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کتابچه راهنمای اصلی مالک

تجهیزات جانبی، قطعات یدکی و ایجاد تغییر در خودروی تویوتا

لطفٌا به خاطر داشته باشید که این کتابچه راهنما برای تمامی مدل ها و تجهیزات، شامل موارد انتخابی بکار گرفته 
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. 
ممکن است تصاویر کتابچه از نظر مشخصات با خودروی شما متفاوت باشد.

در حال حاضر انواع گوناگونی از قطعات جانبی و یدکی غیراصلی تویوتا در بازار موجود است. استفاده از قطعات 
یدکی و جانبی غیراصلی تویوتا می تواند تاثیر منفی بر ایمنی خودرو بگذارد، حتی با وجود اینکه این قطعات توسط 
نمایندگی های خاص در کشور شما مورد تأیید باشند بنابراین تویوتا موتور مسئولیت گارانتی یا خسارت ناشی از 

استفاده یا نصب و تعویض قطعات یدکی غیراصلی تویوتا را از خود سلب می کند.
از قطعات غیراصلی تویوتا برای ایجاد تغییر در خودرو استفاده نکنید.

ایجاد تغییر در خودرو با استفاده از قطعات غیراصلی تویوتا می تواند بر عملکرد، ایمنی یا عمر مفید خودرو تأثیر 
بگذارد، حتی قوانین و مقررات را نقض کند. عالوه بر این، صدمات یا مشکالت عملکردی ناشی از ایجاد  این 

تغییرات، تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرد. 

 برای اطالع شما 
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RF نصب سیستم فرستنده دو طرفه

ــر عملکــرد سیســتم هــای الکترونیکــی هماننــد  ــد ب نصــب سیســتم فرســتنده دوطرفــه RF در خــودرو مــی توان
مــوارد زیــر تأثیــر بگــذارد:

     سیستم توزیع سوخت چندگانه/ سیستم توزیع سوخت چندگانه ترتیبی
     سیستم کروز کنترل )درصورت موجود بودن(
    سیستم ترمز ضد قفل )درصورت موجود بودن(

    سیستم محافظت تکمیلی کیسه هوا )درصورت موجود بودن(
    سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی )درصورت موجود بودن(

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

انرژی، موقعیت آنتن و نحوه نصب سیستم فرستنده  باند فرکانس، سطح  هرگونه اطالعات تکمیلی دیگر در مورد 
دوطرفه را می توانید از نمایندگی های مجاز تویوتا درخواست نمایید.

ثبت اطالعات خودرو )خودروهای مجهز به کیسه هوا(

خودروی تویوتای شما دارای چندین کامپیوتر پیشرفته است که اطالعات خاصی از قبیل موارد زیر را ثبت خواهند کرد:

اطالعات ثبت شده بسته به سطح امکانات خودرو و موارد جانبی موجود در خودرو متفاوت خواهند بود. عالوه بر این، 
کامپیوترها مکالمات، صداها و تصاویر را ثبت نخواهند کرد.

 استفاده از اطالعات
تویوتا ممکن است از اطالعات ثبت شده در کامپیوترها برای شناسایی نقص فنی، انجام تحقیقات و توسعه و همچنین 

افزایش کیفیت استفاده کند.
تویوتا اطالعات ثبت شده را در اختیار هیچ شخص سومی به جز موارد زیر قرار نخواهد داد:

    دور موتور
    وضعیت گاز

    وضعیت ترمز
    سرعت خودرو

   موقعیت دسته دنده )بجز دسته دنده غیراتوماتیک- معمولی(

   با توافق مالک خودرو یا اجاره کننده )درصورت در اجاره بودن خودرو(
   درصورت درخواست رسمی پلیس، دادگاه یا سازمانی دولتی

   برای استفاده در دپارتمان قانونی تویوتا
   به منظور تحقیق در زمانی که اطالعات در ارتباط با خودرویی خاص یا مالک خودرو نباشد.
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)SRS ثبت کننده اطالعات حوادث )خودروهای مجهز به کیسه هوا

ــه ضبط کننــده اطالعــات حــوادث (EDR) مجهــز اســت. هــدف اصلــی EDR ضبــط حوادثــی خــاص  ایــن خــودرو ب
نظیــر تصــادف یــا اتفاقــی ماننــد تصــادف هماننــد بــاز شــدن کیســه هــوا یــا برخــورد بــه مانــع در جــاده اســت؛ ایــن 
اطالعــات بــه تشــخیص نحــوه عملکــرد خــودرو کمــک خواهــد کــرد. سیســتم EDR بــرای ثبــت داده هــای مرتبــط بــا 

سیســتم ایمنــی و حرکتــی خــودرو بــرای مدتــی کوتــاه، حــدود 30 ثانیــه یــا کم تــر طراحــی شــده اســت. 
سیستم EDR برای ثبت اطالعاتی نظیر موارد زیر طراحی شده است:

نحوه عملکرد سیستم های مختلف در خودرو
میزان فشار دادن پدال ترمز )درصورتی که پدال فشار داده باشد( و یا گاز توسط راننده.

و خودرو با چه سرعتی حرکت می کند.

این اطالعات به تشخیص بهتر موقعیت هایی که تصادف یا جراحت در آن رخ داده کمک می کند.
توجــه: اطالعــات EDR تنهــا درصورتــی در خــودرو ثبــت می شــوند کــه موقعیــت تصــادف جــدی رخ دهــد، حیــن 
ــخصی ای  ــات ش ــچ اطالع ــن هی ــد و همچنی ــت نمی کن ــی را ثب ــچ اطالعات ــادی، EDR هی ــرایط ع ــی در ش رانندگ
)هماننــد نــام، جنســیت، ســن و موقعیــت تصــادف( در سیســتم ثبــت نخواهــد شــد. بــا ایــن وجــود، ممکــن اســت 
طــرف ســومی، هماننــد نیــروی پلیــس، اطالعــات EDR  را بــا اطالعــات شــخصی دیگــری مــورد نیــاز حیــن تحقیــق 

در مــورد تصــادف مرتبــط کنــد.
بــرای خوانــدن اطالعــات ثبــت شــده توســط EDR  تجهیــزات خــاص، دسترســی بــه خــودرو یــا EDR الزم اســت. 
ــدن اطالعــات  ــرای خوان ــه تجهیــزات الزم ب ــی، نظیــر نیــروی پلیــس مجهــز ب ــر ســازنده خــودرو، دیگران عــالوه ب

ــد. ــات را بخوانن ــد اطالع ــا EDR می توانن ــه خــودرو ی ــن درصــورت دسترســی ب هســتند و بنابرای
 EDR در اختیار قرار دادن اطالعات    

توافقی با مالک یا اجاره کننده خودرو )درصورت اجاره شدن خودرو( وجود داشته باشد.
درصورت درخواست رسمی پلیس، دادگاه یا سازمان های دولتی

برای استفاده در دپارتمان قانونی تویوتا
با این وجود، درصورت لزوم، تویوتا ممکن است:

از داده ها برای تحقیق در مورد عملکرد ایمنی خودرو استفاده کند.
اطالعات را به منظور تحقیق و بدون فاش کردن اطالعات در مورد خودرویی خاص یا مالک خودرو، در اختیار طرف 

سوم قرار می دهد.

تویوتا اطالعات EDR را در اختیار شخص سوم قرار نمی دهد، مگراینکه:
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اسقاط کردن خودروی تویوتا

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

هوا و سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی خارج شده است.

 هشدار
 پیشگیری های عمومی حین رانندگی    

رانندگی حین عدم هوشیاری: هرگز زمانی که تحت تأثیر مواد الکلی یا داروهای کاهنده توانایی عملکرد راننده 
هستید، رانندگی نکنید. الکل و برخی داروهای خاص، عکس العمل شما را به تأخیر می اندازد قضاوت را تحت 
تأثیر قرار می دهند و هماهنگی مغز و بدن را می کاهند که منجر به تصادف درنتیجه مرگ یا صدمات جسمی 

جدی می گردد.
رانندگی با احتیاط: همیشه با احتیاط رانندگی کنید. اشتباهات دیگر رانندگان یا اشخاص پیاده را پیش بینی 

کنید و برای جلوگیری از تصادف آماده باشید.
حواس پرتی راننده: همیشه با تمام توجه رانندگی کنید. هر چیزی که حواس راننده را پرت می کند، همانند انجام 
تنظیمات، صحبت با تلفن همراه یا مطالعه می تواند منجر به تصادف، و در نهایت صدمات جسمی جدی و حتی 

مرگ شما، سرنشینان و دیگران گردد.

 پیشگیری های عمومی در مورد ایمنی کودکان
هرگز کودکان را بدون بزرگسال در خودرو تنها نگذارید و همچنین به کودکان اجازه ندهید که با سوئیچ بازی 

کنند یا از آن استفاده کنند.
کودکان می توانند خودرو را استارت بزنند یا دسته دنده را از حالت خالص خارج کنند. همچنین این خطر وجود 
دارد که حین بازی با پنجره یا دیگر عملکردها به خود صدمه بزنند. عالوه بر این، گرمای جمع شده یا سرمای بیش 

از حد داخل خودرو می تواند برای کودکان مهلک باشد.
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خواندن این کتابچه راهنما

موردی را توضیح می دهد که بی توجهی به آن می تواند منجر به صدمات جسمی یا حتی مرگ افراد شود.

موردی را توضیح می دهد که بی توجهی به آن، می تواند منجر به صدمه دیدن یا نقص خودرو یا دیگر 
تجهیزات گردد.

بیانگر مراحل کار یا عملکرد است. مراحل را به ترتیب عددی انجام دهید.

غیره(  و  چرخاندن  دادن،  )فشار  عملی  نشاندهنده 
باید  یا دیگر تجهیزات  با کلیدها  برای کار  است که 

انجام شود.

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

نشاندهنده قطعه یا موقعیت در حال توضیح است.

به معنای " نکنید" "یا این کار را نکنید" یا "اجازه
ندهید این اتفاق بیافتد" است.

هشدار:

توجه:
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جستجو از طریق موقعیت نصب
موردی را توضیح می دهد که بی توجهی به آن می تواند منجر به صدمات جسمی یا حتی مرگ افراد شود.

نحوه جستجو

فهرست تصویری .........................................................  صفحه 14

جستجو از طریق عالمت یا صدا

اگر این اتفاق افتاد چه کار کنیم ..... 

................................... صفحه 502 )برطرف نمودن مشکالت( 

جستجو از طریق عنوان

فهرست ........................................................................... صفحه 2
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کلیدهای آینه های بغل .......................................................................................... صفحه153
کلید قفل شیشه باالبرها ....................................................................................... صفحه155
کلید قفل درب .........................................................................................................صفحه117
کلیدهای شیشه باالبرها .........................................................................................صفحه155
کلید VSC OFF *1...................................................................................................صفحه236
پورت AUX/USB  *1.................................................................................................صفحه247
کلید nanoeTM *1.....................................................................................................صفحه325
خروجی برق ........................................................................................................... صفحه341

    



1*: درصورت مجهز بودن

2*: در خودروهای مجهز به سیستم ردیاب، "کتابچه راهنمای مالک سیستم ردیاب" را مطالعه نمایید.

    
25 فهرست تصویری

کلیدهای کنترل سیستم صوتی روی فرمان 1,2*........................................................ صفحه246
....................................................................................... صفحه192 کلیدهای دنده روی فرمان 1*
........................................................................................................ صفحه291 کلیدهای تلفن1,2*
............................................................................................................... صفحه95 *1"DISP" کلید
کلید کروز کنترل1*...................................................................................................... صفحه215



    
فهرست تصویری26

داخل خودرو )خودروهای فرمان سمت راست(

........................................................................................................ صفحه39 کیسه های هوا 1*
.................................................................................................................... صفحه30 کف پوش 
...................................................................................................... صفحه143 صندلی های جلو 
........................................................................................................... صفحه147 پشت سری ها 
..................................................................................................... صفحه34 کمربندهای ایمنی 
جعبه کنسول .......................................................................................................... صفحه334
.............................................................................................. .صفحه117 دکمه های قفل داخلی 
نگهدارنده های لیوان .............................................................................................. صفحه336
..................................................................................................... صفحه145 صندلی های عقب 

    



    
27 فهرست تصویری

آینه دید عقب داخلی ................................................................................................ صفحه151
آفتابگیرها1*.............................................................................................................. صفحه339
.................................................................................................. صفحه339 آینه های آرایشی 2*
........................................................................................ صفحه331 چراغ های آینه آرایشی 2*
...................................................................................... صفحه331 چراغ های سقفی سرنشین 
................................................................................................... صفحه338 جعبه های جانبی 2*
میکروفون3, 2*........................................................................................................... صفحه288
دستگیره های جانبی ................................................................................................ صفحه342

1*: در برخی مدل ها: هرگز صندلی کودک رو به عقب را روی صندلی 
این  غیر  در  نکنید،  سوار  جلو  فعال  کیسه                   هوای  به  مجهز  های 
حتی  یا  جدی  جسمی  صدمات  به  منجر  است  ممکن  صورت 

مرگ کودک گردد. )f صفحه 67(

2*: در صورت مجهز بودن

3*: در خودروهای مجهز به سیستم ردیاب، "کتابچه راهنمای مالک سیستم ردیاب" را مطالعه نمایید:



    

فهرست تصویری28
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 ایمنی و امنیت    1 

1-1  استفاده ایمن از خودرو
.....پیش.از.رانندگی..........................................................30
.....برای.رانندگی.ایمن.....................................................32
34...................................................... .....کمربندهای.ایمنی
سیستم.محافظت.تکمیلی-.کیسه.های.هوا ..........39
......اطالعات.ایمنی.برای.کودکان..................................51
.....صندلی.کودک.............................................................52
.....نصب.صندلی.کودک...................................................60
69........................ .....پیشگیری.های.مرتبط.با.گاز.اگزوز.

2-1 اطالعات مرتبط با سیستم دوگانه سوز
    .عملکرد.مشخصه.های.سیستم.دوگانه.سوز

70.............................................................)CNG.بنزین.و(...
3-1 سیستم دزدگیر

73...........................................     .سیستم.ایموبالیزر.موتور.
....آژیر..................................................................................80
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 پیش از رانندگی

  کف پوش

1  

فقط.از.کف.پوش.طراحی.شده.مخصوص.این.مدل.خودرو.در.همان.سال.تولید.خودرو.استفاده.نمایید..کف.پوش.ها.را.
محکم.و.ایمن.روی.کف.نصب.نمایید.

قالب.های.نگهدارنده.)بست.ها(.را.در.سوراخ.های.کف.پوش.
جا.بزنید.

دکمه.های.باالیی.هریک.از.قالب.های.نگهدارنده.را.بچرخانید.
تا.کف.پوش.در.جای.خود.محکم.شود.

2  

*:.همیشه.عالئم.....را.با.هم.همراستا.نمایید.

شکل.قالب.)بست(.های.نگهدارنده.ممکن.است.با.آنچه.در.تصویر.نشان.داده.شده.متفاوت.باشد.

1-1...استفاده.ایمن.از.خودرو..
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.........................1-1...استفاده.ایمن.از.خودرو..

پیشگیری.های.زیر.را.مدنظر.قرار.دهید.
عدم.رعایت.نکات.ذکر.شده،.ممکن.است.منجربه.سر.خوردن.کف.پوش.و.احتماالْ.تداخل.با.عملکرد.پدال.ها.حین.
رانندگی.شود..این.مسئله.ممکن.است.منجر.به.سرعت.ناخواسته.خیلی.باال.شود.یا.ممکن.است.متوقف.کردن.وسیله.

نقلیه.را.دشوار.کند.یا.منجر.به.مرگ.یا.صدمه.جسمی.جدی.شود.
حین نصب کف پوش راننده

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

فقط.از.کف.پوش.طراحی.شده.برای.صندلی.راننده.استفاده.کنید.
همیشه.کف.پوش.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.کف.پوش.خودداری.نمایید.

پیش از رانندگی
قالب. تمام. توسط. و. در.محل.خود. پوش. بودن.کف. محکم.
کنید. کنترل. را. شده. تعبیه. و. نگهدارنده. )بست.های(. .ها.
را. کف.پوش.ها. حتما. خودرو،. کردن. تمیز. از. پس. به.خصوص.

کنترل.کنید.
در. دنده. دسته. داشتن. قرار. و. موتور. بودن. خاموش. حین.
گیربکس. به. مجهز. خودروهای. )بجز. .P پارک. موقعیت.
به. مجهز. )خودروهای. .N خالص. موقعیت. در. یا. معمولی(.
گیربکس.معمولی(.تمام.پدال.ها.را.کامل.تا.کف.فشار.دهید.و.
مطمئن.شوید.کف.پوش.با.عملکرد.پدال.ها.تداخل.نمی.کند.
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 برای رانندگی ایمن

 برای رانندگی ایمن، قبل از رانندگی صندلی و آینه را در موقعیت مناسب تنظیم نمایید.

  طرز صحیح رانندگی
.زاویــه.پشــتی.صندلــی.را.بــه.نحــوی.تنظیــم.نماییــد.کــه.در.
ــور.نشــوید. ــا.مجب ــد.ت ــرار.بگیری موقعیــت.نشســتن.صــاف.ق
بــه.ســمت.غربیلــک.فرمــان.خــم.شــوید..)f.صفحــه.143(

.زاویه.پشتی.صندلی.را.به.نحوی.تنظیم.نمایید.که.به.راحتی.

غربیلک. گرفتن. حین. و. دهید. فشار. کاماًل. را. پدال.ها. بتوانید.
فرمان،.بازوانتان.اندکی.خم.شده.باشد..)f.صفحه.143(

کمربند.ایمنی.را.به.نحو.صحیح.ببندید..)f.صفحه.34(
  استفاده صحیح از کمربندهای ایمنی

پیش.از.رانندگی.از.بسته.بودن.کمربند.ایمنی.تمام.افراد.درون.خودرو.مطمئن.شوید.
تا.زمانی.که.کودک.به.اندازه.کافی.بزرگ.شود.که.بتواند.از.کمربند.ایمنی.خودرو.به.درستی.استفاده.کند،.از.صندلی.

کودک.مناسب.استفاده.نمایید..)f.صفحه.52(

ــر. ــه.قســمت.باالیــی.گــوش.هــا.نزدیــک.ت پشــت.ســری.را.در.جــای.خــود.طــوری.جــا.بزنیــد.کــه.مرکــز.آن.ب
ــه.147( ــد..)f.صفح باش

.1-1...استفاده.ایمن.از.خودرو...

)f.صفحه.34(
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  تنظیم آینه ها

.هشدار

ــب. ــد.عق ــی.توانی ــی،.م ــی.بیرون ــای.جانب ــه.ه ــی.و.آین ــه.داخل ــح.آین ــم.صحی ــق.تنظی ــه.از.طری ــن.شــوید.ک مطمئ
ــه.151،.153(. ــد..)f صفح ــح.ببینی ــور.صحی ــه.ط ــودرو.را.ب خ

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.تاثیر.گذاری.کمربند.ایمنی.و.پشت.سری.را.

کاهش.می.دهد.
از.قرار.دادن.اجسام.زیر.صندلی.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.می.نمایند..این.مسئله.ممکن.است.منجر.به.رخ.دادن.تصادف.و.صدمه.دیدن.مکانیزم.تنظیم.صندلی.
گردد.

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

استراحت.نمایید.
حین.تنظیم.موقعیت.صندلی.مراقب.باشید.دیگر.سرنشینان.بر.اثر.حرکت.صندلی،.آسیب.نبینند.

حین.تنظیم.موقعیت.صندلی،.برای.پیشگیری.از.صدمه.دیدن،.از.قرار.دادن.دست.ها.در.زیر.یا.نزدیک.بخش.های.
متحرک،.خودداری.نمایید..ممکن.است.انگشتان.یا.دست.ها.یتان.در.مکانیزم.صندلی.گیر.کنند.

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

.........................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.

از.روی. یا. باشد. با.گردن. تماس. نباید.کمربند.در. اما. گیرد..
شانه.بیافتد.

ران.ها. روی. بر. ممکن. جای. تا. را. کمربند. پای. روی. بخش.
پایین.بیاورید.

از.تاب.دادن.کمربند.ایمنی.خودداری.نمایید.

  بستن و آزاد کردن کمربند ایمنی

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

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

موقعیت.پشتی.صندلی.را.تنظیم.نمایید..صاف.و.کامال.عقب.
بر.روی.صندلی.بنشینید.

1-1...استفاده.ایمن.از.خودرو...

دکمه.ضامن
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 تنظیم ارتفاع نگهدارنده بخش روی شانه کمربند ایمنی )صندلی های جلو(

حیــن.فشــار.دادن.دکمــه.ضامــن.قفــل،.نگهدارنــده.بخــش.
روی.شــانه.کمربنــد.ایمنــی.را.حرکــت.دهیــد.

نگهدارنده.کمربند.ایمنی.را.به.سمت.باال.فشار.دهید.

 پیش کشنده کمربند ایمنی )صندلی های جلو خودروهای مجهز به کیسه هوا(

خودروهای.فاقد.کیسه.هوا:

تنظیم.کننده.ارتفاع.را.تا.جائیکه.الزم.است.به.سمت.باال.و.پایین.
فشار.دهید.تا.صدای.کلیک.شنیده.شود.

کمربندهای. خودرو،. جلوی. قسمت. از. شدید. تصادفات. درصورت.

از. ایمنی،. کمربند. کردن. جمع. با. سرعت. به. پیش.کشنده. ایمنی.
سرنشینان.محافظت.می.کنند.

پیش.کشنده.ها.در.صورت.بروز.تصادفات.رو.به.جلوی.ضعیف،.تصادفات.جانبی،.تصادفات.از.بغل.یا.واژگون.شدن.خودرو،.
عمل.نمی.کنند.

خودروهای.مجهز.به.کیسه.هوای.جانبی:
حین.قرار.گرفتن.خودرو.در.معرض.انواع.خاصی.از.تصادفات.رو.به.جلو.یا.بغل.شدید،.کمربند.های.ایمنی.پیش.کشنده.

به.سرعت.از.طریق.جمع.کردن.کمربند.ایمنی،.از.سرنشینان.مراقبت.می.کنند.
پیش.کشنده.ها.در.صورت.بروز.تصادفات.رو.به.جلوی.ضعیف،.تصادفات.جانبی.ضعیف،.تصادفات.از.عقب.یا.واژگون.شدن.

خودرو.عمل.نمی.کنند.

..........................1-1..استفاده.ایمن.از.خودرو.
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)ELR( جمع کننده قفل اضطراری
جمــع.کننــده،.حیــن.توقــف.ناگهانــی.یــا.برخــورد،.کمربنــد.ایمنــی.را.قفــل.مــی.کنــد..همچنیــن.در.صــورت.خــم.
شــدن.ناگهانــی.بــه.جلــو،.قفــل.خواهــد.شــد..حرکــت.آرام.و.راحــت،.منجــر.بــه.آزاد.شــدن.قفــل.اضطــراری.و.پــس.

از.آن.حرکــت.آزادانــه.شــما.خواهــد.گردیــد.
کاربرد کمربند ایمنی کودک

کمربند.های.ایمنی.خودرو.برای.استفاده.بزرگساالن.طراحی.شده.اند.

به  از فعال شدن پیش کشنده )صندلی های جلو خودروهای مجهز  ایمنی پس  تعویض کمربند 
کیسه های هوا(

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

قوانین مرتبط با کمربند ایمنی
برای.تعویض.یا.نصب. اگر.در.کشوری.مقیم.هستید.که.در.آنجا.قوانین.مربوط.به.کمربند.ایمنی.وجود.دارد،.لطفاً.

کمربند.ایمنی.به.نمایندگی.های.مجاز.تویوتا.مراجعه.نمایید.

تا.زمانی.که.کودک.به.اندازه.کافی.بزرگ.شود.و.بتواند.از.کمربند.ایمنی.خودرو.استفاده.کند،.از.صندلی.کودک.
مناسب.استفاده.نمایید..)fصفحه.52(

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..)fصفحه.34(
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برای.کاهش.ریسک.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.

استفاده از 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.با.هم.)مثاًل.همراه.با.کودک(.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.
همیشه.کمربند.ایمنی.را.در.وضعیت.پایین.و.به.صورت.ایمن.و.مناسب.در.امتداد.ران.ها.ببندید.

زنان بار دار

برای.استفاده.از.کمربند.ایمنی.به.روش.صحیح،.توصیه.های.پزشکی.
را.در.نظر.بگیرید..)fصفحه.34(

زنان.باردار.باید.همانند.دیگر.سرنشینان.بخش.روی.پای.کمربند.

ایمنی.را.تا.جای.ممکن.پایین.و.روی.ران.ها.ببندند..بخش.روی.

بخش.شکمی. با. آن. تماس. از. و. بوده. شانه. روی. کامال. باید. شانه.
خودداری.شود.

اگر.کمربند.ایمنی.به.نحو.صحیح.بسته.نشده.باشد،.حین.بروز.

ترمزهای.ناگهانی.یا.تصادف.نه.تنها.بانوان.باردار،.بلکه.جنین.نیز.
می.تواند.در.معرض.صدمات.جسمی.جدی.با.حتی.مرگ.قرار.گیرد.
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برای.استفاده.صحیح.از.کمربند.ایمنی،.توصیه.های.پزشک.را.در.نظر.بگیرید..)fصفحه.34(
حین حضور کودکان در خودرو 

از.بازی.کردن.کودکان.با.کمربند.ایمنی.جلوگیری.نمایید..اگر.کمربند.ایمنی.دور.گردن.کودک.بپیچد،.می.تواند.
منجر.به.خفگی.یا.دیگر.صدمات.جسمی.جدی.و.حتی.مرگ.گردد.

اگر.این.اتفاق.افتاد.و.قفل.کمربند.باز.نشد.برای.بریدن.کمربند.از.قیچی.استفاده.کنید.

پیش کشنده های کمربند ایمنی )صندلی های جلوی خودروهای مجهز به کیسه هوا(
اگر.پیش.کشنده.کمربند.ایمنی.فعال.شده.است،.چراغ.اخطار.SRS.روشن.می.شود..در.این.صورت،.کمربند.

ایمنی.مجدداً.قابل.استفاده.نبوده.و.باید.در.نمایندگی.مجاز.تویوتا،.تعویض.شود.

    تنظیم ارتفاع بخش روی شانه کمربند ایمنی )صندلی های جلو(
همیشه.از.قرار.گیری.بخش.روی.شانه.در.مرکز.شانه.سرنشین.اطمینان.حاصل.نمایید.تسمه.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.گردش.ناگهانی.میزان.حفاظت.را.کاهش.دهد،.منجر.به.صدمات.جسمی.جدی.یا.حتی.مرگ.

گردد.)f.صفحه.35(
    صدمه دیدن یا 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..به.دنبال.بریدگی،.فرسودگی.و.قطعات.شل.
شده.بگردید..از.کمربند.ایمنی.آسیب.دیده.تا.زمانیکه.آن.را.تعویض.نکرده.اید.استفاده.نکنید..کمربند.
ایمنی.آسیب.دیده.نمی.تواند.از.سرنشین.در.برابر.صدمات.جسمی.جدی.یا.حتی.مرگ.جلوگیری.کند.

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.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.سوارکردن،.پیاده.کردن،.تغییر،.باز.کردن.یا.دور.انداختن.کمربند.ایمنی.نکنید..تعمیرات.الزم.

باید.توسط.نمایندگی.مجاز.تویوتا.انجام.شود،.کارکردن.نادرست.با.سیستم.می.تواند.منجر.به.عملکرد.
غیرصحیح.آن.گردد.
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 سیستم محافظت تکمیلی- کیسه های هوا*

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

می کنند و احتمال صدمات جسمی یا مرگ سرنشینان را کاهش می دهند.

کیسه های هوای جلو
کیسه.هوای.راننده/.کیسه.هوای.سرنشین.جلو

ــا.قطعــات.داخلــی. ــو.ب ایــن.کیســه.هــا.مــی.تواننــد.از.برخــورد.ســر.و.ســینه.راننــده.و.سرنشــین.جل
ــد. ــری.کنن خــودرو.جلوگی

کیسه.هوای.زانویی.راننده.)در.صورت.مجهز.بودن(
می.تواند.از.راننده.محافظت.کند.

کیسه.های.هوای.جانبی.جلو.).در.صورت.مجهز.بودن(
می.تواند.از.باال.تنه.سرنشینان.جلو.محافظت.کند.
کیسه.های.هوای.پرده.ای.).در.صورت.مجهز.بودن(

اصوالً.می.تواند.از.سرنشینان.در.دیگر.صندلی.ها.محافظت.کند.

کیسه های هوایی جانبی و پرده ای 

.........................1-1..استفاده.ایمن.از.خودرو
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 قطعات سیستم محافظت تکمیلی- SRS )کیسه هوا(

SRS.پیش.کشنده.های.کمربند.ایمنی.و.محدود.کننده.نیروچراغ.اخطار

کیسه.هوای.زانویی.رانندهسنسورهای.ضربه.جانبی.)عقب(

مجموعه.سنسور.کیسه.هواکیسه.های.هوای.پرده.ای

سنسورهای.ضربه.جلوکیسه.هوای.راننده.

کیسه.هوای.سرنشین.جلوکیسه.های.هوای.جانبی

سنسورهای.ضربه.جانبی.)جلو(

قطعات.سیستم.محافظت.تکمیلی-SRS )کیسه.هوا( در.باال.نمایش.داده.شده.اند..کیسه.های.هوا.به.وسیله.مجموعه.

سنسور.کیسه.هوا.کنترل.می.شود..با.باز.شدن.کیسه.هوا،.واکنشی.شیمیایی.در.باز.کننده.رخ.می.دهد.که.به.سرعت.
کیسه.ها.را.با.گازی.غیرسمی.پر.می.کند.و.از.حرکت.سرنشینان.جلوگیری.می.کند.
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حین.کار.با.کیسه.های.هوا.پیشگیری.های.زیر.را.در.نظر.بگیرید.
عدم.توجه.به.موارد.زیر.ممکن.است.منجر.به.صدمات.جسمی.جدی.و.حتی.مرگ.گردد.

صندلی.را.باید.به.نحو.توضیحی.در.باال.تنظیم.کنید،.در.عین.حال.باید.بتوانید.پدال.های.پایی.و.غربیلک.فرمان.
را.به.خوبی.کنترل.نمایید،.و.دید.خوبی.از.جلو.داشبورد.داشته.باشید.

کیسه.هوای.سرنشین.جلو.نیز.با.نیروی.قابل.توجهی.باز.می.شود.و.اگر.سرنشین.جلو.خیلی.نزدیک.به.کیسه.

هوا.بنشینید.می.تواند.منجر.به.صدمات.جسمی.جدی.یا.حتی.مرگ.گردد..صندلی.سرنشین.جلو.را.تا.جای.
ممکن.از.کیسه.هوا.دور.کنید،.پشتی.صندلی.را.تنظیم.نمایید.تا.سرنشین.جلو.صاف.بنشیند..

نشستن.یا.قرار.گرفتن.ناصحیح.صندلی.کودک.و.نوزاد.ممکن.است.در.زمان.باز.شدن.کیسه.هوا.منجر.به.

صدمات.شدید.جسمی.یا.حتی.مرگ.گردد..کودک.یا.نوزادی.که.برای.استفاده.از.کمربند.ایمنی.خیلی.کوچک.

است،.باید.توسط.صندلی.کودک.به.خوبی.محافظت.شود..تویوتا.بشدت.توصیه.می.کند.که.تمام.کودکان.و.نوزادان.

در.صندلی.عقب.خودرو.نشسته.و.از.صندلی.کودک.مناسب.استفاده.نمایند..صندلی.های.عقب.برای.کودکان.و.
نوزادان.بسیار.ایمن.تر.از.صندلی.های.جلو.هستند..)fصفحه.52(

راننده.و.تمام.سرنشینان.باید.کمربند.ایمنی.خود.را.به.نحو.صحیح.بسته.باشند.
کیسه.های.هوا،.تجهیزاتی.است.که.عملکرد.آن.با.کمربند.ایمنی.تکمیل.می.گردد.

کیســه.هــوای.راننــده.بــا.نیــروی.قابــل.توجهــی.بــاز.مــی.شــود.و.در.صورتــی.کــه.راننــده.خیلــی.نزدیــک.
بــه.کیســه.هــوا.نشســته.باشــد،.مــی.توانــد.منجــر.بــه.صدمــات.جســمی.جــدی.یــا.حتــی.مــرگ.گــردد.

از.آنجــا.کــه.محــدوده.خطــر.کیســه.هــوای.راننــده.در.ابتــدا.)mm.)2-3 in 75 - 50 از.بــاز.شــدن.مــی.باشــد،.

لــذا.نشســتن.در.فاصلــه.)mm )10 in 250 از.کیســه.هــوای.راننــده،.شــمارا.در.محــدوده.ایمــن.قــرار.مــی.

دهــد..ایــن.فاصلــه.از.مرکــز.غربیلــک.فرمــان.تــا.قفســه.ســینه.انــدازه.گیــری.شــده.اســت..اکنــون.اگــردر.

فاصلــه.کمتــر.از)mm )10 in 250.نشســته.ایــد،.مــی.توانیــد.بــه.روش.هــای.زیــر.موقعیــت.خــود.را.حیــن.
رانندگــی.عــوض.کنیــد:

صندلی.را.تا.جای.ممکن.در.حالی.که.به.راحتی.می.توانید.پدال.ها.را.کنترل.کنید،.به.عقب.ببرید.
اندکی.پشتی.صندلی.را.بخوابانید.

تا. را. راننده. رانندگان.حتی.وقتی.صندلی. از. بسیاری. اینکه.طراحی.خودروها.متفاوت.است،. با.وجود.

به.سادگی.پشتی. را.حفظ.کنند،. خود.  250 mm )10 in(فاصله آورده.اند.می.توانند. آخرین.موقعیت.جلو.

صندلی.را.کمی.بخوابانید..اگر.خواباندن.پشتی.صندلی،.دیدن.جاده.را.برایتان.سخت.می.کند،.با.استفاده.

از.تشکچه.ای.سفت.و.غیر.لغزنده.خود.را.باال.آورده.یا.صندلی.را.باال.بیاورید.در.صورتی.که.صندلی.خودرو.
دارای.این.عملکرد.باشد.

اگر.غربیلک.فرمان.قابل.تنظیم.است،.آن.را.به.سمت.پایین.کج.کنید..با.این.حرکت،.کیسه.هوا.به.جای.
سر.و.گردن،.روبروی.سینه.شما.قرار.می.گیرد.

.........................1-1..استفاده.ایمن.از.خودرو..
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از.نشستن.بر.روی.لبه.صندلی.یا.تکیه.دادن.به.جلو.داشبورد.
خودداری.نمایید.

.از.ایستادن.کودکان.در.جلوی.کیسه.هوای.سرنشین.جلو،.یا.نشستن.
در.آغوش.سرنشینان.جلو.جلوگیری.نمایید.

به.سرنشینان.صندلی.جلو.اجازه.ندهید.چیزی.را.بر.روی.زانوانشان.
قرار.دهند.

خودروهای.مجهز.به.کیسه.های.هوای.جانبی:.از.تکیه.دادن.به.درب.
جلو.خودداری.نمایید.

به. دادن. تکیه. از. پرده.ای:. هوای. کیسه.های. به. مجهز. خودروهای.
درب،.ریل.سقف.یا.ستون.های.جلو،.جانبی.و.عقب.خودداری.نمایید.

کسی. ندهید. اجازه. جانبی:. هوای. کیسه.های. به. مجهز. خودروهای.

روی.صندلی.سرنشینان.رو.به.درب.زانو.بزند.یا.سر.و.یا.دستانش.را.
از.خودرو.بیرون.ببرد.
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خودروهای.فاقد.کیسه.هوای.زانویی.راننده:.از.اتصال.یا.تکیه.دادن.
اجسام.به.محدوده.داشبورد.یا.پد.غربیلک.فرمان.خودداری.نمایید.
حین.باز.شدن.کیسه.هوای.راننده.و.سرنشین.جلو.این.اجسام.به.

اطراف.پرتاب.خواهند.شد.
خودروهای.مجهز.به.کیسه.هوای.زانویی.راننده:.از.اتصال.یا.تکیه.
بخش. یا. فرمان. غربیلک. پد. داشبورد،. محدوده. به. اجسام. دادن.

پایینی.جلو.داشبورد.خودداری.نمایید.
این.اجسام.حین.باز.شدن.کیسه.هوای.راننده.و.سرنشین.جلو.و.

کیسه.هوای.زانویی.راننده.به.اطراف.پرتاب.خواهند.شد.
خودروهای.مجهز.به.کیسه.های.هوای.جانبی:.از.اتصال.اجسام.به.
محدوده.درب،.شیشه.جلو.و.شیشه.های.جانبی.خودداری.نمایید.

خودروهای.مجهز.به.کیسه.های.هوای.پرده.ای:.از.اتصال.اجسام.به.

محدوده.درب،.شیشه.جلو،.شیشه.های.جانبی،.ستون.های.جلو.یا.
عقب،.ریل.جانبی.سقف.و.دستگیره.جانبی.خودداری.نمایید.

خودرو.های.فاقد.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند.و.دارای.کیسه.

و.سفت. تیز. نوک. اجسام.سنگین،. اتصال. از. راننده:. زانویی. هوای.

این.اجسام. نمایید.. به.سوئیچ.خودداری. همانند.کلید.و.متعلقات.

ممکن.است.از.باز.شدن.کیسه.هوای.زانویی.جلوگیری.کنند.یا.با.

نتیجه. در. و. شوند. پرتاب. راننده. محدوده.صندلی. به. زیاد. نیروی.
منجر.به.خطر.شوند.

...............................1-1..برای.استفاده.ایمن..
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.هشدار

پیشگیری های مرتبط با کیسه های هوا
خودروهای.مجهز.به.کیسه.هوای.زانویی.راننده:.اگر.پوشش.وینیلی.)پالستیکی(.در.محدوده.باز.شدن.کیسه.

هوای.زانویی.راننده.قرار.داده.شده.است،.از.برداشتن.آن.مطمئن.شوید.
را هوا. کیسه.های. باز.شدن. محل. که. متعلقات.صندلی. از. جانبی:. هوای. کیسه.های. به. مجهز. .خودروهای.
بازشدن. از. تجهیزات. اینگونه. تداخل.می.کند.. باز.شدن.کیسه.هوا. با. نکنید؛.چرا.که. استفاده. می.پوشانند.
صحیح.کیسه.هوای.جانبی.جلوگیری.می.کنند،.سیستم.را.غیر.فعال.کرده.یا.منجر.به.باز.شدن.تصادفی.

کیسه.هوا.شده.و.درنتیجه.به.صدمات.جسمی.جدی.یا.حتی.مرگ.منتهی.می.گردند.
از.ضربه.زدن.یا.وارد.آوردن.نیرو.شدید.به.محدوده.قطعات.کیسه.هوا.خودداری.نمایید.

این.کار.منجر.به.نقص.فنی.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.خودرو.را.درصورت.ایمن.بودن.ترک.کنید.و.هر.گونه.مواد.باقی.مانده.روی.

پوست.را.بشویید.تا.منجر.به.ناراحتی.پوستی.نگردد.
خودروهای.فاقد.کیسه.های.هوای.پرده.ای:.اگر.محدوده.قرارگیری.کیسه.های.هوا،.همانند.پد.غربیلک.فرمان.

صدمه.دیده.یا.ترک.خورده.اند،.آن.قطعات.را.در.نمایندگی.مجاز.تویوتا.تعویض.نمایید.
خودروهای.مجهز.به.کیسه.های.هوای.پرده.ای:.اگر.محدوده.محل.قرارگیری.کیسه.هوا،.همانند.پد.غربیلک.
فرمان،.روکش.ستون.های.جلو.و.عقب.صدمه.دیده.یا.ترک.خورده.است،.آن.را.در.نمایندگی.مجاز.تویوتا.

تعویض.نمایید.

.1-1..برای.استفاده.ایمن.
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.هشدار

پیشگیری های مرتبط با  تغییر و اسقاط قطعات سیستم محافظت تکمیلی-SRS )کیسه هوا(

نصب،.پیاده.کردن،.جداکردن.قطعات.و.تعمیر.کیسه.های.هوا
تعمیر،.دستکاری،.پیاده.یا.تعویض.کردن.غربیلک.فرمان،.جلو.داشبورد،.داشبورد،.صندلی.ها،.روکش.صندلی.جلو،.

ستون.های.جلو،.جانبی.و.عقب.یا.ریل.های.جانبی.سقف.
تعمیر.یا.دستکاری،.گلگیر.جلو،.سپر.جلو،.یا.بخش.های.جانبی.اتاق

سوار.کردن.گارد.محافظ.).انواع.گارد(،.برف.روب.و.وینچ
تغییر.سیستم.تعلیق.خودرو

CD.یا.پخش.کننده )RF.نصب.تجهیزات.جانبی.الکترونیکی.همانند.رادیو.دو.موج.)فرستنده
دستکاری.خودرو.برای.فرد.دارای.معلولیت.جسمی

........1-1..برای.استفاده.ایمن....

از.اسقاط.نمودن.خودرو.یا.انجام.هر.کدام.از.تغییرات.زیر.بدون.مشاوره.با.نمایندگی.مجاز.تویوتا.خودداری.نمایید.
کیسه.های.هوا.ممکن.است.دچار.عیب.گردند..یا.به.طور.تصادفی.باز.شوند.و.منجر.به.صدمات.جسمی.جدی.یا.حتی.

مرگ.گردند.
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در.صورت.تماس.با.کیسه.هوای.در.حال.باز.شدن،.کبودی.و.اندکی.خراشیدگی.بر.روی.پوست.رخ.خواهد.داد.
صدای.بلند.شنیده.شده.و.پودر.سفیدی.پخش.خواهد.شد.

خودروهای.فاقد.کیسه.های.هوای.پرده.ای:.قطعات.ماژول.کیسه.هوا.)توپی.غربیلک.فرمان،.پوشش.کیسه.

هوا.و.بادکننده(.همچنین.صندلی.های.جلو.ممکن.است.تا.دقایقی.طوالنی.داغ.باشند..خود.کیسه.هوا.نیز.
داغ.خواهد.بود.

خودروهای.مجهز.به.کیسه.های.هوای.پرده.ای:.قطعات.ماژول.کیسه.هوا.)توپی.غربیلک.فرمان،.روکش.کیسه.

هوا.و.بادکننده(.همچنین.صندلی.های.جلو،.ممکن.است.تا.دقایقی.طوالنی.داغ.باشند..خود.کیسه.های.هوا.
نیز.ممکن.است.داغ.شوند.

شیشه.جلو.ممکن.است.ترک.بردارد.

کیسه.های.هوای.جلو.در.صورت.بروز.تصادفی.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.
تا.تغییر.شکل.ندهد(.باز.می.شود.

کیسه.های.هوای.جانبی.یا.پرده.ای.درصورتی.که.تصادف.از.سطح.آستانه.بگذرد.باز.می.شوند،.)سطح.آستانه.

نیرویی.معادل.با.نیروی.برخورد.تولید.شده.حدود.]1500kg ]3300 Ib.است.(.درصورت.تصادف.خودرو.از.سمت.
جانبی.که.ستون.خودرو.قرار.دارد.با.سرعت.حداکثر.20-.30.کیلومتر.بر.ساعت.برخورد.کند.

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

شرایط باز شدن کیسه هوا )کیسه های هوای جلو(

با.این.وجود،.زمان.باز.شدن.می.تواند.در.شرایط.زیر.بسیار.باالتر.باشد:

شرایط باز شدن کیسه های هوا )کیسه های هوای جانبی و پرده ای.] در صورت مجهز بودن[

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

اگر.خودرو.در.تصادف.روبه.پایین.همانند.تصادفی.که.جلوی.خودرو.به.زیر.خودروی.دیگر.رود.یا.زیر.کفی.کامیون.
رود،.درگیر.شود.

بسته.به.نوع.تصادف،.ممکن.است،.فقط.پیش.کشنده.های.کمربند.ایمنی.عمل.کند.

.1-1..برای.استفاده.ایمن.

در صورت باز شدن کیسه های هوا
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شرایطی به غیر از تصادف که تحت آن کیسه هوا باز می شود.

برخورد.با.جوی،..لبه.پیاده.رو.یا.سطح.سخت
افتادن.داخل.گودالی.عمیق.یا.پریدن.از.روی.آن

افتادن.یا.زمین.خوردن.شدید

..............1-1..برای.استفاده.ایمن.

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.شدند.

انواع تصادفاتی که منجر به باز شدن کیسه های هوا )کیسه های هوای جلو( نمی گردند.
کیسه.های.هوای.جلو.به.طور.معمول.در.صورت.درگیر.شدن.خودرو.در.تصادف.جانبی.یا.از.عقب،.واژگون.شدن.
خودرو.یا.تصادف.رو.به.جلو.با.سرعت.کم.باز.نمی.شوند..اما.هرگاه.تصادفی.از.هر.نوع.که.منجر.به.کاهش.سرعت.

رو.به.جلو.خودرو.به.مقدار.کافی.شود،.ممکن.است.کیسه.های.هوای.جلو.باز.شوند.

تصادف.از.جوانب
تصادف.از.عقب

واژگون.شدن.خودرو
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به.طور.کلی.در.صورت.درگیرشدن.خودرو.در.تصادف.از.عقب،.واژگون.شدن.یا.درگیر.شدن.در.تصادفی.از.جوانب.با.
سرعت.کم.یا.تصادفی.رو.به.جلو.با.سرعت.کم،.کیسه.های.هوای.پرده.ای.باز.نمی.شود.

انواع تصادفی که منجر به باز شدن کیسه های هوای جانبی و پرده ای )در صورت مجهز بودن( نمی گردد.
کیسه.هوای.جانبی.و.پرده.ای.ممکن.است.در.صورت.قرار.گرفتن.خودرو.در.معرض.تصادفی.از.جوانب.با.زاویه.

خاص.یا.تصادف.از.جوانب.به.بدنه.خودرو.بجز.اتاق.سرنشینان.باز.نشوند..
اتاق. از.. تصادف.از.جوانب.به.بدنه.خودرو.به.جایی.غیر.

سرنشینان
تصادف.از.جوانب.با.زاویه

به.طور.کلی.اگر.خودرو.در.تصادفی.از.جلو.یا.عقب.درگیر.شود،.واژگون.شود،.یا.در.تصادفی.از.جوانب.با.سرعت.کم.
مواجه.شود،.کیسه.های.هوای.جانبی.باز.نمی.شوند.

تصادف.از.جلو
تصادف.از.عقب

واژگون.شدن.خودرو

تصادف.از.عقب.
واژگون.شدن.خودرو

.1-1..برای.استفاده.ایمن.
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چه زمانی به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
در.موارد.زیر،.خودرو.به.بازرسی.و/یا.تعمیر.نیاز.دارد..در.اولین.فرصت.ممکن،.با.نمایندگی.مجاز.تویوتا.تماس.

حاصل.نمایید.
هرگونه.باز.شدن.کیسه.های.هوا

جلوی.خودرو.صدمه.دیده.یا.تغییر.شکل.یافته.است،.یا.در.

تصادفی.که.برای.باز.شدن.کیسه.های.هوای.جلو.به.اندازه.
کافی.شدید.نبوده،.درگیر.شود.

یا. دیده. صدمه. آن. اطراف. محدوده. یا. درب. از. بخشی.

باز. برای. که. تصادفی. در. خودرو. یا. یافته،. تغییر.شکل.

شدن.کیسه.های.هوای.جانبی.و.پرده.ای.به.اندازه.کافی.
شدید.نبوده،.درگیر.شده.است.

پد. بخش. راننده:. زانویی. هوای. کیسه. فاقد. خودرو.

غربیلک.فرمان.یا.جلو.داشبورد.در.نزدیکی.کیسه.هوای.

نحو. به. یا. خورده. ترک. خراشیده.شده،. جلو. سرنشین.
دیگری.صدمه.دیده.است.

راننده:. زانویی. هوای. کیسه. به. مجهز. خودروهای.

در. داشبورد. جلو. یا. فرمان. غربیلک. پد. بخش.

نزدیکی.کیسه.هوای.سرنشین.جلو.خراشیده.شده،.
ترک.خورده.یا.به.نحو.دیگری.صدمه.دیده.است.

سطح جانبی:. هوای. کیسه.های. به. مجهز. .خودروهای.
خراشیده. جانبی. هوای. کیسه. به. مجهز. صندلی.های.
شده،.ترک.خورده.یا.به.نحو.دیگری.صدمه.دیده.است.

.....1-1..برای.استفاده.ایمن.
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از. بخشی. پرده.ای:. هوای. کیسه.های  به. مجهز. خودرو.های.

ستون.های.جلو،.ستون.عقب،.پوشش.ریل.های.جانبی.سقف.

شامل.کیسه.های.هوای.پرده.ای.خراشیده.شده،.ترک.خورده.
یا.به.نحو.دیگری.صدمه.دیده.است.

.1-1..برای.استفاده.ایمن.
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 اطالعات ایمنی برای کودکان

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.شود،.از.سیستم.صندلی.کودک.استفاده.

نمایید.

توصیه.می.شود.برای.جلوگیری.از.تماس.اتفاقی.با.دسته.دنده،.دسته.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.

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

.هشدار
آن از. و. بردارند. را. سوئیچ. کودکان. ندهید. اجازه. هرگز. و. نگذارید. تنها. خودرو. در. همراه. بدون. را. کودکان. .هرگز.

استفاده.کنند.
کودکان.ممکن.است.خودرو.را.استارت.بزنند.یا.دسته.دنده.را.از.حالت.خالص.N.خارج.نمایند..ممکن.است.کودکان.
حین.بازی.کردن.با.عملکردهایی.نظیر.شیشه.باالبرها.یا.دیگر.عملکردها.به.خود.صدمه.بزنند..عالوه.بر.این،.گرمای.

جمع.شده.یا.سرمای.شدید.درون.خودرو.می.تواند.برای.کودکان.مهلک.باشد.

...............................1-1..برای.استفاده.ایمن..
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 صندلی کودک

 تویوتا بشدت استفاده از سیستم هاي حفاظتي از کودکان را توصیه مي کند.

مطالعات.نشان.مي.دهد.که.نصب.صندلي.کودک.بر.روي.صندلي.عقب.بسیار.ایمن.تر.از.نصب.آن.بر.روي.صندلي.
جلو.است.

 نکاتي براي به خاطر سپردن

از.صندلی.کودک.مناسب.سن.و.اندازه.کودک.و.خودروي.خود.استفاده.نمایید.

براي.اطالع.از.جزئیات.نصب،.دستورالعمل..صندلی.کودک.را.مطالعه.نمایید.

fدستورالعمل.هاي.کلي.نصب.در.این.کتابچه.آورده.شده..است.).....صفحه.60(

نصب.صندلی. براي. دارد،. وجود. مقیم.هستید. که. در.کشوری. نصب.صندلی.کودک. براي. قوانین.خاصي. اگر.
کودک،.با.نمایندگي.مجاز.تویوتا.تماس.حاصل.نمایید.

تویوتا.توصیه.مي.کند.که.از.صندلی.کودک.دارای.استاندارد..ECE NO..44 استفاده.نمایید.

.1-1..برای.استفاده.ایمن.
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 انواع صندلی های کودک

صندلی.کودک.بر.اساس.استاندارد.ECE NO..44.به.پنج.دسته.طبقه.بندي.مي.شود:
گروه.o.:.تا.)22 Ib(.44kg.)0.تا.9.ماه(
گروه.o+.:.تا.)28 Ib(.13kg )تا.2.سال(

گروه.lb 39(..:.I..تا.20(.kg 18.تا.9.)9.ماه.–.4.سال(
گروه.lb 55(.:.II..تا.34(.kg 25.تا.15.)4.سال.–.7.سال(
گروه.lb 79(.:.III.تا.49(kg.36.تا.22.)6.سال.–12.سال(

در.این.کتابچه.راهنما.3.نوع.صندلی.کودک.رایج.قابل.نصب.با.کمربند.ایمنی.توضیح.داده.شده.است.

 صندلي.کودک.)صندلی.قابل.تبدیل( صندلي.نوزاد

ECE NO..44.استاندارد.+o.و. o.همانند.گروهECE NO..44.استاندارد.I.و. o+.همانند.گروه.

صندلي.نوجوان.)صندلي.کمکي(

ECE NO..44.استاندارد.III.و II.همانند.گروه.

...............................1-1..برای.استفاده.ایمن..

39 lb
55 lb

79 lb
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 مناسب بودن صندلی کودک برای موقعیت های مختلف

اطالعات.تهیه.شده.در.این.جدول.نشان.دهنده.مناسب.بودن.صندلی.کودک.براي.موقعیت.هاي.مختلف.نشستن.است.

.................موقعیت.نشستن.
گروه.وزني

صندلي.سرنشین.جلو
صندلي.عقب

وسطبیروني
 0

   10kg )22lb( تا
)تا.9.ماه( 

×
UUهرگز.قرار.ندهید

 0+
   13kg )28lb( تا

)تا.2.سال(

×
UUهرگز.قرار.ندهید

l
18kg تا 9

)39lb تا 20(
)9.سال.-.4.ماه(

صندلی.رو.به.عقب
×

.هرگز.قرار.ندهید.
U*2U*2

.UF*1-صندلی.رو.به.جلو......

III و II 
kg 36 تا 15

)lb 79 تا.34(
)4.-.12.سال(

UF*1U*2U*2

.1-1..برای.استفاده.ایمن.
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ت
منی

و ا
ی 

من
ی ای

برا

.مناسب.براي.صندلي.هاي.کودک.گروه."عمومي".تایید.شده.براي.استفاده.در.این.گروه.وزنی
مناسب.براي.صندلي.هاي.کودک.رو.به.جلو.گروه."عمومي".تایید.شده.براي.استفاده.در.این.گروه.وزنی

..نامناسب.براي.موقعیت.صندلي.در.این.گروه.وزني
:پشتي.صندلي.جلو.را.در.حالت.عمودی.تنظیم.نمایید..صندلي.جلو.را.تا.انتها.عقب.ببرید.

اگر.پشت.سري.با.صندلی.کودک.تداخل.دارد.و.پشت.سري.قابل.پیاده.شدن.است،.پشت.سري.را.پیاده.کنید.
اگر.ارتفاع.صندلي.سرنشین..قابل.تنظیم.است،.باید.آن.را.در.باالترین.موقعیت.تنظیم.نمایید.

اگر.پشت.سري.در.صندلی.کودک.تداخل.ایجاد.مي.کند.و.پشت.سري.قابل.پیاده.شدن.است،.پشت.سري.را. .:
دربیاورید.

شرح.حروف.اختصاری.درون.جدول:

:U

:UF

:X

.*1

*2

...............................1-1..برای.استفاده.ایمن..

ممکن.است.صندلی.کودک.ذکر.شده.در.این.جدول،.خارج.از.محدوده.اتحادیه.اروپا.موجود.نباشد.
صندلی.های.کودک.بجز.موارد.ذکر.شده.در.جدول.را.می.توان.استفاده.نمود،.اّما.قابل..استفاده.بودن.و.مناسب.بودن.

صندلی.ها.باید.با.دقت.فراوان.با.کارخانه.سازنده.صندلي.کودک.و.فروشنده.صندلي.کنترل.شود..
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)ISOFIX مناسب بودن صندلي کودک براي موقعیت هاي مختلف )داراي قالب های سخت

اطالعات.تهیه.شده.در.جدول.زیر.مناسب.بودن.صندلي.کودک.شما.براي.موقعیت.هاي.مختلف.در.خودرو.را.نشان.
مي.دهد.

موقعیت ISOFIX خودروایزوفیکسکالس.اندازهگروه.وزنی
صندلی.های.کناری.عقب

.سبد.حمل.نوزاد
FISO/L1X

GISO/L2X

0
10kg.)22Ib(.تا

)تا.9.ماه(
EISO/R1X

0+
.13kg.)28Ib(.تا

)تا.2.سال(

EISO/R1X

DISO/R2X

CISO/R3X

I
)39Ib.تا.18kg.)20.تا.9.

)سال 4.– ماه.9(

DISO/R2X

CISO/R3X

BISO/F2IUF* 

B1ISO/F2XIUF*

AISO/F3IUF*

.1-1..برای.استفاده.ایمن.
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برا

.مناسب.براي.ایزوفیکس.صندلي.کودک.رو.به.جلو.در.گروه.عمومي.تأیید.شده.براي.استفاده.در.این.گروه.وزني
اندازه کالس. و/یا. وزني. گروه. این. در. ایزوفیکس. کودک. صندلی. نصب. براي. ایزوفیکس. .موقعیت.

مناسب.نیست.

اگر.پشت.سري.در.نصب.صندلی.کودک.تداخل.ایجاد.می.کند.و.پشت.سري.قابل.پیاده.شدن.است،.آن.را.پیاده.
کنید.

زمانی.که.مجبور.به.استفاده.از.صندلي.کودک.روي.صندلي.جلو.هستید،.موارد.زیر.را.تنظیم.نمایید:

شرح.حروف.اختصاری.درون.جدول:

:IUF

:X

:*

حین.استفاده.از.صندلي.عقب.سمت.چپ.براي.نصب.صندلي.کودک،.در.صندلي.وسط.ننشینید.
صندلي.هاي.کودک.ذکر.شده.در.جدول.ممکن.است.خارج.از.محدوده.ی.اروپا.در.دسترس.نباشد.

صندلی.های.کودک.بجز.موارد.اشاره.شده.در.این.جدول.قابل.استفاده.هستند،.اما.مناسب.بودن.آن.باید.با.دقت.با.
کارخانه.سازنده.صندلي.و.فروشنده.آن.کنترل.شود.

پشتي.صندلي.را.در.موقعیت.کاماًل.عمودی.قرار.دهید.

اگر.کودک.براي.استفاده.از.صندلي.کودک.خیلي.بزرگ.است،.کودک.را.بر.روي.صندلي.عقب.نشانده.و.از.کمربند.
ایمني.خودرو.استفاده.نمایید.)......صفحه.34(

تا.زماني.که.کودک.براي.استفاده.از.کمربند.ایمني.به.اندازه.کافی.بزرگ.شود،.از.صندلي.کودک.مناسب.استفاده.
نمایید.

پیاده. را. آن. دارد،. تداخل. کودک. صندلي. با. سري. پشت. اگر.
کنید.

صندلي.را.تا.جاي.ممکن.به.عقب.حرکت.دهید.

f

انتخاب صندلي کودک مناسب

...............................1-1..برای.استفاده.ایمن..

حین نصب صندلي کودک روی صندلی جلو
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.هشدار

   استفاده از صندلی کودک
استفاده.از.صندلی.کودک.نامناسب.براي.خودرو،.نمي.تواند.به.طور.صحیح.از.کودک.یا.نوزاد.محافظت.کند..
یا.تصادف(.این.حالت.مي.تواند.منجر.به.صدمات.جسمي.جدي.یا.حتي. ناگهاني. )در.صورت.ترمزگیری.

مرگ.گردد.
.. پیشگیري هاي مرتبط با صندلی کودک

براي.محافظت.مناسب.از.کودک.در.تصادفات.اتومبیل.و.توقف.های.ناگهاني،.باید.با.استفاده.از.کمربند.

ایمني.یا.صندلي.کودک.بسته.به.سن.و.اندازه.کودک.از.کودک.محافظت.شود..در.آغوش.گرفتن.کودک.

جلو. شیشه. به. کودک. است. ممکن. تصادف،. بروز. صورت. در. نیست.. کودک. صندلی. برای. جایگزینی.
برخورد.کند.یا.بین.شما.و.بخش.های.پوشش.داخلی.خودرو.قرار.گیرد.

در. آن. نصب. و.همچنین. و.سن.کودک. اندازه. براي. مناسب. از.صندلی.کودک. استفاده. بشدت. تویوتا.

صندلي.عقب.را.توصیه.مي.کند..بر.اساس.آمار.تصادفات،.زمانی.که.صندلی.کودک.بدرستی.روی.صندلی.
عقب.نصب.شده.باشد.نسبت.به.صندلی.جلو.ایمن.تر.است.

هرگز.صندلي.کودک.رو.به.عقب.را.روي.صندلي.جلو.نصب.نکنید..اگر.صندلي.کودک.رو.به.عقب.روی.
هواي.سرنشین.جلو کیسه. باز.شدن.سریع. نیروي. تصادف،. بروز. در.صورت. نصب.شود،. جلو. .صندلي.

مي.تواند.منجر.صدمات.جسمي.جدي.یا.حتماً.مرگ.کودک.گردد.
فقط.وقتی.ناچار.هستید،.صندلی.کودک.رو.به.جلو.را.روی.صندلي.سرنشین.جلو.نصب.نمایید..پشتی.
صندلی.را.تا.جاي.ممکن.در.حالت.عمودی.قرار.دهید.و.همیشه.صندلي.را.تا.جاي.ممکن.عقب.ببرید.
چرا.که.کیسه.هواي.سرنشین.جلو.با.سرعت.و.نیروي.قابل.توجهی.باز.می.شود.در.غیر.اینصورت.ممکن.

است.کودک.دچار.صدمات.جسمی.جدی.و.یا.حتی.مرگ.گردد.

.1-1..برای.استفاده.ایمن.
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.هشدار

   پیشگیري هاي مرتبط با صندلي کودک

    حین حضور کودکان در خودرو

    حین عدم استفاده از صندلي کودک

خودروهاي.فاقد.کیسه.های.هواي.پرده.اي:.حتی.زمانی.که.کودک.در.صندلی.کودک.نشسته.است.

اجازه.ندهید.کودک.سر.یا.هر.عضو.دیگري.از.بدنش.را.به.درب.یا.محدوده.اي.از.صندلي.که.کیسه.هوا.

در.آن.باز.مي.شود،.تکیه.دهد،.اگر.کیسه.های.هوای.جانبی.باز.شوند،.ضربه.آن.ها.مي.تواند.منجر.به.
صدمات.جسمي.جدي.یا.حتي.مرگ.کودک.گردد..

خودروهاي.مجهز.به.کیسه.های.هواي.پرده.اي:.اجازه.ندهید.کودک.سر.یا.هر.عضو.دیگری.از.بدنش.را.

به.درب.یا.محدوده.صندلی،.ستون.های.جلو.و.عقب.یا.ریل.های.جانبی.سقف.که.در.آنجا.کیسه.های.

هوای.جانبی.و.کیسه.های.هوای.پرده.ای.باز.می.شود،.تکیه.دهد..باز.شدن.کیسه.هوای.پرده.ای.و.جانبی.
بسیار.خطرناک.است.و.می.تواند.منجر.به.صدمات.جدی.یا.مرگ.گردد.

العمل.های.نصب.صندلی.کودک.که.توسط.کارخانه.تهیه. اطمینان.حاصل.کنید.که.همه.ی.دستور.

شده.را.اجرا.کرده.اید.و.سیستم.به.درستی.محافظت.می.شود.و.صندلي.به.نحو.صحیح.محکم.و.ایمن.
.شده.است..اگر.صندلی.کودک.به.نحو.صحیح.محکم.نشده.باشد،.در.صورت.ترمز.ناگهاني.یا.تصادف،

مي.تواند.منجر.به.صدمات.جسمي.جدي.یا.حتی.مرگ.کودک.گردد..

اجازه.ندهید.کودکان.با.کمربند.ایمني.بازي.کنند..اگر.کمربند.ایمنی.به.دور.گردن.کودک.بپیچد،.منجر.
به.خفگي.یا.دیگر.صدمات.جسمي.جدي.کودک.و.حتی.مرگ.وی.مي.گردد.

در.صورت.بروز.این.اتفاق.و.عدم.باز.شدن.قفل.کمربند،.از.قیچي.براي.بریدن.کمربند.ایمنی.استفاده.
نمایید.

حتی.اگر.صندلي.کودک.استفاده.نمی.شود،.آن.را.محکم.بر.روي.صندلي.سفت.کنید..از.قرار.دادن.
صندلي.کودک.به.صورت.قفل.نشده.در.اتاق.خودرو،.خودداري.نمایید.

در.صورت.عدم.استفاده.از.صندلي.کودک،.آن.را.پیاده.کرده.و.در.صندوق.عقب.قرار.دهید..اگر.حین.

سوار.کردن.صندلي.کودک.پشت.سری.را.پیاده.کرده.اید،.همیشه.پیش.از.رانندگي.مجدداً.آن.را.سوار.
کنید..در.نتیجه.از.صدمه.دیدن.سرنشینان.حین.بروز.تصادف.یا.ترمز.ناگهاني.جلوگیري.مي.شود.

...............................1-1..برای.استفاده.ایمن..
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 نصب صندلی کودک

دستورالعمل های کارخانه صندلي کودک را دنبال نمایید. صندلي کودک را با استفاده از کمربند ایمني یا 
قالب های سخت ایزوفیکس محکم کنید. حین نصب صندلی کودک کمربند هاي باالیی را متصل نمایید.

کمربندهاي.ایمني.)کمربند.ELR به بست قفل.احتیاج.دارد(

کودک. )صندلی. .ISOFIX ایزوفیکس. سخت. قالب.هاي.
دارای.ایزوفیکس(.)در.صورت.مجهز.بودن(

فراهم. کناری.عقب. براي.صندلي.هاي. پایینی. قالب.های.

قالب.هاي. موقعیت. نشان.دهنده. )برچسب.ها. است.. شده.
متصل.به.صندلي.ها.هستند(.

صورت. )در. باالیي(. کمربندهای. )براي. قالب. پایه.هاي.
مجهز.بودن(

پایه.هاي.قالب.براي.صندلي.هاي.کناری.عقب.فراهم.شده.اند..

.1-1..برای.استفاده.ایمن.
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صندلي.کودک.را.به.نحوی.روی.صندلی.عقب.قرار.دهید.
که.رو.به.عقب.خودرو.باشد.

دهید. عبور. کودک. درون.صندلي. از. را. ایمني. کمربند.

و.زبانه.را.در.قفل.جا.بزنید..مطمئن.شوید.که.کمربند.
تاب.ندارد.....

از.طریق.رد.کردن.بست.قفل.از.کمربند.روی.پا.و.شانه،.

روی. بخش. دو. روی. از. زبانه. نزدیکی. در. را. قفل. بست.
شانه.و.روی.پای.کمربند.سوار.کنید..کمربند.را.مجدداً.
شدگي. شل. گونه. هر. داراي. کمربند. اگر. نمایید.. قفل.
است،.زبانه.را.آزاد.کنید.و.بست.قفل.را.مجدداً.جا.بزنید.

  نصب صندلي کودک با استفاده از کمربند ایمني

صندلي نوزاد روبه عقب / صندلي کودک )صندلي قابل تبدیل(

پس.از.نصب.صندلي.کودک،.آن.را.به.عقب.و.جلو.بکشید.تا.از.نصب.ایمن.صندلی.اطمینان.حاصل.نمایید.

1  

2  

  3  

...............................1-1..برای.استفاده.ایمن..
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قرار. خودرو. صندلی. روی. بر. جلو. به. رو. را. کودک. صندلی.
دهید.

طور. به. و. دارد. تداخل. سري. پشت. با. کودک. صندلي. اگر.

صحیح..نصب.نمی.شود.صندلي.را.پس.از.پیاده.کردن.پشت.
سري،.نصب.نمایید.
)f.صفحه.147(

شانه،. و. پا. روی. کمربند. از. قفل. بست. کردن. رد. طریق. از.

پا. زبانه.روی.کمربند.شانه.و.روی. بست.قفل.را.در.نزدیکی.

سوار.کنید..کمربند.را.مجدداْ.قفل.نمایید..اگر.کمربند.داراي.

هرگونه.شل.شدگي.است،.زبانه.را.آزاد.کنید.و.بست.قفل.را.
مجدداً.جا.بزنید.

صندلي کودک رو به جلو )صندلي قابل تبدیل(

1  

2

3  

کمربند.ایمني.را.از.درون.صندلي.کودک.عبور.دهید.و.زبانه.

ایمنی.تاب. را.در.قفل.جا.بزنید..مطمئن.شوید.که.کمربند.
ندارد.

پس.از.نصب.صندلي.کودک،.آن.را.به.عقب.و.جلو.بکشید.و.از.نصب.ایمن.آن.اطمینان.حاصل.نمایید.

.1-1..برای.استفاده.ایمن.
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قرار. جلو. به. رو. و. خودرو. صندلي. روي. را. کودک. صندلي.
دهید.

صندلي نوجوان )صندلي کمکي(

1  

اساس.  2 بر. بنشانید.. کودک. صندلي. روي. بر. را. کودک.
صندلي. درون. از. را. ایمني. کمربند. سازنده،. دستورالعمل.
عبور.دهید.و.زبانه.را.درون.قفل.جا.بزنید..مطمئن.شوید.که.

کمربند.تاب.نخورده.باشد.

قرارگیري.صحیح.کمربند.را.روي.شانه.و.دقیقاْ.روی.پای.کودک.کنترل.نمایید.
)fصفحه.34(

  پیاده کردن صندلي کودک سوار شده با استفاده از کمربند ایمني

دکمه.ضامن.زبانه.قفل.را.فشار.دهید.و.کمربند.را.به.طور.
کامل.جمع.کنید.

...............................1-1..برای.استفاده.ایمن..
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  سوار کردن صندلي کودک با استفاده از قفل ISOFIX )در صورت مجهز بودن(

فاصله.بین.تشک.و.پشتي.صندلي.را.مقداری.افزایش.دهید. 1  

قفل.ها.را.در.قالب.های.تعبیه.شده.جا.بزنید..)ایزوفیکس(  2

اگر.صندلي.کودک.داراي.قالب.در.قسمت.باال.است.
باید.در.گیره.ایزوفیکس.قفل.شود.

.1-1..برای.استفاده.ایمن.



65

1 

ت
منی

و ا
ی 

من
ی ای

برا

  صندلي کودک داراي کمربند باالیي )در صورت مجهز بودن(

قالب.هاي. یا. ایمني. کمربند. از. استفاده. با. را. کودک. صندلي.
ایزوفیکس.محکم.نمایید.

1  

بکشید  2 باال. را. پشت.سري. کنید.. باز. را. قالب. روي. .درپوش.
پایه.هاي.پشت.سري. از.بین. )fصفحه.147(.و.کمربند.را.
ردکنید..قالب.را.درون.پایه.جا.زده.و.کمربند.باالیي.را.سفت.

کنید..سپس.پشت.سري.را.به.پایین.فشار.دهید.

مطمئن.شوید.که.کمربند.باالیي.محکم.درگیر.شده.است.

...............................1-1..برای.استفاده.ایمن..
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 حین سوار کردن صندلي کودک

باید.از.بست.قفل.براي.سوار.کردن.صندلي.کودک.استفاده.نمایید..براي.نصب.صندلي،.دستورالعمل.کارخانه.سازنده.
را.دنبال.کنید..اگر.صندلي.بست.قفل.ندارد،.مي.توانید.قطعه.زیر.را.از.نمایندگي.هاي.مجاز.تویوتا.خریداري.نمایید.

بست.قفل.برای.صندلی.کودک
)شماره.قطعه.22010  - 73119(

.هشدار

   

    

       

حین سوار کردن صندلی کودک
براي.سوار.کردن.صندلی.کودک.دستورالعمل.های.داده.شده.را.دنبال.کنید.و.صندلي.کودک.را.به.طور.صحیح.بر.

روي.صندلي.نصب.نمایید.
در.صورتي.که.صندلي.کودک.به.طور.صحیح.در.محل.خود.نصب.نشده.باشد،.حین.بروز.تصادف.یا.ترمز.ناگهاني،.

ممکن.است.کودک.یا.دیگر.سرنشینان.به.شدت.صدمه.دیده.یا.حتي.کشته.شوند.

از. و. داشته. تداخل. کودک. صندلی. با. راننده. صندلي. اگر.

نصب.صحیح.آن.جلوگیري.مي.کند،.سیستم.کودک.را.در.

یا. چپ(. سمت. فرمان. )خودروهاي. راست. سمت. صندلي.
صندلي.سمت.چپ.)خودروهاي.سمت.راست(.سوار.کنید.

با. که. کنید. جا. به. جا. نحوي. به. را. جلو. سرنشین. صندلي.
صندلي.کودک.تداخل.نداشته.باشد.

روي. را. جلو. به. رو. کودک. صندلي. اجبار. صورت. در. فقط.

صندلي.جلو.سوار.کنید..حین.سوار.کردن.صندلي.کودک.

جاي. تا. را. خودرو. صندلي. جلو،. صندلي. روي. جلو. به. رو.
ممکن.به.عقب.حرکت.دهید.و.پشت.سري.را.پیاده.کنید.

عدم.توجه.به.این.موارد.مي.تواند.حین.باز.شدن.کیسه.هوا.
منجر.به.صدمات.جسمي.جدي.یا.حتي.مرگ.گردد.

.1-1..برای.استفاده.ایمن.
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حین سوار کردن صندلي کودک
خودروهاي.مجهز.به.کیسه..هواي.سرنشین.جلو:.هرگز.
سوار. جلو. صندلي. روي. را. عقب. به. رو. کودک. صندلي.

نکنید.
در.صورت.تصادف،.نیروي.باز.شدن.سریع.کیسه.هواي.
سرنشین.جلو.مي تواند.منجر.به.صدمات.جسمي.جدي.

یا.حتي.مرگ.کودک.گردد.

آفتابگیر.سرنشین. روی. برچسب.)ها(. برخی.مدل.ها:. در.

جلو.وجود.دارد.که.نشان.دهنده.ممنوعیت.نصب.صندلی.
کودک.رو.به.عقب.روی.صندلی.جلو.است..

شده. داده. نمایش. زیر. تصویر. در. برچسب.)ها(. جزئیات.
است.

...............................1-1..برای.استفاده.ایمن..
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حین سوار کردن صندلي کودک
اگر.قوانینی.برای.نصب.صندلي.کودک.در.کشور.محل.سکونت.شما.وجود.دارد،.برای.نصب.صندلی.کودک.با.

نمایندگي.هاي.مجاز.تویوتا.تماس.حاصل.نمایید.
حین.سوار.کردن.صندلي.کودک.روي.صندلي.وسط.عقب،.پشتي.هر.دو.صندلي.را.تا.جاي.ممکن.در.حالت.
.عمودي.قرار.دهید..پشتي.صندلي.ها.باید.در.زاویه.یکسان.تنظیم.شوند..در.غیر.این.صورت.صندلي.کودک
به.طور.ایمن.نصب.نشده.و.در.نتیجه.حین.بروز.تصادف.یا.ترمزگیری.و.چرخش.ناگهاني،.مي.تواند.منجر.به.

صدمات.جسمي.جدي.یا.حتي.مرگ.کودک.گردد.
همیشه.حین.نصب.صندلي.نوجوان.)کمکی(.از.قرار.داشتن.کمربند.روي.شانه،.در.عرض.شانه.وی.اطمینان.
حاصل.نمایید..کمربند.باید.به.دور.از.گردن.قرار.گیرد؛.و.در.عین.حال.از.روی.شانه.کودک.نیافتد.در.غیر.این.
صورت،.حین.تصادف.یا.ترمزگیری.و.گردش.ناگهاني،.مي.تواند.منجر.به.صدمات.جسمي.جدي.یا.حتي.مرگ.

کودک.گردد.
از.نصب.صحیح.کمربند.و.تاب.نداشتن.آن.اطمینان.حاصل.نمایید.

صندلي.کودک.را.به.جلو.و.عقب.کشیده.و.از.نصب.صحیح.آن.اطمینان.حاصل.نمایید.
پس.از.نصب.صندلي.کودک،.هرگز.صندلی.خودرو.را.تنظیم.نکنید.

براي.نصب.صندلي.کودک،.دستورالعمل.های.کارخانه.سازنده.را.دنبال.نمایید.

حین.استفاده.از.قالب.هاي.پاییني،.مطمئن.شوید.که.اجسام.خارجي.در.اطراف.قالب.ها.قرار.ندارد.و.کمربند.

ایمني،.پشت.صندلي.کودک.گیر.نکرده.است..مطمئن.شوید.که.صندلي.کودک.محکم.متصل.شده.است،.در.

غیر.این.صورت.ممکن.است.حین.بروز.تصادف.یا.ترمز.ناگهاني،.مي.تواند.منجر.به.صدمات.جسمي.جدي.یا.
حتي.مرگ.کودک.گردد.

براي نصب صحیح صندلي کودک با استفاده از قالب ها

.1-1..برای.استفاده.ایمن.
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 گاز اگزوز حاوی مواد خطرناک برای سالمت انسان است.

.هشدار
گاز.اگزوز.حاوي.گاز.خطرناک.بي.رنگ.و.بي.بوي.مونوکسید.کربن.)co(.است..پیشگیري.هاي.زیر.را.درنظر.بگیرید.

.عدم.توجه.به.پیشگیري.هاي.زیر.مي.تواند.منجر.به.ورود.گاز.اگزوز.به.درون.خودرو.و.در.نتیجه.تصادف.بر.اثر.گیجي
گردد،.یا.منجر.به.مرگ.یا.صدمات.جسمي.جدي.مي.گردد.

نکات مهم حین رانندگي
درب.صندوق.عقب.را.بسته.نگه.دارید.

درصورت.بسته.بودن.درب.صندوق.عقب.اگر.گاز.اگزوز.را.استنشاق.کردید.بالفاصله.پنجره.ها.را.باز.کنید.و.در.
اولین.فرصت.ممکن،.خودرو.را.در.نمایندگي.مجاز.تویوتا.بازرسي.نمایید.

حین پارک نمودن
اگر.خودرو.در.مکانی.با.تهویه.نامناسب.یا.محیط.بسته.ای.همانند.گاراژ.قرار.دارد،.موتور.را.خاموش.نمایید.

از.روشن.گذاشتن.خودرو.با.موتور.روشن.به.مدت.طوالني.خودداري.نمایید.
در.صورتي.که.مجبورید.موتور.را.روشن.بگذارید.خودرو.را.در.مکاني.باز.پارک.کرده.و.مطمئن.شوید.که.دود.

اگزوز.وارد.خودرو.نمي.شوند.
اگر.جایی.برف.جمع.شده.یا.جایی.برف.می.بارد.از.روشن.گذاشتن.موتور.خودداری.نمایید..در.غیر.اینصورت.

ممکن.است.گاز.اگزوز.جمع.شده.و.وارد.خودرو.شود.
لوله اگزوز

سیستم.اگزوز.نیاز.به.کنترل.دوره.اي.دارد..اگر.سوراخ.یا.ترکي.بر.اثر.زنگ.زدگي.ایجاد.شده.است،.اتصاالت.اگزوز.
صدمه.دیده.اند.یا.صدای.اگزوز.غیرعادی.است.خودرو.را.در.نمایندگي.مجاز.تویوتا.بازرسي.نمایید.

 پیشگیري هاي مرتبط با گاز اگزوز

...............................1-1..برای.استفاده.ایمن..
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خودروهاي دوگانه سوز داراي مشخصه های متفاوتي از خودروهاي فقط بنزین سوز هستند، خودروهاي 
دوگانه سوز هم از بنزین و هم از گاز طبیعي فشرده )CNG( استفاده مي کنند. اگر خودروي شما بنزیني 

یا دوگانه سوز CNG است، مطمئن شوید از مشخصه های خودرو آگاه بوده و با دقت عمل می کنید.

