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کتابچه راهنمای مالک خودرو

تجهیزات جانبی، قطعات یدکی و تعویض قطعات خودروی تویوتا

این کتابچه راهنما قابل استفاده در تمامی مدل ها و تجهیزات شامل آپشن ها )موارد انتخابی( می باشد. ممکن است 
با توضیحاتی مواجه شوید که مربوط به تجهیزات موجود در خودروی شما نمی باشد.

تمامی مشخصات ارائه شده در این کتابچه راهنما مربوط به زمان چاپ است. با این وجود براساس سیاست تویوتا 
برای خود  را بدون اطالع قبلی،  تغییری  ایجاد هرگونه  این شرکت حق   تولیدات خود،  ارتقاء مداوم  در جهت 

محفوظ می داند.
با توجه به مشخصات خودروی نشان داده شده در تصاویر، ممکن است از نظر تجهیزات با خودروی شما متفاوت 

باشد.

بازار موجود می باشد.  از قطعات یدکی و تجهیزات غیراصلی خودروی تویوتا در  انواع گوناگونی  در حال حاضر 
استفاده از چنین قطعات یدکی و تجهیزات جانبی غیراصلی ممکن است ایمنی خودروی شما را به شدت تحت 

تاثیر قرار دهد، حتی اگر این قطعات توسط شرکت های مجاز در کشور شما تولید شده باشند.
شرکت تویوتا موتور گارانتی چنین قطعات یدکی و تجهیزات جانبی غیراصلی و استفاده از آنها در مراحل تعویض 

و نصب را قبول نمی کند.
برای تعمیر این خودرو از قطعات یدکی غیراصلی تویوتا استفاده نکنید، زیرا در غیراینصورت عملکرد، ایمنی یا 
دوام خودرو را تحت تاثیر قرار داده و حتی باعث نقص قوانین دولتی می گردد. همچنین عملکرد نادرست و صدمه 

دیدن خودرو ناشی از استفاده از قطعات غیراصلی، تحت گارانتی خودرو قرار نمی گیرد.

 برای اطالع شما 
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RF نصب سیستم فرستنده

نصب سیستم فرستنده RF در خودرو بر عملکرد سیستم های الکترونیکی زیر تأثیر می گذارد :
     سیستم توزیع سوخت چند بخشی/ سیستم توزیع سوخت چند بخشی ترتیبی

     سیستم کروز کنترل )کنترل سرعت یکنواخت(
    سیستم ترمز ضد قفل

    سیستم ایربگ )کیسه هوا(
    سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی

در رابطه با نصب سیستم فرستنده RF  حتماْ سیستم را با نمایندگی مجاز تویوتا از نظر اقدامات احتیاطی یا دستورالعمل های 
خاص کنترل و بررسی نمایید.

سیستم  نصب  نحوه  و  آنتن  قرارگیری  موقعیت  برق،  انرژی  سطح  رادیویی،  باندهای  فرکانس  به  مربوط  اطالعات 
فرستنده RF را می توانید از نمایندگی های مجاز تویوتا درخواست نمایید.

ثبت اطالعات خودرو

خودروی تویوتا دارای چندین کامپیوتر پیشرفته است که اطالعات خاص زیر را ثبت می کند :

اطالعات ثبت شده با توجه به سطح امکانات خودرو متفاوت می باشد. بنابراین این کامپیوتر قادر به ثبت مکالماُت صداها 
و تصاویر نمی باشد.

  نحوه استفاده از اطالعات
تویوتا از اطالعات ثبت شده در این کامپیوترها برای عیب یابی، انجام تحقیقات، توسعه و افزایش کیفیت استفاده 

می نماید.
تویوتا اطالعات ثبت شده را در اختیار هیچ شخص ثالثی بجز موارد زیر قرار نخواهد داد:

    دور موتور
    وضعیت گاز

    وضعیت ترمز
    سرعت خودرو

    موقعیت دسته دنده )بجز گیربکس معمولی(

   در صورت توافق با مالک خودرو یا اجاره کننده )درصورت اجاره دادن خودرو(
   درصورت درخواست رسمی پلیس، دادگاه یا نماینده دولت

   برای استفاده در موارد قانونی توسط تویوتا
   به منظور تحقیق در زمانی که اطالعات در ارتباط با خودرویی خاص یا مالک خودرو نباشد.
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ثبت اطالعات حوادث

این خودرو به ثبت کننده اطالعات حوادث )EDR( مجهز است. هدف اصلی EDR ثبت حوادثی خاص نظیر تصادف یا 
اتفاقات مشابه مانند باز شدن کیسه هوا یا برخورد به مانع در جاده است، این اطالعات به تشخیص نحوه عملکرد خودرو 
کمک خواهد کرد. سیستم EDR برای  ثبت اطالعات ایمنی و حرکتی خودرو در زمان کوتاه حدود 30 ثانیه یا کم تر 

طراحی شده است. هرچندکه بسته به نوع و شدت ضربه، ممکن است این اطالعات ثبت نشود.
 موارد زیر ارائه شده است :

  نحوه عملکرد سیستم های مختلف در خودرو
  میزان فشار دادن پدال گاز و یا ترمز توسط راننده

  و سرعت خودرو
این اطالعات به تشخیص بهتر موقعیت های تصادف و میزان آسیب دیدگی کمک خواهد کرد.

توجه : هنگامی که تصادف جدی رخ داده باشد، اطالعات حوادث در سیستم EDR ثبت می شود. حین رانندگی در 
شرایط عادی، هیچ گونه اطالعاتی در EDR ثبت نمی شود و همچنین اطالعات شخصی )مانند نام، جنسیت، سن و محل 
 EDR ثبت نخواهد شد. با این وجود ممکن است شخص ثالثی مانند نیروهای پلیس، اطالعات EDR تصادف( در سیستم

را با اطالعات شخصی فرد دیگر حین تحقیق در مورد تصادف مرتبط نمایند.
برای خواندن اطالعات ثبت شده بوسیله EDR، به تجهیزات خاص، دسترسی به خودرو یا سیستم EDR الزم می باشد. 
عالوه بر سازنده خودرو، شخص ثالثی مانند نیروی پلیس هم مجهز به تجهیزات الزم جهت خواندن اطالعات هستند 

و در صورت دسترسی به خودرو یا EDR قادرند اطالعات را بخوانند.
EDR در اختیار قرار دادن اطالعات  

تویوتا اطالعات EDR را در اختیار شخص ثالث قرار نمی دهد، مگراینکه: 
  در صورت توافق با مالک یا اجاره کننده خودرو )در صورت اجاره دادن خودرو(

  در صورت درخواست رسمی پلیس، دادگاه یا نماینده دولت
  برای استفاده در موارد قانونی توسط تویوتا

با این وجود در صورت لزوم شرکت تویوتا از این اطالعات در موارد زیر استفاده می کند :
  از این اطالعات برای تحقیق در موارد عملکرد ایمنی خودرو استفاده کند.

  اطالعات را به منظور تحقیق در اختیار شخص ثالث قرار می دهد بدون اینکه اشاره ای به مشخصات خودرو یا نام 
مالک داشته باشد.
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اسقاط کردن خودروی تویوتا

کیسه های هوا و سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی خودروی تویوتا حاوی مواد شیمیایی قابل انفجار است. در صورت 
اسقاط خودروی مجهز به کیسه های هوا و سیستم پ یش 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 کلی هنگام رانندگی    

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

باید انجام شود.

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

نشان دهنده قطعه یا موقعیت در حال توضیح می باشد.

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

هشدار:

توجه:
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جستجو براساس محل قرارگیری
موردی را توضیح می دهد که بی توجهی به آن می تواند منجر به صدمات جسمی یا حتی مرگ افراد شود.

نحوه جستجو

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

جستجو براساس عالمت یا صدا
  اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم ..... 

................................... صفحه 710   )برطرف کردن مشکل( 

جستجو براساس عنوان
  فهرست ....................................................................... صفحه 2



نمای بیرونی خودرو

    
فهرست تصویری14

فهرست تصویری

درب های جانبی  .......................................................................................................... صفحه 154
قفل کردن/ باز کردن قفل .............................................................................................................صفحه 132، 147
باز کردن/ بستن شیشه ها .........................................................................................................................صفحه 187
قفل کردن/ باز کردن قفل ها با استفاده از کلید مکانیکی )معمولی( 1* ......................................... صفحه 660
چراغ ها/ پیغام های هشدار 1* .................................................................................... صفحه 618، 631
درب پشتی ................................................................................................................... صفحه 159
باز کردن درب  از داخل ............................................................................................................................صفحه 159
باز کردن درب از بیرون ................................................................................................................ صفحه 132، 147
چراغ ها / پیغام های هشدار 1* .................................................................................. صفحه 618، 631
آینه های بغل .................................................................................................................صفحه 183
تنظیم زاویه آینه..........................................................................................................................................صفحه 183
تا کردن آینه ها ...........................................................................................................................................صفحه 184
مه زدایی آینه ها 1*  ................................................................................................................... صفحه 369



        
15 فهرست تصویری

برف پاک کن های شیشه جلو .............................................................................................. صفحه 284
........................................................................................................... .صفحه 339 پیشگیری های مرتبط با فصل زمستان
......................................................................................................... .صفحه 494 پیشگیری های مرتبط با شستن خودرو 
........................................................................................................ ......... صفحه 292 درب باک سوخت 
روش سوختگیری ................................................................................................................................... ............ صفحه 292
نوع سوخت/ ظرفیت باک سوخت ........................................................................................... . صفحه 687
................................................................................................................................. . صفحه 552 تایر ها 
اندازه ی/ فشار باد تایرها ..................................................................................................................................... صفحه 696
................................................................................................................. . صفحه339 الستیک های یخ شکن/ زنجیر چرخ 
بررسی/ جابه جایی/ سیستم هشدار فشار باد تایرها 1* ................................................................................. صفحه 552
عملکرد حین پنچر کردن .................................................................................................................................  صفحه 644
..........................................................................................................................  صفحه 525 درب موتور
باز کردن ...............................................................................................................................................................  صفحه 525
روغن موتور ..........................................................................................................................................................  صفحه 688
عملکرد حین جوش آوردن موتور ...................................................................................................................  صفحه 671

دوربین2*

چراغ های جلو .......................................................................................................................صفحه 269
چراغ های کوچک جلو/ چراغ های روشنایی روز 1*...............................................................صفحه 269
چراغ های مه شکن جلو1*/ عقب 1*....................................................................................... صفحه 282
چراغ های راهنما ...................................................................................................................صفحه 265
چراغ های عقب  .....................................................................................................................صفحه 269
چراغ های عقب/ترمز  ............................................................................................................صفحه 269
سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی1*...................................................................................... صفحه 324
سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری1* ................................................................................................ صفحه 326
چراغ های پالک راهنمایی و رانندگی .................................................................................. صفحه 269

چراغ های دنده عقب
قراردادن دسته دنده در موقعیت دنده عقب )R( ................................................................... صفحه 239، 252، 261

 المپ چراغ های بیرونی برای رانندگی
 )روش تعویض: صفحه 587، میزان توان : صفحه 697(

1*: درصورت مجهز بودن

2*:  به " کتابچه  را هنمای سیستم مسیریاب و چندرسانه ای" یا " کتابچه  را هنمای سیستم چندرسانه ای"  مراجعه نمایید.



جلو داشبورد )خودروهای فرمان سمت چپ(

    
فهرست تصویری16

کلید موتور .............................................................................................................. صفحه224، 228
استارت زدن موتور/ تغییر دادن حالت ها ....................................................................................... صفحه 225، 232
خاموش کردن موتور در مواقع اضطراری .................................................................................................. صفحه 605
روشن نشدن موتور.......................................................................................................................................... صفحه 657
پیغام های هشدار ............................................................................................................................................ صفحه 636
اهرم دسته دنده )گیربکس اتوماتیک( ........................................................................... صفحه 239
.................................................................................. .............................. صفحه 239 تغییر دادن موقعیت دسته دنده 
پیشگیری های مرتبط با بکسل نمودن خودرو  ........................................................................................ صفحه 607
حرکت نکردن اهرم دسته دنده ................................................................................................................... صفحه 659
اهرم دسته دنده )گیربکسCVT( .................................................................................... صفحه 252
تغییر دادن موقعیت دسته دنده................................................................................................................... صفحه 252
پیشگیری های مرتبط با بکسل نمودن خودرو .......................................................................................... صفحه 607
حرکت نکردن اهرم دسته دنده ................................................................................................................... صفحه 659
اهرم دسته دنده )گیربکس معمولی( ............................................................................... صفحه 261
تغییر دادن موقعیت دسته دنده .................................................................................................................. صفحه 261
پیشگیری های مرتبط با بکسل نمودن خودرو .......................................................................................... صفحه 607



        
17 فهرست تصویری

نشانگرها ................................................................................................................................ صفحه 108
خواندن نشانگرها ................................................................................................................................................. صفحه 108
کنترل روشنایی صفحه نمایشگر ........................................................................................................... صفحه 113، 116
نشانگرها و چراغ های هشدار ............................................................................................................................. صفحه 102
روشن شدن چراغ های هشدار ........................................................................................................................... صفحه 615
صفحه نمایش چندمنظوره ............................................................................................. صفحه 110، 115
نمایش داده شدن پیغام های هشدار 1* ........................................................................................................... صفحه 627
اهرم ترمز دستی .................................................................................................................. صفحه 267
درگیر کردن/ آزاد نمودن ترمزدستی .............................................................................................................. صفحه 267
پیشگیری های مرتبط با فصل زمستان ........................................................................................................... صفحه 340
پیغام/ هشدار صوتی 1*......................................................................................................................................... صفحه 627
دسته راهنما ......................................................................................................................... صفحه 265
کلید چراغ های جلو .............................................................................................................. صفحه 269

چراغ های جلو/ چراغ های کوچک/ چراغ های عقب/
چراغ های روشنایی روز1* ................................................................................................................................... صفحه 269
چراغ های مه شکن1* ............................................................................................................................................ صفحه 282
کلید برف پاک کن و شیشه شوی شیشه جلو ....................................................................... صفحه 284
نحوه استفاده ........................................................................................................................................................ صفحه 284
افزودن مایع شیشه شوی .................................................................................................................................... صفحه 544
اهرم باز کردن قفل درب موتور ........................................................................................... صفحه 525
سیستم تهویه هوای مطبوع دستی 1*................................................................................. صفحه 352
سیستم تهویه هوای مطبوع اتوماتیک1* ............................................................................ صفحه 358
نحوه استفاده ............................................................................................................................................. صفحه 352، 358
مه زدایی شیشه درب پشتی ............................................................................................................................... صفحه 369
سیستم صوتی 1* .................................................................................................................. صفحه 371

سیستم مسیریاب/ سیستم چندرسانه ای 1,2*
ساعت ................................................................................................................................... صفحه 482
کلید اصلی درب پشتی برقی 1* ............................................................................................ صفحه 161
ضامن درب باک سوخت ...................................................................................................... صفحه 295

1*: درصورت مجهز بودن

2*:   به " کتابچه  را هنمای سیستم مسیریاب و چندرسانه ای" یا " کتابچه  را هنمای سیستم چندرسانه ای"  مراجعه نمایید.



کلیدها )خودروهای فرمان سمت چپ(

    
فهرست تصویری18

    

کلیدهای آینه بغل ............................................................................................................ صفحه 183
کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو 1*  ........................................................................ صفحه 271
کلید VSC OFF ................................................................................................................ صفحه 318
کلید اصلی سیستم BSM )نشانگرنقطه کور( 1*  ............................................................ صفحه 329
کلید قفل چهارچرخ محرک 1* ......................................................................................... صفحه 315
کلید درب پشتی برقی 1* ................................................................................................. صفحه 159
کلیدهای شیشه باالبر برقی ............................................................................................. صفحه 187
کلید قفل درب ................................................................................................................. صفحه 155
کلید قفل شیشه باالبر ..................................................................................................... صفحه 187
کلید تنظیم مجدد هشدار فشار باد الستیک 1* ............................................................. صفحه 555
کلید سیستم "DAC"  )سیستم کمکی کنترل خودرو در سرازیری( 1* .......................... صفحه 326



    
19 فهرست تصویری

کلیدهای کنترل از راه دور سیستم صوتی2*  ................................................................ صفحه 423
کلیدهای تعویض دنده پدالی 1*  ..................................................................................... صفحه 252
کلیدهای تلفن 1,2*........................................................................................................... صفحه 436

کلید صحبت کردن 1,2*
دکمه "DISP" ............................................................................................................ صفحه 111، 117
کلید کروز کنترل1*  ........................................................................................................ صفحه 297
اهرم آزاد کردن قفل ستون تلسکوپی و تاشو غربیلک فرمان ...................................... صفحه 179

کلید برگشت )در منوها( 1,2*

1*: درصورت مجهز بودن

2*:   به " کتابچه  را هنمای سیستم مسیریاب و چندرسانه ای" یا " کتابچه  را هنمای سیستم چندرسانه ای"  مراجعه نمایید.



    
فهرست تصویری20

    

کلید چراغ های هشدار خطر )فالشر( .......................................................................... صفحه 604
کلید سنسور کمکی پارک تویوتا1* .............................................................................. صفحه 309
کلید LDA  )هشدار حرکت بین خطوط( 1* ................................................................... صفحه 301
کلیدهای انتخاب حالت رانندگی 1* .................................................................... صفحه 241، 254
دکمه حالت اسپرت1* .................................................................................................... صفحه 262
کلیدهای گرمکن صندلی1* ......................................................................................... صفحه 485
پورت USB/ AUX 1,2* ......................................................................................... صفحه 409، 422
خروجی  برق ................................................................................................................. صفحه 484
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کیسه  هوا )ایربگ(  ...................................................................................................... صفحه 44
کف پوش  ....................................................................................................................... صفحه 32
صندلی های جلو .......................................................................................................... صفحه 171
صندلی های عقب ....................................................................................................... صفحه 173
پشت سری ها  ............................................................................................................... صفحه 176
کمربندهای ایمنی ........................................................................................................ صفحه 36
جعبه کنسول ............................................................................................................. صفحه 468
دکمه های قفل داخلی ................................................................................................ صفحه 155
 جا لیوانی ................................................................................................................... صفحه 469
نگهدارنده های بطری .................................................................................................. صفحه 470
دستگیره سقفی ........................................................................................................ صفحه 489

نمای داخلی خودرو )خودروهای فرمان سمت چپ(

1*: درصورت مجهز بودن

2*:   به " کتابچه  را هنمای سیستم مسیریاب و چندرسانه ای" یا " کتابچه  را هنمای سیستم چندرسانه ای"  مراجعه نمایید.



    
فهرست تصویری22

آینه داخلی دید عقب داخلی...................................................................................... صفحه 180
آفتابگیر 1*  ................................................................................................................. صفحه 481
آینه  آرایشی  .............................................................................................................. صفحه 481
چراغ های داخلی 2*   .................................................................................................. صفحه 464
چراغ های سقفی )شخصی( ....................................................................................... صفحه 464
کلیدهای سان روف 3*  ................................................................................................. صفحه 190

1*: هرگز صندلی کودک را رو به عقب در صندلی مجهز به کیسه هوای فعال در 

قسمت جلو نصب نکنید زیرا منجر به بروز آسیب های جسمی جدی یا مرگ 
کودک می شود )صفحه 85(.

2*: این تصویر در صندلی های ردیف جلو نشان داده شده است اما ممکن است 

در صندلی های ردیف عقب نیز وجود داشته باشد.
3*: درصورت مجهز بودن
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جلو داشبورد )خودروهای فرمان سمت راست(

کلید موتور ........................................................................................................ صفحه224، 228
استارت زدن موتور/ تغییر دادن حالت ها ................................................................................ صفحه 225، 232
خاموش کردن موتور در مواقع اضطراری ........................................................................................... صفحه 605
روشن نشدن موتور.................................................................................................................................. صفحه 657
پیغام های هشدار ..................................................................................................................................... صفحه 636
اهرم دسته دنده )مجهز به حالت S( ......................................................................... صفحه 239
................................................................................... ...................... صفحه 239 تغییر دادن موقعیت دسته دنده 
پیشگیری های مرتبط با بکسل نمودن خودرو  ................................................................................ صفحه 607
حرکت نکردن اهرم دسته دنده ........................................................................................................... صفحه 659
اهرم دسته دنده )مجهز به حالت M( ........................................................................ صفحه 246
تغییر دادن موقعیت دسته دنده............................................................................................................ صفحه 252
پیشگیری های مرتبط با بکسل نمودن خودرو .................................................................................. صفحه 607
حرکت نکردن اهرم دسته دنده ........................................................................................................... صفحه 659
اهرم دسته دنده )CVT( ............................................................................................. صفحه 252
تغییر دادن موقعیت دسته دنده .......................................................................................................... صفحه 252
پیشگیری های مرتبط با بکسل نمودن خودرو .................................................................................. صفحه 607
حرکت نکردن اهرم دسته دنده ........................................................................................................... صفحه 659
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اهرم دسته دنده )گیربکس معمولی( .................................................................................... صفحه 261
تغییردادن موقعیت دسته دنده ......................................................................................................................... صفحه 261
پیشگیری های مرتبط با بکسل کردن خودرو ................................................................................................ صفحه 607
نشانگرها ................................................................................................................................ صفحه 108
خواندن نشانگرها ................................................................................................................................................. صفحه 108
کنترل روشنایی صفحه نمایشگر............................................................................................................ صفحه 113، 116
نشانگرها و چراغ های هشدار ............................................................................................................................. صفحه 102
روشن شدن چراغ های هشدار ........................................................................................................................... صفحه 615
صفحه نمایش چندمنظوره ............................................................................................. صفحه 110، 115
نمایش داده شدن پیغام های هشدار 1* ........................................................................................................... صفحه 627
اهرم ترمز دستی .................................................................................................................. صفحه 267
درگیر کردن/ آزاد نمودن ترمزدستی .............................................................................................................. صفحه 267
پیشگیری های مرتبط با فصل زمستان ........................................................................................................... صفحه 340
پیغام/ هشدار صوتی ............................................................................................................................................ صفحه 627
دسته راهنما3* ...................................................................................................................... صفحه 265
کلید چراغ های جلو3* ........................................................................................................... صفحه 269

چراغ های جلو/ چراغ های کوچک/ چراغ های عقب/
 چراغ های روشنایی روز ..................................................................................................................................... صفحه 269
چراغ های مه شکن1* ............................................................................................................................................ صفحه 282
کلید برف پاک کن و شیشه شوی شیشه جلو3* .................................................................... صفحه 284
نحوه استفاده ........................................................................................................................................................ صفحه 284
افزودن مایع شیشه شوی .................................................................................................................................... صفحه 544
اهرم باز کردن قفل درب موتور ........................................................................................... صفحه 525
سیستم تهویه هوای مطبوع دستی 1*................................................................................. صفحه 352
سیستم تهویه هوای مطبوع اتوماتیک1* ............................................................................ صفحه 358
نحوه استفاده ............................................................................................................................................. صفحه 352، 358
مه زدایی شیشه درب پشتی ............................................................................................................................... صفحه 369
سیستم صوتی 1* .................................................................................................................. صفحه 371

سیستم مسیریاب/ سیستم چندرسانه ای 1,2*
ساعت ................................................................................................................................... صفحه 482
کلید اصلی درب پشتی برقی 1* ............................................................................................ صفحه 161
ضامن درب باک سوخت ...................................................................................................... صفحه 295
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کلیدها )خودروهای فرمان سمت راست(

 کلیدهای آینه بغل .................................................................................................... صفحه 183
کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو 1*  .................................................................. صفحه 271
کلید VSC OFF .......................................................................................................... صفحه 318
کلید سیستم "DAC" )سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری( 1*  ................... صفحه 326
کلیدهای شیشه باالبر برقی ...................................................................................... صفحه 187
کلید قفل درب ........................................................................................................... صفحه 155
کلید قفل شیشه باالبر ............................................................................................... صفحه 187
کلید تنظیم مجدد هشدار فشار باد الستیک 1* ...................................................... صفحه 555
کلید درب پشتی برقی 1* ........................................................................................... صفحه 159

کلید قفل چهارچرخ محرک 1* ................................................................................... صفحه 

1*: درصورت مجهز بودن
2*:  به " کتابچه  را هنمای سیستم مسیریاب و چندرسانه ای" یا " کتابچه  را هنمای سیستم چندرسانه ای"  مراجعه نمایید.

