهیز
از ظرفیت کامل سیستم های زیر نمی توان استفاده نمود، در صورتیکه ممکن است تأثیر منفی هم روی 

تجهیزات بخش انتقال قدرت داشته باشند. 
)AWD مدل های( AWD سیستم کنترل گشتاور دینامیک •

  محدودیت سرعت حین استفاده  از چرخ زاپاس سایز کوچک )در صورت تجهیز(
حین استفاده از چرخ زاپاس سایز کوچک،  با سرعت  بیش از )80km/h )50mph رانندگي نکنید.

چرخ زاپاس سایز کوچک براي رانندگي  با سرعت باال  طراحي نشده است. عدم توجه به این  پیشگیري 
می تواند منجر به  تصادف و در نتیجه صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ گردد.

  پس از استفاده از ابزارها و جک
پیش از رانندگي، تمام ابزارها و جک را به طور ایمن در محل خود قرار دهید تا احتمال صدمات جسمي 

حین تصادف یا ترمز ناگهاني کاهش یابد.

• رادار دینامیکی کروز کنترل*
• کروز کنترل*

• BSM )نشانگر نقطه کور(*
• سنسور کمکی پارک تویوتا*

پارک  کمکی  )سیستم   S-IPA  •
ساده هوشمند(*

• سیستم مانیتور دید عقب*
• سیستم مسیریاب*
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 توجه
  در صورت رانندگي روي  دست اندازها چنانچه از چرخ زاپاس سایز کوچک استفاده می کنید 

بسیار مراقب باشید. )در صورت تجهیز(
با الستیک هاي  رانندگي  به  نسبت  از  پایین تر  سایزکوچک، خودرو  زاپاس  با چرخ  رانندگي  در صورت 

معمولی است. حین رانندگي بر روي جاده ناهموار مراقب باشید.
  رانندگي با زنجیر چرخ و چرخ زاپاس سایز کوچک )در صورت تجهیز(

از قراردادن  زنجیر چرخ برروي چرخ زاپاس سایز کوچک خودداري نمایید.
ممکن است زنجیر چرخ به بدنه خودرو صدمه زده و تأثیر معکوس بر رانندگي داشته باشد.  

  در صورت تعویض الستیک ها
هنگام پیاده کردن یا نصب چرخ ها، الستیک ها یا والو هشدار فشار باد الستیک و فرستنده، ممکن است 
در صورت دستکاري نادرست، والو هشدار فشار باد الستیک و فرستنده صدمه ببیند، بنابراین با نمایندگي 

مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید.
  از صدمه دیدن والو هشدار فشار باد الستیک و فرستنده جلوگیری نمایید. 

در صورت تعمیر الستیک با استفاده از مایع نشت گیر، ممکن است والو هشدار فشار باد و فرستنده بدرستی 
کار نکنند. چنانچه از مایع نشت گیر استفاده می کنید، در اسرع وقت با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های 
مجاز تویوتا یا سایر مراکز خدمات دهی مجاز تماس بگیرید. هنگام تعویض الستیک از تعویض والو هشدار 

فشار باد الستیک و فرستنده مطمئن شوید. )f صفحه 633(
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 در صورت روشن نشدن موتور

صفحه 236، 233( موتور روشن   f( انجام روش صحیح روشن کردن موتور از   اگر حتي پس 
نشود، موارد زیر را کنترل و بررسی نمایید:

حتي با عملکرد  عادي موتور استارتر ، موتور روشن نمی شود. 

ممکن است  یکي از موارد زیر علت احتمالي باشد:
 ممکن است سوخت کافي در باک خودرو نباشد. 

خودرو را سوخت گیری نمایید.
 ممکن است موتور خیس شده باشد.

با استفاده از روش صحیح مجدداً موتور را روشن کنید. )f صفحه 236، 233(
 ممکن است نقص فنی در سیستم ایموبالیزر وجود داشته باشد. )f صفحه 87(

موتور استارتر آهسته مي چرخد ، چراغ هاي داخلي و چراغ هاي جلو کم نور هستند ، یا بوق به 
صدا در نیامده یا صداي بسیار کمي دارد.

ممکن است یکي از موارد زیر علت احتمالي باشد:
 ممکن است شارژ باتري خالي شده باشد. )f صفحه 750(
 ممکن است اتصاالت باتري شل شده یا سولفاته شده باشد.

 موتور استارتر نمي چرخد )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

سیستم استارت موتور ممکن است به دلیل مشکل الکتریکي همانند خالی شدن شارژ باتری ریموت یا سوختن 
فیوز نقص فنی داشته باشد. با این وجود ، با اقدام موقتی می توان موتور را روشن کرد. )f صفحه 746(

 2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری



746

موتور استارتر نمي چرخد ، چراغ هاي داخلي و چراغ هاي جلو روشن نشده یا بوق به صدا در 
نمي آید.

ممکن است یکي از موارد زیر علت این مشکل باشد:
 ممکن است یک یا هر دو اتصال باتري جدا شده باشد.

 ممکن است شارژ باتري خالي شده باشد. )f صفحه 750(
 ممکن است نقص فنی در سیستم قفل فرمان وجود داشته باشد. )خودرو هاي مجهز به سیستم ورود و 

استارت هوشمند(
اگر مشکل قابل تعمیر نیست یا روش تعمیر را نمی دانید، با نمایندگي مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز 

تویوتا تماس حاصل نمایید.

عملکرد استارت اضطراري )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

وقتی موتور روشن نمی شود، اگر سوئیچ موتور عملکرد عادی دارد، با اقدام موقتی زیر موتور را روشن کند:
  1 ترمز  دستي را درگیر نمایید.

  2 دسته دنده را در موقعیت پارک P )گیربکس اتوماتیک CVT( یا خالص N )گیربکس معمولی( قرار دهید. 

  3 سوئیچ را در موقعیت تجهیزات جانبي ACCESSORY قراردهید.

  4 سوئیج موتور را به مدت 15 ثانیه فشار داده و همزمان پدال ترمز )گیربکس اتوماتیک CVT( یا پدال 

کالچ )گیربکس معمولی( را فشار دهید. 
حتي اگر  موتور با انجام مراحل باال روشن شود، سیستم هنوز هم دچار نقص فنی است. در نمایندگي مجاز 

تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا خودرو را بازرسی نمایید.
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در صورت کار نکردن صحیح ریموت )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

اگر ارتباط بین ریموت و خودرو مختل شود )f صفحه 174( یا بدلیل خالی شدن شارژ باتری، 
ریموت قابل استفاده نباشد، سیستم ورود و استارت هوشمند و سیستم کنترل از راه  دور بي سیم 

کار نمي کنند. در این حالت، به روش زیر مي توان درب ها را  باز کرده و موتور را روشن کرد.

قفل کردن و باز کردن درب ها

از سوئیچ مکانیکی )f صفحه 146( براي عملکردهای زیر استفاده نمایید:
 قفل کردن تمام درب ها

 بستن پنچره ها )چرخاندن و نگه داشتن(*
 باز کردن قفل تمام درب ها 

 باز کردن پنجره ها )چرخاندن و نگه داشتن(*
تویوتا  مجاز  نمایندگی  در  باید  تنظیماتی  چنین   :*
تویوتا سفارشی سازی شود.  تعمیرگاه های مجاز  یا 

)f صفحه 776(
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روشن کردن موتور

ترمز  پدال  دادن  فشار  و   P پارک  موقعیت  در  دنده  دسته  داشتن  قرار  از   :  CVT اتوماتیک  گیربکس   1  

اطمینان حاصل نمایید. 
گیربکس معمولی: دسته دنده را در موقعیت خالص N قرار داده و پدال کالچ را فشار دهید. 

لمس  را  موتور  ریموت، سوئیچ  تویوتای  با عالمت   2  

بوق  می شود،  شناسایی  ریموت  که  زمانی  کنید. 
هشدار به صدا در آمده و سوئیچ موتور در حالت 

روشن IGNITION ON قرار می گیرد. 
هوشمند  استارت  و  ورود  سیستم  صورتیکه  در 
شده  غیرفعال  تنظیمات  سازی  سفارشی  در 
جانبی  تجهیزات  حالت  در  موتور  سوئیچ  باشد، 

ACCESSORY قرار می گیرد. 

 
  3 پدال ترمز )گیربکس اتوماتیک CVT( یا پدال کالچ )گیربکس معمولی( را محکم فشار دهید و نمایش

و پیغام ها در صفحه نمایش چندمنظوره را کنترل و بررسی کنید. 
 

  4 سوئیچ موتور را فشار دهید. 