 )1ZR – CNG موتور( )CNG مشخصه های سیستم دوگانه سوز )بنزین و 

 CNG.کلید.وضعیت
منبع.سوخت.را.مي توان.بین.CNG و.بنزین.تغییر.داد

)f.صفحه.98(
 CNG.درب.باک.سوخت

درب.مخصوص،.به.جز.درب.باک.بنزیني،.براي.پر.کردن.سوخت.CNG تعبیه.شده.است.)f.صفحه.213(
 CNG.مخزن.سوخت

مخزن.ویژه اي،.به.جز.مخزن.بنزین،.براي.سوخت.گیري.CNG.تعبیه..شده.است.
سوپاپ.دستي

استفاده.از.CNG را.مي توان.به.صورت.دستي.غیرفعال.کرد.)f.صفحه.472(.

.2-1..اطالعات.مرتبط.با.سیستم.دوگانه.سوز
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حتی.اگر.وضعیت.CNG.انتخاب.شده.است،.حین.استارت.زدن.موتور،.زماني.که.موتور.در.حال.گرم.شدن.

است.یا.درجا.کار.می.کند.نمی.توان.از.CNG.استفاده.نمود...از.آنجا.که.در.این.مواقع.بنزین.استفاده.مي شود،.
مطمئن.شوید.که.مخزن.سوخت.بنزیني.به.مقدار.کافي.پر.شده.است.

حین.افزایش.یا.کاهش.سرعت.سریع،.نمي توان.کلید.انتخاب.سوخت.را.به.CNG.تغییر.داد.

مخزن.سوخت.را.به.طور.مرتب.و.بر.اساس.جدول.تعمیر.و.نگهداري،.بازرسي.نمایید..)fصفحه.356(
همچنین.در.صورتي.که.خودرو.تصادف.کرده.یا.دچار.آتش.سوزي.شده.است،.مخزن.سوخت.باید.بازرسي.شود.

محدوده.زمانی.سرویس.مخزن.سوخت.بر.روي.برچسب.مخزن.سوخت.مشخص.شده.است..از.برداشتن.یا.رنگ.
کردن.برچسب.خودداري.نمایید.

ممکن.است.مخزن.سوخت.CNG تقریباً.خالي.باشد..سوخت.CNG.را.پر.کنید.
اگر.سوخت.CNG کافی در.مخزن.وجود.دارد،.ممکن.است.سیستم.سوخت.CNG نقص.فنی.داشته.باشد..خودرو.

را.در.نمایندگي.مجاز.تویوتا.بازرسي.نمایید.

زماني که CNG استفاده نمي.شود.

CNG مخزن سوخت

 اگر حین رانندگي در حالت CNG، خودرو به طور )خودکار( به حالت بنزینی تغییر وضعیت دهد.

CNG مصرف بنزین حین رانندگي در حالت
حین.رانندگي.در.حالت.CNG،.بنزین.فقط.در.برخي.مواقع خاص.همانند.استارت.زدن.موتور.مصرف.مي شود..اگر.
بنزین.به.مدت.طوالني.در.باک.بماند،.ممکن.است.آ.لوده.شده،.منجر.به.صدمه.دیدن.سیستم.سوخت.یا.موتور.گردد..

حداقل.هرسال.یکبار.بنزین.درون.باک.را.مصرف.کنید.و.باک.را.با.سوخت.تازه.پر.کنید.
در صورت افزایش مصرف سوخت

ممکن.است.CNG.نشتي.داشته.باشد..سوپاپ.دستي.را.در.جهت.عقربه هاي.ساعت.بچرخانید.و.مصرف.CNG.را.

قطع.کنید.)fصفحه.472(..حتي.در.صورتي.که.CNG.نشتي.ندارد،.ممکن.است.خودروي.شما.احتیاج.به.تعمیر.یا.

تنظیم.داشته.باشد..سیستم.را.در.وضعیت.بنزیني.قرار.داده.و.در.اولین.فرصت.ممکن،.خودرو.را.در.نمایندگي.مجاز.
تویوتا.بازرسي.نمایید.

CNG صداي عملکرد سوپاپ سلنوئید
در.شرایط.زیر،.ممکن.است.صداي.کلیک.از.محفظه.موتور.یا.صندوق.عقب.شنیده.شود..این.صداي.عملکرد.عادي.

سوپاپ.سلنوئید.بوده.و.نشانگر.نقص.نیست:
....بدون.در.نظر.گرفتن.استارت.موتور،.سوئیچ.موتور.در.وضعیت.روشن.)on(.باشد.

....منبع.سوخت.تغییر.کرده.است.)از.بنزین.به.CNG یا.از.CNG.به.بنزین(

.......2-1..اطالعات.مرتبط.با.سیستم.دوگانه.سوز
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این.مخزن.حاوي.گاز.طبیعي.قابل.انفجار.فشار.باال.است..آن.را.همیشه.از.آتش.و.هرگونه.جرقه.دور.نگه.دارید.
در.صورتي.که.حین.سوخت.گیري،.احتمال.نشتي.CNG وجود.دارد،.بالفاصله.سوخت.گیري.را.متوقف.نمایید..در.

صورتي.که.حین.نشتي.CNG،.جرقه.زده.شود،.احتمال.آتش.سوزي.یا.انفجار.وجود.دارد.
در.صورت.شنیدن.صدا.یا.استشمام.بوي.نشتی.CNG،.بالفاصله.سوپاپ.دستي.را.ببندید.

مخزن.را.به.طور.مرتب.بازرسي.کرده.و.از.تعمیر.و.نگهداري.صحیح.آن.اطمینان.حاصل.نمایید.
از.پر.کردن.بیش.از.حد.یا.سوراخ.کردن.مخزن.یا.صدمه.زدن.به.آن.به.هر.نحو.دیگري.خودداري.نمایید.

از.سیلندر.مخزن.تاریخ.مصرف.گذشته.استفاده.نکنید،.چرا.که.ممکن.است.بر.اساس.فشار.باالي.گاز.منفجر.شود.
محدوده.زمانی.سرویس.مخزن.سوخت.بر.روي.برچسب.مخزن.سوخت.وجود.دارد..

اجازه.ندهید.هیچ.فردي.به.جز.تکنسین.خبره.مخزن.سوخت.را.پیاده.کند..در.صورتي.که.گاز.باقي.مانده.در.

مخزن.به.طور.صحیح.خالي.نشود،.الکتریسیته.ساکن.می.تواند.باعث.تولید.جرقه.و.درنتیجه.آتش.سوزی.و.یا.
انفجار.گاز.گردد.

هرگز.سیستم.سوخت.را.دستکاری.نکنید..هرگونه.کار.روي.سیستم.سوخت.باید.توسط.نمایندگي.مجاز.تویوتا.

انجام.گردد..دست.کاري.سیستم.سوخت.مي.تواند.منجر.به.نشتي.سوخت.یا.دیگر.صدمات.شود..اگر.CNG جرقه.

بزند،.احتمال.رخداد.آتش.سوزي.یا.انفجار.وجود.دارد.که.در.نتیجه.منجر.به.صدمات.جسمي.جدي.و.حتي.مرگ.
مي.گردد.

از.خودروهای.گازسوز.با.احتیاط.استفاده.نمایید.چرا.که.مخزن.سوخت.و.لوله.ها.با.گاز.بسیار.فشار.باال.پر.شده.اند..

براي. ببندید.و.بالفاصله. را. بنزینی.استفاده.کرده،.سوپاپ.دستي. از.سیستم. شناسایي.شود،.  CNG اگر.نشتي.
بازرسي.خودرو.به.نمایندگي.مجاز.تویوتا.مراجعه.نمایید..نشتي.گاز.را.مي.توان.از.طریق.بو.یا.صدا.شناسایي.کرد.

 CNG مخزن
حین.کار.با.مخزن.CNG موارد.زیر.را.در.نظر.بگیرید..عدم.توجه.به.موارد.زیر.مي.تواند.منجر.به.صدمه.دیدن.خودرو،.

آتش.سوزي.یا.انفجار،.در.نتیجه.صدمات.جسمي.جدي.یا.حتي.مرگ.گردد.

.2-1..اطالعات.مرتبط.با.سیستم.دوگانه.سوز

CNG سیستم
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اگر سوئیچ قباْل در کامپیوتر خودرو ثبت  سوئیچ هاي خودرو داراي چیپ های فرستنده اي هستند که 
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 تضمین نمي کند.

 سیستم ایموبالیزر موتور*

خودروهاي.فاقد.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند:
پس.از.بیرون.کشیدن.سوئیچ.از.سیلندر.قفل.فرمان،.چراغ.نشانگر.

چشمک.زده،.نشان.می.دهد.سیستم.در.حال.کار.کردن.است.
پس.از.جا.زدن.سوئیچي.ثبت..شده.در.سیلندر.قفل،.چشمک.زدن.
چراغ.نشانگر.متوقف.شده،.غیرفعال.شدن.سیستم.را.نشان.مي دهد.

خودروهاي.مجهز.به.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند:
پس.از.خاموش.کردن.سوئیچ.موتور،.چراغ.نشانگر.چشمک.زده،.نشان.می.دهد.سیستم.در.حال.کار.کردن.است.

پس.از.قرار.دادن.سوئیچ.موتور.در.وضعیت.تجهیزات.جانبي.ACCESSORY.یا.روشن.IGNITION ON.چشمک.
زدن.چراغ.نشانگر.متوقف.شده،.غیرفعال.شدن.سیستم.را.نشان.مي دهد.

سیستم.ایموبالیزر.موتور.از.نوع.بي.نیاز.از.سرویس.است.
تعمیر و نگهداري سیستم 

بخش.گیره.سوئیچ.در.تماس.با.اجسام.فلزي.باشد.
سوئیچ.در.نزدیکي.یا.در.تماس.با.سوئیچ.و.سیستم.امنیت.خودروي.دیگر.)سوئیچ.داراي.چیپ.فرستنده.داخلي(.باشد.

*:.در.صورت.مجهز.بودن

شرایطي که منجر به نقص سیستم مي شود.

..................................3-1..سیستم.دزدگیر.
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تأییدیه 

.3-1..سیستم.دزدگیر.

EFTA و EU

.TOKAI RIKA)THAILAND( Co اعالم.می.کند.که.این.RI-52BTY.مطابق.با.الزامات.اصلی.و.دیگر.قوانین. .,Ltd.بدینوسیله
مرتبط.دستورالعمل.EC/1999/5 است.
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مرتبط. قوانین. دیگر. و. اصلی. الزامات. با. مطابق.  TMIMB-3این که. می.کند. اعالم. موتور،  تویوتا. شرکت. بدینوسیله.
دستورالعمل.EC/1999/5 است.
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تویوتا
شرکت تویوتاموتور

اظهارنامه انطباق

ما

بدین.وسیله.اعالم.می.کند.که.مسئولیت.انحصاری.ما.است.که.این.محصول:
نام.محصول:.ایموبالیزر

TMIMB -3.:مدل.محصول

 )1999/5/EC(. R & TTT.که.به.آن.این.اظهارنامه.انطباق.با.الزامات.اصلی.و.دیگر.الزامات.مرتبط.از.دستورالعمل
مرتبط.است..این.محصول.مطابق.با.استانداردهای.زیر.و/یا.مدارک.معیارها.است:

EN  60950 -1 ....................الزامات.سالمت.و.امنیت
EN  301 489-03 -1 :   EN  301-489-03 -1 :EMC الزامات
EN  300-300-2                                                     

اطالعات.تکمیلی:

وضعیت.اعضای.مورد.نظر.برای.استفاده

CE.عالمت

EFTA  ,   EU

تاریخ:

امضاء:

 TOYOTA MOTOR CORPORATION........................:نام.کارخانه.سازنده

1 ,  Toyota-cho  , Aichi , 471 -8572 , Japan...:آدرس.کارخانه.سازنده
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تایوان

.توجه
     براي اطمینان از عملکرد صحیح سیستم...

.....از.دست.کاري.یا.پیاده.کردن.سیستم.خودداري.نمایید..در.صورت.تغییر.یا.دست.کاري،.عملکرد.صحیح.سیستم..
.....تضمین.نمي شود.

..................................3-1..سیستم.دزدگیر.

.سنگاپور

مطابق.با.
IDA.استاندارد

DA101418

.جامائیکا
این.محصول.از.نوع.تأکید.شده.برای.جامائیکا.است:.SMA،.تجهیزات.شناسایی.کننده.در.این.محصول.تعبیه.شده.است.
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 آژیرها*

  آژیر

حین.شناسایی.ورود.غیرمجاز.به.خودرو،.آژیر.با.چراغ.و.صدا.هشدار.می.دهد.
در.موارد.زیر.آژیر.به.صدا.در.مي آید:

بدون.استفاده.از.عملکرد.ورود،.فرستنده.کنترل.از.راه.دور.یا.سوئیچ.مکانیکی.معمولی،.قفل.درب.یا.صندوق.عقب.
باز.شود..)درب.ها.به.طور.خودکار.مجدداً.قفل.مي.شود(.

درب.موتور.باز.شده.باشد.

  فعال کردن آژیر

درب.ها،.درب.صندوق.عقب.و.درب.موتور.را.ببندید.و.تمام.درب.ها.

را.قفل.نمایید..سیستم.پس.از.30.ثانیه.به.طور.خودکار.فعال.
مي.شود.

زن. چشمک. حالت. به. روشن. حالت. از. نشانگر. چراغ.
درآمده،.فعال.شدن.سیستم.را.نشان.مي.دهد.

  غیرفعال کردن یا متوقف کردن آژیر
به.یکي.از.روش.هاي.زیر.آژیر.را.غیرفعال.یا.متوقف.نمایید:

قفل.درب.ها.را.بازکرده.یا.درب.صندوق.عقب.را.باز.کنید.
خودروهاي.فاقد.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند:

سوئیچ.موتور.را.در.موقعیت.تجهیزات.جانبي."ACC".یا.روشن."ON.".قرار.داده.یا.موتور.را.استارت.بزنید..)آژیر.
پس.از.چند.ثانیه،.غیرفعال.یا.متوقف.مي.شود(.

خودروهاي.مجهز.به.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند:
سوئیچ.موتور.را.در.موقعیت.تجهیزات.جانبي.ACCESSORY.یا.روشن.IGNITION ON.قرار.داده.یا.موتور.را.

استارت.بزنید.)آژیر.پس.از.چند.ثانیه،.غیرفعال.یا.متوقف.مي.شود(.

.3-1..سیستم.دزدگیر...
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نگهداري از سیستم
آژیر.خودرو.از.نوع.بي.نیاز.به.تعمیر.و.نگهداري.است.

موارد کنترلي پیش از قفل کردن خودرو
براي.جلوگیري.از.غیرفعال.شدن.ناخواسته.آژیر.و.دزدگیر.خودرو،.موارد.زیر.را.کنترل.نمایید:

هیچ.کس.درون.خودرو.نیست.
قبل.از.فعال.کردن.آژیر.پنجره.ها.و.سان.روف،.بسته.شده.اند.

اجسام.قیمتی.یا.لوازم.شخصی.درون.خودرو.نیستند.
فعال کردن آژیر

آژیر.در.مواقع.زیر.فعال.می.شود:
)متوقف.کردن.آژیر،.آژیر.را.غیرفعال.مي.کند(.

ــدوق. ــا،.درب.صن ــي.از.درب.ه ــودرو.یک ــخصی.درون.خ ش

عقــب.یــا.درب.موتــور.را.بازکــرده.یــا.بــا.اســتفاده.از.کلیــد،.

ــاز. ــي،.قفــل.خــودرو.را.ب ــا.دکمــه.قفــل.داخل قفــل.درب.ی
کنــد.

حین.قفل.بودن.خودرو،.باتري.خودرو.شارژ.شده.یا.تعویض.
شود.).f.صفحه.467(

در.موارد.زیر،.درب.ها.به.طور.خودکار.قفل.مي.شوند.تا.از.ورود.غیرمجاز.جلوگیري.کنند:.

.توجه
....

از.دست.کاري.کردن.یا.پیاده.نمودن.سیستم.خودداري.نمایید..در.صورت.پیاده.یا.دست.کاري.کردن،.عملکرد.
صحیح.آژیر،.تضمین.نمي.شود.

براي اطمینان از عملکرد صحیح سیستم

قفل درب فعال شده بر اثر آژیر

قفل.درب.ها.به.طور.دستي.و.بدون.کلید.مکانیکي.باز.و.آژیر.فعال.شده.باشد.
حین.عملکرد.آژیر،.قفل.درب.ها.بدون.کلید.مکانیکي.باز.شده.باشد.

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

2. صفحه نمایشگر )جلو داشبورد(
84 .......................................     چراغ های هشدار و اخطار 
89 .....................................................     عقربه ها و درجه ها 
98 .......................................... CNG چراغ نشانگر/ کلید    
100 .......................     اطالعات مرتبط با مصرف سوخت 



  2. صفحه نمایشگر  84

 چراغ هاي هشدار و اخطار

مطلع خودرو  مختلف  سیستم هاي  وضعیت  از  را  راننده  وسط،  پنل  و  نمایشگر  صفحه  روي  هشدار   چراغ هاي 
مي کند.

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

خودروهاي مجهز به صفحه نمایش مانیتور رانندگی

واحد استفاده شده در عقربه ها و بعضی از نمایشگرها بسته به محل استفاده متفاوت هستند.

خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره
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  چراغ هاي اخطار 

چراغ هاي اخطار وجود نقص فنی در سیستم مربوطه خودرو را نشان مي دهد.

چراغ اخطار سیستم ترمز*1
)fصفحه 427(

کنترل *2,1 )سیستم  لغزش  نشانگر  چراغ 
پایداری الکتریکی(
)fصفحه 429(

5,1*
چراغ اخطار سیستم شارژ  

)fصفحه 427( 

5,3,2*
استارت  و  ورود  سیستم  نشانگر  چراغ 

هوشمند( )fصفحه 429(

روغن *5 فشار  بودن  پایین  اخطار  چراغ 
موتور )fصفحه 427(

5*
چراغ اخطار باز بودن درب

)fصفحه 429(

5,1*
چراغ نشانگر نقص فنی

[)fصفحه 428(
چراغ اخطار پایین بودن سطح بنزین

)fصفحه 429(

2 ,1*
مایع  دماي  بودن  باال  اخطار  چراغ 

خنک کننده موتور )fصفحه 427(
راننده/ ایمني  کمربند  یادآور  چراغ 

کمربند ایمني راننده و سرنشین جلو 
)fصفحه 429(

2 ,1*
چراغ هشدار کیسه هوا 

)fصفحه 428(

2 ,1*
چراغ اخطار اصلي
)fصفحه 430(

2 ,1*
ABS چراغ اخطار ترمز

)fصفحه 428(

2 ,1*
چراغ اخطار سرعت 

)fصفحه 430(

چراغ اخطار سیستم نیروی کمکی *1
 فرمان برقی

)fصفحه 428(

2*CNG سطح  بودن  پایین  اخطار   چراغ 
)fصفحه 98 و 429(

چراغ اخطار سیستم تنظیم اتوماتیک *2
چراغ هاي جلو

)fصفحه 428(

چراغ نشانگر مراجعه به تعمیرگاه *2
)fصفحه 429(

5,4,2*
چراغ نشانگر سیستم کروز کنترل

)fصفحه 429(
چراغ اخطار چراغ هاي جلوي *5,2

f( LEDصفحه 428(

)زرد(



  2. صفحه نمایشگر86

1*: خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند:
نشان را  سیستم  کنترل  عملکرد  روشن شده،  چراغ  این  گیرد  قرار    "ON" روشن  وضعیت  در  سوئیچ  که   زماني 

مي دهد. پس از استارت خوردن موتور یا پس از چند ثانیه، این چراغ ها خاموش مي شود. اگر چراغی روشن نشود، 
یا روشن بماند، نقصي در سیستم مربوطه وجود دارد. خودرو را در نمایندگي مجاز تویوتا کنترل نمایید.

خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:
 زماني که سوئیچ در وضعیت روشن "IGNITION ON" قرار گیرد،  این چراغ ها روشن شده و عملکرد کنترل سیستم را نشان
مي دهد. پس از استارت خوردن موتور یا پس از چند ثانیه، این چراغ ها خاموش مي شود. اگر چراغی روشن نشود، 

یا خاموش نشود، نقصي در سیستم مربوطه وجود دارد. خودرو را در نمایندگي مجاز تویوتا کنترل نمایید.
2*: در صورت مجهز بودن

3*: اگر چراغ به رنگ زرد چشمک بزند، نشان دهنده نقص فنی است. اگر چراغ به رنگ سبز و سریع چشمک بزند، قفل 
بودن غربیلک فرمان را نشان مي دهد.

4*: روشن شدن چراغ به رنگ زرد نقص فنی سیستم را نشان می دهد.
5*: خودروهاي داراي صفحه نمایش مانیتور رانندگي.
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2. صفحه نمایشگر 

  چراغ هاي نشانگر 

این چراغ هاي نشانگر، وضعیت عملکردي سیستم هاي مختلف را به راننده نشان مي دهند.

چراغ نشانگر چراغ هاي عقبچراغ نشانگر دور زدن )fصفحه 196(
)fصفحه 198(

چراغ نشانگر نور باالي چراغ هاي جلو 
)fصفحه 198(

چراغ نشانگر حالت *2 
f( CNGصفحه 98(

چراغ نشانگر مه شکن جلو *2
)fصفحه 204(

3 ,2 ,1*

چراغ نشانگر لغزش )fصفحه 237(

2*
چراغ نشانگر مه شکن عقب 

)fصفحه 204(

2 ,1*

]
)غیرفعال   VSC OFF نشانگر  چراغ 

کردن کنترل تعادل خودرو(
)fصفحه 237(

6 ,4 ,2 ,1*
چراغ نشانگر رانندگي اقتصادي

)fصفحه 95(

2*
استارت  و  ورود  سیستم  نشانگر  چراغ 

هوشمند )fصفحه 184(

7 ,4 ,2*
چراغ نشانگر رانندگي اقتصادي

)fصفحه 95(

2*
چراغ نشانگر "SET" )تنظیم کروز کنترل(

)fصفحه 215(

چراغ نشانگر "TRC OFF" )غیر فعال *1, 2
کردن کنترل کشش(

)fصفحه 236(

5 ,2*
چراغ نشانگر امنیت )fصفحه 73(

چراغ نشانگر کروز کنترل*2
)fصفحه 215(

چراغ نشانگر سنسور کمکي پارک تویوتا *2, 5
)مدل 6 سنسوره()fصفحه 220(

)سبز(
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1*: خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند:
نشان را  سیستم  کنترل  عملکرد  روشن شده،  چراغ ها  این  گیرد  قرار    "ON" روشن  وضعیت  در  سوئیچ   زماني که 

مي دهد. پس از استارت خوردن موتور یا گذشت چند ثانیه، این چراغ ها خاموش مي شود. اگر چراغ روشن نشود، یا 
روشن باقی بماند، نقص فنی در سیستم مربوطه وجود دارد. خودرو را در نمایندگي مجاز تویوتا کنترل نمایید.

خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:
 زماني که سوئیچ در وضعیت روشن IGNITION ON قرار بگیرد این چراغ ها  روشن شده و عملکرد کنترل سیستم را نشان
مي دهد. پس از استارت خوردن موتور یا پس از گذشت چند ثانیه، این چراغ ها خاموش مي شود. اگر چراغ روشن 
نشود، یا روشن باقی بماند، نقصي در سیستم مربوطه وجود دارد. خودرو را در نمایندگي مجاز تویوتا کنترل نمایید.

2*: در صورت مجهز بودن
3*: چراغ چشمک مي زند تا عملکرد سیستم را نشان دهد.

4*: درصورت غیرفعال بودن سیستم، چراغ روشن نمي شود.
5*: چراغ روي پانل مرکزي روشن مي شود.

6*: خودرو های مجهز به صفحه نمایش مانیتور رانندگي
7*: خودرو های مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره

  2. صفحه نمایشگر

 هشدار

در صورتي که چراغ اخطار سيستم ایمني روشن شود.  
اگر یکي از چراغ هاي اخطار سیستم ایمني همانند ABS و SRS حین استارت زدن موتور، روشن نشود، 
مي تواند نشانگر غیرفعال بودن این سیستم ها در حال حاضر براي کمک به شما جهت جلوگیري از تصادف 
گردد، که مي تواند منجر به صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ شود. بالفاصله پس از این اتفاق، براي 

کنترل و بازرسي خودرو به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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خودروهاي مجهز به صفحه نمایش مانیتور رانندگي

خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره

  عقربه ها و درجه ها



  2. صفحه نمایشگر 90

دور سنج
دور موتور در دقیقه را نشان می دهد.

سرعت سنج
سرعت خودرو را نشان مي دهد.

دکمه تغییر صفحه نمایش اطالعات
به وضعیت اطالعات سفر تغییر وضعیت مي دهد.

گیج سوخت )آمپر بنزین(
میزان سوخت باقي مانده در باک را نشان می دهد.

صفحه نمایش مانیتور رانندگي
وضعیت های مختلف مرتبط با رانندگی شامل دماي هواي بیرون در حال حاضر را به راننده نشان مي دهد.

صفحه نمایش چندمنظوره
وضعیت های مختلف مرتبط با رانندگی شامل دماي هواي بیرون در حال حاضر را به راننده نشان مي دهد.

گیج دماي مایع خنک کننده موتور
دماي مایع خنک کننده موتور را نشان مي دهد.

"DISP" دکمه
به قسمت اطالعات رانندگي تغییر وضعیت مي دهد.
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  صفحه نمایشگر

گیج دماي مایع خنک کننده موتور*1
دماي مایع خنک کننده موتور را نشان مي دهد. 

نمایش محدوده رانندگي اقتصادي*f( 2صفحه 95(
3* CNG گیج سوخت

میزان سوخت CNG باقي مانده در مخزن را نشان مي دهد.
نمایش دماي هواي بیرون )fصفحه 340(

نشانگر موقعیت دسته دنده*f( 4صفحه 188 و 190(
اطالعات رانندگي / سفر )fصفحه 92(

  1ZR – CNG 1*: خودروهاي مجهز به موتور بجز موتور
  1ZR – CNG 2*: خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي و / یا موتور

1ZR – CNG 3*: خودروهاي مجهز به موتور
4*: بجز خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي

  صفحه نمایش چندمنظوره

اطالعات رانندگي )fصفحه 92(
نمایشگر محدوده رانندگي اقتصادي* )fصفحه 95(

پیغام هاي اخطار )fصفحه 434(
نشانگر موقعیت دنده )fصفحه 188 ، 190(

نمایش دماي هواي بیرون )fصفحه 340(
اطالعات سفر )fصفحه 92(

*: به جز خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي
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  اطالعات سفر 

اطالعات زیر را نمایش مي دهد.

  اطالعات رانندگي 

مسافت سنج 
از دکمه تغییر صفحه نمایش اطالعات براي تغییر وضعیت صفحه استفاده کنید:

کل مسافتي که خودرو رانده شده است را نمایش مي دهد.
نمایش  صفحه  تغییر  دکمه  معمولي:  گیربکس  به  مجهز  خودروهای  جز  به  نمایشگر  صفحه  به  مجهز  خودروهاي 
ECO اقتصادي رانندگي  نشانگر  چراغ  سازي  صفحه شخصي  به  نمایش  صفحه  تا  نگه دارید  و  فشرده  را   اطالعات 

تغییر کند.
 B مسافت سنج / A مسافت سنج سفر

از دکمه تغییر صفحه نمایش اطالعات براي تغییر وضعیت صفحه استفاده کنید.
مسافت رانده شده از آخرین باري که دکمه صفر کردن فشرده شده را نشان مي دهد. مسافت سفر A و B را مي توان 

براي ثبت و نمایش فواصل مختلف به صورت جداگانه نمایش دهد.
دکمه تغییر صفحه نمایش اطالعات را فشرده و نگه دارید. تا مسافت سنج صفر شود.

صفحه کنترل نور نشانگرها
از دکمه تغییر نمایش اطالعات براي تغییر وضعیت صفحه استفاده کنید.

صفحه کنترل نور نشانگرها نمایش داده مي شود.
حین روشن بودن چراغ هاي عقب دکمه تغییر صفحه نمایش را فشرده و نگه دارید تا، روشنایي صفحه نمایش را 

تنظیم کنید.
این صفحه فقط حین روشن بودن چراغ هاي عقب نمایش داده مي شود.

متوسط مصرف سوخت
از دکمه تغییر صفحه نمایش اطالعات )خودروهاي مجهز به صفحه نمایشگر( یا دکمه "DISP" )خودروهاي مجهز به 

صفحه نمایش چندمنظوره( استفاده کنید و صفحه نمایش را تغییر دهید.
میزان مصرف متوسط سوخت از آخرین بار صفر کردن عملکرد، نمایش داده مي شود.

براي صفر کردن، دکمه تغییر صفحه نمایش )خودروهاي مجهز به صفحه نمایشگر( یا دکمه "DISP" )خودروهاي 
مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره( را فشار داده و نگه دارید.

از مقدار مصرف سوخت متوسط به عنوان مرجع استفاده کنید.
خودروهاي مجهز به موتور 1ZR – CNG : این صفحه نمایش در حالت CNG موجود نیست.

 2. صفحه نمایشگر 



93
گر

یش
نما

حه 
صف

2 

2. صفحه نمایشگر 

مصرف سوخت در حال حاضر )خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره(
از دکمه "DISP" براي تغییر وضعیت صفحه نمایش استفاده کنید.

 نسبت مصرف سوخت حاضر را نمایش مي دهد.
از مقدار مصرف سوخت در حال حاضر به عنوان مرجع استفاده کنید.

ميزان مسافت قابل رانندگي
از دکمه تغییر اطالعات نمایش )خودروهاي مجهز به صفحه نمایش مانیتور رانندگي( یا دکمه "DISP" )خودروهاي 

مجهز به صفحه نمایش اطالعات چندمنظوره( براي تغییر وضعیت صفحه نمایش استفاده کنید.
حداکثر مسافت تخمینی قابل رانندگي با سوخت باقي مانده نمایش داده می شود.

مسافت بر اساس متوسط مصرف سوخت محاسبه مي شود. در نتیجه، مسافت واقعي قابل راندن مي تواند با مقدار 
واقعي متفاوت باشد.

زماني که مقدار بسیار کمي سوخت گیري مي کنید، ممکن است صفحه نمایش به روزرسانی نشود.
حین سوخت گیري، موتور را خاموش کنید. اگر حین روشن بودن موتور، سوخت گیري کنید، ممکن است صفحه 

نمایش به روز نشود.
خودروهاي مجهز به موتور 1ZR – CNG : این نمایشگر در موقعیت CNG در دسترس نیست.

 سرعت متوسط خودرو )خودروهاي داراي صفحه نمایش چندمنظوره(
از دکمه "DISP" براي تغییر صفحه نمایش استفاده کنید.

متوسط سرعت خودرو از آخرین استارت خوردن موتور را نمایش مي دهد.
زمان سپری شده )خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره(

از دکمه "DISP" براي تغییر صفحه نمایش استفاده کنید.
مدت زمان سپری شده پس از استارت زدن موتور را نشان مي دهد.

سفارشی سازي )خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره(
از دکمه "DISP" براي تغییر صفحه نمایش استفاده کنید.

تنظیمات زبان )براي تایوان(، واحدها و چراغ نشانگر رانندگي اقتصادي )در صورت مجهز بودن( قابل تغییر است
)fصفحه 94(
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  سفارشی سازي مشخصه هاي خودرو 

  2. صفحه نمایشگر

حین سفارشی سازي مشخصه هاي خودرو، از قرار داشتن خودرو در مکاني ایمن اطمینان حاصل نمایید.
   خودروهاي مجهز به صفحه مانیتور رانندگي

می توان چراغ نشانگر رانندگي اقتصادي ECO )در صورت مجهز بودن( را فعال و غیرفعال نمود )fصفحه 96(
   خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره

واحــد اندازه گیــري مصــرف ســوخت و چــراغ نشــانگر رانندگــي اقتصــادي ECO )در صــورت مجهــز بــودن( را مــی تــوان 
سفارشی ســازي نمــود. )در خودروهــاي مــورد اســتفاده در کشــور تایــوان، زبــان صفحــه نمایــش چندمنظــوره نیــز 

قابــل تغییــر اســت(

     براي تغییر تنظیمات صفحه نمایش، دکمه "DISP" را فشار دهید.

  

پس از انتخاب تنظیمات دلخواه، دکمه "DISP" را فشرده و نگه دارید تا به صفحه قبلي بازگردید. براي خروج از حالت 
سفارشی سازي، گزینه "EXIT" را از روي صفحه انتخاب کنید.

    نشانگرها و صفحات زمانی روشن می شوند که 
 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

   سوئیچ موتور در وضعیت روشن "ON" قرار داشته باشد.
   خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند

   سوئیچ موتور در وضعیت IGNITION ON  قرار داشته باشد.

براي تغییر صفحه انجام تنظیمات، دکمه "DISP" را فشرده و نگه دارید و سپس براي انتخاب گزینه مورد نظر، جهت 
سفارشی سازي، دکمه "DISP" را فشار دهید.

برای نمایش صفحه انجام تنظیمات و انتخاب یک مورد، دکمه  "DISP" را فشرده و نگه دارید و سپس برای تأیید 
تنظیمات دکمه  "DISP" را فشار دهید.

1  

2  

صفحه انجام تنظیماتموارد روی صفحهصفحه انتخاب تنظیمات

3  
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ECO محدوده رانندگي اقتصادي      
نشانگر رانندگي اقتصادي ECO، در شرایط زیر عمل نخواهد کرد:
    دسته دنده در هر موقعیتي به جز موقعیت D قرار داشته باشد.
    پدال تغییر دنده در حال عملکرد است )در صورت مجهز بودن(

    سرعت خودرو حدود )130km/h )80mph یا بیشتر است.
حين جدا کردن و اتصال مجدد ترمينال هاي باطري

اطالعات زیر صفر خواهند شد:
     مصرف سوخت متوسط

    مسافت قابل پیمایش
    سرعت متوسط خودرو )خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره(
    مدت زمان سپري شده )خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره(

از کلیــد "DISP" روي غربیلــک فرمــان را مــي تــوان بــراي تغییــر 
وضعیــت صفحــه نمایــش بــه کار گرفــت.

چراغ نشانگر رانندگي اقتصادي.
)چراغ  اقتصادي  رانندگي  طبق  بر  سرعت  افزایش  حین 

)ECO .نشانگر رانندگي اقتصادي روشن مي شود
 زماني که افزایش سرعت از محدوده رانندگي اقتصادي خارج
خاموش چراغ  این  شود،  متوقف  خودرو  که  زماني  یا   شود، 

مي شود.   
نمایش محدوده رانندگي اقتصادي )به جز خودروهای مجهز 

 )1ZR – CNG به موتور
محدوده رانندگي اقتصادي با نسبت رانندگي اقتصادي حاضر 

بر اساس شتاب را پیشنهاد مي دهد.
خودرو شتاب  اساس  بر   ECO اقتصادي  رانندگي   نسبت 

 )1ZR – CNG به جز خودروهای مجهز به موتور(
اگــر افزایــش ســرعت از محــدود رانندگــي اقتصــادي خــارج 
شــود، ســمت راســت محــدوده نشــانگر رانندگــي اقتصــادي 

ECO روشــن خواهــد شــد.

صفحه نمایش مانیتور رانندگی

صفحه نمایش چندمنظوره

 تغيير وضعيت بين مسافت سنج سفري / اطالعات رانندگي )در صورت مجهز بودن(

    چراغ نشانگر رانندگي اقتصادي ECO )به جز خودروهای مجهز به گيربکس معمولي(مجهز بودن(
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صفحه نمایش کریستال مایع )خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره(
نقاط کوچک یا روشن بر روي صفحه نمایش دیده مي شود. این پدیده از خصوصیات صفحه نمایش کریستال مایع 

است و مشکلي براي ادامه نمایش وجود ندارد.

در موقعیت هاي زیر، صفحه تنظیمات متوقف مي شود:
    زماني که پیغامي ظاهر شود.

    زماني که خودرو شروع به حرکت کند.
سفارشی سازي چراغ نشانگر رانندگي اقتصادي ECO )در صورت مجهز بودن(

چراغ نشانگر رانندگي اقتصادي ECO را مي توان فعال یا غیرفعال نمود.
خودروهاي مجهز به صفحه نمایش مانیتور رانندگي 

زماني که مسافت سنج نمایش داده مي شود، دکمه تغییر صفحه اطالعات را فشرده، نگه دارید تا صفحه سفارشی 
انتخاب کرده، سپس براي کامل شدن تنظیمات،  سازي نمایش داده شود، روشن یا خاموش بودن نشانگر را 

دکمه را فشرده و نگه دارید.
خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره 

f صفحه 94

 هشدار

نمایش در دماي پایين 
پیش از استفاده از صفحه نمایش، داخل خودرو را گرم نمایید. در دماي خیلي پایین، صفحه مانیتور به آهستگي 

پاسخ داده و تغییر صفحه نمایش با آهستگي انجام مي شود.
براي مثال، فاصله زماني بین تغییر وضعیت دنده و نمایش شماره دنده جدید بر روي صفحه نمایش وجود دارد. 
فاصله زماني مي تواند منجر به کاهش مجدد دنده و در نتیجه کاهش شدید دور موتور و احتماالً تصادف و در 

نتیجه آن، صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ گردد.
 هشدارها حين تنظيم صفحه نمایش

مکاني  در  خودرو  که  شوید  مطمئن  باشد،  روشن  باید  موتور  نمایش،  صفحه  تنظیم  حین  که  آنجا  از 
گاز حاوي  اگزوز  دود  است  ممکن  پارکینگ،  همانند  بسته  هاي  مکان  در  است.  شده  پارک  مناسب  تهویه   با 
مونوکسید کربن سمي جمع شده و وارد خودرو شود، که براي سالمت انسان بسیار خطرناک بوده و مي تواند 

منجر به مرگ گردد.

توقف اتوماتيک صفحه تنظيمات )خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره(
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 توجه

اجازه ندهید عقربه نشانگر دور سنج وارد محدوده قرمز، )نشان دهنده حداکثر دور موتور(، گردد.
داغ حد  از  بیش  موتور  گردد،  قرمز  محدوده  وارد  موتور  خنک کننده  مایع  دماي  نشانگر  درجه   اگر 

شده است. در این صورت، بالفاصله خودرو را در مکاني امن متوقف نموده، پس از خنک شدن کامل، موتور را 
کنترل نمایید. )fصفحه 469(

 براي جلوگيري از صدمه دیدن موتور و قطعات آن
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 )1ZR – CNG موتور( CNG چراغ نشانگر/ کليد 

با استفاده از سوئیچ تغییر سوخت، مي توانید استفاده از CNG یا بنزین را انتخاب نمایید.
حین استارت زدن، بدون در نظر گرفتن سیستم سوخت انتخابي، بنزین استفاده خواهد شد. حین استارت خوردن 
موتور در حالت انتخاب CNG ، پس از استارت خوردن و تکمیل شرایط، سیستم مجدداٌ به حالت CNG بازمی گردد.

 CNG چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت
زماني که مخزن حدود 1/4 یا کمتر خالي است، چراغ روشن 

مي شود. این چراغ بیانگر نیاز به سوخت گیري است.
 CNG چراغ نشانگر وضعیت

حین عملکرد عادی موتور در حالت CNG ، این چراغ روشن 
می شود.

این چراغ حین تغییر وضعیت منبع سوخت چشمک می زند 
)از بنزین به CNG یا از CNG به بنزین(

 CNG کلید وضعیت
در صورت فشار دادن این کلید، نوع سوخت مورد استفاده بین CNG و بنزین تغییر مي کند.

یا گرم شدن موتور، سوخت  انتخاب شده است، حین استارت زدن موتور، درجا زدن   CNG حتی وقتی حالت 
CNG استفاده نمی شود. همچنین حین افزایش یا کاهش سرعت سریع، منبع سوخت را نمي توان از CNG به 

بنزین تغییر داد.
CNG گیج



99
گر

یش
نما

حه 
صف

2 

2. صفحه نمایشگر 

  CNGگیج سوخت
در موقعیت هاي زیر حین سوخت گیري در مخزن CNG، چراغ نشانگر مخزن پر را نشان نمي دهد:

فشار گاز در پمپ سوخت گیري براي پر شدن کامل مخزن خیلي پایین باشد.
چراغ نشانگر/ کلید CNG نقص فنی دارد. برای بازرسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

در برخي موارد، ممکن است پس از سوخت گیري در بعد از ظهر گیج مخزن پر را نشان دهد، اما صبح روز بعد مخزن 
پر را نشان ندهد. این حالت به دالیل زیر رخ مي دهد:

ممکن است سیستم CNG نشتي داشته باشد. شیر دستي را غیرفعال کرده، به سیستم بنزیني تغییر وضعیت 
دهید و در نمایندگي مجاز تویوتا خودرو را بازرسي نمایید )f صفحه 472(

ممکن است تحت تأثیر دمای بیرون میزان CNG تغییر کرده باشد. در دمای پایین حجم گاز کم و در دمای باال 
زیادتر می شود.

عالئم زیر عادي بوده و نشانگر نقص فنی نیستند:
در مدت کوتاهي پس از سوخت گیري فشار CNG به طور اتوماتیک پایین بیاید.

پس از کمی سوخت گیري CNG فشار CNG پایین بیاید.
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 اطالعات مرتبط با مصرف سوخت*

اطالعات مرتبط با مصرف سوخت در صفحه نمایش سيستم ردیاب قابل نمایش است:

  اطالعات سفر

دکمه "MENU" را فشرده و در صفحه "Menu"  گزینه "Information" را انتخاب کنید. 1  

در "Information"، گزینه "Eco" را انتخاب نمایید
در صفحه "Past Record" گزینه "Consumption" را انتخاب نمایید. 2  

داده هاي اطالعات سفري را صفر کنید.
مصرف سوخت در 15 دقیقه گذشته

سرعت متوسط خودرو از زمان حرکت کردن موتور را 
نمایش مي دهد.

را  موتور  کردن  حرکت  از  پس  شده  طي  زمان  مدت 
نشان مي دهد.

مسافت قابل پیمایش ) f صفحه 101(

*: در صورت مجهز بودن
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  ثبت های گذشته

دکمه "MENU" را فشرده و در صفحه "Menu" گزینه "Information" را انتخاب کنید. 1  

در صفحه "Information"، گزینه "Eco" را انتخاب نمایید
در صفحه " Consumption" گزینه " Past Record" را انتخاب نمایید. 2  

بهترین مصرف سوخت ثبت شده
متوسط مصرف سوخت

مصرف سوخت ثبت شده قبلي

از آخرین بار بروزرسانی تاریخچه مصرف سوخت متوسط با رنگ به صورت متوسط قبلي و مصرف سوخت 
متوسط تقسیم مي شود.

از مصرف سوخت متوسط نمایشي به عنوان مرجع استفاده کنید.
این تصویر فقط به عنوان نمونه آورده شده است.

به روزرساني داده هاي ثبت شده قبلي
با انتخاب گزینه "Update" می توانید مصرف سوخت متوسط را براي اندازه گیري مجدد مصرف سوخت حاضر 

به روزرساني کنید.
صفر کردن داده ها

با انتخاب گزینه "Clear" می توانید داده هاي مصرف سوخت را پاک کنید.
مسافت قابل پيمایش

حداکثر مسافت تخمینی که مي توان با سوخت موجود رانندگي نمود را نشان مي دهد.
این مسافت با استفاده از متوسط مصرف سوخت محاسبه مي شود.

در نتیجه مقدار مسافت واقعي قابل راندن ممکن است با مقدار نمایشی متفاوت باشد.
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  سوئیچ ها

 سوئیچ ها

سوئیچ هاي زیر در خودروي شما موجود هستند.

A نوع     B نوع     

C نوع     D نوع     

E نوع     F نوع     

سیاهسیاهخاکستری
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سوئیچ هاي اصلي
مجهز به فرستنده کنترل از راه دور: کار با فرستنده کنترل از راه دور

سوئیچ داخل کیف
سوئیچ های الکترونیکی )ریموت(

   کار با سیستم ورود و استارت هوشمند
   کار با فرستنده کنترل از راه دور

سوئیچ هاي معمولی
پالک شماره کلید

 فرستنده کنترل از راه دور )در صورت مجهز بودن(

)D یا E فرستنده کنترل از راه دور )نوع 

 آزاد کردن 
براي آزاد کردن کلید، دکمه را فشار دهید

 تا کردن 
فشار  حین  آن،  محفظه  در  کلید  مجدد  کردن  جمع  براي 
فشار  شدن  جمع  موقعیت  سمت  به  را  کلید  دکمه،  دادن 

دهید.

تمام درب ها را قفل مي کند. 
)f صفحه 114(

قفل تمام درب ها را باز مي کند.
)f صفحه 114(

درب صندوق عقب را باز مي کند.
)f صفحه 126(

آژیر را به صدا در مي آورد )در صورت مجهز بودن(
)f صفحه 106(

C نوعB نوعA نوع
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 استفاده از سوئیچ معمولی )در صورت مجهز بودن(

بیرون آوردن سوئیچ معمولی، دکمه ضامن را فشار داده و  براي 
کلید را بیرون بکشید.

سوئیچ معمولی را فقط در یک جهت وارد کنید چرا که کلید  
دارای شیارهایی در یک سمت است. اگرکلید را نمی توان در 

سیلندر قفل جا زد، آن را بچرخانید و مجدداً جا بزنید. 

سوئیچ  همراه  به  را  معمولی  سوئیچ  بزنید.  جا  الکترونیکي  سوئیچ  در  را  آن  معمولی  سوئیچ  از  استفاده  از  پس 
الکترونیکي حمل کنید. اگر باتري سوئیچ الکترونیکي تمام شده یا عملکرد ورود به درستي عمل نمي کند، سوئیچ 

معمولی مورد نیاز است. )f صفحه 461(

 حالت ترساندن )در صورت مجهز بودن(

بیش از یک ثانیه فشار داده شود، آژیر بطور  زماني که دکمه
تا  متناوب به صدا در آمده و چراغ هاي خودرو روشن مي شوند 
فردی را که در حال ورود غیر مجاز به خودرو یا صدمه زدن به 

آن است بترساند.
براي متوقف نمودن آژیر، یکي از کلیدهاي روي فرستنده کنترل 

از راه دور را فشار دهید.

   

   

 در صورت گم کردن سوئیچ ها
در صورت لزوم تویوتا مي تواند با استفاده از کلیدهاي دیگر )شامل سوئیچ معمولی( و شماره کلید حک شده روي 
پالک، سوئیچ های جدید را تهیه کند. پالک شماره سوئیچ را در مکاني امن همانند کیف پول خود و خارج از 

خودرو نگه دارید.
حین سوار شدن به هواپیما )خودرو هاي مجهز به فرستنده کنترل از راه دور(

زماني که سوئیچ داراي عملکرد فرستنده کنترل از راه دور را با خود به داخل هواپیما مي برید، از فشردن دکمه هاي 
فرستنده خودداري نمایید. اگر فرستنده را داخل کیف و غیره همراه دارید، از عدم فشار تصادفي دکمه ها اطمینان 
حاصل نمایید. فشرده شدن دکمه ها مي تواند منجر به ارسال امواج رادیویي و در نتیجه تداخل در عملکرد هواپیما 

مي گردد.

 1-3. اطالعات سوئیچ 
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تمام شدن باتري سوئیچ )خودرو ها ي مجهز به فرستنده کنترل از راه دور(
خودرو هاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

اگر فرستنده کنترل از راه دور کار نمي کند، ممکن است باتري تمام شده باشد. در صورت لزوم باتري را تعویض 
نمایید. )f صفحه 394(

خودرو هاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
عمر استاندارد باتري 1 تا 2 سال است.

اگر باتري ضعیف شود، حین توقف موتور، آژیر درون اتاق خودرو به صدا در مي آید. )f   صفحه 432، 441(
از آنجا که سوئیچ الکترونیک همیشه حتی در حال عدم استفاده، امواج رادیویی را دریافت می کند، باتری تمام 
خواهد شد. عالئم زیر نشان دهنده ضعیف شدن باتري سوئیچ الکترونیک است. در صورت لزوم باتري را تعویض 

نمایید. )f صفحه 394(
سیستم ورود و استارت هوشمند یا فرستنده کنترل از راه دور عمل نمي کند.

محدوده تشخیص کوچک تر شود.
چراغ نشانگر LED روي سطح سوئیچ روشن نشود.

براي پیشگیري از آسیب جدی، سوئیچ الکترونیکي را در محدوده )1m )3ft از تجهیزات الکترونیک که میدان 
مغناطیسي ایجاد مي کنند، قرار ندهید:

تلویزیون ها
کامپیوتر هاي شخصي

تلفن همراه، تلفن بي سیم، شارژر باتري
تلفن همراه یا تلفن بي سیم در حال شارژ

المپ رو میزي
اجاق هاي القایي

تعویض باتري
f صفحه 394

اطمینان از ثبت شماره سوئیچ
ثبت شدن شماره سوئیچ هاي مرتبط با خودرو  را مي توان تایید کرد. اطالعات بیش تر را از نمایندگي مجاز تویوتا 

بخواهید.
)Fو E         و D اگر سوئیچ اشتباه استفاده شده است. )کلیدهاي نوع

سیلندر سوئیچ آزادانه مي چرخد تا مکانیسم های داخلي را ایزوله کند.
،
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براي تأییدیه های فرستنده کنترل از راه دور

مرتبط  الزامات  دیگر  و  ویژه  الزامات  با  مطابق   B71TA این  که  می کند  اعالم   TOKAIRIKA )تایلند(  شرکت  بدینوسیله 
دستورالعمل EC/5/ 1999 است.

EFTA و EU
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اظهارنامه انطباق )DoC( در آدرس زیر موجود است:



 1-3. اطالعات سوئیچ 110

الزامات مرتبط  اصلی و دیگر  الزامات  با  مطابق   BA4EC این  اعالم می کند که   TOKAIRIKA بدینوسیله شرکت 
دستورالعمل EC/5/ 1999 است.
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اظهارنامه انطباق )DoC( در آدرس زیر موجود است:
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تایوان

سنگاپور
مطابق با 

 IDA استاندارد
DA101418

جامائیکا
این محصول از نوع تأیید شده در جامائیکا است: SMA، تجهیزات شناسایی کننده تجهیزات در این محصول تعبیه 

شده است.
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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 وسایل یا هر چیز دیگري بر سطح سوئیچ  الکترونیکي یا سوئیچ مجهز به عملکرد فرستنده کنترل از 
راه دور خودداري نمایید.

خودروهاي داراي سیستم ورود و استارت هوشمند: از قرار دادن سوئیچ ها در نزدیکی اجسام تولیدکننده میدان 
مغناطیسي همانند تلویزیون، سیستم هاي صوتي و اجاق هاي القایي، یا تجهیزات الکتریکي پزشکي همانند 

تجهیزات درماني فرکانس پایین خودداري نمایید.
همراه داشتن سوئیچ الکترونیکی )خودرو هاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

سوئیچ الکترونیک را در فاصله )cm )3.9 in 10 یا بیشتر از دستگاه هاي الکترونیکي روشن قرار دهید. امواج 
رادیوي خروجي از دستگاه الکترونیکي در فاصله )cm )3.9 in 10 از سوئیچ الکترونیکي با عملکرد سوئیچ تداخل 

کرده، منجر به عملکرد نادرست آن مي شوند.
در صورتي که عملکرد ورود و استارت هوشمند یا دیگر عملکردها دچار نقص فنی شده اند )خودرو هاي 

مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(
خودروها را به همراه تمامي سوئبچ هاي الکترونیکي خودرو به نمایندگي مجاز تویوتا ببرید.

حین گم شدن سوئیچ های الکترونیک )خودرو هاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(
اگر سوئیچ های الکترونیکي گم شود، احتمال دزدیده شدن خودرو به شدت افزایش مي یابد. بالفاصله به همراه 

تمامي دیگر سوئیچ هاي الکترونیکي خودرو به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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 قفل کردن و باز کردن قفل درب ها از بیرون

 درب ها

سیستم ورود و استارت هوشمند )در صورت مجهز بودن(

براي فعال کردن این عملکرد، باید سوئیچ را همراه داشته باشید.

دستگیره درب راننده را بگیرید تا تمام درب ها را باز کنید. از 
لمس کردن سنسور در پشت دستگیره اطمینان حاصل نمایید.

تا 3 ثانیه پس از قفل کردن درب ها، نمی توان آن ها را مجدداْ 
باز نمود.

درب  دستگیره  باالیي  بخش  روي  آمدگي  )بر  قفل  سنسور 
راننده( را لمس کرده، تمام درب ها را قفل نمایید.

قفل شدن ایمن تمام درب ها را کنترل نمایید.

فرستنده کنترل از راه دور )در صورت مجهز بودن(

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

پس از فشردن دکمه قفل، قفل شدن ایمن تمام درب ها را کنترل نمایید.

A نوع B نوع C نوع
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سوئیچ

چرخاندن سوئیچ، درب ها را به صورت زیر فعال مي کند:

تمام درب ها را قفل مي کند
قفل تمام درب ها را باز مي کند

    خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
با استفاده از سوئیچ معمولی نیز مي توان قفل درب ها را باز و بسته نمود. )f صفحه 461(

خودرو هاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند
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سیگنال هاي عملکردي
فالشرها چشمک زده، قفل/ باز شدن قفل درب ها را نشان مي دهد )قفل: یکبار، باز شدن قفل: دو بار(

مشخصه هاي امنیتي
اگر30 ثانیه پس از باز کردن قفل، یکي از درب ها باز نشود، عملکرد امنیتي به طور خودکار درب ها را مجدداً قفل 

مي کند.
زماني که نمی توان با سنسور قفل روي بخش باالیي دستگیره درب راننده درب را قفل نمود )خودروهای 

مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(
اگر حتي زماني که سنسور سمت باالیي را لمس کرده اید، درب 
باز نمي شود، سعي کنید با کف دست سنسور قفل را لمس کنید.

آژیر قفل درب )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(
اگر یکی از درب ها کاماْل بسته نشده باشد و با استفاده از فرستنده کنترل از راه دور یا سیستم ورود و استارت 
هوشمند اقدام به قفل نمودن درب ها نمایید، آژیر به مدت 5 ثانیه به صدا در مي آید. درب را کاماًل ببندید و خودرو 

را مجدداً قفل کنید.
فعال کردن آژیر )درصورت مجهز بودن(

قفل کردن درب ها، سیستم آژیر را فعال می کند. )f صفحه 80(
اگر سیستم ورود و استارت هوشمند یا فرستنده کنترل از راه دور به طور صحیح عمل نمي کند.

از کلید مکانیکي براي بازو بسته کردن قفل درب ها استفاده نمایید )f صفحه 461(
در صورتي که باتري تمام شده است، باتري را تعویض نمایید.)f صفحه 394(
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 بازو بسته نمودن قفل درب ها از داخل

کلیدهاي قفل درب )در صورت مجهز بودن(

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

دکمه هاي قفل داخلي

درب را قفل مي کند.
قفل درب را باز مي کند.

 قفل کردن تمام درب ها از بیرون بدون سوئیچ

 حتي اگر دکمه قفل در وضعیت قفل شده باشد، با کشیدن 
دستگیره داخلی، می توان درب راننده را باز کرد.

دکمه قفل داخلي را در وضعیت قفل قرار دهید. 1  

حین کشیدن دستگیره، درب را ببندید. 2  

خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند
اگر سوئیچ داخل سیلندر قفل )مغزی( باشد، درب ها قفل نمي شود.

خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند.
اگر سوئیچ موتور در وضعیت تجهیزات جانبي ACCESSORY یا روشن IGNITION ON قرار داشته باشد، یا 
اگر سوئیچ الکترونیکي داخل خودرو باقي مانده باشد، درب ها قفل نمي شوند. با این وجود، ممکن است سوئیچ به 

درستي شناسایي نشده و درب قفل شود.

        2-3. باز کردن، بستن و قفل کردن درب ها      
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 قفل محافظ کودک درب عقب

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

قفل کردن 
از داخل توسط  عقب  باز شدن درب های  از  برای جلوگیری 

از درب  کودکان این قفل ها را فعال نمایید. کلید هر کدام 
های عقب را به سمت پایین فشار داده هر دو درب عقب را 

قفل کنید.
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 سیستم اتوماتیک بازو بسته کردن قفل درب )در صورت مجهز بودن(

عملکردهاي زیر را مي توان فعال یا غیرفعال نمود:

نحوه کارعملکرد

موقعیــت دســته دنــده مرتبــط 
بــا عملکــرد قفــل درب*

تغییر وضعیت دسته دنده به خارج از وضعیت پارک P، تمام درب ها را قفل مي کند.

با  مرتبط  دنده  دسته  موقعیت 
تغییر وضعیت دسته دنده به وضعیت پارک P، قفل تمام درب ها را باز مي کند.عملکرد باز کردن قفل*

با مرتبط  درب  قفل   عملکرد 
سرعت خودرو

تمام برسد،  باالتر  یا  حدود               به  خودرو  سرعت  که   زماني 
درب ها قفل می شوند.

درب قفل  کردن  باز    عملکرد 
مرتبط با درب راننده

  خودرو هاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند  
پس از باز شدن درب سمت راننده، حدود 45 ثانیه پس از قرار دادن سوئیچ 
باز درب ها  تمام  قفل   ،  "LOCK" قفل  یا   "ACC" جانبي  تجهیزات  وضعیت  در   موتور 

مي شود.
 خودرو هاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند  

پس از باز شدن درب سمت راننده، حدود 45 ثانیه پس از قرار دادن سوئیچ 
موتور در وضعیت تجهیزات جانبي ACCESSORY یا خاموش OFF قفل تمام 

درب ها باز مي شود

* : خودروهای مجهز به گیربکسی بجز گیربکس معمولی

        2-3. باز کردن، بستن و قفل کردن درب ها      

 )12mph( 20 km/h
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فعال و غیر فعال کردن عملکردها
براي تغییر وضعیت بین حالت فعال و غیر فعال، مراحل زیر را دنبال نمایید:

1  

2  

خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: تمام درب ها را بسته، سوئیچ موتور را به موقعیت روشن         
"ON" بچرخانید )مرحله     را ظرف20 ثانیه انجام دهید(

موقعیت در  را  سوئیچ  بسته،  را  درب ها  تمام  هوشمند:  استارت  و  ورود  سیستم  به  مجهز   خودروهاي 
"IGNITION ON" قرار دهید )مرحله   2 را ظرف 20 ثانیه انجام دهید(

دسته دنده را در موقعیت پارک P  یا خالص N قرار داده 
و دکمه قفل درب راننده )       یا      ( را به مدت 5 ثانیه 

فشرده و سپس رها کنید.

2  

دلخواه  عملکرد  به  مرتبط  کلید  موقعیت  و  دنده  دسته 
برای تنظیم شدن،  در جدول زیر آورده شده اند.

براي غیرفعال کردن، مراحل فوق را تکرار نمایید.

موقعیت کلید قفل درب رانندهموقعیت دسته دندهعملکرد

وضعیت دسته دنده مرتبط با عملکرد قفل درب*
p پارک

موقعیت دسته دنده مرتبط با عملکرد باز کردن قفل 
درب*

سرعت خودرو مرتبط با عملکرد قفل درب

N خالص با عملکرد باز کردن قفل درب مرتبط با درب راننده

* : خودروهاي مجهز به گیربکسی به جز گیربکس معمولي

زماني که عملکرد فعال یا غیرفعال کردن به پایان رسید، تمام درب ها قفل شده و سپس باز مي شوند.
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شرایط موثر بر عملکرد سیستم ورود و استارت هوشمند یا فرستنده کنترل از راه دور

فرستنده کنترل از راه دور یا سیستم ورود و استارت هوشمند. در شرایط زیر به طور عادی عمل نمي کند:
زماني که باتري سوئیچ الکترونیکي ضعیف شده است

نزدیک آنتن تلویزیون، نزدیک کابل هاي برق، پمپ بنزین، ایستگاه رادیویي، صفحه نمایش هاي بزرگ، فرودگاه 
و دیگر تجهیزاتي که امواج رادیویي قوي یا پارازیت الکتریکي ایجاد مي کنند.

حین همراه داشتن رادیو دوموج، تلفن همراه، تلفن بی سیم یا دیگر وسایل ارتباطی بی سیم
زمانی که سوئیچ الکترونیکی در تماس با اشیاء فلزی یا با آن ها پوشیده شده 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

گرم کن هاي دست فلزي
DVD و CD وسایل صوتی همانند

وقتی سوئیچ هاي کنترلی دیگر )که امواج رادیویي ساتع مي کنند( در نزدیکي سوئیچ الکترونیکی در حال استفاده باشد.
حین حمل سوئیچ های الکترونیکي به همراه وسایل زیر که امواج رادیویي ساتع مي کنند:

سوئیچ های الکترونیکی خودرو دیگر یا فرستنده کنترل از راه دور که امواج رادیویی ساتع 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 سوئیچ الکترونیکي در نزدیکي شارژر باتري و یا وسایل الکترونیکي قرار دارد.

سیستم هاي قفل کردن و باز کردن قفل اتوماتیک درب
عملکرد قفل اتوماتیک درب حین رانندگی با جلوگیری از باز شدن تصادفی درب ها توسط سرنشینان حفاظت بیش تری 
فراهم آورد. با این وجود، حین فعال کردن این عملکرد در صورت توقف غیر عادي )همانند تصادف( قفل درب ها 

به طور اتوماتیک باز نمي شود. براي غیر فعال کردن قفل اتوماتیک با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.
 سفارشی سازي

تنظیمات )به طور مثال فرستنده کنترل از راه دور( را مي توان تغییر داد.
 )عملکرد سفارشی سازی: f صفحه 495(
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تاییدیه ها
 بدین وسیله شرکت TOKAI RIKA، اعالم می کند که این B43RA مطابق با الزامات خاص و دیگر الزامات مرتبط دستورالعمل

EC/ 5/ 1999 است.
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اظهارنامه انطباق )Doc( در آدرس زیر موجود است:
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 هشدار

   براي جلوگیري از تصادف
حین رانندگي پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید.

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

همیشه کمربند ایمنی خود را ببندید.
همیشه تمام درب ها را قفل کنید.

از بسته بودن صحیح تمام درب ها اطمینان حاصل نمایید.
حین رانندگی دستگیره داخلی درب ها را نکشید. 

ممکن است درب ها باز شده و سرنشینان به خارج از خودرو پرتاب شده، دچار صدمات جسمي جدي یا حتي 
مرگ گردند.

در مورد درب راننده بسیار دقت کنید، چرا که حتي اگر دکمه داخلي قفل در حالت قفل باشد، باز هم درب 
راننده باز خواهد شد.

حین حضور کودکان در صندلي عقب، قفل هاي کودک درب های عقب را فعال کنید.

تایوان
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 باز کردن درب صندوق عقب از داخل خودرو

صندوق عقب

 با استفاده از ضامن درب صندوق عقب، دکمه صندوق عقب، فرستنده کنترل از راه دور یا سوئیچ می توانید درب 
صندوق عقب را باز کنید.

اهرم را به سمت باال کشیده، درب صندوق عقب را باز کنید.

 باز کردن درب صندوق عقب از بیرون خودرو

دکمه صندوق عقب )درصورت مجهز بودن(

صندوق  درب  روي  دکمه  الکترونیک،  سوئیچ  حمل  حین 
عقب را فشار دهید.

درب  قفل  سیستم  توسط  درب ها  تمام  قفل  که  زماني 
الکترونیک، سوئیچ  حمل  بدون  است،  شده  باز   برقي 

مي توانید درب صندوق عقب را باز کنید.
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فرستنده کنترل از راه دور )درصورت مجهز بودن(

دکمه را فشار داده و نگه دارید
سوئیچ )خودروهاي مجهز به سیلندر قفل روي درب صندوق عقب(

کلید را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید تا درب صندوق 
عقب را باز کنید.

چراغ صندوق عقب
وقتي درب صندوق عقب را باز مي کنید، چراغ آن روشن مي شود.

عملکردهایی برای جلوگیری از قفل شدن درب صندوق عقب حین قرار داشتن سوئیچ درون آن 
)خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

زمانی که تمام درب ها قفل هستند و سوئیچ الکترونیکی داخل صندوق عقب قرار دارد، بستن درب آن آژیر را به 
صدا درمی آورد. در این حالت می توان با فشار دادن دکمه ضامن، درب صندوق عقب را باز نمود. 

حین قفل بودن تمام درب ها اگر سوئیچ الکترونیکی یدکی در صندوق عقب باشد، عملکرد جلوگیري از گیر افتادن 
سوئیچ فعال شده، در نتیجه درب صندوق عقب باز مي شود. براي جلوگیري از سرقت خودرو، حین ترک خودرو، 

تمامي سوئیچ های الکترونیک را با خود بردارید.
سوئیچ های  است  ممکن  دارد،  قرار  عقب  صندوق  درون  الکترونیک  سوئیچ  و  هستند  قفل  درب ها  تمام  که  زماني  حتي 
الکترونیک، بسته به محل قرارگیري و امواج رادیویي اطراف آن سوئیچ شناسایي نشود. در این حالت، عملکرد 
جلوگیری از گیر افتادن سوئیچ فعال نشده و درب ها قفل مي شوند. پیش از بستن درب، محل قرارگیري کلید را 

کنترل نمایید.
درصورتی که قفل یکی از درب ها باز باشد، عملکرد جلوگیری از گیر افتادن سوئیچ فعال نمی شود. صندوق عقب 

را با استفاده از ضامن باز کنید.

C نوعB نوعA نوع
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سفارشی  سازي
عملکرد باز کردن درب صندوق عقب را مي توان تغییر داد. )عملکرد سفارشی  سازي: f صفحه 495(

 هشدار

هشدار حین رانندگي
حین رانندگی درب صندوق عقب را بسته نگه دارید.

اگر درب صندوق عقب باز بماند، ممکن است حین رانندگي با اجسام برخورد کرده یا اجسام درون صندوق 
عقب به طور تصادفي به بیرون پرتاب شوند و منجر به تصادف گردد.

عالوه بر این، ممکن است دود اگزوز وارد خودرو شده، منجر به مرگ یا صدمات جسمي جدي گردد. پیش از 
رانندگي مطمئن شوید درب صندوق عقب بسته است.

پیش از راندن خودرو، مطمئن شوید درب صندوق عقب کاماْل بسته است. اگر درب صندوق عقب کاماًل بسته 
نباشد، ممکن است حین رانندگي به طور تصادفي باز شده، منجر به تصادف گردد.

هرگز اجازه ندهید کسي درون صندوق عقب بنشیند. در صورت ترمز ناگهاني یا تصادف، آنها در معرض مرگ 
یا صدمات جسمي جدي قرار مي گیرند.

حین حضور کودکان درخودرو

اجازه ندهید کودکان درب صندوق عقب را باز و بسته کنند.
این کار منجر به عملکرد ناخواسته درب صندوق عقب یا درنتیجه گیر افتادن دستان، سر یا گردن کودک در 

صندوق عقب شود.

پیشگیری های زیر را در نظر بگیرید.
عدم توجه به موارد زیر منجر به صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ مي گردد

اجازه ندهید کودکان درون صندوق عقب بازي کنند. اگر کودکان به طور تصادفي درون صندوق عقب گیر 
بیافتند، ممکن است دچار گرمازدگي، خفگي یا دیگر صدمات گردند.
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استفاده از صندوق عقب
پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید.

عدم توجه به این موارد مي تواند منجر به گیر کردن اعضاي بدن در صندوق عقب، در نتیجه صدمات جسمي 
جدي گردد.

پیش از باز کردن، هر گونه جسم سنگین همانند برف یا یخ را از روي درب صندوق عقب بردارید. عدم توجه 
به این موارد منجر به بسته شدن ناگهاني درب صندوق عقب مي گردد.

حین باز یا بستن درب صندوق عقب، ابتدا ایمن بودن محدوده اطراف را کنترل نمایید.
در صورتي که کسي در نزدیکي است، پیش از بازکردن درب صندوق عقب، از ایمن بودن آنها مطمئن شوید 

و باز کردن درب صندوق عقب را به آنها اطالع دهید.
حین وزش باد، بسیار مراقب بسته شدن درب صندوق عقب باشید.

از اتصال هر گونه تجهیزات به جز قطعات اصلي تویوتا به درب صندوق عقب خودداري نمایید. اینگونه وسایل 
وزن درب را افزایش داده، منجر به بسته شدن ناگهانی درب باز می شوند.

 2-3. باز کردن، بستن و قفل کردن درب ها 

اگر درب صندوق عقب کاماًل باز نشده باشد ممکن است 
ناگهان بسته شود. مراقب باز و بسته شدن ناگهاني درب 
عقب،  صندوق  از  استفاده  از  پیش  باشید.  عقب  صندوق 

مطمئن شوید درب صندوق عقب کامال باز شده است.

گیر  از  جلوگیري  براي  عقب،  درب صندوق  بستن  حین 
کردن انگشتانتان، بسیار مراقب باشید.

حین بستن درب صندوق عقب، آرام به سطح بیروني آن 
بستن  براي  عقب  صندوق  دستگیره  از  اگر  آورید.  فشار 
استفاده شود، ممکن است دست یا بازوها در آن گیر کند.

 هشدار
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 سیستم ورود و استارت هوشمند*

حین همراه داشتن سوئیچ الکترونیک مثاًل در جیب تان عملکردهای زیر را انجام دهید )راننده باید همواره کلید 
الکترونیک را همراه خود داشته باشد(.

قفل کردن و باز کردن قفل درب ها )f صفحه 114(
باز کردن درب صندوق عقب)f صفحه 125(

استارت زدن موتور)f صفحه 180(

آنتن بیرون اتاق
آنتن داخل اتاق

آنتن داخل صندوق عقب
آنتن بیرون صندوق عقب

موقعیت آنتن

*: درصورت مجهز بودن
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محدوده موثر)محدوده اي که در آن سوئیچ الکترونیک شناسایي مي شود(
حین قفل کردن و باز کردن قفل درب ها 

زماني که سوئیچ الکترونیک در محدوده )ft      (           از 
دو سمت دستگیره بیروني درب جلو قرار گیرد، سیستم فعال 
می شود )فقط درب هایي که سوئیچ را شناسایي کنند مي تواند  

عمل می کنند(
حین استارت زدن موتور یا تغییر وضعیت سوئیچ موتور

سیستم زماني که سوئیچ الکترونیک داخل خودرو است، مي تواند 
عمل کند.

حین باز کردن درب صندوق عقب
                                      )      ft( زماني که سوئیچ الکترونیک در محدوده

از دکمه ضامن صندوق عقب باشد، سیستم عمل مي کند.
آژیرها و چراغ هاي هشدار

  خودروهاي مجهز به صفحه نمایش مانیتور رانندگي 
برای جلوگیری از تصادفات ناخواسته ناشی از عملکرد اشتباه و جلوگیری از سرقت، ترکیبی از آژیرهای بیرونی و 

داخلی به صدا درمی آیند. با توجه به چراغ اخطار روشن شده به طور مناسب عمل کنید. )f صفحه 431(
  خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چند منظوره 

برای جلوگیری از تصادفات ناخواسته ناشی از عملکرد اشتباه و جلوگیری از سرقت، ترکیبی از آژیرهای بیرونی و 
داخلی به صدا درمی آیند و پیغام های اخطار در صفحه نمایش چندمنظوره نمایش داده می شود. با توجه به پیغام 

اخطار نمایش به طور مناسب عمل کنید. )f صفحه 437(. 
)جدول زیر موقعیت رخ داده و اقدام اصالحی به صدا درآوردن آژیر را توضیح می دهد.(

2.30.7 m

2.30.7 m
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اقدام اصالحيموقعیتهشدار

آژیر بیروني یکبار به مدت 5 ثانیه 
به صدا در آیند

اقدامي براي قفل کردن یکي از درب 
ها حین باز بودن درب رخ داده است

تمام درب ها را بسته و مجدداً قفل 
نمایید

نمایش  صفحه  داراي  خودروهاي 
قفل  براي  اقدامي  رانندگي:  مانیتور 
از سیستم  استفاده  با  ها  درب  کردن 
حین  هوشمند  استارت  و  ورود 
درون  الکترونیک  کلید  قرارداشتن 

خودرو شده است

کلید الکترونیک را از اتاق سرنشینان 
برداشته و درب ها را مجدداً قفل نمایید.

الکترونیک  کلید  داشتن  قرار  حین 
عقب  صندوق  عقب،  صندوق  درون 

بسته و تمام درب ها قفل شده اند

کلید الکترونیکي را از صندوق عقب 
خارج کرده و درب صندوق عقب را 

ببندید.

آژیر داخلي به طور مداوم به صدا 
در مي آید. 

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

ACCESSORY قرار داشته است.(

سوئیچ موتور را در وضعیت خاموش 
قرار داده و درب راننده را ببندید.

آژیر داخلي یکبار به صدا در آمده 
و آژیر خارجي یکبار به مدت 5 

ثانیه به صدا درآمده.*1

اقدامي براي قفل کردن یکي از درب هاي 
جلو، باز کردن درب و قرار دادن دکمه 
سپس  قفل،  موقعیت  در  داخلي  قفل 
بستن درب با کشیدن دستگیره بیروني 
درب انجام شده است، در حالي که کلید 

الکترونیک هنوز درون خودرو است

کلید الکترونیکي را از خودرو خارج 
کرده و درب ها را مجدداً قفل نمایید.
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اقدام اصالحيموقعیتهشدار

آژیر داخلي به طور مداوم به صدا 
در مي آید*1و2

درب سمت راننده حین تغییر وضعیت 
بدون   p پارک  بجز  موقعیتي  به 
چرخاندن سوئیچ موتور، باز شده باشد.

دسته دنده را در پارک قرار دهید

1*: خودروهاي داراي صفحه نمایش مانیتور رانندگي
2*: بجز گیربکس معمولي

 عملکرد حفظ باتري
عملکرد حفظ باتری به منظور جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری سوئیچ الکترونیک و باتری خودرو زمانی که خودرو 

به مدت طوالنی کار نمی کند فعال می شود.
 در موقعیت هاي زیر، سیستم استارت و ورود هوشمند براي باز کردن درب ها اندکي زمان مي برد.

 کلید الکترونیکي 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 

کلید معمولی براي باز کردن قفل درب ها استفاده نمایید.
  عملکرد حفظ باتري سوئیچ الکترونیک

زماني که حالت حفظ باتري فعال شده است، ضعیف شدن باتري از طریق متوقف نمودن دریافت امواج به وسیله کلید 
الکترونیکي، به حداقل مي رسد.

را دوبار  درحالیکه دکمه      را فشار داده و نگه داشته اید، دکمه
فشار دهید.

مطمئن شوید که چراغ نشانگر کلید چهار بار چشمک بزند.
استارت  و  ورود  سیستم  باتري،  حفظ  حالت  در  داشتن  قرار  حین 
از  این عملکرد، یکی  لغو نمودن  براي  استفاده نیست.  قابل  هوشمند 

دکمه هاي کلید الکترونیک را فشار دهید.
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 شرایط تٌاثیرگذار بر عملکرد
بین سوئیچ  ارتباط  مواقع،  برخي  استفاده مي کند. در  رادیویي ضعیف  امواج  از  استارت هوشمند  و  ورود  سیستم 
هوشمند،  استارت  و  ورود  سیستم  عملکرد صحیح  از  و  گیرد  قرار  تاثیر  تحت  است  ممکن  خودرو  و  الکترونیک 

فرستنده کنترل از راه دور و سیستم ایموبالیزر موتور جلوگیري  کند.
موقعیت ها: f صفحه 121

روش هاي مقابله:f صفحه 461
 نکاتي براي عملکرد ورود 

 حتي زماني که سوئیچ الکترونیک در محدوده موثر )محدوده شناسایی( قرار دارد، ممکن است سیستم به دالیل 
زیر به درستي عمل نکند:

 حین باز و بسته نمودن قفل درب ها، سوئیچ الکترونیک خیلي نزدیک به پنجره یا دستگیره درب بیروني، نزدیک 
به زمین یا در مکاني بلند قرار داشته باشد.

 حین باز و بسته کردن درب صندوق عقب، سوئیچ الکترونیک در نزدیک زمین یا دیگر مکان های بلند یا خیلي 
نزدیک به سپر عقب باشد.

 حین استارت زدن موتور یا تغییر وضعیت موتور، سوئیچ الکترونیک روي جلو داشبورد، سیني عقب یا کف 
خودرو یا در جیب هاي درب یا درون جعبه داشبورد قرار داشته باشد.

 حین خروج از خودرو سوئیچ الکترونیک را روي جلو داشبورد یا نزدیک جیب هاي درب قرار ندهید. بسته به شرایط 
دریافت امواج رادیویي ممکن است سوئیچ به وسیله آنتن بیرون اتاق شناسایي شده و درب ها از بیرون قفل شوند. 

و در نتیجه سوئیچ الکترونیک داخل خودرو گیر بیافتد.
 تا زماني که سوئیچ الکترونیک در محدوده موثر قرار داشته باشد، درب ها قابل قفل یا باز شدن توسط هر کسي 

است. با این وجود تنها شناسایي سوئیچ الکترونیک مي تواند قفل خودرو را باز کند.
نزدیکي  الکترونیک در  قرار داشتن سوئیچ  نباشد. ممکن است حین  الکترونیک درون خودرو  اگر سوئیچ  حتي 

خودرو، استارت زدن موتور امکان پذیر باشد.
 حین قرار داشتن سوئیچ الکترونیک در نزدیکی خودرو و نه داخل خودرو، استارت زدن موتور امکان پذیر است.

بر روي  یا کارواش  باران  زیادي آب مثل آب  اگر مقدار  الکترونیک در محدوده موثر  قرار داشتن سوئیچ   حین 
دستگیره درب بپاشد، قفل درب باز یا بسته مي شود. )اگر تا 30 ثانیه درب ها باز و بسته نشوند، به طور اتوماتیک 

قفل خواهند شد.(
حین قرار داشتن سوئیچ الکترونیک در نزدیکي خودرو، اگر فرستنده کنترل از راه دور 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(.
 حین پوشیدن دستکش لمس کردن سنسور باز کردن قفل درب، درب ها را قفل و باز نمي کند.