3*: با توجه به منطقه مورد استفاده ممکن است در سمت مقابل قرار گرفته باشند.
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کلیدهای کنترل از راه دور سیستم صوتی2*  ........................................................... صفحه 423
کلیدهای تعویض دنده پدالی 1*  ............................................................................... صفحه 252
کلیدهای تلفن 1,2*...................................................................................................... صفحه 436
دکمه "DISP" ....................................................................................................... صفحه 111، 117
کلید کروز کنترل1*..................................................................................................... صفحه 297
اهرم آزاد کردن قفل ستون تلسکوپی و تاشو غربیلک فرمان ................................ صفحه 179

کلید برگشت )در منوها( 1,2* 
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کلید اصلی سیستم BSM )نشانگر نقطه کور( 1* ...................................................... صفحه 329
کلید سنسور کمکی پارک تویوتا  1* .......................................................................... صفحه 309
کلید چراغ های هشدار خطر )فالشر( ........................................................................ صفحه 604
کلیدهای انتخاب حالت رانندگی1* ................................................................... صفحه 241، 254
دکمه حالت اسپرت1* ................................................................................................. صفحه 262
خروجی  برق ............................................................................................................... صفحه 484
کلید LDA  )هشدار حرکت بین خطوط( 1* ................................................................. صفحه 301
کلیدهای گرم کن صندلی1*........................................................................................ صفحه 485
پورت AUX/ USB 1,2*  ...................................................................................... صفحه 409، 422

1*: درصورت مجهز بودن

2*:  به سیستم " مسیریاب و چندرسانه ای کتابچه مالک خودرو" یا " سیستم چندرسانه ای کتابچه مالک خودرو"  مراجعه نمایید.
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نمای داخلی خودرو )خودروهای فرمان سمت راست(

    

o

کیسه  هوا )ایربگ( ....................................................................................................... صفحه 44
کف پوش  ....................................................................................................................... صفحه 32
صندلی های جلو .......................................................................................................... صفحه 171
صندلی های عقب ....................................................................................................... صفحه 173
پشت سری ها  ............................................................................................................... صفحه 176
کمربندهای ایمنی ........................................................................................................ صفحه 36
جعبه کنسول ............................................................................................................. صفحه 468
دکمه های قفل داخلی ................................................................................................ صفحه 155
 جا لیوانی ................................................................................................................... صفحه 469
نگهدارنده های بطری .................................................................................................. صفحه 470
دستگیره سقفی ........................................................................................................ صفحه 489



    

o
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آینه داخلی دید عقب ................................................................................................. صفحه 180
آفتابگیر1* ................................................................................................................... صفحه 481
آینه های  آرایشی  ....................................................................................................... صفحه 481
چراغ های داخلی 2* .................................................................................................... صفحه 464
چراغ های سقفی )شخصی( ....................................................................................... صفحه 464
کلیدهای سان روف 3*................................................................................................... صفحه 190

1*: هرگز صندلی کودک را رو به عقب در صندلی مجهز به کیسه هوای فعال در 

قسمت جلو نصب نکنید زیرا منجر به بروز آسیب های جسمی جدی یا مرگ 
کودک می شود )صفحه 85(.

2*: این تصویر در صندلی های ردیف جلو نشان داده شده است اما ممکن است 

در صندلی های ردیف عقب نیز وجود داشته باشد.
3*: درصورت مجهز بودن
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ایمنی و امنیت    1 

1-1. استفاده ایمن از خودرو
.....پیش.از.رانندگی..........................................................32
.....رانندگی.ایمن...............................................................34
36...................................................... .....کمربندهای.ایمنی
کیسه.های.هوا.)ایربگ(..............................................44

.....روشن/.خاموش.نمودن.دستی.سیستم
57.............................................................. .....کیسه.های.هوا
.....اطالعات.ایمنی.مرتبط.با.کودکان............................60
.....سیستم.محافظت.از.کودکان.....................................61
.....نصب.صندلی.کودک...................................................72
88........................... .....پیشگیری.های.مرتبط.با.گاز.اگزوز

2-1. سیستم ضد سرقت
.....89..................... .....سیستم.ایموبالیزر.)ضدسرقت(.موتور
.....سیستم.قفل.دوگانه....................................................92
93............................................................................... .....آژیر.
100............................................... .....تجهیزات.ضد.سرقت
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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.به.طور.ایمن.درمکان.خود.نصب.نمایید.

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

........................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.افزایش.سرعت.ناگهانی.شود.یا.ممکن.است.متوقف.کردن.وسیله.نقلیه.

را.دشوار.کند.یا.منجر.به.مرگ.یا.صدمه.جسمی.جدی.شود.
نصب کف پوش سمت 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

محکم.بودن.کف.پوش.در.محل.خود.بوسیله.تمام.قالب.های.
)بست.ها(.نگهدارنده.و.تعبیه.شده.را.کنترل.کنید.

به.خصوص.پس.از.تمیز.کردن.خودرو،.حتما.کف.پوش.ها.را.کنترل.
کنید.

در. دنده. دسته. داشتن. قرار. و. موتور. بودن. خاموش. حین.

اتوماتیک.. موقعیت.پارک.P.)خودروهای.مجهز.به.گیربکس.

به. مجهز. )خودروهای. .N خالص. موقعیت. در. یا. .)CVT یا.

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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 رانندگی ایمن

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

  طرز صحیح رانندگی

.زاویه.پشتی.صندلی.را.به.نحوی.تنظیم.نمایید.که.در.موقعیت.

نشستن.صاف.قرار.بگیرید.تا.مجبور.نشوید.به.سمت.غربیلک.
فرمان.خم.شوید..)f.صفحه.171(

.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.171(

کمربند.ایمنی.را.به.نحو.صحیح.ببندید..)f.صفحه.36(

  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.

مناسب.کودک.استفاده.نمایید..)f.صفحه.61(

پشت.سری.را.در.جای.خود.طوری.جا.بزنید.که.مرکز.آن.به.قسمت.باالیی.گوش.ها.نزدیک.تر.باشد..)f.صفحه.176(

)f.صفحه.36(

.1-1....استفاده.ایمن.از.خودرو...
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  تنظیم آینه ها

.هشدار

برای.دیدن.عقب.خودرو،.آینه.های.بغل.و.داخلی.را.بطور.صحیح.تنظیم.نمایید..)f صفحه.180،.183(.

از.تنظیم.صندلی.راننده.حین.رانندگی.خودداری.نمایید.
این.کار.می.تواند.منجر.به.از.دست.دادن.کنترل.خودرو.و.در.نتیجه.تصادف.گردد.

از.قرار.دادن.بالشتک.بین.پشت.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.

تنظیم. مکانیزم. دیدن. و.صدمه. تصادف. دادن. رخ. به. منجر. است. ممکن. مسئله. این. نمایند.. می. جلوگیری.
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.

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....



36

 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.

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

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

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

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

.برای.بازکردن.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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 بستن کمربند ایمنی )مخصوص صندلی عقب وسط(

زبانه.را.برای.آزاد.کردن.کمربندایمنی.فشار.داده.و.سپس.کمربند.
ایمنی.را.بکشید.

کلیک،. صدای. شدن. شنیده. تا. را   "B"و   "A" زبانه. ترتیب. به.
داخل.قفل.فشار.دهید.

 "A".قفل.،ُ "A" زبانه..
 "B" .قفل.، "B".زبانه  

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

1  

2  "A" زبانه"B".زبانه

"B".قفل
"A".قفل



38

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

برای.آزاد.کردن.زبانه.قفل."A"،.سوئیچ.مکانیکی،.)سوئیچ.

معمولی(.)f.صفحه.128(.یا.زبانه."B"..یا.کلید.بی.سیم.را.
در.سوراخ.قفل.جا.بزنید.

با.باز.شدن.کمربند.ایمنی،.به.آرامی.جمع.می.شود.

جمع.شدن.زبانه.ها.در.پوشش
.دو.زبانه."A"..و."B".را.روی.هم.قرار.دهید.و.سپس.آنها.

را.در.پوشش.جمع.نمایید.
.زبانه.ها.را.کاماْل.جا.بزنید.

.زبانه.را.به.سمت.پایین.فشار.دهید،.شنیده.شدن.صدای.
کلیک.نشان.دهنده.قفل.شدن.آن.می.باشد.

.1-1....استفاده.ایمن.از.خودرو..

  آزاد کردن و جمع شدن کمربند ایمنی )مخصوص صندلی عقب وسط(

1  

3

2  

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.فشــار.دهیــد.

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

 پیش کشنده کمربند ایمنی )صندلی های جلو(

.خودروهای.فاقد.کیسه.هوای.پرده.ای.و.جانبی.:

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

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

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

ضعیف،. جلوی. به. رو. تصادفات. بروز. صورت. در. پیش.کشنده.ها.

یا.واژگون.شدن.خودرو،.عمل. از.عقب. تصادفات.جانبی،.تصادفات.
نمی.کنند.

.خودرو.های.مجهز.به.کیسه.هوای.پرده.ای.و.جانبی.:
پیش. خودرو،. بغل. یا. جلو. قسمت. از. شدید. تصادفات. درصورت.
کردن. جمع. طریق. از. سرعت. به. ایمنی. کمربندهای. کشنده.

کمربند.ایمنی،.از.سرنشینان.محافظت.می.کنند.
ضعیف،. جلوی. به. رو. تصادفات. بروز. صورت. در. پیش.کشنده.ها.
تصادفات.جانبی.ضعیف،.تصادفات.از.عقب.یا.واژگون.شدن.خودرو.

عمل.نمی.کنند.
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)ELR( قفل اضطراری جمع کننده 
جمع.کننده،.حین.توقف.ناگهانی.یا.برخورد،.کمربند.ایمنی.را.قفل.می.کند..همچنین.در.صورت.خم.شدن.ناگهانی.
به.جلو،.قفل.خواهد.شد..حرکت.آرام.کمربند.ایمنی.منجر.به.آزاد.شدن.قفل.اضطراری.و.پس.از.آن.حرکت.آزادانه.

شما.خواهد.گردید.

قفل اتوماتیک جمع کننده )ALR( )درصورت مجهز بودن(
در.صورت.باز.بودن.کامل.کمربند.روی.شانه.سرنشین.و.سپس.جمع.شدن.آرام.آن،.کمربند.در.این.وضعیت.قفل.شده.
و.باز.نمی.شود..از.این.عملکرد.در.نگه.داشتن.محکم.صندلی.کودک.)CRS(.استفاده.می.شود..برای.آزاد.کردن.مجدد.

کمربند.ایمنی،.پس.از.جمع.شدن.کامل.کمربند،.آن.را.مجدد.بیرون.بکشید..)fصفحه.72(

نحوه استفاده از کمربند ایمنی کودک
کمربند.های.ایمنی.خودرو.برای.استفاده.بزرگساالن.طراحی.شده.اند.

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

.زمانی.که.کودک.برای.استفاده.از.کمربند.ایمنی.خودرو.به.اندازه.کافی.بزرگ.شده.است،.دستور.العمل.مرتبط.با. .
استفاده.از.کمربند.ایمنی.خودرو.را.دنبال.نمایید..)fصفحه.36(

تعویض کمربند ایمنی پس از فعال شدن پیش کشنده 
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
در.هــر.کشــوری.قوانیــن.خــاص.در.رابطــه.بــا.کمربنــد.ایمنــی.وجــود.دارد،.لطفــا.بــرای.تعویــض.یــا.نصــب.کمربنــد.

ایمنــی.یــه.نمایندگــی.هــای.مجــاز.تویوتــا.مراجعــه.نماییــد.
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.هشدار

برای.کاهش.احتمال.بروز.صدمات.جسمی.حین.ترمز.ناگهانی،.دور.زدن.ناگهانی.یا.تصادف.پیشگیری.های.زیر.را.
در.نظر.بگیرید.

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

بستن کمربند ایمنی

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

کمربند.ایمنی.فقط.مخصوص.یک.نفر.است..از.کمربند.ایمنی.برای.دو.نفر.شامل.کودکان.استفاده.نکنید.
تویوتا.توصیه.می.کند.کودکان.در.صندلی.عقب.بنشینند.و.همیشه.از.کمربند.ایمنی.و.یا.صندلی.کودک.

مناسب.استفاده.کنند.
برای.نشستن.در.موقعیت.مناسب،.از.خواباندن.بیش.از.حد.صندلی.خودداری.کنید..کمربند.ایمنی.زمانی.

بیشترین.تاثیر.را.دارد.که.سرنشینان.صاف.و.کامال.عقب.نشسته.باشند.
از.رد.کردن.بخش.روی.شانه.از.زیر.بازو.خودداری.نمایید.

همواره.کمربندایمنی.را.پایین.و.آزاد.از.روی.ران.ها.عبور.دهید.
زنان بار دار

برای.استفاده.از.کمربند.ایمنی.به.روش.صحیح،.توصیه.های.پزشکی.
را.در.نظر.بگیرید..)fصفحه.36(

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.



.1-1...استفاده.ایمن.از.خودرو..42

افراد بیمار
بــرای.اســتفاده.صحیــح.از.کمربنــد.ایمنــی،.باپزشــک.خــود.مشــورت.نماییــد.و.کمربنــد.ایمنــی.را.بــه.طــرز.

صحیــح.ببندیــد..)fصفحــه.36(
حین حضور کودکان در خودرو 

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

در.صورتی.که.قفل.کمربند.باز.نمی.شود،.از.قیچی.برای.بریدن.کمربند.استفاده.نمایید.
پیش کشنده های کمربند ایمنی

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

    تنظیم پایه نگهدارنده کمربند روی شانه
همیشه.از.عبور.کمربند.روی.شانه.از.وسط.شانه.اطمینان.حاصل.کنید..کمربند.باید.دور.از.گردن.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.محافظت.را.کاهش.داده.و.منجر.به.آسیب.های.جسمی.جدی.یا.حتی.مرگ.شود.)f.صفحه.39(

.هشدار
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   نحوه استفاده از کمربندایمنی صندلی عقب وسط
.در.صورت.آزاد.بودن.قفل.کمربندایمنی.صندلی.عقب.وسط.از.آن.
استفاده.نکنید..در.صورت.بستن.فقط.یکی.از.قفل.ها.اگر.ترمز.یا.
تصادفات.ناگهانی.اتفاق.بیفتد.منجر.به.آسیب.های.جسمی.جدی.و.

حتی.مرگ.می.شود.

   صدمه دیدن و ساییدگی کمربند ایمنی

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

محافظت.نماید.
از.بسته.و.قفل.بودن.کمربند.و.زبانه.اطمینان.حاصل.نمایید،.تاب.نداشتن.کمربند.را.کنترل.نمایید.

اگر.کمربند.ایمنی.به.نحو.صحیح.عمل.نمی.کند،.بالفاصله.با.نمایندگی.مجاز.تویوتا.تماس.حاصل.نمایید.
مجموعه. آسیب،. مشاهده. عدم. صورت. در. حتی. است،. داشته. جدی. تصادف. خودرو. که. صورتی. در.

کمربند.ایمنی.شامل.کمربندها.را.تعویض.نمایید.
از.نصب،پیاده.کردن،تعمیر،.بازکردن.یا.دور.انداختن.کمربندایمنی.خودداری.کنید..تعمیرات.الزم.باید.
عملکرد. از. کمربندایمنی. پیش.کشنده. دستکاری. هرگونه. شود،. انجام. تویوتا. مجاز. نمایندگی. توسط.

صحیح.آن.جلوگیری.کرده...منجر.به.آسیب.های.جسمی.جدی.و.حتی.مرگ.می.شود.
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 کیسه های هوا )ایربگ(

انواع خاصی از ضربات که می تواند منجر به صدمات جسمی جدی سرنشینان  وقتی خودرو در معرض 
گردد قرار می گیرد، کیسه های هوا باز می شود. این کیسه ها به همراه کمربندهای ایمنی عمل می کنند و 

احتمال صدمات جسمی یا حتی مرگ سرنشینان را کاهش می دهند.
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کیسه های هوای جلو
کیسه.هوای.راننده/.کیسه.هوای.سرنشین.جلو

این.کیسه.ها.می.توانند.از.برخورد.سر.و.قفسه.سینه.راننده.و.سرنشین.جلو.با.قطعات.داخلی.خودرو.جلوگیری.کنند.
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(

اصوالْ.از.قسمت.سر.سرنشینان.در.صندلی.های.کناری.محافظت.می.کند.

کیسه های هوایی جانبی و پرده ای 
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  قطعات کیسه هوا

سنسورهای.برخورد.از.کنار.)درب..های.جلو،.
درصورت.مجهز.بودن(

کیسه..هوای.سرنشین.جلو
کیسه.های.هوای.پرده.ای.)درصورت.مجهز.بودن(

کیسه..هوای.جانبی.)درصورت.مجهز.بودن(
چراغ.نشانگر.کیسه.هوای.سرنشین

"PASSENGER.AIR.BAG"..)درصورت.مجهز.بودن(

کلید.قفل.کمربند.ایمنی.سرنشین.جلو.
SRS.چراغ.هشدار.کیسه.هوا

کیسه.هوای.راننده

سنسورهای.برخورد.از.کنار.)درب..های.عقب،.
درصورت.مجهز.بودن(

پیش.کشنده.های.کمربند.ایمنی.و.محدودکننده..نیرو
سنسور.موقعیت.صندلی.راننده
کلید.قفل.کمربند.ایمنی.راننده

کیسه.هوای.زانویی.راننده.)درصورت.مجهز.بودن(
سنسورهای.برخورد.از.جلو

مجموعه.سنسورهای.کیسه.هوا
کلید.روشن/.خاموش.)on-off(.دستی.کیسه.هوا.

)درصورت.مجهز.بودن(

12

13

14

15

16



47

1 

ت
منی

و ا
ی 

من
ای

1-1...استفاده.ایمن.از.خودرو..

قطعات.اصلی.کیسه.هوا.در.صفحه.قبل.نشان.داده.شده.اند..سیستم.کیسه.هوا.توسط.مجموعه.سنسور.کیسه.هوا.کنترل.

می.شود..برای.کمک.به.محدود.شدن.حرکت.سرنشینان،.زمانی.که.ایربگ.فعال.می.شود.یک.واکنش.شیمیایی.کیسه.
های.هوا.را.به.سرعت.از.گازی.غیر.سمی.پر.میکند..

.هشدار

 پیشگیری های مرتبط با کیسه هوا
...به.پیشگیری.های.مرتبط.با.سیستم.کیسه.هوا.توجه.نمایید.

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

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

منجر.به.صدمات.جسمی.جدی.یا.حتی.مرگ.گردند.
از.آنجا.که.محدوده.خطر.کیسه.هوای.راننده..).in 3-2(وmmو75-50.از.محل.باز.شدن.است،.لذا.نشستن.در.فاصله..
).in 10(وmmو250..از.کیسه.هوای.راننده.شما.را.در.محدوده.ایمن.قرار.می.دهد..این.فاصله.از.مرکز.غربیلک.
فرمان.تا.قفسه.سینه.اندازه.گیری.شده.است..اگر.در.فاصله.کم.تر.از..).in.10(وmmو250.بنشیند،.می.توانید.به.

روش.های.زیر.موقعیت.رانندگی.خود.را.تغییر.دهید.
...حین.دسترسی.راحت.به.پدال.ها.تا.جای.ممکن.صندلی.خود.را.عقب.ببرید.

از. اگر.بسیاری. اینکه.طراحی.های.خودرو.متفاوت.است،.حتی. با.وجود. را.بخوابانید.. اندکی.پشتی.صندلی. . . .

رانندگان.صندلی.راننده.را.تا.آخرین.موقعیت.جلو.آورند.می.توان.برای.حفظ.فاصله...).in.10(وmmو250 .کمی.

از. استفاده. با. برایتان.سخت.می.کند،. را. دیدن.جاده. پشتی.صندلی. اگر.خواباندن. را.خواباند.. پشتی.صندلی.

تشکچه.ای.سفت.و.غیرلغزنده،.صندلی.را.باال.آورید.و.یا.در.صورت.مجهز.بودن.خودرو..به.عملکرد.باال.آوردن.
تشکچه.صندلی،.از.آن.استفاده.نمایید.

..اگر.غربیلک.فرمان.قابل.تنظیم.است،.آن.را.به.سمت.پایین.حرکت.دهید،.با.این.حرکت.کیسه.هوا.به.جای.سر.
و.گردن.روبروی.قفسه.سینه.شما.باز.می.شود.

با.توجه.به.توصیه.های.فوق،.کمربند.ایمنی.را.نیز.تنظیم.نمایید..بطوریکه.بتوانید.پدال.های.پایی.و.غربیلک.فرمان.
را.کنترل.کرده.و.محدوده.دید.خود.را.نسبت.به.صفحات.کنترل.جلو.داشبورد.حفظ.نمایید.
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.هشدار

 پیشگیری های مرتبط با کیسه هوا
..کیسه.هوای.سرنشین.جلو.با.نیروی.قابل.توجهی.باز.می.شود،.درصورتی.که.سرنشین.جلو.خیلی.نزدیک.به.کیسه.هوا.
بنشیند،.منجر.به.بروز.آسیب.های.جسمی.جدی.یا.حتی.مرگ.می.گردد..سرنشین.جلو.باید.مستقیم.نشسته.و.با.تنظیم.

پشتی.صندلی،.تا.جایی.که.ممکن.است.دورتر.از.کیسه.هوا.قرار.بگیرد.
..نوزادان.و.کودکانی.که.به.درستی.روی.صندلی.قرار.نگرفته.و.یا.محافظت.نشده.اند.ممکن.است.بر.اثر.باز.شدن.کیسه.هوا.
به.شدت.صدمه.ببینند.یا.کشته.شوند..کودکی.که.برای.استفاده.از.کمربند.ایمنی.خیلی.کوچک.است.باید.با.استفاده.از.
سیستم.محافظت.تکمیلی.به.درستی.محافظت.شود..تویوتا.به.شدت.توصیه.می.کند.که.کودکان.و.نوزادان.را.در.صندلی.
عقب.خودرو.بنشانید.و.به.درستی.حفاظت.کنید..صندلی.های.عقب.برای.نوزادان.و.کودکان.امن.تر.از.صندلی..های.جلو.

هستند..)f.صفحه.61(
..از.نشستن.بر.روی.لبه.صندلی.خودداری.نمایید.یا.به.جلو.داشبورد.تکیه.

...ندهید.

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

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



49

1 

ت
منی

و ا
ی 

من
ای

1-1...استفاده.ایمن.از.خودرو..

.هشدار

 پیشگیری های مرتبط با کیسه هوا
.خودروهای.فاقد.کیسه.های.هوای.پرده.ای:..اجازه.ندهید.کسی.

به.درب.جلو.تکیه.دهد..
...خودروهای.مجهز.به.کیسه.هوای.پرده.ای:.بر.روی.درب،.ریل.

جانبی.سقف.یا.ستون.های.جلو،.جانبی.و.عقب.تکیه.ندهید.

..از.نشستن.افراد.بر.روی.زانو.روی.صندلی.سرنشین.و.تکیه.دادن.

روی.درب.جلوگیری.کرده.و.اجازه.ندهید.سر.و.دستان.خود.را.از.
خودرو.خارج.نمایند.

..از.چسباندن.یا.تکیه.دادن.اشیاء.به.داشبورد،.پد.غربیلک.فرمان.

و.بخش.پایینی.جلو.داشبورد.خودداری.نمایید....این.اجسام.

حین.باز.شدن.کیسه.هوای.راننده،.کیسه.هوای.سرنشین.جلو.
و.زانویی.)درصورت.مجهز.بودن(.به.اطراف.پرتاب.می.شوند.
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.هشدار

  پیشگیری های مرتبط با کیسه هوا
..از.چسباندن.اشیاء.به.جاهایی.مانند.درب،.شیشه.جلو،.شیشه.
و. سقف. جانبی. ریل. عقب،. یا. جلو. ستون. کناری،. درب.های.

دستگیره.سقف.خودداری.نمایید.

..خودروهای.فاقد.سیستم.استارت.و.ورود.هوشمند:.از.اتصال.

اجسام.سنگین.و.تیز.و.محکم.همانند.کلیدها.و.جاسوئیچی.ها.

از.باز.شدن. به.سوئیچ.خودداری.نمایید..ممکن.است.اجسام.

کیسه.هوای.زانویی.)درصورت.مجهز.بودن(.جلوگیری.کرده.یا.

با.نیروی.زیاد.ناشی.از.باز.شدن.کیسه.هوا.به.محدوده.صندلی.
راننده.برخورد.کرده.و.منجر.به.آسیب.های.جسمی.شوند.

.خودروهای.مجهز.به.کیسه.هوای.پرده.ای:
....از.اتصال.چوب.لباسی.یا.دیگر.اجسام.سخت.به.قالب.لباس.خودداری.نمایید..تمام.این.اجسام.حین.باز.شدن.
کیسه.هوای.پرده.ای،.به.شدت.به.اطراف.پرتاب.می.شوند.و.منجر.به.صدمات.جسمی.جدی.یا.حتی.مرگ.می.گردند.