در شرایطی که موتور هنوز روشن نمی شود، با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس 
بگیرید. 
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 خاموش کردن موتور 
 P با روش معمولی موتور را خاموش کنید، ترمز دستی را درگیر کنید، دسته دنده را در موقعیت پارک

)گیربکس اتوماتیک CVT( یا خالص N )گیربکس معمولی( قرار داده و سوئیچ موتور را فشار دهید. 
 تعویض باتري سوئیچ

 از آنجا که اقدامات فوق موقتی است، توصیه مي شود باتري سوئیچ را بالفاصله پس از خالي شدن تعویض نمایید
)f صفحه 652(

 بوق هشدار )در صورت تجهیز(
اگر با استفاده از سوئیچ مکانیکی درب ها را قفل نمایید، سیستم بوق هشدار تنظیم نمی شود. در صورت 
تنظیم سیستم بوق هشدار اگر قفل درب با استفاده از سوئیچ مکانیکی باز شود، ممکن است بوق هشدار 

فعال شود.
 تغییر حالت های سوئیچ موتور 

پدال ترمز )گیربکس اتوماتیک CVT( یا پدال کالچ )گیربکس معمولی( را رها کنید و سوئیچ موتور را مانند 
مرحله   3 فشار دهید. 

موتور روشن نمی شود و حالت های سوئیچ موتور هر بار با فشار دادن سوئیچ تغییر می کند )f صفحه 238(
 در صورت کار نکردن صحیح ریموت 

تنظیمات  سفارشی سازی  در  استارت  فشاری  دکمه  و  هوشمند  استارت  و  ورود  فعال شدن سیستم  از   
اطمینان حاصل نمایید. چنانچه عملکرد غیرفعال است، آن را فعال نمایید. )مشخصه های سفارشی سازی 

)f صفحه 776(
 f( نمایید.  را غیرفعال  این صورت عملکرد  نمایید. در  را کنترل  باتری  بودن حالت صرفه جویی  فعال   

صفحه 173(

 هشدار

  در صورت استفاده از سوئیچ مکانیکی و فعال کردن شیشه باال بر برقی 
پس از بازدید و اطمینان از اینکه هیچ قسمت از بدن سرنشینان در مسیر شیشه باالبر برقی قرار نگرفته 
است، شیشه باالبر برقی را فعال نمایید. همچنین اجازه ندهید کودکان با سوئیچ مکانیکی کار کنند، 

احتمال دارد قسمتی از بدن کودک یا سایر سرنشینان در مسیر شیشه باالبر برقی گیر کند.
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در صورت خالی شدن شارژ باتری

در صورت خالی شدن شارژ باتری، برای روشن کردن موتور، مراحل زیر را دنبال نمایید. همچنین 
می توانید با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا حاصل نمایید.

با باتری 12 ولت دارید، می توانید خودرو را به روش زیر  اگر کابل کمکی )یا استارتر( و خودروی دیگری 
استارت بزنید. 

  1 خودروهای مجهز به بوق هشدار )f صفحه 97( :

مطمئن شوید که سوئیچ را همراه دارید. 
در صورت اتصال کابل کمکی )یا استارتر( با توجه به 
شرایط، ممکن است بوق هشدار فعال شده و درب ها 

قفل شوند. )f صفحه 100(

  2 درب موتور را باز کنید. )f صفحه 615(
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  3 با توجه به روش های زیر کابل کمکی را متصل کنید:

 سر مثبت کابل کمکی را به سر مثبت )+( ترمینال باتری خودروی خود متصل نمایید.
 سر انتهای دیگر کابل مثبت را به ترمینال مثبت )+( خودروی دوم متصل کنید. 

 سر کابل منفي )-( را به ترمینال منفي )-( خودروي دوم متصل نمایید.
 سر انتهای دیگر کابل منفی را مطابق تصویر به نقطه اي بدون رنگ ، ثابت و فلزي به دور از باتري و 

بخش هاي متحرک، متصل نمایید.
  4 موتور خودرو دوم را روشن کنید، به آرامی دور موتور را افزایش دهید و حدود 5 دقیقه این حالت را حفظ 

نمایید تا باتری خودروی شما مجدد شارژ گردد.  
 OFF 5 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: در صورتیکه سوئیچ موتور در موقعیت خاموش  

قرار دارد، یکی از درب ها را باز کرده و ببندید.
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  6 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: 

دور موتور خودروی دوم را حفظ گرده و سوئیچ موتور را در موقعیت روشن “ON” قرار دهید و سپس 
موتور خودرو را روشن نمایید. 

خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت:
دور موتور خودروی دوم را حفظ گرده و سوئیچ موتور را در موقعیت روشن IGNITION ON قرار دهید و 

سپس موتور خودرو را روشن نمایید. 
  7 زمانی که موتور خودرو روشن است، کابل های کمکی را به ترتیب عکس مراحل اتصال جدا کنید. 

پس از روشن شدن موتور، در اولین فرصت جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های 
مجاز تویوتا مراجعه نمایید. 

گیربکس  به  مجهز  )خودروهای  است  شده  خالی  باتری  شارژ  که  زمانی  موتور  کردن  روشن    
)CVT اتوماتیک

 موتور به روش هل دادن روشن نمی شود.
  برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری

به  )خودروهای مجهز  نمایید.  را خاموش  و سیستم صوتی  موتور، چراغ های جلو  بودن   حین خاموش 
سیستم Stop & Start: غیراز زمانی که موتور بوسیله سیستم Stop & Start خاموش شده است(

 در صورت رانندگی با سرعت کم به مدت طوالنی همانند ترافیک سنگین، تجهیزات الکتریکی غیرضروری 
را خاموش نمایید. 

  شارژ باتری 
الکتریسیته ذخیره شده در باتری به دلیل تخلیه طبیعی شارژ و تأثیر تخلیه برخی دستگاه های الکتریکی 
به تدریج تخلیه می شود. اگر خودرو به مدت طوالنی بی استفاده باشد، ممکن است شارژ باتری خالی شود و 

درنتیجه موتور روشن نمی شود. )حین رانندگی، باتری به طور اتوماتیک شارژ می شود(. 
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  شارژ مجدد یا تعویض باتری
 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: در برخی موارد، حین خالی شدن باتری، باز کردن 
قفل درب ها با سیستم ورود و استارت هوشمند امکان پذیر نیست. از فرستنده کنترل از راه دور یا سوئیچ 

مکانیکی برای باز کردن و قفل کردن درب ها استفاده نمایید.
 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: پس از شارژ مجدد باتری، ممکن است در اولین 
اقدام موتور روشن نشود، اّما در اقدام بعدی به طور عادی روشن می شود. این حالت بیانگر نقص فنی 

نیست.
 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: موقعیت سوئیچ موتور در خودرو ذخیره می شود. 
زمانی که باتری مجدداً متصل شود، سیستم به حالت قبل از خالی شدن شارژ باتری باز می گردد. پیش 

از جدا کردن باتری، سوئیچ موتور را در حالت خاموش قرار دهید.
اگر از وضعیت سوئیچ موتور پیش از خالی شدن باتری مطمئن نیستید، حین اتصال باتری بسیار مراقب 

باشید. 
 خودروهای مجهز به سیستم Stop & Start: مدتی پس از جدا کردن یا اتصال مجدد ترمینال های باتری، 
یا تعویض باتری، ممکن است سیستم Stop & Start بطور اتوماتیک نتواند به مدت 5 تا 60 دقیقه موتور 

را خاموش نمایید. 
)Stop & Start در صورت تعویض باتری )خودروهای مجهز به سیستم  

از باتری توصیه شده برای خودروهای مجهز به سیستم Stop & Start و مشابه با باتری اصلی استفاده 
نمایید. در صورت استفاده از باتری غیرمجاز، ممکن است عملکرد سیستم Stop & Start به حفاظت از 
باتری محدود شود. همچنین ممکن است عملکرد باتری کاهش یافته و موتور مجدد روشن نشود. جهت 

کسب اطالعات بیشتر با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید. 
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 هشدار

  از آتش گرفتن یا انفجار باتری جلوگیری کنید.
برای جلوگیری از انفجار تصادفی گازهای قابل اشتعال که ممکن است از باتری ساطع شود، پیشگیری های 

زیر را  در نظر بگیرید.
 از اتصال صحیح کابل های کمکی به ترمینال اطمینان حاصل نموده و مطمئن شوید که در تماس با 

چیزی بجز ترمینال قرار نگیرند.
 اجازه ندهید سر "+" کابل کمکی، در تماس با دیگر قسمت ها و سطح فلزی مثل پایه ها یا قسمت 

فلزی بدون رنگ قرار بگیرد.
 اجازه ندهید سر "+" و "-" کابل کمکی در تماس با یکدیگر قرار گیرند.