 زماني که قفل کردن با استفاده از سنسور قفل انجام شود، سیگنال شناسایي در دو زمان نمایش داده مي شود.
   پس از این، سیگنال شناسایي وجود ندارد.
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  اگر سوئیچ الکترونیکی در محدوده مؤثر قرار داشته باشد و دستگیره درب خیس شود، ممکن است درب مرتباً باز 
و بسته شود. در این صورت، اقدام اصالحي را براي شستن خودرو انجام دهید:

 سوئیچ الکترونیکي را در محدوده )6ft( 2m یا بیشتر از خودرو قرار دهید )مطمئن شوید که کلید دزدیده نشده 
است(

 سوئیچ الکترونیکي را در حالت حفظ باتري قرار دهید تا سیستم ورود و استارت هوشمند غیر فعال شود. )f صفحه 132(
  اگر سوئیچ الکترونیکي درون خودرو است و حین شستشوي خودرو دستگیره درب خیس شود، آژیر بیرون خودرو 

به صدا در مي آید. براي 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 خوبي عمل نکند. سنسور قفل را تمیز 

کرده و مجدداً اقدام کنید.
 اگر سوئیچ الکترونیکي دیگري در محدوده شناسایی وجود داشته باشد، ممکن است باز کردن قفل درب از طریق 

گرفتن دستگیره درب، اندکي زمان ببرد.
 ممکن است حین کار با دستگیره درب، ناخن به درب کشیده شود. مراقب باشید به ناخن هایتان صدمه نزده یا 

سطح درب را نخراشید.
 عملکرد ناگهاني با دستگیره درب یا عملکرد فوري با دستگیره پس از وارد شدن به محدوده شناسایی ممکن است 
از باز شدن قفل درب ها جلوگیري کند. سنسور قفل درب را لمس کرده و پیش از کشیدن مجدد دستگیره درب، 

باز شدن قفل درب ها را کنترل نمایید.
 اگر کلید الکترونیکي دیگري در محدوده مؤثر است، ممکن است باز کردن خودرو اندکي بیشتر طول بکشد.

  وقتی به مدت طوالنی خودرو رانده نشده است.
 براي جلوگیري از سرقت خودرو، کلید الکترونیکي را در محدوده )2m )6ft از خودرو رها نکنید.

 می توان زودتر سیستم ورود و استارت هوشمند را غیرفعال نمود. )f صفحه 495(
 براي عملکرد صحیح سیستم 

مطمئن شوید که حین کار با سیستم، سوئیچ الکترونیکي را همراه دارید. زماني که از بیرون خودرو با سیستم کار 
مي کنید، سوئیچ الکترونیکي را خیلي نزدیک خودرو نبرید.

بسته به موقعیت و شرایط نگه داشتن ممکن است سوئیچ الکترونیکي به درستي شناسایي نشود و سیستم به طور 
صحیح عمل نکند. )آژیر ممکن است به طور تصادفي فعال شده یا عملکرد جلوگیري از قفل درب عمل نکند(

 اگر سیستم ورود و استارت هوشمند به درستي عمل نمي کند.
  قفل کردن و باز کردن قفل درب ها: از کلید معمولی استفاده کنید.)f صفحه 461(

  استارت زدن موتور: f صفحه 462
 سفارشی  سازي 

تنظیمات )به طور مثال سیستم ورود و استارت هوشمند( قابل تغییر است.
)عملکرد سفارشی سازي: f صفحه 495(
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  اگر در تنظیمات سفارشی سازي سیستم ورود و استارت هوشمند را غیر فعال نموده اید.
  قفل کردن و باز کردن قفل درب ها و بازکردن صندوق عقب:

از فرستنده کنترل از راه دور یا سوئیچ معمولي استفاده کنید )f صفحه 126، 461(
  استارت زدن موتور و تغییر وضعیت سوئیچ موتور: f صفحه 462

 متوقف نمودن موتور: f صفحه 181
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 تأییدیه ها
EFTA و EU  

 بوسیله شرکت TOKai Rika اعالم می کند که این B90UM مطابق با الزامات اصلی و دیگر الزامات مرتبط دستورالعمل
EC/ 5/ 1999 است.
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اظهارنامه انطباق )DoC( در آدرس زیر موجود است:
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بدین وسیله شرکت صنایع تجاری تویوتا موتور، اعالم می کند که این TMLF 10-51 ،TMLF 10-22 مطابق با الزامات اصلی 
و دیگر الزامات دستورالعمل EC/ 5/ 1999 است.
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تویوتا
شرکت تویوتاموتور

R&TTE اظهارنامه انطباق

ما

 TOYOTA MOTOR CORPORATION:نام کارخانه سازنده

1 ,  Toyota-cho  , Aichi , 471 -8572 , Japan :آدرس کارخانه سازنده

بدین وسیله اعالم می کند که مسئولیت انحصاری ما است که این محصول:
LF Oscillator :نام محصول

TMLF10 -22 :مدل محصول

 R & TTT )1999/5/EC( که به آن این اظهارنامه انطباق و با الزامات اصلی و دیگر الزامات مرتبط از دستورالعمل
 مرتبط است. این محصول مطابق با استانداردهای زیر و/یا مدارک معیارها است:

EN  60950 -1                           الزامات سالمت و امنیت
EN  301 489-03 -1 :   EN  301-489-03 -1       :EMC الزامات
EN  300-300-2                   :استفاده مؤثر از طیف رادیویی

اطالعات تکمیلی:

وضعیت اعضای مورد نظر برای استفاده

CE عالمت

EFTA  ,   EU

تاریخ:

امضاء:
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تویوتا
شرکت تویوتاموتور

R&TTE اظهارنامه انطباق

ما

 TOYOTA MOTOR CORPORATION:نام کارخانه سازنده

1 ,  Toyota-cho  , Aichi , 471 -8572 , Japan :آدرس کارخانه سازنده

بدین وسیله اعالم می کند که مسئولیت انحصاری ما است که این محصول:
LF Oscillator :نام محصول

TMLF10 -51 :مدل محصول

 R & )1999/5/EC( که به آن این اظهارنامه انطباق و با الزامات اصلی و دیگر الزامات مرتبط از دستورالعمل
TTT  مرتبط است. این محصول مطابق با استانداردهای زیر و/یا مدارک معیارها است:

EN  60950 -1                               الزامات سالمت و امنیت
EN  301 489-03 -1 :   EN  301-489-03 -1        :EMC الزامات
EN  300-300-2                          :استفاده مؤثر از طیف رادیویی

اطالعات تکمیلی:

وضعیت اعضای مورد نظر برای استفاده

CE عالمت

EFTA  ,   EU

تاریخ:

امضاء:
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 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 فاصله صحیح 

بین خود و آنتن سیستم ورود و استارت هوشمند را حفظ کنند. )f صفحه 129(
امواج رادیویي مي توانند بر عملکرد این دستگاه ها تأثیر بگذارند. در صورت لزوم، عملکرد ورود را 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 تماس حاصل نمایید.
سپس براي اطالع از لزوم غیر فعال کردن عملکرد ورود با پزشک خود مشورت نمایید.

الکتریکي درون بدن همانند تنظیم کننده ضربان قلبی، تنظیم کننده  از تجهیزات پزشکي   استفاده کنندگان 
کاردیومتر، دفیبرلیتور یا هرگونه دستگاه الکتریکی داخلی بدن دیگر باید با سازنده دستگاه مشورت کرده، اطالعات 

الزم در مورد تأثیر امواج الکتریکي را کسب کنند.
امواج رادیویي مي توانند تأثیر ناخواسته اي بر عملکرد این دستگاه هاي الکتریکي داشته باشند.

براي اطالع از جزئیات مرتبط یا غیر فعال کردن عملکرد ورود با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.

   تایوان
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 صندلي هاي جلو

 مراحل تنظیم

صندلي معمولي

صندلي برقي

 کلید تنظیم محل صندلي  تنظیم ارتفاع تشک صندلي
 تنظیم زاویه پشتي صندلي  تنظیم محافظ کمر و پهلو

 تنظیم زاویه )جلو( تشک صندلي  تنظیم ارتفاع عمودي )فقط صندلي راننده(
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 هشدار

  تنظیم صندلي
از میزان الزم خودداري نمایید درنتیجه احتمال سر  از خواباندن پشتي صندلي بیش    حین حرکت خودرو 

خوردن کمربند روی پا کاهش می یابد.
اگر صندلي را بیش از حد بخوابانید، کمربند روي پا ممکن است از روي ران ها سرخورده و نیروي بازدارنده 
مستقیماْ به ناحیه شکمي وارد شود یا گردن شما در تماس با کمربند روي شانه قرار گرفته، احتمال صدمات 

جسمي جدي یا حتي مرگ را در صورت بروز تصادف افزایش دهد.
  صندلي معمولي: پس از تنظیم صندلي، از قفل شدن صندلي در محل خود اطمینان حاصل نمایید.

نخوابانید. الزم  مقدار  از  بیش  را  صندلي  تصادف،  حین  پا  روي  کمربند  سرخوردن  احتمال  کاهش   براي 
اگر صندلي را بیش از حد بخوابانید، کمربند روي پا از روي ران ها سر خورده و نیروی بازدارنده مستقیماً به 
ناحیه شکمي وارد شده یا گردن در تماس با کمربند روي شانه قرار گرفته، احتمال صدمات جسمي جدي یا 

حتي مرگ را در صورت بروز تصادف افزایش مي دهد.
  تنظیمات نباید حین رانندگي انجام شود، چرا که ممکن است صندلي به طور ناگهاني جابه جا شده و منجر به 

از دست دادن کنترل خودرو گردد.

 3-3. تنظیم صندلی ها
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 صندلي هاي عقب )نوع قابل تا شدن(

 تنظیم / تا کردن پشتي صندلي هاي عقب

A نوع B نوع 

قفل ضامن/ اهرم تنظیم پشتي صندليدکمه ضامن قفل پشتي صندلی 

 پیش از تا کردن پشتي صندلي ها
ضامن قفل هاي کمربند ایمني را جا بزنید.

 صفحه پشتي )طاقچه( صندلي عقب )نوع B صندلي هاي 
عقب(

می توان  را  عقب  طاقچه  و  عقب  بین صندلی های  فضاي 
بوسیله کاور موجود در پشت صندلی ها پوشانده با استفاده از 
زیپ چسبی )ولکرو( در انتهای کاور، آن را به طاقچه بچسبانید.

زماني که از کاور استفاده نمي شود یا صندلي عقب تا شده 
است، کاور را به پشتي صندلي عقب متصل نمایید.
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 هشدار

 حین تا کردن پشتي صندلي هاي عقب 
یا صدمات جسمي  به موارد زیر، مي تواند منجر به مرگ  پیشگیري هاي زیر را در نظر قرار دهید. عدم توجه 

جدي گردد.
 حین رانندگي پشتی صندلی را تا نکنید.

 خودرو را بر روي سطحي صاف پارک کرده، ترمز دستی را درگیر کنید و دسته دنده را )در خودروهاي مجهز 
به گیربکس بجز گیربکس معمولي( در پارک p یا )در خودروهاي مجهز به گیربکس معمولی( در حالت خالص 

N قرار دهید.
 حین حرکت خودرو اجازه ندهید کسي روي پشتي صندلي هاي تا شده یا در محدوده صندوق عقب بنشیند.

 اجازه ندهید کودکان وارد صندوق عقب شوند.
 اگر صندلي عقب سمت چپ تا شده است، اجازه ندهید کسي روي صندلي وسط عقب بنشیند، چرا که ضامن 

قفل کمربند ایمني صندلي عقب وسط زیر صندلي تا شده است و قابل استفاده نیست.
 مراقب باشید حین تا کردن پشتي صندلي هاي عقب، به دستانتان صدمه نزنید.

 پیش از تا کردن پشتي صندلي هاي عقب، موقعیت صندلي هاي جلو را تنظیم نمایید تا صندلي جلو به صندلي 
عقب تا شده گیر نکند.

 پس از بازگرداندن پشتي صندلي به موقعیت عمودي
پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید. عدم توجه به موارد زیر مي تواند منجر به صدمات جسمي جدي یا حتي 

مرگ گردد.
 با  حرکت دادن آرام پشتي صندلي به جلو و عقب، از قفل شدن پشتي صندلي در محل خود اطمینان حاصل نمایید.

 نوع A : اگر پشتي صندلي به طور ایمن قفل نشده باشد، عالمت قرمز 
روي دکمه ضامن قفل پشتي صندلي دیده مي شود.

   اطمینان حاصل کنید که عالمت قرمز ظاهر نشده است.

مطمئن شوید کمربندهاي ایمني تاب ندارند یا زیر صندلي گیر نکرده اند.

 3-3. تنظیم صندلی ها

   حین تا کردن پشتي صندلي عقب چپ
جهت استفاده از فضای بیش تر درون صندوق عقب مطمئن شوید که بارها به بافت کمربند ایمني عقب وسط صدمه 

نمي زنند.

 توجه
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 پشت سري ها

 تمام صندلي ها، پشت سري دارند.

باال
پشت سري را به سمت باال بکشید

پایین 
پایین  به سمت  را  فشردن دکمه ضامن، پشت سري  حین 

فشار دهید.

 پیاده کردن پشت سري
حین فشردن دکمه ضامن، پشت سري را به سمت باال بکشید.

 تنظیم ارتفاع پشت سري
پشت سری را طوری تنظیم کنید که وسط آن در راستای باالی 

گوش باشد.

 تنظیم پشت سري وسط عقب
همیشه برای استفاده پشت سري آن را یک درجه باالتر از موقعیت جمع شده قرار دهید.

                دکمه ضامن قفل

                دکمه ضامن قفل



 3-3. تنظیم صندلی ها148

 هشدار

 پیشگیري هاي مرتبط با پشت سري
پیشگیري هاي زیر را در نظر قرار دهید. عدم توجه به موارد زیر مي تواند منجر به صدمات جسمي جدي یا حتي 

مرگ گردد.
  از پشت سري طراحي شده مربوط به هر صندلی استفاده نمایید.

 همیشه پشت سری را در محل صحیح قرار دهید.
 پس از تنظیم پشت سري آن ها را به پایین فشار داده و از قفل شدن آن اطمینان حاصل نمایید.

 وقتی پشت سری پیاده شده، از رانندگی خودداری فرمائید.



149
ش 

بخ
ر 

د ه
کر

عمل
وه 

نح

3 

                4-3. تنظیم غربیلک فرمان و آینه ها  

 غربیلک فرمان 

 مراحل تنظیم 

 بوق 

  1 غربیلک فرمان را نگه داشته و اهرم را به پایین فشار دهید.

  2 با حرکت غربیلک 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.

براي به صدا در آمدن بوق، عالمت         یا نزدیک آن را فشار 
دهید.
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 هشدار

 هشدار حین رانندگي 
حین رانندگی غربیلک فرمان را تنظیم نکنید.

این کار مي تواند منجر به از دست دادن کنترل و تصادف و در نتیجه صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ گردد. 
 پس از تنظیم غربیلک فرمان

 از قفل شدن غربیلک فرمان اطمینان حاصل نماید. 
در غیر اینصورت، غربیلک فرمان به طور ناگهانی حرکت کرده، منجر به تصادف و درنتیجه صدمات جسمی جدی و 
حتی مرگ می گردد. همچنین اگر غربیلک فرمان در محل خود قفل نشده باشد، ممکن است بوق به صدا درنیاید.
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 آینه دید عقب داخلی

 تنظیم ارتفاع آینه دید عقب

برای داشتن دید خوب از پشت خودرو می توانید آینه را تنظیم نمایید.

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.

 آینه داخلي ضد انعکاس دستي
نور منعکس شده از چراغ هاي خودروهاي پشتی را مي توان با استفاده از اهرم کاهش داد.

      موقعیت عادي
      موقعیت ضد انعکاس

 عملکرد ضد انعکاس
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 آینه ضد انعکاس اتوماتیک
در واکنش به میزان روشنایي چراغ هاي خودروهاي پشتی، نور انعکاسی به طور اتوماتیک کاهش مي یابد.

تغییر وضعیت اتوماتیک عملکرد ضد انعکاس
روشن / خاموش

زماني که عملکرد ضد انعکاس اتوماتیک روشن است، چراغ نشانگر 
روشن مي شود.

خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: با هر بار قرار 
فعال  عملکرد   ،"ON" روشن  وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  دادن 

مي شود.

فشار دادن دکمه، عملکرد را در حالت خاموش قرار مي دهد )چراغ نشانگر نیز خاموش مي شود(
خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: با هر بار قرار دادن سوئیچ خودرو در وضعیت IGNITION ON، عملکرد 

فعال مي شود.
فشار دادن دکمه، عملکرد را در حالت خاموش قرار مي دهد )چراغ نشانگر نیز خاموش مي شود(

 براي جلوگیري از خطاي سنسور )خودروهاي مجهز به آینه ضد انعکاس اتوماتیک(
پوشاندن  یا  کردن  لمس  از  صحیح،  عملکرد  از  اطمینان  براي 

سنسور خودداري نمایید.

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.

 هشدار

چراغ نشانگر
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     براي انتخاب آینه مورد نظر، کلید را فشار دهید.
  چپ

  راست

2  براي تنظیم آینه، کلید را فشار دهید.

 باال
 راست
 پایین
 چپ

 نوع دستي نوع برقي

                                

 آینه هاي بغل

  مراحل تنظیمات

 تا کردن آینه

برای تا کردن آینه، کلید را فشار دهید
اصلي  موقعیت  به  آینه  تا  دهید  فشار  دوباره  را  کلید 

باز گردد.

آینه را به سمت عقب خودرو فشار دهید.  

1
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  زاویه آینه را وقتی می توان تنظیم کرد که:
 خودروهاي فاقد سیستم هوشمند استارت و ورود

سوئیچ در موقعیت "ACC " یا "ON " قرار داشته باشد.
 خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند

سوئیچ در موقعیت ACCESSORY یا IGNITION ON قرار داشته باشد.

 هشدار

 نکات مهم حین رانندگي 
پیشگیري هاي زیر را حین رانندگی در نظر بگیرید.

عدم توجه به موارد زیر مي تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو، تصادف و در نتیجه صدمات جسمي جدي 
یا حتي مرگ گردد.

 حین رانندگي آینه ها را تنظیم نکنید.
 از رانندگي با آینه هاي تا شده خودداري نمایید.

 پیش از رانندگي هر دو آینه بغل راننده و سرنشین جلو باید باز و تنظیم شده و در موقعیت صحیح قرار گیرد.
 حین حرکت آینه

حین حرکت آینه، براي جلوگیري از صدمات جسمي جدي و آسیب دیدن آینه،  از دست زدن به آن خودداري 
نمایید.
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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 )فقط شیشه راننده(*

باز کردن
بازکردن با یک حرکت )فقط شیشه راننده(*

*: براي متوقف کردن شیشه در حال حرکت، کلید را در جهت 
مخالف حرکت دهید.

براي قفل کردن کلید شیشه باالبر سرنشینان، کلید زیر را فشار 
دهید.

براي جلوگیري از بازی کردن کودکان با کلید شیشه باالبرها، 
از این کلید استفاده نمایید.

شیشه باالبرهاي برقي*

 مراحل باز و بسته کردن

 کلید قفل شیشه باالبرها

* : در صورت مجهز بودن
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 شیشه باالبرها زماني عمل مي کنند که:
 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

سوئیچ موتور در موقعیت روشن "ON " قرار داشته باشد.
 خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند.

سوئیچ خودرو در موقعیت روشن" IGNITION ON " قرار داشته باشد.                                        
 کار با شیشه باالبرهاي برقي پس از خاموش کردن موتور

 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند
حتی 45 ثانیه پس از قرار دادن سوئیچ موتور در وضعیت تجهیزات جانبي"ACC " یا قفل “LOCK” مي توان با شیشه 

باالبرهاي برقي کار کرد، با این وجود، پس از باز شدن هرکدام از درب های جلو، شیشه باالبرها متوقف مي شود.
 خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند

حتی 45 ثانیه پس از قرار دادن سوئیچ موتور در وضعیت تجهیزات جانبي ACCESSORY یا خاموش مي توان 
با شیشه باالبرهاي برقي کار کرد، با این وجود پس از باز شدن هرکدام از درب های جلو، شیشه باالبرها متوقف 

مي شود.
 عملکرد محافظ برگردان شیشه )فقط شیشه راننده(

اگر جسمي بین شیشه و قاب پنجره قرار گیرد، حرکت شیشه متوقف شده، شیشه اندکي باز مي شود.
 چه زماني شیشه باالبر برقي به صورت عادي بسته نمي شود )فقط شیشه باالبر راننده(

اگر عملکرد محافظ برگردان شیشه به صورت عادی کار نمي کند و شیشه بسته نمي شود، عملکرد زیر را با استفاده از 
کلیدشیشه باالبر برقي درب راننده انجام دهید.

 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: پس از متوقف کردن خودرو و قرار داشتن خودرو در موقعیت 
روشن "ON"، با نگه داشتن کلید شیشه باالبر برقي در موقعیت بستن با یک حرکت، مي توانید شیشه را ببندید. 
 خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: پس از متوقف کردن خودرو و قرار داشتن سوئیچ خودرو 
در موقعیت روشن "IGNITION ON"، با نگه داشتن کلید شیشه باالبر برقي در موقعیت بستن با یک حرکت، 

مي توانید شیشه را ببندید.
 اگر حتي پس از انجام مراحل باال شیشه باز هم بسته نمي شود، عملکرد شیشه باالبرها را از طریق انجام مراحل 

زیر، دوباره اجرا کنید.
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  1 کلید شیشه باالبر برقي را در موقعیت بستن با یک حرکت نگه دارید. پس از بسته شدن کامل شیشه، کلید را به 

     مدت 6 ثانیه نگه دارید.
  2  کلید شیشه باالبر برقي را در موقعیت باز کردن با یک حرکت نگه دارید تا 2 ثانیه پس از باز شدن کامل     

شیشه، کلید را نگه دارید.
از بسته شدن کامل       ثانیه پس  تا 2  نگه دارید  با یک حرکت  را در موقعیت بستن  برقي  باالبر    3  کلید شیشه 

شیشه، کلید را نگه دارید.
 اگر حین حرکت شیشه، کلید را رها کردید، باید از مرحله اول دوباره تکرار نمایید.

 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.
 حین کار با شیشه باالبرها مطمئن شوید دست یا هیچ عضوي از بدن سرنشینان در مسیر شیشه باالبر و در 

معرض گیر کردن الي پنجره نیست.
از خودرو خارج کنید. ممکن است  با کودکان  از خودرو، خاموش کردن موتور، کلید را همراه   هنگام خروج 

شیطنت کودکان منجر به عملکردی تصادفی گردد که احتمال بروز تصادف وجود دارد.
 عملکرد محافظ برگردان شیشه )فقط شیشه باالبر راننده(

 هرگز برای امتحان عملکرد محافظ برگردان شیشه، اقدام به قرار دادن اعضای بدن در مسیر شیشه نکنید.
 اگر جسمی کمی پیش از بسته شدن کامل در مسیر شیشه باالبر قرارگیرد، این عملکرد، کار نمي کند.

اگر پس از انجام صحیح مراحل فوق، هنگام بسته شدن شیشه، کمی باز بماند )بطور کامل بسته نشود( برای بازرسی 
خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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 سان روف )سقف برقي(

کلیدهاي باالي سر براي باز کردن و بستن و حرکت سان روف به سمت باال و پایین می باشد.

 باز کردن و بستن
 سان روف را باز مي کند*

سان روف اندکي پیش از قرار گرفتن در موقعیت کاماًل باز متوقف 
مي شود تا صداي باد کاهش یابد.

براي باز کردن کامل سان روف، کلید را دوباره فشار دهید.
 سان روف را مي بندد*

*: در یکي از دو جهت کلید را آرام فشار دهید تا سان روف در 
میانه راه متوقف شود.

  حرکت مورب به سمت باال یا پایین 
 سان روف را به سمت باال حرکت می دهد.

 سان روف را به سمت پایین حرکت می دهد*

 *: آرام یکــي از کلیدهــاي ســان روف را فشــار دهیــد تــا
 سان روف در میانه راه متوقف شود.

درصورت مجهز بودن
 
:*



159
ش 

بخ
ر 

د ه
کر

عمل
وه 

نح

3 

                      5-3. بازکردن و بستن پنجره ها 

 زمانی سان روف کار می کند که: 
 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

سوئیچ خودرو در موقعیت روشن "ON" قرار داشته باشد.
 خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند

سوئیچ خودرو در موقعیت روشن "IGNITION ON " قرار داشته باشد.
 کار با سان روف پس از خاموش کردن موتور
 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

 تا حدود 45 ثانیه پس از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت تجهیزات جانبي "ACC" یا قفل “LOCK” ، مي توان با
سان روف کار کرد. با این وجود، در صورت باز شدن هر کدام از درب هاي جلو عملکرد سان روف متوقف مي شود.

 خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
تا حدود 45 ثانیه پس از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت تجهیزات جانبي "ACCESSORY" یا خاموش، مي توان 

با سان روف کار کرد و با این وجود پس از باز شدن هر کدام از درب هاي جلو عملکرد سان روف متوقف مي شود.
 عملکرد محافظ برگردان

گیرد، قرار  قاب سقف  و  روف  در مسیر سان  پایین، جسمي  به سمت  روف  مورب سان  یا حرکت  بستن   اگر حین 
سان روف متوقف شده، اندکي باز مي شود.

 سایبان 
سایبان را مي توان به طور دستي باز و بسته نمود. با این وجود، زماني که سان روف باز  شود، سایبان به طور اتوماتیک 

باز مي گردد.
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 زماني که سان روف به حالت عادي بسته نمي شود.
مراحل زیر را دنبال نمایید:

 اگر سان روف بسته شده، اما اندکي باز مي شود
  1 خودرو را متوقف نمایید

  2 کلید "CLOSE" را فشار داده و نگه دارید:*1

سان روف بسته شده، باز مي شود و به مدت 10 ثانیه بي حرکت مي ماند .*2 سپس مجدداً بسته شده، به سمت 
باال خم شده، به مدت 1 ثانیه متوقف مي شود. نهایتاً به سمت پایین خم شده و بسته مي شود.

  3 بسته شدن کامل سان روف را کنترل کرده و سپس کلید را رها کنید.

 اگر سان روف به سمت پایین خم شده، اما به سمت باال نمي رود.
  1 خورو را متوقف کنید

  2 کلید "UP" را فشار داده*1 و نگه دارید تا سان روف به سمت باال حرکت کرده و سپس متوقف شود.

  3 کلید "UP " را رها کرده و مجدداً کلید "UP " را فشرده، نگهدارید.

    سان روف به مدت 10 ثانیه در وضعیت مورب به سمت باال متوقف مي شود. سپس اندکی تنظیم شده و به مدت 
1 ثانیه متوقف مي شود.*2 نهایتاً به پایین خم شده، باز و بسته مي شود.
  4 بسته شدن کامل سان روف را کنترل کرده و سپس کلید را رها کنید.

1*:  اگر کلید را در زمان نامناسب رها کرده اید، عملکرد را مجدداً از ابتدا تکرار نمایید
2*:  اگر پس از 10 ثانیه توقف کلید را رها کنید، عملکرد اتوماتیک متوقف مي شود. در این حالت کلید باز/ بسته را 
در موقعیت بسته نگهدارید یا کلید "UP" را فشرده و نگه دارید. سان روف به سمت باال خم شده، 1 ثانیه توقف 
مي کند. سپس به سمت پایین خم شده، باز و بسته مي شود. بسته شدن کامل سان روف را کنترل کرده، سپس 

کلید را رها کنید.
اگر حتي پس از انجام مراحل باال، سان روف کاماًل بسته نشد، براي بازرسي خودرو به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه 

نمایید.
 آژیر اخطار باز ماندن سان روف

اگر حین باز بودن سان روف، سوئیچ موتور در وضعیت خاموش قرار گرفته و درب راننده باز شده باشد، آژیر به صدا 
در آمده و پیغامی در صفحه نمایش چند منظوره )درصورت مجهز بودن( نمایش داده مي شود.
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 هشدار

 باز کردن سان روف
پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید.

عدم توجه به موارد زیر منجر به صدمات جسمي جدي و حتي مرگ  گردد.
  حین حرکت اجازه ندهید، سرنشینان دست یا سر خود را از خودرو بیرون ببرند

  بر روي سان روف ننشینید
 بستن سان روف

پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید.
عدم توجه به موارد زیر منجر به صدمات جسمي جدي و حتي مرگ  گردد.

 راننده مسئول باز کردن و بستن سان روف است. برای جلوگیری از تصادف، مخصوصاً به کودکان اجازه ندهید با 
سان روف کار کنند. ممکن است که اعضای بدن کودکان و دیگر سرنشینان بین سان روف گیر کند.

 پیش از کار با سان روف، از عدم وجود اعضاي بدن تمام سرنشینان در مسیر عملکرد سان روف مطمئن شوید. 
 هنگام خروج از خودرو موتور را خاموش کرده همراه کودکان از خودرو خارج شوید. ممکن است شیطنت کودکان 

موجب عملکرد تصادفی و در نهایت منجر به تصادف گردد.
 عملکرد محافظ برگردان شیشه

سان روف مسیر  در  را  خود  بدن  اعضاي  برگردان،  محافظ  عملکرد  امتحان  براي  و  عمد  روي  از  هرگز   
قرار ندهید.

برگردان، محافظ  عملکرد  گیرد،  قرار  روف  سان  مسیر  در  شدن  بسته  از  قبل  بالفاصله  جسمی  اگر   
فعال نمي شود.
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 راندن خودرو

 براي اطمینان از رانندگي ایمن مراحل زیر باید در نظر گرفته شود:

  استارت زدن موتور

   f صفحه 178 , 180

 گیربکس با ضریب دنده پیوسته/ گیربکس اتوماتیک
  1 حین فشردن پدال ترمز، دسته دنده را در حالت D قرار دهید. )f صفحه 190(

  2 ترمز دستی را آزاد نمایید )f صفحه 197(

  3 آهسته پدال ترمز را آزاد کرده و آرام پدال گاز را فشار دهید تا خودرو سرعت گیرد.

 گیربکس معمولي
  1 حین فشردن پدال کالچ، دسته دنده را در دنده 1 قرار دهید.)f صفحه 194(

  2 ترمز دستی را آزاد کنید.)f صفحه 197(

  3 آرام پدال کالچ را رها کرده، همزمان آهسته پدال گاز را فشار دهید تا خودرو سرعت گیرد.

  رانندگی
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 گیربکس با ضریب دنده پیوسته/ گیربکس اتوماتیک
  1 حین قرار داشتن دسته دنده در D، پدال ترمز را فشار دهید.

  2 در صورت لزوم، ترمز دستي را درگیر کنید.

اگر خودرو باید به مدت طوالني متوقف باشد، دسته دنده را به پارک P یا خالص N جابه جا کنید.
)f صفحه 190(

 گیربکس اتوماتیک
  1 حین فشردن پدال کالچ، پدال ترمز را فشار دهید.

  2 در صورت لزوم، ترمز دستي را درگیر کنید.

اگر خودرو باید به مدت طوالني متوقف باشد، دسته دنده را به خالص N جابه جا کنید.)f صفحه 194(

 گیربکس با ضریب دنده پیوسته/ گیربکس اتوماتیک
  1 حین قرار داشتن دسته دنده در درایو D، پدال ترمز را فشار دهید.

  2 دسته دنده را در پارک P قرار دهید. )f صفحه 190(

  3 ترمز دستی را درگیر نمایید )f صفحه 197(

   4 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: سوئیچ را در قفل “LOCK” قرار داده تا موتور متوقف شود.
خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: سوئیچ را فشار دهید تا موتور متوقف شود.

  5 درب را قفل کرده، مطمئن شوید که سوئیچ را برداشته اید.

در صورت پارک بر روي سر باالیي، درصورت لزوم پشت چرخ ها بلوک مانع قرار دهید.

  توقف کردن

  پارک خودرو
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 گیربکس معمولي
  1 حین فشردن پدال کالچ، پدال ترمز را فشار دهید.

  2 دسته دنده را در موقعیت دنده خالص N قرار دهید. )f صفحه 194(

در صورت پارک بر روي سرباالیي، دسته دنده را در دنده 1 یا عقب R قرار دهید.
  3 ترمز دستي را درگیر نمایید. )f صفحه 197(

  4 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند.: سوئیچ را در موقعیت قفل "LOCK" قرار دهید تا موتور متوقف 

شود.
خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: سوئیچ موتور را فشار دهید تا موتور متوقف شود.

  5 درب را قفل کرده، از همراه داشتن سوئیچ اطمینان حاصل نمایید.

حین پارک در سر باالیي، درصورت لزوم پشت چرخ ها بلوک مانع قرار دهید.

  روشن کردن خودرو در سر باالیي تند

گیربکس با ضریب دنده پیوسته/  گیربکس اتوماتیک
  1 از درگیر بودن ترمز دستي و قرار داشتن دسته دنده در درایو D اطمینان حاصل نمایید.

  2 پدال گاز را به آرامی فشار دهید.

  3 ترمز دستي را آزاد نمایید.

 گیربکس معمولي 
  1 ترمز دستي را محکم درگیر کرده و پدال کالچ را کاماًل فشار دهید، دسته دنده را به دنده 1 جابه جا کنید.

  2 پدال گاز را به آرامی فشار داده و همزمان پدال کالچ را به آهستگی رها کنید.

  3 ترمز دستي را آزاد نمایید.
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 رانندگي در باران 
 حین بارندگی، بسیار با دقت برانید، چراکه دید کاهش یافته، پنجره ها مه 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 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.
 دور موتور حین رانندگي )بجز گیربکس معمولي(

در شرایط زیر، حین رانندگي دور موتور افزایش مي یابد. این حالت به دلیل کنترل افزایش دنده یا کاهش دنده 
اتوماتیک به دلیل شرایط رانندگي است و نشانگر افزایش سرعت ناگهاني نیست.

 خودرو، شیب به سمت باال یا پایین را شناسایي می کند.
 زماني که پدال گاز رها شود

 گیربکس با ضریب دنده پیوسته: زماني که پدال ترمز فشرده شده و کاهش سرعت خودرو باالتر از سطح خاصی است. 
 ترمزگیري در خودروي تویوتاي جدید شما

براي افزایش عمر مفید خودرو، توجه به پیشگیري هاي زیر توصیه مي شود:
 در )300km )186 mile اول:

از ترمزگیري ناگهاني خودداري نمایید
 در )1000km )621 mile  اول:

  از رانندگي با سرعت بسیار باال خودداري نمایید.
  از گاز دادن ناگهاني خودداري نمایید.

  به مدت طوالني با دنده پایین رانندگي نکنید.
  از رانندگي با سرعت ثابت به مدت طوالني خودداري نمایید.

 رانندگي با خودرو در کشورهاي دیگر
قوانین مربوط به آن کشور را رعایت کرده و از وجود سوخت مناسب اطمینان حاصل نمایید. )f صفحه 483(

 )1ZR -CNG حین قطع شدن باتري )موتور 
پس از اتصال مجدد باتري، براي استارت زدن موتور، پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید:

  1 سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( را خاموش کنید.

  2 با سیستم بنزیني موتور را استارت زده و به مدت 15 دقیقه اجازه دهید موتور در جا کار کند.

  3 به سیستم )CNG( تغییر وضعیت داده و در حالت در جا اجازه دهید موتور10 دقیقه دیگرکار کند.
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 هشدار
پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید:

عدم توجه به موارد زیر مي تواند منجر به صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ گردد.
 )حین استارت زدن بجز خودروهای گیربکس معمولي(

همیشه حین توقف با موتور روشن، پای خود را بر روي پدال ترمز نگه دارید. این کار از خزش خودرو به جلو 
جلوگیري مي کند.

 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 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 هاي اشتباه را فشار دهید. مطمئن 

شوید پدال ها را به درستي فشارمي دهید.
این ترتیب  به  اندکي خودرو را جابه جا مي کنید، در حالت صحیح رانندگی بنشینید    حتي زماني که فقط 

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. داغی این قطعات ممکن است منجر به آتش سوزی گردد اگر نزدیک به مواد قابل اشتعال 

باشد رانندگي بر روي مواد قابل اشتعال، یا قرار دادن خودرو بر روی این مواد منجر به آتش سوزي مي شود.
 حین رانندگي عادي، موتور را خاموش نکنید. خاموش کردن موتور حین رانندگي منجر به از دست دادن کنترل 
فرمان و ترمز نمي شود، اما سیستم های برقی فرمان و ترمز دردسترس نخواهد بود. در نتیجه ترمزگیري و فرمان 

دادن سخت شده، بنابراین باید خودرو را به شانه جاده کشیده و در اولین فرصت در مکاني امن توقف نمایید.
عملکرد درشرایط اضطراري مثل وقتی که حین رانندگی عادی خودرو متوقف نمي شود: f صفحه 419

 حین رانندگي در سراشیبي تند، از ترمز موتوري )کم کردن دنده( براي داشتن سرعت ایمن استفاده نمایید.
استفاده مداوم از ترمزها منجر به داغ کردن ترمزها و از دست دادن تأثیر آنها مي گردد. )f صفحه 188، 190، 194(

بغل خودداري  و  آینه هاي داخلي  فرمان، صندلي،  نمایش، موقعیت غربیلک  تنظیم صفحه  از  رانندگي   حین 
نمایید.

این کار می تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو  گردد.
 همیشه از قرار داشتن دست ها، سر و دیگر اعضاي بدن سرنشینان داخل خودرو اطمینان حاصل نمایید.
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 هشدار
پیشگیري هاي زیر را مد نظر قرار دهید.

عدم توجه به موارد زیر مي تواند منجر به صدمات جسمي یا حتي مرگ گردد.
 حین رانندگي در جاده هاي لغزنده 

 ترمزگیري، گاز دادن و فرمان دادن ناگهاني مي تواند منجر به لغزش خودرو 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 
گردند.

 پس از رانندگي در چاله آب، آرام ترمزها را فشارداده، از عملکرد صحیح ترمزها اطمینان حاصل نمایید. ترمزهاي 
خیس، از عملکرد صحیح ترمز جلوگیري مي کنند. اگر فقط ترمزهاي یک سمت خیس شده است و به درستي کار 

نمي کند، فرمان دهي تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
 حین تعویض دنده 

 بجز خودروهای مجهز به گیربکس معمولي: از حرکت خودرو به سمت عقب حین قرار داشتن دسته دنده در 
وضعیت رانندگي یا از حرکت خودرو رو به جلو حین قرار داشتن دسته دنده در دنده عقب R جلوگیري نمایید.

این کار منجر به خاموش کردن ناگهاني موتور یا ترمزگیري و فرمان دهي ضعیف و در نتیجه تصادف یا صدمه 
دیدن خودرو مي گردد.

 بجز خودروهای مجهز به گیربکس معمولي: حین حرکت خودرو از تغییر وضعیت به دنده پارک P، خودداري نمایید.
این کار منجر به صدمه دیدن گیربکس و درنتیجه از دست دادن کنترل خودرو مي گردد.

 حین حرکت رو به جلو از تغییر وضعیت به دنده عقب R خودداری نمایید:
   این کار منجر به صدمه دیدن گیربکس شده و می تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو شود.

 حین حرکت خودرو به سمت عقب از قرار دادن دنده در درایو D )بجز خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي( 
یا دنده 1 )خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي( خودداري نمایید.

 حین حرکت خودرو، تغییر وضعیت به دنده خالص N منجر به جدا شدن موتور از گیربکس مي گردد. حین قرار 
داشتن دنده درحالت خالص N ، ترمز موتوري وجود ندارد.

 بجز خودروهای مجهز به گیربکس معمولي: مراقب باشید حین فشردن پدال گاز، دسته دنده را جابه جا نکنید. 
جابه جا کردن دنده به هر دنده اي بجز پارک P یا خالص N منجر به افزایش شدید سرعت خودرو و در نتیجه 

تصادف با نتیجه صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ مي گردد. 
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 هشدار
پیشگیري هاي زیر را مد نظر قرار دهید

عدم توجه به موارد زیر می تواند منجر به صدمات جسمي جدي و حتي مرگ  گردد.
 در صورت شنیدن صداي جیغ و کشیدگي )صداي نشانگر لنت ترمزها(  

دراولین فرصت ممکن لنت ترمزها را در نمایندگي مجاز تویوتا بازرسي نمایید.
در صورت عدم تعویض لنت ها در زمان الزم، روتور صدمه مي بیند.

رانندگي حین سایش بیش از حد لنت ترمزها 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 )بجز گیربکس معمولي( یا خالص N، خودرو به طور 

ناگهاني گازخورده و منجر به تصادف مي شود.
 بجز خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي: براي پیشگیري از تصادف به دلیل خزش خودرو، همیشه حین 

روشن بودن موتور، پدال ترمز را فشار داده، درصورت لزوم ترمز دستي را فعال کنید.
 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 دستي 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.

 حین توقف خودرو 
 حین قرار داشتن خودرو در نور آفتاب از قرار دادن عینک، فندک، اسپري یا قوطي نوشابه درون خودرو اجتناب 

نمایید.
 این کار 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 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.
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 هشدار
پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید.

عدم توجه به موارد زیر مي تواند منجر به صدمات جسمي جدي و حتي مرگ گردد.
 حین پارک خودرو

 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 مي    گردد.

 از اتصال دیسک های چسبی به شیشه ها یا سایبان خودداري نمایید. از قرار دادن خوشبو کننده هوا روي جلو 
داشبورد یا جعبه داشبورد خودداري نمایید. دیسک های چسبی یا قوطی ها مي توانند همانند لنز عمل کرده، 

منجر به آتش سوزي درون خودرو شوند.
 اگر شیشه هاي منحني با الیه های همانند صفحات نقره اي رنگ پوشانده شده اند، از باز گذاشتن درب یا شیشه 
خودداري نمایید. نور انعکاسی خورشید مي تواند منجر به این شود که شیشه ها همانند لنز عمل کرده، منجر 

به آتش سوزي گردد.
 بجز خودروهای مجهز به گیربکس معمولي: همیشه ترمز دستي را درگیر کرده، دسته دنده را در پارک P قرار 

داده، موتور را متوقف کرده و خودرو را قفل کنید.
حین روشن بودن موتور خودرو را ترک نکنید.

گیربکس معمولي: همیشه ترمز دستي را درگیر کرده، موتور را متوقف کرده و خودرو را قفل کنید.
  حین روشن بودن موتور خودرو را ترک نکنید. 

    حین روشن بودن موتور یا بالفاصله پس از خاموش کردن موتور از دست زدن به لوله هاي اگزوزخودداري نمایید.
  این کار منجر به سوختگي شدید مي 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.
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 هشدار
پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید.

عدم توجه به موارد زیر می تواند منجر به صدمات جسمي جدي 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 ترمز دستي نیز ممکن است قادر به متوقف نگاه داشتن خودرو 

به صورت ایمن نباشد.
 اگر نیروی کمکي ترمز عمل نمي 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.
 اگر موتور متوقف شده است، از فشار آوردن متناوب روی پدال ترمز خودداری نمایید.

هر بار که پدال ترمز را فشار می دهید، اندکی از نیروی ترمزهای کمکی 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 می یابد.
بالفاصله ترمزها را تعمیر نمایید.

 توجه
 حین رانندگي )بجز خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي(

 حین رانندگي از فشار همزمان پدال ترمز و گاز خودداري نمایید، چرا که این کار نیروی محرک را محدود 
مي کند.

 از فشار پدال گاز یا پدال گاز و پدال ترمز با هم برای نگه داشتن خودرو روی شیب خودداري نمایید.
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 توجه

 حین راندن خودرو )خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي( 
 حین رانندگی از فشار دادن همزمان پدال گاز و ترمز خودداري نمایید چراکه نیروی محرک محدود مي شود.

 فقط زماني دنده را تعویض کنید که پدال کالچ را کاماًل فشرده باشید. پس از تعویض دنده، از رها کردن 
ناگهاني پدال کالچ خودداري نمایید. این کار منجر به صدمه دیدن کالچ، گیربکس و دنده ها مي شود.

 براي جلوگیري از صدمه دیدن کالچ موارد زیر را مد نظر قرار دهید.
  حین رانندگي پاي خود را بر روي پدال کالچ قرار ندهید.

این کار منجر به صدمه دیدن کالچ مي شود.
  برای شروع به حرکت و حرکت رو به جلو از دنده 1 استفاده کنید.

این کار منجر به صدمه دیدن کالچ مي شود.
  از پدال کالچ براي نگه داشتن خودرو روي سرباالیي استفاده نکنید.

این کار منجر به صدمه دیدن کالچ مي شود.
 حین حرکت خودرو از تغییر دنده به عقب R خودداري نمایید. این کار منجر به صدمه دیدن کالچ، گیربکس 

و دنده ها مي شود.
 حین پارک خودرو )بجز خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي(

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 درهمان حالت به مدت طوالنی خودداري نمایید.

این کار منجر به صدمه دیدن موتور نیروی کمکی فرمان مي 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.
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 توجه

 در صورت پنچر شدن 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.

 ممکن است صداي غیرعادي از خودرو شنیده شود و خودرو بلرزد.
 ممکن است خودرو به طور غیر عادي به یک سمت کشیده شود.
اطالعات مربوط به عملکرد در صورت پنچر شدن )f صفحه 444(

 رانندگي در جاده آب گرفته 
از رانندگي بر روي جاده هاي آب گرفته پس از بارندگي شدید خودداري نمایید. این کار منجر به  وارد آمدن 

صدمات جدی زیر به خودرو مي گردد:
 خاموش کردن 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 بخواهید 
که موارد زیر را کنترل کند:

 عملکرد ترمز
 تغییر کیفیت و کمیت روغن موتور، روغن گیربکس و غیره 

 شرایط روانکاري بلبرینگ ها و اتصاالت سیستم تعلیق )در جای ممکن( و عملکرد تمامي اتصاالت، بلبرینگ ها 
و غیره
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 بار و وسایل

 براي اطالع از پیشگیری های مرتبط با بارگیري، ظرفیت صندوق عقب و بار، اطالعات زیر را در نظر بگیرید:

 هشدار

 چیزهایي که نباید درون صندوق عقب قرار داده شود
بارگیري اجسام زیر در صندوق عقب 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 مي گردد.

 تا جاي ممکن بارها و وسایل را درون صندوق عقب قرار دهید.
 براي جلوگیري از سر خوردن وسایل به سمت جلو حین ترمزگیري، از چیدن وسایل با ارتفاع زیاد درون صندوق 

عقب بزرگ شده خودداري نمایید. وسایل را تا جاي ممکن با ارتفاع کم و نزدیک به کف خودرو بچینید.
 از قرار دادن بار و وسایل در مکان هاي زیر خودداري نمایید:

  روي پاي راننده 
  جلوي پاي سرنشین جلو یا صندلي هاي عقب )حین قرار دادن اجسام(

  روي سیني )طاقچه( عقب
  روي جلو داشبورد

  روي داشبورد
  جعبه هاي جانبي یا سیني هایی که درب ندارد

 تمام وسایل را در کابین خودرو محکم کنید.
 حین تا کردن صندلي هاي عقب، اجسام بلند را مستقیماً پشت صندلي هاي جلو قرار ندهید.

 هرگز به هیچ کسي اجازه ندهید درصندوق عقب بزرگ شده بنشیند. این محل براي نشستن سرنشینان طراحي 
نشده است. آنها باید در صندلي خود نشسته و کمربند ایمني خود را ببندند.
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 هشدار

 بار و توزیع آن
 از بارگیري بیش از حد درون خودرو خودداري نمایید.
 از قرار دادن بارها به صورت نامتعادل خودداري نمایید.

نتیجه صدمات  در  و  ترمز  یا کنترل  فرمان دهي  به سخت شدن  است منجر  نادرست ممکن  بارگیري 
جسمي جدي یا حتي مرگ  گردد.
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 یدک کشیدن تریلر

تویوتا یدک کشیدن تریلر با خودرو را توصیه نمي کند، همچنین تویوتا نصب یدک کش یا استفاده از نگه 
دارنده یدک کش براي حمل ویلچر، اسکوتر، دوچرخه و غیره را توصیه نمي کند. خودروی شما براي یدک 

کشیدن و براي نصب نگه دارنده  حمل اجسام طراحي نشده است.
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 تغییر وضعیت سوئیچ موتور 

  خودروهاي مجهز به گیربکس با ضریب دنده پیوسته/ گیربکس اتوماتیک
1 درگیر بودن ترمز دستي را کنترل نمایید.

2 قرار داشتن دسته دنده در پارک P را کنترل نمایید

3 بر روي صندلي راننده نشسته و پدال ترمز را محکم فشار دهید.

4 سوئیچ موتور را در موقعیت استارت "START" قرار داده و موتور را استارت بزنید.

  خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي 
1 درگیربودن ترمز دستي را کنترل نمایید

2 قرار داشتن دسته دنده در خالص N را کنترل نمایید.

3 پدال کالچ را محکم فشار دهید.

4 سوئیچ را به موقعیت استارت "START" چرخانده و موتور را استارت بزنید.

 ”LOCK“ قفل 
نمایید  را مي توانید خارج  فرمان قفل شده و سوئیچ  غربیلک 
وقتي  فقط  معمولي:  گیربکس  به  مجهز  خودروهاي  جز  )به 
 P پارک  در  دنده  دسته  که  کنید  خارج  را  سوئیچ  مي توانید 

قرار داشته باشد.(
"ACC" تجهیزات جانبي 

برخي تجهیزات الکتریکي همانند سیستم صوتي قابل استفاده 
هستند.

"ON" روشن 
تمام تجهیزات الکتریکي قابل استفاده هستند

"START" استارت 
موقعیت استارت زدن موتور

 سوئیچ موتور )خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند(

  استارت زدن موتور 
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  اگر موتور روشن نمي شود )خودروهاي مجهز به سیستم ایموبالیزر موتور(
ممکن است سیستم ایموبالیزر موتور غیر فعال نشده باشد )f صفحه 73( 

با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.
  اگر قفل غربیلک فرمان باز نمي شود

حین استارت زدن موتور، ممکن است سوئیچ در موقعیت قفل 
“LOCK” گیر کند. براي آزاد کردن، حین حرکت آرام غربیلک 

فرمان به راست و چپ، سوئیچ را بچرخانید.

 عملکرد یادآور سوئیچ
اگر حین قرار داشتن سوئیچ موتور در وضعیت قفل "LOCK" یا تجهیزات جانبي “ACC” درب سمت راننده باز شود، 

آژیر به صدا در آمده، برداشتن سوئیچ را به شما یادآوري مي کند.

 حین استارت زدن موتور
همیشه وقتی روي صندلي راننده نشسته اید موتور را استارت بزنید. از فشار دادن پدال گاز حین استارت زدن موتور 

در هر وضعیت دیگر خودداري نمایید.
این کار ممکن است منجر به تصادف، در نتیجه صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ  گردد.

 هشدار حین رانندگی
اضطراری  حالت  در  خودرو،  حرکت  حین  اگر  ندهید.  قرار   "lock" قفل  موقعیت  در  را  سوئیچ  رانندگی  هنگام 
مجبورید سوئیچ را در موقعیت قفل قرار دهید، سوئیچ را به تجهیزات جانبی "ACC"  بچرخانید تا موتور متوقف 

شود. توقف موتور در حال رانندگی می تواند منجر به بروز تصادف گردد. )f صفحه 419( 

 براي جلوگیري از خالي شدن باتري
 ”ON“ یا روشن ”ACC“ حین خاموش بودن موتور، سوئیچ موتور را به مدت طوالنی در موقعیت تجهیزات جانبي

نگه ندارید.
 حین استارت زدن موتور

  در هر بار از استارت زدن بیش از مدت 30 ثانیه خودداری کنید. در غیراینصورت استارت و سیستم سیم کشی 
به شدت داغ می شود.

 از گاز دادن به موتور سرد خودداري نمایید.
به  خودرو  کنترل  براي  بالفاصله  مي شود،  خاموش  دفعات  به  موتور  یا  است  سخت  موتور  زدن  استارت  اگر   

نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

 هشدار

 توجه
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  1 درگیر بودن ترمز دستي را کنترل نمایید.

  2 بجز خودروهاي مجهزبه گیربکس معمولي: قرار داشتن دسته دنده در پارک P را کنترل نمایید. پدال ترمز را 

محکم فشار دهید.
خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي: قرار داشتن دسته دنده در خالص N را کنترل نمایید.پدال کالچ را محکم 

فشار دهید.
 خودروهاي مجهز به صفحه نمایش مانیتور رانندگي

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند )سبز رنگ( روشن مي شود. اگر چراغ نشانگر روشن نشود، موتور 
استارت نمي خورد.

 خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره
 چراغ بر روي صفحه نمایش چند منظوره روشن مي شود. در صورت روشن نشدن چراغ، موتور استارت

نمي خورد.
  3 دکمه استارت موتور را فشار دهید.

موتور تا روشن شدن یا به مدت 30 ثانیه )هرکدام کوتاهتر 
باشد( استارت می خورد.

)بجز  ترمز  پدال  شود،  روشن  کاماًل  موتور  که  زماني  تا 
کالچ  پدال  یا  معمولي(  گیربکس  به  مجهز  خودروهاي 

)خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي( را فشار دهید.
سوئیچ موتور در هر موقعیتی که باشد موتور استارت مي خورد.

 سوئیچ موتور )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

انجام موارد زیرحین همراه داشتن کلید الکترونیکي، موتور را روشن کرده یا وضعیت سوئیچ موتور را 
تغییر مي دهد.

  استارت زدن موتور
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  1 خودرو را متوقف نمایید

  2 بجز خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي: دسته دنده را در پارک P قرار دهید.

خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي: دسته دنده را در خالص N قرار دهید.
  3 ترمز دستي را درگیر نمایید. )f صفحه 197(

  4 سوئیچ موتور را فشار دهید.

  5 پدال ترمز )بجز خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي( یا پدال کالچ )خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي( را 

رها کرده و خاموش شدن چراغ سبز نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند را کنترل نمایید.
خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چند منظوره: خاموش شدن پیغام “POWER ON” را کنترل نمایید.

  تغییر وضعیت سوئیچ موتور

حین آزاد بودن پدال ترمز )بجز خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي( یا کالچ پدال )خودروهاي مجهز به گیربکس 
معمولي( با فشار دادن کلید موتور، می توان وضعیت سوئیچ را تغییر داد. )هر بار با فشار کلید وضعیت تغییر می کند(

 خودروهاي مجهز به صفحه نمایش مانیتور رانندگي                    خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چند منظوره

  متوقف نمودن موتور
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*Off خاموش
چراغ هاي موقعیت اضطراری )فالشر( را مي توان استفاده نمود.

خودروهاي مجهز به صفحه نمایش مانیتور رانندگي: چراغ سبز نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند خاموش 
است.

خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چند منظوره: صفحه نمایش چند منظوره خاموش است.
ACCESSORY وضعیت تجهیزات جانبي

برخي تجهیزات الکتریکي همانند سیستم صوتي قابل استفاده هستند.
خودروهاي مجهز به صفحه مانیتور رانندگي: چراغ سبز نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند آهسته چشمک 

مي زند.
خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چند منظوره: پیغام “POWER ON” در صفحه نمایش چند منظوره نمایش 

داده مي شود.
IGNITION ON وضعیت روشن

تمامی تجهیزات الکتریکی قابل استفاده است.  
خودروهای مجهز به صفحه نمایش مانیتور رانندگی: چراغ سبز نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند آهسته 

چشمک می زند. 
خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره: پیغام "POWER ON" در صفحه نمایش چندمنظوره نمایش 

داده می شود.
* : بجز خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي: اگر حین خاموش کردن موتور، دسته دنده در هر موقعیتي بجز پارک 
P قرار داشته باشد، سوئیچ موتور به وضعیت تجهیزات جانبي ACCESSORY تغییر می کند نه به وضعیت خاموش.
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اگر موتور حین قرار داشتن دسته دنده در موقعیتي بجز پارک P متوقف شود. سوئیچ موتور خاموش نشده و درعوض 
به وضعیت تجهیزات جانبي ACCESSORY تغییر وضعیت مي دهد. براي خاموش کردن، مراحل زیر را انجام دهید: 

  1 درگیر بودن ترمز دستي را کنترل نمایید.

  2 دسته دنده را در پارک P قرار دهید.

 خودروهاي مجهز به صفحه نمایش مانیتور رانندگي
  3 چشمک زدن آهسته چراغ سبز نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند را کنترل کرده و سپس سوئیچ موتور را 

یکبار فشار دهید.
  4 کنترل کنید که چراغ سبز نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند خاموش شده باشد.

 خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چند منظوره 
  3 نمایش متناوب پیغام هاي "POWER ON " و"TURN POWER OFF" را روی صفحه نمایش چندمنظوره کنترل 

کرده و سپس سوئیچ موتور را یکبار فشار دهید.
  4 عدم نمایش پیغام هاي "POWER ON " و "TURN POWER OFF" روی صفحه نمایش چندمنظوره را کنترل 

نمایید.

 عملکرد خاموش شدن اتوماتیک
 بجز خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي

در وضعیت  از یک ساعت  بیش  به مدت  یا   ACCESSORY در وضعیت  دقیقه  از 20  بیش  به مدت  اگر خودرو 
IGNITION ON )با موتور خاموش( بماند و دسته دنده در حالت پارک P قرار داشته باشد، سوئیچ موتور به طور 
اتوماتیک خاموش مي شود. با این وجود، این عملکرد به طور کامل از خالي شدن باتري جلوگیري نمي کند. حین 
به مدت طوالني   IGNITION ON یا   ACCESSORY قرار دادن سوئیچ موتور در وضعیت از  عدم عملکرد موتور 

خودداري نمایید.
 خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي 

دروضعیت  ساعت  یک  از  بیش  مدت  به  یا   ACCESSORY وضعیت در  دقیقه   20 از  بیش  مدت  به  خودرو  اگر 
IGNITION ON )با موتور خاموش( بماند و سوئیچ موتور به طور اتوماتیک خاموش مي شود. با این وجود، این عملکرد 
به طور کامل از خالي شدن باتري جلوگیري نمي کند. حین عدم عملکرد موتور از قرار دادن سوئیچ موتور در وضعیت 

ACCESSORY یا IGNITION ON به مدت طوالني خودداري نمایید.

حین متوقف نمودن موتور با دسته دنده در موقعیتي بجز پارک P )بجز خودروهاي مجهز به گیربکس 
معمولي(



 2-4. شیوه رانندگی184

 خالي شدن باتري کلید الکترونیک
f صفحه 107

 شرایط مؤثر بر عملکرد
f صفحه 133

 نکاتي براي عملکرد سیستم ورود
f صفحه 133

 اگر موتور استارت نمي خورد
 ممکن است سیستم ایموبالیزر موتور غیرفعال نشود. با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.)f صفحه 73(

 خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي: قرار داشتن ایمن دسته دنده در پارک P را کنترل نمایید. 
اگر دسته دنده در موقعیت دیگری بجز پارک P باشد، موتور ممکن است استارت نخورد.

 خودروهای مجهز به صفحه نمایش مانیتور رانندگی 
چراغ سبز نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند سریع چشمک می زند.

 خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره 
نمایش چندمنظوره  نمایش  صفحه  در   P پارک  در  دنده  دسته  دادن  قرار  برای  راننده  از  درخواست   پیغام 

داده می شود.
 قفل فرمان 

پس از خاموش کردن موتور و باز و بسته نمودن درب ها، عملکرد قفل فرمان، غربیلک فرمان را قفل می کند.
فعال کردن مجدد سوئیچ موتور، قفل غربیلک فرمان را به طور اتوماتیک باز مي کند.
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 در صورتي که قفل غربیلک آزاد نمي شود
خودروهاي مجهز به صفحه نمایش مانیتور رانندگي: چراغ سبز 

نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند سریع چشمک مي زند.
خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چند منظوره: پیغامي که به 
راننده اطالع مي دهد غربیلک فرمان قفل است، در صفحه نمایش 

چند منظوره نمایش داده مي شود.
داشتن دسته  قرار  معمولي:  گیربکس  به  مجهز  بجز خودروهاي 
دنده در پارک P را کنترل نمایید. حین چرخاندن غربیلک فرمان 

به چپ و راست، سوئیچ موتور را فشار دهید.
خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي: حین چرخاندن غربیلک فرمان به چپ و راست، سوئیچ موتور را فشار دهید.

 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 غربیلک 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.
به  مجهز  )خودروهاي  هوشمند  استارت  و  ورود  سیستم  نشانگر  رنگ  زرد  چراغ  زدن  چشمک  حین   

سیستم مانیتور رانندگي(
سیستم ممکن است معیوب شده باشد. براي بازرسي خودرو بالفاصله به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

 زماني که پیغام درخواست بازرسي سیستم ورود و استارت هوشمند روي صفحه نمایش چند منظوره 
نمایش داده مي شود )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

سیستم ممکن است معیوب شده باشد. براي بازرسي خودرو بالفاصله به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
 در صورت خالي شدن باتري کلید الکترونیکي

 f صفحه 394
 عملکرد سوئیچ موتور

 وقتي با سوئیچ موتور کار مي کنید، یک فشار کوتاه کافي است. اگر سوئیچ نادرست فشار داده شود، ممکن است 
موتور استارت نخورد یا وضعیت سوئیچ موتور تغییر نکند. فشار دادن و نگه داشتن سوئیچ الزم نیست.

 در صورت اقدام به استارت زدن موتور بالفاصله پس از خاموش کردن موتور، در برخي مواقع ممکن است موتور 
روشن نشود. پس از خاموش کردن موتور، پیش از استارت مجدد، چند ثانیه منتظر بمانید.
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 در صورتي که سیستم ورود و استارت هوشمند در تنظیمات سفارشی سازي غیرفعال شده است. 
   f صفحه 461

 هشدار

 حین استارت زدن موتور
همیشه پس از نشستن روي صندلي راننده موتور را استارت بزنید. از فشار دادن پدال گاز حین استارت زدن 

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 موقعیت 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 419(

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. 
درنتیجه فرمان دادن و ترمزگیري به سختي انجام مي شود، بنابراین در اولین فرصت ممکن خودرو را در مکاني 

ایمن پارک کرده و متوقف نمایید.
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 توجه

 براي جلوگیري از خالي شدن باتري
روشن  یا   ACCESSORY جانبي  تجهیزات  وضعیت  در  سوئیچ  دادن  قرار  از  موتور  عملکرد  عدم  حین    

IGNITION ON به مدت طوالني خودداري نمایید.
 اگر چراغ سبز نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند روشن است، سوئیچ موتور خاموش نیست، زماني که از 

خودرو خارج مي شوید، همیشه خاموش بودن سوئیچ موتور را کنترل نمایید.
 خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چند منظوره: 

اگر پیغام "POWER ON"  در صفحه نمایش چند منظوره نمایش داده شده است، سوئیچ موتور خاموش 
نیست، زماني که از خودرو خارج مي شوید، همیشه خاموش بودن سوئیچ موتور را کنترل نمایید.

 بجز خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي:
از خاموش کردن موتور حین قرار داشتن دسته دنده در هر موقعیتي به جز پارک P خودداري نمایید. اگر موتور 
را حین قرار نداشتن دنده در پارک P خاموش کنید، سوئیچ موتور خاموش نشده، بلکه در عوض به موقعیت 
تجهیزات جانبي ACCESSORY تغییر حالت مي دهد. اگر خودرو در حالت ACCESSORY باقي بماند، ممکن 

است باتري خالي  شود.
 حین استارت زدن موتور

  از گاز دادن موتور سرد خودداري نمایید.
به  بازرسی خودرو  براي  بالفاصله  به دفعات خاموش مي شود،  موتور  یا  موتور سخت شده  استارت زدن  اگر   

نمایندگي 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 تماس حاصل نمایید.
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خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: زماني که سوئیچ موتور در وضعیت روشن “ON” قرار 
دارد، پدال ترمز را فشار داده و دنده را جابه جا نمایید.

خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: حین قرار داشتن سوئیچ موتور، در وضعیت روشن 
"IGNITION ON " پدال ترمز را فشار داده و دنده را جابه جا نمایید.

*: در صورت مجهز بودن

 گیربکس اتوماتیک*

  تغییر وضعیت دنده
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عملکردوضعیت دنده 
Pپارک خودرو یا استارت زدن موتور

Rدنده عقب
Nخالص

D*رانندگي عادي

موقعیت ترمز موتوري3
موقعیت براي ترمز موتور قوي2
Lموقعیت حداکثر ترمز موتوري

  عملکرد وضعیت دسته دنده

*: تغییر وضعیت به D امکان انتخاب دنده مناسب براي شرایط رانندگي را فراهم مي آورد. قرار دادن دنده درموقعیت 
درایو D حین رانندگي عادي توصیه مي شود.

 محدودیت هاي کاهش دنده
در صورتي که محدوده سرعت از مقادیر زیر بیشتر است، دسته دنده را نمي توان به دنده پایین تر تغییر داد.

کاهش دنده
Km/h )mph( حداکثر سرعت

1ZZ-FE 1موتورZR-FE3موتورZR-FE موتور
 3     2 95 )59(100 )62(90 )55(

2 

   f

L 45 )27(50 )31(45 )27(

 حین رانندگي با کروز کنترل فعال )در صورت مجهز بودن(
حتي زماني که قصد فعال کردن ترمز موتوري با اعمال زیر را دارید. ترمز موتوري حین کاهش دنده به 3 فعال 

نمي شود چرا که کروز کنترل غیرفعال نمي شود. )f صفحه 215(
 اگر دسته دنده از پارک P خارج نمی شود. 

f صفحه 460

 هشدار

 حین رانندگي روي جاده لغزنده 
مراقب کاهش دنده و افزایش سرعت ناگهاني باشید، چرا که مي تواند منجر به سرخوردن خودرو به یک سمت یا 

چرخش خودرو به دور خود  گردد.

   f
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 گیربکس با ضریب دنده پیوسته* 

  تغییر دسته دنده

خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند:
حین قرار داشتن سوئیچ موتور در روشن “ON” ، پدال ترمز را فشار داده و دنده را جابه جا نمایید.

خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:
حین قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن “IGNITION ON” پدال ترمز را فشار داده و دنده را جابه جا 

کنید.
حین تغییر وضعیت بین P و D، از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل نمایید.

*: درصورت مجهز بودن
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عملکردوضعیت دنده 

Pپارک کردن خودرو / استارت موتور

Rدنده عقب

Nخالص

D*1رانندگي عادي

M)192 صفحه f( *2رانندگي در حالت ترتیبي هفت دنده اسپرت

  هدف از تغییر وضعیت دسته دنده

*1: براي افزایش بهره وری سوخت و کاهش صدا، حین رانندگي عادي دنده را در حالت D قرار دهید.

*2: انتخاب دنده مرحله اي با استفاده از موقعیت M با استفاده از دنده یا کلیدهای دنده روی فرمان )درصورت مجهز 

بودن( به نیروی ترمز موتوری مناسب برسید.

درگیر بودن موقت دنده مرحله اي در موقعیت درایو D )خودروهاي مجهز به کلیدهاي دنده روي فرمان(

براي رانندگی موقت در حالت دنده مرحله اي، کلید "-" و "+" دنده روي غربیلک فرمان را فشار دهید. مراحل دنده 
را مي توان از طریق فشردن کلیدهاي "-" و "+" انتخاب نمود. با انتخاب دنده مرحله اي با استفاده از کلیدهاي روي 

فرمان مي توانید نیروي ترمز موتوري را کنترل نمایید.
      افزایش دنده
     کاهش دنده

دنده انتخابي، از D1تا D7 بر روي صفحه کیلومتر نمایش داده 
مي شود.

براي برگشتن به رانندگي عادي با D، کلید "+" را فشار داده 
و نگه دارید.
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M تغییر دنده مرحله اي در وضعیت  

براي وارد شدن به حالت تغییر ترتیبي دنده اسپرت 7 سرعته، دنده را در حالت M قرار دهید. دنده را مي توان با 
استفاده از اهرم دنده یا کلیدهاي روي فرمان )درصورت مجهز بودن( انتخاب نمود و در نتیجه مي توانید در دنده 

انتخابي رانندگي کنید.
   افزایش دنده
   کاهش دنده

با هر عملکرد دسته دنده، دنده تغییر مي کند.
مرحله دنده انتخابي از M1 تا M7 بر روي صفحه کیلومتر نمایش 

داده مي شود.

با این وجود، حتي زماني که دنده در موقعیت M قرار داشته باشد، اگر دور موتور خیلي باال یا پایین برود، دنده به 
طور اتوماتیک تغییر مي کند.

 عملکرد مرحله اي دنده
 مي توانید یکي از هفت سطح نیروي ترمز موتوری را انتخاب نمایید.

 نیروی ترمز موتوری سطح پایین بیش تر از سطح باالی دنده است و همچنین دور موتور نیز افزایش مي یابد.
 اگر نشانگر حالت ترتیبي دنده اسپرت 7 سرعته، حتي پس از قرار دادن دسته دنده در M، روشن نشود

با  خودرو  بازرسی  برای  بالفاصله  باشد.  پیوسته  دنده  ضریب  با  گیربکس  فنی  نقص  نشانگر  می تواند  حالت  این 
نمایندگی مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.

)در این موقعیت، گیربکس همانند حالت رانندگی در دنده D عمل می کند.(
 اگر حین قرار داشتن دنده در حالت M خودرو متوقف شود.

 زمانی که خودرو متوقف شود، گیربکس به M1 کاهش دنده می دهد.
 پس از توقف، خودرو در M1 استارت می خورد.

 پس از توقف خودرو، گیربکس در M1 قرار مي گیرد.
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 حین رانندگي با کروز کنترل فعال )در صورت مجهز بودن(
حتي زماني که با قصد فعال کردن ترمز موتوری، عملکردهاي زیر را انجام مي دهید، درصورت قرار داشتن دسته دنده 
در حالت تغییر ترتیبي اسپرت 7 سرعته یا D، کاهش دنده به 6، 5 یا 4 ترمز موتوري فعال نخواهد شد، چراکه کروز 

کنترل غیرفعال نمي شود.)f صفحه 192(
 آژیر هشدار محدودیت هاي کاهش دنده

به منظور کمک به ایمنی و رانندگی بهتر، عملکرد کاهش دنده گاهی اوقات ممکن است محدود شود، در برخی 
شرایط ممکن است کم شدن دنده صورت پذیرد حتی اگر از دسته دنده برای کم کردن دنده استفاده شود.

 اگر دنده از پارک P خارج نمي شود.
f صفحه 460

 هشدار

 حین رانندگي در جاده هاي لغزنده
مراقب کاهش دنده و افزایش سرعت ناگهاني باشید، چراکه مي تواند منجر به سرخوردن خودرو و چرخیدن آن 

به دور خود گردد.
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 گیربکس معمولي )غیر اتوماتیک(*

  تعویض دنده

پیش از کار با دنده، پدال کالچ را محکم فشار داده و آهسته رها کنید.

  تغییر دنده به دنده عقب R )حالت 6 سرعت(

سر دسته دنده را باال بکشید و به دنده عقب R تغییر وضعیت 
دهید.

      مدل 5 سرعته

       مدل 6 سرعته

*: درصورت مجهز بودن
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 حداکثر سرعت هاي مجاز
حین تغییر دنده، حداکثر سرعت مجاز هر دنده در جدول را مد نظر قرار دهید.

Km/h )mph(

حداکثر سرعتموقعیت دنده
1ZZ-FE 1موتورZR-FE 2موتورZR-FE 3موتورZR-FE موتور

148 )30(45 )28(50 )3(51 )32(

289 )55(84 )52(94 )58(88 )55(

3130 )81(123 )76(137 )85(131 )81(

4176 )109(166 )103(185 )115(176 )109(

 براي پیشگیري از صدمه دیدن گیربکس )مدل 6 سرعته(
  از تعویض دسته دنده به موقعیت R، بدون فشار دادن به پدال 

کالچ خودداری فرمائید.

 بجز حین تعویض دنده به عقب R، سر دنده را باال نکشید.
 فقط زماني که خودرو ثابت است، دسته دنده را در دنده عقب R قرار دهید.

 توجه
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 اهرم دسته راهنما

  دستورالعمل عملکردی

 گردش به راست
اندکي فشار داده  را  به راست )دسته   تغییر خط حرکت 

و نگه دارید(
سمت  راهنمای  چراغ های  راهنما  دسته  کردن  رها  تا   

راست چشمک می زند.(
و  داده  فشار  اندکي  را  )دسته  به چپ  تغییر خط حرکت 

نگه دارید(
راهنماي سمت چپ  رها کردن دسته چراغ هاي  زمان  تا 

چشمک مي زنند.
گردش به چپ

 دسته راهنما زماني عمل مي کند که
 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

سوئیچ موتور در وضعیت روشن"ON" قرار داشته باشد.
 خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند

سوئیچ موتور در وضعیت روشن "IGNITION ON" قرار داشته باشد.
 اگر چراغ هاي راهنما سریع تر از معمول چشمک مي زنند.

سالم بودن و نسوختن المپ چراغ هاي راهنماي جلو و عقب را کنترل نمایید.
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ترمز دستي

  دستورالعمل های عملکردی

 براي درگیر نمودن ترمز دستي، حین فشار دادن پدال ترمز، 
اهرم ترمز دستي را کاماًل باال بکشید.

آزاد کردن ترمز دستي، حین فشردن دکمه ضامن،  براي   
اهرم ترمز دستي را اندکي باال کشیده و سپس کاماًل پایین 

ببرید.

 آژیر اخطار درگیر بودن ترمز دستي 
اگر با سرعت حدود )5km/h )3mph یا بیش تر در حال رانندگي باشید و ترمز دستي درگیر باشد، آژیر به صدا 

درخواهد آمد. )f صفحه 427، 436(
 استفاده در فصل زمستان

f صفحه 240

   پیش از رانندگي
ترمز دستي را کاماًل آزاد نمایید.

بر عملکرد  از حد قطعات ترمز شده،  به داغ شدن بیش  با خودرو حین درگیر بودن ترمز دستي منجر  رانندگي 
ترمزگیري تأثیر گذاشته و منجر به افزایش سایش ترمزها مي گردد.

 توجه
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 کلید چراغ هاي جلو

چراغ هاي جلو به طور دستي یا اتوماتیک عمل مي کنند.

  دستورالعمل های عملکردی

انتهاي دسته را بچرخانید تا چراغ ها به نحو زیر عمل کنند:
A نوع 

روز:  در  روشن  چراغ هاي  فاقد  خودروهاي 
خاموش

خودروهاي مجهز به چراغ هاي روشن در روز: 
چراغ هاي روشن در روز روشن مي شوند.

چراغ هاي موقعیت جلو، عقب، پالک راهنمایي 
رانندگي و جلو داشبورد روشن مي شوند.

چراغ هاي جلو و ذکر شده در باال روشن مي شوند.
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B نوع 

)در  روز  در  روشن  چراغ هاي  جلو،  چراغ هاي 
لیست  چراغ هاي  تمام  و  بودن(  مجهز  صورت 
شده در زیر به طور اتوماتیک روشن و خاموش 

مي شوند.
استارت  و  ورود  سیستم  به  مجهز  )خودروهاي 
در  موتور  سوئیچ  داشتن  قرار  حین  هوشمند: 

)"ON" وضعیت روشن
استارت  و  ورود  سیستم  به  مجهز  )خودروهاي 
در  موتور  سوئیچ  داشتن  قرار  حین  هوشمند: 

)"IGNITION ON" وضعیت
چراغ هاي جلو، عقب، پالک راهنمایي و رانندگي و جلو داشبورد روشن مي شود.

چراغ هاي جلو وتمام چراغ هاي باال روشن مي شوند.
چراغ های جلو و چراغ های ذکر شده در باال روشن می شود.

خودروهای فاقد چراغ های روشن در روز: خاموش
خودروهای دارای چراغ های روشن در روز: چراغ های روشن در روز فعال

AUTO
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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 شود.

اهرم را به سمت خود کشیده و رها کنید تا چراغ هاي جلو ی  
نور باال یکبار چشمک بزنند.

با روشن و خاموش کردن چراغ  های جلو، چراغ های نورباال چشمک می زنند.

ارتفاع نور چراغ هاي جلو را مي توان بر اساس تعداد سرنشینان و شرایط بارگیري تنظیم نمود.
 ارتفاع نور چراغ هاي جلو را باال ببرید.

 ارتفاع نور چراغ هاي جلو را پایین ببرید.

راهنماي تنظیم کلید مدور

  روشن کردن چراغ هاي جلو نور باال

  کلید تنظیم دستي چراغ هاي جلو )در صورت مجهز بودن(

کلید مدورشرایط سرنشینان و میزان بار
نوعB 2*نوعA 1*میزان بارسرنشینان

00بدون بارراننده

00بدون بارراننده و سرنشین

1.51.5بدون بارتمام صندلي ها پر هستند

22.5صندوق عقب پرتمام صندلي ها پر هستند

33صندوق عقب پرراننده

*1: در کشورهاي مالزي و تایلند

*2: در کشورهاي دیگر
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 چراغ هاي روشن در روز )در صورت مجهز بودن(
برای اینکه خودروی شما برای دیگر رانندگان قابل مشاهده باشد هرگاه موتور روشن و ترمز دستی آزاد شود چراغ های 

موقعیت جلو به طور اتوماتیک روشن می شوند. چراغ هاي روشن در روز براي استفاده در شب طراحي نشده اند.
 سنسور کنترل چراغ هاي جلو )در صورت مجهز بودن(

شیشه  به  چیزی  هر  یا  گیرد،  قرار  سنسور  روي  اگر جسمی 
جلو متصل شود یا جسمی جلوي سنسور را بگیرد، سنسور به 

درستي عمل نمي کند.
وسیله سنسور  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.

 خاموش شدن اتوماتیک )در صورت مجهز بودن چراغ ها(
 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

اگر سوئیچ در وضعیت تجهیزات جانبي "ACC" یا قفل "LOCK" قرار داشته و درب راننده باز شود، چراغ هاي جلو 
و عقب به طور اتوماتیک خاموش مي شوند.

چراغ هاي جلو را مجدداً روشن کرده، سوئیچ را در وضعیت روشن "ON" قرار داده یا کلید چراغ هاي جلو را خاموش 
کرده و سپس مجدداً روشن نمایید.

 خودروهاي مجهزبه سیستم ورود و استارت هوشمند
اگر سوئیچ در وضعیت تجهیزات جانبي ACCESSORY یا خاموش قرار داشته و درب راننده باز شود، چراغ هاي 

جلو و عقب به طور اتوماتیک خاموش مي شوند.
چراغ هاي جلو را مجدداً روشن کرده، سوئیچ را در وضعیت روشن "IGNITION ON" قرار داده یا کلید چراغ هاي 

جلو را خاموش کرده و سپس مجدداً روشن نمایید.
 تنظیم اتوماتیک چراغ هاي جلو

بر اساس تعداد سرنشینان و میزان بار درون خودرو، چراغ هاي جلو به طور اتوماتیک تنظیم مي گردد تا از عدم 
تداخل نور چراغ هاي جلو با دید دیگر رانندگان اطمینان حاصل شود.
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 آژیر یادآور چراغ ها )در صورت مجهز بودن(
اگر موتور متوقف شده، درب راننده باز شود و چراغ ها روشن باشند آژیر به صدا در مي آید.