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

..خودروهای.مجهز.به.کیسه.هوای.جانبی:
.....از.تجهیزاتی.که.باعث.پوشانده.شدن.محل.باز.شدن.کیسه.هوای.جانبی.می.شود.استفاده.نکنید..زیرا.در.عملکرد.
بازشدن.کیسه.هوا.تداخل.ایجاد.می.کند..این.تجهیزات.از.باز.شدن.صحیح.کیسه.هوای.جانبی.جلوگیری.کرده،.
سیستم.را.غیرفعال.می.کند.یا.منجر.به.باز.شدن.تصادفی.کیسه.هوا.می.گردد.که.نتیجه.آن.بروز.آسیب.های.جسمی.

جدی.یا.حتی.مرگ.می.باشد.
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.هشدار

پیشگیری های مرتبط با کیسه های هوا
از.ضربه.زدن.یا.وارد.آوردن.نیروی.شدید.به.محدوده.قطعات.کیسه.هوا.خودداری.نمایید.

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

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

پوست.را.بشویید.تا.منجر.به.ناراحتی.پوستی.نگردد.
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.
پیشگیری های مرتبط با  دستکاری و دور انداختن قطعات کیسه هوا

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

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

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

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

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.
در.صورت.باز.شدن.کیسه.هوا.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(.وهمچنین.صندلی.های.جلو.

ممکن.است.تا.دقایقی.داغ.باشند..خود.کیسه.هوا.نیز.داغ.خواهد.بود.
خودروهای.مجهز.به.کیسه.های.هوای.پرده.ای:.

قطعات.ماژول.کیسه.هوا.)توپی.غربیلک.فرمان،.پوشش.کیسه.هوا.و.بادکننده(.وهمچنین.صندلی.های.جلو،.

قطعات.ستون.های.جلو.و.عقب.و.ریل.های.جانبی.سقف.ممکن.است.تا.دقایقی.داغ.باشند..خود.کیسه.های.
هوا.نیز.داغ.خواهد.بود.

شیشه.جلو.ممکن.است.ترک.بردارد.

کیسه..هوای.جلو.در.صورت.بروز.تصادف.با.نیروی.بیش.تر.از.سطح.آستانه.تنظیم.شده.)سطح.نیروی.معادل.

با.تصادفی.رو.به.جلو.با.سرعت.حدود. )km/h ) 12-18 mph 30-20 با.دیوار.ثابتی.که.حرکت.نکند.یا.تغییر.
شکل.ندهد(.باز.می.شود.

با.این.وجود،.آستانه.باز.شدن.می.تواند.در.شرایط.زیر.بسیار.باالتر.باشد:
..اگر.خودرو.با.جسمی.مانند.خودروی.پارک.شده.یا.پایه.تابلو.که.می.تواند.بر.اثر.ضربه.جابه.جا.یا.تغییر.شکل.

پیدا.کند.برخورد.نماید.
.اگر.خودرو.در.اثر.تصادف،.جلوی.آن.به.زیر.خودروی.دیگر.یا.زیر.کفی.کامیون.رود.

شرایط باز شدن کیسه هوا )کیسه های هوای جلو(

بسته.به.نوع.تصادف،.ممکن.است.فقط.پیش.کشنده.های.کمربند.ایمنی.فعال.شوند.

در صورت باز شدن کیسه های هوا
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  شرایط باز شدن کیسه های هوا )کیسه های هوای جانبی و پرده ای(.
..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 )3300Ib(.و.یا.درصورت.تصادف،.برخورد.از.سمت.

جانبی.که.ستون.خودرو.قرار.دارد.با.سرعت.حداکثر.20.الی.30.کیلومتر.بر.ساعت.برخورد.کند.
..کیسه.های.هوای.پرده.ای.ممکن.است.در.تصادفات.رو.به.جلو.شدید.نیز.باز.شوند.

.شرایطی به غیر از تصادف که تحت آن کیسه هوا باز می شود.
کیسه.های.هوای.جلو.و.کیسه.های.هوای.پرده.ای.)در.صورت.مجهز.بودن(.ممکن.است.بر.اثر.ضربه.شدید.به.زیر.

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

.افتادن.به.داخل.یا.پریدن.از.روی.گودالی.عمیق
.افتادن.یا.زمین.خوردن.شدید

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

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

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

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

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

برخورد.از.پهلو.با.زاویه.مشخص

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

تصادف.از.جلو
تصادف.از.عقب

واژگون.شدن.خودرو

تصادف.از.عقب.
واژگون.شدن.خودرو
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  تماس با نمایندگی مجاز تویوتا
در.موارد.زیر،.خودرو.نیاز.به.بازرسی.و.یا.تعمیر.دارد.و.در.اولین.فرصت.ممکن.با.نمایندگی.مجاز.تویوتا.تماس.حاصل.

نمایید.
.هرکدام.از.کیسه.های.هوا.باز.شده.باشند.

اینکه. یا. خودرو. جلوی. شکل. تغییر. یا. دیدن. صدمه. صورت. در. .

باز.شدن. به. منجر. که. نیست. آنقدر.شدید. تصادف. سرعت.ضربه.
کیسه.های.هوای.جلو.شود.

.خودروهای.مجهز.به.کیسه.هوای.جانبی.و.پرده.ای.:
...در.صورت.صدمه.دیدن.یا.تغییر.شکل.قسمتی.از.درب.یا.محدوده.
که. نیست. شدید. آنقدر. تصادف. ضربه. اینکه.شدت. یا. آن. اطراف.

منجر.به.باز.شدن.کیسه.های.هوای.جانبی.و.پرده.ای.شود.

.بخش.پد.غربیلک.فرمان،..داشبورد.نزدیک.کیسه.هوای.سرنشین.

ترک. شده،. خراشیده. داشبورد. جلو. پانل. پایینی. بخش. یا. جلو.
خورده.یا.دچار.دیگر.صدمات.شده.باشد.

.خودروهای.مجهز.به.کیسه.هوای.جانبی:.
...روکش.صندلی.های.مجهز.به.کیسه.هوای.جانبی.خراشیده.شده،..

ترک.خورده.یا.دچار.دیگر.صدمات.شده.باشد.
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خودرو.های.مجهز.به.کیسه.های هوای.پرده.ای:.
ریل.های. پوشش. عقب،. ستون. جلو،. ستون.های. از. بخشی.
ای.خراشیده. پرده. به.کیسه.های.هوای. جانبی.سقف.مجهز.

شده،.ترک.خورده.یا.به.نحو.دیگری.صدمه.دیده.است.
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 روشن/ خاموش نمودن دستی سیستم کیسه  های هوا *

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

 "PASSENGER AIRBAG".نشانگر
خودروهای.فاقد.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند:

زمانی.که.سیستم.کیسه.هوا.روشن.است،.چراغ.نشانگر.روشن.

."ON" می.شود.)فقط.زمانی.که.سوئیچ.موتور.در.حالت.روشن
قرار.داشته.باشد(.

خودروهای.مجهز.به.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند:
نشانگر. چراغ. است،. روشن. هوا. کیسه. سیستم. که. زمانی.
وضعیت. در. موتور. سوئیچ. که. زمانی. )فقط. می.شود. روشن.

IGNITION ON.قرار.داشته.باشد(.

کلید.روشن/.خاموش.دستی.کیسه.هوا
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  غیرفعال نمودن کیسه هوای سرنشین جلو

.خودروهای.فاقد.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند
سوئیچ.را.داخل.مغزی.قفل.جا.بزنید.و.به.موقعیت.خاموش.
"OFF".بچرخانید.)فقط.زمانی.که.سوئیچ.موتور.در.وضعیت 

ON.قرار.داشته.باشد(.
چراغ.نشانگر.خاموش."OFF".روشن.می.شود.

.."ON".فقط.زمانی.که.سوئیچ.موتور.در.موقعیت.روشن(
قرار.داشته.باشد(.

.خودروهای.مجهز.به.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند
موقعیت. به. و. بزنید. جا. قفل. مغزی. در. را. معمولی. سوئیچ.

خاموش."OFF".بچرخانید
....چراغ.نشانگر.خاموش."OFF"..روشن.می.شود.

.IGNITION ON فقط.زمانی.که.سوئیچ.موتور.در.وضعیت(
قرار.داشته.باشد(.

"PASSENGER AIR BAG" مشخصات نشانگر 
به. بازرسی.خودرو. برای. باشد.. داشته. نقصی.در.سیستم.وجود. است. زیر،.ممکن. از.شرایط. بروز.هرکدام. درصورت.

نمایندگی.مجاز.تویوتا.مراجعه.نمایید.
.هیچ.کدام.از.چراغ.های."ON".یا."OFF" .روشن.نباشد.

.زمانی.که.کلید.روشن/.خاموش.دستی.کیسه.هوا.به.وضعیت."ON".یا."OFF".تغییر.داده.می.شود،.چراغ.نشانگر.
تغییر.نکند.
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.هشدار

  نصب صندلی کودک
به.دالیل.ایمنی،.صندلی.کودک.را.همیشه.بر.روی.صندلی.عقب.سوار.کنید..درصورتی.که.نمی.توان.از.صندلی.عقب.
استفاده.نمود،.تا.زمانی.که.کلید.روشن/.خاموش.دستی.سیستم.در.وضعیت.خاموش."OFF".قرار.دارد..می.توانید.

از.صندلی.های.جلو.استفاده.نمایید.
درصورتی.که.کلید.روشن/.خاموش.دستی.سیستم.ایربگ.در.وضعیت.روشن.ON.باقی.بماند،.ضربه.شدید.ناشی.از.

باز.شدن.)باد.شدن(.کیسه.هوا.منجر.به.صدمات.جسمی.جدی.یا.حتی.مرگ.کودک.می.گردد.
..زمانی که صندلی کودک بر روی صندلی جلو نصب نشده است

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

منجر.به.صدمات.جسمی.جدی.و.حتی.مرگ.گردد.
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 اطالعات ایمنی مرتبط با 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 نشده، از سیستم صندلی 

کودک استفاده نمایید.

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

برای.جلوگیری.از.باز.شدن.درب.های.عقب.توسط.کودکان.حین.رانندگی.یا.کارکردن.کودکان.با.شیشه.باالبرها،.
قفل.کودک.درب.عقب.یا.قفل.شیشه.باالبرها.را.فعال.نمایید..)f.صفحه.187،156(

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

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

ممکن.است.کودکان،.خودرو.را.به.حرکت.درآورده.و.دسته.دنده.را.درحالت.خالص.)N( قرار.دهند.
ممکن.است.کودکان.حین.بازی.کردن.با.شیشه.باالبرهای.برقی،.سان.روف.یا.دیگر.سیستم.ها.به.خود.صدمه.بزنند..

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

 تویوتا به طور جدی استفاده از صندلی کودک را توصیه مي نماید.

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

 نکات مهم

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

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

دستورالعمل.هاي.کلي.نصب.در.این.کتابچه.آورده.شده..است.).fصفحه.72(

اگر.قوانین.خاصي.براي.نصب.صندلی.کودک.در.کشور.محل.زندگي.تان.وجود.دارد،.براي.نصب.صندلی.کودک،.
با.نمایندگي.مجاز.تویوتا.تماس.حاصل.نمایید.

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

صندلی.های.کودک.بر.اساس.استاندارد.ECE NO .44 به.پنج.دسته.طبقه.بندي.مي.شود:
گروه.o.:.تا.10.کیلوگرم.)lb 22(.)0.تا.9 ماه(

گروه.+o :.تا.13.کیلوگرم.)lb 28(.)0.تا.2.سال(
گروه.I.:..9.تا.18.کیلوگرم.)20 تا lb 39(.)9.ماه.تا.4.سال(
گروه.II.:..15.تا.25.کیلوگرم.)34 تا lb 55(.)4.تا.7.سال(
گروه.III.:.22.تا.36.کیلوگرم.)49 تا lb 79(.)6.تا.12.سال(

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

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

صندلي.نوجوان.)صندلي.کمکي(

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

ECE NO..44.استاندارد.III و. II.همانند.گروه
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 مناسب بودن صندلی کودک برای موقعیت های مختلف 

اطالعات..ارائه.شده.در.این.جدول،.مناسب.بودن.صندلی.کودک.در.موقعیت.های.مختلف.نشستن.را.نشان.می.دهد.

.........موقعیت.نشستن

گروه.وزنی

فاقد.کلید.روشن/.
خاموش

دستی.کیسه.هوا

صندلی.سرنشین.جلو
صندلی.عقب کلید.دستی.روشن.خاموش.کیسه.هوا

ON.روشنOFF.صندلی.وسطصندلی.کناریخاموش

.0
تا.10.کیلوگرم

)تا.9.ماه(

X
.هرگز.قرار.ندهید

X
.هرگز.قرار.ندهید

U*1

L1*1

U*2,3

L1*2,3X

0+
تا.13.کیلوگرم.

)تا.2.سال(

X
X.هرگز.قرار.ندهید.هرگز.قرار.ندهید

U*1

L1*1

L2*1

U*2,3

L1*2,3

L2*2,3

X

I

9.تا.18.کیلوگرم
)9.ماه.تا.4.سال(

صندلی.رو.به.عقب
X

.هرگز.قرار.ندهید

صندلی.رو.به.عقب
X

U*1U*2,3X.هرگز.قرار.ندهید

صندلی.رو.به.جلو
UF*1

صندلی.رو.به.جلو
UF*1

III, II

15.تا.36.کیلوگرم
)4.تا.12.سال(

UF*1UF*1U*1U*2,3

L3*2,3

L4*2,3

X
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شرح.حروف.اختصاری.درون.جدول:
U:   .مناسب.برای." گروه.عمومی".صندلی.کودک.برای.استفاده.در.این.گروه.وزنی.تأیید.شده.است.

UF: .مناسب.برای." گروه.عمومی.".صندلی.کودک.روبه.جلو،.صندلی.کودک.برای.استفاده.در.این.گروه.وزنی.تأیید.شده.است.
"BASE PLATFORMد، SEAT BELT FIXATION.با.BABY SAFE PLUS ،TOYOTA G O+.مناسب.برای.  :L1

.......)تا.13.کیلوگرم(.تأیید.شده.برای.استفاده.در.این.گروه.وزنی
L2:...مناسب.برای." Maxi Cosi Cabriofix plus Easybase2 " )تا.13.کیلوگرم(.تأیید.شده.برای.استفاده.در.این.گروه.وزنی

L3:...مناسب.برای."TOYOTA KIDFIX"..)15.تا.36.کیلوگرم(.تأیید.شده.برای.استفاده.در.این.گروه.وزنی..لطفاْ.با.هر.

دو.ISOFIX.و.کمربند.ایمنی.محکم.کنید.
L4:...مناسب.برای."Roemer kidFix"..)15.تا.36.کیلوگرم(.تأیید.شده.برای.استفاده.در.این.گروه.وزنی..لطفاْ.با.هر.دو.

ISOFIX.و.کمربند.ایمنی.محکم.کنید.

X:....صندلی.برای.کودکان.در.این.گروه.وزنی.نامناسب.می.باشد.
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1*:.پشتی.صندلی.جلو.را.طوری.تنظیم.کنید.که.در.موقعیت.چهارمین.قفل.بیشترین.حالت.عمودی.را.داشته.باشد.
تشک.صندلی.جلو.را.کاماْل.به.سمت.عقب.حرکت.دهید.

اگر.پشت.سری.با.صندلی.کودک.تداخل.ایجاد.می.کند،.آن.را.پیاده.کنید.
مراحل.زیر.را.دنبال.نمایید:

..نصب.صندلی.کودک.بوسیله.پایه.نگهدارنده
هنگام.محکم.کردن.صندلی.نوزاد.در.پایه.نگهدارنده،.اگر.صندلی.کودک.با.عملکرد.پشتی.صندلی.تداخل.پیدا.

می.کند،.برای.برطرف.کردن.این.مشکل،.پشتی.صندلی.را.به.سمت.عقب.تنظیم.نمایید.
..نصب.صندلی.کودک.رو.به.جلو

اگر.پایه.نگهدارنده.کمربند.روی.شانه.در.باالی.راهنمای.)گاید(.کمربند.ایمنی.کودک.قرار.دارد،.تشک.صندلی.
را.رو.به.جلو.حرکت.دهید.

..نصب.صندلی.نوجوان
درصورتی.که.کودک.داخل.صندلی.کودک.در.موقعیت.کاماْل.عمودی.است،.پشتی.صندلی.را.در.موقعیتی.راحت.تر.

تنظیم.نمایید.
اگر.پایه.نگهدارنده.کمربند.روی.شانه.باالی.راهنمای.کمربند.ایمنی.کودک.است،.تشک.صندلی.را.به.جلو.حرکت.

دهید.
2*:..اگر.پشت.سری.با.صندلی.کودک.تداخل.می.کند،.پشت.سری.را.درآورید.

3*:..پشتی.صندلی.را.طوری.تنظیم.کنید.که.در.موقعیت.هشتمین.قفل.بیشترین.حالت.خم.شدن.به.عقب.را.داشته.باشد.
صندلی.کودک.ذکر.شده.در.جدول.ممکن.است.در.خارج.از.اروپا.موجود..نباشد.

از.دیگر.صندلی.های.کودک.که.با.صندلی.داخل.جدول.فرق.می.کند.نیز.می.توان.استفاده.نمود،.اما.مناسب.بودن.آن.باید.
با.شرکت.سازنده.و.فروشنده.کنترل.شود.
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)ISOFIX مناسب بودن صندلی کودک برای موقعیت های مختلف )دارای پایه نگهدارنده ایزوفیکس 

ایزوفیکسکالس.اندازهگروه.های.وزنی
موقعیت.ایزوفیکس.خودرو
صندلی.های.کناری.عقب

سبد.حمل.نوزاد 
FISO/L1X
GISO/L2X

)1(X

.o
0.تا.10.کیلوگرم

)تا.9.ماه(

EISO/R1
IL1*1 , IL2*1

IL3*1

)1(X

.o+

تا.13.کیلوگرم
)تا.2.سال(

EISO/R1
IL1*1 , IL2*1

IL3*1

DISO/R2IL1*1 , IL2*1

CISO/R3
IL1*1 , IL2*1

IL4*1

)1(X

I

9.تا.18.کیلوگرم
)9.ماه.تا.4.سال(

DISO/R2X

CISO/R3IL4*1

BISO/F2IUF*1,2,IL2,*1,2

B1ISO/F2X
IUF*1,2,IL2,*1,2

IL5,*1,2

AISO/F3IUF*1,2,IL2,*1,2

)1(X

III, II

15.تا.36.کیلوگرم
)4.تا.12.سال(

)1(.,X

اطالعات..ارائه.شده.در.این.جدول،.مناسب.بودن.صندلی.کودک.برای.موقعیت.های.مختلف.نشستن.را.نشان.می.دهد.
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)1(.برای.CRS .)صندلی.کودک(.که.دارای.مشخصات.کالس.اندازه..ISO/XXت )A.تا.G(.نیست.و.برای.گروه.وزنی،.سازنده.
خودرو.باید.مشخصات.صندلی.کودک.ایزوفیکس.که.در.هر.موقعیتی.توصیه.شده.را.مشخص.نماید.

شرح.حروف.اختصاری.درون.جدول.:
این در. استفاده. برای. شده. تأیید. عمومی". گروه. دسته.بندی. . ISOFIX جلو. روبه. کودک. برای.صندلی. مناسب. .:IUF 

گروه.وزنی
IL1:.تویوتا.استفاده.از."TOYOTA MIN"  تأیید.شده.برای.استفاده.در.این.گروه.وزنی.را.توصیه.می.کند.

IL2:.تویوتا.استفاده.از."TOYOTA MIDI" .برای.استفاده.در.این.گروه.وزنی.را.توصیه.می.کند.
IL3:.تویوتا.استفاده.از."Maxi Cosi Cabriofix plus Easyfix" .تایید.شده.برای.استفاده.در.این.گروه.وزنی.را.توصیه.

می.کند.
IL4:.تویوتا.استفاده.از."Hts iZi kid X3" .تایید.شده.برای.استفاده.در.این.گروه.وزنی.را.توصیه.می.کند.

IL5:.تویوتا.استفاده.از."Maxi Cosi Pearl plus Familyfix"..تایید.شده.برای.استفاده.در.این.گروه.وزنی.را.توصیه.می.کند.
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موقعیت. در. تنظیم.کنید.که. را.طوری. ،.پشتی.صندلی.  "TOYOTA MIDI" یا. ."TOYOTA MINI" از. استفاده. حین.

هشتمین.قفل.کاماْل.به.عقب.خم.شده.باشد..پایه.نگهدارنده.و.متصل.کننده.های.ایزوفیکس.را.به.ترتیب.زیر.تنظیم.
نمایید:

.پایه.های.نگهدارنده.را.در.سوراخ.هفتم،.قفل.نمایید.
.متصل.کننده.های.ایزوفیکس.را.در.سوراخ.پنجم.قفل.نمایید.

X:...موقعیت.ایزوفیکس.برای.صندلی.کودک.ایزوفیکس.در.این.گروه.وزنی.و.یا.کالس.اندازه.مناسب.نمی.باشد.
1*.:.پشتی.صندلی.را.طوری.تنظیم.کنید.که.در.موقعیت.هشتمین.قفل.کاماْل.به.عقب.خم.شده.باشد.

2* : اگر.پشت.سری.با.سیستم.صندلی.کودک.تداخل.می.کند،.پشت.سری.را.پیاده.کنید.
حین.استفاده.از.صندلی.کناری.چپ.برای.نصب.صندلی.کودک،.بر.روی.صندلی.وسط.ننشینید.

صندلی.کودک.اشاره.شده.در.جدول.ممکن.است.خارج.از.محدوده.اروپا.موجود.نباشد.
دیگر.صندلی.های.کودک.بجز.موارد.ذکر.شده.در.جدول.را.می.توان.مورد.استفاده.قرار.داد،.اّما.مناسب.بودن.سیستم.باید.

با.دقت.با.کارخانه.سازنده.صندلی.و.فروشنده.صندلی.کنترل.شود.
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 نصب صندلی کودک روی صندلی سرنشین جلو
زمانی.که.صندلی.کودک.را.بر.روی.صندلی.سرنشین.جلو.نصب.می.کنید،.موارد.زیر.را.تنظیم.نمایید:

.تشک.صندلی.را.کاماْل.به.عقب.حرکت.دهید.

راهنمای.کمربند. از. ..در.صورتیکه.قفل.کمربند.روی.شانه.جلوتر. .
ایمنی.کودک..قرار.دارد،.تشک.صندلی.را.به.جلو.حرکت.دهید.

.پشتی.صندلی.را.به.سمت.جلو.خم.کرده.و.سپس.آن.را.به.موقعیت.

اول.قفل.)بیشترین.حالت.عمود(.بازگردانید.تا.در.محل.خود.قفل.
شود.

..پشتی.صندلی.را.در.موقعیت.چهارمین.قفل،.تنظیم.نمایید.
..موقعیت.اولین.قفل ..

..موقعیت.چهارمین.قفل ..

...درصورتی.که.حین.بستن.صندلی.کودک.در.پایه.نگهدارنده،.صندلی.کودک.با.کمربند.ایمنی.تداخل.می.کند،.پشتی...
صندلی.را.به.سمت.عقب.تنظیم.کنید.تا.تداخلی.وجود.نداشته.باشد.

...درصورتی.که.صندلی.کودک.در.وضعیت.کاماْل..عمودی.قرار.دارد،.پشتی.صندلی.را.در.راحت.ترین.حالت.تنظیم.نمایید.
.درصورتی.که.پشت.سری.در.نصب.صندلی.کودک.تداخل.ایجاد.می.کند،.پشت.سری.را.پیاده.کنید. .

  انتخاب صندلی کودک مناسب
.تا.زمانی.که.کودک.به.قدر.کافی.بزرگ.شود.و.بتواند.از.کمربند.ایمنی.خود.استفاده.کند،.از.صندلی.کودک.مناسب. .

برای.کودک.استفاده.نمایید.
.اگر.کودک.برای.استفاده.از.صندلی.کودک.خیلی.بزرگ.شده.است،.کودک.را.بر.روی.صندلی.عقب.بنشانید.و.از. .

کمربند.ایمنی.خودرو.استفاده.نمایید..)f.صفحه.36(
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.هشدار

  استفاده از صندلی کودک
.استفاده.از.صندلی.کودکی.که.برای.خودرو.مناسب.نیست،.نمی.تواند.از.کودک.یا.نوزاد.کاماْل.محافظت.نماید....
درنتیجه.منجر.به.صدمات.جسمی.جدی.و.یا.حتی.مرگ.کودک.)درصورت.بروز.تصادف.یا.ترمز.ناگهانی(.می.گردد.