 در نزدیک باتری سیگار نکشید، از کبریت یا فندک استفاده نکنید تا شعله به باتری نزدیک نشود.
  پیشگیری های مربوط به باتری

باتری حاوی گاز سمی و مایع الکترولیت اسیدی و خورنده و همچنین قطعات حاوی سرب یا ترکیبات 
سربي است. حین کار با باتری پیشگیری های زیر را در نظر بگیرید:

 حین کار با باتری، همیشه عینک محافظ بزنید و مراقب باشید اسید باتری در تماس با پوست، لباس 
یا بدنه خودرو قرار نگیرد.

 روی باتری خم نشوید.
 درصورتی که اسید باتری در تماس با پوست یا چشم قرار گرفت، بالفاصله محدوده را با آب فراوان 
شسته و به مراکز پزشکی مراجعه نمایید. اسفنج یا پارچه ای مرطوب را روی محدوده مورد نظر قرار 

دهید و به مراکز پزشکی مراجعه کنید.
 همیشه پس از کار با نگهدارنده، اتصاالت و دیگر قطعات باتری، دست های خود را بشویید.

 اجازه ندهید کودکان نزدیک باتری شوند.
  برای جلوگیری از صدمه دیدن خودرو )خودروهای مجهز به گیربکس معمولی( 

به دلیل داغ شدن بیش از حد مبدل کاتالیستی و احتمال خطر آتش سوزی، برای استارت خوردن خودرو 
از هل دادن یا کشیدن خودرو خودداری نمایید.
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 توجه
  در صورت کار با کابل های کمکی

حین اتصال کابل  های کمکی، مطمئن شوید که کابل ها در فن خنک کننده یا تسمه دینام موتور گیر نکرده 
باشند.
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در صورت جوش آوردن موتور

عالئم زیر نشانگر جوش آوردن موتور است.

 عقربه نشانگر دمای مایع خنک کننده )f صفحه 119( وارد منطقه قرمز شده یا قدرت موتور از دست 
می رود. )بعنوان مثال، سرعت خودرو افزایش نمی یابد(. 

 از زیر درب موتور، بخار بیرون می آید.

اقدامات اصالحی

  1 خودرو را درمکان امنی پارک نموده و سیستم تهویه هوای مطبوع را خاموش کرده و در نهایت موتور را 

خاموش نمایید.
  2 اگر بخار مي بینید:

پس از تمام شدن بخار، درب موتور را با دقت باز کنید.
اگر بخار نمي بینید:

درب موتور را آرام باز کنید.
  3 پس از خنک شدن کامل موتور، نشتي شیلنگ ها و 

شبکه رادیاتور )رادیاتور( را کنترل نمایید.
 رادیاتور

 فن خنک کننده
خنک کننده  مایع  زیادي  مقدار  که  صورتي  در 
نشت مي کند بالفاصله با نمایندگي مجاز تویوتا 
حاصل  تماس  تویوتا  مجاز  تعمیرگاه های  یا 

نمایید.

2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری
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  4 اگر سطح مایع خنک کننده بین عالئم پر "FULL" و کم 

"LOW" روي مخزن قرار دارد، میزان مایع کافي است.

 مخزن
”F“ یا "FULL" عالمت پر 
”L“ یا "LOW" عالمت کم 

  5 در صورت لزوم، مایع خنک کننده بیافزایید.

در شرایط اضطراري، اگر مایع خنک کننده موجود 
نیست، مي توان از آب استفاده نمود.

  6 موتور را روشن کرده و سیستم تهویه هوای مطبوع را نیز روشن کنید، عملکرد فن خنک کننده رادیاتور را 

کنترل کرده و عدم وجود نشتي مایع خنک کننده رادیاتور یا شیلنگ ها را بازدید نمایید.
زماني که بالفاصله پس از استارت سرد، سیستم تهویه هوای مطبوع را روشن کنید، فن روشن مي شود. 
با بررسی صداي فن و وزش هوا، از عملکرد فن اطمینان حاصل نمایید. اگر بررسی و کنترل آن ها سخت 
روشن  صفر  زیر  دماي  در  )فن  نمایید.  خاموش  و  روشن  مکرراً  را  مطبوع  هوای  تهویه  سیستم  است، 

نمي  شود(.
  7  اگر فن کار نمي کند:

بالفاصله موتور را خاموش کرده و با نمایندگي مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس حاصل 
نمایید.

اگر فن کار مي کند:
خودرو را در نزدیکترین نمایندگي مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا بازرسي نمایید.
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 هشدار

  حین بازرسي زیر درب موتور خودرو 
پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید.

عدم توجه به موارد زیر می تواند منجر به صدمات جسمي جدي همانند سوختگي گردد.
 اگر از زیر درب موتور بخار بیرون مي آید، تا تمام شدن بخار، درب موتور را باز نکنید، محفظه موتور 

بسیار داغ خواهد بود.
 دست ها و لباس هایتان ) به ویژه کراوات، روسری یا شال گردن( را از فن ها و تسمه ها دور نگه دارید. 
در غیر این صورت ممکن است باعث گیرکردن دست  ها یا لباس شده و منجر به آسیب های جسمی 

جدی شود.
نمایید. مایع خنک کننده خودداري  از شل کردن درپوش مخزن  رادیاتور،  و  موتور  بودن  داغ  حین   

دمای باالی بخار یا مایع خنک کننده باعث بیرون پاشیدن مایع می شود.

 
 توجه

  حین افزودن مایع خنک کننده
پس از خنک شدن موتور، مایع خنک کننده را آهسته بیافزایید. افزودن خیلی سریع مایع خنک کننده 

به موتور داغ، می تواند منجر به صدمه دیدن موتور گردد.
  برای جلوگیری از صدمه دیدن سیستم خنک کننده 

پیشگیری های زیر را در نظر بگیرید:
 از آلوده کردن مایع خنک کننده با مواد خارجي )همانند شن و ماسه، گرد و خاک و غیره( خودداري 

نمایید.
 از افزودني هاي مایع خنک کننده استفاده نکنید.

2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری
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در صورت گیر کردن خودرو

اگر الستیک ها درجا بچرخند یا خودرو در گل، آشغال یا برف گیر کرده است، اقدامات زیر را 
انجام دهید:

  1 موتور را خاموش کنید. دسته دنده را در موقعیت پارک  P )گیربکس اتوماتیک CVT( یا موقعیت خالص 

N )گیربکس معمولی( قرار دهید و ترمز دستی را درگیر نمایید. 
  2 گل، برف یا شن را از اطراف چر خ های جلو تمیز نمایید.

  3 چوب، سنگ یا مواد دیگر مشابه را زیر چرخ ها قرار دهید تا چسبندگی افزایش یابد.

  4 موتور را مجدد روشن کنید. 

  5 دنده را در D یا عقب R )گیربکس اتوماتیک CVT( یا دنده 1 یا عقب R )خودروهاي مجهز به گیربکس 

معمولي( قرارداده و ترمز دستي را آزاد نمایید. سپس با دقت بسیار پدال گاز را فشار دهید.

  زمانی که آزاد کردن خودرو سخت می باشد. 

را فشار دهید تا سیستم TRC خاموش گردد. 
 

دکمه 
پیغامی در صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده می شود. 
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 هشدار

  زمانی که خودرو گیر کرده را آزاد می کنید
اگر مي خواهید اقدام به عقب جلوکردن خودرو براي آزاد کردن آن نمایید، ابتدا اطراف خودرو را بازدید 
نمایید تا به دیگر خودروها ، اجسام یا افراد برخورد نکنید. همچنین ممکن است خودرو به طور ناگهاني 

به جلو یا عقب پریده و آزاد شود. بسیار مراقب باشید.
 در صورت تغییر وضعیت دسته دنده

مراقب باشید حین فشردن پدال گاز، دنده را جا به جا نکنید. چرا که می تواند منجر به افزایش سرعت 
ناگهانی و سریع خودرو و در نتیجه تصادف و صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ  گردد.

 توجه
  براي جلوگیري از صدمه دیدن گیربکس یا سایر قطعات

 از چرخیدن چرخ های جلو به صورت درجا و فشار دادن پدال گاز بیش از مقدار ضروری اجتناب نمایید.
 حتی اگر پس از انجام اقدامات فوق، باز هم خودرو خارج نشد، براي آزاد کردن خودرو باید آن را 

بکسل نمود.
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 ابعاد و وزن

 اطالعات تعمیر و نگهداري )سوخت، سطح روغن و غیره(

mm (171.7 in.) 4360طول کلی
عرض کلی

1795 mm (70.7 in.)

mm (61.2 in.)*2 1555ارتفاع کلی1*

1565 mm (61.6 in.)*3

mm (103.9 in.) 2640فاصله بین چرخ های جلو و عقب

فاصله عرضی چرخ هاي جلو و عقب
mm (61.0 in.) 1550 جلو

mm (61.4 in.) 1560 عقب

وزن ناخالص خودرو
2WD 1865مدل های kg (4112 lb.)*4

1845 kg (4068 lb.)*5

AWD 1930مدل های kg (4255 lb.)