 عملکرد حفظ باتري
در شرایط زیر، چراغ هاي جلو و بقیه چراغ هاي روشن پس از 20 دقیقه خاموش می شوند تا از خالي شدن باتري 

خودرو جلوگیري شود:
 چراغ هاي جلو و/یا عقب روشن مانده باشند.

 سوئیچ در موقعیت قفل "LOCK" )خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند(
یا خاموش )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( باقی مانده باشد.

این عملکرد را مي توان درمواقع زیر غیرفعال نمود:
 "IGNITION ON" یا  هوشمند(  استارت  و  ورود  فاقد سیستم  )خودروهاي   "ON" روشن  وضعیت  در  زماني که سوئیچ   

)خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار داشته باشد.
 زماني که کلید چراغ ها فعال باشد.

 زماني که درب یا درب صندوق عقب باز یا بسته شود.
  سفارشی سازي

تنظیمات )به طور مثال حساسیت سنسور نور( قابل تغییر است.
)مشخصه های سفارشی سازي: f صفحه 495(
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 هشدار

 پیشگیري هاي مرتبط با کلید مدور تنظیم دستي نور چراغ هاي جلو
پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید.

عدم توجه به موارد زیر مي تواند منجر به آسیب دیدن خودرو و درنتیجه تصادف و در نهایت صدمات 
جسمي جدي یا حتي مرگ گردد.

 حین حرکت خودرو از تنظیم نورچراغ هاي جلو، اجتناب نمایید.
 پیش از رانندگي ارتفاع نور چراغ هاي جلو را در میزان صحیح تنظیم نمایید.

 جهت پیشگیري از خالي شدن باتري ها
از روشن گذاشتن چراغ ها،  حین عمل نکردن موتور خودداری نمایید.

 توجه
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کلید )دسته( چراغ هاي مه شکن*

  چراغ هاي مه شکن دید عالي را در شرایط رانندگي سخت همانند بارندگي و مه فراهم مي آورد.

 کلید چراغ  مه شکن جلو

چراغ مه شکن جلو را خاموش مي کند.

چراغ مه شکن جلو را روشن مي کند.

   کلید چراغ مه شکن عقب
           چراغ مه شکن عقب را خاموش مي کند.
  چراغ مه شکن عقب را روشن مي کند.

آزاد کردن حلقه دسته راهنما را به برمي گرداند.
راهنما، چراغ هاي مه شکن عقب  عملکرد مجدد حلقه دسته  

را خاموش مي کند.

*: درصورت مجهز بودن
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 کلید چراغ هاي مه شکن جلو و عقب
چراغ هاي مه شکن جلو و عقب را خاموش مي کند.

چراغ هاي مه شکن جلو را روشن مي کند.
چراغ هاي مه شکن جلو و عقب را روشن مي کند.

آزاد کردن حلقه، دسته راهنما را به         برمي گرداند.
چراغ هاي فقط  راهنما،  دسته  حلقه  مجدد   عملکرد 

مه شکن عقب را خاموش مي کند.

 در شرایط زیر مي توان چراغ هاي مه شکن را فعال نمود.
 خودروهاي مجهز به کلید چراغ مه شکن جلو

چراغ هاي جلو یا چراغ هاي موقعیت جلو روشن باشند.
 خودروهاي مجهز به کلید چراغ  مه شکن عقب

چراغ هاي جلو روشن باشند.
 خودروهاي مجهز به کلید چراغ هاي مه شکن عقب و جلو

چراغ هاي مه شکن جلو: چراغ هاي جلو یا چراغ هاي موقعیت جلو روشن باشند.
چراغ هاي مه شکن عقب: چراغ هاي مه شکن جلو روشن باشند.



 3-4. عملکرد چراغ ها و برف پاک کن ها206

 دسته برف پاک کن و شیشه شوي

  عملکرد دسته برف پاک کن

 فاقد عملکرد متناوب برف پاک کن شیشه جلو
عملکرد برف پاک کن شیشه جلو با سرعت کم

عملکرد برف پاک کن شیشه جلو با سرعت زیاد
عملکرد موقت

 مجهز به عملکرد متناوب برف پاک کن شیشه جلو
عملکرد متناوب برف پاک کن شیشه جلو )در

صورت مجهز بودن(
عملکرد برف پاک کن شیشه جلو با سرعت کم

عملکرد برف پاک کن شیشه جلو با سرعت زیاد
عملکرد موقت
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خودروهاي مجهز به تنظیم کننده سرعت: حین انتخاب عملکرد متناوب می توان فواصل زمانی را تنظیم نمود.
  افزایش سرعت عملکرد متناوب برف پاک کن شیشه جلو
 کاهش سرعت عملکرد متناوب برف پاک کن شیشه جلو

 برف پاک کن هاي شیشه جلو مجهز به حسگر باران
زماني که وضعیت "AUTO" انتخاب مي شود، برف پاک کن ها پس از تشخیص بارش به طور اتوماتیک فعال مي شوند. 

سیستم به طور اتوماتیک بر اساس حجم باران و سرعت خودرو، سرعت برف پاک کن ها را تنظیم مي کند.
 ATUO عملکرد برف پاک کن شیشه جلو با حسگر باران
           عملکرد برف پاک کن شیشه جلو با سرعت پایین
           عملکرد برف پاک کن شیشه جلو با سرعت زیاد

           عملکرد موقت

زماني که "AUTO" انتخاب شود، مي توان میزان حساسیت را با چرخاندن حلقه دسته به ترتیب زیر تنظیم نمود:
 افزایش حساسیت حسگر باران 
 کاهش حساسیت حسگر باران
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طور  به  شیشه شوي،  کردن  فعال  از  پس  پاک کن  برف 
اتوماتیک چند بار حرکت رفت و برگشت مي کند.

 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 )خودروهاي مجهز به برف پاک کن شیشه جلو دارای حسگر باران(

حتي زماني که برف پاک کن ها در وضعیت "ATUO" قرار ندارند، پس از استفاده از شیشه شوي، سرعت عملکرد برف 
پاک کن بر اساس سرعت خودرو تغییر مي کند )تا زماني که عملکرد جلوگیري از قطره برف پاک کن فعال شود، به 

تأخیر مي  افتد(
 سنسور قطره باران )خودروهاي مجهز به برف پاک کن شیشه جلو حسگر باران(

 سنسور قطره باران میزان قطرات باران را محاسبه مي کند.
سنسور به صورت چشمی عمل می کند. زماني که نور خورشید 
حین طلوع و غروب خورشید به شیشه جلو مي تابد یا زماني که 
حشرات و امثال آن ها بر روي شیشه جلو هستند، این سنسور  

ممکن است به درستي عمل نکند.

 اگر کلید برف پاک کن در وضعیت "ATUO" قرار گرفته و سوئیچ در وضعیت روشن " IGNITION ON" باشد، برف 
پاک کن یک بار کار می کند تا، فعال شدن حالت "AUTO" را نشان  دهد.

30- یا پایین تر باشد، عملکرد اتوماتیک فعال  C )-22 F( 85 یا باالتر، یا C )185 F( اگر دماي سنسور قطره باران 
نمي شود. در این صورت، برف پاک کن در هر وضعیتي بجز "AUTO" عمل مي کند.

 اگر مایع شیشه شوي روی شیشه جلو پاشیده نمی شود.
مسدود شدن نازل شیشه شوي و وجود مایع در مخزن مایع شیشه شوي را کنترل نمایید.

  عملکرد دوگانه برف پاک کن / شیشه شوي
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 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.
برف  به  مجهز  )خودروهاي   "AUTO" حالت  در  جلو  شیشه  پاک کن  برف  از  استفاده  با  مرتبط  هشدار   

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 
تا در مسیر برف پاک کن قرار  باشید  یا دیگر اجسام  انگشتانتان  ناگهاني فعال شود. مراقب  شیشه جلو به طور 

نداشته باشد.

 توجه

 حین خشک بودن شیشه جلو
از برف پاک کن ها استفاده نکنید، چرا که به شیشه جلو 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 شده، آسیب مي بیند.

 حین مسدود شدن نازل
دراین صورت، با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.

از بازکردن نازل با سوزن یا اجسام مشابه خودداري نمایید. نازل صدمه مي بیند.
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 باز کردن درب باک )بنزیني(

  پیش از سوختگیري خودرو

براي باز کردن درب باک، مراحل زیر را دنبال نمایید:

 تمام درب ها و پنجره ها را بسته و موتور را خاموش کنید
 از مناسب بودن نوع سوخت اطمینان حاصل نمایید.

 نوع سوخت
: 3ZR-FE 2 وZR-FE ، 1ZR-FE موتورهاي

بنزین بدون سرب، با عدد اکتان آزمایشگاهي 91 یا باالتر
 : 2ZR-FBEموتور

بنزین بدون سرب یا ترکیب بنزین بدون سرب با حداکثر%85 اتانول، با عدد اکتان آزمایشگاهي 91 یا باالتر
: 1ZZ-FEموتور

بنزین بدون سرب یا سرب دار، با عدد اکتان آزمایشگاهي 91 یا باالتر
: 1ZR-CNG موتور

بنزین: بنزین بدون سرب، با عدد اکتان آزمایشگاهي 91 یا باالتر
CNG: گاز طبیعي  فشرده )f صفحه 210(

)2ZR-FBE استفاده از بنزین دارای اتانول را در موتور بنزینی )بجز موتور 
تا زمانی که میزان اتانول بنزین کم تر از ٪10 باشد، تویوتا مصرف آن را مجاز مي داند. مطمئن شوید که بنزین 

مخلوط شده با اتانول مورد استفاده داراي عدد اکتان آزمایشگاهي ذکر شده در باال باشد.
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 هشدار

 حین سوخت گیري خودرو
به  منجر  می تواند  زیر  موارد  به  توجه  عدم  بگیرید.  نظر  در  را  زیر  پیشگیري هاي  سوخت گیري  حین 

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.
 همیشه درب باک را گرفته و آهسته بچرخانید. حین باز کردن درب باک صداي هیس شنیده مي شود. 
بمانید. درهواي گرم، ممکن است سوخت  تا متوقف شدن صدا منتظر  باز کردن کامل درب،  برای 

پرفشار 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 منجر به اشتعال سوخت و آتش سوزي مي شود.

 از بازگشت به درون خودرو یا لمس اجسام و اشخاص دارای الکتریسیته ساکن اجتناب نمایید.
 حین سوخت گیري

براي پیشگیري از بیرون پاشیدن سوخت از باک، پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید:
 نازل شلنگ 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.

 توجه

 سوختگیري 
حین سوختگیري از پاشیدن سوخت به اطراف جلوگیری نمایید.

این کار می تواند منجر به آسیب دیدن خودرو، همانند عملکرد غیرعادي سیستم کنترل احتراق یا آسیب قطعات 
سیستم سوخت یا رنگ خودرو گردد.
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  1  ضامن را بکشید تا درب باک باز شود.

  2  دریچه باک را آهسته چرخانده و بردارید و از پشت درب باک 

آویزان نمایید.

پس از سوخت گیري، دریچه باک را بچرخانید تا صداي کلیک 
عکس  جهت  در  باک  درب  کردن،  رها  از  پس  شود.  شنیده 

جابه جا مي شود.

  باز کردن درب باک سوخت

 هشدار

 حین تعویض درب باک
از هیچ قطعه اي جز درب باک اصلي تویوتا استفاده نکنید. این کار منجر به آتش سوزي یا دیگر حوادث و در 

نتیجه صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ مي گردد.

  بستن درب باک
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)CNG( باز کردن درب باک سوخت 

  پیش از سوختگیري

براي باز کردن درب باک، مراحل زیر را دنبال نمایید:

 تمام درب ها و پنجره ها را بسته و موتور را خاموش کنید.
 از مناسب بودن نوع سوخت اطمینان حاصل نمایید.

  انواع سوخت
گاز طبیعی فشرده

 هشدار

 حین سوخت گیري
به  منجر  می تواند  زیر  موارد  به  توجه  عدم  بگیرید.  نظر  در  را  زیر  پیشگیري هاي  سوخت گیري  حین 

صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ  گردد.
 پس از خروج از خودرو و پیش از باز کردن درب مخزن، 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.
 اجازه ندهید کسي که الکتریسیته ساکن بدن او تخلیه نشده، به مخزن گاز باز 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 منجر به اشتعال سوخت و آتش سوزي مي شود.

 از لمس شخص یا جسمي که داراي الکتریسیته ساکن یا بازگشت به خودرو، خودداري نمایید.
   این کار منجر به جمع شدن الکتریسیته ساکن و درنتیجه خطر اشتعال می شود.

 حین سوخت گیري
براي پیشگیري از بیرون پاشیدن سوخت از مخزن گاز، پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید:

 نازل شلنگ را کامل در گلویی باک جا بزنید.
 اگر از مخزن سوخت صدای نشتی گاز شنیده می شود، بالفاصله سوختگیری را متوقف کنید. ممکن 
است گل یا آشغال در اطراف مخزن جمع شده باشد. نازل را جدا کنید و گل یا آشغال را تمیز کنید.

 اگر نشتی گاز باز هم وجود دارد، سوختگیری را متوقف کرده و مخزن گاز را در نمایندگی مجاز تویوتا 
بازرسی نمایید. 

 از پر کردن بیش از حد باک مخزن گاز خودداري نمایید.



 4-4. سوختگیری214

  1 ضامن درب مخزن را باال بکشید

  2 درپوش الستیکي را بردارید

پس از سوخت گیري، درپوش الستیکي را محکم ببندید.

  باز کردن درب مخزن گاز

  بستن درب مخزن

 هشدار

 حین تعویض درب مخزن گاز
از هیچ قطعه اي جز درب طراحی شده برای خودروی تویوتای خود استفاده نکنید. این کار منجر به آتش سوزي 

یا دیگر حوادث و در نتیجه صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ مي گردد.
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 کروز کنترل*

  خالصه عملکرد

از کروز کنترل براي حفظ سرعت تنظیم شده بدون فشار دادن پدال گاز استفاده نمایید.
     چراغ هاي نشانگر

      اهرم کروز کنترل

کروز  عملکرد  فشرده،  را   "ON-OFF" روشن-خاموش  دکمه   1  

کنترل را فعال نمایید.
چراغ نشانگر کروز کنترل روشن مي شود.

براي غیرفعال کردن کروز کنترل، کلید را مجدداً فشار دهید.

  2 سرعت خودرو را تا سرعت دلخواه افزایش یا کاهش دهید، اهرم 

را به سمت پایین فشار دهید تا سرعت تثبیت شود.
چراغ "SET" روشن مي شود.

شده  تنظیم  اهرم، سرعت  کردن  رها  زمان  در  خودرو  سرعت 
خودرو می گردد.

  تنظیم سرعت خودرو

* : درصورت مجهز بودن
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براي تغییر سرعت ثابت، اهرم را تا زمان رسیدن به سرعت دلخواه حرکت دهید.
 افزایش سرعت
کاهش سرعت

تنظیمات کوچک: اهرم را به صورت لحظه اي در جهت دلخواه 
حرکت دهید.

تنظیمات بزرگ: اهرم را در جهت دلخواه نگه دارید.

سرعت ثابت به روش زیر کاهش یا افزایش مي یابد:
تنظیمات ظریف: با هر بار فشار اهرم سرعت )1.6km/h )1mph تغییر مي کند.

تنظیمات بزرگ: تا رها کردن اهرم سرعت ثابت به طور مداوم افزایش یا کاهش مي یابد.

       اهرم را به سمت خود بکشید تا کروز کنترل غیرفعال شود.
       حین ترمزگیري نیز تنظیمات سرعت غیرفعال مي شود

از  تا عملکرد کروز کنترل  باال فشار دهید  به سمت  را  اهرم 
سرگرفته شود.

از سرگیري زماني امکان پذیر است که سرعت خودرو بیش ازحدود )km/h )25 mph 40 باشد.

  تنظیم سرعت ثابت

  لغو و از سرگیري کنترل سرعت ثابت
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 کروز کنترل زماني فعال مي شود که:
 خودروهاي مجهز به گیربکس اتوماتیک

 دنده در D یا محدوده 3 باشد.
 سرعت خودرو بیش از حدود )40km/h )25 mph باشد.

 خودروهاي مجهز به گیربکس با ضریب دنده پیوسته
 دنده در D یا محدوده 4 یا باالتر از M باشد.

 محدوده 4 یا باالتر با استفاده از کلیدهاي دنده روي غربیلک فرمان انتخاب شده باشد.
 گاز دادن پس از تثبیت سرعت خودرو

 سرعت خودرو را مي توان به صورت عادي افزایش داد. پس از گاز دادن، سرعت تثبیت شده از سر گرفته مي شود.
 حتي بدون غیرفعال کردن سیستم کروز کنترل، ابتدا سرعت خودرو را به سرعت دلخواه افزایش دهید و سپس 

اهرم کروز کنترل را به سمت پایین فشار دهید 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 حاضر خودرو کاهش یابد.

در این حالت، سرعت تثبیتي به حافظه سپرده شده، از سرگیري نخواهد شد.
 سرعت واقعي خودرو زیر )40km/h )25mph باشد.

  VSC فعال شده باشد )درصورت مجهز بودن(
  اگر چراغ نشانگر کروز کنترل زرد رنگ روشن شود )خودروهاي مجهز به صفحه نمایش مانیتور رانندگي(
یا پیغام اخطار کروز کنترل در صفحه نمایش چند منظوره نمایش داده شود )خودروهاي مجهز به صفحه 

نمایش چند منظوره(
براي غیرفعال نمودن کروز کنترل "ON- OFF" را فشار دهید، برای فعال شدن دوباره، 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 مراجعه نمایید.

    5-4. استفاده از سیستم های حمایتی رانندگی



218

 هشدار

 براي جلوگیري از فعال شدن ناخواسته کروز کنترل
در صورت عدم استفاده از کروز کنترل دکمه را فشار دهید "ON-OFF" 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 مي گردد.
 در ترافیک سنگین

 در جاده هاي با پیچ هاي شدید
 در جاده هاي بادگیر

 در جاده هاي لغزنده همانند جاده هاي پوشیده از باران، یخ یا برف
 در شیب هاي شدید

 ممکن است به دلیل رانندگي روي سطح لغزنده، سرعت خودرو از سرعت تنظیمي باالتر رود.
 حین بکسل نمودن اضطراري

 5-4. استفاده از سیستم های حمایتی رانندگی
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 انواع سنسورها

     سنسورهاي گوشه جلو*                                       سنسورهاي وسط عقب
 سنسورهاي گوشه عقب*

*: مدل های 6 سنسوره

 کلید سنسور کمکي پارک تویوتا
 خودروهاي فرمان سمت چپ                                   خودروهاي فرمان سمت راست

سنسور کمکي پارک تویوتا را روشن یا خاموش نمایید.
حین روشن بودن، چراغ نشانگر روشن شده، فعال بودن سیستم را به اطالع راننده مي رساند.

  *: در صورت مجهز بودن

 سنسور کمکي پارک تویوتا *

حین پارک موازي یا حرکت در پارکینگ، فاصله با موانع از طریق سنسورها اندازه گیري شده و توسط 
را  اطراف  این سیستم،  از  استفاده  داده مي شود. همیشه حین  اطالع  راننده  به  آژیر  و  نشانگر  چراغ 

کنترل نمایید.

    5-4. استفاده از سیستم های حمایتی رانندگی
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 چراغ نشانگر و آژیر سنسور کمکي پارک تویوتا )فقط مدل 6 سنسور( 
زماني که سنسور مانعي را شناسایي کند، آژیر به صدا در مي آید. در مدل هاي داراي 6 سنسوره، نشانگر سنسور 
نیز چشمک مي زند. زماني که بیش از یک سنسور مانعي را شناسایي کنند، آژیر در سطح سنسوري که مانع را 

نزدیکتر شناسایي کرده، به صدا در مي آید.
 عملکرد سنسور گوشه جلو

 عملکرد سنسور گوشه عقب
 عملکرد سنسور وسط عقب

 سنسورهاي گوشه اي

 سنسورهاي وسط عقب

  عملکرد سیستم

نشانگر و آژیرفاصله تقریبی تا مانع

متناوب)1.5ft تا cm  )2.0 45 تا 60

متناوب سریع)1.0ft تا cm  )1.5 30 تا 45
30 cm )1.0 ft( مداومکمتر از

نشانگر* و آژیرفاصله تقریبی تا مانع

متناوب آهسته)ft 2.0 تا cm )90  60 تا 150
متناوب)ft 1.5 تا cm )2.0  45 تا 60
متناوب سریع)ft 1.5 تا cm )2.0  35 تا 45

cm 35  )1.1 ft( مداومکمتر از

*: مدل 6 سنسور
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  محدوده شناسایي سنسورها

60 cm  )2.0ft( حدود 
50 cm  )4.9ft( حدود 

دیاگرام محدوده تشخیص سنسورها را نشان مي دهد. توجه 
خیلي  که  را  موانعي  نمي توانند  سنسورها  که  باشید  داشته 

نزدیک به خودرو هستند را شناسایي کنند.
محدوده سنسورها بسته به شکل اجسام و عوامل دیگر ممکن 

است تغییر کند.
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 سنسورهاي وسط و گوشه عقب فقط زماني عمل مي کنند که
دنده در عقب R قرار داشته باشد.

 سنسورهاي گوشه جلو زماني عمل مي کنند که
 10  km/h )6 mph( قرار نداشته و سرعت خودرو حدود )بجز خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي( P دنده در پارک

یا کمتر باشد.
 اطالعات شناسایي سنسور

 محدوده شناسایي سنسورها به گوشه هاي خودرو و اطراف سپر عقب محدود مي شود.
 موانع خیلي نزدیک به سنسور ممکن است شناسایي نشوند.

 زماني که مانعي شناسایي شود، اندکي زمان مي برد تا آژیر به صدا در آمده، چراغ روشنگر روشن شود. بنابراین 
)cm )1.0 ft 30 از مانع قرار گیرد، حتی اگر  ممکن است پیش از عملکرد آژیر و نشانگر، خودرو در فاصله

سرعت خودرو خیلی کم باشد.
 حتي زماني که مانع پایین تر از سنسور قرار گرفته یا مانعي باریک همانند میله اي نازک یکبار شناسایي شود، 

ممکن است ناگهان با نزدیکتر شدن خودرو به مانع دیگر شناسایی نشود.
 زماني که سیستم صوتي یا سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( در حال استفاده است، ممکن است شنیدن 

صداي آژیر به دلیل صداي سیستم صوتي یا صداي فن شنیده نشود.
 برخي شرایط خودرو و محیط اطراف ممکن است توانایي سنسور در شناسایي صحیح مانع را تحت تأثیر قرار دهد. 

شرایط خاص در زیر لیست شده اند.
 کثیفي، برف یا یخ روي سنسور را پوشانده باشد.

 سنسور یخ زده باشد.
 سنسور به هر روشي پوشانده شده باشد

 خودرو به شدت به یک سمت کج شده باشد.
 در جاده اي به شدت پر از دست انداز، در شیب روی ماسه یا چمن

 در نزدیکي خودرو صدایی وجود دارد همانند بوق خودروها، موتورسیکلت ها، ترمزهاي بادي خودروهاي بزرگ، 
یا دیگر صداهاي بلند تولید کننده امواج آلتراسونیک )فراصوتی( وجود دارد.

 خودروي دیگر مجهز به سنسور کمکی پارک در نزدیکي باشد.
 سنسور با الیه اي از آب یا باران شدید پوشانده شده باشد.

 خودرو به آنتن بي سیم یا گارد )ضربه گیر( مجهز شده باشد.
 مانع زیر سپر باشد

 مانع خیلي نزدیک به سنسور باشد.
 سپر یا سنسور ضربه شدید خورده باشد.

 خودرو به جدولي بلند یا منحني نزدیک شود
 در نور بسیار شدید یا هوا بسیار سرد

 سیستم تعلیق غیر اصلي تویوتا )به طور مثال سیستم تعلیق پایین آمده( نصب شده باشد. 
عالوه بر مثال هاي باال، مواقعي وجود دارد که سنسور عالئم جاده و دیگر اجسام را به دلیل شکل شان نزدیکتر شناسایي می کند.
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 ممکن است سنسور موانع را به دلیل نوع شکل شناسایی نکند. توجه خاصي به موانع زیر داشته باشید:
 سیم ها، حصارها، طناب ها و غیره

 پنبه، برف و دیگر موادي که امواج صوت را جذب مي کنند.
 اجسام با زاویه های تند

 اجسام کوتاه
 اجسام بلند با بخش هاي باالیي بیرون زده در جهت خودرو

 اشخاص ممکن است به دلیل جنس لباس هایش شناسایي نشوند.
 نقص هاي احتمالی سیستم 

اگر نشانگر به شکل زیر نمایش داده شود، ابتدا سنسور را از نظر وجود آلودگی یا دیگر پوشاننده ها کنترل نمایید. 
در صورت کثیف بودن، سنسور را تمیز کنید. اگر سنسور تمیز است و باز هم نشانگر روشن است، نقصي در سنسور 

پارک تویوتا وجود دارد. براي بازرسي خودرو به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
 با اینکه مانعي وجود ندارد، نشانگر چشمک زده و آژیر به صدا در مي آید.

 نشانگر روشن است، اما صداي آژیر شنیده نمي شود.

 هشدار

 هشدار حین استفاده از سنسور پارک تویوتا
پیشگیري هاي زیر را مد نظر قرار دهید. عدم توجه به موارد زیر مي تواند منجر به ناتواني در رانندگي ایمن و 

همچنین تصادف گردد.
 سنسور کمکي پارک تویوتا به منظور کمک براي پارک طراحي شده و جایگزیني براي قضاوت فرد نیست. 

مطمئن شوید که تصمیمات خود را بر اساس مشاهداتتان مي گیرید.
)km/h )6 mph 10 از سنسور استفاده نکنید.  حین رانندگی با سرعت بیش از 

 تجهیزات جانبی را به محدوده سنسورها متصل نکنید.

    نکاتي براي سنسور پارک تویوتا
  از پاشیدن شدید آب یا بخار به محدوده سنسور خودداري نمایید.

 این کار منجر به نقص فنی سنسور می گردد.
   اگر خودرو تصادف کرده است، ممکن است سنسور آسیب دیده و در نتیجه منجر به نقص سیستم گردد.

 با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.

 توجه
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 مانیتور دید عقب*

حین دنده عقب گرفتن برای مثال حین پارک،  مانیتور دید عقب از طریق نمایش خطوط راهنما و تصویري  
از عقب خودرو به راننده کمک مي کند.

نمایشی روي صفحه  اصلي  با تصویر  است  و ممکن  بوده  مثال  به عنوان  این بخش  داده شده در  نمایش  صفحه 
خودروي شما متفاوت باشد.

B نوع                                                     A نوع  

داده  نمایش   "IGNITION ON" موقعیت در  و سوئیچ   R در عقب  دنده  داشتن  قرار  دید عقب حین  تصویر 
مي شود.

مانیتور دید عقب در مواقع زیر غیرفعال مي شود:
  زماني که دنده در هر موقعیتي بجز عقب R باشد.

  نوع A : صفحه نمایش بیش از 5 دقیقه روشن باشد.
  نوع B : صفحه نمایش در حال استفاده باشد.

  *: در صورت مجهز بودن
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  استفاده از مانیتور دید عقب

 خطوط راهنماي عرضي خودرو
خطوط، نشانگر مسیر راهنما حین دنده عقب گرفتن خودرو به صورت مستقیم است.

عرض نمایشی بیشتر از عرض واقعی خورو است.
 خطوط راهنماي مرکزي خودرو

این نشانگر مرکز تخمینی خودرو روي زمین است.
 خطوط راهنماي فاصله 

این خطوط نشان دهنده نقاط تقریبي )1.5 f.t( m 0.5 )قرمز( از مرکز لبه سپر است.
 خطوط راهنماي فاصله

این خطوط نشان دهنده فاصله پشت خودرو، نقطه اي حدود ). 3 ft( 1m )آبي ( از لبه سپر است.

 شرح صفحه نمایش

برای ایمنی اطراف را کنترل نمایید.
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  پیشگیري هاي مرتبط با سیستم مانیتور دید عقب

 محدوده نمایش داده شده روي صفحه نمایش 
سیستم مانیتور دید عقب تصویري از زاویه دید از سپر 

محدوده عقب خودرو نمایش مي دهد.
 محدوده نمایشی روي صفحه ممکن است بر اساس 

جهت گیري خودرو متفاوت باشد.
 اجسامي که به یکي از گوشه هاي سپر نزدیک هستند 

یا زیر سپر هستند قابل نمایش نیستند.
مي کنند.  استفاده  مخصوصي  لنزهاي  از  دوربین ها   
فاصله تصویري که روي صفحه ظاهر مي شود با فاصله 

واقعي متفاوت است.
 مواردي که باالتر از دوربین قرار دارند، ممکن است در 

مانیتور نمایش داده نشوند.

گوشه هاي سپر
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 دوربین مانیتور دید عقب
دوربین مانیتور دید عقب باالي پالک راهنمایي رانندگي قرار 

گرفته است.

 استفاده از دوربین
اگر لنز دوربین کثیف شود، نمي تواند تصویر واضحي را منتقل کند. اگر قطرات آب، برف یا گل به لنز چسبیده، 
 آن را با آب شسته و با دستمال نرم خشک نمایید. اگر لنز به شدت کثیف شده با تمیز کننده اي مالیم شسته و

آب کشي نمایید.
 تفاوت بین تصویر نمایش و جاده واقعي

با خطوط جدا کننده محدوده پارک  خطوط راهنمای فاصله و خطوط راهنماي عرض خودرو ممکن است واقعاً 
موازي نباشد، حتي اگر چنین  به نظر مي رسد. حتماً به صورت چشمي کنترل کنید.

فاصله بین خطوط راهنماي عرضي خودرو و خطوط جدا کننده راست و چپ فضاي پارک ممکن است برابر نباشد، 
حتي اگر چنین به نظر مي رسد؛ حتماً به صورت چشمي کنترل کنید.

خطوط راهنماي فاصله، یک راهنماي فاصله اي براي سطح جاده صاف ارائه مي دهند. در هر کدام از شرایط زیر، 
محدوده اي از خطا بین خطوط راهنماي ثابت روي صفحه نمایش و فاصله روي جاده وجود دارد.
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 زماني که مسیر پشت خودرو به سمت باال شیب دارد
خطوط راهنماي فاصله نسبت به فاصله واقعي نزدیکتر به نظر 
فاصله  از  دورتر  است  ممکن  اجسام  دلیل  همین  به  مي رسند. 
بین  خطا  حاشیه ا ي  ترتیب،  همین  به  برسند.  نظر  به  واقعي 

خطوط راهنما و فاصله/ مسیر روي جاده وجود دارد.

 زماني که مسیر پشت خودرو به سمت پایین شیب دارد.
نظر  به  دورتر  واقعي  فاصله  به  نسبت  فاصله  راهنماي  خطوط 
مي رسند. به همین دلیل اجسام ممکن است نزدیکتر از فاصله 
واقعي به نظر برسند. به همین ترتیب حاشیه ای خطا فضا بین 

خطوط راهنما و فاصله/ مسیر روي جاده وجود دارد.
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 وقتي بخشي از خودرو پایین رفته است
وقتي بخشي از خودرو به دلیل تعداد سرنشینان یا نامتعادل قرار 
دادن بارها، پایین رفته است، حاشیه ای خطا بین خطوط راهنماي 

ثابت روي صفحه  و فاصله/ مسیر واقعی روي جاده وجود دارد.

 وقتي جسمي سه بعدي نزدیک مي شود
خطوط راهنماي فاصله بر اساس سطح صاف اجسام را )همانند جاده( نمایش می دهد. تعیین موقعیت اجسام سه 
بعدي )همانند خودرو( با استفاده از خطوط راهنماي فاصله وجود ندارد. حین نزدیک شدن به جسم سه بعدي که 

به سمت بیرون کشیده شده است )همانند کامیون هاي تخت( مراقب موارد زیر باشید.
 خطوط راهنماي فاصله

اطراف و پشت خودرو را به صورت چشمي کنترل نمایید. روي 
صفحه، به نظر مي رسد که کامیون در نقطه پارک شده است. 
با این وجود در حقیقت، اگر به نقطه  دنده عقب بگیرید، با 
کامیون برخورد خواهید کرد. بر روي صفحه، به نظر مي رسد که 
نقطه  نزدیکتر است و نقطه  دورتر است با این وجود، در 
یکسان بوده و نقطه  از  و  حقیقت فاصله نقطه  و 

 دورتر است.

حاشیه خطا
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 خطوط راهنماي عرضی خودرو
به طور چشمي اطراف و پشت خودرو را کنترل نمایید. در مواردي همانند تصویر زیر، کامیون بیرون از خطوط 
اتاق  انتهای  این وجود  با  نمي افتد.  اتفاق  با کامیون  برخورد خودرو  نظر مي رسد  به  بوده،  راهنماي عرض خودرو 
کامیون از خط راهنماي عرضي خودرو عبور کرده است. در حقیقت اگر همانند راهنماي خطوط راهنماي عرضي 

خودرو دنده عقب بگیرید، خودرو با کامیون برخورد مي کند.
 خطوط راهنماي عرضي خودرو
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  اگر متوجه هرکدام از این عالئم شدید
ممکن است متوجه عالئم زیر شوید، علت و راه حل ممکن را بررسي کرده و مجدداً کنترل نمایید.

اگر پس از انجام راه حل، عالئم برطرف نشد، خودرو را در نمایندگي مجاز تویوتا بازرسي نمایید.

  مواردي که باید بدانید

راه حلعلت ممکن 
   دیدن تصویر مشکل است

  خودرو را در مکاني تاریک قرار داده اید.
  دماي اطراف لنزها خیلي باال یا پایین است.

  دماي هواي بیرون پایین است.
  قطرات آب روي دوربین است.

  باران مي بارد یا هوا شرجي است.
  مواد خارجي )همانند گل و غیره( به دوربین چسبیده است.

  دوربین خراشیده شده است.
دوربین  به  مستقیماً  جلو  چراغ هاي  نور  یا  خورشید  نور    

مي تابد.
  خودرو زیر نور فلورسانت، نور مهتابي و انواع نورهاي دیگر 

است.

اگر این اتفاق به این دالیل رخ داد، نشان دهنده نقص فنی نیست.
حین کنترل چشمي اطراف خودرو دنده عقب بگیرید )پس از 

بهتر شدن شرایط، مجدداً ازدوربین استفاده نمایید.(
در نوع B: تصویر روي صفحه را مي توان تنظیم کرد.

براي تنظیم کردن "کتابچه راهنماي سیستم ردیاب" را مطالعه 
نمایید

  تصویر تار است

آشغال یا مواد خارجي )همانند قطره آب، برف، گل و غیره( به 
دوربین چسبیده است.

لنز دوربین را با آب تمیز کرده و با دستمال نرم خشک کنید.
در صورت محکم چسبیدن کثیفي، با صابون مالیم شسته و 

آبکشي نمایید.

 تصویر تراز نیست
براي بازرسي خودرو به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایید.دوربین یا اطراف آن تحت ضربه شدید قرار گرفته اند.
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راه حلعلت ممکن
   خطوط راهنماي ثابت خیلي خارج از تنظیم هستند.
 خودرو کج شده است )بار سنگین درون خودرو قرار دارد، 
فشار باد الستیک به دلیل پنچر شدن یا غیره پایین است(

 خودرو بر روي شیب است 

در صورت اتفاق افتادن به دالیل زیر، نقص فنی رخ نداده است.
حین کنترل چشمي اطراف خودرو، دنده عقب بگیرید

خودرو را در نمایندگي مجاز تویوتا بازرسي نماییدموقعیت دوربین خارج از تنظیم است

)A روشن/خاموش کردن صفحه نمایش )نوع 
صفحه نمایش مانیتور دید عقب را مي توان با فشار دادن دکمه 

"ATUO" روشن/ خاموش نمود.
خاموش: چراغ نشانگر زرد رنگ مي درخشد.
روشن: چراغ نشانگر سبز رنگ مي درخشد.

پس از خاموش کردن سوئیچ و چرخاندن مجدد آن به حالت 
IGNITION ON ، سیستم مجدداً فعال مي شود.

 انتخاب زبان
 نوع A )تایلندي، انگلیسي یا چیني(

      حین روشن بودن صفحه نمایش، دکمه "AUTO" را  فشار 
داده و حدود 6 تا 12 ثانیه نگه دارید.

نشانگر پس از 6 ثانیه به رنگ سبز روشن می شود.
 دکمه "ATUO" را فشار دهید.

هر بار دکمه "ATUO" فشار داده مي شود، زبان تغییر مي کند. 
کنید.  رها  را  دکمه  نظر،  مورد  زبان  به  پیغام  نمایش  حین 
پس از حدود 5 ثانیه، پیغام اخطار یکبار چشمک زده و زبان 

انتخاب شده است.

B نوع 
به "کتابچه راهنماي مالک سیستم ردیاب" مراجعه کنید.
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 هشدار

 حین استفاده از مانیتور دید عقب
مانیتور دید عقب وسیله اي تکمیلي براي کمک به راننده حین دنده عقب گرفتن است. حین دنده عقب گرفتن 

پیش از ادامه دادن، پشت و اطراف خودرو را به صورت چشمي کنترل نمایید.
براي پیشگیري از صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ بر اثر تصادف، پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید.

 هرگز حین دنده عقب گرفتن، فقط به مانیتور دید عقب تکیه نکنید. تصویر و موقعیت خطوط راهنماي نمایشی 
در صفحه ممکن است با واقعیت متفاوت باشند.

حین دنده عقب گرفتن، با هر خودرو، مراقب باشید
 حین دنده عقب گرفتن آهسته برانید و برای کنترل سرعت خودرو پدال ترمز را فشار دهید.

 دستورالعمل های داده شده فقط راهنما هستند.
اینکه کي و چگونه غربیلک فرمان را بچرخانید بر اساس شرایط ترافیک، وضعیت سطح جاده، شرایط خودرو و 

غیره متفاوت است. پیش از استفاده از مانیتور دید عقب، دانستن این موارد حائز اهمیت است.
 حین پارک، پیش از جابه جا کردن از جاشدن خودرو در فضاي پارک اطمینان حاصل نمایید.

 در موارد زیر از مانیتور دید عقب استفاده نکنید:
  در سطح جاده یخ زده، لغزنده یا در برف

  حین استفاده از زنجیر چرخ یا الستیک زاپاس سایز کوچک
  زماني که درب صندوق عقب کاماًل بسته نیست.

  روي جاده هایي که مستقیم و صاف نیستند، همانند جاده هاي پیچ دار یا لغزنده.
 در دماي پایین، صفحه نمایش ممکن است تاریک شده یا تصویر کم رنگ شود. زماني که خودرو حرکت مي کند، 
ممکن است تصویر برهم بخورد یا دیدن تصویر روي صفحه غیرممکن شود. پیش از ادامه از کنترل اطراف 

خودرو با چشم و استفاده از تمام آینه ها اطمینان حاصل نمایید.
 اگر اندازه الستیک ها تغییر کند، موقعیت خطوط راهنماي ثابت نمایشی روي صفحه ممکن است تغییر کند.

 دوربین از لنزي مخصوص استفاده مي کند. فاصله اجسام و افراد پیاده که نمایش داده مي شود با فاصله واقعي 
متفاوت است. )f صفحه 227(
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 توجه

 نحوه استفاده از دوربین
 مانیتور دید عقب در موارد زیر به درستي عمل نمي کند.

 اگر عقب خودرو ضربه بخورد، موقعیت و زاویه سوار شدن دوربین مي تواند تغییر کرده باشد.
 از آنجاکه دوربین داراي ساختار ضدآب است، ازجدا کردن، پیاده کردن یا دستکاري آن خودداري نمایید. این 

کار مي تواند منجر به عملکرد نادرست دوربین گردد.
 از ساییدن شدید لنز دوربین خودداري نمایید. اگر لنز دوربین خراشیده شود، تصویر واضحي منتقل نخواهد کرد.

این  در  بچسبد.  دوربین  به  پوشاننده شیشه  یا  واکس خودرو، شیشه شوي  ندهید حالل هاي طبیعي،  اجازه   
صورت، بالفاصله آن را تمیز کنید.

 در صورت تغییر شدید دما، همانند ریختن آب داغ بر روي خودرو در هواي سرد، ممکن است سیستم به درستي 
عمل نکند.

 حین شستن خودرو، از پاشیدن شدید آب به دوربین یا محدوده دوربین خودداري نمایید. این کار می تواند 
منجر به نقص فنی دوربین  شود.

 حین قرار داشتن دوربین زیر نور مستقیم فلورسانت یا نور دیگر، پرتوهای نور و محدوده اطراف روشن شده و 
به صورت لرزان دیده مي شوند.

 از ضربه زدن به دوربین خودداري نمایید چراکه منجر به نقص فنی دوربین مي گردد. در این صورت، در اولین 
فرصت ممکن خودرو را در نمایندگي تویوتا بازرسي نمایید.
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 سیستم هاي کمکي رانندگي

براي کمک به افزایش ایمني و عملکرد رانندگي، سیستم هاي زیر در پاسخ به شرایط مختلف 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()در صورت مجهز بودن(
حین ترمزگیري ناگهاني، یا درگیر شدن ترمزها حین رانندگی روی جاده لغزنده  به جلوگیري از قفل شدن چرخ ها 

کمک مي کند.

 ترمز کمکي )درصورت مجهز بودن(
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( )در صورت مجهز بودن(
به راننده کمک مي کند تا حین دور زدن ناگهاني یا دور زدن در جاده هاي لغزنده، از سرخوردن خودرو را کنترل  کند.

 TRC )کنترل کشش( )در صورت مجهز بودن(
به حفظ قدرت رانندگي کمک کرده و از درجا چرخیدن چرخ هاي محرک حین شروع به حرکت خودرو یا گاز دادن 

بر روي جاده هاي لغزنده جلوگیري مي کند.

 EPS )فرمان با نیروی کمکی برقی(
از یک موتور الکتریکي براي کاهش نیروي الزم برای چرخاندن فرمان استفاده مي کند.
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TRC/ VSC حین عملکرد سیستم هاي  

حین عملکرد سیستم هاي TRC/ VSC چراغ نشانگر لغزش 
چشمک مي زند.

TRC غیر فعال نمودن سیستم  

در صورتي که خودرو در گل، آشغال یا برف گیرکرده است، سیستم TRC ممکن است نیروي وارده از موتور به 
الستیک ها را کاهش دهد. فشار دادن دکمه  سیستم را خاموش کرده، در این صورت جابه جا کردن و بیرون 

آوردن خودرو آسان تر می شود.
 خودروهاي فرمان سمت چپ                                      خودروهاي فرمان سمت راست

براي خاموش کردن سیستم TRC، دکمه            را سریع فشار داده و رها کنید.

   چراغ نشانگر "TRC OFF" روشن می شود.
براي روشن کردن سیستم، دکمه  را مجدداً فشار دهید.
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VSC و TRC خاموش کردن هر دو سیستم 
براي خاموش کردن سیستم TRC و VSC حین توقف خودرو، دکمه را به مدت بیش از 3 ثانیه فشار داده و 

نگه دارید.
چراغ نشانگر "TRC OFF" و چراغ نشانگر "VSC OFF" روشن مي شود.

براي روشن کردن سیستم، مجدداً دکمه را فشار دهید.
VSC و TRC ترمز کمکي و سیستم هاي ،ABS صدا و لرزش ایجاد شده بر اثر عملکرد 

 حین روشن شدن موتور یا بالفاصله پس از حرکت خودرو، ممکن است صدایي از محفظه موتور شنیده شود. این 
صدا بیانگر نقص فنی در سیستم هاي فوق نیست.

 در صورت بروز هر کدام از شرایط زیر حین عملکرد سیستم هاي ذکر شده، مشکلي در سیستم ها به وجود نیامده است.
  لرزش بدنه خودرو و فرمان 

  صداي موتور پس از توقف خودرو
ABS ضربان آرام پدال ترمز پس از فعال شدن  

ABS حرکت آرام پدال ترمز به پایین پس از فعال شدن  
EPS صداي عملکرد 

زماني که غربیلک فرمان کار مي کند، ممکن است صداي موتور )صداي چرخش( شنیده  شود. این صدا بیانگر نقص  
فنی نیست

VSC و TRC عملکرد اتوماتیک سیستم هاي 
پس از خاموش کردن سیستم هاي TRC و VSC ، در شرایط زیر سیستم ها به طور اتوماتیک فعال مي شوند:

 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: سوئیچ دروضعیت قفل "LOCK" قرار گیرد.
خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: سوئیچ دروضعیت خاموش قرار گیرد.

 اگر فقط سیستم TRC خاموش شده باشد، با افزایش سرعت خودرو، سیستم TRC فعال مي شود.
اگر هر دو سیستم TRC و VSC غیر فعال شده باشند، با افزایش سرعت خودرو، سیستم مجدد فعال نمی شود.

EPS کاهش تأثیرگذاري سیستم 
از حد  بیش  از داغ کردن  براي جلوگیري  باشد،  زماني طوالنی وجود داشته  فرمان دهي مکرر در  در صورتي که 
حالت، این  در  مي رسد.  نظر  به  سنگین  فرمان  غربیلک  نتیجه  در  مي یابد.  کاهش   EPS سیستم   تأثیرگذاري 

فرمان دهي بیش از حد را متوقف کرده یا خودرو را متوقف کرده و موتور را خاموش کنید. پس از 10 دقیقه سیستم 
EPS به حالت عادي باز مي گردد.
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 هشدار

 در مواقع زیر سیستم ABS به درستي عمل نمي کند.
 چسبندگی الستیک کاهش یافته است )همانند پایه های بیش از حد فرسوده  در جاده اي پوشیده از برف(

حین رانندگي با سرعت باال روي جاده هاي مرطوب یا لغزنده خودرو روی آب باشد.
 حین رانندگی با سرعت باال در جاده های خیس یا لغزنده خودرو سر می خورد.

  ممکن است زمانی که ABS در حال عملکرد می باشد فاصله ی توقف بیش تر از شرایط عادی باشد.
 حین رانندگي در آشغال، ماسه 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، به طور مؤثر عمل نکند:

حین رانندگي بر روي جاده هاي لغزنده، حتي در حال عملکرد سیستم TRC، ممکن است کنترل جهت و قدرت 
به طور کامل بدست نیاید.

زماني که پایداري و قدرت خودرو کم شده است، با دقت رانندگي کنید.
VSC حین 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، به شدت مراقب باشید.

 زماني که سیستم هاي TRC و VSC غیر فعال هستند.
از  اطمینان  براي  این سیستم ها  آنجاکه  از  نمایید.  رانندگي  با سرعت مناسب شرایط جاده  و  بوده  بسیار مراقب 

پایداري خودرو و نیروي محرک هستند، فقط در مواقع ضروري سیستم هاي TRC و VSC را غیرفعال نمایید.
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 هشدار

 تعویض الستیک ها
اندازه، مارک، الگوي عاج و ظرفیت بار کلي همه الستیک ها با مقدار مشخص شده، اطمینان  از همسان بودن 

حاصل نمایید. عالوه بر این، از فشار باد همه ی الستیک ها با سطح فشار توصیه شده اطمینان حاصل فرمائید.
سیستم هاي TRC, ABS و VSC در صورت استفاده از الستیک هاي متفاوت کار نمي کنند.

براي اطالع از جزئیات بیشتر در مورد تعویض چرخ ها یا الستیک ها با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.
 کار با الستیک ها و سیستم تعلیق

استفاده از الستیک هاي داراي هرگونه مشکل یا دستکاري سیستم تعلیق منجر به تأثیر منفي بر سیستم هاي 
کمکي رانندگي شده و می تواند منجر به نقص فنی سیستم  گردد.
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 نکات سودمند براي رانندگي در زمستان

  آماده سازی های الزم براي زمستان

پیش از رانندگي با خودرو در زمستان آماده سازی ها و بازرسي هاي ضروري را انجام دهید. همیشه به 
روش مناسب براي شرایط آب و هوایي رانندگي نمایید.

 از روغن ها و روانکارهای مناسب براي دماي پایین استفاده نمایید.
  روغن موتور

  مایع خنک کننده موتور
  مایع شیشه شوي

 از تکنسین سرویس بخواهید شرایط باتري راکنترل نماید.
 چهار الستیک زمستاني یا زنجیرچرخ براي چرخ هاي جلو همراه در خودرو داشته باشید

از یکسان بودن اندازه و مارک چهار الستیک و مناسب بودن زنجیرچرخ ها براي سایز الستیک ها اطمینان حاصل 
نمایید.

  پیش از راندن خودرو

موارد زیر را بر اساس شرایط خودرو 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 کنترل هوا، هرگونه برف جمع شده روي دریچه هاي ورودي هوای 

جلو شیشه جلو را تمیز نمایید.
 هرگونه برف و یخ جمع شده زیادي 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.
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  حین راندن خودرو

  حین پارک خودرو

  انتخاب زنجیرچرخ

  قوانین مرتبط با استفاده از زنجیرچرخ 

آهســته گاز داده، فاصله ایمن را بین خودرو و خودروي جلویي حفظ کنید، با ســرعت کم مناســب با شــرایط جاده 
برانید.

خودرو را پارک کرده و بدون درگیر کردن ترمز دستي، دنده را در پارک P )بجز خودروهاي مجهز به گیربکس 
معمولي( یا دنده 1 یا عقب R )خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي(، قرار دهید. ممکن است ترمز دستي یخ 
زده، آزاد کردن آن ممکن نباشد. در صورت لزوم پشت چرخ ها بلوک مانع قرار دهید تا از لغزش یا خزش خودرو 

جلوگیري شود.

برای نصب زنجیرچرخ روی چرخ ها اندازه مناسب را استفاده نمایید.
اندازه زنجیرچرخ با هر الستیک تنظیم می شود.

زنجیر جانبي:
 قطر 

 عرض
30 mm )1.18 in(طول 

زنجیر عرضي:
4 mm )0.16 in(قطر  

 عرض
 طول 

قوانین استفاده از زنجیرچرخ به موقعیت و نوع جاده بستگی دارد. همیشه پیش از نصب زنجیرچرخ، قوانین را 
کنترل نمایید.

3 mm )0.12 in(

10 mm )0.39 in(

14 mm )0.55 in(

25 mm )0.98 in(
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  نصب زنجیرچرخ
حین نصب و پیاده کردن زنجیرچرخ، پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید:

 زنجیرچرخ را در مکاني امن، پیاده و سوار کنید.
 زنجیرچرخ را روي الستیک هاي جلو سوار کنید. از سوار کردن زنجیرچرخ روي الستیک هاي عقب خودداري 

نمایید.
 )1/4-1/2 mile( 0.5 -1.0 km زنجیرچرخ را روي الستیک هاي جلو تا جاي ممکن محکم سوار کنید. پس از 

رانندگي، زنجیرچرخ ها را مجدداً سفت کنید.
 براي نصب زنجیرچرخ، دستورالعمل های کارخانه سازنده را دنبال نمایید.

 هشدار

 رانندگي با الستیک هاي یخ شکن یا الستیک های برفی
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.
 از رانندگي با سرعت بیش از محدوده سرعت جاده یا محدوده سرعت الستیک برفي مورد استفاده خودداري 

نمایید.
 الستیک هاي برفي را بر روي هر چهار چرخ و نه بعضی چرخ ها نصب کنید.

 رانندگي با زنجیرچرخ
 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.
است،  کمتر  که  هرکدام   50 km/h  )30 mph( یا  زنجیرچرخ  سرعت  محدوده  از  بیش  سرعت  با  رانندگي  از   

خودداري نمایید.
 از رانندگي در جاده هاي پر دست انداز یا از روي چاله ها خودداري نمایید.

ناگهاني که منجر به ترمز موتوري  ناگهاني، فرمان دادن سریع، ترمزگیري و دنده عوض کردن  از گاز دادن   
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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 انواع سیستم های صوتي*

A نوع

B نوع

تصاویر زیر مربوط به خودروهاي فرمان چپ است. در خودروهاي فرمان راست، موقعیت برخي دکمه ها برعکس است. 
اگر خودرو به سیستم ردیاب مجهز است، به "کتابچه ی راهنماي مالک سیستم ردیاب را مراجعه نمایید."

* : درصورت مجهز بودن

1-5. عملکردهای اولیه
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 استفاده از تلفن همراه 
روي  است  ممکن  صوتي،  سیستم  از  استفاده  با  همزمان  خودرو  نزدیک  یا  داخل  همراه  تلفن  از  استفاده  حین 

بلندگوهاي خودرو پارازیت شنیده شود.
Bluetooth R  در مورد بلوتوث 

عالمت و لوگوي بلوتوث متعلق به BluetoothR  بوده و استفاده از عالمت تجاری آنها از طریق مجوز شرکت پاناسونیک 
گارانتي شده است.  دیگر عالمت تجاري و نام هاي تجاري متعلق به مالکان دیگر است.

پیشگیري از خالي شدن باتري ها
حین متوقف 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.

 توجه

                                       1-5. عملکردهای اولیه 
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 کلیدهاي کنترل سیستم صوتي روي فرمان*

برخي عملکردهاي سیستم صوتي را مي توان با استفاده از کلید هاي روي فرمان کنترل نمود. عملکردها 
بسته به نوع سیستم صوتي یا سیستم ردیاب متغیر است. براي اطالع از جزئیات بیشتر ، کتابچه راهنماي 

مالک سیستم صوتي یا سیستم ردیاب را مراجعه فرمائید.

کلید بلندي صدا :
• فشار دهید: افزایش یا کاهش بلندي صدا

• فشاردهید و نگه دارید: افزایش یا کاهش مداوم صدا

 وضعیت رادیو:
• فشار دهید : انتخاب ایستگاه رادیویي

• فشاردهید و نگه دارید : جستجو به سمت باال یا پایین 
:USB یا iPod ،بلوتوث WMA/MP3 CDوضعیت

• فشاردهید: انتخاب آهنگ / فایل
)دیسک  آلبوم  یا  فولدر  انتخاب  دارید:  نگه  و  فشاردهید   •

) USB یا  iPod ،بلوتوث ،WMA /MP3

:"MODE" کلید
• فشاردهید: سیستم را روشن کنید، منبع صوتی را انتخاب نمایید.

• فشارداده و نگه دارید: عملکرد حاضر را بی صدا یا متوقف نمایید. برای لغو حالت بی صدا یا توقف، کلید را 
مجدداً فشاردهید و نگه دارید.

 هشدار

    براي کاهش احتمال تصادف
     حین کار با کلیدهاي روي فرمان، بسیار دقت نمایید.

  عملکرد سیستم صوتي با استفاده از کلیدهاي روي فرمان

1-5. عملکردهای اولیه
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USB  پورت AUX / پورت

همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده دستگاه iPOD ، حافظه USB یا سیستم صوتی قابل حمل 
را متصل نمائید. براي انتخاب  "iPod" ، "USB" یا "AUX"  یا  را فشاردهید.

USB پورت/ AUX اتصال با استفاده از پورت  

A نوعB نوع

iPod 

درپوش را بازکرده و iPod را با استفاده از کابل iPod متصل نمایید.
اگر iPod روشن نشده است، آن را روشن کنید.

USB حافظه 
درپوش را بازکرده و USB را با استفاده از کابل USB متصل نمایید.

اگر USB روشن نشده است، آن را روشن کنید.

 پخش کننده صوتي قابل حمل
درپوش را بازکرده و پخش کننده قابل حمل را متصل نمایید.

اگر پخش کننده قابل حمل روشن نشده ، آن را روشن کنید.

 هشدار

   حین رانندگي
    از اتصال دستگاه یا کار با کلیدهاي کنترل آن خودداري نمایید.

                                       1-5. عملکردهای اولیه 
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 استفاده بهینه از سیستم صوتي

  کیفیت صدا )صداي زیر / صداي بم( و تعادل صدا را مي توان تنظیم نمود.

A نوعB نوع

 حالت حاضر را نشان مي دهد.
 تنظیمات زیر را تغییر می دهد.

• کیفیت صدا و تعادل صدا )fصفحه 249(
برای ایجاد بهترین کیفیت صدا می توان تنظیمات کیفی و تعادل صدا را تغییر داد.

   • روشن/ خاموش کردن سطح بندي صداي اتوماتیک )fصفحه 250(
 یک حالت را انتخاب کنید

2-5. استفاده از سیستم صوتی
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Aنوع

Bنوع

 استفاده از عملکرد کنترل صوتي

تغییر وضعیت حالت هاي کیفي صدا

1  

1  

3

5

2  

4

 را فشار دهید

 را فشار دهید

را فشار دهید  

را فشار دهید  

براي انتخاب گزینه "Sound Setting" را بچرخانید.

 براي انتخاب حالت مورد نظر، کلید  را بچرخانید.
"BASS" صداي بم، "TREBLE"صداي زیر ، "FADER"تعادل بلندگوهاي جلو و عقب یا " BALANCE"تعادل 

بلندگوهاي چپ و راست

3

5

2  

4

 را فشار دهید

 را فشار دهید

براي انتخاب گزینه "Sound Setting" را بچرخانید.

براي انتخاب حالت مورد نظر، کلید  را بچرخانید.
"BASS" صداي بم، "TREBLE"صداي زیر ، "FADER"تعادل بلندگوهاي جلو و عقب یا " BALANCE"تعادل 

بلندگوهاي چپ و راست یا "ASL " تنظیم اتوماتیک سطح صدا. 

                             2-5. استفاده از سیستم صوتی 
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تنظیم کیفي صدا

یا سطح صدا را تنظیم مي کند. چرخاندن 

چرخاندن به راستچرخاندن به چپسطححالت نمایشيحالت کیفیت صدا

-5 تا BASS"5"صداي بم*
زیادکم -5 تا TREBLE"5"صداي زیر*

تعادل بلندگوهاي 
F7 تا FADER"R7"جلو / عقب

به سمت عقب 
تغییر مي کند

به سمت جلو تغییر 
مي کند

تعادل بلندگوهاي 
R7 تا BALANCE"L7"چپ و راست

به سمت چپ 
تغییر مي کند

به سمت راست تغییر 
مي کند

    * : سطح کیفي صدا در هرحالت صوتي جداگانه تنظیم مي شود.
)B فقط نوع( ) ASL ( تنظیم سطح صداي اتوماتیک 

به راست، میزان ASL را به ترتیب به کم "LOW" ،  میانه "MID" و زیاد "    حین انتخاب ASL ، چرخاندن 
HIGH"تغییر  مي دهد.

به سمت چپ ، ASL را خاموش مي کند.    چرخاندن

   ASL براساس سرعت خودرو حجم و تون صدا را به طور اتوماتیک تنظیم می کند.

2-5. استفاده از سیستم صوتی
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 عملکرد رادیو

 براي گوش دادن به رادیو "AM " یا " FM " را انتخاب کنید.

A نوع

روشن / خاموش                                     دکمه انتخاب حالت
بلندي صدا                                           تنظیم فرکانس یا انتخاب یک آیتم

انتخاب ایستگاه                                     جستجوي فرکانس

                                        3-5. استفاده از رادیو 
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B نوع

 روشن / خاموش                                       جستجوي فرکانس
FM/AM بلندي صدا                                             دکمه انتخاب 

 انتخاب ایستگاه                                        اسکن ایستگاه هاي قابل دریافت
 تنظیم فرکانس یا انتخاب یک مورد

  تنظیم ایستگاه از پیش تنظیم شده

A نوع

به دنبال ایستگاه مورد نظر بگردید. یا   1 با چرخاندن  یا فشار دادن

  2 دکمه انتخاب ایستگاه مورد نظر را فشار داده و نگه دارید تا صداي بیپ شنیده شود.

به دنبال ایستگاه مورد نظر بگردید. یا یا فشار دادن   1 با چرخاندن 

  2 دکمه انتخاب ایستگاه مورد نظر را فشار داده و نگه دارید تا صداي بیپ شنیده شود.

B نوع

3-5. استفاده از رادیو
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 اسکن ایستگاه هاي رادیویي از پیش تنظیم شده
    1 دکمه را فشار داده و نگه دارید تا صداي بیپ شنیده شود.

       هرکدام از ایستگاه هاي از پیش تنظیم شده به مدت 5 ثانیه پخش مي شود.
را مجدداً فشار دهید.     2 پس از رسیدن به ایستگاه مورد نظر ، دکمه 

 اسکن تمام ایستگاه هاي رادیویي درون محدوده
را فشاردهید.     1 دکمه

      هرکدام از ایستگاه هاي قابل دریافت به مدت 5 ثانیه پخش مي شود.
را فشار دهید.     2 پس ازرسیدن به ایستگاه مورد نظر ، مجدداً 

 زماني که باتري قطع شده است.
  ایستگاه هاي از پیش تنظیم، پاک خواهند شد.

 حساسیت دریافت
   حفظ دریافت عالی رادیویي مورد نظر در تمام زمان ها به دلیل تغییر دائمي موقعیت آنتن ها، تفاوت درقدرت سیگنال ها و 

اجسام اطراف همانند فرستنده ها و ایستگاه های انتقال نیرو بسیار سخت است.
 آنتن رادیو ی درون شیشه عقب براي حفظ بهترین دریافت رادیو ایجاد شده است، از اتصال پوشاننده فلزي یا

    دیگر اجسام  فلزي به سیم هاي آنتن درون شیشه عقب خودداري نمایید.
)B حین استفاده از ، انتخاب اتوماتیک ایستگاه ممکن نیست )فقط نوع   

)B اسکن نمودن ایستگاه هاي رادیویي )فقط نوع  

                                        3-5. استفاده از رادیو 
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CDعملکرد پخش
)B براي گوش دادن به دیسک، دکمه  را فشار داده یا دیسک را جا بزنید )فقط نوع  

Aنوع

روشن/ خاموش                                                        
بلندي صدا                                                         
خارج نمودن دیسک                                                
نمایش پیغام متني                                                   
نمایش لیست فولدرها / لیست آهنگ ها                              

تکرار پخش

پخش به صورت تصادفي
دکمه انتخاب حالت
انتخاب یک آهنگ

)WMA/MP3 انتخاب یک فولدر )فقط دیسک
انتخاب آهنگ ، حرکت سریع به جلو یا عقب 

در آهنگ

WMA /MP3 ها وCD 4-5. پخش فایل های صوتی  از
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B  نوع

روشن/ خاموش                                                        
بلندي صدا                                                         
خارج نمودن دیسک                                                
نمایش پیغام متني                                                   
پخش به صورت تصادفي                                                             
انتخاب آهنگ / فایل یا نمایش                                        

لیست آهنگ / فایل

انتخاب آهنگ / فایل
نمایش پیغام متني

پخش
  ، )WMA/MP3 انتخاب فولدر )فقط دیسک

حرکت سریع به سمت جلو یا عقب در آهنگ
جستجوي پخش

دیسک را وارد کنید.

دکمه  را فشار دهید و دیسک را خارج نمایید.

MP3 و WMA ها یا دیسک CD بارگذاری  

MP3 و WMA یا دیسک هاي CD خارج نمودن  

WMA /MP3 ها وCD 4-5. پخش فایل های صوتی  از    
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A نوع

A نوع

B نوع

 انتخاب آهنگ

انتخاب یک آهنگ از لیست آهنگ ها

را چرخانــده یــا را فشــار دهیــد تــا بــه ســمت بــاال حرکــت کــرده یــا را فشــار  کلیــد

دهیــد تــا بــه ســمت پاییــن حرکــت کنیــد تــا آهنــگ مــورد نظــر نمایــش داده شــود.

را فشــار دهیــد تــا بــه ســمت بــاال حرکــت کــرده یــا را فشــار  کلیــد  را چرخانــده یــا 

دهیــد تــا بــه ســمت پاییــن حرکــت کنیــد تــا آهنــگ مــورد نظــر نمایــش داده شــود.

B نوع

  1 دکمه )LIST( را فشار دهید

     لیست آهنگ ها نمایش داده مي شود.

  2 براي انتخاب یک آهنگ  را فشار داده و نگه دارید.

)BACK( براي بازگشت به صفحه قبلي ،  را فشار دهید     

  1 کلید  را فشار دهید.

     لیست آهنگ ها نمایش داده مي شود.

کلید را چرخانده و فشاردهید.   2 براي انتخاب آهنگ ، 

)BACK(  براي بازگشت به صفحه قبلي ، را فشار دهید

را فشار دهید.   1 کلید

     10 ثانیه اول هر آهنگ پخش مي شود.
  2 پس از رسیدن به آهنگ دلخواه مجدداً دکمه را فشار دهید.

)B اسکن نمودن آهنگ ها )فقط نوع 

CD استفاده از پخش کننده 

WMA /MP3 ها وCD 4-5. پخش فایل های صوتی  از
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Aنوع

Aنوع

حرکت سریع به جلو یا عقب در آهنگ

تغییر وضعیت صفحه نمایش

براي حرکت سریع به سمت جلو یا حرکت به عقب، دکمه  یا  را فشار داده و نگه دارید.

.)TEXT( دکمه را فشار دهید

نام آهنگ، نام هنرمند و عنوان CD در صفحه نمایش داده مي شود.

براي بازگشت به صفحه قبلي ، دکمه  )TEXT( یا  )BACK( را فشار دهید

براي حرکت سریع به سمت جلو یا حرکت به عقب ، دکمه  ) ( یا  )  ( را فشار داده و نگه دارید.

براي نمایش یا پنهان کردن عنوان CD ، دکمه  را فشار دهید.

در صورتي که متني در ادامه وجوددارد ،  نمایش داده مي شود.

براي نمایش متن باقي مانده،  را فشار داده و نگه دارید.

Bنوع

Bنوع

تکرار پخش

پخش به صورت تصادفي

)RPT(دکمه را فشار دهید

تا زمانی که دکمه )RPT( مجدداً فشار داده شود، آهنگ حاضر تکرار می شود.

)RDM(دکمه  را فشار دهید

تا زمانی که دکمه  )RDM( مجدداً فشار داده شود، آهنگ ها به طور تصادفی پخش می شوند.

WMA /MP3 ها وCD 4-5. پخش فایل های صوتی  از    
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A نوع

A نوع

A نوع

انتخاب فولدر

بازگشت به فولدر اول

انتخاب فولدر و فایل از لیست فولدرها

براي انتخاب فولدر مورد نظر، دکمه  یا  را فشاردهید.

تازماني که صداي بیپ شنیده شود ، دکمه را فشار داده و نگه دارید.

)LIST( .1 دکمه  را فشار دهید  

     لیست فولدرها نمایش داده مي شود.

  2 براي انتخاب یک فولدر و فایل، کلید   چرخانده و فشاردهید.

)BACK( براي بازگشت به صفحه قبلی، دکمه را فشار دهید    

براي انتخاب فولدر مورد نظر، دکمه   ) < ( یا  ) > ( را فشاردهید.

تا زماني که صداي بیپ شنیده شود ، دکمه  ) < ( را فشار داده و نگه دارید

  1 کلید  را فشاردهید.

      لیست فولدرها نمایش داده مي شود. 

  2 براي انتخاب یک فولدر و فایل کلید  را چرخانده و فشار دهید.

)BACK( براي بازگشت به صفحه قبل ، دکمه  را فشار دهید    

B نوع

Bنوع

B نوع

)B اسکن فایل ها  )فقط نوع

  1  دکمه  را فشار دهید.

     10 ثانیه اول تمام فایل هاي درون فولدر پخش خواهد شد.

  2   پس از  رسیدن به فایل مورد نظر ، دکمه را مجدداً فشار دهید

WMA و MP3 پخش دیسک هاي  

WMA /MP3 ها وCD 4-5. پخش فایل های صوتی  از
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)B اسکن نمودن یک فولدر )فقط نوع 

  1 تا زماني که صداي بیپ شنیده شود ، دکمه را فشار داده و نگه دارید.

     10ثانیه اول فایل اول درون هر فولدر پخش خواهد شد.

  2  پس از رسیدن به فایل مورد نظر ، دکمه را مجدداً فشار دهید

A نوع

A نوع

B نوع

B نوع

 انتخاب یک فایل

حرکت سریع به جلو یا حرکت به عقب دریک فایل

را چرخانده یا دکمه یا را فشار دهید. براي انتخاب فایل مورد نظر کلید

براي حرکت سریع به جلو یا حرکت به عقب ، دکمه  یا فشار داده و نگه دارید.

را فشار دهید. براي انتخاب فایل مورد نظر کلید  را چرخانده یا دکمه  یا

براي حرکت سریع به سمت جلو یا حرکت به عقب ، دکمه  ) ( یا  )  ( را فشار داده و نگه دارید.

تکرار پخش

پخش به ترتیب تصادفي

فشاردادن )PRT( وضعیت تکرار پخش را به ترتیب زیر تغییر خواهد داد:
تکرارفایل f تکرار فولدر* f خاموش

* : موجود به جز زماني که RDM )تکرار به ترتیب تصادفي( انتخاب شده است.

 فشاردادن  )RDM( وضعیت پخش تصادفي را به ترتیب زیر تغییر خواهد داد:
پخش تصادفي فولدرf پخش تصادفي دیسک f خاموش 

	
	h

WMA /MP3 ها وCD 4-5. پخش فایل های صوتی  از    

h
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A نوع

B نوع

تغییر صفحه نمایش

)TEXT( دکمه  را فشار دهید
نام آهنگ نام هنرمند و عنوان آلبوم )فقط MP3( در صفحه نمایش داده مي شود.

براي بازگشت به صفحه قبلي ، دکمه )TEXT( یا  )BACK( را فشار دهید.

براي نمایش یا مخفي شدن عنوان آلبوم ، دکمه را فشار دهید.
   در صورتي که متني مانده باشد  نمایش داده مي شود.

   براي نمایش متن باقي مانده، دکمه را فشار داده و نگه دارید.

WMA /MP3 ها وCD 4-5. پخش فایل های صوتی  ازWMA /MP3 ها وCD 4-5. پخش فایل های صوتی  از
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صفحه نمایش

پیغام خطا

براساس محتویات ضبط شده، کاراکترها ممکن است به درستي نمایش داده نشده یا اصاًل نمایش داده نشوند.

اگر پیغام خطا نمایش داده شد، به جدول زیر مراجعه کرده و اقدامات مناسب را انجام دهید. اگر مشکل برطرف 
نشد، خودرو را به نمایندگي مجاز تویوتا ببرید.

اقدام اصالحيعلتپیغام

"CD CHECK"
• دیسک کثیف  است  یا صدمه دیده است.
• دیسک به صورت پشت رو جازده شده 

است.

• دیسک را تمیز کنید.
• دیسک را  به صورت صحیح جا بزنید.

"ERROR" یا "ERROR 3".دیسک را خارج نمایید. سیستم نقص دارد 

(A فقط نوع) "ERROR 4".این حالت نشانگر رخ دادن خطای جریان است

و  ورود  سیستم  فاقد  خودروهاي   •
استارت هوشمند:  سوئیچ در موقعیت 

قفل "LOCK " قرار دارد.
و  ورود  به سیستم  مجهز  خودروهاي   •
خاموش  سوئیچ  هوشمند:   استارت 

است.

"WAIT"
عملکرد به دلیل دماي باالي داخل پخش 

کننده، متوقف شده است.

یا سپس   و  کرده  صبر  اندکي 
 را فشار دهید.

اگر CD هنوز پخش نمي شود، با نمایندگي 
مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.

"NO SUPPORT".وجود ندارد CD در WMA/MP3 دیسک را خارج نمایید.فایل هاي

دیسک هاي قابل استفاده
دیسک هاي داراي عالئم زیر قابل استفاده هستند.

ممکن است براساس نوع ضبط یا مشخصه های دیسک یا به دلیل خراشیدگی، کثیفي یا خرابي، پخش CD امکان پذیر 
نباشد.

                  

CD هایي که در برابر کپي حفاظت شده اند ، قابل استفاده نیستند.

WMA /MP3 ها وCD 4-5. پخش فایل های صوتی  از    WMA /MP3 ها وCD 4-5. پخش فایل های صوتی  از    



262

CDمشخصه محافظت از پخش کننده

تمیز کننده لنز

اگر دیسک به مدت طوالني داخل  پخش کننده یا در موقعیت بیرون زده باقي بماند.

WMA و MP3 فایل هاي

براي حفاظت از قطعات داخلي ، در حال استفاده از پخش کنندهCD، حین شناسایی مشکل پخش به طور اتوماتیک 
متوقف مي شود.

از تمیزکننده لنز استفاده نکنید. این کار منجر به صدمه دیدن پخش کننده مي گردد.

ممکن است دیسک صدمه ببیند یا به درستي پخش نشود.

MPEG  Audio  LAYER3(  MP3( فرمت استاندارد فشرده سازي فایل های صوتي است. 

بااستفاده از فشرده سازي MP3 ، فایل ها تا حدود         از اندازه اولیه خود فشرده شوند.
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 هایي MP3 و WMA و مدیا / فرمت سازگار محدود است.

MP3  سازگاری فایل 
   . استانداردهای سازگاری

     MP3)MPEG2  LFS  LAYER3 , MPEG1   LAYER3 (
   . فرکانس نمونه گیري سازگار

    MPEG1 LAYERS3:H32,H44.1,H48)kHz(     
    MPEG2 LSF LAYERS3:H16,H22.05,H24)kHz(     

   . حالت کانال سازگار: استریو، استریوی جونت، دوکاناله و مونورال
WMA سازگار فایل  
  . استاندارد سازگاری

   WMA نسخه 9،8،7
 . فرکانس نمونه گیری سازگار

H32,H44.1,H48)kHz(     
 . نسخه بیتی در اجرای دو کاناله

CBR 48, 80, 96, 128, 160, 192)kbps( :7,8 نسخه 
CBR 32 ) A (320 ,256 ,192 ,160 ,128 ,96 ,80 ,64 ,48 ,) فقط نوعkbps( :9 نسخه 

  رسانه سازگار
   رسانه های قابل پخش WMA   CD-RW   CD-R   MP3 هستند.

   درصورتي که ضبط روی CD-R و CD-RW به صورت کامل انجام نشده باشد )بسته نشده باشد(، 
پخش در برخي مواقع امکان پذیر نیست در صورتي که دیسک خراشیده شده باشد یا جاي انگشت روي آن باشد 

پخش ممکن نیست یا در برخي واقع آهنگ  رد مي شود.

WMA /MP3 ها وCD 4-5. پخش فایل های صوتی  از

1
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 فرمت هاي دیسک سازگار
فرمت هاي دیسک زیر را مي توان استفاده نمود

CD-ROM MODE 1, MODE 2 : فرمت دیسک 
CD-ROM XA Modeh2,Form 1hو FORM2    

ISO 9660 )رومئو و ژولیت(  Level 1،  Level 2 : فرمت هاي فایل 
  فایل هايMP3 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 فهرست اصلی(
 حداکثر تعداد فایل ها در هر دیسک :255

 نام  فایل ها

 چند فصلی

WMA و ID3 برچسب 

WMA و MP3 پخش 

فقط فایل هایي که به صورت WMA/MP3 شناسایي شده و اجرا خواهند شد که دنباله wma. یا mp3. داشته باشند.

از آنجا که سیستم صوتي با چند فصلي سازگاری دارد، پخش دیسکی شامل فایل هاي MP3 و WMA امکان پذیر 
است. با این وجود فقط فصل اول پخش خواهد شد.

برچسب هاي ID3 را مي توان به فایل هاي MP3 اضافه نموده تا بتوان نام آهنگ ، نام هنرمند و غیره را ثبت نمود.
سیستم با ID3 نسخه 1.0 و 1.1 و نسخه  2.2 ، 2.3 برچسب هاي ID3 سازگاری دارد )تعداد کاراکترها به ID3 نسخه  

1.0 و 1.1 بستگي دارد(

به روش را  غیره  و  نام هنرمند  آهنگ،  نام  بتوان  تا  نمود  اضافه   WMA فایل هاي  به  مي توان  را   WMA برچسب 
برچسب هاي ID3 ثبت کرد.

زماني که دیسک حاوی فایل هاي WMA و MP3 جازده شود ، تمام فایل هاي روي دیسک ابتدا کنترل مي شوند. پس 
از اینکه کنترل فایل به اتمام رسید، اولین فایل MP3 یا WMA پخش مي شود. براي کنترل فایل ها، توصیه مي شود 

که از رایت هر فایل دیگري به جز MP3 یا WMA  یا ایجاد هرگونه فولدر غیر ضروري اجتناب نمایید.
اگر دیسک حاوي ترکیبي از اطالعات موسیقي و داده هاي فرمت WMA  یا MP3 باشد، فقط داده هاي موسیقي 

قابل پخش هستند.

WMA /MP3 ها وCD 4-5. پخش فایل های صوتی  از    
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 دنباله ها

 پخش

 WMA و MP3 استفاده شود ، آنها به صورت اشتباه WMA و MP3 به هر فایلي به جز .wma یا .mp3 اگر دنباله
شناسایي شده و پخش مي شوند. این حالت ممکن است به تداخل بسیار و صدمه دیدن بلندگوها منجر گردد.

  براي پخش فایل MP3 با کیفیت صداي ثابت ، توصیه مي شود از نسبت بیتي ثابت حداقلKbps 128 و فرکانس 
نمونه گیري kHz 44.1 استفاده شود. 

  پخش CD-R و CD-RW در برخي مواقع بسته به خصوصیات دیسک ممکن است قابل شناسایي نباشد.
  انواع مختلفي از نرم افزارهاي بازکردن کد براي فایل هاي MP3 و WMA در بازار وجود دارد و بسته به وضعیت 

بازکردن کد و فرمت فایل، ممکن است کیفیت صداي ضعیف یا پارازیت حین شروع پخش وجود داشته باشد.
  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.

 هشدار

CD گواهینامه براي پخش کننده   
این محصول از نوع لیزر کالس I است.

ــه افــراد  ــراي تعمیــر ب ــه تعمیــر آن خــودداري نماییــد. ب ــا اقــدام ب ــرروي پخــش کننــده ی ازقــراردادن کاور ب
کارآمــد مراجعــه کنیــد.

WMA /MP3 ها وCD 4-5. پخش فایل های صوتی  از
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  توجه

 دیسک ها و آداپتورها غیر قابل استفاده
از انواع دیسک هاي زیر استفاده نکنید.

همچنین، از دیسک آداپتور )cm )3 in 8 دیسک هاي دوگانه یا دیسک هاي قابل پرینت استفاده نکنید. این کار 
می تواند منجر به صدمه دیدن پخش کننده و یا عملکرد ورود / خروج دیسگ گردد.

  دیسک هایي که قطر آنها )cm )4.7 in 12 نیست.
  دیسک هاي بي کیفیت یا تغییر شکل یافته

  دیسک های با محدوده ضبط شفاف یا نیمه شفاف
  دیسک هاي داراي چسب ، برچسب یا لیبل متصل شده یا آنهایي 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 خودداري نمایید.