  پیشگیری های مرتبط با کودک
.برای.محافظت.مؤثر.در.تصادفات.خودرو.یا.ترمزهای.ناگهانی،.کودک.باید.به.طور.صحیح.با.استفاده.از.کمربند.
ایمنی.یا.صندلی.کودک.مناسب.با.سن.و.اندازه.کودک،.حفاظت.شود..نگه.داشتن.کودک.در.آغوش.برای.حفاظت.
از.کودک.مناسب.نیست..درصورت.تصادف،.ممکن.است.کودک.به.شیشه.جلو.برخورد.کرده.یا.بین.شما.و.بدنه.

داخلی.خودرو.قرار.می.گیرد.
.تویوتا.اکیداْ.استفاده.از.صندلی.کودک.مناسب.اندازه.کودک.نصب.شده.در.صندلی.عقب.را.توصیه.می.کند..براساس.
آمار.تصادفات،.کودکی.که.در.صندلی.عقب.قرار.دارد،.از.کودکی.که.در.صندلی.جلو.قرار.دارد،.وضعیت.ایمن.تری.دارد.

.خودروهای.فاقد.کلید.دستی.روشن/.خاموش.کیسه.هوا:
هرگز.صندلی.کودک.را.روی.صندلی.سرنشین.جلو.نصب.نکنید..درصورت.تصادف،.نیروی.باز.شدن.کیسه.هوای.
سرنشین.جلو.منجر.به.وارد.آمدن.صدمات.جسمی.جدی.یا.حتی.مرگ.کودک.نشسته.در.صندلی.کودک.رو.به.

عقب.نصب.شده.روی.صندلی.سرنشین.جلو.می.شود.
خودروهای.مجهز.به.کلید.دستی.روشن/.خاموش.کیسه.هوا:

در.حالت.قرار.داشتن.کلید.دستی.روشن/.خاموش.کیسه.هوا.در.حالت.روشن،..صندلی.کودک.رو.به.عقب.را.روی.
صندلی.سرنشین.جلو.نصب.نکنید.).f.صفحه.57(

بروز.تصادف.و.نیروی.شدید.باز.شدن.ناگهانی.کیسه.هوای.سرنشین.جلو.منجر.به.صدمات.جسمی.جدی.یا.حتی.
مرگ.کودک.می.گردد.

..فقط.وقتی.ناچار.هستید،.صندلی.کودک.رو.به.جلو.را.روی.صندلی.سرنشین.جلو.نصب.نمایید..چون.صندلی.

سرنشین.جلو.فاقد.قفل.کمربند.باالیی.می.باشد..از.صندلی.کودک.مجهز.به.کمربند.باالیی.در.صندلی.سرنشین.

جلو.استفاده.نمایید..تا.جاییکه.امکان.دارد.صندلی.را.به.عقب.حرکت.دهید.زیرا.کیسه.هوای.سرنشین.جلو.

راهنمای. از. جلوتر. شانه. روی. کمربند. قفل. داشتن. قرار. صورت. در. می.شود.. باز. شدیدی. نیروی. و. سرعت. با.

کمربندایمنی.صندلی.کودک،.تشک.صندلی.را.به.سمت.جلو.حرکت.دهید.در.غیراینصورت.منجر.به.آسیب.
جدی.یا.مرگ.کودک.می.شود.
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.هشدار

   پیشگیري هاي مرتبط با صندلي کودک

     در صورت حضور کودکان در خودرو

    در صورت استفاده نکردن از صندلی کودک

از.تکیه.دادن.سر.یا.هر.قسمتی.از.بدن.کودک.به.درب،.صندلی،.ستون.های.جلو.و.عقب.یا.ریل.های.

جانبی.سقف.که.محدوده.باز.شدن.کیسه.هوای.جانبی.و.پرده.ای.می.باشد،.جلوگیری.نمایید..در.صورت.

قرارداشتن.کودک.در.صندلی.کودک.دراثر.باز.شدن.این.کیسه.های.هوا،.ضربه.شدید.آنها.منجر.به.
آسیب.های.جسمی.جدی.و.یا.مرگ.کودک.می.شود.

از.انجام.دقیق.دستورالعمل.های.نصب.صندلی.کودک.که.توسط.سازنده.صندلی.کودک.ارائه.شده.است.

و.نصب.صحیح.صندلی.مطمئن.شوید..در.غیراینصورت.هنگام.بروز.تصادف.یا.ترمز.ناگهانی.باعث.آسیب.های.
جسمی.جدی.یا.مرگ.کودک.می.شود.

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.

اگر.از.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.نیاز.به.بازکردن.صندلی.کودک،.آن.را.از.خودرو.پیاده.کرده.و.در.محفظه.بار.قرار.دهید..این.کار.
از.آسیب.سرنشینان.خودرو.حین.ترمزگیری.ناگهانی،.تغییر.مسیر.ناگهانی.و.تصادف.جلوگیری.می.کند.
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 نصب صندلی کودک

با استفاده از دستوالعمل های کارخانه سازنده صندلی کودک، کمربندایمنی یا قالب های ایزوفیکس آن را 
محکم روی صندلی نصب کنید. هنگام نصب صندلی کودک، کمربند باالیی را متصل نمایید.

نصب.با.استفاده.از.کمربند.ایمنی

قالب.های.سخت.ایزوفیکس.)صندلی.کودک.ایزوفیکس(
قالب.های.پایینی.برای.صندلی.های.عقب.کناری.مورد.
استفاده.قرار.می.گیرد.)دکمه.هایی.که.محل.قالب.ها.را.

نشان.می.دهند.به.صندلی.ها.متصل.شده.اند.(

1-1...استفاده.ایمن.از.خودرو..



73

1 

ت
منی

و ا
ی 

من
ای

پایه.های.)قالب(.نگهدارنده.)کمربند.باالیی(

هریک.از.صندلی.های.عقب.دارای.یک.پایه.)قالب(.

نگهدارنده.می.باشند.)برچسب.ها،.محل.پایه.)قالب(.
نگهدارنده.را.نشان.می.دهد(.

)قالب(. پایه. دارای. کناری. عقب. صندلی.های.

پایه. محل. )برچسب.ها،. می.باشند. نگهدارنده.
نگهدارنده.را.نشان.می.دهد(.

A.تیپB.تیپ

1-1...استفاده.ایمن.از.خودرو..
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پیش.از.نصب.صندلی.کودک،.کمربند.ایمنی.مورد.استفاده.را.کنترل.نمایید.و.سپس.صندلی.کودک.را.نصب.نمایید.
بیرون. را.به.طور.کامل. به.مکانیزم.قفل.صندلی.کودک.)ALR(،.کمربند.روی.شانه. ایمنی.مجهز. در.کمربندهای.
بکشید.و.اجازه.دهید،.جمع.شدن.کمربندایمنی،.آن.را.در.حالت.قفل.قرار.دهد..در.حالت.قفل،.کمربند.بیرون.

نمی..آید..کمربند.را.مجدداْ.جمع.کنید.تا.از.حالت.قفل.خارج.شود.

.صندلی کودک - رو به عقب )صندلی نوزاد(/ صندلی کودک )قابل تبدیل(
.استفاده.از.کمربند.ایمنی.ELR.)بدون.مکانیزم.قفل.صندلی.کودک(

.کمربند.ایمنی.را.از.حالت.کاماْل.باز.شده،..در.موقعیت 1  

......قفل.هشتم.تنظیم.نمایید.)f.صفحه.173(
.موقعیت.کاماْل.باز.شده

.موقعیت.قفل.هشتم

اگر.سیستم.صندلی.کودک.با.پشت.سری.تداخل.می.کند،..پشت.سری.را.بردارید.و.سپس.صندلی.کودک.را.
نصب.کنید..)f.صفحه.176(

.سیستم.صندلی.کودک.رو.به.عقب.را.روی.صندلی.عقب.خودرو.قرار.دهید. 2  

 نصب صندلی کودک با استفاده از کمربند ایمنی

1-1...استفاده.ایمن.از.خودرو..
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.کمربند.ایمنی.را.از.درون.صندلی.کودک.عبور.دهید.و.زبانه.را.در. 3

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

.از.طریق.رد.کردن.بست.قفل.از.کمربند.روی.پا.و.شانه،.بست.قفل. 4

قفل. را. ایمنی. کمربند. نمایید..مجدداْ. نصب. زبانه. نزدیکی. در. را.

و. کنید. باز. را. قفل. دارد،. هرگونه.شل.شدگی. کمربند. اگر. کنید..
بست.قفل.را.مجدداْ.سوار.کنید.

.استفاده.از.کمربند.ایمنی.ALR .)دارای.مکانیزم.قفل.صندلی.کودک( .
.کمربند.ایمنی.را.از.حالت.کاماْل.باز.شده،..در.موقعیت 1  

......قفل.هشتم.تنظیم.نمایید.)f.صفحه.173(
.موقعیت.کاماْل.باز.شده

.موقعیت.قفل.هشتم

اگر.صندلی.کودک.با.پشت.سری.تداخل.می.کند.و.به.طور.صحیح.نصب.نمی.شود،.پس.از.پیاده.کردن.پشت.سری.
صندلی.کودک.را.سوار.کنید..)f.صفحه.176(

1-1...استفاده.ایمن.از.خودرو..
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.صندلی.کودک.را.در.حالت.رو.به.عقب.بر.روی.صندلی.عقب.نصب. 2

کنید

.کمربند.ایمنی.را.از.درون.صندلی.کودک.عبور.دهید.و..زبانه.را.در. 3

قفل.جا.بزنید..مطمئن.شوید.که.کمربند.تاب.ندارد.

.صندلی کودک- رو به جلو )صندلی قابل تبدیل(
.استفاده.از.کمربند.ایمنی.ELR.)بدون.مکانیزم.قفل.صندلی.کودک(    

.کمربند.ایمنی.را.از.حالت.کاماْل.باز.شده،..در.موقعیت 1  

......قفل.هشتم.تنظیم.نمایید.)f.صفحه.173(
.موقعیت.کاماْل.باز.شده ...

.موقعیت.قفل.هشتم ...

اگر.صندلی.کودک.با.پشت.سری.تداخل.می.کند.و.نمی.توان.آن.را.به.درستی.نصب.کرد،.صندلی.کودک.را.پس.از.
پیاده.کردن.پشت.سری.نصب.نمایید..)f.صفحه.176(

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

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

قفل.را.در.نزدیکی.زبانه.نصب.نمایید..مجدداْ.کمربند.ایمنی.

را.قفل.کنید..اگر.کمربند.هرگونه.شل.شدگی.دارد،.قفل.را.باز.
کنید.و.بست.قفل.را.مجدداْ.سوار.کنید.

2  

3

4  

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

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

1-1...استفاده.ایمن.از.خودرو..
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.استفاده.از.کمربند.ایمنی.ALR.)مجهز.به.مکانیزم.قفل.صندلی.کودک(    
.کمربند.ایمنی.را.از.حالت.کاماْل.باز.شده،..در.موقعیت 1  

......قفل.هشتم.تنظیم.نمایید.)f.صفحه.173(
.موقعیت.کاماْل.باز.شده ...

.موقعیت.قفل.هشتم ...

اگر.صندلی.کودک.با.پشت.سری.تداخل.می.کند.و.نمی.توان.آن.را.به.درستی.نصب.کرد،.صندلی.کودک.را.پس.از.
پیاده.کردن.پشت.سری.نصب.نمایید..)f.صفحه.176(

.صندلی.کودک.را.رو.به.جلو.روی.صندلی.خودرو.قرار.دهید. 2  

.کمربند.ایمنی.را.از.درون.صندلی.کودک.عبور.دهید،.زبانه.را. 3  

درون.قفل.جا.بزنید..مطمئن.شوید.کمربند.ایمنی.تاب.ندارد.

1-1...استفاده.ایمن.از.خودرو..
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.تسمه.روی.کمربند.ایمنی.را.کاماْل.بیرون.بکشید.و.اجازه.دهید. 4  

جمع.شود.و.در.موقعیت.قفل.قرار.گیرد.زیرا.در.حالت.قفل،.
کمربند.را.نمی.توانید.بیرون.بکشید.

...

.حین.فشار.دادن.رو.به.پایین.صندلی.کودک.به.صندلی.عقب،. 5  

اجازه.دهید.کمربند.روی.شانه.جمع.شود.تا.صندلی.کودک.در.
محل.خود.قرار.گیرد.

شل. که. نقطه.ای. در. شانه. روی. کمربند. شدن. جمع. از. پس.

نشدن. باز. بررسی. برای. ندارد،. وجود. کمربند. در. شدگی.
کمربند،.آن.را.بکشید.

1-1...استفاده.ایمن.از.خودرو..
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 صندلی نوجوان )صندلی کمکی(
.کمربند.ایمنی.را.از.حالت.کاماْل.باز.شده،..در.موقعیت 1  

......قفل.هشتم.تنظیم.نمایید.)f.صفحه.173(
.موقعیت.کاماْل.باز.شده .....

.موقعیت.قفل.هشتم .....

اگر.سیستم.صندلی.کودک.با.پشت.سری.تداخل.می.کند.و.نمی.توان.آن.را.به.طور.صحیح.نصب.نمود،..پس.از.پیاده.
کردن.پشت.سری،.صندلی.کودک.را.سوار.کنید..)f.صفحه.176(

.سیستم.صندلی.کودک.را.به.صورت.روبه.جلو.روی.صندلی.خودرو.قرار.دهید. 2  

نوع.پشت.بلندنوع.کمکی

.1-1..برای.استفاده.ایمن.
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را. ایمنی. بنشانید..کمربند. بر.روی.صندلی.کودک. را. .کودک. 3  

مطابق.دستورالعمل.کارخانه.سازنده.از.داخل.صندلی.کودک.

عبور.دهید.و.در.زبانه.درون.قفل.جا.بزنید..مطمئن.شوید.که.
کمربند.ایمنی.تاب.ندارد.

.....مطمئن.شوید.که.کمربند.روی.شانه.به.طور.صحیح.بر.روی.

شانه.کودک.قرار.گیرد.و.کمربند.روی.پا.نیز.تا.جای.ممکن.
پایین.قرار.دارد.
.....).f.صفحه.36(

...

با.فشاردادن.دکمه.آزاد.کردن.قفل،.کمربندایمنی.کاماْل.جمع.می.شود.

  پیاده کردن صندلی کودک نصب شده با کمربند ایمنی

.........................1-1...استفاده.ایمن.از.خودرو
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.کمربند.ایمنی.را.از.حالت.کاماْل.باز.شده،..در.موقعیت 1  

......قفل.هشتم.تنظیم.نمایید.)f.صفحه.173(
.موقعیت.کاماْل.باز.شده ...

.موقعیت.قفل.هشتم ...

اگر.سیستم.صندلی.کودک.با.پشت.سری.تداخل.می.کند.و.نمی.توان.آن.را.به.طور.صحیح.نصب.نمود،..پس.از.پیاده.
کردن.پشت.سری،.صندلی.کودک.را.سوار.کنید..)f.صفحه.176(

.فاصله.بین.تشک.و.پشتی.صندلی.را.کمی.بیشتر.کنید. 2  

.قفل.ها.را.در.میله.های.نگه.دارنده.جانبی.جا.بزنید. 3  

اگر.صندلی..کودک.کمربند.باالیی.دارد،.کمربند.باالیی.باید.در.
پایه.قالب.قرار.گیرد.

  نصب صندلی محافظ کودک با استفاده از قالب های سخت ایزوفیکس

1-1...استفاده.ایمن.از.خودرو
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  صندلی محافظ کودک دارای کمربند باالیی

.پشت.سری.را.پیاده.کنید. 1  

...

قالب.های. یا. ایمنی. کمربند. از. استفاده. با. را. کودک. صندلی. . 2  

سخت.ایزوفیکس.محکم.کنید.

.قالب.را.در.پایه.قرار.داده.و.کمربند.باالیی.را.سفت.کنید. 3  

.....مطمئن.شوید.که.کمربند.باالیی.محکم.نصب.شده.است.

.........................1-1...استفاده.ایمن.از.خودرو
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ELR نصب صندلی کودک با استفاده از کمربند  
برای.نصب.سیستم.صندلی.کودک.به.بست.قفل.احتیاج.دارید..دستورالعمل.کارخانه.سازنده.را.دنبال.نمایید..اگر.

صندلی.کودک.دارای.بست.قفل.نمی.باشد،.می.توانید.آن.را.از.نمایندگی.مجاز.تویوتا.تهیه.نمایید:
بست.قفل.سیستم.صندلی.کودک.

)شماره.قطعه:.73119-22010(

.هشدار

  نصب صندلی نوجوان )کمکی(
..برای.کمربند.ایمنی.مجهز.به.مکانیزم.قفل.صندلی.کودک.)ALR(:.به.منظور.جلوگیری.از.قرار.گرفتن.کمربند.در.
موقعیت.قفل.ALR،.کمربند.روی.شانه.را.به..طور.کامل.بیرون.نکشید..وضعیت.ALR.فقط.منجر.به.سفت.شدن.

کمربند.می.شود..این.حالت.می.تواند.منجر.به.صدمه.دیدن.یا.اذیت.شدن.کودک.گردد.
  نصب صندلی کودک

..دستورالعمل.کتابچه.راهنمای.نصب.صندلی.کودک.را.دنبال.نمایید.و.صندلی.کودک.را.در.محل.خود.محکم.کنید..اگر.

صندلی.کودک.محکم.در.محل.قرار.نگیرد،.در.صورت.بروز.تصادف،.گردش.یا.ترمز.ناگهانی،.کودک.یا.دیگر.سرنشینان.
به.شدت.صدمه.می.بینند.

.اگر.صندلی.راننده.با.نصب.صندلی.کودک.تداخل.ایجاد.می.کند.

اجازه.نمی.دهد.صندلی.محکم.نصب.شود،.سیستم.صندلی. و.

کودک.را.به.روی.صندلی.عقب.سمت.راست.)خودروهای.فرمان.

)خودروهای. چپ. سمت. عقب. صندلی. روی. یا. چپ(. سمت.
فرمان.سمت.راست(.نصب.کنید.

سیستم. نصب. در. تا. نمایید. تنظیم. را. جلو. سرنشین. صندلی. .
صندلی.کودک.تداخل.ایجاد.نکند.

1-1...استفاده.ایمن.از.خودرو
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  نصب صندلی کودک
..فقط.در.صورت.اجبار.صندلی.کودک.رو.به.جلو.را.روی.صندلی.

جلو.نصب.کنید.
جلو،.. سرنشین. صندلی. روی. به. کودک. صندلی. نصب. حین. . . .
صندلی.جلو.را.تا.جای.ممکن.به.عقب.حرکت.دهید..اگر.قالب.
کمربند.روی.شانه.جلوتر.از.راهنمای.کمربند.ایمنی.کودک.قرار.
دارد،.تشک.صندلی.را.به.جلو.حرکت.دهید...عدم.انجام.این.کار.
درصورت.باز.شدن.کیسه.هوا.منجر.به.صدمات.جسمی.جدی.یا.

حتی.مرگ.کودک.می.گردد.
.خودروهای.فاقد.کلید.دستی.روشن/.خاموش.کیسه.هوا:.هرگز.
به.روی.صندلی.سرنشین.جلو. را. به.عقب. رو. صندلی.کودک.

نصب.نکنید.
هوای. کیسه. سریع. شدن. باز. نیروی. تصادف. رخداد. درصورت. .
یا.حتی.مرگ. سرنشین.جلو.منجر.به.صدمات.جسمی.جدی.

کودک.می.گردد.

.خودروهای.مجهز.به.کلید.دستی.روشن/.خاموش.کیسه.هوا:.

در. هوا. کیسه. خاموش. روشن/. دستی. کلید. که. زمانی. هرگز.

حالت.روشن.ON.قرار.دارد،.صندلی.کودک.را.بر.روی.صندلی.
سرنشین.جلو.نصب.نکنید..)f.صفحه.57(

..درصورت.تصادف.و.باز.شدن.سریع.کیسه.هوای..سرنشین.جلو،.
منجر.به.صدمات.جسمی.جدی.یا.حتی.مرگ.می.گردد.

.........................1-1...استفاده.ایمن.از.خودرو
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  برای نصب صندلی کودک
که. دارد. قرار. جلو. سرنشین. آفتابگیر. کناری. لبه. بر. برچسبی. .
نشان.دهنده.ممنوعیت.نصب.صندلی.کودک.رو.به.عقب.بر.روی.

صندلی.سرنشین.جلو.می.باشد.
...جزئیات.شکل.در.جدول.زیر.نمایش.داده.شده.است.

1-1...استفاده.ایمن.از.خودرو
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نصب صندلي کودک
اگر.قوانین.خاصی.برای.نصب.صندلي.کودک.در.محل.زندگي.شما.وجود.دارد.براي.اطالع.از.قوانین.فوق.با.

نمایندگي.هاي.مجاز.تویوتا.تماس.حاصل.نمایید.
حالت. در. ممکن. جاي. تا. را. صندلي. دو. هر. پشتي. وسط،. عقب. صندلي. روي. کودک. صندلي. نصب. هنگام.
.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.چرخش.و.ترمزگیری.ناگهاني،.مي.تواند.منجر.به.

صدمات.جسمي.جدي.یا.حتي.مرگ.کودک.گردد.
همیشه.حین.نصب.صندلي.نوجوان.از.قرار.داشتن.کمربند.روي.شانه،.در.عرض.شانه.کودک.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.قفل.بودن.کمربند.و.زبانه.آن.و.تاب.نداشتن.کمربند.اطمینان.حاصل.نمایید.

صندلي.کودک.را.به.جلو.و.عقب،.چپ.و.راست.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.کارخانه.سازنده.را.دنبال.نمایید.
صندلی. نصب. برای. چپ. سمت. صندلی. از. استفاده. حین.
کودک،.بر.روی.صندلی.وسط.ننشینید..ممکن.است.کمربند.
باال. از.حد. بیش. مثال. به..طور. نکند،. به.درستی.عمل. ایمنی.
قرار.می.گیرد.و.یا.شل.می.افتد.که.درصورت.تصادف.یا.ترمز.
ناگهانی،.منجر.به.صدمات.جسمی.جدی.یا.حتی.مرگ.کودک.

می.گردد.

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.حین.بروز.تصادف.یا.ترمز.ناگهاني،.مي.تواند.منجر.به.صدمات.جسمي.جدي.یا.حتي.مرگ.
کودک.گردد.

نصب صحیح صندلي کودک با استفاده از قالب ها

.........................1-1...استفاده.ایمن.از.خودرو
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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.مدنظر.قرار.دهید.
.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.شود.

نکات مهم حین رانندگي
درب.پشتی.را.بسته.نگه.دارید.

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

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

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

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

خودرو.را.گارانتي.نمي.کند.

 سیستم ایموبالیزر موتور )ضد سرقت(

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

نشان.می.دهد.سیستم.در.حال.کار.کردن.است.
پس.از.جا.زدن.سوئیچي.ثبت..شده.در.کلید.موتور،.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،.عملکرد.سیستم.را.نشان.مي دهد.

پس.از.قرار.دادن.کلید.موتور.در.وضعیت.تجهیزات.جانبي.ACCESSORY.یا.روشن.IGNITION ON.چشمک.زدن.
چراغ.نشانگر.متوقف.شده،.تا.غیرفعال.شدن.سیستم.را.نشان.دهد.
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سیستم.ایموبالیزر.خودرو.نیاز.به.سرویس.ندارد.
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.

شرایطي که منجر به نقص سیستم مي شود.

 زمانی که سیستم ضدقفل فعال شده است )درصورت مجهز بودن(
ممکن.است.با.غیرفعال.کردن.سیستم.ایموبالیزر،.موتور.روشن.نشود.)f.صفحه.100(

 تاییدیه سیستم ایموبالیزر موتور
.خودروهای.فروخته.شده.در.کشور.تایوان

.خودروهای.فروخته.شده.در.کشور.سنگاپور

.خودروهای.فروخته.شده.در.کشور.جامائیکا
..این.محصول.تأیید.شده.توسط.جامائیکا.است:.عالمت.SMA ،.شناسایی.کننده.تجهیزات.بر.روی.محصول.حک.

شده.است.

.2-1..سیستم.ضد.سرقت
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.خودروهاي.فروخته.شده.در.پاناما،.جمهوري.دومینیکن،.برمودا،.پرو،.آروبا.و.اتیوپي
MOZRI -/42BTY : FCC ID

NI4TMIMB-,3 : FCC ID

این.دستگاه.مطابق.با.بخش.15.قوانین.FCC.است..عملکرد.آن.در.معرض.دو.شرط.زیر.قرار.دارد.:.)1(.این.وسیله.