 حداکثر وزن مجاز روی اکسل
kg (2315 lb.) 1050 جلو

kg (2381lb.) 1080 عقب

kg (165 lb.) 75مقدار وزن مجاز روی قالب بکسل

ظرفیت وزنی تریلر
همراه با ترمز 

غیراز جزایر گوادالوپ و مارتینی 
1100 kg (2425 lb.)*4

1300 kg (2866 lb.)*5

مخصوص جزایر گوادالوپ و مارتینی
600 kg (1323 lb.)*4

1100 kg (2425 lb.)*5

kg (1587 lb.) 720بدون ترمز

1* : خودروهای بدون بار
Stop & Start 2* : خودروهای مجهز به سیستم

Stop & Start 3* : خودروهای فاقد سیستم
CVT 4* : خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک

5* : خودروهای مجهز به گیربکس معمولی
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 شماره شناسایي خودرو

  شماره شناسایي خودرو
شماره شناسایي خودرو )VIN( شماره شناسایي قانوني خودروی شما است. این شماره شناسایي خودروي 

تویوتاي شماست و براي ثبت مالکیت خودرو مورد استفاده قرار مي گیرد. 
این شماره در قسمت چپ باالی جلو داشبورد حک 

شده است.

این شماره همچنین در زیر صندلی جلو سمت راست 
حک شده است.

این شماره همچنین بر روی برچسب کارخانه سازنده 
دیده می شود.
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  شماره موتور
شماره موتور مشابه تصویر بر روی بلوک موتور حک شده است.

8NR-FTSمدل

چهار سیلندر خطی، چهار زمانه، بنزینی )همراه با توربوشارژر(نوع

x 74.5 mm (2.82 x 2.93 in.) 71.5قطر و کورس پیستون

1197cm3 (73.0 cu.in.)جابجایی )حجم موتور(

تنظیم اتوماتیکلقی والو )موتور سرد(

تنظیم اتوماتیککشش تسمه موتور

 موتور

 سوخت

نوع سوخت 

منطقه اروپا: 
 EN 228 فقط بنزین بدون سرب مطابق با استاندارد اروپا

منطقه غیر اروپا: 
فقط بنزین بدون سرب

95 یا باالتر عدد اکتان آزمایشگاهی

50L (13.2 gal., 11.0 lmp.gal.)ظرفیت مخزن سوخت )مرجع(
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 سیستم روانکاری

ظرفیت روغن 
)تخلیه و پرکردن مجدد- مرجع*(

با فیلتر 
بدون فیلتر 

 3.95 L (4.17qt.,3.48 Imp.qt.) 
3.65L (3.86 qt.,3.21 Imp.qt.)

* : ظرفیت روغن موتور مقدار مرجعی است که برای تعویض روغن موتور استفاده می شود. موتور را گرم 
کرده و خاموش نمایید، بیش از 5 دقیقه منتظر بمانید و سطح روغن را روی میله اندازه گیری سطح روغن 

کنترل و بررسی نمایید. 
  انتخاب روغن موتور 

از “روغن موتور اصلی تویوتا SAE 0W- 20  مخصوص موتورهای بنزینی کوچک شده  در خودروی تویوتا 
توربو”  استفاده می شود. برای اطمینان از گرید و عدد ویسکوزیته زیر از روغن مورد تأیید تویوتا یعنی “روغن 

اصلی تویوتا SAE 0W- 20  مخصوص موتورهای بنزینی کوچک شده توربو”  یا مشابه آن استفاده نمایید. 
گرید روغن : 

  SL API مخصوص موتورهای بنزینی کوچک شده توربو” یا گرید SAE 0W- 20 روغن موتور اصلی تویوتا“
“حفظ انرژی”، SM “حفظ انرژی”  یا SN “محفاظت محیط زیستی ”یا ILSAC روغن موتور مولتی گرید 

عدد ویسکوزیته:  
 5W- 30   و SAE 0W- 20 

)با فیلتر(
)بدون فیلتر(
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 : )SAE( ویسکوزیته توصیه شده
“روغن  از  تویوتا  خودروی  روغن  مخزن  در  کارخانه  در 
موتورهای  مخصوص    SAE 0W- 20 تویوتا  اصلی  موتور 
  SAE 0W- 20 بنزینی کوچک شده توربو” پر شده است و
بهترین انتخاب برای مصرف بهینه سوخت و استارت زدن 

در هوای سرد می باشد. 
اگر روغن SAE 0W- 20  در دسترس نیست، می توان از 

روغن SAE 5W- 30  استفاده کرد. 

با این وجود در سرویس بعدی از روغن SAE 0W- 20  استفاده نمایید. 
عدد ویسکوزیته روغن )به عنوان مثال 0W –20 در اینجا شرح داده می شود( :

 0W در 0W –20  مشخصه روغنی است که اجازه می دهد موتور در هوای سرد روشن شود.
روغن هایی با مقدار عددی کمتر قبل از حرف W به موتور اجازه می دهد در هوای سرد راحتر روشن 

شوند.
 عدد 20 در 0W –20  مشخصه عدد ویسکوزیته روغن است، زمانی که دمای روغن باال باشد. روغنی با عدد 
ویسکوزیته بیشتر )ویسکوزیته باالتر( ممکن است در خودروهایی که در سرعت های باال یا تحت شرایط 

بارگیری زیادی قرار دارند مناسب تر باشد.

قبل از تعویض روغن بعدی محدوده دمایی پیش بینی می شود
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نحوه خواندن برچسب ظرف روغن:
یک یا هر دو عالمت ثبت شده API بر روي ظرف برخي روغن ها وجود دارد که در انتخاب روغن موتور به شما 

کمک مي کند.
:API عالمت سرویس  

بخش باالیي : "API SERVICE  SN" به معناي مورد 
قبول بودن این روغن توسط موسسه پترولیوم آمریکا 

)API( است.
ویسکوزیته  درجه  "SAE 0W -20":مرکزي بخش 

SAE را نشان مي دهد.
معني  به   "Resource-Conserving": پاییني  بخش 
داشتن ظرفیت محافظت محیط زیستي و حفظ انرژي 

است.

 (ILSAC) عالمت تاییدیه بین المللي کمیسیون مشاوره مشخصات روانکارها  
عالمت تاییدیه بین المللي کمیسیون مشاوره مشخصات روانکاري (ILSAC) در جلوي ظرف قرار دارد.
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 سیستم خنک کننده

ظرفیت )مرجع(
موتور بنزینی

اینترکولر

 CVT خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک 
6.7 L (7.0 qt., 5.9 ImP.qt.)

 خودروهای مجهز به گیربکس معمولی 
6.4 L (6.8 qt.,5.6 Imp.qt.)
1.9 L (2.0 qt., 1.6 Imp.qt.)

نوع مایع خنک کننده

از یکی از موارد زیر استفاده کنید:
 " مایع خنک کننده طوالنی عمر تویوتا"

  یا از مایع خنک کننده کیفیت باال بر پایه ی اتیلن گلیکول، 
فاقد سیلیکات،  فاقد آمین، فاقد نیترات و فاقد بورات بر پایه 

تکنولوژی اسید ارگانیک هیبرید مشابه.
از آب خالی استفاده نکنید.

 سیستم احتراق )شمع(

شمع 
NGK DILKAR8J9Gکارخانه سازنده 

mm (0.035 in.) 0.9فاصله دهانه شمع

 توجه
 شمع با سر ایریدیوم

   فقط از شمع هاي با سر ایریدیوم استفاده نمایید. از تنظیم دهانه شمع خودداري نمایید.
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 سیستم الکتریکی

باتری 
خواندن ولتاژ در دمای مشخص شده: 

20°C (68°F)

12.3Vیا باالتر
چنانچه ولتاژ مشخص شده  کمتر از مقدار استاندارد باشد، 

باتری را شارژ نمایید.

حداکثر 5Aنرخ شارژ

CVT گیربکس اتوماتیک 

ظرفیت روغن *

2WD مدل های 
7.5 L (7.9 qt.,6.6 Imp.qt)

AWD مدل های 
7.4L (7.8 qt.,6.5 Imp.qt.)