  دیسک ها را به دور از نور مستقیم خورشید قرار دهید.
  هرگز قطعات دستگاه را جدا نکنید.

WMA /MP3 ها وCD 4-5. پخش فایل های صوتی  از    
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iPod گوش دادن به

اتصال iPod امکان لذت بردن از موسیقي از طریق بلندگوهاي خودرو را فراهم مي آورد.
یا  را فشار دهید. وقتی که پیغام "iPod" نمایش داده شود دکمه 

f صفحه 247 

Aنوع

 روشن / خاموش                                               تکرار پخش 
 بلندي صدا                                                  پخش بصورت تصادفی
 نمایش پیغام متني                                        دکمه انتخاب وضعیت

Setup لیست نمایش ها                                           انتخاب آهنگ / منوي تنظیمات 
 حالت منوي iPod                                       انتخاب آهنگ، حرکت سریع به جلو یا  

                                                                        حرکت به عقب

 پانل کنترل

iPod اتصال  

5-5. استفاده از ابزارهای خارجی
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Bنوع

 روشن / خاموش                                               انتخاب آهنگ
 بلندي صدا                                                  نمایش پیغام متني

حرکت سریع به جلو یا عقب                                 پخش 
 iPod تکرار پخش                                                حالت منوي 

 پخش به صورت تصادفی                               
 انتخاب منوي iPod / آهنگ یا لیست آهنگ نمایش                                   

 تنظیم کیفیت صدا و تعادل حجم صدا

                           5-5. استفاده از ابزارهای خارجی
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 انتخاب حالت پخش    

  1 براي انتخاب حالت منوي iPod ، دکمه  )MENU( را فشار دهید.

  2   چرخاندن کلید  در جهت عقربه هاي ساعت حالت پخش را به ترتیب زیر تغییرمی  دهد:

 f "ALBUMS"آلبوم ها f "ARTISTS"هنرمندان f "PLAYLISTS" لیست های پخش      
f "GENRES" نوع موسیقی f"PODCASTS" پادکست f"SONGS" آهنگ ها      

"AUDIOBOOKS"کتاب هاي صوتي f "COMPOSERS"آهنگ سازان      

3 براي انتخاب حالت پخش مورد نظر ، کلید  را فشار دهید.

  1  براي انتخاب حالت منوي iPod ، دکمه )BROWSE( را فشار دهید.

  2   چرخاندن کلید  در جهت عقربه هاي ساعت حالت پخش را به ترتیب زیر تغییر می  دهد.

 f "Albums"آلبوم ها f "Artists"هنرمندان f "Playlists" لیست های پخش      
f "Genres" نوع موسیقی f"Podcasts" پادکست ها f"Songs" آهنگ ها      

"Audiobooks"کتاب هاي صوتي f "Composers"آهنگ سازان      

3  براي انتخاب حالت پخش مورد نظر ، کلید را فشار دهید.

A نوع

Bنوع

5-5. استفاده از ابزارهای خارجی
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لیست حالت پخش

انتخاب چهارمانتخاب سومانتخاب دومانتخاب اولحالت پخش

"PLAY LISTS"
"Play list"   یا

انتخاب لیست های 
--انتخاب آهنگ هاپخش

"ARTISTS"
"Artists"     انتخاب آهنگ هاانتخاب آلبوم هاانتخاب هنرمندانیا-

"ALBUMS"
"Albums"    انتخاب آهنگ هاانتخاب آلبوم هایا--

"SONGS"
"Songs"     انتخاب آهنگ هایا---

"PODCASTS"
"Podcasts"  انتخاب اپیزودهاانتخاب پدکست هایا--

"GENRES"
"Genres"     انتخاب آهنگ هاانتخاب آلبوم هاانتخاب هنرمندهاانتخاب نوع موسیقییا

"COMPOSERS"
"Composers"   انتخاب آهنگ هاانتخاب آلبوم هاانتخاب آهنگ سازانیا-

"AUDIOBOOKS"
"Audiobooks"   یا

انتخاب کتاب های 
-انتخاب فصل هاصوتي

                           5-5. استفاده از ابزارهای خارجی
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  1 براي نمایش لیست انتخاب اول ، کلید  را بچرخانید.

  2   براي انتخاب مورد مربوطه، کلید را فشار دهید.

      فشار دادن کلید، به لیست انتخاب دوم تغییر وضعیت می دهد.

3 فرایند مشابه را براي انتخاب گزینه مورد نظر تکرار نمایید.

براي بازگشت به لیست انتخاب قبلي ، دکمه )BACK( را فشار دهید.

  1  براي انتخاب لیست اول ، کلید  را بچرخانید.

  2   براي انتخاب گزینه مورد نظر ، کلید  را فشاردهید.

      فشاردادن کلید ، به لیست انتخاب دوم تغییر وضعیت مي دهد.

3  فرایند مشابه را براي انتخاب گزینه دلخواه تکرار نمایید.

      براي بازگشت به لیست انتخاب قبلي ، دکمه  )BACK( را فشار دهید.

A نوع

B  نوع

 انتخاب لیست

 انتخاب یک آهنگ

براي انتخاب آهنگ مورد نظر، کلید را چرخانده یا دکمه یا را فشار دهید.

براي انتخاب آهنگ مورد نظر، کلید را چرخانده یا دکمه یا را فشار دهید.

A نوع

B نوع

5-5. استفاده از ابزارهای خارجی
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  1 دکمه  )LIST( را فشاردهید.

    لیست آهنگ ها نمایش داده مي شود.

  2   براي انتخاب آهنگ مورد نظر ، کلید را فشار دهید.

3  براي پخش آهنگ ، کلید را فشار دهید.

    برای بازگشت به صفحه ی قبلی، دکمه   )BACK( را فشار دهید.

  1  کلید   را فشار دهید.

     لیست آهنگ ها نمایش داده مي شود.

  2   براي انتخاب آهنگ ، کلید  را فشاردهید.

3  براي پخش آهنگ ، کلید را فشار دهید..

      براي بازگشت به لیست انتخاب قبلي ، دکمه  )BACK( را فشار دهید.

A نوع

B نوع

براي حرکت سریع به جلو یا حرکت به عقب در آهنگ دکمه یا را فشار دهید.

(  را فشار دهید. ( یا  ) براي حرکت سریع به جلو یا حرکت به عقب در آهنگ دکمه   )

A نوع

B نوع

دکمه )RPT( را فشار دهید.
براي لغو ، مجدداً دکمه   )RPT( را فشار دهید.

  انتخاب یک آهنگ از لیست آهنگ ها

 حرکت سریع به جلو یا به عقب در آهنگ

 تکرار پخش

                           5-5. استفاده از ابزارهای خارجی
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فشاردادن دکمه  )RDM( حالت پخش به ترتیب تصادفي را به ترتیب زیر تغییر مي دهد:
پخش تصادفی آهنگ f  پخش تصادفي آلبوم f خاموش

دکمه )TEXT( را فشار دهید.
   نام آهنگ ، نام هنرمند و نام آلبوم در صفحه نمایش داده مي شود.

   براي بازگشت به صفحه قبل، دکمه  )TEXT( یا  )BACK( را فشاردهید.

براي نمایش یا پنهان کردن نام آلبوم،  دکمه را فشار دهید.
  درصورتي که متن بیشتري وجود داشته باشد ،  نمایش داده مي شود.

را فشار داده و نگه دارید   براي نمایش متن باقي مانده، دکمه

Aنوع

B نوع

  1 براي وارد شدن به حالت منوي set up ، کلید را فشار دهید.

  2   چرخاندن  وضعیت صدا را تغییر مي دهد. )f صفحه 248(

  1  براي ورود به منوي iPod ، دکمه را فشار دهید.

  2   براي تغییر وضعیت حالت صدا، دکمه را فشار دهید.)f صفحه 248(

Aنوع

B نوع

  پخش به صورت تصادفي

  تغییر صفحه نمایش

 تنظیم کیفیت صدا و تعادل

h

5-5. استفاده از ابزارهای خارجی
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iPod در مورد

  iPod عملکردهای

  iPod مشکالت

صفحه نمایش

"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.
موارد  iPhone و  iPod classic ، iPod nano و iPod touch عالئم تجاري شرکت Apple ثبت شده در آمریکا 

و دیگر کشورها هستند.

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. اگر به دلیل عملکردی در دسترس نیست )برخالف یکي از مشخصات 

سیستم( جداکردن و اتصال مجدد دستگاه ممکن است مشکل را برطرف کند.
حین اتصال به سیستم، نمي توان از کلیدهاي iPod استفاده نمود. در عوض می بایست از کلیدهای سیستم صوتی 

خودرو استفاده کنید.
وقتی باتری iPod  رو به اتمام است، ممکن است iPod  کار نکند. در این حالت پیش از استفاده iPod  را شارژ کنید.

مدل هاي پشتیباني شده )f صفحه 275(

براي برطرف کردن بیشتر مشکالت موجود حین استفاده از iPod ، دستگاه را از اتصال مربوطه روي خودرو جدا 
کرده و سپس دستگاه را تنظیم مجدد کنید.

براي اطالع از دستورالعمل نحوه تنظیم مجدد دستگاه، به کتابچه راهنماي مالک iPod را مراجعه نمایید.
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پیغام هاي خطا
اگر پیغام خطا نمایش داده شده، به جدول زیر مراجعه کرده و اقدامات مناسب را انجام دهید. در صورتي که مشکل 

برطرف نشد، به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

علت / اقدام اصالحيپیغام

"iPod ERROR".است iPod این پیغام بیانگر عدم امکان خوانده شدن اطالعات درون
"ERROR 3".است iPod این پیغام بیانگر نقص احتمالی

"ERROR 4".این پیغام بیانگر رخ دادن خطاي جریان بیش از حد است
"ERROR 5".است iPod این پیغام بیانگر رخ دادن خطاي ارتباطي
"ERROR 6".این پیغام بیانگر رخ دادن خطاي اعتباردهی است

"NO SONGS".است iPod این پیغام بیانگر عدم وجود اطالعات موسیقي در
"NO PLAYLISTS".این پیغام بیانگر عدم یافتن برخي آهنگ هاي موجود در لیست پخش انتخابي است

"UPDATE YOUR iPod"
این پیغام نشانگر عدم سازگاری نسخه iPod است. نرم افزار iPod را تا آخرین نسخه 

به روز رساني نمایید.
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مدل هاي سازگار

iPhone را مي توان با این سیستم مورد استفاده  R iPod R و  ، iPod nano R ، iPod classic R  ، iPod touch R دستگاه هاي 
  ساخته شده براي

)A نسل پنجم( )فقط نوع(   iPod •   
   • iPod touch )نسل چهارم(

   • iPod touch )نسل سوم(
   • iPod touch )نسل دوم(
   • iPod touch )نسل اول(

   • ipod کالسیک
   • ipod با ویدئو

   • iPod nano )نسل ششم(
   • iPod nano )نسل پنجم(

   • iPod nano )نسل چهارم(
   • iPod nano )نسل سوم(
   • iPod nano )نسل دوم(
   • iPod nano )نسل اول(

)A فقط نوع( iPhoneg4s •   
 iPhone4و •   

iPhoneg3GS  •   
iPhoneg3G  •   

iPhoneو•   
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

 هشدار

  هشدار حین رانندگي 
    اتصال iPod یا کار با دکمه ها خودداري نمایید.

 توجه

 iPod جهت پیشگیري از صدمه دیدن  
   از رها کردن iPod در خودرو خودداري نمایید. ممکن است دماي داخل خودرو بسیار باال رفته ، منجر به صدمه  

دیدن مي شود.
   حین اتصال، از فشاردادن یا وارد کردن فشار غیر ضروري خودداري نمایید.

   از وارد کردن اجسام خارجی در پورت خودداري نمایید.
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 USB گوش دادن به حافظه جانبي 

اتصال حافظه جانبي USB امکان لذت بردن از موسیقي از طریق بلندگوهاي خودرو را براي شما فراهم 
مي آورد. تا نمایش USB ، دکمه یا را فشار دهید.

f صفحه 247 

A نوع

 روشن / خاموش                                          پخش به صورت تصادفي
 بلندي صدا                                                 دکمه انتخاب حالت
 نمایش پیغام متني                                        انتخاب یک آهنگ 

 نمایش لیست فولدرها                                    انتخاب یک فولدر
 تکرار پخش                                                 انتخاب آهنگ ، حرکت سریع به جلو یا

                                                                        حرکت به عقب

USB اتصال حافظه  

  پانل کنترل
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B نوع

 روشن / خاموش                                    انتخاب یک فایل
 بلندي صدا                                           نمایش پیغام متنی

 تکرار پخش                                          پخش
 پخش به صورت تصادفی                          انتخاب یک فولدر، حرکت سریع به جلو یا حرکت به عقب

 انتخاب یک فایل با نمایش لیست فولدر        جستجوي پخش
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  انتخاب یک فولدر

A نوع
انتخاب یک فولدر در هر بار

براي انتخاب فولدر مورد نظر دکمه  یا  را فشار دهید.

تا شنیدن صداي بیپ، دکمه  را فشار داده و نگه دارید.

براي انتخاب فولدر مورد نظر ، دکمه  )<( یا  )>( را فشار دهید.

انتخاب فولدر و یک فایل از لیست فولدر

برگشت به فولدر اول

انتخاب فولدر

انتخاب یک فولدر و یک فایل از لیست فولدرها

  1  دکمه  )LIST( را فشار دهد.

     لیست فولدر نمایش داده مي شود.
  2  براي انتخاب یک فولدر و یک فایل کلید  را فشار داده و نگه دارید.

     براي بازگشت به صفحه قبلي، دکمه  )BACK( را فشار دهید.

  1  کلید  را فشار دهید.

        لیست فولدرها نمایش داده مي شود.

  2  براي انتخاب یک فولدر و یک فایل ، کلید   را چرخانده و فشار دهید.

         براي بازگشت به صفحه قبلي ، دکمه  )BACK( را فشار دهید.

Bنوع

تا شنیدن صداي بیپ ، دکمه  )<( را فشار داده و نگه دارید.
برگشت به فولدر اول
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  1  تا شنیدن صداي بیپ، دکمه  را فشار داده و نگه دارید.

    10ثانیه اول فایل اول در هر فولدر پخش خواهد شد.

  2  زمانی که به فولدر مورد نظر رسیدید، دکمه  را مجدداً فشار دهید.

  1   دکمه  را فشار دهید.

    10ثانیه اول فایل اول در هر فولدر پخش خواهد شد.

  2  زماني که به فولدر مورد نظر رسیدید ، دکمه  را مجدداً فشاردهید.

A نوع

A نوع

براي انتخاب فایل مورد نظر، کلید  را چرخانده یا دکمه  یا  را فشاردهید.

براي حرکت سریع به جلو یا حرکت به عقب ، دکمه  یا  را فشار داده و نگه دارید.

کلید را چرخانده یا دکمه  یا   را فشاردهید.

B نوع

B نوع
( را فشار داده و نگه دارید. ( یا  ) براي حرکت سریع به سمت جلو یا حرکت به عقب ، دکمه  )

)B اسکن فولدرها)فقط نوع  

  انتخاب یک فایل

)B اسکن نمودن فایل ها )فقط نوع  

   حرکت سریع به جلو یا حرکت به عقب
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فشاردادن دکمه  )RPT( حالت تکرار پخش را به ترتیب زیر تغییر مي دهد:
خاموش f تکرار فولدر* f تکرار فایل

     * : موجود به جز وقتي RDM )پخش به ترتیب تصادفي( انتخابي شده باشد.

فشار دادن دکمه  )RDM( حالت پخش به ترتیب تصادفي را به ترتیب زیر تغییر مي دهد:
پخش تصادفي فولدر f پخش تصادفي  دیسکf خاموش

دکمه  )TEXT( را فشار دهید.
     عنوان آهنگ ، نام هنرمند و عنوان آلبوم )فقط MP3( نمایش داده مي شود.

     برای برگشت به صفحه قبلی، دکمه  )TEXT( یا  )BACK( را فشار دهید.

دکمه  را فشار دهید تا عنوان آلبوم را نمایش یا پنهان نمایید.
اگر متن بیشتري وجود داشته باشد ، نمایش داده مي شود.

براي نمایش متن باقي مانده، دکمه را فشار دهید.

A نوع

B نوع

USB عملکردهای حافظه

صفحه نمایش

بسته به حافظه جانبي USB متصل به سیستم، ممکن است دستگاه عمل نکند و عملکرد هاي خاصي در دسترس 
نباشد. اگر دستگاه عمل نکند یا یک عملکرد در دسترس نباشد نشانگر نقص فنی است، دستگاه را جدا کرده و دوباره 

متصل نمایید تا مشکل برطرف گردد.
اگر پس از جدا کردن و اتصال مجدد حافظه جانبي USB کار نمي کند، دستگاه را فرمت کنید.

f صفحه 261 

  تکرار پخش

  پخش به ترتیب تصادفي

 تغییر صفحه نمایش

h

h
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پیغام هاي خطا
اگر پیغام خطا نمایش داده شد، به جدول زیر مراجعه کرده و اقدامات مناسب را انجام دهید. در صورتي که مشکل 

برطرف نشد، به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

علت / اقدام اصالحيپیغام
"USB ERROR"است USB این پیغام بیانگر عدم امکان خواندن اطالعات موجود در حافظه جانبي 

"ERROR 3"است USB این پیغام بیانگر نقص حافظه جانبي 

"ERROR 4"این پیغام بیانگر رخ دادن خطاي جریان بیش از حد است 
"ERROR 5"است USB این پیغام بیانگر رخ دادن خطاي اتصال 
"NO MUSIC"است USB در حافظه جانبي WMA / MP3 این پیغام بیانگر عدم وجود فایل هاي 

A نوع

Bنوع

علت / اقدام اصالحيپیغام
"ERROR"یا اتصال آن است USB این پیغام بیانگر وجود مشکل در حافظه جانبي 

"NO MUSIC"است USB در حافظه جانبي WMA / MP3 این پیغام بیانگر عدم وجود فایل هاي 
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USB حافظه جانبي 
دستگاه هاي سازگار

WMA و MP3 حافظه جانبي قابل استفاده براي پخش فایل هاي
فرمت هاي دستگاه سازگار

فرمت هاي دستگاه های زیر قابل استفاده هستند:
 USB 2.0 FS )12 Mbps( : USBفرمت هاي اتصال 

) Windows(16/32 ) A فقط نوع( FAT12 :فرمت فایل ها 
Mass storage class : کالس مربوطه حافظه جانبی 

فایل هاي MP3 و WMA نوشته 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 هاي
MPEG AUDIO LAYERSH3( MP3( فرمت استاندارد فشرده سازی فایل های صوتی 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 سازی فایل های صوتی ماکروسافت است.

این فرمت اطالعات صوتي را به اندازه اي کوچکتر از فرمت MP3 فشرده مي کند.
فایل هاي MP3 و WMA استاندارد سازگار قابل استفاده از نظر فرمت و/ یا در آنها می توان فایل ها را ثبت کرد، 

محدود هستند.
MP3 سازگاری فایل

 استانداردهای سازگار
MP3 )MPEG1 AUDIO LAYERSll)A فقط نوع ((,lll, MPEG2 AUDIO LAYER ll)A فقط نوع( ,lll,MPEG2.5(

 فرکانس نمونه گیري سازگار
)kHz( 48,h44.1j,32 : lll ,)A فقط نوع ( MPEG1 AUDIO LAYERll

)kHz( 24,h22.05j,16 : lll ,)A فقط نوع ( MPEG2 AUDIO LAYERll

)kHz(H12,H11.025,H8 :MPEG2.5    

)VBR نسبت بیتي سازگار )قابل تطابق با 
)kbps( 32-320: ,MPEG1 AUDIO LAYERll,lll

)kbps( 160-8: ,MPEG1 AUDIO LAYERll,lll

) kbps( 160-8: MPEG2.5

 حالت های کانالی سازگار: استریو، استریو جوینت، دوکاناله و مونورال
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WMA سازگاري فایل
 استانداردهای سازگار

  WMA  نسخه 7 ، 8 ، 9
 فرکانس نمونه گیري سازگار    

   HIGH RROFILE   32 ، 44.1 ، 48 )kHz(
 نسبت بیتي سازگار

A نوع
HIGH RROFILE   32-320)kbps,CBR(

HIGH PROFILE   48-320 )kbps,CBR(
B نوع

 نام فایل ها
فقط فایل هایي که به صورت WMA/MP3 با دنباله mp3. یا wma. شناسایی و اجرا خواهند شد.

WMA و ID3 برچسب 

WMA و MP3 پخش 

برچسب هاي ID3 را مي توان به فایل هاي MP3 اضافه نموده تا بتوان نام آهنگ ، نام هنرمند و غیره را ثبت نمود.
سیستم با ID3 نسخه 1.0 و 1.1 و نسخه 2.2 ، 2.3، 2.4 برچسب هاي ID3 سازگاری دارد )تعداد 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.

 زماني که دیسک  حاوی فایل هاي WMA و MP3  متصل شود، تمام فایل هاي روي دیسک کنترل مي شوند. پس از 
اینکه کنترل فایل به اتمام رسید، اولین فایل MP3 یا WMA پخش مي شود. براي کنترل فایل ها، توصیه مي شود 

که از رایت هر فایل دیگري به جز MP3 یا WMA  یا ایجاد هرگونه فولدر غیر ضروري اجتناب نمایید.
 زمانی که حافظه USB جازده می شود و منبع صوتی به حالت پخش حافظه USB تغییر می کند، 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.
 دنباله ها

 پخش

اگر دنباله mp3. یا wma.  براي هر فایلي به جز MP3 و WMA استفاده شود، می پرند )پخش نمی شوند(

  براي پخش فایل MP3 با کیفیت صداي ثابت ، توصیه مي شود و از نسبت بیتي ثابت حداقل Kbps 128 و فرکانس نمونه گیري
kHz 44.1  استفاده نمود.

  انواع مختلفي از نرم افزارهاي بازکردن که براي فایل هاي MP3 و WMA در بازار وجود دارد و بسته به وضعیت بازکردن کد  
و فرمت فایل، ممکن است کیفیت صداي ضعیف یا پارازیت حین شروع 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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 هشدار

 هشدار حین رانندگي 
   از اتصال حافظه جانبي USB یا کار با دکمه هاي کنترل خودداري نمایید.

 توجه

USB براي پیشگیري از صدمه دیدن حافظه جانبي  
   از رها کردن حافظه جانبي در خودرو اجتناب نمایید، ممکن است دماي داخل خودرو باال رفته ، و دستگاه دچار 

صدمه شود.
   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. استفاده از ابزارهای خارجی
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AUX استفاده از پورت 

این پورت براي اتصال دستگاه هاي صوتي قابل حمل و گوش دادن به آنها از بلندگوها بکار مي رود.
دکمه  یا را فشار دهید تا پیغام "AUX " نمایش داده مي شود.

f صفحه 247

کار با دستگاه صوتي قابل حمل متصل به سیستم صوتي
بلندي صدا را مي توان با کنترل سیستم صوتی خودرو تنظیم نمود، اما دیگر تنظیمات باید از خود دستگاه قابل 

حمل انجام شود.
حین 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.

  اتصال پخش کننده قابل حمل

                           5-5. استفاده از ابزارهای خارجی
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)B تلفن / سیستم صوتي بلوتوث )فقط نوع 

مي توان عملکرد هاي زیر را با استفاده از اتصال بي سیم بلوتوث انجام داد:
Bluetooth R  سیستم صوتي بلوتوث 

سیستم صوتی بلوتوث با استفاده از اتصال بی سیم امکان لذت بردن از موسیقی روی دستگاه صوتی قابل حمل از طریق 
بلندگوهای خودرو را فراهم می آورد.

از  استفاده  بدون  که  سیم  بی  اطالعات  سیستم  کند،  می  پشتیبانی   Bluetooth R این سیستم صوتی از بلوتوث 
 کابل قادر به پخش فایل صوتی قابل حمل است. اگر ابزار پخش قابل حمل شما بلوتوث را پشتیبانی نمی کند،

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.

BlutoothR 6-5. استفاده از ابزارهای بلوتوث 
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  ثبت دستگاه / جریان اتصال

 1. دستگاه مجهز به بلوتوث مورد استفاده به عنوان سیستم صوتي را ثبت نمایید.)f صفحه 292(

 3. اتصال اتوماتیک دستگاه را فعال کنید. )f صفحه 295(

 2. دستگاه ثبت شده بلوتوث را براي استفاده متصل نمایید )f صفحه 293,294(

)288  f4. وضعیت اتصال بلوتوث را بررسي نمایید. )صفحه 

5. از سیستم صوتي بلوتوث استفاده کنید.
)303 f صفحه( 

5. از تلفن بلوتوث استفاده کنید )f صفحه 306(

    براي استفاده به عنوان تلفن هندزفري براي استفاده به عنوان سیستم صوتي                            

a
a

a

a a

BlutoothR              6-5. استفاده از ابزارهای بلوتوث 
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وضعیت اتصال بلوتوث
صوتي  سیستم  تلفن/  نمي شود،  داده  نمایش   "  BT" اگر 

بلوتوث قابل استفاده نیست.
صفحه نمایش

پیغام، شماره، نام و غیره نمایش داده مي شود.
حروف کوچک و برخی عالئم خاص نمایش داده نمي شود.

منوي Setup )تنظیمات( را نشان مي دهد.
مواردي همانند منو و شماره را انتخاب نمایید.

چرخاندن: انتخاب یک گزینه
فشاردادن: وارد کردن گزینه انتخابي

اطالعات خیلي بزرگ براي نمایش یکباره در صفحه را نشان مي دهد )فشارداده و نگه دارید(
شماره گیري سریع را انتخاب نمایید.

کلید قطع: هندزفری خاموش
سیستم تلفن هندزفري را خاموش کرده / تماس را به پایان رسانده / تماس را رد کنید.

کلید وصل: هندزفری روشن
سیستم تلفن هندزفري را روشن کرده / تماس را آغازکنید.

  واحد صوتي

  میکروفون

BlutoothR 6-5. استفاده از ابزارهای بلوتوث 
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براي ورود به منو، دکمه  را فشارداده و با استفاده از کلید  در گزینه ها جستجو کنید:

   لیست منوي تلفن / سیستم صوتي بلوتوث

جزئیات عملکرديمنوي سوممنوي دوممنوي اول

"Bluetooth*"
بلوتوث

"BT Pairing"-.دستگاه مجهز به بلوتوث را ثبت نمایید 
"List Phone"-.لیست تلفن هاي موبایل ثبت شده را نشان مي دهد 

"List Audio"-.لیست سیستم هاي پخش قابل حمل را نشان مي دهد 
"Passkey"-.رمز را عوض مي کند 

"BT Power".اتصال اتوماتیک دستگاه را روشن یا خاموش مي کند 

"Bluetooth* info"
"نام دستگاه"

 وضعیت دستگاه را نشان مي دهد."آدرس دستگاه"

"Display Setting"-.تاکید اتصال اتوماتیک را فعال یا غیرفعال مي کند 
"Initialize"-.تنظیمات را صفر مي کند 

BlutoothR              6-5. استفاده از ابزارهای بلوتوث 
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جزئیات عملکرديمنوي سوممنوي دوممنوي اول

"Phone"

"Phonebook"
دفترچه تلفن

"Add contacts".یک شماره جدید را اضافه می کند 

"Add SD".شماره اي براي شماره گیري سریع ثبت مي شود 

 D"Delete Call
History"y

 شماره اي ذخیره شده در تاریخچه تماس را پاک مي کند.

 "Delete contacts" .شماره اي ذخیره شده در دفترچه تلفن را پاک مي کند 

"Delete other 
PB"

 اطالعاتی ذخیره شده در دفترچه تلفن را پاک می کند.

"HF Sound Set-
ting"

تنظیمات صدا

"Call volume".بلندي صداي تماس را تنظیم نمایید 

"Ringtone
volume"

 بلندي صداي زنگ را تنظیم نمایید.

"Ringtone".زنگ تماس را تنظیم نمایید 

"Transfer Histo-
ries"

"انتقال تاریخچه"
 تاریخچه تماس ها را منتقل مي کند.-

عملکرد سیستم صوتی/تلفن بلوتوث
بسته به دستگاه مجهز به بلوتوث، برخی عملکردهای خاص در دسترس نیستند.

BlutoothR 6-5. استفاده از ابزارهای بلوتوث 

*: بلوتوث عالمت تجاری ثبت شده بلوتوث Blutooth SIG است.
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 استفاده از کلیدهاي روي فرمان*

یا دستگاه صوتي  تلفن موبایل  با  براي کارکردن  را مي توان  تعبیه شده روي غربیلک فرمان  کلیدهاي 
دیجیتال )قابل حمل( مورد استفاده قرارداد

  کار با تلفن بلوتوث با استفاده از کلیدهاي روي فرمان

بلندي صدا
نمي توان با استفاده از این دکمه ها صدا را تنظیم نمود.

کلید وصل: بلوتوث روشن
سیستم هندزفري را روشن کرده / تماس را شروع نمایید.

کلید قطع: بلوتوث خاموش
پایان  به  را  تماس  کرده/  خاموش  را  هندزفري  سیستم 

برسانید / تماس را رد کنید.

BlutoothR              6-5. استفاده از ابزارهای بلوتوث 
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 ثبت دستگاه بلوتوث
است .  ضروري  سیستم  در  دستگاه  ثبت  بلوتوث،  به  مجهز  صوتي/تلفن  سیستم  از  استفاده  از  پیش 

مي توانید حداکثر پنج دستگاه را ثبت کنید.

 نحوه ثبت دستگاه مجهز به بلوتوث

دکمه  را فشار داده و با استفاده از کلید  ، گزینه "*Bluetooh" را انتخاب نمایید.

    * : Bluetooh عالمت تجاري ثبت شده، شرکت تجاريBluetooth SIG است.

، گزینه"BT Pairing" را انتخاب نمایید. کلید را فشار داده و با استفاده کلید
رمز عبور نمایش داده می شود.

دستگاه هاي مجهز به بلوتوث ناسازگار با SSP )جفت کردن ساده ایمن( رمزی نمایش داده مي شود:
رمزي در دستگاه وارد نمایید.

دستگاه هاي مجهز به بلوتوث سازگار با SSP )جفت کردن ساده ایمن(: 
براي ثبت دستگاه، گزینه "YES" را انتخاب نمایید. بسته به نوع دستگاه ، ممکن است ثبت به طور اتوماتیک انجام شود.

1  

3

2  

اگر دستگاه مجهز به بلوتوث داراي دو عملکرد پخش موسیقي و تلفن همراه است، هردو عملکرد به طور همزمان ثبت 
مي شوند. زماني که دستگاه را حذف مي کنید، هردو عملکرد همزمان حذف مي شوند.

در صورتي که کلید وصل فشرده شود و حالت "Phone" وارد شود، بدون اینکه تلفني ثبت شده باشد، صفحه ثبت به 
طور اتوماتیک نمایش داده مي شود.

BlutoothR 6-5. استفاده از ابزارهای بلوتوث 
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)"Bluetooth*" منوي( "SET UP" منوي 
ثبت یک دستگاه مجهز به بلوتوث در سیستم امکان عملکرد سیستم را فراهم مي آورد. عملکردهاي زیر 

را براي دستگاه ثبت شده مي توان انجام داد:

* : Bluetooth عالمت تجاري ثبت شده شرکت تجاري Bluetooth SIG است.

 ثبت دستگاه پخش قابل حمل

با استفاده از کلید  ، گزینه "BT Pairing" را انتخاب نمایید )f صفحه 289(
و براي ثبت کردن دستگاه پخش قابل حمل ، مراحل را دنبال نمایید )f صفحه 292(

 گوش دادن به تلفن همراه ثبت شده

، گزینه "List Phone" انتخاب نمایید. )f صفحه 289( با استفاده از کلید

لیست تلفن هاي همراه ثبت شده نمایش داده مي شود.

 اتصال تلفن همراه ثبت شده به سیستم صوتي

      1  با استفاده از کلید  نام تلفن همراهي که مایل به اتصال آن هستید را انتخاب نمایید.

، گزینه "Select" را انتخاب کنید.       2  با استفاده از کلید

 حذف تلفن همراه ثبت شده

      1  با استفاده از کلید  تلفنی که مایل به آن هستید را انتخاب نمایید.

      2  با استفاده از کلید  گزینه "Delete" را انتخاب نمایید.

3  دکمه )YES( را فشار دهید.     

"SET UP" 7-5. منوی
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 گوش دادن به تلفن همراه ثبت شده

، گزینه "List Audio" را انتخاب نمایید. )f صفحه 289( با استفاده از کلید

لیست تلفن هاي همراه ثبت شده نمایش داده مي شود.

 اتصال دستگاه پخش قابل حمل ثبت شده به سیستم صوتي

      1  با استفاده از کلید  نام دستگاه پخش قابل حمل را که می خواهید اتصال کنید انتخاب نمایید.

      2  با استفاده از کلید ، گزینه "Select" را انتخاب کنید.

 حذف دستگاه پخش قابل حمل

      1  با استفاده از کلید  نام دستگاه پخش قابل حمل را حذف نمایید.

      2  با استفاده از کلید  گزینه "Delete" را انتخاب نمایید.

3  دکمه )YES( را فشار دهید.     

"SET UP" 7-5. منوی
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  1 با استفاده از کلید ، گزینه "Passkey"را انتخاب نمایید.)f صفحه 289(

، رمزي 4 تا 8 رقمي را وارد کنید.   2 با استفاده از کلید 

    هر بار یک عدد را وارد کنید.

3 از وارد کردن رمز عددي که قرار است به عنوان رمز عبور ثبت شود ، کلید را مجدداً فشار دهید.

    اگر رمز عبوري وارد شده 8 رقمي است ، فشار دادن مجدد کلید الزم نیست.

 تغییر رمز عبور

 تنظیم روشن یا خاموش شدن اتصاالت اتوماتیک

 "ACC" موقعیت  به  خودرو  سوئیچ  چرخاندن  از  پس  شده  ثبت  دستگاه  باشد،  روشن   "BT Power" گزینه  اگر 
)خودروهاي فاقد سیستم و استارت هوشمند( یا "ACCESSORY" )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت 

هوشمند( به طور اتوماتیک متصل مي شود.

  1 با استفاده از کلید  ، گزینه"BT Power" را انتخاب نمایید.)f صفحه 289(

  2 با استفاده از کلید  ، گزینه "ON"یا "OFF"را انتخاب نمایید.

"SET UP" 7-5. منوی
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 نمایش وضعیت دستگاه

 روشن یا خاموش نمودن نمایش پیغام تاکید اتصال اتوماتیک

با استفاده از کلید  ، گزینه "*Bluetooh" را انتخاب نمایید )f صفحه 289(

*: Bluetooth  عالمت ثبت شده شرکت تجاري Bluetooth SIG است.

 نمایش نام دستگاه

با استفاده از کلید  ، گزینه "Device Name" را انتخاب نمایید.
 نمایش آدرس دستگاه

با استفاده از کلید  ، گزینه "Device Address" را انتخاب نمایید.

 "ON" یا "ACC" روشن باشد و سوئیچ به حالت وضعیت تجهیزات جانبي "Display Setting" در صورتي که گزینه
)خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( یا ACCESSORY یا IGNITION ON  )خودروهاي مجهز به سیستم 

ورود و استارت هوشمند( تغییر وضعیت داده شود وضعیت اتصال دستگاه پخش قابل حمل نمایش داده مي شود.

  1 با استفاده از کلید ، گزینه "Display Setting"  را انتخاب نمایید. )f صفحه 289(

  2 با استفاده از کلید ، گزینه "ON" یا "OFF" را انتخاب نمایید.

"SET UP" 7-5. منوی
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 تنظیمات اولیه

با استفاده از کلید  ، گزینه "Initialize"  را انتخاب نمایید )f صفحه 289(

 تنظیمات اولیه تنظیم صدا

با استفاده از کلید ، گزینه "Sound Setting" را انتخاب نموده و دکمه  )YES( را فشار دهید.

براي اطالع از جزئیات بیشتر در تنظیمات صدا: f صفحه 301

 برگرداندن اطالعات دستگاه به تنظیمات اولیه

با استفاده کلید  ، گزینه "Car Device Info" را انتخاب نموده و دکمه  )YES( را فشار دهید.

اتصال اتوماتیک دستگاه قابل حمل، نمایش تاکید اتصال اتوماتیک و رمز ورود به تنظیمات اولیه برمی گردند.
 برگرداندن تمام تنظیمات به تنظیمات اولیه

با استفاده کلید  ، گزینه "All Initialize"  را انتخاب نموده و دکمه  )YES( را فشار دهید.

"SET UP" 7-5. منوی
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با استفاده از کلید  ، گزینه "Add contacts" را انتخاب نمایید )f صفحه 289(

 انتقال تمام تماس ها از تلفن همراه

با استفاده از کلید ، گزینه "Overwrite all contacts" را انتخاب نموده و دکمه  )YES(  را فشار دهید.

 انتقال یک تماس از تلفن همراه

با استفاده کلید  ، گزینه "Add one contact" را انتخاب نموده و دکمه  )YES( را فشار دهید.

) "Phone" منوی( "SET UP"منوي 
  افزودن شماره تلفن جدید

  تنظیم شماره گیري سریع

  1 با استفاده از کلید  ، گزینه  "Add SD" را انتخاب نمایید.)f صفحه 289(

  2 با استفاده از کلید  ، اطالعات مورد نظر را انتخاب نمایید.

3 دکمه پیش فرض مورد نظر را فشار داده و نگه دارید.

براي اطالع از جزئیات بیشتر در مورد تنظیم شماره گیري سریع از تاریخچه تماس:f صفحه 308 
براي اطالع از جزئیات بیشتر در مورد حذف شماره گیري سریع:f صفحه 307

"SET UP" 7-5. منوی
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 حذف تاریخچه تماس

، گزینه "Delete Call History" را انتخاب نمایید. )f صفحه 289( با استفاده از کلید

 حذف تاریخچه تماس هاي خروجي

      1  با استفاده از کلید ، گزینه"Outgoing Calls" را انتخاب کنید.

      2  با استفاده از کلید ، شماره تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه  )YES( را فشار دهید.

  براي حذف تاریخچه تمام تماس هاي خروجي، دکمه  )ALL( و سپس دکمه  )YES( را فشار دهید.

 حذف تاریخچه تماس هاي ورودي

      1  با استفاده از کلید ، گزینه "Incoming Calls" را انتخاب کنید.

      2  با استفاده از کلید ، شماره تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه  )YES( را فشار دهید.

  براي حذف تاریخچه تمام تماس هاي ورودی، دکمه  )ALL( و سپس دکمه  )YES( را فشار دهید.
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 حذف تاریخچه تماس هاي از دست رفته

      1  با استفاده از کلید ، گزینه "Missed calls" را انتخاب کنید.

      2  با استفاده از کلید ، شماره تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه  )YES( را فشار دهید.

  براي حذف تاریخچه تمام تماس های از دست رفته، دکمه  )ALL( و سپس دکمه  )YES( را فشار دهید.

 حذف یک شماره از تاریخچه تمام تماس ها )تماس هاي خروجي، تماس هاي ورودي و تماس هاي از دست 

   رفته(

      1  با استفاده از کلید ، گزینه "All Calls" را انتخاب کنید.

      2  با استفاده از کلید ، شماره تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه  )YES( را فشار دهید.

        براي حذف تاریخچه تمام تماس ها،  دکمه  )ALL( و سپس دکمه  )YES( را فشار دهید.
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 حذف یک شماره تلفن ثبت شده

 حذف دفترچه تلفن یک موبایل دیگر درون سیستم

 تنظیم بلندي صداي تماس

      1  با استفاده از کلید ، گزینه "Delete contacts" را انتخاب کنید. )f صفحه 289(

      2  با استفاده از کلید ، شماره تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه  )YES( را فشار دهید.

           براي حذف تمام شماره تلفن هاي ثبت شده، با استفاده از کلید ، گزینه "All Delete" را 

           انتخاب کرده و دکمه  )YES( را  فشار دهید.

      1  با استفاده از کلید ، گزینه "Delete other PB" را انتخاب کنید. )f صفحه 289(

      2  با استفاده از کلید ، دفترچه تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه  )YES( را فشار دهید.

      1  با استفاده از کلید ، گزینه "Call Volume" را انتخاب کنید. )f صفحه 289(

      2  بلندی صداي تماس را تغییر دهید.

براي کاهش بلندي صدا: کلید را در خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید.

براي افزایش بلندي صدا: کلید  را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید.
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 تنظیم بلندي صداي زنگ تماس

 تنظیم زنگ تماس

 انتقال تاریخچه تماس ها

      1  با استفاده از کلید ، گزینه"Ringtone Volume" را انتخاب کنید. )f صفحه 289(

      2  بلندي و صداي زنگ تماس را تغییر دهید.

براي کاهش بلندي صدا: کلید را در خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید.

براي افزایش بلندي صدا: کلید را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید.

      1  با استفاده از کلید  گزینه"Ringtone" را انتخاب کنید. )f صفحه 289(

، زنگ تماس مورد نظر )3-1( را انتخاب نمایید. براي تنظیم زنگ تماس مورد نظر،        2  با استفاده از کلید 

کلید  را فشار دهید.

با استفاده از کلید ، گزینه "Transfer Histories" را انتخاب کرده و دکمه  )YES( را فشار دهید.

 شماره تلفن
تا 1000 نام را مي توان ذخیره کرد.

 تاریخچه تماس
در هــر حافظــه تاریخچــه تمــاس هــاي خروجــي ، تمــاس هــاي ورودي و تمــاس هــاي از دســت رفتــه ، حداکثــر 

10 شــماره ذخیــره مي شــود.
 محدودیت ارقام یک شماره

شماره تلفني که بیش از 24 رقم داشته باشد ، ذخیره نمي شود.
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 عملکرد دستگاه پخش قابل حمل مجهز به بلوتوث

روشن/ خاموش                                                        
بلندي صدا                                                         

انتخاب آلبوم ، حرکت سریع به جلو یا حرکت به 
عقب                                                                   
تکرار پخش                                                                                                                         

پخش به صورت تصادفي                              
انتخاب یک گزینه

انتخاب یک آهنگ
نمایش پیغام متنی

پخش
پخش/ مکث

جستجوي پخش

BluetoothR 8-5. سیستم صوتی بلوتوث 
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 انتخاب آلبوم

 اسکن آلبوم ها

 اسکن آهنگ ها

 انتخاب یک آهنگ

 پخش و مکث در آهنگ

 حرکت سریع به جلو یا حرکت به عقب در آهنگ

 پخش به ترتیب تصادفي

براي انتخاب آلبوم مورد نظر، دکمه  )<( یا   )>( رافشاردهید.

  1 تا شنیدن  صداي بیب، دکمه را فشارداده و نگه دارید.

10ثانیه  اول آهنگ اول در هر آلبوم پخش مي شود.
  2 پس از رسیدن  به آلبوم مورد نظر، دکمه  را فشار دهید.

  1  دکمه را فشاردهید.

10ثانیه  اول تمام آهنگ های درون آلبوم پخش مي شود.
  2 پس از رسیدن  به آلبوم مورد نظر، دکمه  را فشار دهید.

براي انتخاب آهنگ مورد نظر، دکمه  یا را فشار دهید.

براي  پخش یا مکث در بخش آهنگ، دکمه  )  ( را فشار دهید.

( را فشارداده و نگه دارید. ( یا  ) براي حرکت سریع به جلو یا حرکت به عقب در آهنگ ، دکمه   )

فشاردادن دکمه  )RDM( حالت پخش تصادفي را  به ترتیب زیر تغییر مي دهد:
پخش تصادفي آلبوم f پخش تصادفی تمام آهنگ ها f خاموش

BluetoothR 8-5. سیستم صوتی بلوتوث 
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 تکرار پخش

 تغییر صفحه نمایش

فشاردادن دکمه  )RPT( حالت تکرار پخش را به ترتیب زیر تغییر مي دهد:
تکرار آهنگf تکرار آلبوم * f خاموش

* : موجود بجز زماني که حالت RDM )پخش به ترتیب تصادفي( انتخاب شده باشد.

دکمه  را فشار دهید.
عنوان آهنگ و نام هنرمند نمایش داده مي شود.

براي بازگشت به منوي قبلي، دکمه  یا   )BACK( را فشار دهید.

عملکرد سیستم صوتي مجهز به بلوتوث
بسته به نوع دستگاه پخش قابل حمل متصل به سیستم، برخي عملکرد هاي خاص ممکن است فعال نباشند.

BluetoothR 8-5. سیستم صوتی بلوتوث 
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 تماس گرفتن

  براي ورود به منوي "PHONE" دکمه وصل را فشار دهید.

تماس گرفتن
 شماره گیري با انتخاب نام

 شماره گیري سریع
 شماره گیري با وارد کردن شماره 
 شماره گیري از تاریخچه تماس ها

دریافت تماس
 پاسخ دادن به تلفن

 رد تماس
عملکردها حین تماس

 انتقال تماس
 بي صدا کردن صداي فرستنده

 وارد کردن اعداد
 تنظیم بلندي صداي تماس

تنظیم بلندي صداي زنگ تماس حین دریافت تماس

9-5 . تلفن بلوتوث
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 شماره گیري  با انتخاب نام

 شماره گیري سریع

 شماره گیري با وارد کردن شماره

      1  با استفاده از کلید ، گزینه "Phonebook" را انتخاب کنید. 

      2  با استفاده کلید ، نام مورد نظر را انتخاب نموده و دکمه وصل  را فشاردهید.

حین انتخاب نام مورد نظر دکمه  )افزودن شماره گیري سریع( و سپس یکي از دکمه هاي شماره گیري 

سریع ) از    تا  ( را فشار دهید، به این ترتیب این شماره در شماره گیري سریع ذخیره میشود.

      1  با استفاده از کلید ، گزینه "Speed dials" را انتخاب کنید. 

      2  دکمه پیش فرض مورد نظر ) از    تا  ( را فشارداده و سپس دکمه وصل را فشار دهید.       

      1  با استفاده از کلید ، گزینه "Dial by number" را انتخاب کنید. 

      2  شماره تلفن را وارد کرده و دکمه وصل را فشار دهید.      

9-5 . تلفن بلوتوث
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 شماره گیري از تاریخچه تماس

   "Outgoing calls"  یا "Incoming calls"   ،"Missed calls" ، "All calls" 1  با استفاده از کلید ، گزینه      

           را انتخاب کنید. 

      2  با استفاده کلید ، نام مورد نظر را انتخاب نموده و دکمه وصل را فشاردهید.

عملکرد هاي زیر قابل انجام هستند:
 ثبت یک شماره به صورت شماره گیري سریع

)افــزودن شــماره گیــري ســریع( را فشــار داده و ســپس دکمــه پیــش فــرض مــورد نظــر )از  تــا      دکمه
 ( را فشــار دهیــد.

 حذف شماره انتخاب شده
دکمه  )DELETE( را فشارداده و سپس دکمه  )YES( را فشار دهید
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 دریافت تماس

 پاسخ دادن به تلفن

 دریافت تماس حین صحبت با تماس دیگر

 رد تماس

 تنظیم بلندي صداي زنگ تماس حین دریافت تماس

دکمه وصل را فشار دهید.

دکمه وصل را فشار دهید.
فشار مجدد دکمه وصل، شما را به تماس قبلي برمي گرداند.

دکمه قطع را فشار دهید.

با استفاده از کلید بلندي صداي زنگ تماس را تغییر دهید.

براي کاهش بلندي صدا: کلید  را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

براي افزایش بلندي صدا: کلید  در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید.

9-5 . تلفن بلوتوث
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 صحبت با گوشی

  انتقال تماس

  بیصدا کردن صداي فرستنده

  وارد کردن اعداد

  تنظیم بلندي صداي تماس

حین شماره گیري، پاسخ به تماس یا حین صحبت کردن مي توان تماس را بین تلفن همراه و سیستم جابه جا نمود. 
یکي از روش هاي زیر را انتخاب نمایید:

الف. کار با تلفن همراه: به کتابچه راهنمای تلفن همراه مراجعه کنید.
ب. دکمه  )PHONE(*  را فشار دهید.

* : این عملکرد را فقط زماني مي توان انجام داد که تماس را از تلفن همراه به سیستم منتقل می کنید.

دکمه  )MUTE( را فشار دهید.

دکمه )9-0( را فشارداده و با استفاده از کلید اعداد دلخواه را وارد کنید.

براي ارسال اعداد وارد شده، دکمه  )SEND( را فشار دهید.

پس از پایان، دکمه  )EXIT( را فشار دهید تا به صفحه قبلي برگردید.

، بلندي  صداي تماس را تغییر دهید. با استفاده از کلید

براي کاهش بلندي صدا: کلید را در خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید.

براي افزایش بلندي صدا: کلید را جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید.
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حین صحبت با تلفن
 همزمان با فرد دیگر صحبت نکنید.

 بلندي صداي تماس را پایین نگه دارید. در غیر این صورت، اکوي 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 مي یابد.
حین کاهش سرعت خودرو به )70km/h )43 mph یا کمتر، بلندي صدا به تنظیمات قبلي بر مي گردد.

عملکرد هاي سیستم تلفن
بسته به نوع تلفن همراه، برخي عملکردهاي خاص موجود نیستند.

موقعیت هایي که  سیستم 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 میکروفون مي وزد

 زماني که  فن هاي تهویه هوای مطبوع صداي زیادي ایجاد مي کند.

9-5 . تلفن بلوتوث
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Bluetooth R  بلوتوث 

حین استفاده از سیستم صوتي مجهز به بلوتوث
 در موقعیت هاي زیر، سیستم ممکن است عمل نکند.
 دستگاه پخش قابل حمل از بلوتوث پشتیباني نکند.

 تلفن همراه خارج از دسترس است.
 دستگاه  مجهز به بلوتوث خاموش باشد.

 باتري دستگاه مجهز به بلوتوث خالی باشد.
 دستگاه مجهز به بلوتوث به سیستم متصل نباشد.

 دستگاه مجهز به بلوتوث زیر صندلي، داخل جعبه داشبورد، کنسول وسط یا در تماس با اجسام فلزي بوده یا 
به وسیله اجسام فلزي پوشانده شده باشد.

 در صورت پخش فایل صوتی از سیستم صوتي مجهز به بلوتوث، تلفن همراه با اندکي تاخیر متصل می شود.
 بسته به نوع دستگاه پخش متصل به سیستم، ممکن است عملکردها اندکي متفاوت بوده و برخي عملکردهاي 

خاص موجود نباشد.
حین انتقال  مالکیت خودرو

 پیش از انتقال خودرو، سیستم را به تنظیمات  اولیه برگردانید تا اطالعات شخصي  شما به دست کسي نیافتد.
)f صفحه 297(

درمورد بلوتوث
بلوتوث عالمت تجاري شرکت تجاري Bluetooth SIG است.

مدل هاي سازگار
 مشخصات بلوتوث:

   نسخه1/1 یا باالتر)توصیه شده:نسخه EDR+ 2/1 یاباالتر(
 پروفایل های زیر:

    A2DP )پروفایل توزیع صوتي پیشرفته( نسخه1/0 یاباالتر)توصیه شده: نسخه 1/2 یا باالتر(
   AVR CP )پروفایل کنترل از راه صوتي/تصویري( نسخه1/0یاباالتر)توصیه شده: نسخه 2/1 یا باالتر(

پخش کننده مي بایست داراي مشخصات زیر باشد تا به سیستم صوتي بلوتوث متصل شود. با این  وجود، توجه 
داشته باشید که بسته به نوع سیستم برخي عملکردها محدود مي 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 1/5 Phonebook Access Profile( BPAP   
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 هشدار

 حین رانندگي
از کار با دستگاه  پخش صوتي تلفن همراه یا اتصال سیستم صوتي مجهز به بلوتوث حین رانندگی خودداري نمایید.

 هشدار در ارتباط با تداخل با دستگاه الکترونیک
 واحد 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 داخل بدن دیگر باید فاصله کافي را بین خود  و آنتن 

بلوتوث حفظ کنند. امواج رادیویي مي توانند بر عملکرد این گونه دستگاه ها تاثیر بگذارند.
 قبل استفاده از دستگاه هاي مجهز به بلوتوث ، استفاده کننده  هرگونه دستگاه پزشکی بجز دستگاه  تنظیم ضربان  
قلب، و دیگر دستگاه هاي مرتبط با قلب درون بدن،  باید در مورد عملکرد  دستگاه ها  تحت تاثیر  امواج رادیویي با 
سازنده دستگاه مورد نظر  مشورت کنند.  امواج رادیویي مي توانند  تاثیر نا خواسته اي بر  اینگونه دستگاه ها ي پزشکي 

داشته باشند.

  توجه

  حین ترک خودرو
از رها کردن  دستگاه پخش کننده صوتي قابل حمل یا تلفن همراه خود داخل خودرو اجتناب نمایید. ممکن است 

دماي داخل خودرو باال رفته، منجر به صدمه دیدن دستگاه هاي مزبور گردد.
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 سیستم تهویه هوای مطبوع دستی*

  کلیدهای کنترل تهویه هوای مطبوع

سيستم تهویه هوای مطبوعخنک کننده )کولر(

 تنظیم      دما
 خنک کننده کولر

برای تنظيم دما، کليد           را بچرخانيد.
 سيستم تهویه هوای مطبوع

برای تنظيم دما، جهت گرم تر شدن هوا کليد  را در جهت عقربه های ساعت و جهت سردتر شدن هوا 
کليد را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانيد.

درصورتی که دکمه          فشرده نشده باشد، سيستم هوای دميده شده هوای گرم شده یا دمای بيرون است.
 تنظیم سرعت فن 

برای تنظيم سرعت فن، جهت افزایش سرعت کليد            را در جهت عقربه های ساعت و جهت کاهش سرعت، 
کليد را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانيد.

قرار دادن کليد در وضعيت "  "، فن را خاموش می کند.
 تغییر حالت جریان هوا

برای انتخاب خروجی هوا، کليد            را در موقعيت دلخواه قرار دهيد.



317
ی  

خل
 دا

ت
یزا

جه
ت

6 

   1-6 استفاده از سيستم ایرکاندیشن و مه زدایی

 دیگر عملکردها
تغییر وضعیت بین ورود هواي تازه بیرون و گردش مجدد هواي داخل

    کليد           را فشار دهيد.
با هر بار فشار کليد  ، وضعيت بين ورود هواي تازه بيرون )چراغ نشانگر خاموش( وگردش مجدد هواي 

داخل )چراغ نشانگر روشن(تغيير مي کند. 

مه زدایي شیشه جلو
 براي مه زدایي شيشه جلو و شيشه هاي جانبي جلو  مورد استفاده قرار مي گيرد. 

کليد انتخاب دریچه هاي خروجي هوا  را در حالت  قراردهيد.
دکمه انتخاب و گردش مجدد هواي داخل/ ورود هواي تازه بيرون را در ورود هوای تازه بيرون قراردهيد. 

)ممکن است این حالت  به طور اتوماتيک انتخاب شده باشد(
براي مه زدایي شيشه جلو و شيشه هاي جانبي جلو، ميزان وزش هوا و دما را باال ببرید.

خودروهاي مجهز به سيستم تهویه هوای مطبوع: در صورتي که عملکرد رطوبت زدایي فعال نيست، براي فعال 

کردن  عملکرد رطوبت زدایي، دکمه را فشار دهيد.

مه زدایي شیشه عقب
سيستم مه زدا براي برطرف کردن بخار شيشه عقب استفاده مي شود.

دکمه          را فشار دهيد.
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 دریچه هاي خروجي هوا

محل قرارگیري دریچه هاي خروجي هوا
جریان  وضعيت  اساس  بر  هوا  ميزان  و  خروجي  دریچه هاي 

خروجي انتخابي تغيير مي کند.

تنظیم موقعیت و باز و بسته شدن دریچه هاي خروجي هوا
دریچه هاي خروجي جلو وسط

جریان هوا را به سمت راست یا چپ ، باال یا پایين هدایت کنيد.
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  دریچه هاي خروجي جلو جانبي
جریان هوا را به چپ یا راست، باال یا پایين هدایت کنيد

 بستن دریچه هاي خروجي هوا
      کليد را به سمت بيرون حرکت دهيد.

 بازکردن دریچه هاي خروجي هوا
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مه گرفتن شیشه ها
 خودروهاي مجهز به سيستم تهویه هوای مطبوع: زماني که رطوبت درون خودرو خيلي زیاد باشد ، شيشه ها به 
 راحتي بخار مي کنند. روشن کردن دکمه  هواي خروجي از دریچه ها را رطوبت گيري کرده و شيشه جلو را

به خوبی مه  زدایي مي کند.

، شيشه ها به راحتي  خودروهاي مجهز به سيستم تهویه هوای مطبوع: در صورت خاموش کردن دکمه

بخار مي کنند.
 در صورتي که وضعيت جریان مجدد هواي داخل انتخاب شود، شيشه ها به راحتي بخار مي کنند.

وضعیت ورود هواي تازه بیرون/ گردش مجدد هواي داخل 
حين رانندگي در جاده هاي پر گرد و خاک همانند تونل ها یا در ترافيک سنگين، دکمه وضعيت ورودي هوا را در 
وضعيت گردش مجدد هواي داخل قرار دهيد. این حالت براي جلوگيري از ورود هواي آلوده بيرون به داخل خودرو 
موثر است. در حالت خنک کردن، قراردادن کليد و در وضعيت گردش مجدد هواي داخل، داخل خودرو به طور 

مؤثرتری خنک مي کند. 

زماني که دماي هوا بیرون کم است )خودروهای مجهز به سیستم تهویه هوای مطبوع(

حتی درصورتی که دکمه را فشار دهيد، سيستم تهویه هوای مطبوع عمل نمی کند.         

بوي سیستم تهویه هوای مطبوع 
 حين استفاده از سيستم تهویه هوای مطبوع، انواع بوهاي مختلف از بيرون و داخل وارد سيستم تهویه هوای مطبوع 

شده در آنجا جمع مي شوند. در نتيجه ممکن است هواي خروجي از دریچه ها بوي ناخوشایندي داشته باشد. 
 براي کاهش بوي سيستم تهویه هوای مطبوع توصيه مي شود: 

   پيش از خاموش کردن خودرو، کليد را در وضعيت ورود هواي تازه بيرون قرار دهيد.
فیلتر تهویه هوای مطبوع

f صفحه 392
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 هشدار

 پیشگیري از بخار کردن شیشه هاي جلو
قرار ندهيد.  حين عملکرد سرمایش در هواي بسيار مرطوب، کليد دریچه هاي خروجي هوا را در حالت

تفاوت بين دماي بيرون و دماي شيشه جلو می تواند منجر به بخارکردن سطح بيروني شيشه جلو و در نتيجه 
مسدود شدن دید شما مي شود.

 از قرار دادن اجسام بر روي جلو داشبورد خودداري نمایيد، 
چرا که ممکن است دریچه هاي خروجي هوا را مسدود  کند یا 
جریان هوا مسدود شود، از بخارزدایي شيشه ها جلو جلوگيري 

مي کند.

 توجه

   براي جلوگیري از خالي شدن شارژ باتري
حين توقف موتور، از روشن گذاشتن سيستم تهویه هوای مطبوع )شامل بخارزدایي شيشه عقب( بيش از زمان 

الزم خودداري نمایيد
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 سیستم تهویه هوای مطبوع اتوماتیک*

 دریچه هاي خروجي و سرعت فن به طور اتوماتیک بر اساس تنظیمات دما تنظیم خواهند شد.
تصویر زیر مربوط به خودروهاي فرمان سمت چپ است.

در خودروهاي فرمان سمت راست موقعيت دکمه ها اندکي متفاوت است.

 کلیدهاي کنترل تهویه هوای مطبوع
A نوع

A نوع

B نوع

B نوع

تنظیم دما

   براي تنظيم دما، کليد            را بچرخانيد.

براي تنظيم دما،  برای افزایش دما، کليد را جهت عقربه هاي ساعت و برای کاهش دما کليد را در 

خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

*: درصورت مجهز بودن
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 تنظیم سرعت فن
براي افزایش سرعت فن سمت ">" دکمه  را فشار دهيد.

براي کاهش سرعت فن سمت "<" دکمه  را فشار دهيد.

 تغییر وضعیت جریان هوا
براي تغيير وضعيت جریان هوا، سمت ">" یا "<" دکمه را فشار دهيد.

  با فشار یکي از دو سمت دکمه، دریچه هاي خروجي تغيير مي کنند.
 دیگر عملکردها

  تغيير وضعيت بين ورود هواي تازه بيرون و گردش مجدد هواي داخل 
)f صفحه 317(

 مه زدایي شيشه جلو )fصفحه 317(
 مه زدایي شيشه عقب )fصفحه 317(
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  استفاده از وضعیت اتوماتیک

دکمه  را فشار دهيد.
عملکرد رطوبت زدایي شروع به کار مي کند، خروجي هوا و سرعت فن به طور اتوماتيک بر اساس تنظيمات دما، 

تنظيم مي شود.
دما را تنظيم نمایيد.

در صورتي که در حالت اتوماتیک به صورت دستي فعال شود
اگر تنظيمات سرعت فن یا وضعيت جریان هوا به صورت دستي تنظيم شود ، چراغ نشانگر حالت اتوماتيک خاموش 

مي شود. با این وجود، وضعيت اتوماتيک دیگر عملکردها ادامه می یابد.

1  

2  

 دیگرعملکردها

تغییر وضعیت بین ورود هواي تازه بیرون و گردش مجدد هواي داخل

    کليد  را فشار دهيد.
با هر بار فشار کليد، وضعيت بين ورود هواي تازه بيرون )چراغ نشانگر خاموش( وگردش مجدد هواي داخل 

)چراغ نشانگر روشن(  تغيير مي کند. 

مه زدایي شیشه جلو
مه زدا براي برطرف کردن بخار شيشه های جلو استفاده مي شود.

 کليد  را فشار دهيد.

برای عملکردزدایی و افزایش سرعت فن
دکمه انتخاب وضعيت را در حالت ورود هوای تازه بيرون قراردهيد. )ممکن است این حالت  به طور اتوماتيک 

انتخاب شده باشد و نيازي به تغيير  آن نباشد(
براي مه زدایي شيشه جلو و شيشه هاي جانبي جلو سریع ، ميزان وزش هوا و دما را باال ببرید.

پس از مه زدایی شيشه جلو برای بازگشت به حالت قبلی مجدداً  را فشار دهيد.
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مه زدایي شیشه عقب
سيستم مه زدا براي برطرف کردن بخار شيشه عقب استفاده مي شود.

دکمه           را فشار دهيد.

سيستم مه زدایی به طور اتوماتيک بعد از مدت مشخصی خاموش خواهد شد.

  عملکرد سیستم نانو )درصورت مجهز بودن(

روشن / خاموش

زماني که فن غيرفعال مي شود، سيستم نانو  عمل نمي کند. 
نانو f  : nanoeTM صفحه 328
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 دریچه هاي خروجي هوا

محل قرارگیري دریچه هاي خروجي
جریان  وضعيت  اساس  بر  هوا  ميزان  و  خروجي  دریچه هاي 

انتخابي تغيير مي کند.

تنظیم موقعیت و باز و بسته شدن دریچه هاي خروجي هوا
دریچه هاي خروجي جلو وسط

جریان هوا را به سمت راست یا چپ، باال یا پایين هدایت کنيد.

دریچه هاي خروجي جلو جانبي
جریان هوا را به سمت راست یا چپ، باال یا پایين هدایت کنيد.
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بستن دریچه
بصورت کشویی  موقعيت  بيرونی ترین  به  را  کليد 

حرکت دهيد.
باز کردن دریچه

استفاده از حالت اتوماتیک
سرعت فن به طور اتوماتيک و بر اساس تنظيمات دما و دماي هواي بيرون تنظيم می شود.

 در کشورهاي تایلند، سنگاپور، اندونزي، مالزي و فيليپين
، فن به مدت کوتاهي خاموش مي شود تا هواي سرد آماده وزش  بنابراین، بالفاصله پس از فشردن دکمه 

شود.
 به جز کشور هاي تایلند ، اندونزي ، مالزي و فيليپين

، فن به مدت کوتاهي خاموش مي شود ، تا هواي گرم یا هوای سرد  بنابراین بالفاصله پس از فشردن دکمه
آماده وزش شود.

مه گرفتن شیشه ها
  زمانی که رطوبت داخل خودرو خيلی باال باشد، شيشه به آسانی بخار می کند. 

روشن کردن کليد         هوای خروجی از دریچه ها را رطوبت زدایی می کند و شيشه مه زدایی می شود. 

اگر کليد          را خاموش کنيد، درصورت استفاده از گردش مجدد هوای داخلی، شيشه ها به آسانی بخار می کنند.
وضعیت ورود هواي تازه بیرون/ گردش مجدد هواي داخل 

 حين رانندگي در جاده هاي پر گرد و خاک همانند تونل ها یا در ترافيک سنگين، کليد را در وضعيت گردش 
مجدد هواي داخل قرار دهيد. این حالت براي جلوگيري از ورود هواي آلوده بيرون به داخل خودرو موثر است. در 
حالت خنک کردن ، قراردادن کليد در وضعيت گردش مجدد هواي داخل ، درون خودرو را سریعتر خنک مي کند. 
 وضعيت گردش مجدد هواي داخل / یا ورود هواي تازه بيرون ممکن است بر اساس تنظيمات دما و دماي هواي 

داخل خودرو به طور اتوماتيک روشن شود.



1-6 استفاده از سيستم ایرکاندیشن و مه زدا328

زماني که دماي هواي بیرون پایین است.
حتي زماني که دکمه  فشرده شده، ممکن است عملکرد رطوبت زدایي فعال شود.

بوي سیستم تهویه هوای مطبوع
 حين استفاده از سيستم ایرکاندیشن انواع بوهاي مختلف از بيرون و داخل وارد سيستم تهویه هوای مطبوع شده 

و در آنجا جمع مي شوند. درنتيجه ممکن است هواي خروجي از دریچه ها بوي نامطبوعي داشته باشد.
 براي کاهش بوی احتمالی سيستم تهویه هوای مطبوع:

 توصيه مي شود پيش از خاموش کردن خودرو ، ورودي هوا را در وضعيت هواي تازه بيرون تنظيم نمایيد.
 بالفاصله پس از روشن کردن سيستم تهویه هوای مطبوع در حالت اتوماتيک، ممکن است زمان شروع عملکرد 

فن با اندکي تاخير مواجه شود.

    nanoeTM
  
1*

 
سيستم تهویه هوای مطبوع مطابق با تکنولوژی نانو است. این سيستم هوا دارای اندکی یون های اسيدی نانویی 
 پوشيده شده با ذرات آب را از دریچه جانبی راننده به داخل می وزد و به پر شدن اتاق خودرو با هوای تازه کمک

می کند. این ذرات برای پوست و مو ضرری ندارند. 2*
 زماني که فن در شرایط زیر عمل مي کند، عملکرد به حداکثر مي رسد. در صورتي که شرایط زیر وجود ندارد، 

ممکن است نانو با حداکثر ظرفيت فعال نشود.
 خروجي هاي هوای     ،  یا     استفاده شوند.

 خروجي های هواي جلوي جانبي سمت راننده باز باشند.
برخي در  است  ممکن  که  می شود  هوا  وارد  نيز  اُُزن  گاز  اندکي  مي شود،  توليد    nanoeTM نانو  که  زماني   

موقعيت ها اندکي بو ایجاد کند. با این حال، مقدار ازن مشابه مقدار موجود در طبيعت همانند جنگل ها بوده و 
به بدن انسان اثر نمي گذارد.

 صداي اندکي حين عملکرد شنيده مي شود، این صدا بيانگر نقص فنی نيست. 
nanoeTM :*1      و nanoeTM عالئم تجاري شرکت پاناسونيک است.

2*: براساس شرایط دما و رطوبت، سرعت فن و جهت وزش هوا، ممکن است نانو با حداکثر ظرفيت خود عمل 
نکند.

فیلتر تهویه هوای مطبوع
f صفحه 392

سفارشی سازي را مي توان در نمایندگي مجاز تویوتا انجام داد.
تنظيمات )به طور مثال تنظيمات سيستم تهویه هوای مطبوع( را مي توان تغيير داد.

)عملکرد سفارشی سازيf صفحه 495(

the
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 توجه
   براي جلوگیري از خالي شدن شارژ باتري

حين توقف موتور، از روشن گذاشتن سيستم تهویه هوا بيش از زمان الزم خودداري نمایيد
   nanoeTM براي جلوگیري از صدمه دیدن سیستم 

از وارد کــردن هرچيــزي بــه درون دریچــه جانبــي راننــده، اتصــال چيــزي بــه آن یــا اســتفاده از اســپری اطــراف 
آن خــودداري نمایيــد. ایــن کارهــا مــي تواننــد منجــر بــه عملکــرد نادرســت سيســتم گــردد.

       1-6 استفاده از سيستم ایرکاندیشن و مه زدا 

 هشدار

 پیشگیري از بخار کردن شیشه هاي جلو
 حيــن عملکــرد ســرمایش در هــواي بســيار مرطــوب، کليــد تنظيــم دریچــه هــاي خروجــي را در حالــت  قــرار 

ندهيد.
ــو و در  ــي شيشــه جل ــه بخارکــردن ســطح بيرون ــو منجــر ب تفــاوت بيــن دمــاي بيــرون و دمــاي شيشــه جل

ــود. ــما مي ش ــد ش ــدن دی ــدود ش ــه مس نتيج

   nanoeTM
 نانو   

  از پياده یا تعمير کردن سيستم خودداري نمایيد؛ چرا که دارای قطعات ولتاژ باال است. در  صورت نياز به تعمير 
سيستم با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایيد.

داشبورد  جلو  روي  بر  اجسام  دادن  قرار  از   
خودداري نمایيد، چرا که دریچه هاي خروجي 
یا جریان هوا مسدود  را مسدود مي کند  هوا 
شده، از بخارزدایي شيشه ها جلو، جلوگيري 

مي کند.
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 لیست چراغ هاي داخلي

 چراغ هاي آینه آرایشي )درصورت مجهز بودن( )f   صفحه 331(
 چراغ هاي شخصي )سقفی( )f صفحه 331( 

 چراغ هاي استقبال درب )درصورت مجهز بودن(
 چراغ داخلي )f صفحه 331(

 چراغ هاي جلوي پاي سرنشين جلو )درصورت مجهز بودن(
 چراغ جا ليوانی )درصورت مجهز بودن(

 چراغ سوئيچ موتور )درصورت مجهز بودن(
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            2-6 .استفاده از چراغ هاي داخلي      

 چراغ هاي شخصي )سقفی(

 چراغ های آینه آرایشی )درصورت مجهز بودن(

 خودروهاي فاقد کنسول باالي سر

  On روشن 
Off خاموش 

 روشن
 موقعيت درب

 خاموش

روشن/خاموش

  چراغ های داخلي

خودروهاي مجهز به کنسول باالي سر



2-6 .استفاده از چراغ هاي داخلي332

 سیستم روشنایی با ورود
بدون در نظر گرفتن قفل / باز بودن درب ها و یا باز / بسته بودن درب ها، چراغ ها به طور اتوماتيک بر اساس موقعيت 

سوئيچ روشن / خاموش مي شوند.
 براي جلوگیري از خالي شدن باتري

چراغ هاي زیر پس از گذشت20 دقيقه به طور اتوماتيک خاموش مي شوند.
 چراغ هاي شخصي )سقفی(

 چراغ داخلي
 چراغ صندوق عقب

 چراغ هاي آینه آرایشي
 سفارشی سازي

تنظيمات )به طور مثال مدت زمان سپري شده پيش از خاموش شدن چراغ ها( را مي توان تغيير داد )مشخصه های 
سفارشی سازي f صفحه 495(
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3-6 فضاهاي محل قراردهي وسایل

 لیست مکان هاي قراردهي وسایل

 جعبه هاي جانبي )در صورت مجهز بودن(                 نگهدارنده جاليوانی )f صفحه 336(   
                                )f صفحه 338(                   جعبه کنسول      )f صفحه 334(   

 جعبه داشبورد         )f صفحه 334(                    
 نگهدارنده هاي بطري )f صفحه 335(   

 هشدار

 اجسامي که نباید در فضاهاي نگهداري رها شوند
از رها کردن، عينک، فندک یا قوطي اسپري داخل فضاهاي نگهداري خودداري نمایيد؛ چرا که حين باالرفتن 

دماي داخل اتاق، ممکن است حوادث زیر رخ دهد:
 اگر عينک ها در تماس با دیگر اجسام قرار گيرند، ممکن است بر اثر گرما تغيير شکل یابند یا ترک بخورند.

 فندک یا اسپري ها ممکن است منفجر شوند. در صورت تماس با دیگر اجسام، فندک ممکن است آتش گرفته 
یا گاز درون اسپري آزاد شود و منجر به آتش سوزي گردد.

 حین رانندگي یا زماني که فضاهاي نگهداري در حال استفاده نیستند.
درب ها را بسته نگه دارید.

در صورت ترمزگيري یا دورزدن ناگهانی ممکن است اجسام به بيرون پرتاب شوند و به سرنشين برخورد کند و 
منجر به تصادف گردند.



3-6 فضاهاي محل قراردهي وسایل334

 جعبه داشبورد

 جعبه کنسول وسط

براي بازکردن جعبه داشبورد، دستگيره را باال بکشيد.

 جعبه کنسول
حين باال کشيدن دستگيره سمت راست درپوش را باال بکشيد.

 اهرم جعبه باالیي
حين باالکشيدن دستگيره سمت چپ، درپوش را باال بکشيد.
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                         3-6 فضاهاي محل قراردهي وسایل

 جلو

 عقب

 حین استفاده از نگهدارنده به عنوان نگهدارنده بطري
 حين قراردادن بطري ها، درپوش آن ها را ببندید.

 بطري ها براساس اندازه یا شکل شان، ممکن است در نگهدارنده جا نشوند.

 هشدار

 اجسام نامناسب براي نگهدارنده بطري
از قراردادن اجسامی بجز بطري درون نگهدارنده خودداري نمایيد.

در صــورت تصــادف یــا ترمــز ناگهانــي ممکــن اســت ایــن اجســام بــه بيــرون پرتــاب شــده، منجــر بــه صدمــات 
جســمي گردنــد.

 توجه
 مواردي که نباید در نگهدارنده بطري قرار داده شوند

پيش از قراردادن بطري، درپوش آن را ببندید. از قراردادن بطري در باز، ليوان شيشه ای یا ليوان کاغذي  پر در 
نگهدارنده بطري خودداري نمایيد. ممکن است مایع درون آن به اطراف بپاشد یا ليوان شيشه اي بشکند.

  نگهدارنده های بطري



3-6 فضاهاي محل قراردهي وسایل336

 جلو

 عقب )درصورت مجهز بودن(
زیر آرنجي را پایين کشيده و درب آن را باز کنيد.

  نگهدارنده های لیوان
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                          3-6 فضاهاي محل قراردهي وسایل

 تنظیم اندازه جا لیوانی )جلو(
  1 جداکننده نگهدارنده فنجان را بردارید.

  2 موقعيت جداکننده جاليوانی را عوض کنيد.

 برداشتن جداکننده )جلو(
براي تميزکردن، مي توان جداکننده را برداشت.

 استفاده از پایه جا لیوانی )جلو(
از پایه نگهدارنده استفاده کرده، کف نگهدارنده را باال بياورید تا جاليوانی 

براي قرار دادن ليوان هاي کوتاه مناسب گردد.
در صورتي که ليوان به اندازه کافي بلند است تا درست در نگهدارنده 
قرار گيرد، حتماً پایه را خارج نمایيد. پایه را در مکاني امن همانند جعبه 

کنسول باالیي قرار دهيد.
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 هشدار

 اجسام نامناسب براي قراردادن درون جا لیوانی
از قراردان جسمی بجز ليوان یا قوطي  آلومينيومي درون جاليوانی خودداري نمایيد.

اجسام دیگر درصورت بروز تصادف یا ترمزهاي ناگهاني ممکن است بيرون افتاده منجر به صدمات جسمي گردند.
 پایه جا لیوانی

حين استفاده از ليوان یا ظرف دیگري که براي قرار دادن به اندازه کافی است، حتماً پایه نگهدارنده را بيرون بياورید. 
در غير این صورت، ممکن است نقطه ثقل ظرف خيلي باال رفته، منجر به افتادن ظرف یا ریختن مایع درون آن در 

صورت ترمزگيري ناگهاني شده، باعث سوختگي یا نقص سيستم هاي الکتریکي گردد.

  جعبه هاي جانبي

نوع B نوع A )درصورت مجهز بودن( 

درپوش را بکشيد                                                  دستگيره را بکشيد تا باز شود.

 هشدار

 هشدار حین رانندگي
درب جعبه هاي جانبي را بسته نگه دارید. در صورت ترمز ناگهاني ممکن است درب جعبه باز شود یا محتویات 

جعبه به سرنشينان برخورد کرده منجر به تصادف گردند.
)A موارد نامناسب براي نگهداري )نوع 

اجسام سنگين تر را از )kg )0.4 lb 0.2 را درجعبه ها قرار ندهيد.
این کار منجر به بازشدن درب جعبه جانبي و بيرون ریختن محتویات آن و در نتيجه تصادف مي گردد.
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 3-6 دیگر مشخصه های داخلی

 آفتابگیرها

 آینه هاي آرایشي )درصورت مجهز بودن(

  براي قراردادن آفتابگير در موقعيت رو به جلو، آن را  به 
سمت پایين بچرخانيد.

   براي قراردادن آفتابگير در موقعيت جانبي، آن را به سمت 
پایين چرخانده، از گيره جداکرده و به سمت پنجره جانبي 

حرکت دهيد.

درپوش را به حالت کشویی باز کنيد.

  ساعت را مي توان تنظيم کرد.
      ساعت را تنظيم مي کند.

 دقيقه ها را تنظيم مي کند.
 به سمت نزدیکترین ساعت تغيير مي کند.*

    *: به طور مثال:  f1:00 1:29 تا 1:00
                    f 2:00 1:59 تا 1:30 

  ساعت

  دیگر مشخصه های داخلي
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 دماي هواي بیرون

40- نمایش مي دهد. C )-40  F( 50 تا C )122 F( صفحه نمایش دما، دماي هوا را در محدوده

  A نوعB نوع

 C نوع

 دماي هواي بیرون زماني نمایش داده مي شود که.
 خودروهاي فاقد سيستم ورود و  استارت هوشمند

سوئيچ موتور در وضعيت روشن "ON" قرارداشته باشد.
 خودروهاي مجهز به سيستم  ورود و استارت هوشمند

سوئيچ موتور در وضعيت روشن"IGNITION ON" قرار داشته باشد.
 نمایش

در موقعيت هاي زیر ، دماي هواي بيرون ممکن است به درستي نمایش داده نشود یا تغيير نمایش دماي هوا ، 
زمان بيشتري ببرد.