منجر.به.تداخالت.مضر.نمي.گردد..و.)2(.این.وسیله.هرتداخلی.را.دریافت.می.کند.که.شامل.تداخالتی.است.که.منجر.
به.عملکرد.ناخواسته.می.شود.

: FCC.اخطار
هر.گونه.تغییر.و.دستکاری.در.این.دستگا.ه.ها.توسط.اشخاص.می.تواند.منجر.به.باطل.شدن.مجوز.کاربر.برای.استفاده.از.

این.دستگاه.ها.شود.
.برای.خودروهای.فروخته.شده.در.برزیل

.توجه
 براي اطمینان از عملکرد صحیح سیستم

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

...
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 سیستم قفل دوگانه*

از دوطرف داخل و خارج خودرو  باز شدن قفل درب ها  با غیرفعال کردن عملکرد  به خودرو  دسترسي 
امکان پذیر نیست.

خودروهایي.که.از.این.سیستم.استفاده.مي.کنند.داراي.برچسب.
بر.روي.شیشه.پنجره.هر.دو.درب.جلو.هستند..

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

استفاده.از.سیستم.ورود.)خودروهای.مجهز.به.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند(.:
ظرف.5.ثانیه.محدوده.سنسور.روي.دستگیره.بیروني.درب.جلو.را.دوبار.لمس.کنید..

استفاده.از.فرستنده.کنترل.از.راه.دور:
..را.دوبار.فشار.دهید.. ظرف.5.ثانیه.دکمه..

با.استفاده.از.عملکرد.ورود.)خودروهاي.مجهز.به.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند(:
دستگیره.درب.بیروني.جلو.را.نگه.دارید.

.را.فشار.دهید. استفاده.از.فرستنده.کنترل.از.راه.دور:.دکمه.

  تنظیم سیستم قفل دوگانه

  غیرفعال نمودن سیستم قفل دوگانه

.هشدار

 پیشگیري هاي مرتبط با سیستم قفل دوگانه
...هرگز.زماني.که.افراد.داخل.خودرو.هستند.سیستم.قفل.دوگانه.را.فعال.نکنید.چرا.که.درب.ها.از.داخل.خودرو.باز.

نمي.شوند.

....*.:.در.صورت.مجهز.بودن
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 آژیر*

زماني.که.ورود.غیرمجاز.به.خودرو.شناسایي.مي.شود،.آژیر.با.چراغ.و.صدا.هشدار.می.دهد..
زماني.که.آژیر.را.تنظیم.کنید،.در.مواقع.زیر.به.صدا.در.مي.آید:

..بجز.کشور.آفریقایي.جنوبي
.درب.قفل.شده.به.هر.روشي.به.جز.استفاده.از.عملکرد.ورود،.فرستنده.کنترل.از.راه.دور.یا.سوئیچ.معمولی.باز.شده.

یا.قفل.آن.باز.شود..)درب.ها.مجدداً.به.طور.اتوماتیک.قفل.مي.شوند.(
.درب.موتور.باز.شود.

.سنسورهاي.ورود.غیرمجاز،.حرکت.چیزي.درون.خودرو.را.شناسایي.مي.کنند..)فردي.به.صورت.غیرمجاز.وارد.خودرو.شود.(
.مخصوص.کشور.آفریقاي.جنوبي

.درب.قفل.شده.به.هر.روشي.به.جز.استفاده.از.عملکرد.ورود،.فرستنده.کنترل.از.راه.دور.یا.سوئیچ.معمولی.باز.شده. .

یا.قفل.آن.باز.شود..)درب.ها.مجددا.به.طور.اتوماتیک.قفل.مي.شوند.(
..درب.موتور.باز.شود.

..سنسورهاي.ورود.غیرمجاز،.حرکت.چیزي.درون.خودرو.را.شناسایي.مي.کنند..)فردي.غیرمجاز.وارد.خودرو.شود.(

  آژیر

....*.:.در.صورت.مجهز.بودن
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  تنظیم کردن سیستم آژیر

  غیرفعال یا متوقف کردن آژیر

تمامي.درب.ها.و.درب.موتور.را.ببندید.و.با.استفاده.از.عملکرد.

ورود.یا.فرستنده.کنترل.از.راه.دور.تمام.درب.ها.را.قفل.نمایید..
سیستم.پس.از.30.ثانیه.به.طور.اتوماتیک.فعال.مي.شود.

با. مي.توان. را. نشانگر. چراغ. جنوبي،. آفریقاي. کشور. جز. به.
سوئیچ.معمولی.فعال.نمود.

به.حالت. از.حالت.روشن. نشانگر. فعال.شدن.سیستم،.چراغ. از. پس.
چشمک.زن.تغییر.موقعیت.مي.دهد..

به.یکي.از.روش.هاي.زیر.آژیر.را.غیرفعال.یا.متوقف.نمایید:
.به.جز.کشور.آفریقایي.جنوبي

.با.استفاده.از.سیستم.ورود،.فرستنده.کنترل.از.راه.دور.یا.سوئیچ.معمولی.قفل.درب.ها.را.باز.کنید.
را. موتور. یا. قرار.دهید.  IGNITION ON روشن. یا. .ACCESSORY تجهیزات.جانبي. موقعیت. در. را. .سوئیچ.

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

.مخصوص.کشور.آفریقاي.جنوبي
.با.استفاده.از.عملکرد.ورود.)خودروهاي.مجهز.به.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند(.یا.فرستنده.کنترل.از.راه.

دور.قفل.درب.ها.را.باز.نمایید.
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 تعمیر و نگهداري سیستم
سیستم.آژیر.خودرو..نیازی.به.سرویس.ندارد.

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

..کسي.درون.خودرو.نباشد.
..پیش.از.فعال.کردن.آژیر،.پنجره.ها.و.سان.روف.)در.صورت.مجهز.بودن(.بسته.شده.باشند.

..اشیاء.قیمتی.یا.شخصی.درون.خودرو.باقی.نمانده.باشد..
 فعال کردن آژیر

آژیر.در.موارد.زیر.ممکن.است.فعال.شود.
)متوقف.کردن.آژیر.سیستم.آژیر.را.غیرفعال.مي.کند.(

..قفل.درب.ها.با.استفاده.از.سوئیچ.باز.شده.اند.
)خودروهاي.مخصوص.کشور.آفریقای.جنوبی( .

.فرد.داخل.خودرو،.درب.ها.یا.درب.موتور.را.باز.کند.

.حین.قفل.بودن.خودور،.باتری.مجدد.شارژ.یا.تعویض.گردد.
...)f.صفحه.669(
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  قفل درب با استفاده از آژیر
.زماني.که.آژیر.عمل.مي.کند.براي.جلوگیري.از.ورود.افراد،.درب.ها.به.طور.اتوماتیک.قفل.مي.شوند.

.در.صورت.فعال.بودن.آژیر.از.رها.کردن.سوئیچ.در.داخل.خودرو.اجتناب.نمایید.و.مطمئن.شوید.حین.شارژ.یا.تعویض.
باتري،.سوئیچ.داخل.خودرو.نیست.

  سفارشی سازي
به. مجهز. )خودروهای. معمولی. سوئیچ. از. استفاده. از. پس. آژیر. غیرفعال.شدن. مي.توان. آفریقاي.جنوبي،. کشور. در.
سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند(.براي.باز.کردن.قفل.را.تنظیم.نمود..)مشخصه.های.سفارشی.سازي:f.صفحه.700(

.2-1..سیستم.ضد.سرقت
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سنسور.ورود.غیرمجاز.هرگونه.حرکت.یا.ورود.غیرمجاز.به.خودرو.را.شناسایی.می.کند..در.صورت.شناسایی.ورود.
غیرمجاز.یا.هر.حرکتی.درون.خودرو،.آژیر.فعال.می.شود.

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

 تنظیم سنسور ورود غیرمجاز
سنسور.ورود.غیرمجاز.پس.از.فعال.شدن.سیستم.به.طور.اتوماتیک.فعال.مي.شود..

)f.صفحه94(
 لغو عملکرد سنسور ورود غیرمجاز

در.صورت.قرار.دادن.حیوان.خانگی.یا.هر.شی.ء.متحرک.درون.خودرو،.پیش.از.فعال.کردن.آژیر.از.توقف.عملکرد.
سنسور.ورود.غیرمجاز.اطمینان.حاصل.کنید.زیرا.سیستم.شناسایی.حرکت،.فعال.خواهد.شد.

.سوئیچ.موتور.را.در.حالت.خاموش.قرار.دهید.. 1  

.کلید.لغو.سنسور.ورود.غیرمجاز.را.فشار.دهید.. 2  

ورود. سنسور. بودن. غیرفعال. حین. آژیر. کردن. فعال. براي.

کردن. غیرفعال. از. دقیقه.پس. .5 باید.ظرف. آژیر. غیرمجاز،.
سنسور،.فعال.شود..

 IGNITION.هر.بار.حین.قرار.دادن.سوئیچ.در.موقعیت.روشن
ON.سنسور.ورود.غیرمجاز.فعال.مي.شود..

  سنسور ورود غیرمجاز
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 لغو و فعال کردن اتوماتیک سنسور ورود غیرمجاز
.آژیر.حتي.زماني.که.سنسور.ورود.غیرمجاز.لغو.شده،.فعال.خواهد.شد.

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

.خودروهاي.مجهز.به.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند:.پس.از.لغو.سنسور.ورود.غیرمجاز،.فشار.دادن.سوئیچ.یا.باز.

کردن.درب.ها.با.استفاده.از.عملکرد.ورود.یا.فرستنده.کنترل.از.راه.دور،.سیستم.ورود.غیرمجاز.مجددا.فعال.خواهد.
شد.

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

...در.مواقع.زیر.ممکن.است.سنسور.آژیر.را.فعال.کند:
.پنجره.یا.سان.روف.)در.صورت.مجهز.بودن(.باز.باشد.

...در.این.موارد.سنسور.ممکن.است.موارد.زیر.را.شناسایي.کند:
.باد.یا.حرکت.اجسام.همانند.برگ.ها.یا.حشرات...داخل.خودرو.... .
.امواج.آلتراسونیک.)فراصوتی(.تولیدي.دستگاه.هایي.همانند.

سنسور.ورود.غیرمجاز.دیگر.خودروها
.حرکت.افراد.بیرون.از.خودرو. .

لباس.هاي. یا. آویزان. جانبي. تجهیزات. همانند. متحرک،. اجسام. .
آویخته.از.قالب.درون.خودرو.باشند.

.مکان.هایي.با.لرزش.یا.صداي.شدید.یا.موقعیت.هایي.که.خودرو.را.در.معرض.ضربه.یا.لرزش.مکرر.قرار.مي.دهند:
.حین.پارک.کردن.در.پارکینگ

.زماني.که.خودرو.به.وسیله.تریلر،.قطار.و.یا.قایق.موتوری.حمل.مي.شود.
.زماني.که.یخ.چسبیده.به.خودرو.جدا.مي.شود.

.زماني.که.خودرو.در.کارواش.هاي.اتوماتیک.یا.فشار.باالی.آب.قرار.دارد.
.زماني.که.رعد.و.برق.یا.طوفان.وجود.دارد.
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.توجه
. مطمئن شدن از عملکرد صحیح سنسور ورود غیرمجاز

.براي.اطمینان.از.عملکرد.صحیح.سنسورها،.آنهارا.لمس.نکنید.و.با.چیزي.نپوشانید.

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

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

...............................2-1..سیستم.ضد.سرقت
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  تجهیزات ضدسرقت*
توافق )فعال کردن ( با خدمات دهنده براي استفاده از ابزار ضدسرقت ضروري است پس از توافق )فعال 
کردن( خدمات متفاوتي از طریق خدمات دهنده، شامل دریافت اطالعات موقعیت خودرو و جلوگیري از 

فعال شدن موتور ارائه می شود.
انواع خدمات فراهم شده بسته به خدمات دهنده متفاوت است. برای آگاهی از جزئیات لطفا با خدمات 

دهنده تماس بگیرید.

 باتري کمکی
.در.تجهیزات.ضدسرقت،.باتري.کمکی.نیز.وجود.دارد.که.در.صورت.خالی.شدن.یا.برداشتن.باتری.خودرو.مورد.
استفاده.قرار.مي.گیرد..مطمئن.شوید.که.باتري.کمکی.در.شرایط.خوبي.است.و.در.نتیجه.تجهیزات.ضدسرقت.در.

مواقع.اضطراري.به.درستي.عمل.مي.کند.
..فواصل.زماني.تعویض.باتري.کمکی.براساس.محیطي.که.باتري.در.آن.استفاده.مي.شود،.متفاوت.است..باتري.کمکی.
داراي.حداقل.عمر.مفید.12ماهه.در.شرایط.استفاده.عادي.است..فواصل.زماني.تعویض.را.با.خدمات.دهنده.خود.

کنترل.نمایید.
 گواهي نامه هاي ابزار ضدسرقت )خودروهاي فروخته شده در برزیل(

....*.:.در.صورت.مجهز.بودن

.2-1..سیستم.ضد.سرقت
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صفحه نمایشگر )جلو داشبورد(     2 

2. صفحه نمایشگر )جلو داشبورد(
102 .................................. نشانگرها و چراغ های هشدار 
108 ................................................... عقربه ها و درجه ها 

صفحه نمايش چندمنظوره
110 .......................................................................)A تیپ(

صفحه نمايش چندمنظوره
   115 .......................................................................)B تیپ(
اطالعات مصرف سوخت........................................... 123



  2.  صفحه نمايشگر102

  صفحه نمایشگر )جلو داشبورد( 

 نشانگرها و چراغ های هشدار

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

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

A خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چندمنظوره تیپ
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پنل وسط

)BSM آینه  بغل )خودروهاي مجهز به

 2.  صفحه نمايشگر 

B خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چندمنظوره تیپ 
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  چراغ هاي هشدار 

چراغ های هشدار نقص بوجود آمده در سیستم های خودرو را به اطالع راننده می رساند.

چراغ هاي هشدار اصلي*1
)fصفحه 627(

چراغ هشدار باز بودن درب
)fصفحه 618(

چراغ هاي هشدار سیستم ترمز *1
چراغ يادآوري کمربند ايمني)fصفحه 615( 

 )fصفحه 618(

1*
چراغ هشدار سیستم شارژ

 )fصفحه616(
چراغ هشدار پايین بودن سطح بنزين

)fصفحه 618(

چراغ  نشانگر نقص*1
)fصفحه 616(

1*

]
مايع  دماي  بودن  باال  هشدار  چراغ 

خنک کننده موتور
)fصفحه 618(

روغن *1 فشار  بودن  پايین  هشدار  چراغ  
موتور )fصفحه 616(

روغن *1 دماي  بودن  باال  هشدار  چراغ 
گیربکس اتوماتیک
)fصفحه 617(

چراغ هشدار کیسه هوا*1
)fصفحه 616(

1*
گشتاور  کنترل  سیستم  هشدار  چراغ 

4WD دينامیک
)fصفحه 619(

1*ABS چراغ هشدار ترمز
)fصفحه 616(

1*
نمودن  تراز  سیستم  هشدار  چراغ 

اتوماتیک نور چراغ هاي جلو
)fصفحه 617(

1*
چراغ هشدار سیستم نیروی کمکی فرمان 

)fصفحه 616(
چراغ هشدار کروز کنترل

)fصفحه 617(

چراغ نشانگر لغزش *1
)سیستم کنترل پايداری الکترونیکی(

)fصفحه 617(

استارت  و  ورود  سیستم  نشانگر  چراغ 
هوشمند )fصفحه 617 ،621(

)زرد(

)در صورت مجهز بودن(

)در صورت مجهز بودن(

)قرمز(

)در صورت مجهز بودن(

)در صورت مجهز بودن(
)در صورت مجهز بودن(

)در صورت مجهز بودن(

)زرد(

)در صورت مجهز بودن(
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چراغ هشدار سرعت    
 )fصفحه 618(

چراغ هشدار فشار باد الستیک   *1
)fصفحه 619(

چراغ نشانگر سنسور کمکي پارک تويوتا    *2,3
)fصفحه 617،619(

ايمني  کمربند  يادآوري  چراغ هاي 
سرنشینان عقب  
 )fصفحه 618(

1*
چراغ هشدار BSM نشانگر نقطه کور

)fصفحه 617(

)در صورت مجهز بودن(

)در صورت مجهز بودن(

)در صورت مجهز بودن(

)در صورت مجهز بودن(

)در صورت مجهز بودن(

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

يا روشن باقی بماند نقصي در سیستم وجود دارد . براي بازرسي خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نمايید.
2*: چراغ ها چشمک میزنند تا نقص در سیستم را نشان دهند.

3*: در صورت کثیف بودن يا پوشیده شدن سنسور کمکی پارک تويوتا بوسیله برف و يخ، اين چراغ روشن می شود.

چراغ هاي نشانگر حالت عملکردي سیستم هاي مختلف خودرو را به راننده نشان می دهند.

 چراغ هاي نشانگر

                                                         

نشانگر چراغ هاي راهنما
 )fصفحه 265(

نشانگر چراغ مه شکن جلو
)fصفحه 282(

نشانگر نور باالي چراغ هاي جلو
)fصفحه 271(

نشانگر چراغ مه شکن عقب
 )fصفحه 282(

نشانگر نور باالي اتوماتیک
)fصفحه 276(

نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند 
 )fصفحه 228(

)در صورت مجهز بودن(

)در صورت مجهز بودن(

)در صورت مجهز بودن(

)سبز()در صورت مجهز بودن(



2.  صفحه نمايشگر106

چراغ نشانگر کروز کنترل
)fصفحه 297(

)مصرف   "ECO MODE" نشانگر  چراغ 
سوخت اقتصادی(
)fصفحه 241(

کروز  )تنظیم   "SET" نشانگر  چراغ 
کنترل( )fصفحه 297( 

1*

چراغ نشانگر تغییر دنده
 )fصفحه 262(

چراغ نشانگر لغزش *2,1
)سیستم کنترل پايداری الکترونیکی(

 )fصفحه318(

سوخت *1 )مصرف  رانندگی  نشانگر  چراغ 
اقتصادی(

)fصفحه 200(

)کنترل *1  "VSC OFF"نشانگر چراغ  
تعادل خودرو(

)fصفحه 318(

چراغ نشانگر قفل چهار چرخ محرک*1
)fصفحه 315(

1*   
)غیرفعال   "TRC OFF"نشانگر چراغ  

کردن کنترل کشش(
)fصفحه 318(

1* "AUTO LSD"نشانگر چراغ  
لغزش  خودکار  )محدودکننده 

ديفرانسیل(
)fصفحه 318(

مايع  سطح  بودن  پايین  نشانگر  چراغ  
خنک کننده 

چراغ نشانگر سنسور کمکی پارک تويوتا
)fصفحه 309(

چراغ نشانگر پیش گرمگن
)fصفحه 224،228(

رانندگی  )هشدار   "LDA"نشانگر چراغ  
بین خطوط(

)fصفحه 301(
چراغ نشانگر سیستم کنترل کمکی *1

حرکت در سرازيری
)fصفحه 326(

3* "BSM"بیرونی بغل  آينه  نشانگر  چراغ  
)نشانگر نقطه کور(
)fصفحه 329(

چراغ نشانگر امنیت
)fصفحه 89،93(

1*
 PASSENGER AIR"نشانگر چراغ  

BAG" )کیسه هوای سرنشین(
)fصفحه 57(

چراغ  نشانگر"SPORT" )اسپرت(
)fصفحه 241(

)درصورت مجهز بودن(
)درصورت مجهز بودن(

)درصورت مجهز بودن(

)درصورت مجهز بودن(

)درصورت مجهز بودن(

)درصورت مجهز بودن(

)درصورت مجهز بودن(

)درصورت مجهز بودن(

)درصورت مجهز بودن(

)درصورت مجهز بودن(

)درصورت مجهز بودن(

)درصورت مجهز بودن(

)درصورت مجهز بودن(

)درصورت مجهز بودن(

)درصورت مجهز بودن(
)آبی(

)درصورت مجهز بودن(

)درصورت مجهز بودن(

)درصورت مجهز بودن(

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

به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه کنید.
2*: چراغ چشمک مي زند تا عملکرد سیستم را نشان دهد.

3*: براي اطمینان از عملکرد، چراغ نشانگر آينه بغل بیرونی BSM در شرايط زير روشن مي شود:
 زماني که سوئیچ موتور در موقعیت روشن "ON" )خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( يا وضعیت 
 BSM خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار دارد در حالي که کلید اصلي( IGNITION ON

در حالت روشن است. 
 زماني که کلید اصلي BSM در حالت روشن "ON" قرار دارد و سوئیچ موتور در موقعیت روشن "ON")خودروهاي 
فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( يا موقعیت IGNITION ON )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت 

هوشمند( قرار داشته باشد. 
اگر سیستم به طور صحیح عمل کند، چراغ نشانگر آينه بغل بیرونی BSM پس از چند ثانیه خاموش مي شود. 

اگر چراغ نشانگر آينه بغل بیرونی BSM روشن نشود يا روشن باقی بماند، ممکن است نقصي در سیستم وجود داشته 
باشد. در اين حالت براي بازرسي خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نمايید. 

 هشدار

 اگر چراغ اخطار سیستم ایمني روشن نشد
اگر حین استارت زدن موتور، چراغ اخطار سیستم ايمني همانند سیستم ABS و SRS روشن نشد، ممکن است سیستم 
براي حفاظت از شما در تصادف در دسترس نباشد که مي تواند منجر به صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد. 

بالفاصله براي بازرسي خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نمايید.

 توجه
 براي جلوگیري از صدمه دیدن موتور و قطعات آن

 اگر چراغ اخطار باال بودن دماي مايع خنک کننده روشن است يا چشمک مي زند. موتور داغ کرده است. در اين 
موارد بالفاصله خودرو را در مکاني امن متوقف نمايید و پس از خنک شدن کامل، موتور را کنترل و بررسی نمايید.

 )f صفحه 671(
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عقربه ها و درجه ها

A خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چندمنظوره تیپ

B خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چندمنظوره تیپ

واحد نمايش سرعت سنج ممکن است بسته به ناحیه رانندگي شما متفاوت باشد. 
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دور سنج 
تعداد دور موتور را در هر دقیقه نشان مي دهد. 

سرعت سنج 
سرعت خودرو را نشان مي دهد. 

گیج سوخت
میزان سوخت باقي مانده درون باک را نشان مي دهد. 

)CVT وضعیت دنده و محدوده دنده )خودروهاي مجهز به گیربکس اتوماتیک يا
موقعیت دنده انتخابي يا محدوده دنده انتخابي را نشان مي دهد )f صفحه 239، 252(

صفحه نمايش چندمنظوره
اطالعات مختلف مرتبط با رانندگي را به راننده نشان مي دهد. )f صفحه 110، 115(

 توجه
 براي جلوگیري از صدمه دیدن موتور و قطعات آن

اجازه ندهید عقربه نشانگر دورسنج وارد محدوده قرمز )نشانگر حداکثر دور موتور( شود.
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  محتویات صفحه نمایش

صفحه نمايش چندمنظوره، اطالعات مختلف در ارتباط با رانندگي شامل دماي هواي بیرون در حال حاضر را در 
اختیار راننده قرار مي دهد.

نمايش دماي هواي بیرون 
نشان دهنده دماي هواي بیرون است. محدوده دماي نمايشي 

از )400F-( 400C- تا )500C)1220F است.
گیج دماي مايع خنک کننده موتور 

دماي مايع خنک کننده موتور را نشان مي دهد.
موقعیت دنده و محدوده دنده

)CVT خودروهاي مجهز به گیربکس اتوماتیک يا(
موقعیت دنده انتخابي يا محدوده دنده انتخابي را نشان مي دهد. 

)f صفحه 239، 252(
اطالعات سفري )f صفحه 111(

دورسنج، کیلومترشمار سفري، مسافت قابل رانندگی، مصرف 
سوخت و ديگر اطالعات مرتبط با رانندگي را نشان مي دهد. 

کنترل روشنايی صفحه نمايشگر
)f صفحه113(

2.  صفحه نمايشگر

)A صفحه نمایش چندمنظور )تیپ



111
گر

یش
نما

حه 
صف

2 

  اطالعات سفر

2.  صفحه نمايشگر

 تغییر صفحه نمایش
موارد نمايش را مي توان با فشار دادن دکمه "DISP" تغییر داد.

  کیلومترشمار
کل مسافت طي شده توسط خودرو را نشان مي دهد.

"B" و "A" مسافت سنج سفر 
را  مسافت سنج  کردن  صفر  آخرين  از  خودرو  توسط  شده  طي  مسافت 
نمايش مي دهد. از مسافت سنج سفر "A"و "B" مي توان براي ثبت کردن و 

نمايش مسافت هاي مختلف به طور مستقل استفاده نمود.
صفر  را  نمايش  حال  در  سفر  مسافت سنج   ،  "DISP" دکمه  داشتن  نگه 

مي کند.