روغن اصل تویوتا  CVT FEنوع روغن

* : ظرفیت روغن مقدار مرجع است. 
اگر تعویض ضروری است با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس بگیرید. 

 توجه
 CVT نوع روغن گیربکس اتوماتیک  

استفاده از روغن گیربکس اتوماتیک CVT بجز "روغن اصل تویوتا CVT FE" ممکن است باعث کاهش 
کیفیت عملکرد تعویض دنده، قفل شدن گیربکس همراه با لرزش و در آخر صدمه دیدن گیربکس خودرو 

شود.
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 گیربکس معمولی

L (2.5 qt., 2.1 Imp.qt.) 2.4ظرفیت روغن دنده )مرجع(

روغن گیربکس معمولی اصل تویوتا LV GL-4 75W یا مشابهنوع روغن دنده

 توجه
  روغن گیربکس معمولی 

• لطفاً بدانید که با توجه به مشخصات خاص روغن دنده استفاده شده یا شرایط عملکردی، ممکن است 
صدای در جا کار کردن موتور، احساس تعویض دنده و / یا کارایی سوخت تغییر کرده یا تحت تأثیر قرار 

گیرد و در بدترین حالت، گیربکس صدمه ببیند. 
 ”LV GL-4 75W تویوتا توصیه می کند برای رسیدن به عملکرد بهینه از “روغن گیربکس معمولی اصل تویوتا

استفاده شود. 
• خودروی تویوتا شما در کارخانه از “روغن گیربکس معمولی اصل تویوتا LV GL-4 75W” پر شده است. 
از “روغن گیربکس معمولی اصل تویوتا LV GL-4 75W” یا روغن مشابه مطابق با کیفیت روغن مورد 

تأیید دارای مشخصات فوق استفاده نمایید. 
برای کسب اطالعات بیشتر با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.

)AWD دیفرانسیل عقب )مدل های 

L (0.5 qt., 0.4 Imp.qt.) 0.5ظرفیت روغن 

LT 75W-85 GL-5 یا مشابه نوع روغن و عدد ویسکوزیته روغن دیفرانسیل اصل تویوتا 

خودروی تویوتای شما در کارخانه از “روغن دیفرانسیل اصل تویوتا” پر شده است. از روغن مورد تأیید تویوتا 
“روغن دیفرانسیل اصل تویوتا” یا مشابه مطابق با کیفیت روغن مورد تأیید دارای مشخصات فوق استفاده 

نمایید. 
 برای کسب اطالعات بیشتر با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.
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)AWD انتقال قدرت )مدل های 

L (0.47 qt., 0.40 Imp.qt.) 0.45ظرفیت روغن

LT 75W-85 GL-5 یا مشابهنوع روغن و عدد ویسکوزیته روغن دیفرانسیل اصل تویوتا 

خودروی تویوتای شما در کارخانه از “روغن دیفرانسیل اصل تویوتا” پر شده است.
از روغن مورد تأیید تویوتا “روغن دیفرانسیل اصل تویوتا” یا مشابه مطابق با کیفیت روغن مورد تأیید دارای 

مشخصات فوق استفاده نمایید. 
 برای کسب اطالعات بیشتر با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.

 کالچ

mm (0.18__0.37 in.) 9.5__4.8خالصی پدال 

SAE J1703 یا FMVSS  شماره DOT3 116 یا SAE  J1704  نوع روغن 

116 DOT4 شماره FMVSS یا

 ترمزها

mm (4.5 in.) 115فاصله پدال *

mm (0.04__0.20 in.) 5__1 خالصی پدال 

SAE J1703 یا FMVSS  شماره DOT3 116 یا SAE J1704  نوع روغن

116 DOT4 شماره FMVSS یا
300N (30.6 kgf, 67.4 Ibf) فشار داده می شود.  * : حداقل فاصله پدال هنگام کار کردن موتور که با نیروی

 فرمان

کمتر از mm (1.2 in.) 30خالصی
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 الستیک ها و چرخ ها

215/65R16 98Hسایز الستیک

فشار باد الستیک )فشار باد الستیک 
سرد توصیه شده(

جلو
230 kPa (2.3 kgf/cm2 یا bar, 33psi) عقب

x 6 1/2J 16سایز چرخ

N.m (10.5 kgf.m, 76 ft.lbf) 103گشتاور مهره چرخ

 الستیک با رینگ16 اینچی

215/60R17 96Hسایز الستیک

فشار باد الستیک )فشار باد الستیک 
سرد توصیه شده(

جلو

عقب
230 kPa (2.3 kgf/cm2 یا bar, 33psi) زاپاس

x 6 1/2J 17سایز چرخ

N.m (10.5 kgf.m, 76 ft.lbf) 103گشتاور مهره چرخ

 الستیک با رینگ17 اینچی

225/50R18 95Vسایز الستیک

فشار باد الستیک )فشار باد الستیک 
سرد توصیه شده(

جلو
230 kPa (2.3 kgf/cm2 یا bar, 33psi) عقب

x 7J7 18سایز چرخ

N.m (10.5 kgf.m, 76 ft.lbf) 103گشتاور مهره چرخ

 الستیک با رینگ18 اینچی
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سایز الستیک
T145/90D16 106M

T145/70D18 107M

فشار باد الستیک )فشار باد الستیک سرد توصیه 
(bar,60psi یا 4.2 kgf/cm2) kPa 420شده(

x 4T, 18 x 4T 16سایز چرخ

N.m (10.5 kgf.m, 76 ft.lbf) 103گشتاور مهره چرخ

 چرخ زاپاس سایز کوچک )در صورت تجهیز(

 در صورت یدک کشیدن تریلر
به میزان  (3psi و barیا 0.2kgf/cm2) 20.0kPa به فشار باد توصیه شده الستیک اضافه نمایید و با سرعت 

کمتر از 100km/h (62mph) رانندگي نمایید.

 المپ چراغ ها

نوع )W( وات المپ چراغ ها
A 55 چراغ های جلو )المپ هالوژنی(

بیرون

B 19 چراغ های مه شکن جلو )نوع حبابی(*
C 21 چراغ های راهنمای جلو )نوع حبابی(
D 5 چراغ های راهنمای جانبی
D 21 چراغ های راهنمای عقب
E 21  چراغ مه شکن عقب
E 16 چراغ های دنده عقب )نوع حبابی(
E 5 چراغ های پالک راهنمایی و رانندگی 
E 8 چراغ های آرایشی*

Eداخل 5 چراغ های داخلی جلو/ چراغ های سقفی
F 8 چراغ  داخلی عقب
E 5  چراغ محفظه بار

H16 المپ های هالوژنی : B                       HIR2 المپ های هالوژنی : A
C : المپ های یک کنتاکت )کهربایی(              D: المپ های سوکتی )کهربایی(

E: المپ های سوکتی )شفاف(                        F: المپ های دو کنتاکت

*: در صورت تجهیز
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:)EU( منطقه اروپا
فقط از بنزین بدون سرب مورد تأیید استاندارد اروپا  EN228 استفاده نمایید. 

جهت عملکرد بهتر موتور، بنزین بدون سرب با عدد اکتان آزمایشگاهی 95 یا باالتر را انتخاب کنید. 
غیراز منطقه اروپا : 

فقط از بنزین بدون سرب استفاده نمایید. 
جهت عملکرد بهتر موتور، بنزین بدون سرب با عدد اکتان آزمایشگاهی 95 یا باالتر را انتخاب کنید. 

 اطالعات سوخت

  استفاده از بنزین مخلوط با اتانول در موتور بنزینی
تویوتا استفاده از بنزین مخلوط با اتانول که مقدار اتانول تا 10 درصد باشد را مجاز می داند. مطمئن شوید 
که در بنزین مخلوط با اتانول از عدد اکتان آزمایشگاهی مانند آنچه در باال ذکر شده است استفاده می شود.

  اگر موتور شما ضربه می زند.
 با نمایندگي مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.

 گاهي ممکن است متوجه ضربه زدن جزئی موتور در مدت کوتاه حین سرعت گیري یا رانندگي روي شیب 
به سمت باال شوید، این حالت عادي است و نباید نگران باشید.



رو
ود

 خ
ت

صا
شخ

م

9

775                                     1-9 . مشخصات خودرو 

 توجه
  به کیفیت سوخت توجه نمایید.

  از سوخت نامناسب استفاده نکنید. اگر سوخت نامناسب استفاده شود موتور صدمه می بیند.
  از بنزین دارای سرب استفاده نکنید.

بنزین سرب دار منجر به از دست رفتن عملکرد مبدل سه راهه کاتالیست شده و باعث عملکرد نادرست 
سیستم کنترل گازهای خروجی می گردد.