 )  15 km/h      9[ ازmph[ زماني که خودرو متوقف است یا با سرعت کم حرکت مي کند )کمتر از 
 زماني که دماي هواي بيرون به طور ناگهاني تغيير کرده است )حين ورود/خروج از پارکينگ، تونل و غيره(
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4-6. دیگر مشخصه هاي داخلي

 خروجي برق را در مواقع زیر مي توان استفاده نمود که
 خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند

سوئيچ در موقعيت تجهيزات جانبي "ACC"یا روشن "ON" قرار داشته باشد.
 خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند

سوئيچ در موقعيت تجهيزات جانبي "ACCESSORY"یا روشن "IGNITION ON" قرار داشته باشد.

 زماني که نمایش دماي هواي بیرون چشمک مي زند
3 یا کمتر است ، نمایش دما 10  C )37 F( خودروهاي مجهز به صفحه نمایشگر: در صورتي که  دماي هواي بيرون 

بار چشمک مي زند و سپس روشن مي شود.
3 یا کمتر است، چراغ  C )37 F(  خودروهاي مجهز به صفحه نمایشگر چند منظوره: در صورتي که دماي هوا 

10 بار چشمک مي زند و سپس روشن مي شود. نشانگر هشدار یخ زدگي 
 زماني که ")oc-- (" نمایش داده مي شود.

سيستم  ممکن است نقص فنی داشته باشد، خودرو را به نمایندگي مجاز تویوتا ببرید.

در دستگاه هاي الکترونيکي که کمتر از12VDC         /10 A)مصرف برق 120W( استفاده مي کند، از منبع خود دستگاه 
استفاده نمایيد.

درپوش را باز کنيد.

  خروجي برق

 توجه

 براي جلوگیري از صدمه دیدن خروجي برق
زماني که از خروجي برق استفاده نمي کنيد، درپوش آن را ببندید.

اجسام خارجي یا مایعات ممکن است وارد خروجي برق شده، منجر به اتصالي شوند.
 براي جلوگیري  از خالي شدن باتري

   حين عدم عملکرد موتور، از خروجي برق بيش از زمان ضروري استفاده نکنيد.



4-6 . دیگر مشخصه هاي داخلي342

 دستگیره هاي جانبي

 زیر آرنجي )درصورت مجهز بودن(

زمان  در   ، شده  نصب  سقف  روي  جانبي  دستگيره هاي 
نشستن  برروي صندلي شما را حمایت می کند.

براي استفاده، زیر آرنجي را به پایين تا کنيد.

 هشدار
از دستگيره جانبي حين پياده شدن ، سوار شدن یا بلند شدن  از روي صندلي خود استفاده نکنيد.

  توجه

براي جلوگيري از صدمه دیدن  دستگيره جانبي از قرار دادن بار سنگين روی آن خودداری کنيد.

 توجه
 براي جلوگیري از صدمه دیدن  زیر آرنجي

   از وارد آوردن فشار بيش از حد به زیر آرنجي خودداري نمایيد.
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4-6. دیگر مشخصه هاي داخلي

 سایبان عقب )در صورت مجهز بودن(

زبانه سایبان را باال کشيده و آن را به گيره باالیي بزنيد.
براي پایين آوردن سایبان، زبانه را آرام کشيده و از گيره آزاد 

کرده، سپس آهسته پایين بياورید.

       توجه

 براي اطمینان از عملکرد  عادي سایبان
   پيشگيري هاي زیر را در نظر بگيرید.

 از قرار دادن اجسام در محلي که حرکت سایبان تداخل ایجاد مي کند، خودداري نمایيد.
 از قراردادن اجسام بر روي سایبان خودداري نمایيد.
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 تميز کردن و محافظت از بيرون خودرو

 براي حفاظت  از خودرو و نگهداشتن آن طبق شرايط اوليه، موارد زير را انجام دهيد:

 از باال به پایين شروع کرده، به بدنه خودرو آب پاشيده، دیواره چرخ ها و زیر خودرو را تميز کنيد  تا هرگونه گرد و 
خاک و آشغال تميز شود.

 با استفاده از اسفنج یا پارچه نرم مثل جير، بدنه خودرو را تميز کنيد.
 براي لکه هاي سخت ، از صابون شستشوي خودرو استفاده کرده وکاماَل آب کشی کنيد.

 هرگونه آب را خشک نمایيد.
 زماني که الیه ضد آب خودرو از بين رفت، خودرو را واکس بزنيد.

اگر آب به صورت قطره روي سطح تميز نمي ماند، پس از خشک شدن،  به بدنه خودرو واکس بزنيد.

 کارواش هاي اتوماتيک
 پيش از شستن خودرو ،آینه ها را تا کنيد، شستشو را از جلوي خودرو آغاز نمایيد، پيش از رانندگي حتماَ آینه ها 

را باز کنيد.
 برس هاي مورد استفاده درکارواش هاي اتوماتيک  ممکن است سطح خودرو را خراشيده و به رنگ خودرو آسيب بزنند.

 در کارواش هاي اتوماتيک، ممکن است گارد عقب )در صورت مجهز بودن ( با عملکرد ماشين تداخل ایجاد کند. 
در نتيجه از تميز شدن کامل خودرو جلوگيري کرده و یا گارد عقب صدمه مي بيند.

 شستشو با فشار باال
 اجازه ندهيد نازل کارواش خيلي به پنجره ها نزدیک شود.

 پيش از استفاده از کارواش، درب باک خودرو را به طور کامل ببندید.
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 حين استفاده از کارواش )خودروهاي مجهز به سيستم  ورود و استارت هوشمند (
اگر دستگيره درب حين قرارداشتن کليد الکترونيکي در محدوده  موثر خيس شود، ممکن است درب به دفعات باز 

و قفل شود . دراین صورت، حين شستشوي خودرو باید  اقدامات اصالحی زیر را انجام دهيد :
 حين شستشوي خودرو کليد را در فاصله )6 ft( 2m یا بيشتر از خودرو قراردهيد. )مراقب باشيد که کليد دزدیده 

نشود.(.
 کليد الکترونيکي را در حالت حفظ باتري قراردهيدتا سيستم ورود و استارت هوشمند غير فعال شود.)f صفحه 132(

 چرخ هاي آلومينيومی ) در صورت مجهز بودن(
 با استفاده از شوینده خنثي هرگونه کثيفی را بالفاصله تميز نمایيد. از برس هاي سفت یا تميز کننده هاي خورنده 

استفاده نکنيد. از شوینده هاي شيميایي قوي استفاده نکنيد.
از شوینده مالیم و واکس مشابه قبلی روي رنگ استفاده کنيد.

 حين داغ بودن چرخ ها  براي مثال زماني که  مسافت طوالني را در هواي گرم رانندگي کرده اید از مواد شوینده 
استفاده نکنيد.

 بالفاصله پس از استفاده، شوینده ها را تميز نمایيد.
 سپرها

از سایيدن با شوینده هاي خورنده اجتناب نمایيد.
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 هشدار

 حين شستشوی خودرو 
از ریختن آب به درون محفظه موتور خودداري نمایيد ، این کار منجر به آتش گرفتن قطعات الکتریکي مي گردد.
 حين تميز کردن شيشه جلو )خودروهاي مجهز به  برفک پاک کن های شيشه جلو دارای حسگر باران(

باشد،  قرارداشته   "AUTO" حالت  در  کن  پاک  برف  سوئيچ  اگر 
ممکن است برف پاک کن در شرایط زیر به  طور اتفاقي فعال 
و  دیگر جراحات جدي  یا  دیدن دست ها  به صدمه  منجر  شده، 

صدمه دیدن تيغه هاي برف پاک کن گردد.

 زماني که بخش باالیي شيشه جلو، جایي که حسگر قطره باران قرار دارد، با دست لمس شود.
 زماني که پارچه مرطوب یا چيزهایی شبيه این در نزدیکي حسگر قطره باران قرار گيرد.

 در صورتي که چيزي به شيشه جلو برخورد کند.
 در صورتي که مستقيماً به سنسور حسگر باران دست بزنيد یا چيزي به حسگر قطره باران بخورد.

 پيشگيري هاي مرتبط با لوله اگزوز
گازهای خروجی اگزوز منجر به داغ شدن بسيار زیاد لوله اگزوز مي گردد.

حين شستن خودرو مراقب باشيد پيش از خنک شدن کامل به لوله اگزوز دست نزنيد و چرا که منجر به سوختگي  
مي گردد.
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 توجه
 پيشگيري از خراب شدن رنگ و زنگ زدگي بدنه و قطعات )چرخ هاي آلومينيومي و غيره( 

 در موارد زیر بالفاصله خودرو را بشویيد:
 پس از رانندگي در نزدیکي ساحل دریا
 پس از رانندگي در جاده هاي نمک زده

 اگر ذغال یا صمغ درختان روي رنگ خودرو ریخته است.
 اگر 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 شيميایي.
 اگر خودرو به شدت آلوده به گرد و خاک یا گل شود.

 اگر مایعاتي همانند بنزن یا بنزین روي سطح رنگ پاشيده باشد.
  اگر رنگ خراشيده یا پریده، آن را بالفاصله تعمير نمایيد.

  براي جلوگيري از زنگ زدگي چرخ ها، هرگونه آشغال را تميز کرده و چرخ ها را در مکاني با رطوبت پایين انبار نمایيد.
 تميزکردن چراغ هاي بيروني

 به دقت بشویيد. از مواد ارگانيک یا ساینده یا برس های سخت استفاده نکنيد. این کار به سطح چراغ ها آسيب 
مي زند.

  به چراغ ها واکس نزنيد.
   واکس به لنزها صدمه مي زند.

 جلوگيري از صدمه ديدن بازوهاي برف پاک کن شيشه جلو
حين بلند کردن بازوي برف پاک کن از شيشه جلو، ابتدا برف پاک کن راننده را باال برده و سپس در سمت سرنشين 

تکرار نمایيد. حين بازگرداندن برف پاک کن ها به موقعيت اصلي، ابتدا برف پاک کن سرنشين را بخوابانيد.

 حين استفاده از کارواش هاي اتوماتيک )خودروهاي مجهز به برف پاک کن داراي حسگر باران( 
کليد برف پاک کن را در موقعيت OFF قراردهيد.

اگر کليد برف پاک کن در موقعيت "AUTO" قرار داشته باشد، ممکن است برف پاک کن عمل کرده و تيغه برف 
پاک کن صدمه ببيند.



1-7. نگهداري و مراقبت     350

 تميزکردن و محفاظت از داخل خودرو
 عملکردهای زير به حفاظت از داخل خودرو و نگه داشتن آن در بهترين شرايط کمک مي کند:

 گرد و خاک و آشغال را با جاروبرقي تميز نمایيد.
 هرگونه آشغال و گرد و خاک را با پارچه نرم مرطوب با تميز کننده رقيق تميز نمایيد.

    از محلول آب و حدود %5 تميزکننده خنثي استفاده نمایيد.
 هرگونه آب اضافي را از پارچه خالي کرده و هرگونه شوینده باقي مانده را کاماًل تميز کنيد.

 کل سطح را با پارچه نرم و خشک پاک کنيد تا هرگونه رطوبت باقي مانده خشک شود. چرم را در مکاني سایه و 
دارای تهویه خشک کنيد.

 هرگونه آشغال را با استفاده جارو برقي تميز نمایيد.
 چرم مصنوعي را با محلول صابون مالیم و اسفنج یا پارچه نرم تميز کنيد.

 اجازه دهيد محلول چند دقيقه بماند. کثيفي را برداشته و محلول صابون را با پارچه تميز و مرطوب پاک کنيد.

 حفاظت از داخل خودرو

  تميزکردن محدوده هاي چرمي

  تميز کردن محدوده پوشش چرم مصنوعي

با استفاده از جاروبرقي آشغال و گرد و خاک را تميز نمایيد. سطح کثيف را با پارچه مرطوب و آب ولرم تميز کنيد.
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 هشدار

 آب درون خودرو
 از ریختن یا پاشيدن مایع درون خودرو جلوگيری نمایيد.

   این کار ممکن است منجر به صدمه دیدن قطعات الکتریکي، نقص فنی یا آتش سوزی  شود.
 از خيس شدن قطعات سيستم کيسه هوا یا سيم کشی های درون خودرو، جلوگيری نمایيد.

   )f صفحه 40( 
     نقص الکتریکی می تواند منجر به بازشدن کيسه های هوا یا عدم عملکرد صحيح آنها و در نتيجه صدمات جسمی 

جدی یا حتی مرگ گردد.
 تميز کردن داخل خودرو ) به ويژه پانل جلو داشبورد (

    از واکس یا پوليش استفاده نکنيد. پانل جلو داشبورد ممکن است تصویر شيشه جلو را منعکس کرده، دید راننده 
را محدود نموده و منجر به تصادف و نهایتاً صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ گردد.

1-7. نگهداري و مراقبت     

 نگهداري از پوشش هاي چرمي
تویوتا توصيه مي کند داخل خودرو را حداقل سالي دو بار تميز کنيد تا کيفيت باالی خود را حفظ کند.

 شامپو زدن به موکت کف خودرو
شوینده هاي کفی متفاوتی در بازار وجود دارد.  از اسفنج یا برس براي ماليدن کف استفاده نمایيد. به صورت دایره اي 
بماليد. از آب استفاده نکنيد. سطوح کثيف را ماليده و اجازه دهيد خشک شوند. نتيجه عالي زماني حاصل مي شود که 

اجازه دهيد کف پوش تا جاي ممکن خشک شود.
 کمربندهاي ايمني

با استفاده از پارچه یا اسفنج آغشته به صابون مالیم و آب ولرم تميز نمایيد. همچنين به طور مرتب کمربندها را از نظر 
پوسيدگی، سایيدگی یا پارگی شدید کنترل نمایيد.
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 توجه
 مواد شوينده 

 ازشوینده هاي زیر استفاده نکنيد، چرا که منجر به تغيير رنگ داخل خودرو یا آسيب دیدن رنگ خودرو مي شود :
  غير از صندلی :  مواد طبيعي مثل بنزن یا بنزین،  حالل هاي اسيدي یا قليایي،  رنگ یا سفيدکننده

  صندلي ها: حالل هاي اسيدي یا قليایي مثل تينر، بنزن و الکل
 از واکس پوليش یا تميزکننده هاي پوليشي استفاده نکنيد. جلو داشبورد یا بخش هاي داخلي پوشيده از رنگ 

ممکن است صدمه ببيند.
 جلوگيري از صدمه ديدن سطوح چرمي

براي جلوگيري از صدمه دیدن سطوح چرمي و خراب شدن چرم، پيشگيري هاي زیر را در نظر بگيرید:
 هرگونه آشغال یا کثيفي را بالفاصله از روي چرم تميز نمایيد.

 از قرار دادن خودرو در معرض آفتاب مستقيم براي مدت طوالني خودداري نمایيد؛ به ویژه در تابستان خودرو 
را در سایه پارک نمایيد.

 ازقراردادن اجسام ساخته شده از پالستيک یا مواد پوشيده از واکس روي پوشش صندلي ها خودداري نمایيد، چرا که 
در صورت باال رفتن دمای داخل خودرو، به سطح چرم مي چسبند.

 ريختن آب روی کف
از شستن کف خودرو با آب خودداري نمایيد.

در صورت تماس آب با قطعات الکتریکي سيستم هاي خودرو، همانند سيستم صوتي یا سيستم هاي زیر یا کف 
خودرو ممکن است این سيستم ها آسيب  ببينند، همچنين آب منجر به زنگ زدن بدنه نيز می شود.

 تميز کردن داخل شيشه عقب
 از شيشه شوي براي تميزکردن شيشه عقب استفاده نکنيد، چراکه منجر به صدمه دیدن سيم هاي گرم کن 
بخارزدا یا آنتن مي گردد. براي تميز کردن شيشه از پارچه آغشته به آب ولرم استفاده نمایيد. شيشه را با حرکت 

رفت و برگشتي به موازات سيم هاي آنتن یا مه زدا تميز نمایيد.
 مراقب باشيد  سيم هاي گرم کن یا آنتن را خراب نکرده یا نخراشيد.
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   2-7. نگهداري

 الزامات نگهداری

برای اطمينان از رانندگی ايمن و اقتصادی، مراقبت روزانه و مرتب بسيار ضروری است. تويوتا انجام موارد 
زير را توصيه می کند:

  برنامه تعمير و نگهداری

 برنامه تعمير و نگهداری باید بر اساس زمان بندی های انجام شده در برنامه انجام گردد.
   فواصل زمانی برنامه تعمير و نگهداری بر اساس خواندن کيلومتر شمار یا فواصل زمانی، هر کدام زودتر برسد، 

تعيين می گردد.
   پس از رسيدن به آخرین دوره، برنامه تعمير و نگهداری باید با همان فواصل زمانی ادامه یابد. 

 برای انجام خدمات تعمير و نگهداری به کجا مراجعه نمایيد؟
   بهترین کار بردن خودرو به نمایندگی های مجاز تویوتا جهت انجام تعمير و نگهداری است.

   تکسين های تویوتا متخصصانی آموزش دیده هستند که از طریق کتابچه های تکنيکی به روزترین اطالعات نکات 
سرویس و دوره آموزشی را کسب می کنند. آنها پيش از کار بر روی خودرو شما، کار روی تویوتا را یاد می گيرند 

نه حين کار کردن بر روی خودرو شما. آیا روش خوبی به نظر نمی رسد؟
    نمایندگی های مجاز تویوتا هزینه زیادی را صرف ابزارهای مخصوص تویوتا و تجهيزات سرویس نموده اند. این 

ابزارها در انجام بهتر کار به آنها کمک می کند و هزینه ها را نيز پایين می آورد.
   نمایندگی های مجاز تویوتا تمامی تعميرات برنامه ریزی شده را به صورت قابل اعتماد و اقتصادی برای شما انجام 

می دهد.
   شلنگ های الستيکی )در سيستم های گرمایش و سرمایش، سيستم ترمز و سيسنم سوخت( باید بر اساس برنامه 

تویوتا توسط تکنسين متخصص بازرسی شوند.
   شلنگ های الستيکی از قطعات مهم در انجام تعميرات هستند. بالفاصله شلنگ های خراب شده یا صدمه دیده را 

تعویض نمایيد. توجه داشته باشيد که با گذر زمان شلنگ ها خراب شده، باد کرده، پاره یا ترک ترک می شوند. 
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 موارد قابل انجام توسط مالک

درباره موارد قابل انجام توسط مالک ؟
بسياری از موارد تعمير و نگهداری را می توانيد خود انجام دهيد بشرط اینکه توانایی مکانيکی و چند ابزار اوليه را 

داشته باشيد. دستورالعمل های ساده انجام این موارد در این فصل آورده شده است.
توجه داشته باشيد که برخی موارد تعمير و نگهداری نيازمند ابزارهای مخصوص و مهارت ویژه ای هستند. این 
موارد بهتر است توسط تکنسين متخصص انجام گردد. حتی اگر در این موارد خبره هستيد، انجام این موارد در 
نمایندگی مجاز تویوتا توصيه می شود چرا که آنها موارد انجام شده بر روی خودرو شما را ثبت می کنند. این ثبت ها 

در صورت نياز به موارد گارانتی به شما کمک خواهد کرد.

 آيا خودرو به تعمير نياز دارد؟
مراقب تغيير نحوه عملکرد، صدا و موارد چشمی نشان دهنده تعمير باشيد. برخی نشانه ها عبارتند از:

 موتور خاموش می شود، کشيده می شود با رد می کند.
 قدرت موتور به شدت تغيير یافته است.
 صدای عجيبی از موتور شنيده می شود.

 زیر خودرو نشتی دیده می شود )با این وجود، چکيدن قطره آب از سيستم ایرکاندیشن حين استفاده از این سيستم 
طبيعی است(.

 صدای اگزوز تغيير کند )این حالت می تواند نشانگر نشتی خطرناک گاز منواکسيدکربن باشد. تمام پنجره ها را باز 
نموده و بالفاصله سيستم اگزوز را کنترل کنيد.(

 الستيک ها پنجر به نظر می آیند، حين دور زدن الستيک ها جيغ می کشند و سایش الستيک ها نامنظم است.
 حين رانندگی در جاده هموار و به صورت مستقيم خودرو به یک طرف کشيده می شود.

 صدای عجيبی در سيستم تعليق شنيده می شود.
 ترمز قدرت خود را از دست داده است، پدال ترمز یا پدال کالچ حالت اسفنجی دارد )خودروهای مجهز به گيربکس 

معمولی(، پدال تقریبا به کف خودرو می رسد و در حين ترمزگيری خودرو به یک سمت کشيده می شود.
 دمای خنک کننده موتور دائماً باالتر از حالت عادی است.

اگر متوجه هر کدام از این نشانه ها شدید، خودرو را در اولين فرصت به نمایندگی مجاز تویوتا ببرید. ممکن است 
خودرو نياز به تعمير یا تنظيم داشته باشد.
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 هشدار

 در صورت نگهداري نامناسب از خودرو
نگهداري نامناسب از خودرو مي تواند منجر به صدمات جدي به خودرو و در نتيجه صدمات جسمي و حتي مرگ گردد.

 کار با باتري
  اتصاالت، پست ها و دیگر قطعات باتری حاوي سرب بوده و به مغز آسيب می زنند، پس از کار با باتري دست 

هایتان را بشویيد )f صفحه 379(



2-7 نگهداري    356

 برنامه تعمير و نگهداري

 تعمير و نگهداري را بر اساس برنامه و به شرح زير انجام دهيد:

  الزامات برنامه تعمير و نگهداري

خودرو شما باید بر اساس برنامه تعمير و نگهداري عادي سرویس شود. )برنامه تعمير و 
نگهداري را مطالعه نمایيد.(

اگر معموالً در یک یا تعدادی از شرایط زیر رانندگي مي کنيد، برخي موارد برنامه تعمير و نگهداري 
باید به دفعات بيشتري انجام شوند. )"برنامه تعمير و نگهداری اضافی" را مطالعه نمایيد.(

A. شرایط جاده
یا    ناهموار  جاده هاي  در  رانندگی   .1
گل آلوده یا جاده هاي پوشيده از برف ذوب 

شده. 
2. رانندگي در جاده هاي گرد و خاکي

B. شرایط رانندگی
مثال  )براي  سنگين  بار  داراي  خودرو  با  رانندگي   .1

استفاده از باربند سقفي و غيره(
 8 km )5 miles( از   رانندگي در مسيرهاي کوتاه تر   .2
به دفعات در شرایط دمایی زیر صفر )دماي موتور به 

دمای عادي نرسد.(
3. رانندگي در مسيرهاي کوتاه تر از )km )9 miles 15  به 

دفعات )دماي موتور به دماي عادي نرسد.(
در  کم  سرعت  با  رانندگي  یا  و/  طوالني  زدن  جا  در   .4
یا  تاکسي  پليس،  خودروي  همانند  طوالني  مسافت 

فروشندگان سيار. 
یا   80 %( به صورت مداوم  و  باال  با سرعت  رانندگي   .5
بيشتر حداکثر سرعت خودرو( براي بيش از 2 ساعت. 
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خواندن کيلومترشمارفواصل زمانی سرویس

)خواندن کيلومترشمار  ماهها
یا ماه ها هر کدام زودتر 

فرا برسد(

x1000
km

11020304050607080

x1000
miles

0/6612182430364248

قطعات اصلی موتور

1) 1ZZ-FE لقی سوپاپ ) موتورIIII24

IIII24تسمه های محرک2
RRRRRRRR12روغن موتور3
RRRRRRRR24فيلتر روغن موتور4
سيستم گرمایش و سرمایش5

>>توجه 1 را مطالعه نمایيد.<<
II12

مایع خنک کننده موتور6
>>توجه 2 را مطالعه نمایيد.<<

II-

شلنگها و اتصال خنک کننده روغن 7
)1ZZ-FE موتور)موتور

>>توجه 1 را مطالعه نمایيد.<<

II
24

IIII12لوله ها و اتصاالت اگزوز8

سيستم استارت 

9
) 1ZZ-FE بجز موتور ( 100000 تعویض شودشمع ها km )60000 miles(هر

) 1ZZ-FE شمع ها ) موتورIRIRIRIR
I:12
R:24

IIIIIIII12باتری10

عملکرد تعمير و نگهداری:             I: بازرسی
                                            A: کنترل و تنظيم در صورت لزوم

                                            R: تعویض، تغيير یا روانکاری

  برنامه تعمير و نگهداری
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خواندن کيلومترشمارفواصل زمانی سرویس

)خواندن کيلومترشمار  ماهها
یا ماه ها هر کدام 
زودتر فرا برسد(

x1000
km11020304050607080

x1000
miles

0/6612182430364248

سيستم های سوخت و اگزوز

11

  ، 1ZR-FE فيلتر سوخت )موتورهاي 
2ZR-FBE  ،2ZR-FE ،1ZR-CNG و

) 3ZR-FE 
>>توجه 3 را مطالعه نمایيد.<<

R96

)1ZZ-FE فيلتر سوخت) موتور
RR48>>توجه 3 را مطالعه نمایيد.<<

12 )1ZR-CNG موتور( CNG مخزن سوخت
IIIIIIII6>>توجه 4 را مطالعه نمایيد.<<

فيلتر تميزکننده هوا13
IRIR

I:24
R:48

14)1ZZ-FE ترکيب درجا )موتورAAAAA24

درپوش مخزن سوخت، لوله هاي سوخت، 15
سوخت  بخار  کنترل  سوپاپ  و  اتصاالت 

>>توجه 1 را مطالعه نمایيد.<<
II24

16)1ZZ-FE موتور( PVC سيستمIIII12
II24کنيستر دوده17

شاسي و بدنه

IIIIIIII6پدال ترمز و ترمز دستي18
لوله ها و درام هاي ترمز19

>>توجه 5 را مطالعه نمایيد.<<
IIII12

IIIIIIII6لنت ها و دیسک هاي ترمز20
روغن ترمز21

IIIRIIIRI:6
R:24

عملکرد تعمير و نگهداری:             I: بازرسی
                                            A: کنترل و تنظيم در صورت لزوم

                                            R: تعویض، تغيير یا روانکاری
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خواندن کيلومترشمارفواصل زمانی سرویس

)خواندن کيلومترشمار  ماهها
یا ماه ها هر کدام 
زودتر فرا برسد(

x1000
km11020304050607080

x1000
miles

0/6612182430364248

22
روغن کالچ
)گيربکس 
معمولی(

نوع A را مطالعه نمایيد
IIIIIIII6>>توجه 6 را مطالعه نمایيد.<<

نوع B را مطالعه نمایيد
IIIRIIIRI:6>>توجه 7 را مطالعه نمایيد.<<

R:24
IIII12لوله هاو شلنگ هاي ترمز23
IIII12غربيلک فرمان،  اتصاالت و جعبه دنده فرمان24
IIII24گردگيرهای پلوس25
IIII12سيسبک ها و گردگيرهاي سيستم تعليق26
دسته دنده گيربکس معمولي 27

-II)مدل های 6 سرعته(

II48روغن گيربکس معمولي) شامل دیفرانسيل جلو(28
روغن گيربکس متغير مداوم /گيربکس اتوماتيک 29

II24)شامل دیفرانسيل جلو(

IIII12سيستم تعليق جلو و عقب30
IIIIIIII6الستيک ها و فشار باد آنها30
IIIIIIII6چراغ ها، بوق، برف پاک کن و شيشه شوي32

عملکرد تعمير و نگهداری:             I: بازرسی
                                            A: کنترل و تنظيم در صورت لزوم

                                            R: تعویض، تغيير یا روانکاری
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خواندن کيلومترشمارفواصل زمانی سرویس

)خواندن کيلومترشمار  ماهها
یا ماه ها هر کدام 
زودتر فرا برسد(

x1000
km11020304050607080

x1000
miles

0/6612182430364248

فيلتر تهویه هوای 33
مطبوع

A نوع
-RR>>توجه 8 را مطالعه نمایيد.<<

B نوع
-RRRR>>توجه 9 را مطالعه نمایيد.<<

IIII12ميزان مایع خنک کننده تهویه هوای مطبوع34

توجه:
1.   پس از )48000 miles( km 80000 یا 48 ماه اول بازرسی نمایيد و سپس هر)km )12000 miles 20000 یا 

12ماه بازرسی نمایيد.
  2.   پس از )96000 miles( km 160000 اول تعویض نمایيد و پس از آن هر )km )48000 miles 80000 تعویض نمایيد.

3.   شامل فيلتر درون باک سوخت.
4.   هر 240 ماه تعویض نمایيد.

5.   شامل لنت ها و درام هاي ترمز دستي
GCC

6.    به جز در مدل هاي 6 سرعته در کشورهاي یمن ، ایران ، عراق یا کشورهاي *
GCC

7.   براي مدل هاي 6 سرعته در کشورهاي یمن ، ایران ، عراق یا کشورهاي *
8.   در کشورهاي تایلند، سنگاپور، اندونزي، مالزي، فيليپين و تایوان

9.   به جز کشورهاي تایلند، سنگاپور، اندونزي، مالزي، فيليپين و تایوان

    *: عربستان سعودي، عمان، بحرین، امارات متحده، کویت و قطر

عملکرد تعمير و نگهداری:             I: بازرسی
                                            A: کنترل و تنظيم در صورت لزوم

                                            R: تعویض، تغيير یا روانکاری
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برای مواردی در برنامه که نيازمند سرویس به دفعات بيشتر مشابه شرایط سخت هستند، به جدول زیر مراجعه نمایيد. 
) براي دیدن فهرست، مبحث " الزامات برنامه تعمير و نگهداري" را مطالعه نمایيد.(

A-1 : رانندگی در جاده هاي ناهموار یا گل آلود یا جاده هاي پوشيده از برف برف ذوب شده

 بازرسي لنت ها و درام هاي ترمز
هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه      >>توجه 1 را مطالعه نمایيد.<<

هر )Km )3000 miles 5000 یا 3 ماه بازرسي لنت ها و دیسک هاي ترمز

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه بازرسي لوله ها و شلنگ های ترمز

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه بازرسي سيبک ها و گردگيرهاي سيستم تعليق

هر )Km )6000 miles 10000 یا 12 ماه گردگيرهای پلوس

هر )Km )3000 miles 5000 یا 3 ماه بازرسي غربيلک فرمان، اتصاالت و جعبه دنده فرمان

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه بازرسي سيستم تعليق جلو و عقب

 سفت کردن پيچ و مهره هاي شاسي و بدنه 
هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه      >>توجه 2 را مطالعه نمایيد.<<

  برنامه تعمير و نگهداري اضافي
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A-2 : رانندگي در جاده هاي خاکي

هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه تعویض روغن موتور

هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه تعویض فيلتر روغن موتور

I: هر )Km )1500 miles 2500 یا 3 ماه بازرسي یا تعویض فيلتر تميز کننده هوا
R: هر )Km )24000 miles 40000 یا 48 ماه

 بازرسي لنت ها و درام هاي ترمز 
هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه      >>توجه 1 را مطالعه نمایيد.<<

هر )Km )3000 miles 5000 یا 3 ماه بازرسي لنت ها و دیسک هاي ترمز

 تعویض فيلتر تهویه هوای مطبوع
هر )Km )18000 miles 30000      >>توجه 2 را مطالعه نمایيد.<<

 تعویض برای فيلتر تهویه هوای مطبوع
هر )Km )9000 miles 15000      >>توجه 3 را مطالعه نمایيد.<<
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B-1: رانندگي با خودروي داراي بار سنگين )به طور مثال استفاده از باربند سقفي و غيره(

هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه تعویض روغن موتور

هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه تعویض فيلتر روغن موتور

 بازرسي لنت  ها و درام هاي ترمز  
هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه     >>توجه 1 را مطالعه نمایيد.<<

هر )Km )3000 miles 5000 یا 3 ماه بازرسي لنت ها و دیسک هاي ترمز

 تعویض روغن گيربکس معمولي 
هر )24000 miles( Km 40000 یا 48 ماه     )شامل روغن دیفرانسيل جلو(

 بازرسي یا تعویض روغن گيربکس اتوماتيک / گيربکس  
     متغير مداوم )شامل دیفرانسيل جلو(

I: هر )Km )24000 miles 40000 یا 24 ماه
R: هر )Km )48000 miles 8000 یا 48 ماه

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه بازرسي سيستم تعليق جلو و عقب
 سفت کردن پيچ  ها و مهره هاي شاسي و بدنه

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه     >>توجه 4 را مطالعه نمایيد.<<

B-2 : رانندگی در مسيرهاي کوتاه تر از )5 miles( Km 8 به دفعات در شرایط دمایی زیر صفر)دمای 
       موتور به دمای عادی نرسد(

،1ZR-FE ،1ZZ-FE تعویض روغن موتور )موتورهاي 
)3ZR-FE 2 وZR-FE ،1ZZ-CNG     5000 یا 6 ماه Km )3000 miles( هر

 ،1ZR-FE ،1ZZ-FE تعویض فيلتر روغن موتور )موتورهاي 
)3ZR-FE 2 وZR-FE ،1ZR-CNG

هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه

B-3 : رانندگی در مسيرهاي کوتاه تر از )9 miles( Km 15 به دقعات )دمای موتور به دمای عادی نرسد(

)2ZR-FBE موتور( 5000 یا 6 ماه تعویض روغن موتور Km )3000 miles( هر

)2ZR-FBE موتور( 5000 یا 6 ماه تعویض فيلتر روغن موتور Km )3000 miles( هر
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B-4 : رانندگي در جاده هاي گرد و خاکي

هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه تعویض روغن موتور

هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه تعویض فيلتر روغن موتور

CNG بازرسي یا تعویض مخزن 
I: هر )Km )6000 miles 10000 یا 24 ماه

R: هر 108 ماه

 بازرسي لنت ها و دیسک هاي ترمز 
     >>توجه 1 را مطالعه نمایيد.<<

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه

هر )Km )3000 miles 5000 یا 3 ماه بازرسي لنت ها و دیسک هاي ترمز

B-5 : رانندگي با سرعت باال و به صورت مداوم )%80 یا بيشتر حداکثر سرعت خودرو( برای بيش از 2 ساعت

 تعویض روغن گيربکس معمولي )شامل روغن دیفرانسيل 
      جلو(

هر )Km )24000 miles 40000 یا 6 ماه

 بازرسي یا تعویض روغن گيربکس اتوماتيک/گيربکس متغير 
مداوم )شامل دیفرانسيل جلو(

I: هر )Km )24000 miles 40000 یا 24 ماه
R: هر )Km )48000 miles 80000 یا 48 ماه

توجه
1.  شامل لنت ها و درام هاي ترمزدستی

2.  در کشورهاي تایلند، سنگاپور، اندونزي، مالزي، فيليپين و تایوان
3.  به جز کشورهاي تایلند، سنگاپور، اندونزي، مالزي، فيليپين و تایوان

4.  براي پيچ هاي نصب صندلي، پيچ هاي نگهدارنده قطعات سيستم تعليق جلو و عقب

    *: عربستان سعودي، عمان، بحرین، امارات متحده عربي، قطر و کویت
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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 را  به ترتيب 
توضيحي در اين بخش ها انجام می دهيد.

ابزارها و موادموارد

شرایط باتري  )f صفحه 379(

 آب گرم
 جوش شيرین

 گریس
 آچار فرانسه )براي پيچ هاي بست ترمينال باتری(

مقدار مایع خنک کننده موتور 
)f صفحه 377(

 " مایع خنک کننده با عمر بسيار طوالني تویوتا " یا مایع خنک کننده با 
کيفيت باالي مشابه بر پایه اتيلن گليکول، غير سيليکات، غيرآمين، فاقد 

نيترات و فاقد بورات با تکنولوژي اسيد اورگانيک.
   " مایع خنک کننده با عمر بسيار طوالني تویوتا " از 50% مایع خنک کننده و %50  

آب دي یونيزه ترکيب شده است.
 قيف )فقط براي افزودن مایع خنک کننده استفاده مي شود(

مقدار روغن موتور
)f صفحه 373(

  " روغن موتور اصلي تویوتا " یا مشابه
 پارچه یا دستمال کاغذي

 قيف )فقط براي افزودن روغن موتور استفاده مي شود(

 فيوزهاي با آمپر مشابه فيوز اصليفيوزها  )f صفحه 399(

المپ چراغ ها  )f صفحه 403(

 المپ هایي با وات یکسان المپ اصلی
 پيچ گوشتي چهارسو

 پيچ گوشتي دوسو
 آچار
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قطعات و ابزارهاموارد

-رادیاتور و کندانسور)f صفحه 379(

 گيج فشار الستيکفشار باد الستيک )fصفحه 388(
 منبع هواي فشرده

 آب یا مایع شيشه شوي حاوي ضدیخ )براي استفاده در زمستان(مایع شيشه شوي )fصفحه 383(
 قيف )فقط براي افزودن آب یا مایع شيشه شوي استفاده مي شود(

 هشدار
محفظه موتور شامل مکانيزم ها و مایعات متعددی است که ممکن است ناگهان حرکت کرده،  داغ مي شوند یا به طور 

الکتریکي انرژي بگيرند. برای جلوگيری از صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ، پيشگيری های زیر را در نظر بگيرید.
 حين کار روي محفظه موتور

 دست ها، لباس ها و ابزارها را از فن هاي محرک و تسمه موتور دور نگه دارید.
 بالفاصله پس از خاموش کردن خودرو مراقب باشيد که به موتور، رادیاتور، مانيفولد اگزوز و غيره دست نزنيد، روغن ها 

و دیگر مایعات نيز داغ هستند.
  از  رهاکردن چيزهایي که به راحتي مي سوزند همانند کاغذ و پارچه در محدوده محفظه موتور خودداري نمایيد.

  سيگار نکشيد، جرقه یا شعله منجر به آتش گرفتن سوخت یا باتری می شود. سوخت و گازهای باتری قابل اشتعال 
هستند.

 حين کار بر روي باتري بسيار مراقب باشيد چراکه باتری حاوي اسيد سولفوریک خورنده و سمي است. 
 بسيار مراقب باشيد که روغن ترمز به دستان یا چشمانتان یا رنگ خودرو صدمه نزند. اگر مایع با دستان یا چشمانتان 

تماس پيدا کرد، بالفاصله آن را با آب فراوان بشویيد.
   اگر هنوز هم احساس ناراحتي مي کنيد بالفاصله با پزشک تماس بگيرید.
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 هشدار

 حين کار در نزديکي فن خنک کننده الکتريک يا دريچه رادياتور
 "OFF" خاموش  وضعيت  در  موتور  سوئيچ  قرارداشتن  از  هوشمند:  استارت  و  ورود  سيستم  فاقد  خودروهاي 
اطمينان حاصل نمایيد. در صورت قرارداشتن سوئيچ در وضعيت روشن "ON"  اگر ایرکاندیشن روشن شود و یا 

دماي مایع خنک کننده موتور باال رود، فن الکتریکي به طور اتوماتيک روشن مي شود. )f صفحه 379(
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند: از قرارداشتن سوئيچ موتور در وضعيت خاموش اطمينان 
حاصل نمایيد. در صورت قرارداشتن سوئيچ موتور در وضعيت روشن "IGNITION ON " اگر سيستم تهویه هوای 
مطبوع روشن شود و یا دماي مایع خنک کننده موتور باال رود ، فن الکتریکي به طور اتوماتيک روشن مي شود.

 )f صفحه 379(
 عينک هاي ايمني 

براي جلوگيري از برخورد اجسام در حال افتادن یا اسپري مایع به داخل چشم هایتان یا دیگر آسيب ها ، عينک ایمني 
بزنيد.

 توجه
 در صورت پياده کردن فيلتر تميز کننده هوا

   رانندگی حين پياده کردن فيلتر تميز کننده هوا منجر به سایش بيش از حد موتور بر اثر ورود گرد و خاک  درون
   هوا به موتور می گردد.

 در صورت پايين يا باال بودن سطح مايعات
کاهش اندک سطح روغن ترمز بر اثر سایش لنتهای ترمز یا حين باال بودن سطح روغن درون جمع کننده، عادی 

است.
در صورتی که باید مخزن را مکرراً پر کنيد، مشکلی جدی در سيستم 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 باال بکشيد.

درب موتور اندکی باال می رود.

  2 اهرم نگهدارنده جانبي را باال کشيده و درب را باال بياورید.

3 ميله نگهدارنده را در شکاف جا بزنيد و درب موتور را باال 

نگه دارید.
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 هشدار

 کنترل پيش از رانندگي 
بسته و قفل شدن کامل درب موتور را کنترل نمایيد.

اگر درب موتور به طور صحيح قفل نشود، ممکن است حين حرکت، ناگهان باز شده و منجر به تصادف و در نهایت 
صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ گردد.

 پس از جازدن ميله نگهدارنده در شکاف درب 
مطمئن شوید که ميله نگه دارنده درب موتور را نگه می دارد و از افتادن آن جلوگيری می کند.

 توجه
 حين بستن درب موتور

پيش از بستن درب موتور، از برگرداندن ميله نگه دارنده به گيره آن اطمينان حاصل نمایيد. بستن درب موتور 
وقتي ميله نگه دارنده درگيره نيست، منجر به کج شدن درب موتور مي شود.
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 قراردادن جک

حين استفاده از جک، دستورالعمل کارخانه سازنده جک را دنبال نموده و عملکرد را با حفظ ايمني انجام 
دهيد.حين باالبردن خودرو با استفاده از جک، جک را به طور صحيح زير خودرو قرار دهيد. قراردادن 

نادرست جک به خودرو صدمه زده ، منجر به صدمات جسمي مي گردد.

جلو

عقب
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  محفظه موتور                                                                               
1ZZ-FE موتورهاي  

مخزن مایع شيشه شوي )f صفحه 383 (                                     

مخزن مایع خنک کننده موتور )f صفحه 377(                            

گيج )ميله اندازه گيري( سطح روغن موتور )f صفحه 373(                              

درپوش مخزن روغن موتور )f صفحه 375(       

باتري )f صفحه 379(       

جعبه فيوز )f صفحه 399(       

فن خنک کننده الکتریکي       

کندانسور )f صفحه 379(       

رادیاتور )f صفحه 379(    
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3ZR-FE 2 وZR-FBE 2 وZR-FE ،1ZR-CNG ،1ZR-FE موتورهاي 

مخزن مایع شيشه شوي )f صفحه 383 (                                       

مخزن مایع خنک کننده موتور )f صفحه 377 (                                 

درب تغذیه روغن موتور )f صفحه 375 (                          

گيج )ميله اندازه گيری( سطح روغن

 )f صفحه 373 (   

تميزکننده هوا )f صفحه 384 (   

باتري )f صفحه 379 (   

جعبه فيوز )f صفحه 399 (   

فن خنک کننده الکتریکی

کندانسور )f صفحه 379 (   

رادیاتور )f صفحه 379 (   
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 روغن موتور

حين قرارداشتن موتور در دماي عملکردي، آن را خاموش کنيد و با استفاده از گيج ميزان روغن را کنترل نمایيد.
 کنترل روغن موتور

  1 خودرو را در مکاني مسطح پارک کنيد. پس از گرم شدن موتور و خاموش کردن آن ، 5 دقيقه منتظر بمانيد 

تا روغن به پایين موتور بازگردد.
  2 پارچه ای زیر گيج نگه داشته و گيج را بيرون بکشيد.

3-7   نگهداري قابل انجام توسط مالک

1ZZ-FE 1 موتورZR-FE , 1ZR-CNG , 2ZR-FE موتور 
 3ZR-FE 2 وZR-FBE   

3 گيج را تميز پاک کنيد.

4 گيج مسطح : گيج را دوباره کاماًل جا بزنيد.
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4 گيج برآمده: حين قرار گرفتن سمت بيرون زده گيج ) 

در تصویر( به سمت موتور، گيج را جا بزنيد.

5  دستمالی زیر گيج نگه داشته و آن را بيرون کشيده، سطح روغن را کنترل نمایيد.

 کم
 متوسط

 بيش از حد
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 گيج مسطح                                                                   گيج برآمده

     شکل گيج بسته به نوع خودرو یا موتور متفاوت است.
6  گيج را تميزکرده و کاماًل جا بزنيد.
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  افزودن روغن موتور
اگر سطح روغن موتور زیر یا نزدیک عالمت کم است، روغن 

موتور مشابه درون موتور را به مخزن بيافزایيد.

حتماْ نوع روغن را کنترل کرده و پيش از افزودن روغن، وسایل نياز را آماده سازید.

f صفحه 484انتخاب روغن موتور
 ميزان روغن
) 1.6 qt., 1.3 Imp.qt( L 1.5)کم f پر(

قيف تميزوسایل

  1 درپوش را در خالف جهت عقربه های ساعت چرخانده و پياده نمایيد.

  2 روغن موتور را آهسته افزود، گيج را کنترل نمایيد.

3 درپوش را در جهت عقربه هاي ساعت چرخانده و سفت کنيد.

3-7  نگهداري قابل انجام توسط مالک
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 مصرف روغن موتور
مقدار خاصي از روغن موتور حين رانندگي مصرف مي شود. در موقعيت هاي زیر ، مصرف روغن افزایش یافته و باید 

بين فواصل تعمير و نگهداري روغن ، مجدداً پر شود.
 زماني که موتور جدید است، به طور مثال مستقيماً پس از خرید خودرو یا تعویض موتور

 اگر کيفيت روغن پایين است یا روغن با ویسکوزیته نامناسب استفاده مي شود.
 حين رانندگي با دور موتور باال یا بار زیاد یا حين رانندگي با افزایش و کاهش سرعت مداوم

 حين ترک موتور به صورت درجا براي مدت طوالني یا زماني که به دفعات در ترافيک سنگين رانندگي مي شود

 هشدار

 روغن موتور مصرف شده )سوخته(
 روغن موتور سوخته حاوي مواد خطرناکي است که مي تواند منجر به بيماري هاي پوستی شامل تورم و سرطان پوست 
گردند.  بنابراین از تماس طوالني و مکرر با روغن موتور اجتناب نمایيد. براي تميز کردن روغن سوخته از روي پوست 

آن را با آب و صابون کامال بشویيد
 روغن سوخته و فيلتر روغن را به روش مناسب و ایمن دور بریزید. روغن سوخته و فيلتر روغن را در زباله هاي خانگي 

نریزید و درون جوي آب یا روي زمين نياندازید.
   براي اطالع از نحوه دور ریختن یا بازیافت این مواد، با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایيد

 از رها کردن روغن موتور در دسترس کودکان خودداري نمایيد.

 توجه
 جلوگيري از صدمه ديدن جدي موتور

   سطح روغن را به طور مرتب کنترل نمایيد.
 حين تعويض روغن موتور

 مراقب باشيد روغن موتور روي قطعات خودرو نپاشد.
 از پرکردن بيش از حد خودداري نمایيد، در غير این صورت موتور صدمه مي بيند.

 هر بار حين سوختگيري سطح روغن روي گيج را کنترل نمایيد.
 پس از پرکردن روغن، درپوش را کاماًل سفت نمایيد.

   



377
ت  

اقب
مر

 و 
ری

دا
گه

ن

7 

3-7   نگهداري قابل انجام توسط مالک

  مايع خنک کننده موتور 

اگرحين سردبودن موتور، سطح مایع خنک کننده بين خطوط FULL و LOW روي مخزن قرار دارد، ميزان مایع 
خنک کننده کافي است.

 درپوش مخزن
 "FULL" پر

 "LOW" خالی

  "LOW" اگر سطح مایع خنک کننده زیر یا نزدیک خط
است، تا رسيدن آن به خط "FULL" مایع بيافزاید.

 انتخاب مايع خنک کننده
اتيلن  پایه  بر  باال،  مایع خنک کننده مشابه کيفيت  یا  تویوتا"  بسيار طوالني  با عمر  کننده  "مایع خنک  از  فقط 

گليکول، فاقد آمين، فاقد نيترات، فاقد بورات با تکنولوژي اسيد اورگانيک با عمر طوالني استفاده نمایيد.
"مایع خنک کننده با عمر بسيار طوالني تویوتا" ترکيبي از %50 مایع خنک کننده و %50  آب دی یونيزه شده 

)-35 C ]31 F[:است. )حداقل دما
براي اطالع از جزئيات بيشتر در مورد مایع خنک کننده موتور، با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایيد.

 اگر سطح مايع خنک کننده در مدت کوتاهي پس از پرکردن، مجدداً افت کرد.
به طور چشمي رادیاتور، شلنگ ها، درپوش مخزن خنک کننده، شير تخليه و واتر پمپ را کنترل نمایيد.

درصورت عدم مشاهده نشتي، براي کنترل نشتي سيستم خنک کننده و کنترل درپوش به نمایندگي مجاز تویوتا 
مراجعه نمایيد.
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 هشدار

  وقتی موتور داغ است.
از باز کردن درپوش رادیاتور یا درپوش مخزن مایع خنک کننده خودداري نمایيد.

ممکن است سيستم خنک کننده تحت فشار باالیي باشد و مایع خنک کننده داغ ممکن است به اطراف پاشيده و منجر 
به صدمات جسمي جدي بر اثر سوختگي گردد.

 توجه
 حين افزودن مايع خنک کننده

مایع خنک کننده نه آب خالي و نه ضد یخ کامل است. باید ترکيب صحيحی از آب و ضد یخ براي 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 پاشيد

مراقب باشيد بالفاصله آن را با آب بشویيد تا رنگ و قطعات صدمه نبينند.  
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رادیاتور و کندانسور را کنترل کرده و هرگونه مواد خارجي را بردارید. اگر هرکدام از قطعات بيش از حد کثيف است یا از 
شرایط آن مطمئن نيستيد،  براي بازرسي خودرو به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایيد.

معني عالئم روي باتري به شرح زیر است :

سيگارنکشيد،  شعله مستقيم را 
نزدیک نکنيد، جرقه نزنيد.

اسيد باتري

چشمانتان را با عينک محافظ 
بپوشانيد.

به دستورالعمل عملکرد توجه نمایيد

گاز قابل انفجاراز دسترس کودکان دور نگه دارید.

  بيرون باتري
مطمئن شوید که اتصاالت باتري زنگ نزده و اتصاالت ضعيف، ترک یا بست هاي شل وجود ندارد.

 اتصاالت
 بست هاي پایين نگه دارنده.

  رادياتور و کندانسور

  باتري

 هشدار

 حين داغ بودن موتور
از دست زدن به رادیاتور یا کندانسور خودداري نمایيد، چرا که این قطعات داغ بوده و مي توانند منجر به صدمات جسمي 

جدي نظير سوختگي شدید گردند.

عالئم هشدار
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 پيش از شارژ مجدد
حين شارژ از باتري گاز هيدروژن قابل اشتعال و انفجار توليد مي شود. بنابراین پيش از شارژ، موارد زیر را در نظر 

بگيرید:
 اگر حين سوار بودن باتري روي خودرو باتری را شارژ مي کنيد، اتصال بدنه )منفی( را حتماً جدا کنيد.

 حين جدا کردن و اتصال کابل های شارژ به باتري، از قرارداشتن کليد شارژر در حالت خاموش اطمينان حاصل 
نمایيد.

 پس از شارژ/ اتصال مجدد باتري )خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند(
 بالفاصله پس از اتصال مجدد باتري، ممکن است درب ها با استفاده از سيستم ورود و استارت هوشمند باز نشوند. 

در این صورت، از فرستنده کنترل از راه دور یا سوئيچ معمولی براي قفل باز کردن درب ها استفاده نمایيد.
قرار  بزنيد. در صورت  استارت  را  موتور   ACCESSORY تجهيزات جانبي  قرارداشتن سوئيچ در وضعيت   حين 
داشتن سوئيچ در حالت خاموش، ممکن است موتور استارت نمی خورد. درصورت روشن نشدن موتور با تالش 

مجدد ممکن است موتور به عملکرد عادی خود برگردد. 
 توجه داشته باشيد که وضعيت سوئيچ موتور توسط خودرو ثبت می شود. در صورت اتصال مجدد باتری، حالت 
سوئيچ موتور را به حالت قبل از جدا کردن باتری باز می گرداند. قبل از جدا کردن باتری از خاموش بودن موتور 
مطمئن شوید. در صورتيکه وضعيت سوئيچ قبل از خالی شدن شارژ باتری را نمی دانيد، هنگام اتصال باتری بسيار 

دقت نمایيد.
   اگر سيستم، حتی پس از چند بار استارت زدن روشن نشود، با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگيرید.

  حين تعويض باتري )خودروهاي مجهز به عايق باتري(
 حين تعویض باتري از باتري داراي اندازه یکسان با قبلي حتماً استفاده نمایيد تا بتوان عایق را بر روي باتري جدید 

نصب نمود.

عایق باتری
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 هشدار

 مواد شيميايي باتري
باتري حاوي اسيد سولفوریک خوردنده و سمي است و می تواند گاز هيدروژن قابل اشتعال و انفجار توليد کند. براي 
کاهش خطر مرگ یا صدمات جسمي جدي ، حين کار برروي یا در نزدیکي باتري پيشگيري هاي زیر را در نظر بگيرید:

 حين لمس اتصاالت باتري با ابزار جرقه ایجاد نکنيد.
 از سيگار کشيدن یا روشن کردن کبریت در نزدیکي باتري خودداري نمایيد.

 از تماس الکتروليت با چشمان، پوست و لباس تان جلوگيري نمایيد.
 هرگز الکتروليت را تنفس نکرده یا قورت ندهيد.
 حين کار در نزدیکي باتري عينک ایمني بزنيد.

 کودکان را از باتري دور نگه دارید.
 مکان شارژ ايمن باتري

هميشه باتري را در مکان باز شارژ نمایيد. از شارژ باتري در پارکينگ یا مکان بسته اي با تهویه نامناسب خودداري 
نمایيد.

 نحوه شارژ مجدد باتري
فقط شارژ آهسته )5A یا کمتر( را انجام دهيد. در صورت شارژ با سرعت بيشتر ممکن است باتري منفجر شود.
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 هشدار

 اقدامات اضطراري در ارتباط با الکتروليت
 در صورت ورود الکتروليت به چشمان

چشم ها را با آب تميز به مدت حداقل 15 دقيقه شسته و بالفاصله به مراکز پزشکي مراجعه نمایيد. در صورت 
امکان حين رفتن به مراکز پزشکي ، با استفاده از اسفنج یا پارچه چشمان را مرطوب کنيد.

 در صورت پاشيدن الکتروليت روي پوست
محدوده را کامالً با آب بشوئيد. در صورت احساس درد یا سوختگي ، بالفاصله به مراکز پزشکي مراجعه نمایيد.

 در صورت پاشيدن الکتروليت روي لباس
الکتروليت مي تواند از لباس عبور کرده و به پوست برسد. بالفاصله لباس ها را خارج کرده و در صورت لزوم 

مراحل باال را دنبال نمایيد.
 درصورت قورت دادن اتفاقي الکتروليت

مقدار زیادي آب یا شير بنوشيد. بالفاصله به مراکز پزشکي مراجعه نمایيد.

 توجه
 حين شارژ باتري

هرگز حين روشن بودن موتور، باتري را شارژ نکنيد. همچنين مراقب باشيد که تمام تجهيزات  جانبي خاموش باشند.
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 اگر شيشه شوي کار نمي کند، ممکن است مخزن شيشه شوي 
خالي باشد. مایع شيشه شوي اضافه کنيد. 

  مايع شيشه شوي

 هشدار

 حين افزودن مايع شيشه شوي
حين داغ بودن یا عملکرد موتور از افزودن مایع شيشه شوي خودداري نمایيد. چرا که مایع شيشه شوي الکل دارد و 

ممکن است در صورت ریختن بر روي موتور آتش بگيرد. 

 توجه
 از افزودن هر مايعي بجز مايع شيشه شوي خودداري نماييد.

از آب صابون یا ضدیخ موتور به جاي مایع شيشه شوي استفاده نکنيد.
انجام این کار ممکن است منجر به خط افتادن روي رنگ خودرو شود.

 رقيق کردن مايع شيشه شوي
شيشه شوی را به مقدار الزم با آب رقيق کنيد.

برای اطالع از دمای انجماد، برچسب بطری را مطالعه نمایيد.
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  1 بست ها را باز کنيد.

  2 درپوش را برداشته و فيلتر تميزکننده هوا را خارج نمایيد.

  فيلتر تميزکننده هوا
فيلتر تميزکننده هوا را به روش زیر کنترل نمایيد.

سطح بيروني فيلتر را بازرسي نمایيد و در صورتي که به شدت کثيف است، فيلتر را تعویض نمایيد. اگر فيلتر فقط 
کمی گرد و خاک گرفته، از هواي فشرده براي تميزکردن گرد و خاک فيلتر استفاده نمایيد.

 هشدار

 جلوگيري از تنفس گرد و خاک
براي تميزکردن فيلتر تميزکننده هوا،  ماسک بزنيد.  

 توجه
 جلوگيري از صدمه ديدن موتور

وقتی فيلتر پياده شده است، رانندگی نکنيد. این کار منجر به سایش بيش از حد موتور مي گردد.   
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 الستيک ها

 الستيک ها را بر اساس برنامه تعمير و نگهداري و همچنين ميزان سايش آج ها تعويض يا جا به جا نماييد.

  کنترل الستيک ها

  جابه جا نمودن الستيک ها

 آج جدید
 نشانگر سایش آج
 آج سایيده شده

"  و  محل نشانگر سایش آج به وسيله عالئم "TWI"  یا "
غيره بر روي دیوارهاي هر الستيک نمایش داده مي شود.

کنترل  نيز  را  آن  زاپاس سایز کوچک  وضعيت الستيک 
نمایيد.

الستيک ها را به ترتيب نمایشي در تصویر جا به جا نمایيد.

 خودروهاي فاقد الستيک زاپاس مشابه الستيک هاي 
سوار بر خودرو

براي یکسان سازي سایش الستيک و کمک به افزایش عمر الستيک، تویوتا توصيه مي شود هر
)km )6000 miles 10000 الستيک ها را جابه جا نمایيد.

 خودروهاي مجهز به الستيک زاپاس مشابه الستيک 
هاي سوار به خودرو

جلوجلو
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 حين تعويض الستيک هاي خودرو
درمواقع زیر الستيک ها باید تعویض شوند:

 اگر الستيک صدماتي نظير بریدگي، پارگي یا ترک عميق داشته باشد به اندازه اي که نخ ها معلوم باشند، باد کردگی 
نشانگر صدمات داخلي است.

 الستيک مکرراً باد خالي می کند یا پارگي و دیگر صدمات جایی هستند که نمی توان آن را تعمير کرد.
درصورتي که مطمئن نيستيد با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایيد.

 عمر الستيک
هر الستيکي با عمر بيش از 6 سال باید توسط تکنسين ماهرکنترل شود؛ حتي اگر هرگز یا بسيار کم استفاده شده 

یا صدمه واضحي روي آن دیده نشود.
) 215/45R17( الستيک هاي ديواره کوتاه )الستيک های 

الستيک هاي دیواره کوتاه زودتر سایيده شده و ميزان چسبندگي الستيک روي جاده هاي برفي و یا پوشيده از یخ 
در مقایسه باالستيک هاي استاندارد کمتر می شود. در جاده هاي پوشيده از برف یا یخ حتماً از الستيک هاي برفي یا 

زنجير چرخ استفاده نمایيد و با دقت و سرعت مناسب جاده و شرایط آب و هوا رانندگي کنيد
 اگر آج الستيک های برفی کمتر از ).mm )0.16 in 4 ساييده شده است.

    اثر الستيک ها به عنوان الستيک برفی از بين رفته است.

 هشدار

 حين بازرسي يا تعويض الستيک ها
براي جلوگيري از تصادف، پيشگيري هاي زیر را در نظر بگيرید:

عدم توجه به موارد زیر می تواند منجر به صدمه دیدن سيستم انتقال نيرو و همچنين کنترل خطرناک خودرو و تصادف 
با نتيجه صدمات جسمي جدي و حتي مرگ گردد.

  از الستيک هاي با ساخت، مدل یا طرح آج متفاوت با هم استفاده نکنيد.
    همچنين الستيک ها با سایش آج متفاوت را با هم استفاده نکنيد.

  فقط از اندازه الستيک توصيه شده تویوتا استفاده کنيد.
  از الستيک هاي با ساختار متفاوت )رادیال، دوجهته یا دوجهته مورب( با هم استفاده نکنيد.

  از الستيک هاي تابستانی، تمام فصل و زمستانی با هم استفاده نکنيد.
  از الستيک هاي دست دوم استفاده نکنيد.

   اگر نمی دانيد الستيک ها قباًل کجا استفاده شده اند، از آنها استفاده نکنيد.
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 توجه
 رانندگي در جاده هاي ناهموار

حين رانندگي در جاده هاي ناهموار با سطح شل یا پر دست انداز بسيار دقت کنيد. این شرایط مي تواند منجر به 
کم شدن فشار باد الستيک و کاهش ضربه گيری الستيک ها گردد. به عالوه رانندگي در جاده هاي پر دست انداز 

می تواند به خود الستيک ها نيز صدمه زده، منجر به آسيب دیدن بدنه و چرخ هاي خودرو گردد.
) 215/45R17( الستيک هاي ديواره کوتاه ) الستيک هاي 

الستيک هاي دیواره کوتاه حين تماس با جاده هاي ناهموار ممکن است صدمات شدیدتر به چرخ ها نسبت به 
چرخ های معمولی منجر شوند. بنابراین به موارد زیر توجه داشته باشيد:

 مراقب باشيد که فشار باد الستيک مناسب باشد. اگر الستيک ها کم فشار باشند، شدیدتر صدمه مي بينند.
 از چاله ها، ناهمواری ها، جوی ها و دیگر خطرات جاده دوری کنيد عدم توجه به این موارد به صدمه دیدن شدید 

الستيک و چرخ منجرگردد.
 اگر فشار باد هرکدام از الستيک ها حين رانندگي کم شد

به رانندگي ادامه ندهيد، در غير این صورت الستيک و/ یا چرخ صدمه مي بيند.   
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 فشار باد الستيک ها
  باد الستيک را در ميزان صحيح نگه دارید و حداقل ماهي یکبار آن را تنظيم نمایيد. با این وجود، تویوتا توصيه

مي کند فشار باد الستيک را هر دو هفته یکبار کنترل نمایيد. )f صفحه 491(

 تاثير فشار باد نادرست
رانندگي با الستيک های با باد نادرست منجر به صدمات زیر مي گردد:

 کاهش کارایي سوخت
 کاهش آسایش رانندگي و عمر مفيد خودرو

 کاهش ایمني
 صدمه دیدن سيستم انتقال نيرو

اگر الستيک ها به باد زدن مکرر نياز دارند، آنها را در نمایندگي مجاز تویوتا کنترل نمایيد.
 دستورالعمل کنترل باد الستيک

حين کنترل باد الستيک موارد زیر را مد نظر قراردهيد:
 فشار الستيک را حين سردبودن کنترل نمایيد.

اگر خودرو حداقل به مدت 3 ساعت پارک شده یا بيش از km 1.5 یا mile 1 با آن رانندگي نکرده اید ، فشار باد 
صحيح الستيک سرد را اندازه مي گيرید.

 هميشه از گيج فشار استفاده نمایيد.
ظاهر الستيک مي تواند گمراه کننده باشد. عالوه بر این ، فقط چند درجه پایين  بودن فشار باد الستيک مي تواند 

بر کيفيت رانندگي و کنترل خودرو تاثير بگذارد.
 از کم کردن باد الستيک پس از رانندگي خودداري نمایيد. باال بودن فشار الستيک پس از رانندگي عادي است.

 هرگز از ظرفيت بار خودرو تجاوز نکنيد.
   وزن سرنشينان و بارها باید به نحوي قرار گيرد که خودرو تعادل داشته باشد.
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 هشدار

 فشار صحيح براي حفظ عملکرد الستيک حائز اهميت است.
الستيک ها را به طور صحيح باد کنيد. در غير این صورت، ممکن است اتفاقات زیر رخ داده و منجر به تصادف و در 

نتيجه آن صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ گردد:
 سایش بيش از حد

 سایش ناهموار
 فرمانگيری ضعيف

 منفجر شدن الستيک در صورت داغ شدن بيش از حد 
 آب بندي ضعيف مهره هاي الستيک

 تغيير شکل چرخ و / یا جدا شدن الستيک
 امکان باالي صدمه دیدن الستيک براثر صدمات جاده

 توجه
 حين بازرسي و تنظيم باد الستيک

 از قراردادن درپوش والو بر روي آن اطمينان حاصل نمایيد.
بدون درپوش والو آشغال و رطوبت وارد والو شده و منجر به نشتي هوا مي گردد ، که مي تواند منجر به تصادف گردد. در 

صورتي که درپوش گم شده است ، در اولين فرصت ممکن آن را تعویض نمایيد.   
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 چرخ ها 

 اگر چرخ خم شده، ترک خورده يا به شدت زنگ زده ، بايد آن  را تعويض نماييد. در غير اين صورت، ممکن 
است الستيک از چرخ جدا شده و منجر به از دست دادن کنترل خودرو شود.

حين تعویض چرخ ها ، مراقب باشيد که چرخ های تعویض ظرفيت بار، قطر، عرض لبه و این ست )inset( یکسان 
داشته باشند.

تعویض چرخ باید در نمایندگي مجاز تویوتا انجام شود.*
"offset شناخته شده به صورت "آفست:*

تویوتا استفاده از موارد زیر را توصيه نمي کند:
 چرخ هایي با اندازه یا نوع متفاوت

 چرخ هاي دست دوم
 چرخ هاي خم شده که مجدداً صاف شده اند.

 از مهره چرخ و آچار چرخ تویوتا، طراحي شده براي چرخ ها با رینگ آلومينيومي استفاده کنيد.
 حين جا به جا کردن، تعمير و تعویض الستيک ها، پس از )km )1000 miles 1600 رانندگی، سفت بودن مهره های 

چرخ را کنترل نمایيد.
 مراقب باشيد حين استفاده از زنجير چرخ، به چرخ ها با رینگ آلومينيومي صدمه نزنيد.

 حين باالنس نمودن چرخ ها فقط از باالنس هاي اصلي تویوتا یا مشابه و چکش الستيکي یا پالستيکي استفاده 
نمایيد.

  انتخاب چرخ

  پيشگيري هاي مرتبط با چرخ ها با رينگ آلومينيومي)در صورت مجهز بودن(
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 هشدار

 حين تعويض چرخ ها
 از الستيک های دارای اندازه ای بجز موارد توصيه شده در کتابچه راهنما استفاده نکنيد ، چرا که  منجر به از دست 

دادن کنترل خودرو مي گردد.
 حين پنچرگيری چرخ های تيوپلس، از تيوپ داخلی استفاده نکنيد. این کار می تواند منجر به تصادف، صدمات جسمي 

جدي و حتي مرگ گردد. 
 حين نصب مهره هاي چرخ

طراحی  داخل  به  باریک  به شکل سمت  مهره ها  که  باشيد  مراقب   
شده اند. نصب مهره ها به شکل سمت باریک به بيرون می تواند منجر 
به شکستن چرخ و در نتيجه بيرون آمدن چرخ حين رانندگي شود که 
خود مي تواند منجر به تصادف ، صدمات جسمي جدي و حتي مرگ 

گردد.
 هرگز روي مهره ها یا پيچ هاي چرخ روغن یا گریس نماليد. 

   روغن یا گریس می تواند منجر به سفت شدن بيش از حد مهره ها و در نتيجه صدمه دیدن پيچ ها یا دیسک هاي 
چرخ گردد. عالوه براین، روغن یا گریس ممکن است منجر به شل شدن مهره ها چرخ و بيرون آمدن چرخ گردد، 
که می تواند باعث تصادف، صدمات جسمي جدي و حتي مرگ گردد. روغن و گریس را از روي مهره ها و پيچ هاي 

چرخ تميز کنيد.
  استفاده از چرخ هاي آسيب ديده ممنوع است.

   از چرخ هاي ترک خورده یا تغيير شکل یافته استفاده نکنيد. 
    این کار می تواند منجر به نشتي باد الستيک حين رانندگي و در نتيجه تصادف مي گردد.

بخش باریک
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 فيلتر تهويه هوای مطبوع

 براي عملکرد موثر سيستم تهويه هوای مطبوع، فيلتر بايد مرتب تعويض شود.

  1 سوئيچ را خاموش نمایيد.

  2 درب جعبه داشبورد را باز کرده و نگهدارنده را آزاد نمایيد.

داده  فشار  داخل  سمت  به  را  داشبورد  جعبه  هاي  دیواره   3  

باز نمایيد. سپس جعبه داشبورد را بيرون  و چنگک ها را 
کشيده و از چنگک هاي پایيني آزاد نمایيد.

4 درپوش فيلتر را بردارید

  روش پياده کردن
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فيلتر تهویه هوای مطبوع را با فيلتر جدید تعویض نمایيد.
عالمت "hUP" روي فيلتر باید به سمت باال باشد.

روش تعويض

 فواصل زماني کنترل
فيلتر تهویه هوای مطبوع را بر اساس برنامه تعمير و نگهداري بازرسي و تعویض نمایيد. در مناطق پر گرد و خاک یا 

با ترافيک سنگين، ممکن است تعویض فيلتر زودتر از موعد مقرر، ضروري باشد. )f صفحه 356(
 کاهش شديد خروج هوا از دريچه هاي خروجي

فيلتر مسدود شده است. آن را کنترل کرده و در صورت لزوم تعویض نمایيد.

 توجه
 حين استفاده از تهويه هوای مطبوع

    هميشه مطمئن شوید که فيلتر نصب شده است.
    استفاده از سيستم تهویه هوای مطبوع بدون فيلتر می تواند منجر به صدمه دیدن سيستم گردد.   
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 باتري سوئيچ الکترونيکی/فرستنده کنترل از راه دور )ريموت(
 در صورت خالي شدن باتري، آن را تعويض نماييد.

 پيچ گوشتي دوسو
 پيچ گوشتي دوسو کوچک

 CR2032 خودرو هاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند( یا( CR1620 باتري ليتيومي 
   )خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند(

 به وسايل زير احتياج داريد:

  1 درپوش را بر دارید.

براي جلوگيري از صدمه دیدن کليد، نوک پيچ گوشتي را با 
پارچه بپوشانيد.

براي جلوگيري از جدا شدن دکمه ها، کليد را رو به پایين 
نگه دارید.

  2 ماژول را پياده کنيد.

  تعويض باتري

)A خودروهای فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند )نوع  
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  3 درپوش را با استفاده از سکه اي که چسب پيچي شده باز کرده 

و باتري خالي را با استفاده از پيچ گوشتی کوچک پياده کنيد.
باتري جدید را به شکل سمت"+" رو به باال، سوار کنيد.      

)B خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند ) نوع 

  1 درپوش باتري را بردارید.

     براي جلوگيري از صدمه دیدن کليد ، سر پيچ گوشتی را در 
پارچه بپوشانيد.

2 کاور باتري را بردارید.

3 باتري خالي را پياده کنيد.

     باتري جدید را به شکل سمت "+" رو به باال ، سوار کنيد.
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  4 درپوش کليد رابه صورت نمایشی و پس از کاور باتري قرار دهيد.

 خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند
  1 سوئيچ معمولی را بيرون بکشيد.

2 درپوش را پياده کنيد.

      براي جلوگيري از صدمه دیدن کليد، سر پيچ گوشتي را با 
پارچه بپوشانيد.

3 درپوش باتري را بردارید )درصورت مجهزبودن(

     براي جلوگيري از صدمه دیدن کليد ، سر پيچ گوشتي را 
پارچه بپوشانيد.
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  4 باتري خالي را پياده کنيد.

     باتري جدید را به شکل سمت" +" رو به باال سوار کنيد.

 از باتري ليتيومي CR1620 )خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند( يا CR2032 )خودروهاي 
مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند( استفاده نماييد.

 باتري را مي توان در نمایندگي مجاز تویوتا ، فروشگاه های لوازم الکتریکي یا تجهيزات دوربين خریداري نمایيد.
 فقط از نوع مشابه توصيه شده توسط کارخانه سازنده استفاده نمایيد.

 باتري هاي کهنه را براساس قوانين محلي دور بریزید.
 اگر باتري کليد خالي شده باشد 

 عالئم زیر رخ مي دهد:
 سيستم ورود و استارت هوشمند )درصورت مجهز بودن( و فرستنده کنترل از راه دور به درستي عمل نخواهند کرد. 

 محدوده عملکردي کاهش مي یابد.
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 هشدار

 باتري و قطعات پياده شده
این قطعات بسيار کوچک بوده و در صورت خورده شدن توسط کودکان ، مي توانند منجر به خفگي شوند. این قطعات را 
از دسترس کودکان دور نگه دارید. عدم توجه به این موارد می تواند منجر به صدمات جسمي جدي و یا حتي مرگ گردد.

 مدارک موجود براي باتري ليتومي
در صورتي که باتري با نوع نادرست تعویض شود، احتمال انفجار وجود دارد. باتري هاي استفاده شده را براساس 

دستورالعمل دور بياندازید.

 توجه
 براي عملکرد عادي پس از تعويض باتري

   براي جلوگيري از صدمات، پيشگيري هاي زیر را در نظر بگيرید:
 هميشه با دستان خشک کار کنيد.

   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 نمایيد.

 از تاکردن اتصاالت باتري خودداري نمایيد.
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 کنترل و تعويض فيوزها

صورت  اين  در  باشد.  سوخته  فيوزها  از  يکي  است  ممکن  نمي کنند،  عمل  الکتريکي  هاي  اگر سيستم 
فيوزهاي الزم را کنترل و تعويض نماييد.

  1 سوئيچ موتور را خاموش نمایيد. )ببندید(

  2 درب جعبه فيوز را باز نمایيد.

 محفظه موتور
زبانه را به داخل فشار داده و درب را بلند کنيد.

 زیر جلو داشبورد سمت راننده )خودروهاي فرمان سمت چپ(
   درب را باز نمایيد.
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 زیر جلو داشبورد سمت سرنشين )خودروهاي فرمان سمت راست(
 درپوش )درصورت مجهز بودن( و سپس درب را بردارید.

3 با استفاده از فيوز کش فيوز را پياده کنيد.

     فقط فيوزهاي نوع A را مي توان با فيوزکش بيرون آورد.
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4  سوختن فيوز را کنترل نمایيد.

 فيوز عادي
 فيوز سوخته

فيوز سوخته را با فيوز جدید داراي آمپر مشابه تعویض نمایيد. آمپر فيوزها را مي توان روي درب جعبه فيوز یافت.  

A نوع B نوع

C نوعD نوع
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  پس از تعويض فيوز
  اگر حتي پس از تعویض فيوز باز هم چراغ روشن نمي شود، المپ چراغ باید تعویض شود. )f صفحه 403(

  اگر فيوز دوباره سوخت، براي بازرسي خودرو به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایيد.
  درصورتي که مدار بيش از حد بار دارد.

  فيوز می سوزد تا از اسيب سيم کشی جلوگيری کند.

 هشدار

 جلوگيري از آسيب ديدن سيستم ها و آتش سوزی خودرو
پيشگيري هاي زیر را در نظر بگيرید:

عدم توجه به موارد زیر مي تواند منجر به صدمه دیدن خودرو ، آتش سوزي و صدمات جسمي گردد.
 هرگز از فيوزي با آمپر باالتر از مقدار مشخص شده یا جسمی دیگر به جاي فيوز استفاده نکنيد.

 هميشه از فيوزهاي اصلي تویوتا یا مشابه استفاده کنيد.
   هرگز فيوز را با سيم )حتي براي مدتي کوتاه( جایگزین نکنيد.

 از دستکاري فيوزها یا جعبه فيوز خودداري نمایيد.

 توجه
 پيش از تعويض فيوز

در صورتي که سيستم بار بيش از حد دارد، در اولين فرصت ممکن براي شناسایی تعمير سيستم به نمایندگي مجاز 
تویوتا مراجعه نمایيد.  
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 المپ چراغ ها 

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 

انجام گردد.

ولتاژ المپ چراغ هایي که مي خواهيد تعویض شوند را کنترل نمایيد. )f صفحه 492(

 آمادگي براي تعويض المپ چراغ

 موقعيت المپ ها

 جلو

 چراغ نور باالي جلو
 چراغ نور پایين جلو )المپ هالوژن(

 چراغ مه شکن جلو )درصورت مجهز بودن(
 چراغ راهنماي جلو

 چراغ موقعيت جلو )خودروهاي مجهز به چراغ هاي جلوي هالوژن(
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 عقب

 چراغ دنده عقب
 چراغ راهنماي عقب

 چراغ ترمز / عقب )نوع المپي(
 چراغ عقب )نوع المپی(

 چراغ مه شکن عقب )دربرخي خودروهاي فرمان سمت راست(
 چراغ پالک راهنمایي و رانندگي

 چراغ مه شکن عقب )دربرخي خودروهاي فرمان سمت چپ(

  تعويض المپ چراغ ها

 چراغ نور پايين جلو )نوع هالوژني(
  1 فقط سمت راست:

     بست لوله ورودي مخزن شيشه شوي را پياده کنيد.
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  2 پایه المپ را در خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

  3 حين فشاردادن ضامن قفل کانکتور، المپ را بيرون بکشيد.

4 المپ چراغ را تعویض کرده و پایه المپ را سوار کنيد.

     زبانه روي المپ چراغ را با پایه هم راستا نموده و جا بزنيد.

5 پایه المپ را چرخانده و محکم کنيد.

     پایه المپ را آهسته فشاردهيد تا شل نباشد، المپ چراغ ها 
محل  از  نوري  که  نمایيد  کنترل  و  کرده  روشن  یکبار  را 

سوارکردن به بيرون نمي تابد.
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  6 فقط سمت راست : لوله ورودي مخزن شيشه شوي را با 

استفاده از بست جا بزنيد.

 چراغ هاي نور باالي جلو
  1 حين فشاردادن دکمه ضامن، کانکتور را آزاد نمایيد.

2 پایه المپ را در خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

3 المپ جدید را سوار کنيد.

    3 زبانه )خار( روي المپ چراغ را با پایه همراستا نموده و 
جا بزنيد.
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  4 پایه المپ را چرخانده و محکم نمایيد.

  5 کانکتور را سوار کنيد.

     پایه المپ را آهسته تکان داده، محکم بودن آن را کنترل 
نمایيد، چراغ هاي جلو را یکبار روشن کرده، کنترل نمایيد 

که نوري از محل پایه به بيرون نمي تابد.

 چراغ مه شکن جلو )درصورت مجهزبودن(
  1 پيچ ها و بست الیه گلگير را پياده کنيد.

2  الیه دروني گلگير را باز کنيد.
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  3 حين فشاردادن دکمه ضامن، کانکتور را آزاد نمایيد.

  4 پایه المپ را در خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

  5 المپ جدید را سوار کنيد.

با پایه همراستا نموده       3 زبانه )خار( روي المپ چراغ را 
و جا بزنيد.

پایه المپ را در جهت عقربه های ساعت بچرخانيد و محکم 
کنيد.
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  6 کانکتور را سوار کنيد.

    پایه المپ را آهسته تکان داده، محکم بودن آن را کنترل 
نمایيد، چراغ هاي جلو را یکبار روشن کرده، کنترل نمایيد 

که نوري از محل پایه به بيرون نمي تابد.