 مصرف سوخت در حال حاضر
میزان مصرف سوخت فعلی را نمايش مي دهد. 
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 متوسط مصرف سوخت
متوسط مصرف سوخت از آخرين صفر کردن را نمايش مي دهد. 

  اين عملکرد از طريق فشار دادن دکمه "DISP" به مدت بیش از يک ثانیه 
حین نمايش متوسط مصرف سوخت، صفر خواهد شد. 

  از مقدار متوسط مصرف سوخت نمايشي به عنوان مرجع استفاده نمائید. 

 سرعت متوسط خودرو
سرعت متوسط خودرو از آخرين استارت زدن خودرو را نشان مي دهد.

 محدوده رانندگي
مسافت تقريبي قابل رانندگي با مقدار سوخت باقي مانده را نشان مي دهد. 

  اين مسافت براساس مصرف سوخت متوسط محاسبه شده است. درنتیجه، 
ممکن است مسافت واقعي قابل رانندگي با مقدار نمايشي متفاوت باشد.

  زماني که فقط مقدار کمي سوخت به باک افزوده شده است، ممکن است 
مقدار نمايشي به روز )update( نشود. حین سوختگیري، موتور را خاموش 
صفحه  شود،  سوختگیري  موتور  کردن  خاموش  بدون  خودرو  اگر  نمايید. 

نمايش به روز نمي شود. 
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2.  صفحه نمايشگر

 کنترل روشنایي صفحه نمایشگر
کنترل روشنايي صفحه نمايشگر را نشان مي دهد. 

حین روشن بودن چراغ هاي عقب، فشار دادن و نگه داشتن دکمه بیش از يک 
ثانیه میزان روشنايي صفحه نمايشگر را تنظیم مي کند. 

)CVT سفارشي سازي چراغ نشانگر رانندگي اقتصادي )خودروهاي مجهز به گیربکس اتوماتیک یا  

چراغ نشاگر رانندگي اقتصادي )ECO( را مي توان فعال يا غیرفعال نمود. 
 "DISP" 1 زماني که کیلومترشمار نمايش داده مي شود، دکمه  

چراغ  سفارشی سازي  صفحه  تا  داريد  نگه  و  دهید  فشار  را 
نشانگر رانندگي اقتصادي )ECO( نمايش داده شود. 

  2 براي روشن يا خاموش نمودن چراغ نشانگر رانندگي اقتصادي دکمه "DISP" را فشار دهید. 

3 دکمه "DISP" را فشار دهید و نگه داريد تا تنظیمات کامل شود. 
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 حین جدا کردن و اتصال مجدد ترمینال هاي باتري
    اطالعات زير صفر مي شوند: 

 "B" و "A" مسافت سنج سفر  
مصرف سوخت متوسط  
سرعت متوسط خودرو  
مسافت قابل رانندگی  

  نمایش دماي هواي بیرون
در موقعیت هاي زير، ممکن است دماي هواي بیرون به طور صحیح نمايش داده نشود يا تغییرات بیش از مقدار مورد 

نیاز طول بکشد. 
  حین توقف، يا رانندگي با سرعت کم )حدود ]20km/h ]12mph يا کمتر (

حین تغییر ناگهاني دماي بیرون )ورودي / خروجي پارکینگ، تونل ها و غیره(  
  زماني که "0C--" نمایش داده مي شود

سیستم نقص دارد. خودرو را به نمايندگي مجاز تويوتا ببريد. 
  سفارشي سازي

تنظیمات را مي توان تغییر داد. )مشخصه های سفارشي سازي:f صفحه 700(

 توجه
 صفحه نمایش چندمنظوره در دماي پایین

پیش از استفاده از صفحه نمايش کريستال مايع صبر کنید تا داخل خودرو گرم شود. در دماي خیلي پايین، 
صفحه نمايش اطالعات را به آرامی نمايش مي دهد و تغییر صفحه نمايش با تأخیر انجام مي شود.
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2.  صفحه نمايشگر

)B صفحه نمایش چندمنظوره )تیپ 

 محتویات صفحه نمایش

صفحه نمايش چندمنظوره اطالعات مختلف مرتبط با رانندگي از جمله دماي هواي بیرون را به اطالع راننده مي رساند. 
 نمايش دماي هواي بیرون 

   )f صفحه 117(
 گیج دماي مايع خنک کننده موتور

   دماي مايع خنک کننده موتور را نشان مي دهد. 
 کیلومترشمار و مسافت سنج سفر

    )fصفحه 116(
 اطالعات سفر )f صفحه 117(

اطالعات  ديگر  و  سوخت  مصرف  رانندگي،  قابل  مسافت 
مرتبط با رانندگي را نشان مي دهد. 

 کنترل روشنايي صفحه نمايشگر 
    )f صفحه 116(

 نمايش LDA )هشدار رانندگی بین خطوط( 
   )در صورت مجهز بودن( )f صفحه 303(

زماني که سیستم استفاده مي شود، به طور اتوماتیک نمايش داده 
مي شود. با فشار دادن دکمه "DISP" ، صفحه نمايش تغییر مي کند 

)f صفحه 116(
 پیغام هاي هشدار )f صفحه 627(

زماني که مشکلي در يکي از سیستم هاي خودرو رخ مي دهد به طور 
اتوماتیک، نمايش داده مي شود. با فشار دادن دکمه "DISP"، صفحه 

نمايش تغییر مي کند. ) f صفحه 116(
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 تغییر صفحه نمایش
موارد نمايشي را با فشار دادن دکمه تغییر صفحه کیلومتر 

شمار / مسافت سنج سفر مي توان تغییر داد.

 کیلومترشمار
کل مسافت طي شده توسط خودرو )از آخرين صفرکردن مسافت سنج( 

را نمايش مي دهد.

"B" و "A" مسافت سنج سفر 
مسافت طی شده توسط خودرو از آخرين صفر کردن مسافت سنج نمايش 
داده می شود. کیلومترشمار و مسافت سنج سفر "A" و "B" را مي توان براي 
ثبت و نمايش مسافت هاي مختلف به صورت مستقل مورد استفاه قرار داد. 
شمار/  کیلومتر  نمايش،  صفحه  تغییر  دکمه  داشتن  نگه  و  دادن  فشار 
را صفر  است  نمايش  مسافت سنج سفر، مسافت سنج سفري که در حال 

مي کند. 

 کنترل روشنایي صفحه نمایشگر
صفحه کنترل روشنايي صفحه نمايشگر  را نمايش مي دهد. 

فشار دادن و نگه داشتن دکمه حین روشن بودن چراغ هاي عقب به مدت بیش 
از يک ثانیه روشنايي صفحه نمايشگر را تغییر مي دهد. 

  کیلومترشمار و مسافت سنج سفر
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2.  صفحه نمايشگر

 تغییر صفحه نمایشگر
با فشار دادن دکمه "DISP" موارد نمايشی تغییر مي کنند. 

 دماي هواي بیرون
دماي هواي بیرون را نمايش مي دهد. 

-50 C )122 F( 40- تا C )-40 F( محدوده دمايی که قابل نمايش است از
می باشد.

 مصرف سوخت در حال حاضر
میزان مصرف سوخت در حال حاضر را نشان مي دهد.  

 متوسط مصرف سوخت
متوسط مصرف سوخت از زمان صفر کرن عملکرد را نشان مي دهد. 

  با فشار دادن دکمه "DISP"  به مدت بیش از يک ثانیه حین نمايش متوسط 
مصرف سوخت، عملکرد را مي توان صفر کرد. 

  از نمايش متوسط مصرف سوخت به عنوان مرجع استفاده نمايید. 

  اطالعات سفري
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 مسافت قابل رانندگي
متوسط مسافت قابل رانندگي با سوخت باقي مانده در خودرو را نمايش مي دهد. 
  مسافت براساس متوسط مصرف سوخت محاسبه مي شود. در نتیجه، مسافت 

واقعی  ممکن است با مسافت نمايشي متفاوت باشد. 
  وقتي مقدار کمي سوخت به باک افزوده مي شود، صفحه نمايش به روز نمي شود. 
موتور  کردن  خاموش  بدون  اگر  کنید.  خاموش  را  موتور  سوختگیري  حین 

سوختگیري شود، صفحه نمايش به روز نمي شود. 

 متوسط سرعت خودرو
متوسط سرعت خودرو ازآخرين استارت خوردن موتور را نشان مي دهد.

 مدت زمان سپري شده
مدت زمان سپري شده از آخرين استارت خوردن موتور را نشان مي دهد.
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2.  صفحه نمايشگر

  تنظیمات اولیه صفحه نمایش

  1 زماني که خودرو متوقف است، اگر دکمه "DISP" را فشار 

دهید صفحه "SETTINGS" نمايش داده می شود. 

  2 برای تغییرصفحه نمايش دکمه "DISP" را فشار داده و نگه 

داريد. 

دکمه  دادن  فشار  با  نظر  مورد  تنظیمات  انتخاب  از    3 پس 

"DISP"، دکمه "DISP" را فشار داده و نگه داريد. 
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دکمه  دادن  فشار  با  نظر  مورد  تنظیمات  انتخاب  از    4 پس 

"DISP" ، دکمه "DISP"  را فشار داده و نگه داريد. 
    صفحه نمايش به مرحله   3 مي رود. 

  5 پس از انتخاب "BACK" با فشار دادن دکمه "DISP"، دکمه 

"DISP" را فشار داده و نگه داريد. 
      صفحه نمايش به مرحله   1 مي رود. )بدون اينکه اقدامی 
در مرحله   5 انجام شود، صفحه نمايش در چند ثانیه بطور 

اتوماتیک به مرحله   1 بازمی گردد.(

2.  صفحه نمايشگر
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 حین جدا کردن و اتصال مجدد ترمینال هاي باتري
    اطالعات زير صفر مي شوند: 

 "B" و "A" مسافت سنج سفر  
متوسط مصرف سوخت  

مسافت قابل رانندگي  
مدت زمان سپری شده  
متوسط سرعت خودرو  

  نمایش دماي هواي بیرون
در موقعیت هاي زير، ممکن است دماي هواي بیرون به طور صحیح نمايش داده نشود يا تغییرات بیش از مقدار مورد 

نیاز طول بکشد. 
  حین توقف، يا رانندگي با سرعت کم )حدود ]20km/h ]12mph يا کمتر (

حین تغییر ناگهاني دماي بیرون )ورودي / خروجي پارکینگ، تونل ها و غیره(  
  زماني که "0C--" نمایش داده مي شود

سیستم نقص دارد. خودرو را به نمايندگي مجاز تويوتا ببريد. 
 لغو اتوماتیک تنظیمات صفحه نمایش 

در موقعیت هاي زير، صفحه نمايش که در آن مي توان تنظیمات را با استفاده از دکمه "DISP" تغییر داد، به طور 
اتوماتیک خاموش مي شود.

  وقتي تنظیمات صفحه نمايش درحال نمايش است و پیغام هشدار ظاهر مي شود.
وقتي تنظیمات صفحه نمايش در حال نمايش است و خودرو شروع به حرکت مي کند.  

 صفحه نمایش کریستال مایع
نقاط کوچک يا نقاط نورانی بر روي صفحه نمايش ظاهر مي شود. اين حالت از خصوصیات صفحه نمايش کريستال 

مايع است و مشکلي براي استفاده از صفحه نمايش نیست.
  سفارشی سازي

تنظیمات را مي توان تغییر داد. )مشخصه هاي سفارشی سازي:f صفحه 700(

2.  صفحه نمايشگر
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 هشدار

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

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

 توجه
 صفحه نمایش اطالعات در دماي پایین

از صفحه نمايش، اجازه دهید داخل خودرو گرم شود. در دماي بسیار پايین، مانیتور نمايش  از استفاده  پیش 
اطالعات به آهستگي پاسخ مي دهد و تأخیر در عملکرد تغییر صفحه نمايش وجود دارد.

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

   

2.  صفحه نمايشگر
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 اطالعات مصرف سوخت *

  نمایش اطالعات سفر یا صفحه اطالعات ثبت شده قبلي

  اطالعات مصرف سوخت صفحه در سیستم مسیریاب یا سیستم چندرسانه اي نمایش داده مي شود.

دکمه "MENU/APPS/CAR"  را فشار دهید و سپس "ECO / Trip information" يا "Past record"  )اطالعات 
ثبت شده قبلي( را از روي صفحه انتخاب نمايید. 

 اطالعات سفر
اگر روی صفحه "Trip information" پديدار نشد، گزينه "Trip information" را انتخاب نمايید. 

A تیپ 
 داده هاي اطالعاتي سفر را صفر مي  کند.

 مصرف سوخت قبلی در هر دقیقه
 مصرف سوخت در حال حاضر 

 صفحه "Past Record" نمايش داده مي شود. 
 مسافت قابل رانندگي ) در صورت مجهز بون(

 مدت زمان سپري شده 
 متوسط سرعت خودرو 

  مصرف سوخت

2.  صفحه نمايشگر

* : در صورت مجهز بودن
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B تیپ 
 متوسط سرعت خودرو
 مسافت قابل رانندگی

 مصرف سوخت قبلی در هر دقیقه
 مصرف سوخت در حال حاضر  

 صفر کردن داده هاي اطالعات سفري
 مدت زمان سپري شده 

 صفحه اطالعات ثبت شده قديمی "Past record" پديدار 
     مي شود.

متوسط مصرف سوخت در 15 دقیقه گذشته با رنگ به متوسط گذشته و متوسط به دست آمده از آخرين باري 
 IGNITION ON وضعیت  يا  هوشمند(  استارت  ورود  سیم  فاقد  )خودروهاي   "ON" روشن  موقعیت  در  موتور  که 
)خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار گرفته، تقسیم مي شود. از متوسط مصرف سوخت نمايش 

به عنوان مرجع استفاده نمايید. 
اين تصاوير فقط به عنوان نمونه هستند و ممکن است با شرايط واقعي اندکي متفاوت باشند. 

2.  صفحه نمايشگر
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B تیپ 
 بهترين مصرف سوخت ثبت شده

 مصرف سوخت قبلي ثبت شده
 مصرف سوخت در حال حاضر

 صفر کردن اطالعات ثبت شده قديمي   
 به روزرساني اطالعات ثبت شده قديمي

 صفحه "Trip Information" پديدار مي شود.

اين تصاوير به عنوان نمونه هستند و ممکن است با شرايط واقعي اندکي متفاوت باشند.

)Past record (اطالعات ثبت شده قدیمي 
اگر صفحه "Past Record" نمايش داده نمي شود، گزينه "Past Record"  را انتخاب نمايید. 

A تیپ 
 اطالعات ثبت شده قديمي را صفر مي کند.

 بهترين مصرف سوخت ثبت شده
 مصرف سوخت قبلي ثبت شده 
 مصرف سوخت در حال حاضر 

 به روزرساني اطالعات ثبت شده قديمي
 صفحه "Trip Information" پديدار مي شود.

2.  صفحه نمايشگر
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 صفر کردن داده ها
انتخاب گزينه "Clear" در صفحه "Trip Information" داده هاي اطالعات سفري را صفر مي کند. 

انتخاب گزينه "Clear"  در صفحه "Past Record" داده هاي ثبت شده قديمي  را صفر کند. 
  به روزرساني داده هاي ثبت شده قدیمي 

انتخاب گزينه "Update" در صفحه "Past Record" داده هاي ثبت شده قديمي را به روزرساني مي کند. 
همچنین، متوسط مصرف سوخت نمايش داده شده در صفحه نمايش چندمنظوره همزمان صفر مي شود.

  مسافت قابل رانندگی )در صورت مجهز بودن(
حداکثر مسافت تخمیني قابل رانندگي با سوخت باقي مانده را نشان مي دهد.

اين مسافت براساس مصرف سوخت متوسط محاسبه مي شود. در نتیجه، مسافتي واقعي ممکن است با مقدار نمايشي 
متفاوت باشد. 

2.  صفحه نمايشگر
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  سوئیچ ها

 سوئیچ ها

سوئیچ.هاي.زیر.در.خودروي.شما.موجود.هستند..
)A.خودروهاي.فاقد.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند.)تیپ.

.سوئیچ.هاي.اصلي
....عملکرد.فرستنده.کنترل.از.راه.دور.)f.صفحه.147(

.سوئیچ.داخل.کیف
.پالک.شماره.کلید.

)B.خودروهاي.فاقد.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند.)تیپ.
.سوئیچ.هاي.اصلی

.....عملکرد.فرستنده.کنترل.از.راه.دور.)f.صفحه.147(
.پالک.شماره.کلید

.خودروهاي.مجهز.به.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند
.سوئیچ.هاي.الکترونیکی

.عملکرد.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند ......
........)f.صفحه.131(

.عملکرد.سیستم.فرستنده.کنترل.از.راه.دور.)ریموت( ......
........)f.صفحه.147(

.سوئیچ.مکانیکي.)معمولی(
.پالک.شماره.کلید
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..................................1-3..اطالعات.سوئیچ.....

  استفاده از سوئیچ معمولی )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

براي.خارج.کردن.سوئیچ.معمولی،.دکمه.ضامن.را.فشار.دهید.و.
سوئیچ.را.بیرون.بکشید..

کلید.معمولی.را.فقط.در.یک.جهت.مي.توانید.جا.بزنید.چرا.که.در.

یک.سمت.شیار.دارد..اگر.سوئیچ.را.نمي.توانید.در.سوئیچ.سیلندر.
قفل.)مغزی.قفل(جا.بزنید،.آن.را.چرخانده.و.مجدد.جا.بزنید..

پس.از.استفاده.از.سوئیچ.معمولی،.آن.را.در.سوئیچ.الکترونیکی.

الکترونیکي. سوئیچ. همراه. به. را. معمولی. سوئیچ. بزنید.. جا.

حمل.کنید..اگر.باتري.سوئیچ.الکترونیک.خالي.شده.است.یا.

عملکرد.ورود.به.طور.صحیح.کار.نمي.کند،.به.سوئیچ.معمولی.
احتیاج.دارید..)f.صفحه.660(

)B در صورت سپردن سوئیچ خودرو به نگهبان پارکینگ )خودروهاي مجهز به جعبه داشبورد نوع.
جعبه.داشبورد.را.براساس.نیاز.قفل.نمایید.)f.صفحه.467(

.خودروهاي.فاقد.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند
سوئیچ.اصلي.را.همراه.خود.داشته.باشید.و.سوئیچ.یدکی.را.به.نگهبان.بسپارید.

.خودروهاي.مجهز.به.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند
سوئیچ.معمولی.را.همراه.خود.بردارید.و.فقط.سوئیچ.الکترونیکي.را.به.نگهبان.بسپارید..

.اگر سوئیچ هاي خود را گم کرده اید.
با.استفاده.از.سوئیچ.اصلی.)خودروهاي.فاقد.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند(.یا.دیگر.سوئیچ.ها.)خودروهاي.مجهز.
به.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند(.و.شماره.کلید.حک.شده.روی.پالک.شماره.کلید،.مي.توانید.از.نمایندگي.مجاز.
تویوتا.سوئیچ.هاي.جدید.تهیه.کنید..پالک.شماره.کلید.را.در.مکاني.امن.همانند.کیف.پول.خود.نگه.دارید.و.داخل.

خودرو.قرار.ندهید.
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 حین سوار شدن به هواپیما
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.
گردد.

........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.چسباندن.برچسب..یا.هر.چیز.دیگري.بر.سطح.سوئیچ..الکترونیکي.خودداري.نمایید.
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 )خودروهاي 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.
رادیویی.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.شود.
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.سوئیچ.هاي.الکترونیکي.خودرو.به.نمایندگي.مجاز.تویوتا.ببرید.

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.سوئیچ.هاي.الکترونیکي.دیگر.خودرو.به.نمایندگي.مجاز.تویوتا.مراجعه.نمایید.
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.........2-3..باز.کردن،.بستن.و.قفل.کردن.درب.ها.....

عملکردهاي.زیر.را.مي.توان.به.سادگي.حین.همراه.داشتن.سوئیچ.الکترونیک.براي.مثال.داخل.جیب.انجام.داد.)راننده.
باید.سوئیچ.الکترونیک.را.همیشه.همراه.داشته.باشد(

.قفل.کردن.و.باز.کردن.قفل.درب.هاي.جانبي.)f.صفحه.132(
.قفل.و.بازکردن.قفل.درب..پشتی.)f.صفحه.133(

.استارت.زدن.موتور.)f..صفحه.228(

 سیگنال هاي عملکردي
آژیر.)در.صورت.مجهز.بودن(.به.صدا.در.مي.آید.و.چراغ.هاي.فالشر.چشمک.مي.زنند.تا.قفل.شدن/باز.شدن.قفل.

درب.ها.را.نشان.دهند.)قفل:یکبار.و.باز.شدن.قفل:دوبار(
 عملکرد امنیتي

اگر.ظرف.مدت.30.ثانیه.پس.از.باز.کردن.قفل.خودرو،.هیچ.کدام.از.درب.ها.باز.نشوند،.عملکرد.امنیتي.مجددا.به.
طور.اتوماتیک.خودرو.را.قفل.مي.کند.

* :.در.صورت.مجهز.بودن

  خالصه عملکرد سیستم

 سیستم ورود و استارت هوشمند *



2-3..باز.کردن،.بستن.و.قفل.کردن.درب.ها.....132

  قفل کردن و باز کردن قفل درب ها

.درب..هاي.جلو
دستگیره.درب.را.بگیرید.تا.قفل.درب.ها.باز.شود.

اطمینان.حاصل. لمس.کردن.سنسور.در.پشت.دستگیره. از.
نمایید.

پس.از.قفل.شدن.درب.ها،.نمي.توان.تا.3.ثانیه.قفل.درب..ها.
را.باز.کرد.

لمس. را. درب(. دستگیره. باالیي. بخش. قفل)برآمدگی. سنسور.
کنید.تا.تمام.درب.ها.قفل.شوند.

...کنترل.کنید.که.درب.ها.به.طور.ایمن.قفل.شده.اند.
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.........2-3..باز.کردن،.بستن.و.قفل.کردن.درب.ها.....

.درب...پشتی
دکمه.باز.شدن.قفل.را.فشار.دهید.تا.قفل.تمام.درب.ها.باز.شود.
ــوان.قفــل. ــه.نمي.ت ــا.3.ثانی ــا.ت ــس.از.قفــل.شــدن.درب.ه پ

درب.هــا.را.بــاز.کــرد.

دکمه.قفل.را.فشار.دهید.تا.تمام.درب.ها.قفل.شوند.
...قفل.شدن.ایمن.درب.ها.را.کنترل.نمایید.
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 محل قرارگیري آنتن
.آنتن.بیرون.اتاق
.آنتن.داخل.اتاق

.آنتن.بیرون.محفظه.بار

  محدوده موثر و محل قرارگیري آنتن

2-3..باز.کردن،.بستن.و.قفل.کردن.درب.ها.....
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حین.قفل.کردن.و.باز.کردن.قفل.درب.ها
از.دستگیره. از.هر.کدام.  0.7 m )2.3 ft.( تقریبي. در.محدوده.
را. سیستم. پشتي. درب. ضامن. کلید. و. جلو. درب.هاي. بیروني.
که. درب.هایي. )فقط. کرد.. فعال. الکترونیک. سوئیچ. با. مي.توان.

سوئیچ.را.شناسایي.کنند.با.سوئیچ.باز.مي.شوند(..
حین.استارت.زدن.موتور.یا.تغییر.وضعیت.موتور

حین.قرار.داشتن.سوئیچ.الکترونیکي.داخل.خودرو.سیستم.فعال.
مي.شود.

.وقتي که درب ها با سنسور قفل بخش باالیي دستگیره درب قفل نمي شوند.
اگر.وقتي.بخش.باالیي.ناحیه.سنسور.را.لمس.مي.کنید،.درب.
قفل.نشود،.سعي.کنید.دو.طرف.باالیي.و.پاییني.ناحیه.سنسور.

را.همزمان.لمس.کنید..

محدوده موثر )محدوده اي که درون آن سوئیچ الکترونیک شناسایي مي شود(

.........2-3..باز.کردن،.بستن.و.قفل.کردن.درب.ها.....
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 آژیر و نشانگرهاي هشدار
خوردوهاي.مجهز.به.صفحه.نمایش.چندمنظوره.)تیپ.A(:.ترکیبي.از.آژیرهاي.داخلي.و.بیرونی.به.همراه.چراغ.هاي.
هشدار.براي.جلوگیري.از.دزدیده.شدن.خودرو.و.تصادفات.غیرقابل.پیش.بینی.ناشی.از.عملکرد.اشتباه.به.کار.گرفته.