  منطقه اروپا: از سوخت بیو تانول که با نام”E50” یا ”E85” فروخته می شود و سوخت  حاوی مقدار زیادی 
اتانول استفاده نکنید. استفاده از چنین سوخت هایی باعث صدمه دیدن سیستم سوخت خودرو می شود. 

در صوررت تردید، از نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا سؤال نمایید. 
غیراز منطقه اروپا: از سوخت بیو تانول که با نام”E50” یا ”E85” فروخته می شود و سوخت  حاوی مقدار   
زیادی اتانول استفاده نکنید.  از بنزین با حداکثر اتانول تا 10 درصد استفاده نمایید. استفاده از سوخت 
با بیش از 10 درصد اتانول )E10( باعث صدمه دیدن سیستم سوخت خودرو می شود. مطمئن شوید 
فقط از منبعی که سوخت و کیفیت آن گارانتی می شود سوختگیری انجام شده است. در صورت تردید، 

از نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا سؤال نمایید. 
 از بنزین حاوی متانول مانند M100 ،M85 ،M15 استفاده نکنید. استفاده از بنزین حاوی متانول ممکن 

است بر عملکرد موتور تاثیر گذاشته و باعث خرابی آن شود.
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  سفارشی سازی مشخصه های خودرو

خودروی شما دارای مشخصه های الکترونیکی زیادی است که براساس عالیق شما قابل سفارشی سازی 
نمایش چند منظوره، سیستم مسیریاب و  از صفحه  با استفاده  این مشخصات  هستند. تنظیمات 

سیستم چند رسانه ای یا در نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا قابل تغییر است. 

مشخصه های قابل سفارشی سازی 

  تغییرات با استفاده از صفحه نمایش چندمنظوره 
خودروهای مجهز به نمایشگر مونوکروم   

  1 در صورت توقف خودرو، کلید “DISP” را فشار دهید تا صفحه تنظیمات نشان داده شود و سپس کلید 

“DISP” را فشار داده و نگه دارید تا صفحه حالت سفارشی سازی نمایش داده شود. 
  2 کلید “DISP” را فشار دهید و آیتم مورد نظر را انتخاب نمایید. و سپس کلید “DISP” را فشار داده و 

نگه دارید. 
  3 کلید “DISP” را فشار دهید و تنظیمات مورد نظر را انتخاب نمایید و سپس کلید “DISP” را فشار 

داده و نگه دارید. 
انتخاب  را   ”EXIT“ و گزینه  را فشار دهید   ”DISP“ از حالت سفارشی سازی، کلید  برای خارج شدن 

نمایید و سپس کلید “DISP” را فشار داده و نگه دارید. 
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خودروهای مجهز به نمایشگر رنگی   
  1 کلیدهای کنترل صفحه نمایش”>” یا ”<” را فشار داده و  را انتخاب نمایید.

  2 کلیدهای کنترل صفحه نمایش ”ʌ”یا ”˅” را فشار داده و گزینه “Meter Settings” را انتخاب نمایید 

و سپس  را فشار دهید. 
  3 کلیدهای کنترل صفحه نمایش ”ʌ”یا ”˅” را فشار داده و آیتمی را  انتخاب نمایید و سپس  را 

فشار دهید.
  4 کلیدهای کنترل صفحه نمایش ”ʌ”یا ”˅” را فشار داده، تنظیمات مورد نظر را انتخاب نمایید و سپس 

 را فشار دهید. 
برای بازگشت به صفحه قبلی و خارج شدن از حالت سفارشی سازی  را فشار دهید. 

تغییرات در صفحه سیستم مسیریاب یا چند رسانه ای )خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب یا    
چند رسانه ای(

  1 کلید  را فشار دهید. 

  2  در صفحه”Setup”، گزینه”Vehicle”را انتخاب نمایید.

آیتم مورد نظر را انتخاب کنید. 
تنظیمات مختلف قابل تغییر است. جهت کسب اطالعات بیشتر به لیست تنظیمات قابل تغییر مراجعه 

نمایید. 
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تنظیمات چند عملکرد همزمان با سایر عملکردهای سفارشی سازی شده قابل تغییر است. 
جهت کسب اطالعات بیشتر با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.

 تنظیمات قابل تغییر با استفاده از صفحه نمایش چندمنظوره
به  )خودروهای مجهز  یا چندرسانه ای  از صفحه سیستم مسیریاب  استفاده  با  تغییر  قابل  تنظیمات   

سیستم مسیریاب یا چندرسانه ای(
 تنظیمات قابل تغییر توسط نمایندگی مجاز تویوتا 

     تعریف عالمت ها: o= موجود، ـ = ناموجود

 مشخصه های قابل سفارشی سازی
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 نشانگرها، نمایشگر و صفحه نمایش چندمنظوره )fصفحه 128،124( 

تنظیمات تنظیمات پیش فرضعملکرد
سفارشی سازی شده

2OOO*انگلیسیزبان 1*

Km (L/100 km)واحدهای اندازه گیری1* 
Km (km/L)

OOO
miles (MPG)

چراغ نشانگر رانندگی در حالت 
ECO

روشن 
O-Oخاموش)اتوماتیک- روشن(

اطالعات رانندگی 1 3*

مصرف فعلی سوخت 
)نمایش نشانگر(

*4O-O
متوسط مصرف سوخت 
)پس از ریست کردن(

اطالعات رانندگی 2 3*

مسافت 
)مسافت قابل رانندگی(

*4O-O
متوسط سرعت خودرو
)پس از ریست کردن(

اطالعات رانندگی 3 3*

زمان عملکرد سیستم 
Stop & Start

)پس از استارت زدن(
*4O-O

 زمان عملکرد سیستم 
Stop & Start

)پس از ریست کردن(
O-Oخاموش روشنصفحه نمایش پاپ آپ 3*
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1* : براساس کشور مورد نظر تنظیمات پیش فرض متفاوت می باشد. 
2* : خودروهای مجهز به نمایشگر مونوکروم:

زبان های فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، ایتالیایی، پرتغالی، روسی و ترکیه ای 
خودروهای مجهز به نمایشگر رنگی 

روسی،  دانمارکی،  نروژی،  سوئدی،  هلندی،  پرتغالی،  ایتالیایی،  اسپانیایی،  فرانسوی،  آلمانی،  زبان های 
فنالندی، یونانی، لهستانی، اکراینی، ترکیه ای، مجاری، چک، اسلواکی و رومانی 

3* : فقط خودروهای مجهز به نمایشگر رنگی 
عددی(،  )نمایش  فعلی سوخت  مصرف  نشانگر(،  )نمایش  فعلی سوخت  مصرف  زیر:  آیتم های  از  تا  دو   :  *4
متوسط مصرف سوخت )پس از ریست کردن(، متوسط مصرف سوخت )پس از استارت زدن(، متوسط 
مصرف سوخت )پس از سوختگیری(، متوسط سرعت خودرو )پس از ریست کردن(، متوسط سرعت خودرو 
)پس از استارت زدن(، زمان سپری شده )پس از ریست کردن(، زمان سپری شده )پس از استارت زدن(، 

مسافت )مسافت قابل رانندگی(، مسافت )پس از استارت زدن(، صفحه خالی
 صفحه نمایشگر )fصفحه 1۳2،122(

تنظیمات تنظیمات پیش فرضعملکرد
سفارشی سازی شده

عملکرد سنسور حساسیت در 
مورد کم شدن نور نمایشگر به 
میزان روشنایی بیرون بستگی 

دارد

O--2- تا 2استاندارد

عملکرد سنسور حساسیت در 
مورد بازگرداندن نور نمایشگر به 
سطح اصلی به میزان روشنایی 

بیرون بستگی دارد

O--2- تا 2استاندارد
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 سیستم ورود و استارت هوشمند* و ریموت کنترل  )fصفحه 171 ، 155( 

تنظیمات تنظیمات پیش فرضعملکرد
سفارشی سازی شده

سیگنال  عملکردی )چراغ های 
OO-خاموشروشنفالشر(

چنانچه درب خودرو پس از 
باز شدن قفل باز نشود، زمان 

سپری شده قبل از عملکرد قفل 
کردن درب بطور خودکار فعال 

می شود

30 ثانیه

60 ثانیه

--O
120 ثانیه

بوق هشدار یادآوری بازماندن 
درب )در صورت قفل کردن 

خودرو(
O--خاموشروشن

*: در صورت تجهیز
 سیستم ورود و استارت هوشمندf(   *1صفحه 171( 

تنظیمات تنظیمات پیش فرضعملکرد
سفارشی سازی شده

OO-خاموشروشنسیستم ورود و استارت 

سیستم هوشمند باز نمودن 
OO- درب سمت راننده تمام درب هاقفل درب 

تعداد متوالی انجام عملکرد قفل 
تعدادی که مد نظر  دوبار شدن درب 2*

باشد
--O

1* : در صورت تجهیز
2* : مخصوص خودروهای فاقد بوق هشدار 
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 ریموت کنترل  )fصفحه 155( 