  7 براي سوارکردن الیه داخلي گلگير ، مراحل   1 و   2 را به ترتيب معکوس انجام دهيد.

    مطمئن شوید که الیه داخلي گلگير به سطح داخلي سپر متصل شده است.
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 چراغ هاي راهنماي جلو
  1 پایه المپ را در خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

2 المپ چراغ را پياده کنيد.

3 براي نصب ، مراحل را به ترتيب معکوس انجام دهيد.
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 چراغ هاي موقعيت جلو
  1 پایه المپ را در خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

2 المپ چراغ را پياده کنيد.

3 براي نصب ، مراحل را به ترتيب معکوس انجام دهيد.
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  1 درب صندوق عقب را باز کرده و بست ها را پياده کنيد.

     براي جلوگيري از صدمه دیدن خودرو، سرپيچ گوشتي را 
با پارچه بپوشانيد.

  2 بخشي از پوشش کف صندوق عقب را بردارید.

3 پایه چراغ را در خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

    چراغ راهنماي عقب
    چراغ ترمز / عقب

4 المپ چراغ را پياده کنيد.

  چراغ راهنماي عقب
  چراغ ترمز / عقب

5 براي نصب کردن ، مراحل را به ترتيب معکوس انجام دهيد.   

چراغ هاي ترمز/ عقب )نوع المپي( و چراغ هاي راهنماي عقب
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3-7  نگهداري قابل انجام توسط مالک

    چراغ عقب
    چراغ مه شکن عقب

  3 المپ چراغ را پياده کنيد.

   چراغ عقب
   چراغ مه شکن عقب

   چراغ دنده عقب

    چراغ دنده عقب
  

  1 درب صندوق عقب را بازکرده و بست را پياده کنيد. سپس 

بخشي از پوشش پانل صندوق عقب را بردارید.
براي جلوگيري از صدمه دیدن خودرو، پيچ گوشتي را با 

پارچه بپوشانيد.

  2 پایه المپ را در خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

  4 حين سوارکردن ، مراحل را به ترتيب عکس انجام دهيد.

چراغ مه شکن عقب )درصورت مجهز بودن(، چراغ عقب )نوع المپي( و چراغ دنده عقب

A نوع B نوع
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 چراغ پالک راهنمايي و رانندگي 
  1  لنز چراغ  را  پياده کنيد.

پيچ گوشتي با اندازه مناسب را در سوراخ لنز جا زده و لنز را 
به شيوه نمایشی در تصویر به بيرون اهرم کنيد.

براي جلوگيري از صدمه دیدن خودرو، پيچ گوشتي را با نوار 
چسب بپوشانيد.

2 المپ چراغ را پياده کنيد.

3 براي نصب ، مراحل را به ترتيب معکوس انجام دهيد.
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3-7   نگهداري قابل انجام توسط مالک

 تعويض المپ هاي زير
اگرهرکدام از المپ هاي زیر سوخت، براي تعویض آنها به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایيد.

)LED المپ چراغ هاي نور پایين )نوع 
)LED المپ چراغ هاي موقعيت جلو/ چراغ هاي روشن در روز)نوع 

)LED المپ چراغ هاي ترمز/ عقب )نوع 
)LED چراغ هاي عقب )نوع 

 چراغ هاي ترمز باال
 چراغ هاي راهنمای جانبي

 المپ چراغ هاي LED )در صورت مجهز بودن(
چراغ هاي جلو نور پایين، چراغ ترمز باال، چراغ هاي عقب/ ترمز، چراغ هاي عقب و چراغ هاي موقعيت جلو/ چراغ 
هاي روشن در روز داراي المپ هاي LED هستند. اگر المپ هاي LED  بسوزند براي تعویض آنها باید به نمایندگي 

مجاز تویوتا مراجعه نمایيد.
 رطوبت جمع شده داخل لنزها

اندکی رطوبت جمع شده داخل لنز چراغ هاي جلو بيانگر نقص نيست.
براي اطالع از جزئيات در موقعيت های زیر با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایيد :

 قطرات بزرگ جمع شده داخل لنز
 آب جمع شده درون چراغ هاي جلو

 هشدار

 تعويض المپ چراغ ها
 چراغ ها را خاموش نمایيد. بالفاصله پس از خاموش کردن چراغ المپ را تعویض نکنيد.

    المپ ها بسيار داغ شده و ممکن است منجر به سوختگي شوند.
 بدون دستکش به شيشه المپ چراغ دست نزنيد. اگر دست زدن به آن الزامي است آن را با پارچه خشک تميز نگه 
دارید و اجازه ندهيد رطوبت یا چربي با المپ تماس پيدا کند. همچنين، اگر المپ خراشيده شده یا زمين خورده 

است، ممکن است ترک خورده یا بشکند.
 المپ چراغ ها و قطعات نگهدارنده آن ها را محکم نمایيد. عدم توجه به این مورد می تواند منجر به صدمه دیدن بر 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 لنزها گردد.
 برای جلوگيری از صدمه يا آتش سوزی

 مطمئن شوید که المپ ها محکم قرارداده شده و قفل شده اند.
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 چراغ هاي فالشر )احتیاط(

دکمه را فشاردهید.
تمام چراغ هاي راهنما چشمک خواهند زد.

براي خاموش کردن چراغ ها راهنما، دکمه را يکبار ديگر 
فشار دهید.

 1-8 .اطالعات مهم

حین توقف اضطراری خودرو در جاده به دلیل نقص و غیره، چراغ های فالشر به رانندگان دیگر هشدار 
می دهند.

 چراغ هاي فالشر )احتیاط(
    اگر حین خاموش بودن موتور به مدت طوالني از چراغ های فالشر استفاده شود، ممکن است باتري خالي گردد.
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 در صورت لزوم توقف خودرو در موقعیت اضطراري

                                    1-8 .اطالعات مهم 

فقط در مواقع اضطراري همانند عدم امکان توقف خودرو به صورت عادي ، خودرو را به روش زير متوقف نمايید.

  1 هردو پا را محکم بر روي پدال ترمز قرار داده و فشاردهید.

با اين تصور که نیروی مورد نیاز برای توقف خودرو افزايش پیدا می کند از پمپ کردن )پا زدن( مکرر پدال ترمز 
خودداری نمايید.

  2 دنده را در حالت خالص N قرار دهید.

 اگر دنده در حالت خالص N قرار گرفت
3 پس از کاهش سرعت، خودرو را در مکاني ايمن متوقف نمايید.

4 موتور را خاموش کنید.

 اگر دنده در حالت خالص N قرار نمي گیرد.
3 به فشاردادن پدال ترمز با هر دو پا ادامه دهید تا سرعت خودرو تا جاي ممکن کاهش يابد.

4 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: با قراردادن 

سوئیچ در وضعیت تجهیزات جانبي "ACC"، موتور را خاموش 
نمايید.

4 خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند : براي 

توقف موتور، سوئیچ موتور را به مدت 2 ثانیه متوالی يا بیشتر 
کوتاه مدت  به  بیشتر  يا  بار   3 يا  داريد،  نگه  يا  داده   فشار 

فشار دهید.

5 خودرو را در مکاني ايمن کنار جاده متوقف نمايید.

 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 :

به مدت 2 ثانیه يا بیش تر فشار داده و نگه داريد، يا 3 بار 
يا بیش تر کوتاه فشار دهید.



 1-8 .اطالعات مهم 420

 هشدار

  اگر حین رانندگي باید موتور را خاموش نمایید
 نیروي کمکي ترمز و غربیلک فرمان از دست خواهد رفت و در نتیجه پدال ترمز بايد محکمتر فشارداده شده و 
چرخاندن غربیلک فرمان سنگین تر مي شود. پیش از خاموش کردن موتور ، تا جاي ممکن سرعت خودرو را کاهش 

دهید.
 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: هرگز سوئیچ را از قفل فرمان خارج نکنید، در اين صورت غربیلک 

فرمان قفل مي شود.
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               2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری  

 در صورت لزوم بکسل شدن خودرو

اگر بکسل نمودن ضروري است، توصیه مي شود خودرو را توسط نمایندگي مجاز تویوتا یا شرکت هاي 
بکسل معتبر و با استفاده از کامیونت بلند کننده یا کامیونت تخت بکسل نمایید.

از زنجیر ایمني براي بکسل استفاده کرده و تمامي قوانین محلي را رعایت نمایید.

  پیش از بکسل

  بکسل اضطراري

موارد زير مي تواند بیانگر وجود مشکل در گیربکس باشد. پیش از بکسل با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل 
نمايید.

 موتور روشن است، اما خودرو حرکت نمي کند.
 خودرو صداي غیر عادي می دهد.

اگر در شرايط اضطراري کامیونت مخصوص بکسل در دسترس 
نیست، خودرو را مي توان به صورت موقت با استفاده از کابل يا 
زنجیر متصل به قالب اضطراري بکسل نمود. اين کار فقط روي 
سطح سفت جاده و با سرعت کم در مسافت کوتاه امکان پذير 
ترمز  و  داده  فرمان  نشسته،  فرمان  پشت  در  بايد  راننده  است. 
بگیرد. بخش انتقال نیرو، اکسل ها، فرمان و ترمز بايد در شرايط 

مناسبي قرار داشته باشند.
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از بکسل نمودن خودرو با کامیون جرثقیلي خودداري نمايید، 
چرا که بدنه صدمه مي بیند.

 از جلو
ترمز دستي را آزاد نمايید.

 از عقب
غلتک هاي مخصوص را زير چرخ هاي جلو قرار دهید.

2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری

 بکسل کردن با استفاده از کامیون جرثقیلي

 بکسل کردن با استفاده از کامیون بلندکننده چرخ ها
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در صورتي که از زنجیر يا کابل براي نگه داشتن خودرو استفاده 
45 باشد. مي کنید، زاويه هاشور خورده تصوير بايد 

از سفت کردن بیش از حد خودداري نمايید. در غیر اين صورت 
خودرو صدمه مي بیند.

 استفاده از کامیونت تخت

   پیش از بکسل اضطراري
  1 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند:

سوئیچ موتور را در وضعیت تجهیزات جانبي "ACC " )موتور خاموش( يا روشن "ON" )موتور روشن( قراردهید.
خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:

 " IGNITION ON" موتور خاموش( يا روشن( " ACCESSORY" سوئیچ موتور را در وضعیت تجهیزات جانبي
)موتور روشن( قرار دهید.

قراردهید. N 2 دسته دنده را در حالت خالص  

3 ترمز دستي را آزاد نمايید.

 هشدار
پیشگیري هاي زير را در نظر بگیريد:

عدم توجه به اين موارد مي تواند منجر به صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.
  هشدار حین بکسل

  حین بکسل کردن خودرو توجه بیش تری کنید.
  از شروع به حرکت ناگهاني يا مانورهاي شديد رانندگي که فشار زيادي به زنجیر يا کابل وارد مي کنند، خودداري 

نمايید. همیشه حین بکسل، مراقب محیط اطراف و ديگر خودرو ها باشید.
 از خاموش کردن موتور خودداري نمايید.

    اين کار منجر به قفل شدن فرمان و جلوگیري از عملکرد، در نتیجه تصادف احتمالی، صدمات جسمي جدي يا حتي 
مرگ مي شود.

 اگر موتور روشن نباشد، نیروي کمکي فرمان و ترمز عمل نکرده، ترمز گیری و فرمان دادن سخت تر مي شود.

               2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری  
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 توجه
 جلوگیري از صدمات جدي به گیربکس حین بکسل با استفاده از کامیونت باال برنده چرخ ها 

   هرگز خودرو را از عقب، حین قرار داشتن چرخ هاي جلوي روي زمین، بکسل نکنید.
  جلوگیري از صدمه دیدن خودرو حین بکسل با استفاده از کامیونت باال برنده چرخ ها 

 از وجود فاصله کافي با زمین در سمت ديگر خودروي باال رفته اطمینان حاصل نمايید. بدون فاصله کافي، ممکن 
است عقب خودرو به شدت صدمه ببیند.

 جلوگیري از صدمه دیدن خودرو حین بکسل نمودن با کامیونت نوع جرثقیلي 
خودرو را با کامیونت جرثقیلي چه از جلو و چه از عقب بکسل نکنید.

 جلوگیري از صدمات جدي به گیربکس حین بکسل اضطراري
هرگز خودرو را از عقب با چهار چرخ روي زمین بکسل نکنید. اين کار منجر به صدمه ديدن گیربکس مي شود.   

2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری
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 در صورت بروز مشکل

با نمایندگي مجاز  یا تعمیر دارد.  نیاز به تنظیم  در صورتي که متوجه عالئم زیر شدید، احتماالً خودرو 
تویوتا تماس بگیرید.

  عالئم قابل مشاهده

  عالئم قابل شنیدن

  عالئم عملکردي

 نشتي مايع از زير خودرو
   )چکیدن آب از سیستم تهويه هوای مطبوع پس از استفاده عادي است(

 الستیک ها بدون باد به نظر مي رسند يا سايش آج الستیک ناهموار است
 خودروهاي مجهز به صفحه نمايشگر: چراغ اخطار باال بودن دماي مايع خنک کننده موتور روشن است.

 خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چند منظوره: سوزن گیج نمايشگر دماي مايع خنک کننده موتور دائماً باالتر 
از حالت عادي است.

 تغییر صداي اگزوز
 جیغ کشیدن شديد الستیک ها حین دورزدن

 صداي عجیب سیستم تعلیق
 صدای تق تق يا صداهاي ديگر موتور

)1ZR-CNG موتور( CNG صداي نشتي 

 موتور خاموش مي کند، درجا مي زند يا بد عمل مي کند.
 از دست دادن شديد قدرت

 حین ترمزگیري خودرو به يک طرف کشیده مي شود.
 حین رانندگي روي جاده صاف خودرو به يک طرف کشیده مي شود.

 ازدست دادن قدرت ترمز، حالت اسفنجي ترمز ، رسیدن پدال به کف خودرو 

               2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری  
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)SRS سیستم قطع پمپ سوخت )خودروهاي مجهز به کیسه هوا 

براي کاهش احتمال نشتي سوخت حین خاموش شدن موتور یا زماني که کیسه هوا بر اثر تصادف باز 
شده اند، پمپ سوخت خاموش شده و سوخت را توزیع نمي کند.

براي استارت زدن موتور پس از فعال شدن سیستم مراحل زير را دنبال نمايید.
  خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

  1 سوئیچ موتور را در وضعیت تجهیزات جانبي "ACC" يا قفل "LOCK" قرار دهید

 2 موتور را استارت بزنید

 خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
  1 سوئیچ موتور را در وضعیت تجهیزات جانبي "ACCESSORY" قرار دهید يا خاموش نمايید.

 2 موتور را استارت بزنید.

 توجه
 پیش از استارت زدن موتور

   زمین زير خودرو را بازرسی نمايید.
اگر زير خودرو متوجه نشتی سوخت شديد، سیستم سوخت صدمه ديده و بايد تعمیر شود. از استارت زدن مجدد 

موتور خودداري نمايید.

2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری
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 در صورت روشن شدن چراغ اخطار یا به صدا درآمدن آژیر هشدار

اگر هر کدام از چراغ های اخطار روشن شده است، آرام مراحل زیر را انجام دهید. اگر چراغ روشن شده یا 
چشمک می زند، پس از آن خاموش می شود، لزومًا بیانگر نقص فنی سیستم نیست. با این وجود، اگر این 

اتفاق مجدداً رخ داد، برای کنترل خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

 لیست چراغ های اخطار و آژیرهای هشدار

چراغ اخطار/ جزئیات/ عملکردهاچراغ اخطار
چراغ اخطار سیستم ترمز )آژیر اخطار(*1

 پايین بودن روغن ترمز
 نقص فنی ترمز

زماني که ترمز دستي آزاد نشده باشد، نیز اين چراغ روشن مي شود. اگر پس از آزاد کردن کامل 
ترمز دستي، چراغ خاموش شد، سیستم به طور عادي عمل مي کند.

تماس  تویوتا  مجاز  نمایندگي  با  و  نموده  متوقف  امن  مکاني  در  را  بالفاصله خودرو   f
حاصل نمایید. ادامه رانندگي بسیار خطرناک است

چراغ اخطار سیستم شارژ
اين چراغ نشانگر نقص فنی سیستم شارژ خودرو است.

تماس  تویوتا  مجاز  نمایندگي  با  و  نموده  متوقف  امن  مکاني  در  را  خودرو  f بالفاصله 
حاصل نمایید.

چراغ اخطار پایین بودن روغن موتور
    اين چراغ نشانگر خیلي کم بودن روغن موتور است.

تماس  تویوتا  مجاز  نمایندگي  با  و  نموده  متوقف  امن  مکاني  در  را  خودرو  f بالفاصله 
حاصل نمایید.

چراغ اخطار باال بودن دمای مایع خنک کننده موتور*4
    اين چراغ نشانگر جوش آوردن موتور است

تماس  تویوتا  مجاز  نمایندگي  با  و  نموده  متوقف  امن  مکاني  در  را  خودرو  f بالفاصله 
حاصل نمایید.

               2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری  
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چراغ اخطار/ جزئیات/ عملکردهاچراغ اخطار
چراغ نشانگر نقص فنی

نشانگر نقص سیستم هاي زير است:
 سیستم کنترل الکترونیک موتور

 سیستم کنترل الکترونیک دريچه گاز
 سیستم کنترل الکترونیک گیربکس با ضريب دنده پیوسته

 سیستم کنترل الکترونیک گیربکس اتوماتیک يا 
)1ZR-CNG موتور( CNG سیستم کنترل موتور 

f بالفاصله در نمایندگی مجاز تویوتا خودرو را بازرسی نمایید.
چراغ اخطار سیستم کیسه هوا*6 

  بیانگر نقص فنی در سیستم هاي زير است :
 سیستم کیسه هوا؛ يا 

 سیستم پیش کشنده کمربندايمني
f بالفاصله در نمایندگی مجاز تویوتا خودرو را بازرسی نمایید.

چراغ اخطار سیستم ترمز*6  
  بیانگر نقص فنی در سیستم هاي زير است :

 سیستم ABS يا
 سیستم ترمز کمکي

f بالفاصله در نمایندگی مجاز تویوتا خودرو را بازرسی نمایید.
چراغ اخطار سیستم نیروی کمکی فرمان برقی )آژیر اخطار( 

  بیانگر نقص فنی در سیستم EPS )چراغ سیستم نیروی کمکی فرمان برقی( است.
f بالفاصله در نمایندگی مجاز تویوتا خودرو را بازرسی نمایید.

چراغ اخطار سیستم تنظیم اتوماتیک نور چراغ هاي جلو*6  
  بیانگر نقص فنی در سیستم تنظیم اتوماتیک نور چراغ هاي جلو است

f بالفاصله در نمایندگی مجاز تویوتا خودرو را بازرسی نمایید.
چراغ اخطار چراغ هاي جلو LED )آژیر اخطار(* 4، 6 
  بیانگر نقص فنی در چراغ هاي جلو LED می باشد.

f بالفاصله در نمایندگی مجاز تویوتا خودرو را بازرسی نمایید.

2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری
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چراغ اخطار/ جزئیات/ عملکردهاچراغ اخطار

نشانگر لغزش*6  
 بیانگر نقص فنی در سیستم هاي زير است :

 سیستم VSC، یا
TRC سیستم 

زماني که سیستم VSC یا TRC در حال عملکرد است، چراغ چشمک مي زند.
f بالفاصله در نمایندگي مجاز تویوتا خودرو را بازرسي نمایید.

)زرد رنگ روشن 
می شود(

چراغ نشانگر کروز کنترل*6,4    
بیانگر نقص فنی در سیستم کروز کنترل است.

f بالفاصله در نمایندگي مجاز تویوتا خودرو را بازرسي نمایید.

چراغ نشانگر مراجعه به تعمیرگاه )آژیر اخطار( *6  
  بیانگر نقص فنی در سیستم هاي زير است:

 سیستم کنترل موتورCNG ؛ یا 
CNG سیستم 

f بالفاصله در نمایندگي مجاز تویوتا خودرو را بازرسي نمایید.

)به مدت 15 ثانیه زرد 
رنگ چشمک می زند.(

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند )آژیر اخطار(*6,4  
  بیانگر نقص فنی در سیستم ورود و استارت هوشمند است

f بالفاصله در نمایندگي مجاز تویوتا خودرو را بازرسي نمایید.
چراغ اخطار بازبودن درب )آژیر اخطار(*4,2 

بیانگر باز بودن و بسته نشدن کامل يکی از درب ها يا درب صندوق عقب است.
f تمام درب ها و درب صندوق عقب را کنترل نمایید.

چراغ اخطار پایین بودن بنزین
مخزن  در  کمتر سوخت  يا    8.3 L (2.2 gal. 1.8 lmp. gal.) حدود ماندن  باقي  بیانگر   

است.
f سوختگیري نمایید.

 6* CNGچراغ اخطار سطح پایین سوخت
 بیانگر باقي ماندن 1/4يا کمتر سوخت در مخزن است.

f سوختگیري نمایید.
چراغ یادآور کمربند ایمني راننده/ کمربند ایمني راننده و سرنشین جلو )آژیر اخطار(*5

به راننده و/يا سرنشین جلو بستن کمربند ايمني را ياد آوري مي کند.
f کمربند ایمني خود را ببندید.

               2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری  
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چراغ اخطار/ جزئیات/ عملکردهاچراغ اخطار

چراغ اخطار سرعت )آژیر اخطار(*6  
سرعت خودرو بهkm/h (75mph) 120 يا بیش تر رسیده است.

f سرعت خودرو را کاهش دهید. 

چراغ اخطار اصلی*3  
آژير به صدا در می آيد و چراغ اخطار روشن می شود که نشانگر شناسايی نقص توسط 

سیستم اصلی اخطار است.
    بالفاصله خودرو در مکاني امن متوقف نموده و با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نمايید.

f صفحه 434

2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری

*1: آژير اخطار درگیر بودن ترمز دستی:

km/h [3mph] 5 رسیده  آژير به صدا درمی آيد تا درگیر بودن ترمز دستی را نشان دهد )زمانی که سرعت خودرو به 
است.

*2: آژير باز بودن درب:

آژير اخطار باز بودن درب به صدا درمی آيد تا باز بودن يک يا چند درب يا درب صندوق عقب را نشان دهد. )زمانی 
که سرعت خودرو به km/h [3mph] 5 رسیده است(.

*3: خودروهای دارای صفحه نمايش چندمنظوره

*4: خودروهای مجهز به صفحه نمايشگر

 7* :G.C.C 5: بجز کشورهای*

آژير کمربند ايمنی راننده/ کمربند ايمنی و سرنشین جلو: آژير کمربند ايمنی راننده و/ يا کمربند ايمنی راننده و 
سرنشین جلو به صدا درمی آيد، بسته نشدن کمربند ايمنی آنها را نشان می دهد. پس از رسیدن سرعت خودرو به 
حداقلkm/h [12mph] 20 آژير به مدت 30 ثانیه به صدا درمی آيد. سپس اگر کمربند بسته نشود، آژير با صدای 

متفاوتی به مدت 90 ثانیه به صدا درمی آيد.
: 7*GCC برای کشورهای

خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: آژير هشدار کمربند ايمنی راننده به صدا درمی آيد تا به راننده 
هشدار دهد که کمربند وی بسته نشده است. پس از اينکه سوئیچ موتور در موقعیت روشن "ON" قرار گرفت، آژير 
به مدت 6 ثانیه به صدا درمی آيد. اگر سرعت خودرو به  km/h (12mph) 20  برسد، آژير يک بار به صدا درمی آيد. اگر 
پس از 30 ثانیه کمربند ايمنی بسته نشده باشد، آژير با فواصل به مدت 10 ثانیه ای به  صدا در می آيد. سپس اگر 

کمربند ايمنی هنوز بسته نشده باشد، آژير به مدت 20 ثانیه با صدای متفاوتی شنیده خواهد شد.
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: آژير کمربند ايمنی راننده به صدا درمی آيد تا به راننده 
هشدار دهد که کمربند وی بسته نشده است. پس از چرخاندن سوئیچ به موقعیت IGNITION ON، آژير به مدت 
km/h [12mph] 20  برسد، آژير يکبار به صدا درمی آيد. اگر کمربند  6 ثانیه به صدا درمی آيد. اگر سرعت خودرو 
ايمنی پس از 30 ثانیه هنوز بسته نشده باشد، آژير با صدای متفاوتی به مدت 10 ثانیه به صدا درمی آيد.  سپس اگر 

کمربند ايمنی هنوز بسته نشده باشد، آژير به مدت 20 ثانیه ديگر با صدای متفاوتی شنیده خواهد شد.
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آژير کمربند ايمنی سرنشین جلو: آژير کمربند ايمنی سرنشین جلو به صدا درمی آيد تا بسته نشدن کمربند را به 
برسد و کمربند ايمنی هنوز باز باشد، آژير با فواصل به  20 km/h [12mph]وی يادآوری کند. اگر سرعت خودرو به
مدت 10 ثانیه  به صدا در می آيد. سپس اگر هنوز کمربند ايمنی بسته نشده باشد، آژير با صدای متفاوتی به مدت 

20 ثانیه به صدا در می آيد.
*6: درصورت مجهز بودن

*7: عربستان صعودی، عمان، بحرين، امارات عربی، قطر و کويت

 راهکارها را دنبال نمایید )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند و صفحه نمایشگر( 

پس از انجام راهکارها، خاموش شدن چراغ اخطار را کنترل نمايید.

چراغ اخطار/ جزئیات/ عملکردهاچراغ اخطارآژير بیرونیآژير داخلی

)چشمک به مداوممداوم
رنگ زرد(

به  مجهز  )خودروهای  هوشمند  استارت  و  ورود  سیستم  نشانگر  چراغ 
گیربکس با ضریب دنده پیوسته )CVT)/ اتوماتیک(

حین قرار داشتن دنده در موقعیتی به جز پارک P، بدون خاموش کردن موتور، 
سوئیچ الکترونیک به بیرون خودرو برده شده و درب راننده باز شده است.

f دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید.
f کلید الکترونیکی را به داخل خودرو ببرید.

)چشمک به سه باريکبار
رنگ زرد(

به  مجهز  )خودروهای  هوشمند  استارت  و  ورود  سیستم  نشانگر  چراغ 
گیربکس با ضریب دنده پیوسته )CVT)/ اتوماتیک( 

حین قرار داشتن دنده در موقعیت پارک P، بدون چرخاندن سوئیچ موتور و 
درب راننده باز شده است سوئیچ الکترونیکی به بیرون خودرو برده شده است.

f سوئیچ موتور را در حالت خاموش قرار داده یا سوئیچ الکترونیکی را به 
داخل خودرو برگردانید.

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند
حین قرار داشتن سوئیچ الکترونیک خارج از محدوده شناسايی و قرار داشتن 
سوئیچ موتور در هر موقعیتی بجز خاموش، يکی از درب ها بجز درب راننده باز 

و بسته شده است.
f موقعیت سوئیچ الکترونیکی را مشخص کنید.
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چراغ اخطار/ جزئیات / عملکردها    چراغ اخطارآژير خارجیآژير داخلی

 يکبار
مداوم

)5 ثانیه (
)به رنگ زرد چشمک می زند(

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند
بدون خاموش کردن موتور، اقدام به خروج از خودرو و قفل کردن 

درب ها حین همراه داشتن سوئیچ الکترونیک شده است.
f ابتدا موتور را خاموش کرده و درب ها را مجدداً قفل نمایید.

- يکبار
)به رنگ زرد به مدت 15 ثانیه 

چشمک می زند(

 چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند
بیانگر عدم وجود سوئیچ الکترونیک، حین اقدام به استارت زدن موتور 

است.
f محل سوئیچ الکترونیک را کنترل نمایید.

-9 بار
)به رنگ زرد چشمک می زند(

 چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند
راندن خودرو  به  اقدام  نداشتن سوئیچ معمولی در خودرو،  قرار  حین 

شده است.
f از قرار داشتن  سوئیچ  الکترونیک درون خودرو اطمینان حاصل 

نمایید.

- يکبار
)به رنگ زرد به مدت 15 ثانیه 

چشمک می زند(

 چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند
      بیانگر پايین بودن باتری سوئیچ الکترونیک است

f باتری را تعویض نمایید )fصفحه 394(

-يکبار
)به رنگ زرد به مدت 15 ثانیه 

سريع چشمک می زند(

 چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند
      بیانگر باز نشدن قفل فرمان است

f قفل فرمان را آزاد نمایید )fصفحه 184(

-يکبار
)به رنگ زرد به مدت 30 ثانیه 

چشمک می زند(

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند
 زمانی که قفل درب ها با سوئیچ معمولی باز شده و سپس سوئیچ موتور 

فشرده شده، سوئیچ الکترونیک در خودرو شناسايی نشده است.
کلید  موتور،  سوئیچ  سرهم  پشت  دادن  فشار  دوبار  از  پس  حتی   

الکترونیک شناسايی نشده است.
f حین فشار دادن پدال ترمز، با سوئیچ الکترونیک، سوئیچ 

موتور را لمس کنید.
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 حسگر شناسایی سرنشین جلو، یادآور کمربند ایمنی و آژیر اخطار
 اگر روی صندلی سرنشین جلو، بار قراردهید، حسگر شناسايی سرنشین جلو، حتی اگر سرنشین در صندلی نباشد، 

می تواند منجر به چشمک زدن چراغ اخطار و به صدا درآمدن آژير اخطار شود.
 اگر روی صندلی، تشکچه قرار دهید، حسگر ممکن است سرنشین را شناسايی نکرده و چراغ اخطار به درستی 

عمل نکند.
  اگر حین رانندگی، چراغ نشانگر نقص روشن نشد )در صورت مجهز بودن(

در صورتی که باک کاماًل خالی شود، چراغ نشانگر نقص روشن می شود. اگر باک خالی است، بالفاصله سوخت گیری 
نمايید. پس از چند کیلومتر رانندگی، چراغ نشانگر نقص خاموش خواهد شد.

اگر چراغ نشانگر نقص خاموش نمی شود، در اولین فرصت ممکن با نمايندگی مجاز تويوتا تماس بگیريد.
  آژیر اخطار

در برخی موارد، ممکن است به دلیل سر و صدا يا صدای سیستم صوتی، آژير شنیده نشود.
  چراغ اخطار سیستم فرمان با نیروی کمکی برقی )آژیر اخطار(

زمانی که شارژ باتری ناکافی است يا ولتاژ به صورت موقت افت کرده، چراغ اخطار سیستم فرمان با نیروی 
کمکی برقی روشن می شود.

 هشدار
  اگر چراغ های اخطار سیستم ترمز و ABS  روشن بمانند.

بالفاصله خودرو را در مکانی ايمن متوقف نموده و با نمايندگی مجاز تويوتا تماس حاصل نمايید. حین ترمز گیری، خودرو 
به شدت بی ثبات می شود و ممکن است سیستم  ABS نقص داشته باشد و در نتیجه ممکن است منجر به تصادف، 

صدمات جسمی جدی يا حتی مرگ  گردد. 
  اگر چراغ اخطار سیستم فرمان با نیروی کمکی برقی روشن شود.

ممکن است غربیلک فرمان به شدت سنگین شود.
اگر حین عملکرد، غربیلک فرمان سنگین تر از معمول شده است، آن را محکم گرفته و با نیرويی بیش از معمول کار کنید.
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 در صورت نمایش پیغام اخطار یا هشدار )خودروهای مجهز به صفحه نمایش چند منظوره(

 اگر پیغام اخطار بر روی صفحه نمایش چند منظوره نمایش داده شد، خونسردی خود را حفظ 
کرده و اقدامات زیر را انجام دهید:

 چراغ اخطار اصلی
چراغ اخطار اصلی برای اعالم نمايش يک پیغام بر روی صفحه 

نمايش چند منظوره نیز روشن شده يا چشمک می زند.

  صفحه نمايش چند منظوره 

اگر پیغام اخطار يا هشدار پس از اقدامات زير دوباره روشن شد، با نمايندگی مجاز تويوتا تماس حاصل نمايید.

 لیست پیغام ها و آژیرهای اخطار

جزئیات / عملکردپیغام اخطار

نشانگر غیرعادی بودن فشار روغن موتور است.
 اگر فشار روغن موتور خیلی پايین باشد، پیغام اخطار نمايش داده می شود.

 آژير نیز به صدا در می آيد
f بالفاصله خودرو را در مکانی ایمن متوقف نموده و با نمایندگی مجاز تویوتا 

تماس حاصل نمایید. ادامه رانندگی خطرناک است.

نشانگر نقص فنی در سیستم شارژ خودرو است.
f بالفاصله خودرو را در مکانی ایمن متوقف نموده و با نمایندگی مجاز تویوتا 

تماس حاصل نمایید. ادامه رانندگی خطرناک است.
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جزئیات / عملکردپیغام اخطار

    

نشانگر نقص فنی در سیستم کروز کنترل است )در صورت مجهز بودن(
 دکمه روشن /خاموش "ON-OFF " را يکبار فشار دهید تا سیستم غیرفعال شود 

و دکمه  را مجدداً فشار دهید تا سیستم فعال شود.
 آژير نیز به صدا در می آيد.

f خودرو را در نمایندگی مجاز تویوتا بازرسی نمایید.

)چشمک می زند(

نشانگر نقص فنی سیستم ورود و استارت هوشمند است )در صورت مجهز بودن(
آژير نیز به صدا در می آيد.

f خودرو را در نمایندگی مجاز تویوتا بازرسی نمایید.

 

 

نشانگر نقص فنی در سیستم چراغ جلوLED است )در صورت مجهز بودن( 
 آژير نیز به صدا در می آيد.

f خودرو را در نمایندگی مجاز تویوتا بازرسی نمایید.

نشانگر بسته نشدن کامل يک يا چند درب است.
همچنین درب هايی که کامل بسته نشده اند را نشان می دهد.

تا بسته  به صدا در می آيد  آژير  برسد،   5km/h  (3mph) به  اگر سرعت خودرو 
نشدن کامل درب ها را اطالع دهد.

f از بسته شدن تمام درب  ها اطمینان حاصل نمایید.
نشانگر بسته نشدن کامل درب صندوق عقب است.

بسته  تا  می آيد  در  صدا  به  آژير  برسد،   5km/h  (3mph)به خودرو  سرعت  اگر 
نشدن کامل درب صندوق عقب را اطالع دهد.

f درب صندوق عقب را ببندید.
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جزئیات / عملکردپیغام اخطار

نشانگر درگیر بودن ترمز دستی است
اگر سرعت خودرو به 5km/h  (3mph) برسد،  چشمک زده و آژير به 

صدا در می آيد تا نشان دهد که ترمز دستی هنوز درگیر است.
f ترمز دستی را آزاد نمایید.

نشانگر رسیدن سرعت خودرو به )120km/h)75mph يا بیشتر است.
 در اين حالت،   چشمک زده و آژير به صدا در می آيد.

درصورت کاهش سرعت خودرو به زير)120km/h )75mph، آژير پس از 6 ثانیه  
متوقف می شود )پیغام اخطار خاموش نمی شود(.

f سرعت خودرو را کاهش دهید.
خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: 

نشانگر اين است که حین قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت خاموش يا موقعیت 
تجهیزات جانبی "ACC" و با ز بودن درب سمت راننده، چراغ ها روشن مانده است.

 آژير به صدا درمی آيد.
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:

نشانگر اين است که حین قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت خاموش يا تجهیزات 
جانبی "ACCESSORY" و باز بودن درب سمت راننده، چراغ ها روشن مانده است.

آژير به صدا در می آيد. 
f چراغ ها را خاموش نمایید.

نشانگر عدم بسته شدن کامل سان روف است )سوئیچ در موقعیت خاموش و درب 
سمت راننده باز است(

آژير به صدا در می آيد. 
f سان روف )سقف برقی( را ببندید.

)درصورت مجهز بودن(

)چشمک می زند(

)چشمک می زند( 
)درصورت مجهز بودن(
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جزئیات / عملکردها    پیغام اخطارآژير خارجیآژير داخلی

- يکبار

حین اقدام به استارت زدن موتور، سوئیچ الکترونیک شناسايی نشود.

f حین وجود سوئیچ الکترونیک، موتور را استارت بزنید.

3 بار يکبار
                    

خاموش،  بجز  حالتی  هر  در  موتور  سوئیچ  داشتن  قرار  حین 
سوئیچ الکترونیک از خودرو خارج شده و هر کدام از درب ها 

بجز درب راننده باز و بسته شده است. 
f سوئیچ الکترونیکی را به داخل خودرو برگردانند.

الکترونیک درون خودرو، دنده در  نداشتن سوئیچ  قرار  حین 
حالت پارک P )گیربکس با ضريب دنده پیوسته يا گیربکس 
اتوماتیک( و خاموش نبودن سوئیچ موتور، درب سمت راننده 

باز شده است.
f سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش قرار داده یا کلید 

الکترونیک را به درون خودرو باز گردانید.

بالفاصله تعمیر نقص را از نمایندگی مجاز تویوتا بخواهید. )خودروهای مجهز به سیستم  ورود و 
استارت هوشمند(

پس از انجام دادن مراحل مشخص شده، برای برطرف نمودن مشکل احتمالی، خاموش شدن پیغام اخطار را کنترل نمايید.

)چشمک می زند(

)چشمک می زند(
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جزئیات / عملکردها    پیغام اخطارآژير خارجیآژير داخلی

 يکبار
مداوم

)به نوبت نمايش داده می شوند()5 ثانیه (

)چشمک می زند(
يا  پیوسته  دنده  ضريب  با  )گیربکس  

گیربکس اتوماتیک (

حین همراه داشتن سوئیچ الکترونیکی، بدون چرخاندن سوئیچ 
 ،P موتور به وضعیت خاموش و قرار داشتن دنده در موقعیت پارک

اقدام به خروج از خودرو شده است.
f سوئیچ را در حالت خاموش قرار دهید و درب ها را 

مجدداً قفل کنید.

- 9 بار
                    

  )چشمک می زند(

به  اقدام  درون خودرو،  معمولی  داشتن سوئیچ  قرار  بدون 
راندن خودرو شده است.

f مطمئن شوید که سوئیچ الکترونیکی درون خودرو 
است. 

-مداوم

)چشمک می زند(
)گیربکس با ضريب دنده پیوسته يا گیربکس 

اتوماتیک (

بدون   ،  P پارک  بجز  در هر حالتی  دنده  داشتن  قرار  حین 
باز  راننده  درب سمت  حالت خاموش،  به  چرخاندن سوئیچ 

شده است.
f دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید.
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جزئیات / عملکردها    پیغام اخطارآژير خارجیآژير داخلی

مداوم مداوم
)به نوبت نمايش داده می شوند(

)چشمک می زند(
)گیربکس  با ضريب دنده پیوسته يا گیربکس 

اتوماتیک(

حین وجود نداشتن سوئیچ  الکترونیک درون خودرو و قرار داشتن 
دنده در موقعیتی به جز پارک P و خاموش نبودن موتور، درب 

سمت راننده باز شده است. 
f  دنده را در پارک P قرار دهید.

f  حین ورود به خودرو سوئیچ الکترونیکی را همراه 
داشته باشید.

-
مداوم

)5 ثانیه (

          

  )چشمک می زند(         

اقدام  خودرو،  درون  الکترونیک  سوئیچ  داشتن  قرار  حین 
استارت  از سیستم ورود و  استفاده  با  به قفل شدن درب ها 

هوشمند شده است.
f سوئیچ الکترونیک را از خوردو برداشته و درب ها را 

مجدداً قفل کنید.

يکبار
مداوم

)5 ثانیه (

 )چشمک می زند(

به  اقدام  الکترونیک درون خودرو،  حین قرار داشتن سوئیچ 
قفل کردن يکی از درب های جلو از طريق باز کردن درب و 
قرار دادن دکمه قفل داخلی در موقعیت قفل سپس بستن 

درب از طريق کشیدن دستگیره بیرونی شده است.
و  برداشته  خودرو  درون  از  را  الکترونیک  سوئیچ   f

درب ها را مجدداً قفل کنید.
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جزئیات / عملکردها    پیغام اخطارآژير خارجیآژير داخلی

- يکبار

 

 )چشمک می زند(
)گیربکس با ضريب دنده پیوسته يا گیربکس 

اتوماتیک(

  حین بازکردن قفل درب ها با سوئیچ معمولی و سپس فشار دادن  
    سوئیچ، سوئیچ الکترونیک درون خودرو شناسايی نشود.

 پس از دوبار فشار دادن مداوم سوئیچ، سوئیچ الکترونیک شناسايی 
نشود.

f حین فشار دادن پدال ترمز، با سوئیچ الکترونیک 
سوئیچ موتور را لمس کنید.

 
          

  )چشمک می زند(
  )گیربکس معمولی(

          

 حین بازکردن قفل درب ها با سوئیچ معمولی و سپس فشار دادن 
سوئیچ، سوئیچ الکترونیک درون خودرو شناسايی نشود.

 پس از دوبار فشار دادن پشت سر هم  سوئیچ، سوئیچ الکترونیک 
داخل خودرو شناسايی نشود.

الکترونیک  با سوئیچ  پدال کالچ،  f حین فشار دادن 
سوئیچ موتور را لمس کنید.

-يکبار

 
)چشمک می زند(

)گیربکس با ضريب دنده پیوسته يا اتوماتیک(

حین قرار داشتن دنده در موقعیت نادرست، اقدام به استارت 
زدن موتور شده است.

f دنده را در پارک P قرار داده و سپس موتور را استارت 
بزنید.
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جزئیات / عملکردها    پیغام اخطارآژير خارجیآژير داخلی

- -

)گیربکس با ضريب دنده پیوسته يا 
گیربکس اتوماتیک(

 به دلیل قطع اتوماتیک، انرژی قطع شده است.
f دفعه بعد حین استارت زدن موتور، به مدت تقریبی 
تا  دهید  افزایش  را  موتور  دور  اندکی  دقیقه،   5

باتری را شارژ نمایید.

-يکبار
          

        

 باتری کلیدالکترونیک در حال تمام شدن است.
f باتری کلید الکترونیک را تعویض نمایید. 

   )f صفحه 394(

-يکبار

 )چشمک می زند(
)گیربکس با ضريب دنده پیوسته يا گیربکس 

اتوماتیک(

در  سوئیچ  و  است  شده  بسته  و  بازشده  راننده  سمت  درب 
در  سوئیچ  دوباره  آن  از  پس  و  گرفته  قرار  خاموش  وضعیت 
  IGNITION ON يا روشن ACCESSORY موقعیت تجهیزات

قرار گرفته، بدون اينکه موتور استارت بخورد.
f حین فشار دادن پدال ترمز، سوئیچ موتور را فشار 

دهید.
سوئیچ  نادرست  عملکرد  دلیل  به  موتور  زدن  استارت  حین 
سوئیچ  الکترونیک،  سوئیچ   ،)462 صفحه   f( الکترونیک 

موتور را لمس کرده است.
f ظرف 10ثانیه پس از به صدا درآمدن آژیر حین فشار 

دادن پدال ترمز، سوئیچ موتور را فشار دهید.
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جزئیات / عملکردها    پیغام اخطارآژير خارجیآژير داخلی

 - يکبار
) چشمک می زند(

)گیربکس معمولی(
 

      
          

درب سمت راننده بازشده و بسته شده است و سوئیچ موتور 
موقعیت  در  آن  از  پس  و  گرفته  قرار  خاموش  وضعیت  در 
تجهیزات ACCESSORY يا روشن IGNITION ON  قرار 

گرفته، بدون اينکه موتور استارت بخورد.
و  برداشته  خودرو  درون  از  را  الکترونیک  سوئیچ   f

درب ها را مجدداً قفل کنید.

نادرست سوئیچ  عملکرد  دلیل  به  موتور  زدن  استارت  حین 
سوئیچ  الکترونیک،  سوئیچ   ،)462 صفحه   f( الکترونیک 

موتور را لمس کرده است.
f ظرف 10 ثانیه پس از به صدا درآمدن آژیر حین فشار 

دادن پدال ترمز، سوئیچ موتور را فشار دهید.

 -يکبار

      

)چشمک می زند(

از فشار دادن سوئیچ موتور، قفل فرمان  ثانیه پس  ظرف 3 
آزاد نشود.

ضریب  با  ترمز)گیربکس  پدال  دادن  فشار  حین   f
دنده پیوسته یا گیربکس اتوماتیک( یا پدال کالچ 
و  چپ  به  فرمان  حرکت  و  معمولی(  )گیربکس 

راست، سوئیچ موتور را فشار دهید.
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               2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری  

جزئیات / عملکردها    پیغام اخطارآژير خارجیآژير داخلی

 - يکبار
)چشمک می زند(

)گیربکس با ضريب دنده پیوسته يا 
گیربکس اتوماتیک(            

 ، N يا خالص P حین قرار داشتن دنده در حالتی بجز پارک
سوئیچ موتور در وضعیت خاموش قرار داده شده است

f دنده را در پارک P قرار دهید.

   -يکبار

 
)چشمک می زند(

)گیربکس با ضريب دنده پیوسته يا 

گیربکس اتوماتیک(   

پس از قرار دادن سوئیچ در وضعیت خاموش و دنده در هر 
موقعیتی بجز پارک P، دنده به موقعیت پارکP جابه جا شده 

است..
f موتور را خاموش نمایید.

آژیر اخطار
در برخی موارد، به دلیل صدای اطراف يا صدای سیستم صوتی، ممکن است صدای آژير به گوش نرسد.



444

 در صورت پنچر کردن

 الستیک پنچر را باز کرده و با الستیک زاپاس موجود تعویض نمایید.
جزئیات بیشتر در مورد الستیک ها: f صفحه 385

 هشدار

 در صورت پنچرکردن
به رانندگي با الستیک پنچر ادامه ندهید.

 رانندگي حتي براي مسافتي کوتاه با الستیک پنچر، می تواند به الستیک و چرخ، صدمات غیرقابل جبراني وارد کند که
ممکن است منجر به تصادف گردد.

 پیش از جک زدن زیر خودرو
 خودرو را روي سطحي صاف و سفت متوقف نمايید.

 ترمز دستي را درگیر نمايید.
 R يا عقب  اتوماتیک(  يا گیربکس  پیوسته  دنده  با ضريب  به گیربکس  P )خودروهاي مجهز  پارک  در  را  دنده   

)خودروهای مجهز به گیربکس معمولي( قرار دهید.
 موتور را متوقف نمايید.

 چراغ هاي اخطار/ فالشرها را روشن نمايید

2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری
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 محل قرارگیري الستیک زاپاس ، جک و ابزارها

مجهز به جعبه ابزار

پوشش کف صندوق عقب                                      
آچار چرخ                                                         
دسته جک                                                         

جک
الستیک زاپاس                                                    
جعبه ابزار                                                     

               2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری  
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مجهز به کیف ابزار

کف پوش صندوق عقب                          
جک                                              
                                                     

الستیک زاپاس
کیف ابزار                                                 
                                                    

2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری
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 هشدار

 استفاده از جک
پیشگیري هاي زير را در نظر بگیريد.

استفاده نادرست از جک می تواند منجر به افتادن ناگهاني خودرو از روي جک، در نتیجه صدمات جسمي جدي 
يا حتي مرگ گردد.

 از جک به منظور ديگري بجز تعويض الستیک يا پیاده و سوار کردن زنجیرچرخ  استفاده نکنید.
 براي تعويض الستیک زاپاس فقط از جک همراه خودرو استفاده نمايید. از جک خودروهاي ديگر استفاده نکرده و از 

جک براي تعويض الستیک ديگر خودروها استفاده نکنید.
 جک را به طور صحیح در محل خود قراردهید.

 از قرار دادن اعضاي بدن زير خودروي روي جک، خودداري نمايید.
 حین قرارداشتن خودرو روي جک، موتور را استارت نزده يا رانندگي نکنید.

 حین قرارداشتن افراد درون خودرو، خودرو را جک نزنید.
 حین باال بردن خودرو، از قراردادن اجسام رو يا زير جک خودداري نمايید.

 از باال بردن خودرو بیش از ارتفاع الزم براي تعويض الستیک خودداري نمايید.
 اگر بايد به زير خودرو برويد از جک کارگاهي )پايه( استفاده نمايید.

 حین پابین آوردن خودرو از عدم وجود افراد در اطراف خودرو اطمینان حاصل نمايید. اگر کسي نزديک خودرو است، 
پیش از پايان آوردن خودرو به آنها هشدار دهید.

               2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری  
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1ZR-CNG به جز خودروهای مجهز به موتور 
  1 کف پوش صندوق عقب را برداريد.

  2 جک را خارج نمايید.

  شل کردن
  سفت کردن

1ZR-CNG خودروهای مجهز به موتور 
  1 بست ها را با پیچ گوشتي چهارسو باز کرده و کفپوش را 

برداريد.

2 کف پوش را برداريد.

     

 بیرون آوردن جک

2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری
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  3 جک را خارج نمايید.

  شل کردن
  سفت کردن

  1 جعبه ابزار را خارج نمايید )درصورت مجهز بودن(

2 بست مرکزي نگهدارنده الستیک زاپاس را شل کنید.

     

 الستیک زاپاس را خارج نمایید.

 هشدار

 حین  قراردادن الستیک زاپاس
 مراقب باشید انگشتان و ديگر اعضاي بدنتان بین الستیک زاپاس و بدنه خودرو گیر نکند.

               2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری  
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  1 پشت الستیک ها بلوک مانع قرار دهید.

  2 در خودرو هاي داراي چرخ ها با رينگ آهنی، ابتدا با استفاده از 

آچار قالپاق را در بیاوريد.
     براي جلوگیري از صدمه ديدن قالپاق، همانند تصوير پارچه اي 

را بین آچار و قالپاق قراردهید.

  3  مهره هاي چرخ را اندکي شل کنید )يک دور(.

 تعویض الستیک پنچر

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

2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری



451

8 

ری
طرا

اض
ع 

واق
ر م

د د
کر

عمل

  4 بخش"A" جک را با دست بچرخانید تا تورفتگي جک، محل 

جک گذاري را لمس کند.
     نقاط راهنمای جک زنی زير بدنه خودرو قرار گرفته است؛ آن 

ها محل جک گذاشتن را نشان مي دهند.

 

  5  خودرو را باال ببريد تا الستیک ها کمی از روی زمین بلند 

شوند.

6 تمام مهره هاي چرخ را باز کنید.

زماني که چرخ را روي زمین قرار مي دهید، مهره هاي چرخ را 
رو به باال قرار دهید تا سطح چرخ صدمه نبیند.

     

               2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری  
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 هشدار

 تعویض الستیک پنچر
 بالفاصله پس از توقف خودرو، از دست زدن به ديسک چرخ ها يا محدوده اطراف ترمز ها خودداري نمايید. 

   پس از رانندگي ديسک چرخ ها و محدوده اطراف ترمز ها به شدت داغ مي شود. حین تعويض الستیک، لمس اين 
نواحي با دست، پا يا ديگر اعضاي بدن و غیره ممکن است منجر به سوختگي گردد.

 عدم انجام اين پیشگیري ها می تواند منجر به شل شدن مهره هاي چرخ و بیرون افتادن چرخ  شود که ممکن است 
منجر به صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.

گشتاورسنج  يا  تورک  آچار  از  استفاده  با  را  مهره هاي چرخ  ممکن  فرصت  اولین  در  تعويض چرخ  از  پس   
N.m (10.5 Kg  fm, 76 ft  lbf) 105 سفت کنید.

 از قالپاق هاي به شدت معیوب استفاده نکنید. چرا که حین حرکت خودرو ممکن است بیرون بیافتند.
 حین سوارکردن الستیک، فقط از مهره هاي چرخ مخصوص همان چرخ استفاده نمايید.

 اگر روي پیچ ها، مهره ها يا سوراخ هاي چرخ هرگونه ترک يا تغییر شکل ديده مي شود ، براي بازرسي خودرو به 
نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نمايید.

 حین سوار کردن مهره هاي چرخ ، مطمئن شويد که  آنها را از سمت باريک رو به داخل، سوار کنید.
  )f صفحه 391(

2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری
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  1 هرگونه آشغال يا مواد خارجي را از روي سطح تماس چرخ 

تمیز کنید.
اگر مواد خارجي روي سطح تماس چرخ باشد، ممکن است 
حین رانندگی مهره هاي چرخ شل شده، منجر به بیرون آمدن 

الستیک گردند.

 

با دست،  را  تمام مهره هاي چرخ  و  را سوار کرده    2 الستیک 

تقريباً به میزان يکسان سفت کنید.
آهنی  رينگ  با  با چرخ  آهنی  رينگ  با  تعويض چرخ  حین 
ديگر )شامل الستیک زاپاس سايز کوچک( مهره هاي چرخ 
اندکی  مهره  مخروطي  محل  که  کنید  سفت  قدري  به  را 

تماس با سیت ديسک چرخ داشته باشد.

رينگ  با  با چرخ  آلومینیومي  رينگ  با  تعويض چرخ  حین 
آهنی )شامل الستیک زاپاس سايز کوچک( مهره هاي چرخ 
اندکی  مهره  مخروطي  بخش  که  کنید  سفت  قدري  به  را 

تماس با سیت ديسک چرخ داشته باشد.

رينگ  با  چرخ  با  آلومینیومي  رينگ  با  چرخ  تعويض  حین 
آلومینیومي ديگر، مهره هاي چرخ را به قدري سفت کنید که 

واشر ها در تماس با ديسک چرخ  قرارگیرد.

     

 سوارکردن الستیک زاپاس

               2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری  
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3 خودرو را پایین بیاوید.

4 هر مهره چرخ را دو يا سه بار به ترتیب نمايشي در تصوير 

سفت کنید.
گشتاور سفت کردن 

5 خودرو هاي مجهز به الستیک زاپاس معمولي و چرخ با رينگ 

آهنی: قالپاق الستیک را سوار کنید.
مشابه تصوير بخش بريدگي قالپاق را  با بدنه والو همراستا نمايید.

6 الستیک زاپاس، جک و تمام ابزارها را درون خودرو قرار دهید.

2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری

103 N.m (10.5kg f  m, 76 ft  lbf)
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 الستیک زاپاس سایز کوچک )در صورت مجهز بودن(
 الستیک زاپاس سايز کوچک داراي برچسب “TEMPRORARY USE ONLY” )فقط براي استفاده موقت( روی 

ديواره هاست.
   از الستیک زاپاس سايز کوچک فقط به صورت موقت و در شرايط اضطراری استفاده نمايید.

 مطمئن شويد که باد زاپاس سايز کوچک را کنترل نموده ايد )f صفحه 491(
 حین مجهز بودن  به الستیک زاپاس سایز کوچک

حین رانندگي با زاپاس سايز کوچک در مقايسه با الستیک استاندارد خودرو پايین تر مي آيد.
 اگر حین رانندگي در جاده پوشیده از برف یا یخ پنچر کردید.

زاپاس سايز کوچک را روي چرخ هاي عقب خودرو سوار کنید. مراحل زير را دنبال کرده و زنجیر چرخ را برروي 
چرخ هاي جلو سوار کنید:

  1 يکي از الستیک هاي عقب را با زاپاس سايز کوچک تعويض نمايید.

  2 الستیک پنچر جلو را با الستیک پیاده شده از عقب تعويض نمايید.

  3 زنجیر چرخ را برروي چرخ هاي جلو سوار کنید.

               2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری  
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 هشدار

 حین استفاده  از الستیک زاپاس معمولي
 در اولین فرصت ممکن زاپاس معمولي را با الستیک استاندارد تعويض نمايید.

 از گاز دادن، فرمان دادن، ترمز دادن و دنده عوض کردن ناگهاني که منجر به ترمز موتوري می شوند، خودداري نمايید.
 حین استفاده از الستیک زاپاس )کوچک(

 به يادداشته باشید که زاپاس سايز کوچک براي خودروي شما طراحي شده است. آن را به روي خودروي ديگر 
استفاده نکنید.

 همزمان  بیش از يک زاپاس سايز کوچک را استفاده نکنید.
 در اولین فرصت ممکن زاپاس سايز کوچک را با الستیک معمولي تعويض نمايید.

 گاز دادن ، فرمان دادن ، ترمز دادن و دنده عوض کردن ناگهاني منجر به ترمز موتوري می گردد، از اين اعمال خودداري 
نمايید.

 حین سوار کردن الستیک  زاپاس سایز کوچک )کوچک(
ممکن است سرعت خودرو به درستی شناسايی نشود ممکن است سیستم های زير به درستی عمل نکنند.

 سیستم ABS و ترمز کمکي )درصورت مجهز بودن(                 
 VSC )درصورت مجهز بودن(                             سنسور کمکي پارک تويوتا )درصورت مجهز بودن(

 TRC)درصورت مجهز بودن(                              مانیتور ديد عقب )درصورت مجهز بودن(

 کروز کنترل )در صورت مجهز بودن(
EPS 

 محدودیت سرعت حین استفاده  از زاپاس سایز کوچک
حین استفاده از زاپاس سايز کوچک،  با سرعت  بیش از 80km/h (50mph) رانندگي نکنید.

زاپاس  سايز کوچک براي رانندگي  با سرعت باال  طراحي نشده است. عدم توجه به اين  پیشگیري می تواند منجر به  
تصادف و در نتیجه صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.

 پس از استفاده از ابزارها و جک
پیش از رانندگي، تمام ابزارها و جک را به طور ايمن در محل قرارگیري خود قرار دهید تا احتمال صدمات جسمي حین 

تصادف يا ترمز ناگهاني کاهش يابد.

2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری
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 توجه
 حین رانندگي روي دست اندازها در حال استفاده از زاپاس سایز کوچک، مراقب باشید.

حین رانندگي با زاپاس سايز کوچک، خودرو پايین  تر از رانندگي با الستیک هاي استاندارد است. حین رانندگي 
برروي جاده نامسطح مراقب باشید.

 رانندگي با زنجیر چرخ و زاپاس سایز کوچک
از قراردادن زنجیر چرخ برروي زاپاس سايز کوچک خودداري نمايید.

ممکن است زنجیر چرخ به بدنه خودرو صدمه زده و به صورت منفي بر رانندگي اثر بگذارد.  
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 در صورت روشن نشدن موتور
صفحه 180( خودرو استارت نمي خورد، موارد زیر را کنترل   f( اگر حتي پس از استارت زدن صحیح 

نمایید:

 حتي با عملکرد عادي موتور استارتر، خودرو استارت  نمي خورد.

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.

 موتور استارتر نمي چرخد )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

ممکن است  يکي از موارد زير علت احتمالي باشد:
 ممکن است سوخت کافي در باک خودرو نباشد.

   سوختگیري نمايید.
 ممکن است موتور آب گرفته باشد.

   به روش استارت صحیح مجدداً موتور را استارت بزنید )f صفحه 180(
 ممکن است نقص فنی در سیستم ايموباليزر وجود داشته باشد. )در صورت مجهز بودن( )f صفحه 73(

ممکن است يکي از موارد زير علت احتمالي باشد:
 ممکن است باتري خالي شده باشد. )f صفحه 464(

 ممکن است اتصاالت باتري شل شده يا زنگ زده باشد.

سیستم استارت موتور ممکن است به دلیل مشکل الکتريکي همانند خالي شدن باتري سوئیچ الکتريکي يا سوختن فیوز 
نقص فنی داشته باشد. با اين وجود ، با اقدامات موقتی ديگر می توان موتور را استارت زد. )f صفحه 459(
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 موتور استارتر نمي چرخد ، چراغ هاي داخلي و چراغ هاي جلو روشن نشده یا بوق به صدا در نمي آید.

عملکرد استارت اضطراري )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

ممکن است يکي از موارد زير علت احتمالي باشد:
 ممکن است يک يا دو اتصال باتري جدا شده  باشند.

 ممکن است باتري خالي شده باشد. )f صفحه 464(
 ممکن است نقصي فنی در سیستم قفل فرمان وجود داشته باشد. )خودرو هاي مجهز به سیستم ورود و استارت 

هوشمند(
اگر مشکل قابل تعمیر نیست يا نمي دانید چگونه مي توانید تعمیر کنید، با نمايندگي مجاز تويوتا  تماس حاصل نمايید.

وقتی موتور استارت نمی خورد، اگر سوئیچ موتور عادی عمل می کند، با اقدامات موقتی زير موتور را استارت بزنید :
  1 ترمز  دستي را درگیر نمايید.

  2 دنده را در پارکP )گیربکس با ضريب دنده پیوسته يا گیربکس اتوماتیک( يا خالص N )گیربکس معمولي( 

قراردهید.
  3 سوئیچ را در موقعیت تجهیزات جانبي ACCESSORY قراردهید.

  4 سوئیچ را  به مدت 15 ثانیه فشارداده و همزمان پدال کالچ )گیربکس معمولي( و پدال ترمز را فشار دهید.

حتي اگر  موتور با دنبال نمودن مراحل باال موتور روشن شود، سیستم هنوز دچار نقص فنی است. در نمايندگي 
مجاز تويوتا  خودرو را بازرسی نمايید.
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 در صورت خارج نشدن دنده از پارک P )خودرو هاي مجهز به گیربکس با ضریب دنده 
پیوسته و گیربکس اتوماتیک( 

  1 ترمز دستي را درگیر نمايید.

  2 خودروهاي فاقد سیستم  ورود و استارت هوشمند: سوئیچ را در موقعیت تجهیزات جانبي “ACC” قرار دهید.

 "ACCESSORY" خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: سوئیچ را در موقعیت تجهیزات جانبي
قراردهید.

  3 پدال ترمز را فشار دهید.

از استفاده  با  را  درپوش  چپ:  سمت  فرمان  خودروهاي   4  

پیچ گوشتي دوسو يا ابزاري مشابه برداريد.

  5 دکمه لغو قفل دنده را فشار دهید.

     حین فشار دکمه، دنده را مي توان جابجا نمود.

در  مشکلي  است  ممکن  کنید،  جا  جابه  را  دنده  نمي توانید  ترمز  پدال  روي  پا  قرارداشتن  حین  اگر 
سیستم قفل دنده وجود داشته باشد )سیستمي براي جلوگیري از عملکرد تصادفي دنده(. بالفاصله 

براي کنترل خودرو  به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
مراحل زیر به عنوان اقدامی اضطراری برای جابه جا کردن دنده قابل استفاده هستند :
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درصورت کار نکردن صحیح سوئیچ الکترونیکي )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و 
استارت هوشمند(

 قفل کردن و باز کردن درب ها

اگر ارتباط بین سوئیچ الکترونیک و خودرو  مختل شود )f صفحه 133( یا بدلیل خالی شدن باتری 
سوئیچ الکترونیکي قابل استفاده نیست، 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 استارت زد.

از سوئیچ معمولی )f  صفحه 106( براي عملکردهای زير استفاده 
نمايید:

 تمام درب ها را قفل کنید.
 قفل تمام درب ها را باز کنید.
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 استارت زدن موتور

 P 1  خودرو هاي مجهز به گیربکس با ضريب دنده پیوسته يا گیربکس اتوماتیک: از قرار داشتن دنده در پارک  

اطمینان حاصل نموده و پدال  ترمز را فشار دهید.
خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي: دنده را در خالص N قرارداده و پدال کالچ را فشار دهید.

  2  با عالمت تويوتای سوئیچ الکترونیک، دکمه استارت موتور 

را لمس کنید. حین شناسايي سوئیچ الکترونیک، آژير  به 
 IGNITION ON" صدا در آمده و سوئیچ موتور در حالت

" قرار مي گیرد.
در  هوشمند  استارت   و  ورود  سیستم  که   زماني 
سوئیچ  باشد،  غیرفعال  شده  تنظیمات  سفارشی سازي 
موتور در وضعیت  تجهیزات جانبي ACCESSORY قرار 

مي گیرد. 
  3  خودرو هاي مجهز  به صفحه نمايشگر: محکم پدال  ترمز )خودرو هاي مجهز به گیربکس اتوماتیک يا گیربکس با 

ضريب دنده پیوسته( يا پدال  کالچ )خودرو هاي مجهز به گیربکس معمولي( را فشار داده و روشن شدن  چراغ نشانگر 
سیستم ورود و استارت  هوشمند )سبز رنگ( را کنترل نمايید.

خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چند منظوره: محکم پدال ترمز )خودروهاي مجهز به گیربکس اتوماتیک يا 

گیربکس با ضريب دنده پیوسته( يا پدال کالچ )خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي ( را فشارداده و نمايش پیغام 

 روي صفحه نمايش چند منظوره را کنترل نمايید.
  4  سوئیچ موتور را فشار دهید.

اگر باز هم  موتور روشن نمي شود، با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نمايید.
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 متوقف کردن موتور
 N يا خالص  اتوماتیک(  گیربکس  يا  پیوسته  دنده  ضريب  با  گیربکس  به  مجهز  )خودروهاي   P پارک  در  را  دنده 
)خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي( قرار داده و سوئیچ موتور را به صورت عادي فشار دهید تا بتوانید موتور را 

متوقف نمايید.
 تعویض باتري کلید

نمايید تعويض  خالي شدن  از  پس  بالفاصله  را  کلید  باتري  مي شود  توصیه  است،  موقت  زير  اقدامات  که  آنجا   از 
)f صفحه 394(

 تعویض سوئیچ موتور
پدال ترمز )خودروهاي مجهز به گیربکس با ضريب دنده پیوسته يا گیربکس اتوماتیک( يا پدال کالچ )خودروهاي 

مجهز به گیربکس معمولي( را رها کرده و سوئیچ موتور را به روش مرحله   3 باال فشاردهید.
موتور استارت نخورده و هر بار که سوئیچ فشار داده شود ، وضعیت موتور تغییر مي کند )f صفحه 181(

 در صورت کار نکردن درست سوئیچ الکترونیکي 
اگر  نمايید.  اطمینان حاصل  تنظیمات  استارت هوشمند در سفارشی سازي  و  فعال نشدن سیستم ورود  از غیر   

خاموش است، عملکرد را روشن کنید. )مشخصه های قابل سفارشی سازی f صفحه 495(
 قرار نداشتن سوئیچ الکترونیک در حالت حفظ باتري را کنترل نمايید. در اين صورت، عملکرد را غیر فعال نمايید. 

)f صفحه 132(
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در صورت خالي شدن باتري خودرو

در صورت خالي شدن باتري خودرو ، براي استارت زدن موتور ، مراحل زیر را دنبال نمایید. 
همچنین مي توانید با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید. یا به تعمیرگاه های کارآمد مراجعه کنید.

اگر کابل کمکي و همچنین خودرويي ديگر با باتري V 12 داريد، مي توانید باتري خودرو را به روش زير شارژ کنید.
  1  درب موتور را باز کنید )f صفحه 368(

1ZZ-FE : پوشش موتور را برداريد. 1ZR- CNG و   2  بجز خودروهاي مجهز به موتور 

بلند کرده و دو بست عقبي را   سمت عقب کاور موتور را 
آورده و دو بست  باال  را  برداريد، سپس جلوي کاور موتور 

جلويي را باز کنید.
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3 کابل هاي کمکي را به ترتیب زير متصل نمايید:

 1ZZ- FF خودروهای مجهز به موتور  

سر کابل مثبت را به ترمینال مثبت )+( باتري خودروی خود متصل نمايید.
سر انتهاي ديگر کابل مثبت را به ترمینال مثبت )+( باتري خودروي دوم متصل نمايید.

سر کابل منفي )-( را به ترمینال منفي )-( خودروي دوم متصل نمايید.
و  باتري  از  دور  به  فلزي  و  ثابت  رنگ ،  بدون  نقطه اي  به  تصوير  مشابه  را  منفی  کابل  ديگر  انتهای  سر 

بخش هاي متحرک، متصل نمايید.
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3ZR-FE 2 وZR-FBE ، 2ZR-FE ، 1ZR-CNG ، 1ZR-FE خودروهاي مجهز به موتور 

سر کابل مثبت )+( را به ترمینال مثبت باتري خودروی خود متصل نمايید.
سر انتهاي ديگر کابل مثبت را به ترمینال مثبت )+( باتري خودروي دوم متصل نمايید.

سر کابل منفي )-( را به ترمینال منفي )-( خودروي دوم متصل نمايید.
سر انتهاي ديگر کابل منفی را به نقطه اي بدون رنگ، ثابت و فلزي به دور از باتري و بخش هاي متحرک، مشابه 

تصوير، متصل نمايید.

4 موتور خودروي دوم را استارت بزنید. دور موتور را اندکي باال برده و در همان سطح حدود 5 دقیقه نگه داريد 

تا باتري خودروی تان شارژ شود.
5 خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند: حین خاموش بودن موتور ، يکي از درب ها را باز و 

بسته نمايید.
6 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند:

دور موتور خودروي دوم را حفظ کرده و سوئیچ موتور را در حالت روشن "ON" قرار دهید. سپس موتور خودرو 
را استارت بزنید.

خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:
دور موتور خودروي دوم را حفظ کرده و سوئیچ موتور را در حالت روشن 'IGNITION ON ' قرار دهید. سپس 

موتور خودرو را استارت بزنید.
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  7 پس از استارت زدن موتور، کابل های کمکی را دقیقاً به ترتیب معکوس اتصال جدا کنید.

پس از استارت خوردن موتور، در اولین فرصت ممکن برای بازرسی خودرو به نمايندگی مجاز تويوتا مراجعه نمايید.

 استارت زدن موتور زمانی که باتری خالی شده است )گیربکس با ضریب دنده پیوسته یا گیربکس اتوماتیک(
موتور به روش هل دادن روشن نمی شود.

 برای جلوگیری از خالی شدن باتری
 حین خاموش بودن موتور، چراغ های جلو و سیستم صوتی را خاموش نمايید.

 حین عملکرد موتور با سرعت کم به مدت طوالنی همانند ترافیک سنگین، تجهیزات الکتريکی غیرضروری را 
خاموش نمايید. 

 شارژ باتری 
الکتريسیته ذخیره شده در باتری به دلیل تخلیه طبیعی شارژ و تأثیر تخلیه برخی دستگاه های الکتريکی به تدريج 
تخلیه می شود. اگر خودرو به مدت طوالنی بی استفاده باشد، ممکن است باتری خالی شود و درنتیجه موتور استارت 

نخورد )حین رانندگی، باتری به طور اتوماتیک شارژ می شود(. 
حین 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 پذير نیست. از فرستنده کنترل از راه دور يا سوئیچ معمولی برای 

باز کردن و قفل کردن درب ها استفاده نمايید.
 خودروهای مجهز به سیستم ايموباليزر موتور: پس از شارژ مجدد باتری، ممکن است در اولین اقدام موتور استارت 

نخورد، اّما در اقدام بعدی به طور عادی استارت می خورد. اين 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 بازمی 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 آژير: حین شارژ مجدد يا تعويض باتری از عدم وجود سوئیچ الکترونیک داخل خودرو اطمینان 
حاصل نمايید. اگر آژير فعال شود، ممکن است سوئیچ قفل شود. )f صفحه 80(
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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 ساتع شود، پیشگیری های زير 

را  در نظر بگیريد.
 از اتصال کابل های کمکی به ترمینال صحیح اطمینان حاصل نموده و مطمئن شويد که در تماس با چیزی 

بجز ترمینال مشخص شده نیستند.
 اجازه ندهید سر "+" کابل کمکی، در تماس با ديگر قسمت ها و سطح فلزی مثل پايه ها يا قسمت فلزی بدون 

رنگ قرار بگیرد.
 اجازه ندهید سر کابل های "+" و "-" کابل کمکی در تماس با يکديگر قرار گیرند.

 در نزديک باتری سیگار نکشید، از کبريت يا فندک استفاده نکنید تا شعله را به باتری نزديک نکنید. 
 پیشگیری های مرتبط به باتری

باتری حاوی گاز سمی و مايع الکترولیت اسیدی و خورنده و همچنین قطعات حاوی سرب است. حین کار با 
باتری پیشگیری های زير را در نظر بگیريد:

 حین کار با باتری، همیشه عینک محافظ بزنید و مراقب باشید اسید باتری در تماس با پوست، لباس يا بدنه 
خودرو قرار نگیرد.

 روی باتری خم نشويد.
 درصورتی که اسید باتری در تماس با پوست يا چشم قرار گرفت، بالفاصله محدوده را با آب فراوان شسته و 
به مراکز پزشکی مراجعه نمايید. اسفنج يا پارچه ای مرطوب را روی محدوده مورد نظر قرار دهید و به مراکز 

پزشکی مراجعه نمايید.
 همیشه پس از کار با نگهدارنده، اتصاالت و ديگر قطعات باتری، دست های خود را بشويید.

 اجازه ندهید کودکان نزديک باتری باشند.

 توجه
 حین کار با کابل های کمکی

حین اتصال کابل های کمکی، مطمئن شويد که به فن خنک کننده يا تسمه محرک موتور گیر نکرده اند.
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               2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری  

در صورت داغ کردن موتور

عالئم زیر نشانگر جوش آوردن خودرو است.

 خودروهاي مجهز به صفحه نمايشگر: چراغ اخطار باال بودن دماي مايع خنک کننده موتور )f صفحه 427 ( 
روشن شده يا قدرت موتور از دست مي رود.

  خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چند منظوره: گیج نشانگر دماي مايع خنک کننده موتور )f صفحه 89( وارد 
محدوده قرمز شده يا قدرت موتور از دست مي رود.

 از زير درب موتور، بخار بیرون مي آيد.

 اقدامات اصالحي

  1 خودرو را درمکاني امن پارک نموده و سیستم تهويه هوای مطبوع را خاموش کرده و در نهايت موتور را متوقف نمايید.

  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 شلنگ ها و هسته 

رادياتور را کنترل نمايید.
 رادياتور

 فن خنک کننده
در صورتي که مقدار زيادي خنک کننده نشت مي کند

 بالفاصله با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نمايید.

4 اگر سطح مايع خنک کننده بین عالئم پر "FULL" و

     کم "LOW" روي مخزن قرار دارد، میزان مايع کافي است.
 مخزن

"FULL"عالمت پر 
"LOW"عالمت خالي 

 درپوش رادياتور 
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 5  در صورت لزوم، مايع خنک کننده بیافزايید.

     در شرايط اضطراري، اگر مايع خنک کننده موجود نیست، 
مي توان از آب استفاده نمايید.

6  موتور را استارت زده و سیستم تهويه هوای مطبوع را روشن کرده، عملکرد فن خنک کننده رادياتور را کنترل 

کرده و عدم وجود نشتي از مايع خنک کننده رادياتور يا شلنگ ها را کنترل نمايید.
      زماني که بالفاصله پس از استارت، سیستم تهويه هوای مطبوع را روشن کنید، فن روشن مي شود. با کنترل 
صداي فن و وزش هوا، از عملکرد فن اطمینان حاصل نمايید. اگر کنترل آن ها سخت است، تهويه هوای مطبوع 

را مکرراً روشن و خاموش نمايید. )فن در دماي زير صفر روشن نمي شود(.
7  اگر فن عمل نمي کند:

بالفاصله موتور را خاموش کرده و با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نمايید.
اگر فن عمل مي کند:

خودرو را نزديکترين نمايندگي مجاز تويوتا بازرسي نمايید.
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 هشدار

 حین بازرسي زیر درب موتور خودرو 
   پیشگیري هاي زير را در نظر بگیريد.

   عدم توجه به موارد زير می تواند منجر به صدمات جسمي جدي همانند سوختگي گردد.
 اگر از زير درب موتور بخار بیرون مي آيد، تا تمام شدن بخار، درب موتور را باز نکنید، محفظه موتور بسیار داغ خواهد بود.

 دست ها و لباس هايتان ) به ويژه کراوات، و غیره ( را از فن ها و تسمه ها دور نگه داريد.
 حین داغ بودن موتور و رادياتور، از شل کردن درب رادياتور و درپوش مخزن مايع خنک کننده خودداري نمايید.

 توجه
 حین افزودن مایع خنک کننده

پس از خنک شدن کافي موتور، مايع خنک کننده را آهسته بیافزايید. افزودن خیلی سريع مايع خنک کننده به 
موتور داغ، می تواند منجر به صدمه ديدن موتور گردد.

 برای جلوگیری از صدمه دیدن سیستم خنک کننده 
   پیشگیری های زير را در نظر بگیريد:

  از آلوده کردن مايع خنک کننده با مواد خارجي )همانند خاک، گرد و خاک و غیره( خودداري نمايید.
 از افزودني هاي مايع خنک استفاده نکنید.
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)1ZR-CNG موتور( CNG در صورت احتمال نشتي 

اگر خودرو دچار تصادف شود یا صدایي یا بوي نشتي گاز CNG را احساس مي کنید، عملکردهاي زیر را 
انجام دهید:

  1 خودرو را در مکاني با تهويه مناسب پارک کرده و ترمز دستي را درگیر نمايید.

     آن را از گرما، جرقه يا شعله دور نگه داريد.
  2 سوئیچ موتور را خاموش نمايید.

3 براي تهويه تمام پنجره ها و درب صندوق عقب را باز کنید.

4 بست ها را با پیچ گوشتي چهار سو بازکرده و پوشش مخزن 

CNG را باز نمايید.

5 سوپاپ دستي را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید تا 

تغذيه CNG را متوقف نمايید.
    سوپاپ دستي معموالً باز است

6 سیستم سوخت را در حالت مصرف بنزيني قرار دهید )fصفحه 98(.

در اولین فرصت ممکن براي بازرسي خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نمايید.
اگر به دلیل تصادف يا اتفاقات مشابه، سیستم CNG صدمه ديده است، تغذيه CNG را قطع کرده و براي کنترل 

نشتي CNG با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نمايید.

2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری
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 هشدار

CNG در صورت احتمال نشتي 
 پیشگیري هاي زير را در نظر بگیريد. در صورت شعله ور شدن CNG ، ممکن است آتش سوزي يا انفجار رخ دهد که 

مي تواند منجر به تصادف و در نتیجه صدمات جسمی جدی يا حتی مرگ گردد.
  بالفاصله سیستم CNG را قطع کنید.

  اگر خودرو دچار تصادف شده است ، موتور را استارت نزنید.
  از پارک خودرو در مکاني بسته همانند پارکینگ خودداري نمايید.

  بالفاصله سوختگیري را متوقف نمايید.
 از استنشاق مقدار زياد گاز CNG خودداري نمايید. استنشاق مداوم گاز می تواند منجر به کاهش اکسیژن بدن، در 

نتیجه صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.

               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 متوقف کنید. ترمز دستي را درگیر نموده و دنده را در دنده پارک P )خودروهاي مجهز به گیربکس با 

ضريب دنده پیوسته و گیربکس اتوماتیک( يا خالص N )خودروهاي مجاز به گیربکس معمولي( قرار دهید.
  2  گل، برف يا خاک را از اطراف چرخ های جلو تمیز نمايید.

3  چوب، سنگ يا مواد ديگر مشابه را زير چرخ هاي جلو قرار دهید تا اصطکاک افزايش يابد.