مي.شود..
پس.از.روشن.شدن.چراغ.هشدار.اقدامات.الزم.را.انجام.دهید.)f.صفحه.621(.

خودروهاي.مجهز.به.صفحه.نمایش.چندمنظوره.)تیپ.B(:.ترکیبي.از.آژیرهاي.داخلي.و.بیرونی.به.همراه.پیغام.هاي.

هشدار.براي.جلوگیري.از.دزدیده.شدن.خودرو.و.تصادفات.ناشی.از.عملکرد.اشتباه،.بکار.گرفته.مي.شود.پس.از.نمایش.
پیغام.هشدار.در.صفحه.نمایش.چندمنظوره.اقدامات.الزم.را.انجام.دهید..)f.صفحه.636(

وقتي.آژیرها.به.صدا.درمي.آید.در.جدول.زیر.اقدامات.و.موارد.اصالحي.را.نشان.مي.دهد..

اقدام.اصالحيموقعیتآِژیر

آژیر.بیروني.یکبار.به.مدت.5.
ثانیه.به.صدا.در.آورید1*

با.استفاده.از.سیستم. اقدامي..براي.قفل.شدن.درب.ها.

سوئیچ. داشتن. قرار. حین. هوشمند. استارت. و. ورود.
الکترونیک.داخل.خودرو.انجام.شده.است.

سوئیچ.الکترونیکی.را.از.خودرو.خارج.
کرده.و.درب.ها.را.قفل.نمایید.

آِژیر.بیروني.یکبار.به.مدت.5.
ثانیه.به.صدا.درآورید.

اقدامي.براي.قفل.شدن.خودرو.حین.باز.بودن.درب.
انجام.شده.است.

تمام.درب.ها.را.ببندید.و.درب.ها.را.
مجددا.قفل.نمایید.

از.آژیر.داخلي.یکبار.صدای.

بیپ.شنیده.می.شود.و.آژیر.
بیرونی.یکبار.به.مدت.5.ثانیه.

به.صدا.در.آورید1*

اقدامي.براي.قفل.کردن.یکي.از.درب.هاي.جلو.با.باز.
کردن.یک.درب.و.قرار.دادن.دکمه.قفل.داخلي.در.
حالت.قفل.و.سپس.بستن.درب.از.طریق.کشیدن.

دستگیره.بیروني.حین.قرار.داشتن.سوئیچ.الکترونیکی.
داخل.خودرو.انجام.شده.است.

خودرو. داخل. از. را. الکترونیکی. سوئیچ.

مجددا. را. درب.ها. تمام. و. نمایید. خارج.
قفل.نمایید....

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

آژیر.داخلي.به.طور.مداوم.به.
صدا.درآید.

گرفته. قرار. .ACCESSORY در.وضعیت. موتور. سوئیچ.

است.در.حالي.که.درب.سمت.راننده.باز.است.)یا.درب.

در. موتور. سوئیچ. که. حالي. در. است. شده. باز. راننده.
وضعیت.ACCESSORY.قرار.گرفته.است.(

سوئیچ.موتور.را.در.موقعیت.خاموش.

را. راننده. سمت. درب. و. دهید. قرار.
ببندید.

آژیر.داخلي.به.طور.مداوم.به.
صدا.در.آید.1,2*

دسته. که. درحالي. است. شده. باز. راننده. سمت. درب.

و. گرفته. قرار. .P پارک. جز. به. موقعیتي. هر. در. دنده.
سوئیچ.موتور.خاموش.نشده.است.

.P.دسته.دنده.را.در.موقعیت.پارک
قرار.دهید.

)A.1*:.خودروهاي.مجهز.به.صفحه.نمایش.چندمنظوره.)تیپ
CVT.2*:.خودروهاي.مجهز.به.گیربکس.اتوماتیک.یا

.........2-3..باز.کردن،.بستن.و.قفل.کردن.درب.ها.....
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 عملکرد حفظ باتري
عملکرد.حفظ.باتري.براي.جلوگیري.از.خالي.شدن.شارژ.باتري.سوئیچ.الکترونیکی.و.باتري.خودرو.حین.عدم.عملکرد، 

زمانی.که.خودرو.به.مدت.طوالنی.کار.نمی.کند.فعال.مي.شود.
.در.موقعیت.هاي.زیر،.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند.براي.باز.کردن.درب.ها.اندکي.زمان.نیاز.دارد.

.سوئیچ.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.از.سوئیچ.معمولی.براي.باز.کردن.قفل.درب.ها.استفاده.نمایید.

 عملکرد حفظ باتري سوئیچ الکترونیکی
زماني.که.حالت.حفظ.باتري.فعال.شده.است،.ضعیف.شدن.باتري.از.طریق.متوقف.نمودن.دریافت.امواج.به.وسیله.

سوئیچ.الکترونیکي،.به.حداقل.مي.رسد.
.را.دوباره. .،.دکمه. حین.فشار.دادن.و.نگه.داشتن.دکمه
فشار.دهید..مطمئن.شوید.که.چراغ.نشانگر.کلید.چهار.بار.چشمک.

بزند.
استارت. و. ورود. باتري،.سیستم. حالت.حفظ. در. داشتن. قرار. حین.
هوشمند.قابل.استفاده.نیست..براي.لغو.نمودن.این.عملکرد،.یکی.از.

دکمه.هاي.سوئیچ.الکترونیکی.را.فشار.دهید.
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 شرایط موثر در عملکرد
سوئیچ. بین. ارتباط. زیر،. شرایط. در. مي.کند.. استفاده. ضعیف. رادیویي. امواج. از. هوشمند. استارت. و. ورود. سیستم.
الکترونیکی.و.خودرو.تحت.تاثیر.قرار.مي.گیرد.و.از.عملکرد.صحیح.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند،.کنترل.از.راه.دور.

و.سیستم.ایموبالیزر.موتور.جلوگیري.مي.کند.
)روش.هاي.مقابله:f.صفحه.660(

.وقتي.باتري.سوئیچ.الکترونیکی.خالي.شده.است.
.در.نزدیکي.گیرنده.های.تلویزیونی،.نیروگاه.برق،.پمپ.بنزین،.ایستگاه.هاي.رادیویي،.صفحه.نمایش.هاي.خیلي.بزرگ،.

فرودگاه.یا.دیگر.تجهیزاتي.که.امواج.رادیویي.قوي.یا.پارازیت.الکتریکي.تولید.مي.کنند.
.ضمن.همراه.داشتن.رادیوی.قابل.حمل،.تلفن.همراه،.تلفن.بي.سیم.یا.دیگر.تجهیزات.ارتباطی.بی.سیم

.زماني.که.سوئیچ.الکترونیکی.در.تماس.یا.پوشانده.شده.با.اجسام.فلزي.زیر.است.
.کارتهایي.که.فویل.آلومینیومي.به.آن.متصل.شده.است.
.جعبه.سیگارهایي.که.درون.آن.فویل.آلومینیومي.است.

.کیف.پول.ها.یا.کیف.هاي.فلزي
.سکه.ها

.دست.گرم.کن.هاي.فلزي
.سیستم.صوتي.مانند.CD.ها.و.DVD.ها

.وقتي.دیگر.سوئیچ.هاي.بي.سیم.)که.امواج.رادیویي.تولید.مي.کنند(.در.نزدیکي.این.سیستم.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد.
.حین.همراه.داشتن.سوئیچ.الکترونیکي.به.همراه.اجسام.زیر.که.امواج.رادیویي.تولید.مي.کند.

.دیگر.سوئیچ.الکترونیکي.یا.سوئیچ.بي.سیم.که.امواج.رادیویي.تولید.مي.کنند.
)PDA(.کامپیوترهاي.شخصي.یا.دیگر.دستیار.شخصي.دیجیتالی.

..دستگاه.هاي.دیجیتالی.پخش.صوت
.سیستم.هاي.بازي.قابل.حمل

..اگر.پنجره.با.الیه.هاي.فلزي.پوشانده.شده.یا.اجسام.فلزي.دیگر.به.پنجره.عقب.متصل.شده.باشد.
..وقتي.سوئیچ.الکترونیکی.در.نزدیکي.شارژر.باتري.یا.دستگاه.هاي.الکترونیک.قرار.داشته.باشد..
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 نکاتي براي عملکرد ورود 
.حتي.زماني.که.سوئیچ.الکترونیکی.در.محدوده.موثر.)محدوده.شناسایي(.قرار.دارد،.ممکن.است.سیستم.به.دالیل.

زیر.به.درستي.عمل.نکند:
.حین.باز.و.بسته.نمودن.قفل.درب.ها،.سوئیچ.الکترونیکی.خیلي.نزدیک.به.پنجره.یا.دستگیره.درب.بیروني،.نزدیک.

به.زمین.یا.در.مکاني.بلند.قرار.داشته.باشد.
.حین.باز.و.بسته.کردن.درب.پشتی،.سوئیچ.الکترونیکی.نزدیک.به.مرکز.سپر.عقب.یا.دیگر.مکان.های.بلند.یا.

خیلي.نزدیک.به.سپر.عقب.باشد.
.حین.استارت.زدن.موتور.یا.تغییر.وضعیت.سوئیچ.موتور،.سوئیچ.الکترونیکی.روي.جلو.داشبورد،.پوشش.محفظه.

بار.یا.کف.خودرو.یا.در.جیب.هاي.درب.یا.درون.جعبه.داشبورد.قرار.داشته.باشد.
.حین.خروج.از.خودرو.سوئیچ.الکترونیکی.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.الکترونیکی.داخل.خودرو.گیر.بیافتد.
.تا.زماني.که.سوئیچ.الکترونیکی.در.محدوده.موثر.قرار.داشته.باشد،.درب.ها.قابل.قفل.یا.باز.شدن.توسط.هر.کسي.

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

خودرو،.استارت.زدن.موتور.امکان.پذیر.باشد.
باران.یا.کارواش.بر.روي. الکترونیکی.در.محدوده.موثر.اگر.مقدار.زیادي.آب.مثل.آب. .حین.قرار.داشتن.سوئیچ.
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.الکترونیکی.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.(
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 نکاتي براي قفل کردن درب ها
قفل. عملکرد. از. یا.جلوگیری. افتادن. تاخیر. به. باعث. پوشیدن. قفل.درب.حین.دستکش. به.سنسور. زدن. .دست.

مي.شود..دستکش.هاي.خود.را.دربیاورید.و.دوباره.سنسور.را.لمس.کنید.
.حین.عملکرد.قفل.با.استفاده.از.سنسور.قفل،.سیگنال.هاي.شناسایي.دوبار.پشت.سر.هم.نشان.داده.مي.شود..پس.از.

این،.سیگنال.شناسایي.ارسال.نمي.شود..)در.صورت.مجهز.بودن(
.اگر.حین.قرار.داشتن.سوئیچ.الکترونیکی.در.محدوده.موثر،.دستگیره.درب.خیس.شود،.ممکن.است.درب.به.طور.

مکرر.قفل.و.باز.شود..در.این.صورت،.دستورالعمل.تصحیحي.مربوط.به..شستن.خودرو.دنبال.نمایید:
.سوئیچ.الکترونیکی.را.در.فاصله )6ft( 2m یا.بیشتر.از.خودرو.قرار.دهید.)مطمئن.شوید.که.سوئیچ.دزدیده.نشود.(
.سوئیچ.الکترونیکی.را.در.حالت.حفظ.باتري.قرار.دهید.تا.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند.غیر.فعال.شود..

..)f.صفحه.138(
.اگر.سوئیچ.الکترونیکی.داخل.خودرو.است.و.دستگیره.درب.حین.شستن.خودرو.خیس.شود،.پیغامي.در.صفحه.
نمایش.چندمنظوره.)تیپ.B(.نمایش.داده.مي.شود.و.آژیر.بیروني.خودرو.به.صدا.در.مي.آید..براي.خاموش.کردن.

آژیر،.تمام.درب.ها.را.قفل.نمایید.
.اگر.سنسور.قفل.در.تماس.با.برف،.یخ،.گل.و.غیره.قرار.گیرد.ممکن.است.به.درستي.عمل.نکند..سنسور.قفل.را.تمیز.

کنید.و.دوباره.اقدام.نمایید.یا.از.سنسور.قفل.در.بخش.پاییني.دستگیره.درب.استفاده.کنید.
 نکاتي در مورد عملکرد باز کردن قفل

.نزدیک.شدن.سریع.به.محدوده.موثر.یا.دستگیره.درب.ممکن.است.از.باز.شدن.قفل.درب..ها.جلوگیري.کند.در.این.

صورت،.دستگیره.درب.را.به.موقعیت.اولیه.برگردانید.و.پیش.از.کشیدن.مجدد.دستگیره،.باز.بودن.قفل.درب.ها.را.
کنترل.نمایید.

.گرفتن.دستگیره.درب.حین.پوشیدن.دستکش،.ممکن.است.از.باز.شدن.قفل.درب.جلوگیري.کند.
.اگر.حین.قرار.داشتن.سوئیچ.الکترونیکی.در.محدوده.موثر،.دستگیره.درب.خیس.شود،.ممکن.است.درب.به.طور.

مکرر.قفل.و.باز.شود..در.این.صورت،.براي.شستشوي.خودرو،.موارد.زیر.را.رعایت.نمایید:
.سوئیچ.الکترونیکی.را.در.فاصله )6ft( 2m یا.بیشتر.از.خودرو.قرار.دهید.)مراقبت.الزم.را.برای.دزدیده.نشدن.سوئیچ.

انجام.دهید(
.سوئیچ.الکترونیکی.را.در.حالت.حفظ.باتري.قرار.دهید.تا.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند.غیر.فعال.شود.)f.صفحه.138(
.اگر.سوئیچ.الکترونیکی.دیگري.در.محدوده.شناسایي.وجود.داشته.باشد،.پس.از.گرفتن.دستگیره.درب،.اندکي.زمان.

مي.برد.تا.قفل.درب.ها.باز.شود.
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  وقتي خودرو براي دوره طوالني رانده نشده است.
.براي.جلوگیري.از.سرقت.خودرو،.از.رها.کردن.سوئیچ.الکترونیکی.در.فاصله.)2m..)6ft.از.خودرو.خودداري.نمایید.

.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند.را.مي.توانید.غیرفعال.نمایید)f.صفحه.700(
  آژیر )در صورت مجهز بودن(

با.استفاده.از.سیستم.ورود.استارت.هوشمند.براي.قفل.کردن.درب.ها،.سیستم.آژیر.فعال.مي.شود.)f.صفحه.93(
  عملکرد صحیح سیستم

بیرون.خودرو،.سوئیچ. از. باشید..حین.عملکرد.سیستم. الکترونیکی.را.همراه.داشته. حین.عملکرد.سیستم،.سوئیچ.
الکترونیکی.را.خیلي.نزدیک.به.خودرو.نگه.ندارید.

بسته.به.موقعیت.و.شرایط.نگه.داشتن.سوئیچ.الکترونیکی،.سوئیچ.به.درستي.شناسایي.نمي.شود.و.سیستم.به.درستي.
عمل.نمي.کند..)ممکن.است.آژیر.به.طور.تصادفي.فعال.شود.یا.عملکرد.جلوگیري.از.قفل.درب.فعال.نشود.(

  اگر سیستم ورود و استارت هوشمند به درستي عمل نکند
.قفل.کردن.و.باز.کردن.قفل.درب.ها:.از.سوئیچ.معمولي.استفاده.نمایید..)f.صفحه.660(

.استارت.زدن.موتور:f.صفحه.661
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 خالي شدن باتري سوئیچ الکترونیکي
.عمر.استاندارد.باتري.یک.تا.دو.سال.است.

.اگر.باتري.خالي.شود،.با.متوقف.شدن.موتور،.آژیر.داخل.اتاق.به.صدا.در.مي.آید.)f.صفحه.623،.640(
.حتي.اگر.سوئیچ.الکترونیکی.استفاده.نشود،.سوئیچ.الکترونیکی.همیشه.امواج.رادیویي.را.دریافت.مي.کند.و.باتري.خالي.
مي.شود..عالئم.زیر.نشان.دهنده.خالي.شدن.باتري.سوئیچ.است..در.صورت.لزوم.باتري.را.تعویض.نمایید..)...صفحه.568(

.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند.یا.فرستنده.کنترل.از.راه.دور.عمل.نکند.
.محدوده.شناسایي.خیلي.کوچک.شود.

.چراغ.نشانگر.LED.روي.سطح.سوئیچ.روشن.شود.
امواج. که. زیر. الکترونیکي. دستگاه.هاي. از. .1m )3ft( فاصله. در. را. الکترونیکی. سوئیچ. خرابی،. از. جلوگیري. براي. .

مغناطیسي.تولید.مي.کنند.قرار.ندهید.
.تلویزیون

..کامپیوترهای.شخصی
.تلفن.همراه،.تلفن.بي.سیم.و.شارژر.باتري
.تلفن.همراه.در.حال.شارژ.یا.تلفن.بي.سیم

.چراغ.های.روی.میزی
.اجاق.های.القایي

 وقتي باتری سوئیچ الکترونیکی به طور کامل خالي شده است.
....f.صفحه.568

 سفارشی سازي
.....تنظیمات.)به.طور.مثال.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند(.را.مي.توان.تغییر.داد.

.....)مشخصه.سفارشی.سازي:f.صفحه.700(
 اگر سیستم ورود و استارت هوشمند در تنظیمات سفارشی سازي غیر فعال شود.

.قفل.کردن.و.باز.کردن.قفل.درب.ها:
...استفاده.از.فرستنده.کنترل.از.راه.دور.یا.سوئیچ.معمولي:.)f.صفحه.147،.660(

.تغییر.وضعیت.سوئیچ.موتور:f.صفحه.661
.متوقف.کردن.موتور:f.صفحه.231
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 تاییدیه سیستم ورود و استارت هوشمند
.خودروهاي.فروخته.شده.در.کشور.تایوان

.خودروهاي.فروخته.شده.در.جامائیکا
این.محصول.از.نوع.تایید.شده.در.کشور.جامائیکا.است:.عالمت.SMA.،.تجهیزات.شناسایي.کننده.بر.روي.محصول.

حک.شده.است.
.خودروهای.فروخته.شده.در.پاناما،.کشور.مشترک.المنافع.دومینیکن،.جمهوري.دومینیکن،.برمودا،.پرو،.آروبا.و.اتیوپي

NI4TMLF10W-15  : FCC ID    

HYQ13CZW *2: FCC ID    

HYQ14FBA *2: FCC ID    

1*:.دومینیکن
2*:.فقط.پاناما.و.کشور.مشترک.المنافع.دومینیکن

توجه:
این.وسیله.مطابق.با.بخش.15.از.قوانین.FCC.است..عملکرد.در.معرض.دو.شرط.زیر.است:)1(این.وسیله.منجر.به.
تداخالت.مضر.نمي.گردد،.و.)2(.این.وسیله.هرگونه.تداخل.دریافتي.شامل.تداخلهایی.که.منجر.به.عملکرد.ناخواسته.

مي.گردد.را.مي.پذیرد.
:FCC.اخطار

هرگونه.تغییر.و.دستکاری.دراین.دستگاه.ها.توسط.اشخاص.می.تواند.منجر.به.باطل.شدن.مجوز.کاربر.برای.استفاده.
از.این.دستگاه.ها.شود.

*1
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مخصوص.خودروهای.فروخته.شده.در.کشور.برزیل
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.هشدار

 هشدار در ارتباط با تداخل با دستگاه هاي الکترونیک
.افراد.داراي.دستگاه.تنظیم.کننده.ضربان.قلب.و.یا.دفیبرلیتور.و.هرگونه.دستگاه.داخلی.قلب،.باید.فاصله.صحیح.

بین.خود.و.آنتن.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند.را.حفظ.کنند..)f.صفحه.134(
..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.

.استفاده.کنندگان.از.تجهیزات.پزشکي.الکتریکي.درون.بدن.همانند.دستگاه.تنظیم.کننده.ضربان.قلب.یا.هرگونه.

دستگاه.الکتریکی.داخل.بدن.باید.با.سازنده.دستگاه.مشورت.کرده،.اطالعات.الزم.در.مورد.تأثیر.امواج.رادیویی.را.
کسب.کنند.

..امواج.رادیویي.مي.توانند.تأثیر.ناخواسته.اي.بر.عملکرد.دستگاه.هاي.پزشکی.داشته.باشند.
..براي.اطالع.از.جزئیات.مرتبط.یا.غیر.فعال.کردن.عملکرد.ورود.با.نمایندگي.مجاز.تویوتا.تماس.حاصل.نمایید.

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

 فرستنده کنترل از راه دور

فرستنده.کنترل.از.راه.دور.براي.قفل.کردن.و.باز.کردن.قفل.خودرو.استفاده.مي.شود..همچنین.مي.توان.براي.باز.
کردن.و.قفل.کردن.درب.پشتي.استفاده.شود.

.خودروهاي.فاقد.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند
.تمام.درب.ها.را.قفل.مي.کند.

....کنترل.نمایید.که.درب..به.طور.ایمن.قفل.شده.است.
.قفل.تمام.درب.ها.را.باز.مي.کند.)فشار.دهید.و.نگه.دارید(

.درب.پشتي.برقی.را.باز.و.قفل.مي.کند..)فشار.دهید.و.نگه.
.....دارید(*

فشار.دادن.دکمه.زماني.که.درب.پشتي.در.حال.باز.شدن.و.بسته.
شدن.است،.عملکرد.را.متوقف.مي.کند..

*:در.صورت.مجهز.بودن

.خودروهاي.مجهز.به.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند
.تمام.درب.ها.را.قفل.مي.کند.

.....کنترل.نمایید.که.درب.به.طور.ایمن.قفل.شده.است.
.قفل.تمام.درب.ها.را.باز.مي.کند.

.درب.پشتي.برقی.را.باز.و.قفل.مي.کند..)فشار.دهید.و.نگه.دارید(*
فشار.دادن.دکمه.زماني.که.درب.پشتي.در.حال.باز.شدن.و.بسته.

شدن.است،.عملکرد.را.متوقف.مي.کند.
*:در.صورت.مجهز.بودن

.........2-3..باز.کردن،.بستن.و.قفل.کردن.درب.ها.....
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 سیگنال هاي عملکردي
درب.ها.:

آژیر.)در.صورت.مجهز.بودن(.به.صدا.درمي.آید.و.چراغ.هاي.فالشر.چشمک.مي.زنند.تا.قفل./.باز.شدن.قفل.درب.ها.را.
نشان.دهند..)قفل.شدن.:.یکبار.و.باز.شدن.:.دوبار(

درب.پشتي.)در.صورت.مجهز.بودن(
آژیر.به.صدا.در.مي.آید.و.چراغ.هاي.فالشر.دوبار.چشمک.مي.زنند.تا.قفل/.باز.شدن.قفل.درب.پشتي.را.نشان.دهند.

 آژیر قفل درب )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(
اگر.اقدامي.براي.قفل.شدن.درب.حین.بسته.نشدن.کامل.درب.انجام.شود،.آژیر.به.طور.مداوم.به.مدت.5.ثانیه.به.صدا.

درمي.آید..درب.را.کامل.ببندید.تا.آژیر.متوقف.شود.و.یکبار.دیگر.خودرو.را.قفل.کنید.
 عملکرد درب پشتي برقي )خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي(

فقط.در.کشورهاي.جامائیکا،.برمودا.و.ترینیداد:.درب.پشتي.را.حتي.حین.قفل.بودن.مي.توان.باز.کرد..درب.پشتي.و.
درب.هاي.جانبي.با.باز.شدن.درب.پشتي.برقي،.باز.مي.شوند..حین.خروج.از.خودرو.تمام.درب.ها.را.مجددا.قفل.نمایید.

پس.از.باز.کردن.و.سپس.بستن.درب.پشتي.تمام.درب.ها.به.طور.اتوماتیک.قفل.نخواهند.شد.
 عملکرد امنیتي

اگر.ظرف.مدت.30.ثانیه.پس.از.باز.کردن.قفل.خودرو،.هیچ.کدام.از.درب.ها.باز.نشوند.عملکرد.امنیتي.به.طور.اتوماتیک.
مجدداْ.خودرو.را.قفل.مي.کند.

 آژیر )در صورت مجهز بودن(
استفاده.از.فرستنده.کنترل.از.راه.دور.براي.قفل.کردن.درب.ها.سیستم.آژیر.را.فعال.مي.کند.

.)f.صفحه.93(
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 شرایط موثر بر عملکرد 
.خودروهاي.فاقد.سیستم.وروود.و.استارت.هوشمند. .

