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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••تسمه دینام1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••روغن موتور2

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••فیلتر روغن موتور3

•••••••••••سیستم گرمایش و تهویه مطبوع4

5
آب رادیاتور

(. تعویض شود60.000km و بعد از آن هر 160.000Kmاولین بار در )
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••لوله هاي اگزوز و اتصاالت آن6

••شمع ایریدیوم7

•••••شمع معمولی8

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••سطح آب باتري، سالمت ظاهري و اتصال مناسب قطب هاي باتري9

فیلتر سوخت10
(بجز دیزل)

•••••
فیلتر سوخت 

(خودروهاي دیزل)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••فیلتر هواي موتور11

12
-مسیر سوخت رسانی-  باك بنزین

••••••شیرهاي كنترل بخار بنزین و اتصاالت آن

•••••كنیستر و لوله هاي مرتبط13

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••پدال ترمز و ترمز پارك14

15
كفشك ها و كاسه چرخ عقب

••••••••••(شامل كفشك و كاسه چرخ ترمز دستی)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••لنت ترمز و دیسك16

17
پدال، پمپ و شیلنگ روغن كالچ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••(گیربکس هاي دستی)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••روغن ترمز18

•••••••••••لوله ها و شیلنگهاي ترمز19

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••غربیلك فرمان و جعبه فرمان و متعلقات20

تسمه تایم21
( و خودرو هاي  دیزلGS430 سیلندر و لکسوس 8 شش سیلندر ، لندكروزرهاي 2006در خودروهاي كمري )

•

•••••••••••گردگیر پلوس ها22

•••••••••••سیبك هاي سیستم تعلیق و گردگیرها23

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••روغن هیدرولیك فرمان24

•••••روغن گیربکس معمولی25

••••••روغن گیربکس اتوماتیك26

••••••روغن دنده كمك27

••••••روغن دیفرانسیل عقب28

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••نگریسکاري و آچاركشی میل گاردا29

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••سیستم تعلیق جلو وعقب30

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••الستیك ها و فشار باد آنها31

32
سیستم روشنایی، بوق، 

برف پاك كن و شیشه شور
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••فیلتر سیستم تهویه هوا33

••••••••••گاز كولر34

35
پمپ خال بوستر ترمز 

•(خودرو هاي توربوشارژ و دیزل)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••باالنس و جابه جایی چرخ ها36

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••بررسی چراغ هاي هشدار صفحه كیلومتر37

38

ریختن محلول انژكتور شوي داخل باك 

(GT86 و C-HR turboو ,NX200t, NX300h و IS250 و 

GS250 و LS460( 1موتورUR-FSE )
••••••••••••••••••••

•••(نوع فلزي)تعویض درب رادیاتور39

40
  بازدید فیلتر سیستم تهویه هوا ولتاژ باال 

(خودروهاي هیبرید )
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

41
صداي سوپاپ ها

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••(خودرو هاي دیزل  ) 

42
تخلیه مخزن آبگیر سوخت 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••(خودروهاي دیزل  )

43
دود خودرو 

•••••(خودروهاي دیزل  )

•بازدید در صورت نیاز تعویض یا سرویس
•تعویض شود
•.روانکاري شود

. ویا شش ماه، هركدام زودتر فرابرسد می باشد10.000Kmسرویس اجباري براي خودروهاي تویوتا بنزینی هر 

شرح سرویس ادواری خودروهای تویوتا و لکسوس بنزینی، هیبریدی و دیزل

واحد فنی و مهندسی 

1398-  شركت آریتا  . همانند اطالعیه فنی صورت پذیردGT86سرویس هاي دوره اي خودروي 
. مجهز به چراغ هشدار تعویض فیلتر تهویه است بنابراین، مبناي تعویض فیلتر، روشن شدن چراغ استLS460خودروي 

.در صورت رانندگی در جاده هاي ناهموار، در سرویس بعدي سیستم تعلیق و گردگیر ها چك شوند
.ساعت زیرخودرو گریسکاري شود24در صورت رانندگی در آب و گل و الي تا كمتر از 

كیلومتر محلول شسشتوي انژكتور به داخل 10.000هر ( 1UR-FSEموتور )LS460 و GS250 و IS250 و NX200t, NX300h, وC-HR turbo و GT86)در خودروهاي لکسوس 
. می باشد60.000Km هر RX200t و NX200tتعویض شمع هاي خودروي 

. سال می باشد4  از زمان آخرین تعویض LSDزمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیك ، روغن هیدرولیك فرمان و روغن دیفرانسیل 

. تعویض شود20.000kmدر خودروهاي یاریس كه فاقد فیلتر بنزین مجزا می باشند بجاي فیلتر سوخت، توري پمپ بنزین هر 
. در خودروهاي دیزل در صورت روشن شدن چراغ فیلتر سوخت ، فیلتر سوخت را تعویض نمایید

. سال می باشد2كالچ از زمان آخرین تعویض / زمان تعویض روغن گیربکس دستی،روغن كمك گیربکس،روغن دیفرانسیل معمولی ،روغن ترمز 
به منظور تعویض روغن گیربکس، تنها روغن كارتل تخلیه شود ،اما در صورت تمایل مشتري  و یا آثار كثیفی و بوي سوختگی در روغن گیربکس ، با هماهنگی مشتري كل روغن گیربکس توسط دستگاه 

.تعویض شود

. و یا شش ماه، هركدام زودتر فرابرسد می باشد5.000Kmلکسوس و دیزل هر - سرویس اجباري براي خودروهاي هیبریدي