4  موتور را مجدداْ استارت بزنید.

5  دنده را در درايو D يا عقب R )خودروهاي مجهز به گیربکس اتوماتیک و گیربکس با ضريب دنده پیوسته( يا دنده 

1 يا عقب R )خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي( قرارداده و ترمز دستي را آزاد نمايید. سپس با دقت بسیار 
پدال گاز را فشار دهید.

2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری
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)TRC زماني که آزاد کردن خودرو سخت است )خودروهاي مجهز به سیستم 

 خودروهاي فرمان سمت چپ

دکمه       را فشار دهید تا سیستم TRC خاموش شود.

 خودروهاي فرمان سمت راست 
دکمه را فشار دهید تا سیستم TRC خاموش شود.

 هشدار

 حین اقدام به آزاد کردن خودرو گیر کرده
اگر مي خواهید اقدام به عقب جلوکردن خودرو براي آزاد کردن آن نمايید ، ابتدا اطراف خودرو را کنترل نمايید تا به 
ديگر خودروها ، اجسام يا افراد برخورد نکند. همچنین ممکن است خودرو به طور ناگهاني به جلو يا عقب پريده و آزاد 

شود. بسیار مراقب باشید.
 حین تغییر وضعیت دسته دنده

مراقب باشید حین فشردن پدال گاز، دنده را جا به جا نکنید. چرا که می تواند منجر به افزايش سرعت ناگهانی و سريع 
خودرو و در نتیجه تصادف و صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ  گردد.

 توجه
 براي جلوگیري از صدمه دیدن گیربکس یا دیگر قطعات

 از درجا کار کردن چرخ هاي جلو و فشار دادن پدال گاز بیش از مقدار ضروري اجتناب نمايید.
 حتی اگر پس از اقدامات زير، باز هم خودرو خارج نشد، براي آزاد کردن خودرو بايد آن را بکسل نمود.

               2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری                 2-8. اقدامات الزم در مواقع اضطراری  
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 ابعاد

 اطالعات مراقبت و نگهداري )سوخت، سطح روغن و غیره(

mm (181.9 in.) 4620طول کلی

mm (69.9 in.) 1776عرض کلی

mm (57.5 in.) 1460ارتفاع کلی *1
1475 mm (58.1 in.)*2

mm (106.3 in.) 2700فاصله بين چرخ های جلو و عقب

فاصله عرضی چرخ ها
جلو

1529 mm (60.2 in.)*3

1517 mm (59.7 in.)*4

1514 mm (59.6 in.)*5

1526 mm (60.1 in.)*6

عقب
1534 mm (60.4 in.)*3

1522 mm (59.9 in.)*4

*1 : خودرو بدون بار

*2 :  خودرو با ارتفاع افزايش يافته

195 /65 R153 : خودرو با الستيک هاي*

                      215 /45 R17 R16 55/ 205 يا *4 : خودرو با الستيک هاي

R16 55/ 205 و ارتفاع افزايش يافته *5 :  خودرو با الستيک هاي 

R15 65/ 195و ارتفاع افزايش يافته *6 : خودرو با الستيک هاي  
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 شناسايي خودرو

 شماره شناسايي خودرو
 شماره شناسايي خودرو )VIN( شماره شناسايي قانوني خودروی شما است. اين شماره شناسايي خودروي تويوتاي 

شما است و براي مالکيت خودرو مورد استفاده قرار مي گيرد.
در کشورهايGCC*3، ايران، عراق و خودروهاي داراي موتور

:1ZZ-FE
اين شماره بر روي سمت باال و چپ جلو داشبورد ثبت شده 

است.

اين شماره همچنين بر روي برچسب مشخصات1* يا برچسب 
کارخانه سازنده2* ديده مي شود.

اين شماره زير صندلي جلو سمت راست نيز حک شده است.

1ZZ-FE ايران، عراق و خودروهاي داراي موتور ،GCC 1* : در کشورهاي

1ZZ-FE ايران، عراق و خودروهاي داراي موتور ،GCC*32* : به جز کشورهاي
3* :عربستان سعودي، عمان، بحرين، امارات متحده عربي، قطر و کويت
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)GCC*سال ساخت و کشور محل ساخت )کشورهاي 
 سال ساخت و کشور محل ساخت بر روي برچسب مشخصات ديده مي شود.

 * : عربستان سعودي، عمان، بحرين، امارات متحده عربي، قطر و کويت

 شماره موتور
شماره موتور، مشابه تصوير، بر روي بلوک موتور حک شده است.

1ZZ-FE 1                                  بجز خودروهای مجهز به موتورZZ-FE خودروهای مجهز به موتور 
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 موتور

1ZZ-FE,H1ZR-FE,H1ZR-CNG,H2ZR-FE,H2ZR-FBE,H3ZR-FEمدل

نوع

موتور 
چهار سيلندر خطی، چهار زبانه، بنزينی

2ZR-FBE چهار سيلندر خطی، چهار زبانه، سوخت فلکسیموتور
1ZR-CNG موتورCNG چهار سيلندر خطی، چهار زبانه، بنزينی و

قطر و کورس پيستون     

1ZZ-FE  موتور 
79.0 x 91.5mm (3.11 x 3.60 in.)

1ZR-CNG ,1ZR-FE موتورهای 
80.5 x 78.5mm (3.17 x 3.09 in.)

2ZR-FE ,2ZR-FBE موتورهای 
80.5 x 88.3 mm (3.17 x 3.48 in.)

3ZR-FE موتورهای 
80.5 x 97.6 mm (3.17 x 3.84 in.)

حجم موتور

1ZZ-FE  موتور 
1794 cm3h(109.5 cu.in.)

1ZR-CNG ,1ZR-FE بجز موتورهای 
1598 cm3h(97.5 cu.in.)

2ZR-FE ,2ZR-FBE موتورهای 
1798 cm3h(109.7 cu.in.)

3ZR-FE موتورهای 
1987 cm3h(121.3 cu.in.)

خالصی سوپاپ )موتور سرد(

1ZZ-FE  موتور 
mm (0.006-0.010 in,) 0.25-0.15 : هوا

mm (0.010-0.014 in,) 0.25-0.35 : دود 

1ZZ-FEبجز موتورهای 
تنظيم اتوماتيک

1ZR-FE ,  3ZR-FE
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کشش تسمه محرک

1ZZ-FE  موتور 

1ZZ-FE  بجز موتور 
7.6 -h 10.0mm(0.30 x 0.39 in.) *   

           

*: کشش تسمه محرک 98 N (kgf, 22 lbf 10) نيروی فشار انگشت شست )تسمه 
استفاده شده(

 )1*GCC حداکثر گشتاور )کشورهای
1ZR-FE  موتور 
3ZR-FE  موتور 

154 N*M (15.7 kgf  m, 113.6 ft lbf) @ 5200 rpm
187 N*M (19.1 kgf m, 137.9 ft lbf) @ 3600 rpm

 )1*GCC حداکثر خروجی )کشورهای
1ZR-FE  موتور 
3ZR-FE  موتور 

90 kW (120 HP) @ 6000 rpm
107 kW (143 HP) @ 6200 rpm

حداکثر سرعت خودرو 
 )1*GCC کشورهای( 

180 km/h (112 mph)*2

195 km/h (121 mph)*3

205 km/h (127 mph)*4

*1 : عربستان سعودی، عمان، بحرين، امارات متحده غربی، قطر، کويت
ZRE171L-GEPNKV و ZRE171L-GEPDKV 2 : مدل*

 ZRE173L - GEPNKV*5 و مدل ZRE171L-GEFDKV، ZRE171L-GEFNKV ، ZRE173L-GEPDKV 3 : مدل*
ZRE173L-GEFDKV 5*4 : مدل های*

*5 : کد مدل در برچسب مشخصات *1 وجود دارد. )f صفحه 479(

ژنراتور

)کمپرسور 
تهويه هوای 

مطبوع(

واترپمپ
   ميل لنگ

تنظيم اتوماتيک
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 سوخت

نوع سوخت

H1ZR-FE,H2ZR-FE,H3ZR-FEفقط بنزين بدون سربموتور

2ZR-FBE بنزين بدون سرب و / يا دارای حداکثر 85% اتانولموتور
1ZZ-FE بنزين بدون سرب يا سرب دارموتور

1ZR-CNG بنزين بدون سرب موتور 
 گاز طبيعی فشرده

91 يا باالترعدد اکتان آزمايشگاهی
)1ZR-CNGموتور( CNG 20000فشار سرويس kPah(2901 psi)

Lh(14.5 gal., 12.1 lmp. gal) 55ظرفيت مخزن سوخت بنزينی )مرجع(
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 سیستم روانکار

1-9 . مشخصات خودرو

ظرفيت روغن
)تخليه و پرکردن مجدد- مرجع* )

 به همراه فيلتر
 بدون فيلتر

 4.2 L ( 4.4 qt., 3.7 lmp.qt.)

1ZZ-FE  موتور 
4.0 L ( 4.2 qt., 3.5 lmp.qt.)

1ZZ-FE  بجز موتور  
3.9 L ( 4.1 qt., 3.4 lmp.qt.)

* : ظرفيت روغن موتور مقداري مرجع است که براي تعويض روغن موتور استفاده مي شود. موتور را گرم کرده و 
خاموش نماييد. 5 دقيقه منتظر مانده و سطح روغن را روي گيج کنترل نماييد.

  انتخاب نوع روغن
   در خودروي تويوتاي شما روغن موتور اصل تويوتا استفاده شده است. براي اطمينان از درجه و عدد ويسکوزيته، 

از روغن موتور اصل تويوتا يا مشابه آن استفاده نماييد.
   درجه روغن:

: 10W-30 5 وW-30
"Resource - Conserving" ؛ يا روغن موتور چند درجه ای  SM یا "Energy - Conserving" SL API درجه

ILSAC
: 20W-50 15 وW-40

SN يا روغن موتور چند درجه ای SM ؛ SL API درجه
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:)SAE( ويسکوزيته توصيه شده
1ZZ-FE موتور 

SAE 5W- 30 بهترين انتخاب براي مصرف اقتصادي سوخت و 

استارت زدن در هواي سرد است.
اگر از روغن موتور درجه SAE 10W- 30 يا ويسکوزيته باالتر در 
دماي بسيار پايين استفاده نماييد، استارت زدن موتور، مشکل 
مي شود. بنابراين استفاده از روغنSAE 5W- 30 توصيه مي شود.

1ZZ-FE به جز موتور 
اگر از روغن موتور درجهSAE 10W- 30 يا ويسکوزيته باالتر در 
دماي بسيار پايين استفاده نماييد، استارت زدن موتور، مشکل 
مي شود. بنابراين استفاده از روغنSAE 5W- 30 توصيه مي شود.

                                    1-9 . مشخصات خودرو

محدوده دمای مورد توقع پيش از تعويض روغن بعدی

محدوده دمای مورد توقع پيش از تعويض روغن بعدی
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نحوه خواندن برچسب ظرف روغن
يک يا هر دو عالمت ثبت شده API بر روي ظرف برخي روغن ها وجود دارد که در انتخاب روغن موتور به شما کمک 

مي کند.
1ZZ-FE موتور 

:API عالمت سرويس  
بخش بااليي : "API SERVICE   SN " به معناي مورد قبول 
بودن اين روغن توسط موسسه پتروليوم آمريکا )API( است.

بخش مرکزي:"SAE 5W -30" درجه ويسکوزيته SAE را 
نشان مي دهد.

معني  به   "RESOURCE-CONSERVING": پاييني  بخش 
داشتن ظرفيت محافظت محيط زيستي و حفظ انرژي است

ILSAC عالمت تاييديه  
عالمت تاييديه کميته بين المللي مشاوره مشخصات روانکاري (ILSAC) در جلوي ظرف نمايش داده مي شود.

1ZZ-FE به جز موتور 
:API عالمت سرويس  

بخش بااليي : "API SERVICE SN " به معناي مورد قبول 
بودن اين روغن توسط موسسه پتروليوم آمريکا )API( است.
بخش مرکزي : "SAE low 30" درجه ويسکوزيته SAE را 

نشان مي دهد.
بخش پاييني : "RESOURCE-CONSERVING" به معني 
داشتن ظرفيت محافظت محيط زيستي و حفظ انرژي است

ILSAC عالمت تاييديه 
عالمت تاييديه کميته بين المللي مشاوره مشخصات روانکاري (ILSAC) در جلوي ظرف نمايش داده مي شود.
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  سیستم خنک کننده

  سیستم احتراق

                                    1-9 . مشخصات خودرو 

ظرفيت

1ZZ-FE 5.7 موتور L ( 6.0 qt., 5.0 lmp.qt.)

موتور  جز  به 
1ZZ-FE

 با خنک کننده
5.1 L ( 5.4 qt., 4.5 lmp.qt.)

  با سيستم تهويه هوای مطبوع
5.5 L ( 5.8 qt., 4.8 lmp.qt.)

نوع خنک کننده

شمع 
کارخانه سازنده

)فاصله دهانه(

1ZZ-FE موتور 
DENSO K16R-U11
NGK BKR5EYA11

1ZZ-FE , 2ZR-FE , 3ZR-FE موتور 
DENSO SC20HR11

2ZR-FBE موتور 
DENSO SC20HR-G11

1ZR-CNG موتور 
DENSO FC20HR-BG9

1ZR-CNG موتور 
0.9 mm (0.035 in.)

1ZR-CNG به جز موتور 
1.1 mm (0.043 in.)

 توجه

)1ZZ-FE شمع هاي با سر ايريديوم )به جز موتور 
   فقط از شمع هاي با سر ايريديوم استفاده نماييد. از تنظيم دهانه شمع خودداري نماييد.

از يکی از موارد زير استفاده کنيد:
 " مايع خنک کننده عمر طوالنی تويوتا"

  يا از مايع خنک کننده کيفيت باالی بر پايه ی گليکول، فاقد 
پايه  بر  بورات  فاقد  و  نيترات  فاقد  فاقد آمين،  سيليکات،  

تکنولوژی اسيد ارگانيک هيبريد مشابه.
از آب خالی استفاده نکنيد.



488

 سیستم الکترونیکی

 گیربکس با ضريب دنده پیوسته

1-9 . مشخصات خودرو 

باتری    
:  20 C(68 F) ولتاژ باز در دمای

12.6-12.8 V  شارژ کامل
12.2-12.4 V   شارژ نيمه
11.8-12.0 V         خالی

)ولتاژ 10دقيقه پس از خاموش شدن موتور و تمام چراغ ها،  اندازه گيری 
می شود.(

حداکثر 5Aنسبت شارژ

ظرفيت روغن*
1ZR-CNG 2 وZR-FE ,2ZR-FBE ,1ZR-FE موتورهای 

7.5 L ( 7.9 qt., 6.6 lmp.qt.)
3ZR-FE  موتور 

8.9 L ( 9.4 qt., 7.8 lmp.qt.)

اصل تويوتا CVTF FEنوع روغن

* : ظرفيت روغن مقدار مرجع است.
اگر تعويض ضروري است با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.

 توجه

 نوع روغن گیربکس متغیر مداوم
 استفاده از هر روغني به جز روغن "اصل تويوتا CVTF FE" در گيربکس متغير مداوم، ممکن است منجر به 
کاهش کيفيت تعويض دنده، گيرکردن گيربکس به همراه لرزش و در نهايت صدمه ديدن گيربکس خودرو  گردد.
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 گیربکس معمولي

                                    1-9 . مشخصات خودرو 

ظرفيت روغن دنده )مرجع(
1ZZ-FE  موتور 

1.9 L ( 2.0 qt., 1.7 lmp.qt.)
1ZR-CNG 3 وZR-FE ،2ZR-FE ,1ZR-FE موتورهای 

2.4 L ( 2.5 qt., 2.1 lmp.qt.)

نوع روغن دنده     

1ZZ-FE  موتور 
يکي از موارد زير را استفاده نماييد:

 "روغن دنده گيربکس معمولي اصل تويوتا" 
  SAE  75W -90و API GL-4 هر روغن دنده ديگري که داراي استانداردهاي 

باشد.
1ZR-CNG 3 وZR-FE ,2ZR-FE ,1ZR-FE موتورهای 

يکي از موارد زير را استفاده نماييد:
 "LV روغن دنده گيربکس معمولي اصل تويوتا" 

SAE  75W و API GL-4 هر روغن ديگري که داراي استانداردهاي 
باشد.

 توجه
 روغن دنده گیربکس معمولي

آگاه باشيد که بسته به برخي خصوصيات خاصي روغن دنده مورد استفاده يا شرايط عملکردي، صداي درجا، 
احساس تغيير دنده و يا کارايي سوخت ممکن است تغيير کرده يا تحت تأثير قرار گيرد. تويوتا استفاده از روغن 
دنده گيربکس معمولي اصل تويوتا )در موتور1ZZ-FE( يا "روغن دنده گيربکس معمولي اصل تويوتا LV " )در 

موتورهاي 3ZR-FE ،2ZR-FE ،1ZR-FE و 1ZR-CNG ( را براي رسيدن به حداکثر عملکرد توصيه مي  کند.
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 گیربکس اتوماتیک

 کالچ

 ترمزها

ظرفيت روغن 

1ZZ-FE  موتور 
6.5 L ( 6.9 qt., 5.7 lmp.qt.)

1ZR-FE موتور 
6.4 L ( 6.8 qt., 5.6 lmp.qt.)

3ZR-FE موتور 
7.8 L ( 8.2 qt., 6.9 lmp.qt.)

روغن اصل تويوتا ATF WSنوع روغن   

5           بازي آزاد پدال 15 mm (0.2  0.6 in.)

FMVSS No. 116 DOT 3 يا SAE J1703نوع روغن   

 خودروهاي فرمان سمت چپفاصله پدال1*
72 mm )2.83 in .) حداقل    

 خودروهاي فرمان سمت راست
71mm )2.80 in.) حداقل   

1بازي آزاد پدال  6 mm (0.04  0.24 in.)

6 تقهميزان حرکت ترمز دستي*2  9
SAE J1703نوع روغن   يا FMVSS No. 116 DOT 3

.300N  ( 30.6 kg.f 67.4 و Ibf) 1 : حداقل بازه حرکت پدال، هنگام روشن بودن موتور با اعمال نيروی*

. 200N    )20.4 kg.f 45.0 و Ibf( 2 : ميزان حرکت اهرم ترمز دستي، هنگام کشيده شدن با نيروي*

 توجه
 نوع روغن گیربکس اتوماتیک

استفاده از روغن گيربکس اتوماتيکی بجز "روغن اصل تويوتا ATF WS" منجر به کاهش عملکرد دنده، قفل کردن 
گيربکس به همراه لرزش و درنتيجه صدمه ديدن گيربکس اتوماتيک خودروی شما می گردد.
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                                    1-9 . مشخصات خودرو 

 غربیلک فرمان

 الستیک ها و چرخ ها

کمتر از 30mm (1.2 in.)بازي آزاد

,195/65R15L91H,K205/55R16K91V,H215/45R17H91V,HT125/70D16H96Mاندازه الستيک

HT135/180D16H101M

فشار باد الستيک 
)فشار باد الستيک سرد

توصيه شده (

195/65R15  
220 KPa(2.2 kgf/cm2   

 or 210 kpa(2.1يا bar,32psi)*1 يا
kgf/cm2 or bar, 30 psi)*2

205/55R16
جلو

210 KPa (2.1 kgf/cm2
r bar,30psi)*3 يا

220 KPa (2.2 kgf/cm2 (bar,32psiيا
عقب

210 KPa (2.1 kgf/cm2 (bar,30psiيا
215/45R17

220 KPa (2.2 kgf/cm2 (bar,32psi  يا
الستيک زاپاس سايز کوچک  

420 KPa (4.2 kgf/cm2 يا bar,60psi)

15X6Jاندازه الستيک و 16X6 H 1/2J.17X7J.  16X4T(الستيک زاپاس سايز کوچک(

N 103گشتاور مهره چرخ m(10.5 kgf m, 76 ft* lbf)

* 1: در کشور تايوان

* 2: بجز کشور تايوان

4* GCC 3: در کشورهاي *

* 4: عربستان سعودي، عمان، بحرين، امارات متحده عربي، قطر، کويت

 تايیديه 
الستيک هاي اين خودرو داراي الزامات استاندارد هند IS 15633 بوده و با الزامات قانون 95 تحت قوانين موتور و 

خودرو مرکزي CMVR( 1989( تطابق دارد.

و
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 المپ چراغ  ها

نوعواتالمپ چراغ ها

بيرون

چراغ هاي جلوي هالوژن  
 نور پايين 
نور باال 

LED چراغ هاي جلو
نور باال 

55
60

60

A
B

B

19Cچراغ هاي مه شکن جلو)در صورت مجهز بودن(

5Dچراغ هاي موقعيت جلو)چراغ هاي جلوی هالوژن(
21Eچراغ هاي راهنماي جلو

5Eچراغ هاي راهنمای جانبی
21/5Dچراغ هاي عقب/ ترمز )نوع المپي(

5Dچراغ هاي عقب )نوع المپی(
21Eچراغ هاي راهنمای عقب

16Dچراغ هاي دنده عقب

21Dچراغ  مه شکن عقب )درصورت مجهز بودن(

5Dچراغ هاي پالک راهنمايي رانندگي

داخل

5Dچراغ هاي آرايشی
8Dچراغ هاي داخلی

1* 8 یا چراغ هاي شخصي جلو

5 *2
D

8Dچراغ  صندوق عقب
5Dچراغ هاي استقبال درب جلو )در صورت مجهز بودن(

HB3 چراغ هاي هالوژن :B  H11 چراغ هاي هالوژن :A
D: چراغ هاي پايه سوکتی )بي رنگ(  H16 چراغ هاي هالوژن :C

E: چراغ هاي پايه سوکتی )زرد(
*1 : خودروهاي فاقد جعبه جانبي بر روي سقف

*2 : خودروهاي مجهز به جعبه جانبي بر روي سقف
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                                     1-9 . مشخصات خودرو 

 اطالعات سوخت

3ZR-FE  AND ,2ZR-FE ,1ZR-FE موتورهای 
فقط از بنزين بدون سرب استفاده نمايید.

براي بهترين عملکرد موتور، سوخت بدون سرب با عدد اکتان آزمايشگاهي 91 يا باالتر را انتخاب نمايید.

2ZR-FBE موتور 
خودروي شما از بنزين بدون سرب يا ترکیبي از بنزين داراي حداکثر 85% اتانول، با عدد اکتان آزمايشگاهي 

91 يا باالتر استفاده مي کند.

1ZZ-FE موتور 
از بنزين بدون سرب يا سرب دار استفاده نمايید.

براي بهترين عملکرد موتور، سوخت بدون سرب با عدد اکتان آزمايشگاهي 91 يا باالتر را انتخاب نمايید.

1ZR-CNG موتور 
خودروي شما از سوخت هاي زير استفاده مي کند.

ينزين: براي بهترين عملکرد موتور، از بنزين سرب با عدد اکتان آزمايشگاهي 91 يا باالتر استفاده نمايید.
CNG: گاز طبیعي فشرده 

 دهانه مخزن سوخت براي بنزين بدون سرب
نازل های خاص پمپ هاي بنزين بدون  با  براي جلوگيري از سوختگيري نادرست، دهانه سوختگيري خودرو فقط 

سرب تطابق دارد.
)1ZR-CNG موتور(  )CNG( مشخصات گاز طبیعي فشرده 

بخش اصلي، گاز طبيعي قابل اشتغال و بدون رنگ متان است که در مقايسه با بنزين، گاز دي اکسيدکربن کمتري 
توليد مي کند.

 اگر موتور شما ضربه می زند.
 با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.

 گاهي ممکن است متوجه ضربه زدن جزئی موتور حين سرعت گيري يا رانندگي روي شيب به سمت باال شويد، 
اين حالت عادي است و نبايد نگران باشيد.

و
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 توجه
 به کیفیت سوخت توجه نمايید

 از سوخت نامناسب استفاده نکنيد. اگر سوخت نامناسب استفاده شود، موتور صدمه مي بيند
 بجز موتور 1ZZ-FE : از بنزين داراي سرب استفاده نکنيد.

   بنزين سرب دار منجر به از دست رفتن عملکرد کانورتر کاتاليستي شده و منجر به عملکرد نادرست سيستم 
کنترل گازهاي خروجي مي گردد.

1000 يکبار مخزن سوخت را با بنزين )E0-E20( پر کنيد  k m(600m iles) 2 : توصيه می شود هرZR-FBE موتور 
تا به تميز شدن سيستم سوخت و عملکرد مناسب موتور کمک کند. 
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                                        2-9 . سفارشی سازی

مشخصه های قابل سفارشی سازی

خودروی شما دارای مشخصه های الکترونیکی زيادی است که بر اساس عاليق شما قابل سفارشی سازی 
هستند. برنامه ريزی اين عاليق، نیازمند تجهیزات کامل بوده و قابل انجام توسط نمايندگی مجاز تويوتا است.

برخی تنظيمات عملکردها همزمان با ديگر تنظيمات سفارشی سازی شده تغيير می کند. برای اطالع از جزئيات 
بيشتر با نمايندگی مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.

  با استفاده از سیستم ردياب مشخصه های خودرو را سفارشی سازی کنید.

سفارشی سازی برخی مشخصه های خاص خودرو در صفحه ردياب امکان پذير است.
  1 دکمه منو "MENU" را فشار دهيد.

  2 در صفحه "Menu" گزينه "Edit / settings" را لمس کنيد.

3 زبانه "System" زير "Vehicle setting"  در صفحه "Edit / settings" را لمس کنيد.

4 در صفحه "Vehicle setting" گزينه "Vehicle customization"  را لمس کنيد.

     تنظيمات مختلف قابل تغيير است. برای اطالع از جزئيات، ليست تنظيمات را مطالعه نماييد.
5 حين کامل کردن تنظيمات، "OK" را لمس کنيد.
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  مشخصه های قابل سفارشی سازی

 تنظيمات قابل تغيير با استفاده از سيستم ردياب )در صورت مجهز بودن(
 تنظيمات قابل تغيير توسط نمايندگی مجاز تويوتا برای جزئيات بيشتر

     تعريف سمبل ها:  o = موجود، - = نا موجود
 قفل درب اتوماتیک *f( 1 صفحه 114 و 125(

تنظيمات اوليهعملکرد
تنظيمات قبل 
سفارشی سازی

خاموشروشنعملکرد قفل درب اتوماتيک با تشخيص سرعت 2*
oo روشنخاموشباز شدن قفل تمام درب ها با درب راننده 2*

روشنخاموشتغيير وضعيت دنده به پارک p قفل تمام درب ها را باز کند2,3*

oo تغيير وضعيت دنده به هر موقعيتی بجز پارکP، تمام درب ها 
روشنخاموشرا قفل کند 2,3*

قفل/ باز کردن درب صندوق عقب به همراه قفل/ باز کردن 
تمام درب های ديگر 2*

o-خاموشروشن

*1: درصورت مجهز بودن 

*2: خودروهای مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند

*3: بجز خودروهای مجهز به گيربکس معمولی
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 سیستم ورود و استارت هوشمند1* و فرستنده کنترل از راه دور1*
    )f صفحه 114و125(

تنظيمات اوليهعملکرد
تنظيمات قبل 
سفارشی سازی

ooخاموشروشنسيگنال عملکردی )آژير(*3,2*
بلندی صدای آژير عملکردی 3*

ooخاموش5*5 یا 4*7
1تا7

ooخاموشروشنسيگنال عملکردی )فالش های اضطراری(

مدت زمان سپری شده پيش از فعال شدن عملکرد قفل 
30 ثانيهاتوماتيک درب، اگر پس از باز کردن قفل درب باز نشده است

60 ثانيه

oo 120 ثانيه

o-خاموشروشنآژير اخطار باز بودن درب )حين قفل کردن خودرو (*2
*1:درصورت مجهز بودن 

*2: خودروهای مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند

*3: بجز کشور مالزی

*4: خودروهای فاقد آژير

*5: خودروهای دارای آژير
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 سیستم ورود و استارت هوشمند *f( 1 صفحه 114 ، 125، 129(

تنظيمات اوليهعملکرد
تنظيمات قبل 
سفارشی سازی

ooخاموشروشنسيستم ورود و استارت هوشمند
o-نامحدوددوبارتعداد دفعات مجاز مداوم قفل هوشمند 

* :درصورت مجهز بودن 

 فرستنده کنترل از راه دور* )fصفحه 104، 114، 125(

تنظيمات قبل سفارشی سازیتنظيمات اوليهعملکرد

o-خاموشروشنفرستنده کنترل از راه دور

فشارداده و نگه داريدعملکرد باز کردن درب صندوق عقب
)کوتاه(

يک فشار کوتاه

-o
دوبار فشار

فشار داده و نگه داريد )طوالنی(
خاموش

o-خاموشروشنآژير )حالت ترساندن (* 
* : درصورت مجهز بودن 

 سیستم کنترل اتوماتیک چراغ ها* )f صفحه 198(

تنظيمات اوليهعملکرد
تنظيمات قبل 
سفارشی سازی

ooسطح 1 تا 5سطح 3حساسيت حسگر نور
*: درصورت مجهز بودن 
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 سیستم تهويه هوای مطبوع اتوماتیک * )f صفحه 322(

تنظيمات اوليهعملکرد
تنظيمات قبل 
سفارشی سازی

تغيير وضعيت بين ورود هوای تازه بيرون و گردش مجدد هوای 
"AUTO" داخل در ارتباط با عملکرد کليد

ooخاموشروشن

ooخاموشروشنعملکرد کليد اتوماتيک سيستم تهويه هوای مطبوع 
*: درصورت مجهز بودن 

 نوردهی )f صفحه 330(

تنظيمات قبل سفارشی سازیتنظيمات اوليهعملکرد

شدن  خاموش  از  قبل  شده  سپری  زمان  مدت 
15 ثانيهچراغ های داخلی

7/5 ثانيه   
oo 30ثانيه

عملکرد پس ازچرخاندن سوئيچ موتور به موقعيت 
خاموش 

o-خاموشروشن

o-خاموشروشنعملکرد حين باز شدن قفل درب ها
عملکرد حين نزديک شدن به خودرو در حال 

همراه داشتن سوئيچ الکترونيکی*2
o-خاموشروشن

o-خاموشروشنچراغ های زير پای جلو*1
*1 : درصورت مجهز بودن 

*2 : خودروهای مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند
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 سفارشی سازی خودرو
اگر پس از بازکردن قفل درب ها، درب ها بسته بمانند، تايمر عملکرد قفل اتوماتيک درب فعال می شود، بر اساس 

تنظيمات کارکرد سيگنال عملکرد )فالشرها( سيگنالی ايجاد می شود.
  حین سفارشی سازی با استفاده از سیستم ردياب

خودرو را در مکانی امن متوقف کرده، ترمز دستی را درگير نموده و دنده را در پارک P )بجز خودروهای مجهز به 
گيربکس معمولی( يا خالص N )خودروهای مجهز به گيربکس معمولی( قرار دهيد. همچنين برای جلوگيری از خالی 

شدن باتری، حين انجام تنظيمات سفارشی سازی، موتور را روشن بگذاريد.

 هشدار

 حین   سفارشی سازی
از آنجاکه حين سفارشی سازی موتور بايد روشن باشد، از پارک خودرو در مکانی امن با تهويه مناسب اطمينان 
حاصل نماييد. در مکان های بسته همانند پارکينگ، ممکن است اگزوز حاوی مونوکسيد کربن (CO) خطرناک 

جمع شده و وارد خودرو شود که می تواند منجر به صدمات جسمی جدی يا حتی مرگ گردد.

 توجه
 حین سفارشی سازی

 برای جلوگيری از خالی شدن باتری، حين سفارشی سازی مشخصه ها، موتور را روشن نگه داريد.
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اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم )برطرف کردن مشکالت(

در صورتی که مشکلی داشتید، پیش از تماس با نمایندگی مجاز 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 ها یا سوئیچ های معمولی را گم کرده اید، سوئیچ های اصلی جدید یا سوئیچ  معمولی جدید در 

نمایندگی مجاز تویوتا قابل ساخت است. )f صفحه 106(
  اگر سوئیچ ها یا سوئیچ  الکترونیکی را گم کرده اید، احتمال سرقت خودرو به شدت افزایش می یابد. بالفاصله 

با نمایندگی مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید. )f صفحه 113(

  قفل درب ها باز نمی شود یا درب ها قفل نمی شود.
  باتری سوئیچ  ضعیف شده یا خالی شده است؟ )f صفحه 394(

  خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:
آیا سوئیچ موتور در وضعیت "IGNITION ON" قرار دارد؟

حین قفل کردن درب ها، سوئیچ موتور را خاموش کنید)f صفحه 181( 
 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:

   آیا سوئیچ  الکترونیکی داخل خودرو است؟
    حین قفل کردن درب ها، از همراه داشتن سوئیچ  الکترونیک اطمینان حاصل نمایید.

  به دلیل شرایط امواج رادیویی، به درستی عمل نمی کند. )f صفحه 133(

  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 118(

   درب صندوق عقب حین قرار داشتن سوئیچ  الکترونیک داخل آن بسته شده است
               )خودروهای  مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

عادی درب  به حالت  فعال شده، می توانید  الکترونیک داخل صندوق عقب  قفل شدن سوئیچ   از    عملکرد 
صندوق عقب را باز نمایید. سوئیچ  را از داخل صندوق عقب بردارید. )fصفحه 118(
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  اگر فکر می کنید مشکلی وجود دارد

  موتور استارت نمی خورد
              )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند(

   خودروهای مجهز به گیربکس معمولی:
     آیا سوئیچ خودرو را حین فشار دادن کامل پدال کالچ چرخانده اید؟ )fصفحه 178(

  خودروهای مجهز به گیربکس با ضریب دنده پیوسته یا گیربکس اتوماتیک:
    آیا دنده در پارک P قرار دارد؟ )fصفحه 178(
  آیا قفل فرمان باز شده است؟ )fصفحه 178(

  آیا باتری خالی شده است؟ )fصفحه 464(

  موتور استارت نمی خورد
              )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

   خودروهای مجهز به گیربکس با ضریب دنده پیوسته یا گیربکس اتوماتیک:
     آیا سوئیچ موتور را حین فشار دادن محکم پدال ترمز فشار داده اید؟ )f صفحه 180(

   خودروهای مجهز به گیربکس معمولی:
      آیا سوئیچ موتور را حین فشاردادن محکم پدال کالچ فشارداده اید؟ )f صفحه 180(

   خودروهای مجهز به گیربکس متغیر مداوم یا گیربکس اتوماتیک:
      آیا دنده در پارک P قرار دارد؟)f صفحه 185(

   آیا سوئیچ  الکترونیکی داخل خودرو قابل شناسایی است؟ )f صفحه 130(
    آیا قفل غربیلک فرمان باز شده است؟ )fصفحه 185(
   آیا باتری کلید الکترونیکی ضعیف است یا خالی شده؟
      در این صورت به روش موقت موتور را استارت بزنید.

       )fصفحه 462(
   آیا باتری خالی شده است؟ )fصفحه 464(
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گیربکس  یا  پیوسته  دنده  ضریب  با  گیربکس  به  مجهز  ترمز)خودروهای  پدال  فشار  با  حتی    
اتوماتیک(   دنده از 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 دنده را 

آزاد نمایید )f صفحه 460(
  خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:

آیا سوئیچ موتور در موقعیت روشن "IGNITION ON" قرار دارد ؟
   "IGNITION ON" روشن  حالت  در  موتور  سوئیچ  قرارداشتن  حین  ترمز  پدال  دادن  فشار  از  پس  اگر 

نمی توانید دنده را آزاد نمایید )f صفحه 460(

  پس از توقف 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 179(
  خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:

    برای جلوگیری از سرقت خودرو، فرمان قفل می شود)f صفحه 185(

   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 155(

   سوئیچ موتور به طور اتوماتیک خاموش می شود
               )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

  اگر برای مدتی طوالنی خودرو در حالت تجهیزات جانبی "ACCESSORY"، روشن "IGNITION ON ")موتور 
غیر فعال( باقی بماند، عملکرد قفل به طور اتوماتیک فعال می شود )f صفحه 183(

اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم...)بر طرف کردن مشکل(  
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 حین رانندگی آژیر اخطار به صدا در می آید
   چراغ یادآور کمربند ایمنی در حال چشمک زدن است 

آیا راننده و سرنشین جلو کمربند ایمنی خود را بسته اند؟ )f صفحه 429(
   چراغ اخطار سیستم ترمز روشن است

آیا ترمز دستی آزاد شده است؟ )f صفحه 197(
بسته به موقعیت، انواع دیگر آژیرهای اخطار نیز ممکن است به صدا درآیند. )f صفحه 427، 434(

  حین ترک خودرو آژیر اخطار به صدا درمی آید.
              )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

  آیا سوئیچ الکترونیک داخل خودرو باقی مانده است؟
    خودروهای مجهز به صفحه نمایش چند منظوره: پیغام روی صفحه نمایش چند منظوره را کنترل   

    نمایید )fصفحه 434(

  چراغ اخطار روشن شده است
              )خودروهای مجهز به صفحه نمایشگر(

  حین روشن شدن چراغ اخطار، صفحه 427 را مطالعه نمایید.

   چراغ اخطار روشن شده یا پیغام اخطار یا هشدار نمایش داده می شود. 
               )خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره(

  حین روشن شدن چراغ اخطار یا نمایش پیغام اخطار یا هشدار، صفحه 427،434 را مطالعه نمایید.

اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم...)بر طرف کردن مشکل( 
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  اگر فکر می کنید مشکلی وجود دارد

   اگرپنچر کرده اید
 خودرو را در مکانی امن متوقف کرده و الستیک پنچر را با زاپاس تعویض نمایید.

   )f صفحه 444(

خوردو گیر کرده است
 مراحل گیر کردن خودرو در گل، آشغال یا برف را مطالعه نمایید. )f صفحه 474(

  

  

اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم... )بر طرف کردن مشکل(  
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قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
)مصوب مجلس شورای اسالمی مورخ 86/4/3 به شماره 526/49525(

ماده 1
اصطالحات ذیل در معاني مشروح مربوط به کاربرده مي شود:

1. خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوري تولید داخل یا خارج براي استفاده در معابر عمومي براي حمل سرنشین و بار 
تا ظرفیت مجاز.

فروش  به  مبادرت  فروش  واسطه  از طریق  یا  مستقیم  به طور  که  یا حقوقي  هر شخص حقیقي  2. عرضه کننده: 
خودروهاي نو تولیدي و وارداتي خود مي کند.

3. واسطه فروش: هر شخص حقیقي یا حقوقي که با موافقت عرضه  کننده نسبت به فروش خودرو اقدام مي کند.
4. نمایندگي مجاز: هر شخص حقیقي یا حقوقي که با موافقت عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش 

خودرو در طول مدت ضمانت است.
5. مصرف کننده: هر شخص حقیقي یا حقوقي که خودرو را براي استفاده شخصي یا عمومي در اختیار دارد.

6. بهاي خودرو: مبلغي است که در قرارداد واگذاري و یا در برگه فروش توسط عرضه کننده قید گردیده است.

ماده 2*
عرضه کننده موظف به رعایت استانداردهاي ابالغي در مورد ایمني، کیفیت، سالمت خودرو و مطابقت آن با ضمانت 

ارائه شده به مصرف کننده مي باشد.
تبصره 1- دوره تضمین نمي تواند کمتر از یک سال از زمان تحویل خودرو به مصرف کننده یا کارکردي برابر با سي 

هزار کیلومتر )هر کدام زودتر به پایان برسد( باشد.
تبصره 2- دوره تعهد یا دوره تامین قطعات و ارائه خدمات فني استاندارد، برابر ده سال از زمان تحویل رسمي آخرین 

خودرو به مصرف کننده مي باشد.

ماده 3*
عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب )ناشي از طراحي، مونتاژ، تولید یا حمل( است 
که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعالم 
به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافي ایمني آن باشد یا موجب کاهش ارزش معامالتي 
خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و 
اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالي و جاني و هزینه هاي درمان ناشي از نقص یا عیب )که خارج از تعهدات بیمه شخص 
ثالث باشد( هزینه هاي حمل خودرو به تعمیرگاه، تامین خودروي جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات )چنانچه 

مدت توقف خودرو بیش از چهل و هشت ساعت باشد( برعهده عرضه کننده مي باشد.
تبصره 1*- تعهدات عرضه کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگي مجاز ایفاء مي شود. عرضه کننده 
مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگي هاي مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکي و تامین آموزش هاي 
الزم متناسب با تعداد خودروهاي عرضه شده در سطح کشور بوده و نمي تواند مصرف کننده را به مراجعه به نمایندگي 

معیني اجبار نماید.
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تبصره 2*- در صورت بروز اختالف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختالفي حسب درخواست طرفین ابتدا در 
هیات حل اختالف مربوطه، متشکل از نمایندگي هاي عرضه کننده خودرو، کارشناس رسمي دادگستري و کارشناس 
نیروي انتظامي به ریاست کارشناس رسمي دادگستري طرح و راي الزم با اکثریت آراء صادر خواهد شد. در صورت 
اعتراض هر یک از طرفین به راي صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیري خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج 

از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء راي نماید.

ماده 4*
چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمني خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقي باشد یا در 
صورتي که نقص یا عیب قطعاتي که موجب احتمال صدمه جسمي یا جاني اشخاص گردد و با یک تعمیر برطرف نشده 
باشد یا خودرو بیش از سي روز به دلیل تعمیرات غیر قابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است حسب درخواست 

مصرف کننده خودروي معیوب را با خودروي نو تعویض یا با توافق، بهاي آن را به مصرف کننده مسترد دارد.
تبصره 1- در صورت بروز اختالف بین طرفین، حل و فصل آن از طریق هیات حل اختالف موضوع تبصره )2( ماده 

)3( این قانون مي باشد.
تبصره 2- عرضه کننده حق واگذاري یا استفاده از خودروي مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارد، واگذاري خودروي 

مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلي و با اعالم صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاري مجاز مي باشد.

ماده 5*
یا  تعمیر  مورد  موضوع ضمانت،  بار که خودروي  هر  موظفند  تعمیر  مجاز  نمایندگي  و  فروش  واسطه  عرضه کننده، 
خدمات مختلف دوره اي قرار مي گیرد، پس از اتمام کار، به صورت مکتوب کلیه عیب ها و نقص هاي اعالمي از سوي 
مصرف کننده، اقدام هاي انجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده را در صورت وضعیت ذکر نموده و آن را تسلیم 

مصرف کننده نماید.
نمایندگي هاي مجاز تعمیر ممنوع  تایید نشده توسط عرضه کننده و  یا  از قطعات غیر استاندارد  تبصره*- استفاده 

مي باشد.
 

ماده 6*
چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیر مترقبه )غیر قابل پیش بیني و غیر قابل رفع( ناممکن باشد، 

این تعهدات به حالت تعلیق درمي آید. مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده مي شود.
 

ماده 7*
هر نوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم بین عرضه کننده، واسطه فروش یا مصرف کننده که به موجب آن تمام یا بخشي 
از تعهداتي که عرضه کننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادر بر عهده دارد، ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش 

یا هر عنوان دیگري گذارده شود، در برابر مصرف کننده باطل و بالاثر مي باشد.
تبصره*- انعقاد هر نوع قراردادي که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به 

استناد ماده 10 قانون مدني و مورد مشابه غیر قانوني و از درجه اعتبار ساقط است.

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
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ماده 8*
هرگونه عیب و نقص و خسارات جاني و مالي وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب 
قطعات و سیستم هاي جانبي و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمي و مجاز عرضه کننده توسط مصرف کننده 
طي دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچ گونه حقي براي مصرف کننده و اشخاص ثالث 

در برابر عرضه کننده ایجاد نمي کند.

ماده 9
عرضه کننده مکلف است تعهدات موضوع این قانون را به صورت کتبي در اوراق ضمانتنامه قید نموده و در زمان 

تحویل خودرو، به نحو مقتضي موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف کننده اعالم نماید.

ماده 10
آئین نامه اجرائي این قانون )به ویژه در مورد مالک هاي ایجاد نمایندگي مجاز تعمیر در سطح کشور به ازاء تعداد 
خودروها عرضه شده( ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و به تصویب هیات 

وزیران مي رسد.

ماده 11
وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجرای این قانون در راستاي حفظ حقوق مصرف کنندگان و اعالم گزارش 

ادواري شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمي است.

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
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ماده1ـ ضوابط مندرج دراین آیین   نامه شامل تمام عرضه کنندگان، واسطه های فروش، واسطه های خدمات پس از 
فروش و نمایندگی های مجاز انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از سواری، مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، ون، وانت، 

کامیونت، کامیون، کشنده، تریلر و انواع موتورسیکلت ساخت داخل کشور یا خارج می باشد.

ماده2ـ در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ـ مصوب 1386ـ

ب ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
پ ـ عرضه کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش، مبادرت به فروش 

خودروهای نو ساخت داخل کشور یا وارداتی خود می نماید.
ت ـ خدمات پس از فروش: کلیه خدمات پس از فروش یک محصول از قبیل ضمانت و تعهد شامل پشتیبانی 

خدمات، تعمیرات و تأمین قطعات استاندارد که موجب تضمین کارکرد مطلوب محصول می باشد.
ث ـ واسطه خدمات فروش و پس از فروش: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده، صرفاً یا توأماً 
عهده دار خدمات فروش و پس از فروش خودرو از طریق نمایندگی های مجاز می باشند. واسطه مذکور می تواند 
به عنوان بخشی از مجموعه عرضه کننده یا به عنوان شرکتی مستقل تحت نظارت عرضه کننده فعالیت نموده و 

خدمات خود را ارائه نماید.
ج ـ نمایندگی مجاز: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات پس از 

فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
چ ـ شیوه ارایه خدمات پس از فروش خودرو: براساس استاندارد ملی شماره )19117( درخصوص تعیین شیوه 
مربوط به امور خدمات پس از فروش خودرو، شاخص ها و نحوه ارزیابی عرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش 

و نمایندگی های مجاز آن و همچنین رده بندی و پایش عملکرد آنها می باشد.
حـ  دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو: دستورالعملی که به منظور تعیین شیوه مربوط 
به امور خدمات فروش خودرو، شاخص ها و نحوه ارزیابی عرضه کننده، واسطه خدمات فروش و نمایندگی های آن و 

همچنین رده بندی و پایش عملکرد آنها توسط وزارت تهیه و ابالغ می شود.
خ ـ خدمات دوره تضمین: مجموعه خدمات تعمیرات، تأمین و تعویض قطعات یا تعویض خودرو که در یک دوره 
به عهده  رایگان  انجام آن به صورت  این آیین نامه و  یا طی مسافت مشخص مطابق مواد )12( و )13(  زمانی 

عرضه کننده می باشد.
د ـ خدمات دوره تعهد: مجموعه خدمات تعمیرات،   تأمین و تعویض قطعات و پشتیبانی خدمات که در یک دوره 
زمانی مشخص مطابق ماده )15( این آیین نامه و در قبال دریافت اجرت »برابر با نرخ مصوب موضوع بند )ط( 

ماده )2( این آیین نامه« از سوی عرضه کننده برای مصرف کننده انجام می شود.
ذـ  خدمات سیار: خدمات امداد و تعمیراتی که در محل استقرار خودرو در بیرون از نمایندگی مجاز به مصرف کننده 

ارائه می شود.
و  استانداردها  یا سایر  بین المللی  استاندارد کارخانه ای، ملی،  با  ر ـ خدمات فنی استاندارد: خدماتی که مطابق 

دستورالعمل های تخصصی رسمی باشد.
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ز ـ ضمانت نامه: سندی است به زبان فارسی و در برگیرنده مسئولیت دوره ضمانت و تعهد خدمات عرضه کننده و 
استفاده مطلوب از خودرو که توسط عرضه کننده به همراه خودرو، تحویل مصرف کننده می شود.

ژ ـ استفاده مطلوب از خودرو: استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعالم شده از سوی عرضه کننده به ویژه در 
مورد تعداد سرنشین و مقدار بار.

س ـ کتابچه راهنمای مصرف کننده: کتابچه   ای است حداقل به زبان فارسی، که باید در زمان تحویل خودرو از 
طرف عرضه کننده به مصرف کننده تسلیم شود. این کتابچه باید حاوی مواردی از قبیل نحوه استفاده مطلوب 
از خودرو، عناوین متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کف پوش 
متحرک، مثلث خطر و تجهیزات اضافی خودرو، میزان مصرف سوخت )به تفکیک سیکل شهری، برون شهری و 
ترکیبی( و همچنین عناوین بازدیدهای دوره ای، نام و نشانی نمایندگی های مجاز شبکه فروش و خدمات پس از 

فروش، متن قانون، آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن باشد.
ش ـ تأمین خودروی جایگزین مشابه: واگذاری خودروی مشابه و درصورت عدم امکان، پرداخت خسارت توقف 

خودرو در دوره تضمین است.
ص ـ قیمت کارشناسی: قیمتی که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط تعیین می شود.

ض ـ شرکت بازرسی: شخصیت حقوقی دارای صالحیت از طرف سازمان ملی استاندارد ایران که توسط وزارت 
برای انجام ارزیابی عملکرد عرضه کننده، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش، نمایندگی های مجاز و 

ارائه گزارش های ادواری یا موردی به وزارت و عرضه کننده انتخاب می شود.
از فروش و  ط ـ نرخ خدمات و قطعات: نظر به صنفی بودن فعالیت نمایندگی های مجاز، واسطه خدمات پس 
ماده )51( اصالحی  و مواد مصرفی مطابق  نرخ قطعات  یا دستمزد خدمات و همچنین  اجرت  خدمات سیار، 
قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب 1392ـ با محوریت کمیسیون نظارت تعیین و در ازای ارائه خدمات و ابالغ 

صورتحساب رسمی به مصرف کننده، از وی دریافت می شود .
ظ ـ خودروی نو: خودرویی که به هنگام تحویل به مصرف کننده بیش از )99( کیلومتر طی مسافت نکرده باشد.

ع ـ عیب: زیاده، نقیصه و یا تغییر حالتی که موجب کاهش ارزش اقتصادی کاال، خدمت یا عدم امکان استفاده 
متعارف از آن می شود.

غ ـ قطعه ایمنی خودرو  : قطعاتی که عیب آنها موجب احتمال صدمه جسم، جان و مال اشخاص گردد.
تبصره ـ فهرست این قطعات توسط وزارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی 

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهیه و اعالم می شود.
ف ـ عیب ایمنی: عیـوبـی که احتمـال ایجـاد صدمه به جسم، جان و مال اشخاص گردد.

تبصره ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسالمی 
ایران، فهرست عیوب ایمنی خودرو و همچنین قطعات مشمول استاندارد اجباری خودرو را تهیه و ابالغ نماید.

ق ـ قطعه و ماده مصرفی: قطعات و موادی مانند روغن ها )نظیر روغن موتور و گیربکس(، مایعات )نظیر مایع 
ضدیخ و مایع شیشه شوی(، فیلترها )نظیر فیلتر بنزین، هوا و روغن( و سایر قطعات و موادی که فهرست کامل 

آن توسط وزارت تهیه و ابالغ خواهد شد.
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ک ـ استانداردها و مقررات ابالغی: کلیه معیارها و مشخصات ناظر بر تولید، ایمنی، کیفیت، آالیندگی زیست 
محیطی، فروش و خدمات پس از فروش خودرو که از سوی وزارت، سازمان ملی استاندارد ایران،   سازمان حفاظت 

محیط زیست و وزارت نفت ابالغ و رعایت آنها از سوی عرضه کننده الزامی است.
تبصره ـ استانداردهای فنی شرکت های عرضه کننده در صورت عدم مغایرت با موارد فوق، جزو استانداردهای ابالغی 

محسوب خواهد شد. 

ماده3ـ عرضه کننده موظف است در سامانه اطالع رسانی خود، نسبت به فروش اینترنتی محصوالت با قید مشخصات 
خودرو و شرایط فروش از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ، تجهیزات درخواستی، قیمت خودرو، سود مشارکت، 

زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام نماید. 
تبصره ـ عرضه کننده موظف است حداقل دو روزکاری قبل از اجرای فرآیند فروش شرایط موصوف را اطالع رسانی 

عمومی نماید. 

ماده4ـ عرضه کننده موظف است قیمت نهایی محصوالت خود به همراه قید نوع، تیپ، رنگ و متعلقات، ضوابط و 
روش های مختلف فروش و فرآیند خرید را به صورت شفاف و روشن مطابق جدول زیر تهیه و در پایگاه اطالع رسانی 

و نمایندگی های مجاز فروش خود، در دسترس متقاضیان خرید قرار دهد:

ضوابط و روش های مختلف فروش

تحویل فوری
پیش فروش

سفارشی تعداد محدودمشارکت در تولید عادیقطعی

قیمت
قیمت قطعی زمان 

عقد قرارداد
قیمت قطعی زمان 

عقد قرارداد
قیمت زمان تحویل 
مندرج در قرارداد

قیمت زمان تحویل 
مندرج در قرارداد

قیمت توافقی زمان 
عقد قرارداد

داخلی سه ماه وارانتی سه سالدوازده ماهنه ماهسی روزحداکثر تاریخ تحویل
چهار ماه

-حداقل سود مشترک

حداقل سود سپرده 
برابر مقررات نظام 
بانکی در مدت 

قرارداد

حداقل سود 
سپرده یک ساله 

نظام بانکی

حداقل سود 
سپرده سه ساله 

نظام بانکی
-

حداقل سود انصراف 
)درصد(

حداکثر سه درصد 
کمتر از نرخ سود 
سپرده یک ساله 

نظام بانکی

حداکثر سه درصد 
کمتر از نرخ سود 
سپرده یک ساله 

نظام بانکی

حداکثر سه درصد 
کمتر از نرخ سود 
سپرده یک ساله 

نظام بانکی

حداکثر سه درصد 
کمتر از نرخ سود 
سپرده یک ساله 

نظام بانکی

حداکثر سه درصد 
کمتر از نرخ سود 

سپرده یک ساله نظام 
بانکی
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جبران تاخیر در 
تحویل

دو و نیم درصد 
ماهانه

سود مشارکت 
بعالوه یک درصد 

ماهانه

سود مشارکت 
بعالوه یک درصد 

ماهانه

سود مشارکت 
بعالوه یک درصد 

ماهانه
سه درصد ماهانه

نداشتن تعهدات شرایط
--معوق

در صورت عدم 
امکان تحویل 
خودرو موضوع 

قرارداد، خودروی 
جایگزین از میان 

خودروهای تولیدی 
به انتخاب مشتری 

و شرایط مفاد 
قرارداد تحویل 

داده خواهد شد. 
این موضوع شامل 
خودروی وارانتی 

نمی شود.

در صورت تاخیر بیش 
از دو ماه در تحویل 

خودرو موضوع قرارداد، 
مشتری حق انصراف 

خواهد داشت.

-  در کلیه روش ها، اطمینان از تامین CKD/CBU و شماره گذاری توسط عرضه کننده الزامی است.
-  در کلیه روش ها، امکان پرداخت وجه ثمن خودرو به صورت اقساطی میسر می باشد.

-  در صورت استفاده از تسهیالت بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت های لیزینگ، رعایت قوانین مرتبط با آن حصول اطمینان 
عرضه کننده از تامین و پرداخت تسهیالت توسط بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت های لیزینگ به متقاضی بیش از انعقاد 

قرارداد و دریافت وجوه الزامی است.
* تعهدات معوق : در فروش های فوری، تعهداتی است که طبق قرارداد سر رسید شده ولی خودرو تحویل نگردیده است.

تبصره1ـ حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش فروش معادل پنجاه درصد قیمت فروش نقدی محصول 
مورد نظر در هنگام عقد قرارداد می باشد. 

تبصره 2ـ سود انصراف و خسارت تأخیر مندرج در بخش ضوابط فروش، به صورت روزشمار محاسبه می شود. 

ماده5 ـ عرضه کننده موظف است قبل از اقدام به پیش فروش خودرو، مجوز مربوط شامل تعداد خودروی قابل عرضه 
را از وزارت اخذ نماید. 

ماده6 ـ عرضه کننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرف کننده اقدام نماید. در قرارداد فروش قید 
از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ و شرایط موضوع قرارداد مانند قیمت فروش،  مشخصات خودرو مورد نظر 
نرخ سود مشارکت، تاریخ تحویل خودرو با تعیین ماه و هفته تحویل، خسارت تأخیر در تحویل، فهرست متعلقات 
الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کف پوش متحرک، مثلث خطر و تجهیزات 

درخواستی و ارائه یک نسخه از اصل قرارداد به مصرف کننده، الزامی است. 
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تبصره ـ هرگونه تغییر در استانداردهای اجباری پس از عقد قرارداد، چنان چه موجب افزایش هزینه و مشمول 
قیمت گذاری شود، با تصویب مرجع قیمت گذاری در قیمت فروش لحاظ می شود.

ماده7 ـ عرضه کننده موظف است در قرارداد پیش فروش، سود مشارکت وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت ودیعه تا 
تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت نماید.

تبصره1ـ عرضه کننده موظف است در صورت تأخیر در تحویل خودرو، از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل 
خودرو به مصرف کننده، مبلغ خسارت تأخیر در تحویل را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و پرداخت نماید.

تبصره2ـ در صورتی که مصرف کننده پس از ابالغ دعوت نامه کتبی عرضه کننده، ظرف پانزده روز کاری نسبت به 
تسویه حساب خودرو موضوع قرارداد اقدام ننماید، عرضه کننده می تواند خودرو را به سایر متقاضیان تحویل و نوبت 

مصرف کننده را به موعد دیگری که نحوه تعیین آن در قرارداد مشخص شده، موکول نماید. 
تبصره3 ـ در صورت اعالم انصراف مصرف کننده یک ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف بر مبنای ضرایب مندرج 
در جدول ذیل ماده )4( این آیین نامه محاسبه و پرداخت می شود. عرضه کننده موظف است سود انصراف و مبلغ 
پرداختی را ظرف بیست روز به مصرف کننده پرداخت نماید. انصراف مصرف کننده قبل از یک ماه از زمان عقد قرارداد 

مشمول سود انصراف نمی شود. 
تبصره4ـ  در صورتی که زمان بازپرداخت وجوه پرداختی مصرف کننده بیش از بیست روز شود، سود انصراف متعلقه 

از تاریخ تأخیر تا تاریخ بازپرداخت وجوه مذکور نیز باید محاسبه و پرداخت گردد. 

ماده 8 ـ عرضه کننده موظف است هرگونه تغییر در شرایط عرضه را نسبت به شرایط مندرج در قرارداد به استثنای 
الزامات قانونی، رضایت کتبی مصرف کننده در الحاقیه قرارداد منعقده، قبل از ارسال دعوت نامه تکمیل وجه، قید و 

به تأیید و امضای طرفین برساند. 
تبصره ـ در صورت بروز مشکل در فرآیند رعایت استانداردهای مصوب و تأخیر در تحویل خودرو، مسئولیت جبران 

خسارات وارده و کسب رضایت مصرف کننده بر عهده عرضه کننده است.

ماده 9ـ عرضه کننده موظف است در زمان تحویل، خودروی درخواستی مصرف کننده را در حضور وی کنترل نموده 
و پس از حصول اطمینان از عدم وجود عیب، خودرو را تحویل دهد. 

تبصره 1ـ عرضه کننده موظف است در صورت وجود عیب احتمالی در خودرو، عیب مربوط را مطابق زمان استاندارد 
تعمیراتی مربوط، رفع کند مشروط بر آن که رفع عیب، موجب کاهش ارزش قیمتی خودرو نگردد. درغیر این صورت 

عرضه کننده موظف است نسبت به تعویض خودرو و یا اخذ رضایت کتبی مصرف کننده اقدام نماید. 
تبصره 2ـ در صورتی که مصرف کننده در دوره تضمین به نمایندگی مجاز مراجعه نماید و رفع کامل عیوب خودرو 
تحت هر شرایطی در مدت زمان باقی مانده از دوره مذکور برای نمایندگی مجاز مقدور نباشد، عرضه کننده یا واسطه 
فروش با نمایندگی مجاز موظف است ضمن الزام نمایندگی مجاز به اعالم کتبی موضوع به مصرف کننده ترتیبی 

اتخاد نماید که خودرو در اولین فرصت ممکن تحت شرایط تضمین رفع عیب گردد. 
تبصره3 ـ عرضه کننده موظف است در صورتی که رفع عیوب خودرو مستلزم گذشت زمان باشد، ضمن ثبت دقیق 

عیوب خودرو در دو نسخه و تحویل یک نسخه از آن به مصرف کننده، برابر ماده )17( این آیین نامه رفتار نماید. 

دهنده،  تشکیل  اقالم  تفکیکی  درج  با  همراه  فروش  صورتحساب  فروش،  سند  است  موظف  عرضه کننده  ماده10ـ 
برگه های  مربوط،  موارد  سایر  و  مالیات  عوارض،  بیمه،  گذاری،  شماره  خودرو،  خالص  بهای  شامل  خودرو  بهای 
به  خودرو  تحویل  زمان  در  را  اضافی  تجهیزات  و  فارسی  زبان  به  حداقل  مصرف کننده  راهنمای  ضمانت،کتابچه 

مصرف کننده ارائه نماید. 
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ماده11ـ عرضه کننده موظف است نسبت به تهیه نظامات و دستورالعمل های زیر و نظارت بر حسن اجرای آن، در 
چارچوب دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نماید:

الف ـ فرآیند فروش.
ب ـ فرآیند و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرف کننده.

پ ـ بازرسی قبل از تحویل خودرو.
ت ـ حمل مناسب خودرو از محل عرضه کننده تا نمایندگی مجاز. 

ث ـ نظام آموزش کارکنان شرکت عرضه کننده و نمایندگی های مجاز خود.
ج ـ پذیرش، گردش کار خدمات قابل ارائه، برنامه ریزی تعمیرات و ترخیص خودرو به نمایندگی مجاز.

چ ـ راهنمای تعمیراتی بخش های مختلف خودرو. 
ح ـ نظام تأمین و توزیع به موقع کلیه قطعات مورد نیاز واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز آنها. 

خ ـ نظام تشویق، تنبیه و اعطا و لغو نمایندگی های مجاز خود.
د ـ ارتقای کمی و کیفی شبکه نمایندگی های مجاز خود. 

ذ ـ اطالع رسانی شفاف رتبه نمایندگی و حقوق مشتریان در محل پذیرش نمایندگی مجاز.
ر ـ نظام نظرسنجی از مراجعین کلیه نمایندگی های مجاز. 

ز ـ ساز وکار ردیابی قطعات به ویژه قطعات ایمنی نصب شده بر روی خودرو.
ژ ـ نظام رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف موضوع با رعایت ضوابط قانونی ظرف بیست روز. 

س ـ نظام ارایه خدمات سیار و طرح   های امدادی در دوره تضمین و دوره تعهد برای مشترکین خود. 

ماده12ـ دوره تضمین برای خودروهای سبک شامل سواری، ون و وانت از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل 
دو سال یا کارکردی برابر چهل هزار )40000( کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد، برای خودروهای سنگین شامل 
یا  سال  دو  حداقل  مصرف کننده  به  تحویل  تاریخ  از  کشنده  و  کامیون  اتوبوس،کامیونت،  باس،  میدل  مینی بوس، 
کارکردی برابر دویست هزار )200000( کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد و برای انواع موتورسیکلت از تاریخ تحویل 

به مصرف کننده حداقل یک سال می باشد. 
افزایش رضایت مندی مصرف کننده،  به منظور  و  براساس سیاست تجاری خود  تواند  تبصره 1ـ عرضه کننده می   
نسبت به افزایش دوره تضمین یا تعهد اقدام نماید که در این صورت باید جزئیات شرایط آن به طور کتبی و شفاف 

به مصرف کننده اعالم گردد. 
تبصره2ـ ضمانت رنگ برای خودروهای سبک حداقل سه سال، برای خودروهای سنگین حداقل هجده ماه و برای 

موتورسیکلت حداقل سه ماه می باشد. 
تبصره 3ـ عرضه کننده موظف است قطعات، مواد مصرفی و استهالکی ناشی از عیوب کیفی و مونتاژی در هر یک 

از مجموعه های خودرو را مشمول خدمات دوره تضمین نماید. 
تبصره 4ـ تعمیر یا تعویض قطعات خودرو، ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف که به علت عیب فنی خودرو 

نباشد، مشمول ضمانت نمی گردد. 

ماده13ـ کلیه قطعات و مجموعه های خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی، مشمول خدمات دوره تضمین می باشند.
تبصره1ـ فهرست قطعاتی که به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد نشده ازجمله تجهیزات کاهنده آالیندگی هوا 
شامل کربن کنیستر، کاتالیست کانورتور، حسگر دوم اکسیژن و عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در 

دوره تضمین خودرو می باشد، توسط وزارت تعیین و ابالغ خواهد شد.
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تبصره2ـ عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا صرفاً مشمول دوره تضمین نبوده و براساس استانداردهای 
ابالغی شامل دوران تعهد نیز می باشد. 

ماده14ـ عیوب ناشی از عدم انجام خدمات دوره ای مطابق با شرایط مندرج در کتابچه راهنمای مصرف کننده خودرو 
در شبکه نمایندگی های مجاز شرکت عرضه کننده خودرو، باعث خروج مجموعه های مرتبط خودرو به خدمت مورد 

نظر، از شرایط تضمین می گردد. 

ماده 15ـ مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تأمین قطعات، ده سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از 
همان نشان تجاری و نوع خودرو، توسط عرضه کننده می باشد. 

ماده16ـ عرضه کننده موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ای مبتنی بر فناوری اطالعات به منظور رعایت مفاد 
ماده )5( قانون و تعیین زمان و محل مراجعه مصرف کننده به نمایندگی های مجاز در دوره تضمین و تعهد اقدام 
نماید. در صورتی که مصرف کننده تأکید بر پذیرش در نمایندگی خاصی را داشته باشد عرضه کننده باید در اولین 

زمان ممکن، نسبت به اجرای این درخواست، اقدام نماید. 

ماده17ـ عرضه کننده موظف است چنانچه رفع عیوب خودرو در دوره تضمین که ناشی از خسارت حاصل از حادثه 
و یا تصادف نباشد و بیش از دو روز کاری یا زمان استاندارد تعمیرات تأیید شده به طول انجامد، به تأمین خودرو 
مشابه جایگزین در طول مدت تعمیرات و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت حق توقف خودرو به شرح مفاد 

این آیین نامه اقدام نماید. 
تبصره1ـ مدت زمان توقف خودرو، برای پرداخت خسارت در دوره تضمین و دوره تعهد به ترتیب بعد از دو و هفت روز 
کاری و یا زمان استاندارد تعمیرات تأییدشده، برای کلیه روزهای توقف خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیرتعطیل 
بدون در نظرگرفتن فرآیندهای داخلی سازنده و واردکننده و نیز واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی مجاز 
آن، آغاز و در روزی که نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات الزم، آمادگی تحویل خودرو به مصرف کننده را اعالم   
نماید، پایان می یابد. در هر صورت مدت زمان توقف خودرو به دوره تضمین یا تعهد خودروی مربوط اضافه می شود.

تبصره2ـ در صورت مراجعه مصرف کننده برای رفع عیب تکراری به همان نمایندگی مجاز و یا هریک از نمایندگی های 
مجاز دیگر برای بار دوم و یا بیشتر، زمان توقف خودرو از بدو تاریخ پذیرش خودرو برای پرداخت خسارت محاسبه 

می گردد. 
تبصره3ـ در صورتی که عیوب موجود در هر یک از مجموعه های خودرو که به تشخیص مرجع رسیدگی کننده 
موضوع ماده )3( قانون موجب بروز حادثه یا تصادف و یا آالیندگی بیش از حد مجاز هوا گردد، خدمات مربوط مشمول 

ضوابط این ماده بوده و بر عهده عرضه کننده خودرو می باشد. 

ماده 18ـ ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف به شرح زیر است: 
الف ـ خودروی سواری: از زمان تحویل خودرو به نمایندگی مجاز به ازای هر روز توقف مازاد، به میزان یادشده 
توسط  توقف  هزینه  عنوان  به  بهای خودرو   )0/0015( هزارم  ده  پانزده  مقدار  به  آیین نامه  این   )17( ماده  در 

عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می   شود. 
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ب ـ خودروی عمومی )تاکسی، وانت، ون(: از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازای هر روز توقف مازاد به 
میزان یاد شده در ماده )17( این آیین نامه به مقدار دو هزارم )0/002( بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط 

عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می   شود. 
پ ـ خودروی سنگین )مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده(: به ازای هر روز توقف 
مازاد به میزان یاد شده در ماده )17( این آیین نامه به مقدار یک هزارم )0/001( بهای خودرو به عنوان هزینه 

توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود. 
ت ـ موتورسیکلت: به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده )17( این آیین نامه به مقدار یک هزارم 

)0/001( بهای موتورسیکلت به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود. 
تبصره1ـ در صورت عدم توافق طرفین نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو، مراتب با کسب نظر کارشناس رسمی 

دادگستری انجام می پذیرد.
تبصره2ـ عرضه کننده موظف است راساً یا از طریق واسطه خدمات پس از فروش خود پس از اخذ مدارک مثبته در 

مورد احراز مالکیت خودرو، نسبت به پرداخت خسارت توقف خودرو درکمتر از پانزده روز اقدام نماید.
تبصره3ـ در صورتی که توقف خودرو   ی سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد، با موافقت کتبی مصرف کننده 
برای هر روز توقف خودرو مازاد بر یک ماه، عرضه کننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم )0/0002( بهای خودرو عالوه 

بر مقدار قبلی می باشد.

ماده19ـ عرضه کننده موظف است راساً یا از طریق واسطه فروش و خدمات پس از فروش، ساز و کار پرداخت هزینه 
خسارات وارده به مصرف کننده شامل موارد اشاره شده در قانون و این آیین نامه را راه   اندازی و اجرا نماید. عملکرد 
این نظام باید به گونه   ای باشد که مصرف کننده را از میزان و چگونگی دریافت هزینه ها و خسارت خودروی خود 

مطلع نماید.

ماده 20ـ عرضه کننده موظف است راساً یا از طریق شبکه نمایندگی مجاز خود تحت هر شرایطی به پذیرش کلیه 
خودروهایی که به دلیل وجود عیب قطعات ایمنی قادر به تردد نیستند، اقدام نماید. 

تبصره ـ عرضه کننده موظف است در دوره تضمین، هزینه   های بارگیری و حمل خودروهای در راه مانده و غیرقابل 
تعمیر به نزدیک ترین نمایندگی مجاز را به استثنای موارد تصادفی که ناشی از عیوب سایر قطعات و مجموعه های 

خودرو نباشد، تقبل نماید.

ماده 21ـ عرضه کننده در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی های مجاز، 
نسبت به پذیرش تمام خودرو های تحت مسئولیت خود و همچنین سایر خودروهای مشابه وارداتی توسط اشخاص 

حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، مطابق با دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نماید.

ماده 22ـ عرضه کننده موظف است نسبت به تعیین نرخ خدمات تعمیرات، قطعات یدکی و مواد مصرفی مطابق بند 
)ط( ماده )2( این آیین نامه و همچنین تدوین جدول زمان تعمیرات، مطابق با استاندارد سازنده خودرو اقدام نموده و 
پس از تطبیق و صحه گذاری توسط شرکت بازرسی ظرف یک ماه از زمان اعالم شرکت عرضه کننده، آن را به واسطه 
خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز خود ابالغ نماید. براساس این ضوابط، نمایندگی  و یا واسطه   خدمات 

پس از فروش، صورتحساب مصرف کننده را به ایشان تسلیم می نماید.
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ماده 22ـ عرضه کننده موظف است نسبت به تعیین نرخ خدمات تعمیرات، قطعات یدکی و مواد مصرفی مطابق بند 
)ط( ماده )2( این آیین نامه و همچنین تدوین جدول زمان تعمیرات، مطابق با استاندارد سازنده خودرو اقدام نموده و 
پس از تطبیق و صحه گذاری توسط شرکت بازرسی ظرف یک ماه از زمان اعالم شرکت عرضه کننده، آن را به واسطه 
خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز خود ابالغ نماید. براساس این ضوابط، نمایندگی   و یا واسطه   خدمات 

پس از فروش، صورتحساب مصرف کننده را به ایشان تسلیم می نماید.
تبصره ـ عرضه کننده موظف است امکان مقایسه صورتحساب صادره با نرخ خدمات را از طریق پایگاه اطالع رسانی 

خود فراهم نماید.

ماده 23ـ عرضه کننده موظف است نمایندگی های مجاز را ملزم نماید تا ضمن تسلیم صورتحساب به مصرف کننده، 
خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه 

یا ده هزار کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد ضمانت نمایند.

ماده 24ـ نمایندگی مجاز موظف است چنانچه تشخیص دهد عالوه بر عیوب مندرج در برگ پذیرش، خودرو عیب 
دیگری دارد، قبل از تعمیر یا تعویض قطعه، با مصرف کننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعمیرات تعیین تکلیف 

نماید. در صورت عدم موافقت مصرف کننده، مراتب هنگام تحویل خودرو به صورت کتبی مستندسازی شود.
تبصرهـ  نمایندگی مجاز موظف است در دوره تعهد، داغی قطعات تعویضی را به مصرف کننده تحویل و رسید دریافت 

نماید.

یا  به علت عدم کیفیت تعمیرات، سهل انگاری و  قانون  به تشخیص مراجع مذکور در ماده )3(  ماده 25ـ چنانچه 
استفاده از قطعات غیر استاندارد توسط عرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز، خسارتی متوجه 
مصرف کننده گردد، عرضه کننده موظف به جایگزین کردن قطعات، رفع نقصان خدمات بدون دریافت وجه و جبران 

خسارات وارده می باشد.

ماده 26ـ تعداد نمایندگی های مجاز و واحدهای خدمات سیار، بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت تعیین خواهد 
شد.

از  فروش خود صرفاً  از  فروش و خدمات پس  نمایندگی های مجاز  است در شبکه  ماده 27ـ عرضه کننده موظف 
ظرفیت واحدهای دارای سطح کیفی قابل قبول، مطابق با ضوابط استاندارد ملی شیوه ارائه خدمات پس از فروش 

)استاندارد شماره 19117( و دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش استفاده نماید.

ماده 28ـ عرضه کننده موظف است نسبت به استقرار شبکه رایانه ای برای واسطه ها و نمایندگی های مجاز فروش و 
خدمات پس از فروش شامل محاسبه مدت توقف خودرو، فهرست قطعات و مواد مصرفی و اجرت تعمیرات برای هر 
خودرو و نیز صورتحساب هر مصرف کننده اقدام نماید. تبصره ـ شرکت عرضه کننده موظف است امکان دسترسی 

شرکت بازرسی به اطالعات این شبکه را فراهم نماید.
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ماده 29ـ مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول برعهده عرضه کننده 
می باشد. در صورت بروز اختالف بین عرضه کننده و مصرف کننده، راساً از طریق سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
استان ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه 
رضایت مصرف کننده تأمین نشود، می تواند به هیات حل اختالف موضوع تبصره )2( ماده )3( قانون مراجعه کند. 
هیأت حل اختالف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعالم 

رأی کند. مناط رأی، نظر اکثریت اعضای هیأت است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اجرا شود.
تبصره1ـ دبیرخانه هیأت حل اختالف موضوع این ماده و محل تشکیل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان ها می باشد.
آیین نامه،  این  تصویب  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  است  مکلف  استان ها  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  تبصره2ـ 
هیأت های حل اختالف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده از پست های سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، 

نیروی انسانی و محل الزم را در اختیار آنها قرار دهد.
تبصره3ـ ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیأت حل اختالف رایگان است، اما حق الزحمه کارشناس رسمی که 
در هیأت حاضر و اظهار نظر می کند باید ظرف پنج روز از تاریخ اعالم هیأت، توسط شاکی پرداخت شود، در غیر این 

صورت، هیأت پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختومه اعالم می نماید.
می نمایند  مراجعه  آنها  به  شکایت  طـرح  جهت  مصـرف کننـدگان  که  سازمان هایی  و  نهـادهـا  کلیـه  تبصره4ـ 

موظفند شکایت مصرف کننده را به وزارت ارسال نمایند.
تبصره5 ـ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ظرف یک ماه پس از ابالغ این آیین نامه مکلف است 
دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو را به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها 

اعالم نماید.

ماده 30ـ عرضه کننده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر نمایندگی های مجاز را براساس وظایف تعیین شده 
در قانون و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی ذیربط آن ایجاد نماید. 

تبصره 1ـ نظارت و ارزیابی ادواری عرضه کننده خودرو، واسطه فروش،   واسطه   خدمات پس از فروش و نمایندگی های 
مجاز آنها و ارائه گزارش های ارزیابی به وزارت و عرضه کننده، به عهده شرکت بازرسی منتخب وزارت می باشد.

تبصره2ـ عرضه کننده موظف است نام و نشانی کلیه نمایندگی های مجاز فعال و تعلیق شده خود را به همراه سایر 
مشخصات و همچنین مشخصات مشتریان مراجعه کننده به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام مشتری، شماره 
تماس، نوع خودرو، تاریخ پذیرش و نام نمایندگی مراجعه شده را بصورت دسترسی برخط جهت ارزیابی عملکرد آن، 

به شرکت بازرسی معرفی نماید.

ماده 31ـ مسئـولیت نظـارت بـر حسن اجـرای این آیین نـامه بـر عهـده وزارت است.

ماده 32ـ تصمیـم نـامـه شمـاره 43678/44133 مـورخ 1389/02/29 لغـو می شود.
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توجه

از  پس  خدمات  و  فروش  شبکه  مجاز  عاملیت های  نشانی  و  نام  از  اطالع  جهت 
فروش به آدرس اینترنتی www.lrtoya.com قسمت عاملیت ها مراجعه شود.

و  گرفته  تماس  با شماره 021-73456  ایرتویا،  امداد جاده ای  از  استفاده  جهت 
سپس عدد 4 را شماره گیری نمایید.

با مراجعه به سایت www.lrtoya.com بخش محصوالت نوع خودرو را انتخاب و 
مصرف سوخت شهری، ترکیبی و جاده ای را مشاهده نمایید.

اقدام تحویلی همراه خودروی نو به شرح ذیل می باشد:
مثلث خطر، زاپاس )در صورت تعبیه زاپاس از سوی سازنده برای خودرو، کیت 
پنچری شامل کمپرسور باد برقی و مایع نشت گیر ارائه می شود(، آچار مخصوص 
باز کردن پیچ قفل رینگ )در صورت تجهیز تایر به پیچ قفل رینگ(، آچارچرخ، 
جک، کیف ابزار، راهنمای مالک فارسی، کفپوش )در صورت درخواست به هنگام 

خرید خودرو(
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