تنظیمات تنظیمات پیش فرضعملکرد
سفارشی سازی شده

فرستنده کنترل از راه دور 
O--خاموشروشنبی سیم )ریموت(

باز شدن تمام درب ها  عملکرد باز شدن قفل
در یک مرحله

بازشدن درب سمت 
راننده در یک مرحله 
و تمام درب ها در دو 

مرحله

-OO

 آینه های بغل )fصفحه 198( 

تنظیمات تنظیمات پیش فرضعملکرد
سفارشی سازی شده

در ارتباط با قفل شدن باز و تا شدن اتوماتیک آینه بغل
یا باز شدن قفل درب ها

خاموش
--O در ارتباط با عملکرد 

سوئیچ موتور
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 شیشه باالبر برقی  )fصفحه 201( 

تنظیمات تنظیمات پیش فرضعملکرد
سفارشی سازی شده

عملکرد وابسته به کلید1*یا 
سوئیچ مکانیکی2* )باز(

O--روشن خاموش

عملکرد وابسته به کلید1*یا 
O--روشن خاموشسوئیچ مکانیکی2*   )بسته(

عملکرد وابسته به ریموت 
O--روشن خاموشکنترل )باز(

عملکرد وابسته به ریموت 
O--روشن خاموشکنترل )بسته(

سیگنال  عملکردی وابسته به 
کلید1*یا سوئیچ مکانیکی2* ، 

ریموت کنترل
O--خاموش روشن

1* : خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند
2* : خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند 

 دسته )کلید( راهنما )fصفحه 255( 

تنظیمات تنظیمات پیش فرضعملکرد
سفارشی سازی شده

تعداد دفعات چشمک زدن 
خطوط الین با چشمک زدن 

فالشر های تغییر می کند
3

خاموش

--O 5

7
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 سیستم کنترل اتوماتیک چراغ ها )fصفحه 265( 

تنظیمات تنظیمات پیش فرضعملکرد
سفارشی سازی شده

OO-سطح 2- تا 2سطح oحساسیت سنسور نور

زمان سپری شدن قبل از 
خاموش شدن چراغ های جلو 

)سیستم همراهی تا درب 
منزل(  1*

30 ثانیه

60 ثانیه

--O 90 ثانیه

120 ثانیه

 سنسور کمکی پارک تویوتا* )fصفحه 408( 

تنظیمات تنظیمات پیش فرضعملکرد
سفارشی سازی شده

تشخیص فاصله بوسیله 
O--فاصله نزدیک فاصله دور سنسورهای جانبی

O--1 تا 35حجم صدای بوق هشدار 
*: در صورت تجهیز

 سیستم همراهی تا درب منزل  )fصفحه 266( 

تنظیمات تنظیمات پیش فرضعملکرد
سفارشی سازی شده

زمان سپری شده قبل از 
خاموش شدن اتوماتیک 

چراغ های جلو
30 ثانیه 

60 ثانیه
--O 90 ثانیه

120 ثانیه
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  PCS )سیستم پیشگیری از تصادف(* )fصفحه 298( 

تنظیمات تنظیمات پیش فرضعملکرد
سفارشی سازی شده

O-Oخاموشروشن سیستم پیشگیری از تصادف

متوسطزمان بندی هشدار
دور 

O-O
نزدیک

*: در صورت تجهیز
  LDA )هشدار انحراف از رانندگی بین خطوط همراه با کنترل فرمان(*  )fصفحه ۳15( 

تنظیمات تنظیمات پیش فرضعملکرد
سفارشی سازی شده

O-Oخاموشروشنسیستم کمکی فرمان

O-Oباالاستانداردحساسیت هشدار

O-Oخاموشروشنهشدار حرکت مارپیچی خودرو

حساسیت هشدار حرکت 
استانداردمارپیچی خودرو

O-Oپایین 

O-Oباال
*: در صورت تجهیز

  RSA )سیستم کمکی تشخیص عالئم جاده ای(* )fصفحه ۳۳0( 

تنظیمات تنظیمات پیش فرضعملکرد
سفارشی سازی شده

روش 
شناسایی

فقط چشمیسرعت باال
شناسایی نمی شود

O-O
چشمی و شنیداری

فقط چشمیسایر موارد
شناسایی نمی شود

O-O
چشمی و شنیداری

2km/h(1mph)سطح شناسایی سرعت باال
5km/h(3mph)

O-O
10 km/h(5mph)

*: در صورت تجهیز
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  سیستم f( * Stop & Startصفحه ۳74(

تنظیمات تنظیمات پیش فرضعملکرد
سفارشی سازی شده

 A/C در مدت زمانی که سیستم
 Stop & روشن است، سیستم

Start تغییر می کند.
O--طوالنینرمال

*: در صورت تجهیز
 سیستم تهویه هوای مطبوع اتوماتیک * )fصفحه 566( 

تنظیمات تنظیمات پیش فرضعملکرد
سفارشی سازی شده

تغییر وضعیت بین ورود هوای 
بیرون و حالت گردش مجدد هوای 

داخل در ارتباط با عملکردکلید 
A/C

OO-خاموشروشن

*: در صورت تجهیز
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  روشنایی)fصفحه 580(

تنظیمات تنظیمات پیش فرضعملکرد
سفارشی سازی شده

زمان سپری شدن قبل از 
15 ثانیهخاموش شدن چراغ های داخلی

خاموش
-OO 7/5 ثانیه

30 ثانیه
عملکرد پس از قراردادن سوئیچ 
OFF خاموشروشنموتور در موقعیت خاموش--O

عملکرد در زمان باز بودن قفل 
O--خاموشروشندرب ها

عملکرد در زمان نزدیک شدن 
به خودرو با همراه داشتن 

ریموت
O--خاموشروشن

O--خاموشروشنچراغ های آینه*

زمان سپری شده قبل از 
15 ثانیهخاموش شدن چراغ های آینه*

خاموش

-OO 7/5 ثانیه

30 ثانیه
عملکرد چراغ آینه هنگام 

نزدیک شدن به خودرو با همراه 
داشتن ریموت*

O--خاموشروشن

عملکرد چراغ آینه هنگام باز 
O--خاموشروشنبودن قفل درب ها*

کنترل روشنایی چراغ های 
O--خاموشروشنداخلی

*: در صورت تجهیز
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 در شرایط زیر، حالت سفارشی سازی در تنظیمات قابل تغییر از طریق صفحه نمایش چند منظوره 
به طور اتوماتیک خاموش می شود.

 پس از نمایش صفحه حالت سفارشی سازی، پیغام هشداری ظاهر شود.
 سوئیچ موتور در موقعیت خاموش OFF قرار داشته باشد.

 در صورت نمایش صفحه حالت سفارشی سازی، خودرو شروع به حرکت کند.

 هشدار

 حین سفارشی سازی
از آنجاکه در زمان سفارشی سازی، موتور باید روشن باشد، از پارک خودرو در مکانی امن با تهویه مناسب 
 (CO) اطمینان حاصل نمایید. در مکان های بسته همانند پارکینگ، ممکن است گاز مونوکسید کربن
که در اگزوز وجود دارد، جمع شده و وارد خودرو شود که می تواند منجر به صدمات جسمی جدی یا 

حتی مرگ گردد.

 توجه
  حین سفارشی سازی

 برای جلوگیری از خالی شدن باتری، حین سفارشی  سازی مشخصه ها، موتور را روشن نگه دارید.
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789  3-9 . موارد قابل ریست شدن

موارد قابل ریست شدن

پس از انجام مواردی همچون اتصال مجدد باتری یا انجام تعمیر و نگهداری روی خودرو، موارد زیر 
نیز برای عملکرد عادی سیستم ها باید ریست شوند.

مرجعزمان ریست شدنمورد
صفحه 203• در صورت عملکرد غیرعادیشیشه باالبر برقی

S-IPA )سیستم کمکی پارک 
آسان هوشمند( )در صورت 

تجهیز(

• پس از اتصال مجدد یا شارژ 
صفحه 452کردن باتری

• در صورت تغییر اندازه الستیک سیستم هشدار فشار باد الستیک
• در صورتیکه فشار باد الستیک 

با تغییر سرعت حرکت خودرو یا 
وزن بار و غیره تغییر کند.

صفحه 633
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ضمیمه     

اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم 
)برطرف کردن مشکل(......................................................794

793

در خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب یا سیستم چند رسانه ای، جهت بدست آوردن اطالعات 
مربوط به تجهیزات زیر " کتابچه راهنمای سیستم مسیریاب و چند رسانه ای" را مطالعه نمایید.

•  سیستم مسیریاب
• سیستم هندزفری )مخصوص تلفن همراه(

• سیستم صوتی
• سیستم مانیتور دید عقب



اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم...)بر طرف کردن مشکل(  794

اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم )برطرف کردن مشکل(

مجاز  تعمیرگاه های  یا  تویوتا  مجاز  نمایندگی  با  تماس  از  پیش  داشتید،  مشکلی  که  صورتی  در 
تویوتا موارد زیر را کنترل نمایید.

  درب ها قفل نمی شوند، قفل درب ها باز نمی شود، باز نمی شود یا بسته نمی شود.

  سوئیچ تان را گم کرده اید.
   اگر سوئیچ  یا سوئیچ مکانیکی را گم کرده اید، سوئیچ های اصلی جدید یا سوئیچ مکانیکی در نمایندگی 

مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا قابل ساخت است. )f صفحه 147(
  اگر ریموت یا سوئیچ ها را گم کرده اید، احتمال سرقت خودرو به شدت افزایش می یابد. بالفاصله با 

نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاه های مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید. 
     )f صفحه 154(

  قفل درب ها باز نمی شود یا درب ها قفل نمی شود.
  باتری ریموت  ضعیف شده یا خالی شده است؟ )f صفحه 652(

  خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند :
    آیا سوئیچ موتور در حالت "IGNITION ON" قرار دارد؟

حین قفل کردن درب ها، سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش قرار دهید. )f صفحه 238( 
  خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند :

    آیا ریموت داخل خودرو است؟
    حین قفل کردن درب ها، از همراه داشتن ریموت اطمینان حاصل نمایید.

  به دلیل وجود امواج رادیویی، عملکرد به درستی انجام نمی شود. )f صفحه 147،174(

  درب عقب باز نمی شود.
  آیا عملکرد قفل کودک فعال شده است؟

زمانی که قفل کودک فعال شده باشد، درب عقب از داخل باز نمی شود. درب عقب را ازبیرون باز کرده 
و سپس قفل کودک را غیر فعال نمایید. )fصفحه 161(
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  اگر فکر می کنید مشکلی وجود دارد

  موتور روشن نمی شود )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند(
  خودروهای مجهز به گیربکس معمولی: 

     آیا کلید را حین فشار دادن محکم پدال کالچ چرخانده اید؟ 
 :CVT خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک  

     آیا دسته دنده در موقعیت پارک P قرار دارد؟ )f صفحه 234(
  آیا قفل غربیلک فرمان باز شده است؟  )f صفحه 234(

  آیا شارژ باتری خالی شده است؟  )f صفحه 750(

  موتور روشن نمی شود )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

 CVT خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک  
    آیا سوئیچ موتور را حین فشار دادن محکم پدال ترمز فشار داده اید؟  )f صفحه 236(

  خودروهای مجهز به گیربکس معمولی 
     آیا سوئیچ موتور را حین فشار دادن محکم پدال کالچ فشار داده اید؟  )f صفحه 236(

 CVT خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک   
      آیا دسته دنده در موقعیت پارک P قرار دارد؟ )f صفحه 240(

    آیا ریموت قابل شناسایی در داخل خودرو است؟ )f صفحه 172(
    آیا قفل غربیلک فرمان باز شده است؟ )f صفحه 240(

    آیا باتری ریموت ضعیف یا خالی از شارژ شده است؟ 
      در این صورت موتور را به روش موقت روشن نمایید. )f صفحه 748(

    آیا شارژ باتری خالی شده است؟ )f صفحه 750(
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از  دنده  دسته   )CVT اتوماتیک  گیربکس  به  مجهز  ترمز)خودروهای  پدال  فشار  با  حتی   
موقعیت پارک P خارج نمی شود

   خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند:
آیا سوئیچ موتور در موقعیت روشن "ON" قرار دارد؟

اگر پس از فشار دادن پدال ترمز، حین قرار داشتن سوئیچ موتور در حالت روشن "ON" نمی توانید 
دسته دنده را آزاد نمایید )f صفحه 248(

  خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:
آیا سوئیچ موتور در موقعیت روشن "IGNITION ON" قرار دارد ؟

   "IGNITION ON" اگر پس از فشار دادن پدال ترمز حین قرارداشتن سوئیچ موتور در حالت روشن
نمی توانید دسته دنده را آزاد نمایید )f صفحه 248(

  پس از خاموش کردن موتور، غربیلک فرمان را نمی توان چرخاند.
  خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند:

اگر سوئیچ از قفل فرمان بیرون کشیده شود، فرمان قفل می شود تا از سرقت جلوگیری شود. )f صفحه 234(
  خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:

    برای جلوگیری از سرقت خودرو، فرمان بطور اتوماتیک قفل می شود)f صفحه 240(

   نمی توان با استفاده از شیشه باالبرهای برقی شیشه ها را باز و بسته نمود.
  آیا دکمه قفل شیشه باالبرها فشرده شده است؟

اگر دکمه قفل شیشه باالبرها فشرده شود، شیشه باالبرهای برقی بجز شیشه باالبر راننده عمل نخواهد 
کرد )fصفحه 201(.

   سوئیچ موتور به طور اتوماتیک خاموش می شود.
               )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

 " IGNITION ON" یا روشن ،"ACCESSORY" اگر برای مدتی طوالنی خودرو در حالت تجهیزات جانبی  
)موتور خاموش( باقی بماند، عملکرد خاموش شدن اتوماتیک سوئیچ موتور فعال می شود. )f صفحه 240(



797 اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم...)بر طرف کردن مشکل( 

 حین رانندگی بوق هشدار به صدا در می آید
   چراغ یادآوری کمربند ایمنی در حال چشمک زدن است 

آیا راننده و سرنشین جلو کمربند ایمنی خود را بسته اند؟ )f صفحه 697(
   چراغ اخطار سیستم ترمز )نشانگر قرمز رنگ( روشن است

آیا ترمز دستی آزاد شده است؟ )f صفحه 256(
بسته به موقعیت، انواع دیگر بوق های هشدار نیز ممکن است به صدا درآیند. )f صفحه 693، 704(

  آژیر فعال شده و بوق به صدا در مي آید )خودروهای مجهز به بوق هشدار(
  آیا حین تنظیمات آژیر کسي درون خودرو درب را باز کرده است؟

سنسور آن را شناسایي کرده و آژیر به صدا در مي آید )fصفحه 97(
خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند:

برای توقف صدای آژیر، سوئیچ موتور را در موقعیت روشن “ON” قرار داده یا موتور را روشن نمایید. 
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: 

براي توقف صداي آژیر، سوئیچ موتور را در موقعیت روشن IGNITION ON  قرار داده یا موتور را روشن 
کنید.

  حین ترک خودرو بوق هشدار به صدا درمی آید.
              )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

  آیا ریموت داخل خودرو باقی مانده است؟ 
    پیغام روی صفحه نمایش چندمنظوره را بررسی کنید. )f صفحه 704( 
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  چراغ اخطار روشن شده یا پیغام هشدار نمایش داده می شود. 

  حین روشن شدن چراغ اخطار یا نمایش پیغام هشدار، صفحه 704،693 را مطالعه نمایید.

  هنگامی که مشکلی وجود دارد

  اگرپنچر کرده اید

 خودروهای مجهز به کیت پنچرگیری اضطراری :
خودرو را در مکان امنی متوقف کرده و الستیک پنچر را بطور موقت بوسیله کیت پنچرگیری اضطراری 

تعمیر نمایید. )f صفحه 710(
 خودرو را در مکان امنی متوقف کرده و الستیک پنچر را با چرخ زاپاس تعویض نمایید. 

   )f صفحه730(

  خوردو گیر کرده است

 مراحل گیر کردن خودرو در گل، آشغال یا برف را مطالعه نمایید. )f صفحه 759(
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             صفحه 772

     اهرم ضامن قفل درب موتور
              صفحه 615

    (.gal.,11.0 lmp. gal 13.2(50 لیترظرفیت باک سوخت )مرجع(

                                     صفحه 764نوع سوخت

                                                                      صفحه 772فشار باد الستیک سرد

ظرفیت روغن موتور 
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جهت اطالع از قانون و آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
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