عملکرد.فرستنده.کنترل.از.راه.دور.در.شرایط.زیر.به.درستي.عمل.نخواهد.کرد.
..نزدیک.فرستنده.تلویزیونی،.ایستگاه.رادیویي،.نیروگاه.برق،.فرودگاه.یا.دیگر.تجهیزاتی.که.امواج.رادیویي.قوي.تولید.

مي.کنند..
.حین.همراه.داشتن.رادیوی.قابل.حمل،.یا.دیگر.تجهیزات.ارتباطی.بی.سیم.

.حین.عملکرد.چند.سوئیچ.بي.سیم.در.نزدیکي.یکدیگر
.وقتي.کلید.بی.سیم.در.تماس.یا.پوشیده.شده.با.اجسام.فلزي.باشد.

.وقتی.کلید.بی.سیم.)که.امواج.رادیویی.تولید.می.کند(.در.نزدیکی.مورد.استفاده.باشد..
.وقتي.کلید.بي.سیم.در.نزدیکي.دستگاه.هاي.الکتریکي.همانند.کامپیوتر.قرار.داشته.باشد..

.خودرورهاي.مجهز.به.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند. .
....f.صفحه.139

   فرستنده کنترل از راه دور به درستي عمل نمي کند )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(
.....برای.قفل.کردن.و.باز.کردن.قفل.درب.ها.از.سوئیچ.معمولي.استفاده.نمایید..)f.صفحه.660(

  خالي شدن باتري کلید
.خودروهاي.فاقد.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند. .....

اگر.عملکرد.فرستنده.کنترل.از.راه.دور.عمل.نمي.کند،.ممکن.است.باتري.خالي.شده.باشد..در.صورت.لزوم.باتري.
را.تعویض.نمایید..)f.صفحه.568(

.خودروهاي.مجهز.به.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند.. ....
.....f.صفحه.143

  باتری سوئیچ الکترونیکی
....f.صفحه.568

 تایید شماره کلیدهاي ثبت شده 
شماره.کلیدهایي.که.در.حال.حاضر.براي.خودرو.ثبت.شده.را.میتوان.تایید.کرد..براي.اطالع.از.جزئیات.بیشتر.با.

نمایندگي.مجاز.تویوتا.تماس.حاصل.نماید.
 سفارشی سازی

تنظیمات.را.مي.توان.تغییر.داد..
)مشخصه.هاي.سفارشی.سازي:.f.صفحه.700(

.........2-3..باز.کردن،.بستن.و.قفل.کردن.درب.ها.....
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  تاییدیه فرستنده کنترل از راه دور
.خودروهاي.فروخته.شده.در.کشور.تایوان

.خودروهاي.فروخته.شده.در.جامائیکا
خودروهاي.فاقد.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند.

SAM-13BDM.:این.محصول.از.نوع.تایید.شده.توسط.جامائیکا.است
SAM-13BDR:این.محصول.از.نوع.تایید.شده.توسط.جامائیکا.است
SAM-12BDP:این.محصول.از.نوع.تایید.شده.توسط.جامائیکا.است
SAM-12BDS:این.محصول.از.نوع.تایید.شده.توسط.جامائیکا.است

خودروهاي.مجهز.به.سیستم.ورود.و.استارت:
این.محصول.از.نوع.تایید.شده.توسط.جامائیکا.است:.عالمت.SMA،.شناسایي.کننده.تجهیزات.بر.روي.این.محصول.

حک.شده.است.
.خودروهای.فروخته.شده.در.پاناما،.برمودا،.کشور.مشترک.المنافع.دومینیکن،.جمهوری.دومینیکن،.پرو،.آروبا.و.

اتیوپی
NI4TMLF10W-51  : FCC ID    

      HYQ13BDW *2: FCC ID    

HYQ12BDP *2: FCC ID    

1*:.به.جز.کشور.مشترک.المنافع.دومینیکن

2*:.پاناما،.برمودا.و.کشور.مشترک.المنافع.دومینیکن

3*:.فقط.در.کشورهاي.پاناما.و.کشور.مشترک.المنافع.دومینیکن

توجه:
این.وسیله.مطابق.با.بخش.15.از.قوانین.FCC.است..عملکرد.در.معرض.دو.شرط.زیر.است:)1(این.وسیله.منجر.به.
اختالالت.مضر.نمي.گردد،.و.)2(.این.وسیله.هرگونه.تداخل.دریافتي.شامل.تداخلهایی.که.منجر.به.عملکرد.ناخواسته.

مي.گردد.را.مي.پذیرد.
:FCC.اخطار

هرگونه.تغییر.و.دستکاری.دراین.دستگاه.ها.توسط.اشخاص.می.تواند.منجر.به.باطل.شدن.مجوز.کاربر.برای.استفاده.
از.این.دستگاه.ها.شود.

HYQ13CZW *3: FCC ID    

HYQ14FBA *3: FCC ID    

 *1
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.خودروهاي.فروخته.شده.در.تاییتی.و.کشور.مشترک.المنافع.دومینیکن

........................................................سند.توافق.نامه.)DOC(.در.سایت.زیر.موجود.می.باشد.:.

بموجب.این.سند،.شرکت.دنسو.اظهار.می.دارد.که.سند.13BDR/12BDS با.الزامات.ضروری.و.دیگر.قوانین.مربوطه.از.
بخشنامه.EC/1999/5.مطابقت.می.کند.
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.خودروهاي.فروخته.شده.در.برزیل
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 درب هاي جانبي

  قفل کردن و باز کردن قفل درب ها

با.استفاده.از.سوئیچ.یا.عملکرد.ورود.و.فرستنده..کنترل.از.راه.دور،.یا.دکمه.قفل.درب.مي.توان.درب.ها.را.قفل.نمود.
یا.قفل.درب.ها.را.باز.کرد..

عملکرد.ورود.)در.صورت.مجهز.بودن(

فرستنده.کنترل.از.راه.دور

سوئیچ.

....f.صفحه.131

....f.صفحه.147

..خودروهاي.فاقد.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند.
.تمام.درب.ها.را.قفل.مي.کند..

.قفل.تمام.درب.ها.را.باز.مي.کند..

.خودروهاي.مجهز.به.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند.
درب.ها.را.مي.توان.با.سوئیچ.معمولي.نیز.قفل.و.باز.نمود..).f.صفحه.660(
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کلید قفل درب

دکمه هاي قفل داخلي

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

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

درب.سمت.راننده.با.کشیدن.دستگیره.داخلي.حتي.
اگر.دکمه.قفل.در.موقعیت.قفل.باشد،.باز.مي.شود.
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  قفل  کردن درب های جلو از بیرون بدون استفاده از سوئیچ

  قفل محافظ کودک درب عقب

.دکمه.قفل.داخلي.را.در.موقعیت.قفل.قرار.دهید. 1  

.حین.کشیدن.دستگیره،.درب.را.ببندید.. 2  

.خودروهاي.فاقد.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند.
اگر.سوئیچ.در.مغزی.قرار.داشته.باشد.درب.قفل.نمي.شود..
.خودروهاي.مجهز.به.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند.

اگر.سوئیچ.در.موقعیت.تجهیزات.جانبي.ACCESSORY.یا.روشن.IGNITION ON .قرار.داشته.باشد.یا.سوئیچ.
الکترونیکی.داخل.خودرو.باقي.مانده.باشد،.درب.قفل.نمي.شود..

....بسته.به.موقعیت.سوئیچ.الکترونیکی،.سوئیچ.به.درستي.شناسایي.نشده.و.در.نتیجه.درب.قفل.مي.شود..

در.صورت.فعال.کردن.قفل،.درب.از.داخل.باز.نمي.شود.
..باز.

..قفل.
به. عقب. باز.کردن.درب.هاي. از. براي.جلوگیري. را. قفل. این.
وسیله.کودکان.فعال.نمایید..کلید.هرکدام.از.درب.ها.را.فشار.

دهید.تا.هر.دو.درب.عقب.قفل.شوند..
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  سیستم قفل کردن و باز کردن قفل اتوماتیک درب )در صورت مجهز بودن(

عملکردهاي.زیر.را.مي.توان.فعال.یا.غیرفعال.نمود:
براي.اطالع.از.دستورالعمل.سفارشی..سازي.به.صفحه.701.مراجعه.نمایید.

نحوه.فعال.سازيعملکرد

وقتي.سرعت.خودرو.به.حدود )20Km/ h )12mph یا.بیشتر.عملکرد.و.قفل.درب.در.ارتباط.با.سرعت.
برسد،.تمام.درب.ها.به.طور.اتوماتیک.قفل.مي.شوند..

تغییر.وضعیت.دسته.دنده.در.ارتباط.با.
عملکرد.قفل.درب

حین.قرار.دادن.دسته.دنده.در.موقعیتي.به.جز.پارک.)P(.تمام.
درب.ها.به.طور.اتوماتیک.قفل.مي.شوند..

تغییر.وضعیت.دسته.دنده.در.ارتباط.با.
عملکرد.باز.شدن.قفل.درب.

حین.قرار.دادن.دسته.دنده.در.موقعیت.پارک.)P(.قفل.تمام.
درب.ها.باز.مي.شود..

درب.راننده.در.ارتباط.با.عملکرد.باز.شدن.
قفل.درب.

وقتي.درب.سمت.راننده.باز.شود،.قفل.تمام.درب.ها.باز.مي.شود..

 وقتي تمام درب ها با عملکرد ورود )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(، فرستنده   
کنترل از راه دور یا سوئیچ قفل شود.

با.استفاده.از.کلید.قفل.درب.نمي.توان.قفل.درب.ها.را.باز.کرد..
با.باز.کردن.قفل.تمام.درب.ها.با.استفاده.از.عملکرد.ورود.)خودروهاي.مجهز.به.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند(.،.

فرستنده.کنترل.از.راه.دور.یا.سوئیچ،.ازکلید.قفل.درب.مي.توان.استفاده.نمود..
 در صورت استفاده از سوئیچ اشتباهي )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

.سیلندر.)مغزی(.سوئیچ.آزادانه.مي.چرخد.تا.مکانیزم.قفل.داخلي.را.ایزوله.کند..
 سفارشی سازی 

تنظیمات.)به.طور.مثال.عملکرد.باز.کردن.قفل.با.استفاده.از.سوئیچ(.را.مي.توان.تغییر.داد..
)مشخصه.هاي.سفارشی.سازي:f.صفحه.701(
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  جلوگیري از تصادف 
حین.راندن.خودرو.پیشگیري.هاي.زیر.را.در.نظر.قرار.دهید..

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

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

به.خصوص.مراقب.درب.سمت.راننده.باشید،.چرا.که.حتي.اگر.دکمه.قفل.داخلي.در.حالت.قفل.قرارداشته.باشد،.درب.باز.
مي.شود.

.حین.حضور.کودکان.در.صندلي.هاي.عقب.قفل.محافظ.کودک.درب.هاي.عقب.را.فعال.نمایید.
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 درب پشتي

 کلید قفل درب 

 عملکرد ورود )در صورت مجهز بودن(

 فرستنده کنترل از راه دور 

....f.صفحه.155

....f.صفحه.133

....f.صفحه.147

حین.باز.بودن.قفل.درب.پشتي.برقي.براي.باز.کردن.یا.

)صداي. دارید.. نگه. و. دهید. فشار. را. کلید. درب،. بستن.
آژیر.شنیده.مي.شود(

فشار.دادن.کلید.حین.باز.شدن./.بسته.شدن.درب.
پشتي،.عملکرد.را.متوقف.مي.کند..

 درب پشتي را مي توان به روش هاي زیر قفل / باز یا باز / بسته نمود.

  قفل کردن و باز کردن قفل درب پشتي

  باز کردن / بستن درب پشتي از داخل خودرو )خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي(
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  باز کردن درب پشتي از بیرون خودرو 

.باز.کننده.درب.پشتي
.خودروهاي.فاقد.درب.پشتي.برقي.

حین.به.باال.فشار.دادن.کلید.بازکننده.درب.پشتی،.آن.را.باال.آورید.
.خودروهاي.مجهز.به.درب.پشتي.برقي.

حین.باز.بودن.درب.پشتي:.کلید.باز.کننده.درب.پشتي.را.فشار.
دهید..

حین.قفل.بودن.درب.پشتي:.با.همراه.داشتن.سوئیچ.الکترونیکی.
به.همراه.خود،.کلید.باز.کننده.درب.پشتي.را.فشار.دهید..

فشار.دادن.کلید.حین.باز.شدن./.بسته.شدن.درب.پشتي،.عملکرد.
را.متوقف.مي.کند..

..فرستنده.کنترل.از.راه.دور.)خودروهاي.مجهز.به.درب.پشتي.برقي(
....f.صفحه.147

  کلید درب پشتي برقي )خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي(

با.فشار.دادن.کلید،.درب.پشتي.به.طور.اتوماتیک.قفل.مي.شود..)آژیر.
به.صدا.در.مي.آید.(

فشار.دادن.کلید.حین.باز.شدن./.بسته.شدن.درب.پشتي،.عملکرد.

را.معکوس. کلید.عملکرد. دادن.مجدد. فشار. متوقف.مي.کند.. را.
مي.کند..
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  بستن درب پشتي

با.استفاده.از.دستگیره.درب.پشتي،.آن.را.پایین.آورید.
.خودروهاي.فاقد.درب.پشتي.برقی

مطمئن.شوید.که.درب.پشتي.را.از.بیرون.فشار.دهید.تا.قفل.شود..
.خودروهاي.مجهز.به.درب.پشتي.برقي

سیستم.کمکي.بستن.درب.پشتي.فعال.مي.شود.و.درب.پشتي.به.طور.
اتوماتیک.بسته.می.شود...

  لغو سیستم درب پشتي برقي )خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي(

  تنظیم موقعیت باز درب پشتي )خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي(

کلید.اصلي.درون.جعبه.داشبورد.را.در.حالت.خاموش.قرار.دهید.تا.
سیستم.درب.پشتي.برقي.غیرفعال.شود..

.غیرفعال
.فعال

موقعیت.باز.درب.پشتي.برقي.را.مي.توان.تنظیم.نمود
.درب.پشتي.را.باز.کنید.و.در.موقعیت.دلخواه.تنظیم.نمایید.. 1  

.کلید.درب.پشتي.برقي.روي.درب.پشتي.را.فشار.دهید.و.نگه.دارید.تا.آژیر.4.بار.به.صدا.درآید.. 2
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 چراغ محفظه بار
در.صورت.قرار.داشتن.کلید.چراغ.محفظه.بار.در.حالت.روشن،.حین.باز.شدن.درب.پشتي،.چراغ.محفظه.بار.روشن.مي.شود.

.روشن
.خاموش

  اگر باز کننده درب پشتي عمل نمي کند 
مي.تواند.درب.پشتي.را.از.داخل.باز.کند..

..پوشش.روی.رودری.)تریم(.درب.پشتی.را.بردارید. 1  

.....سرپیچ.گوشتي.را.در.با.پارچه.بپوشانید.تا.از.خراشیدگی.جلوگیری.شود.

.اهرم.موتور.درب.پشتي.را.فشار.دهید.. 2  

.خودروهاي.فاقد.درب.پشتي.برقي ...

.خودروهاي.مجهز.به.درب.پشتي.برقي ..
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 عملکرد محافظ برگردان )خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي(
اگر.حین.باز.کردن./.بستن.درب.پشتي.مانعي.در.مسیر.درب.پشتي.برقي.قرار.گیرد،.درب.پشتي.به.طور.اتوماتیک.در.

مسیر.مخالف.حرکت.مي.کند..یا.متوقف.مي.شود..
 حین اتصال مجدد باتري )خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي(
براي.عملکرد.صحیح.درب.پشتي.برقي،.درب.پشتي.را.با.دست.ببندید.

 سیستم بستن درب پشتي )خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي(
در.صورتي.که.درب.پشتي.اندکي.باز.مانده.باشد،.سیستم.بستن.درب.پشتي.آن.را.به.طور.اتوماتیک.کامال.مي.بندد.

 عملکرد حفاظت از افتادن )خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي(
حین.باز.شدن.اتوماتیک.درب.پشتي،.وارد.آوردن.نیروي.شدید.عملکرد.باز.شدن.را.متوقف.مي.کند.و.از.بسته.شدن.

ناگهاني.درب.پشتي.برقي.جلوگیري.مي.کند.
 سیستم کمکي بستن درب پشتي )خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي(

اگر.حین.متوقف.بودن.درب.پشتي.در.موقعیت.باز،.آن.را.به.صورت.دستي.پایین.بیاورید،.درب.پشتي.به.طور.اتوماتیک.
کامال.بسته.مي.شود..

 لغو موقعیت باز تنظیمي درب پشتي )خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي(
کلید.درب.پشتي.برقي.را.فشار.دهید.و.نگه.دارید.تا.آژیر.4.بار.به.صدا.درآید،.لحظه.اي.توقف.کند.و.سپس.دوباره.به.

صدا.درآید..موقعیت.باز.به.موقعیت.کامال.باز.برمي.گردد..
 سفارشی سازي )خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي(

تنظیمات.)به.طور.مثال.زاویه.باز.شدن.درب.پشتي.برقي.(.را.مي.توان.تغییر.داد..
)مشخصه.هاي.سفارشی.سازي:.f.صفحه.701(
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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..
  پیش از رانندگي

.از.بسته.بودن.کامل.درب.پشتی.اطمینان.حاصل.نمایید..اگر.درب.پشتي.کامال.بسته.نشده.باشد،.ممکن.است.

حین.رانندگي.ناگهان.باز.و.با.اجسام.مجاور.برخورد.کند.یا.بارهاي.درون.محفظه.بار.به.اطراف.بیفتند.و.منجر.
به.تصادف.گردد.

.اجازه.ندهید.کودکان.در.محفظه.بار.بازي.کنند..
....اگر.کودک.به.طور.تصادفي.در.محفظه.بار.گیر.کرد،.ممکن.است.دچار.گرمازدگي،.یا.صدمات.جسمي.دیگر.گردد..

.اجازه.ندهید.کودکان.درب.پشتي.را.باز.و.بسته.کنند.. .
....این.کار.منجر.به.عملکرد.ناگهاني.درب.پشتي.یا.گیر.کردن.سر.یا.دست.یا.گردن.کودکان.بین.درب.پشتي.در.حال..

بسته.شدن.مي.گردد..
  نکات مهم حین رانندگي

..هرگز.اجازه.ندهید.کسي.در.محفظه.بار.بنشیند..در.صورت.ترمز.یا.دور.زدن.ناگهاني.یا.تصادف.ممکن.است.این.افراد.
دچار.صدمات.جسمي.یا.حتي.مرگ.گردند..
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.هشدار

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

عدم.توجه.به.موارد.زیر.مي.تواند.منجر.به.گیر.کردن.قسمتی.از.بدن.الی.درب.پشتی.و.در.نتیجه.بروز.صدمات.
جسمی.جدی.یا.حتی.مرگ.شود..

.پیش.از.باز.کردن.درب.پشتي.توده.های.سنگین.همانند.برف.و.یخ.را.تمیز.کنید..بي.توجهي.به.این.موارد.مي.تواند.
منجر.به.بسته.شدن.ناگهاني.درب.پشتي.از.موقعیت.کامال.باز.گردد.

.حین.باز.کردن.یا.بستن.درب.پشتي،.از.ایمن.بودن.اطراف.خودرو.اطمینان.حاصل.نمایید...
.اگر.کسي.در.اطراف.قرار.دارد،.مطمئن.شوید.که.آنها.در.فاصله.ایمن.قرار.دارند.و.باز.شدن.یا.بسته.شدن.درب.

پشتي.را.به.آنها.اطالع.دهید..
.حین.باز.کردن.یا.بستن.درب.پشتي.حین.وزش.باد.بسیار.مراقب.باشید.چرا.که.در.وزش.شدید.باد،.درب.ناگهان.

حرکت.مي.کند..
.خودروهاي.فاقد.درب.پشتي.برقی

اگر.درب.پشتي.به.طور.کامل.باز.نشده.باشد،.ممکن.است.ناگهان.

در.سطح. پشتي. درب. بستن. و. کردن. باز. همچنین. بسته.شود..

شیب.دار.سخت.تر.از.سطح.صاف.است،.بنابراین.مراقب.باز.شدن.یا.

بسته.شدن.ناگهاني.درب.پشتي.باشید..پیش..از.استفاده.از.محفظه.

بار،.مطمئن.شوید.که.درب.پشتي.کامال.باز.و.در.محل.خود.ایمن.
شده.است.

.حین.بستن.درب.پشتي،.براي.جلوگیري.از.گیر.کردن.انگشت.و.
غیره،.بسیار.مراقب.باشید..

.خودروهاي.فاقد.درب.پشتي.برقي:.حین.بستن.درب.پشتي،.آرام.

سطح.بیروني.درب.را.فشار.دهید..اگر.دستگیره.درب.براي.بستن.

کامل.درب.مورد.استفاده.قرار.گیرد.ممکن.است.دست.یا.بازویتان.
بین.درب.گیر.کند.
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.هشدار
..ضربه.گیر.)جک(.)خودروهاي.فاقد.درب.پشتي.برقي(.یا.ضامن.)دوکی.شکل(.)خودروهاي.مجهز.به.درب.پشتي.برقي(.
را.براي.بستن.درب.پشتي.نکشید،.و.از.آویزان.شدن.به.ضربه.گیر.)خودروهاي.فاقد.درب.پشتي.برقي(.یا.ضامن.درب.

پشتي.)خودروهاي.مجهز.درب.پشتي.برقي(.خودداري.نمایید..
....این.کارمی.تواند.به.صورت.تصادفی.منجر.به.گیر.کردن.دست.یا.شکستن.ضربه.گیر.)جک(.)خودروهاي.فاقد.درب.

پشتي.برقي(.یا.ضامن.درب.پشتي.)خودروهاي.مجهز.درب.پشتي.برقي(.شود.
.خودروهاي.فاقد.درب.پشتي.برقي:.در.صورتیکه.حمل.کننده.دوچرخه.یا.اجسام.مشابه.سنگین.به.درب.پشتي.
متصل.شود،.ممکن.است.پس.از.باز.کردن،.درب.مجددا.به.طور.ناگهاني.بسته.شود.و.در.نتیجه.منجر.به.گیر.
کردن.دست،.سر.یا.گردن.افراد.و.صدمه.دیدن.آنها.گردد..حین.سوار.کرن.قطعه.اي.جانبي.به.درب.پشتي،.حتما.

از.قطعات.اصلي.تویوتا.استفاده.نمایید....
  بستن درب پشتي )خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي(
.در.صورتي.که.درب.پشتي.اندکي.باز.بماند،.سیستم.بستن.درب.
پشتي.به.طور.کامل.درب.پشتي.را.مي.بندد..عملکرد.سیستم.
بستن.درب.پشتي.چندثانیه.طول.مي.کشد..مراقب.باشید.که.
انگشتان.یا.چیزي.دیگري.در.مسیر.درب.قرار.نگیرد.چرا.که.منجر.

به.شکستن.استخوان.یا.صدمات.دیگر.مي.گردد.

.حین.استفاده.از.سیستم.بستن.درب.پشتي.بسیار.مراقب.باشید.چرا.که.حتي.زماني.که.سیستم.برقی.درب.پشتي.
غیرفعال.شده،.این.سیستم.باز.هم.عمل.مي.کند.

2-3..باز.کردن،.بستن.و.قفل.کردن.درب.ها.....
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 درب پشتي برقي )در صورت مجهز بودن(
حین.کار.با.درب.پشتي.برقي.پیشگیري.هاي.زیر.را.در.نظر.بگیرید..

عدم.توجه.به.موارد.زیر.مي.تواند.منجر.به.صدمات.جسمي.جدي.یا.حتي.مرگ.گردد..
.محدوده.اطراف.را.کنترل.نمایید.و.مطمئن.شوید.مانعي.یا.چیز.دیگري.منجر.به.گیر.کردن.وسایل.شما.نگردد.

.اگر.کسي.در.اطراف.قرار.دارد،.مطمئن.شوید.که.آنها.در.فاصله.ایمن.قرار.دارند.و.باز.شدن.یا.بسته.شدن.درب.
پشتي.را.به.آنها.اطالع.دهید..

.اگر.کلید.اصلي.درب.پشتي.برقي.حین.عملکرد.درب.پشتي.در.عملکرد.اتوماتیک.خاموش.شود،.عملکرد.درب.

پشتي.متوقف.مي.شود..حین.قرار.داشتن.در.شیب.بسیار.دقت.کنید.چرا.که.درب.پشتي.ممکن.است.ناگهان.
باز.یا.بسته.شود.

..اگر.شرایط.عملکردی.درب.پشتی.برقی.دیگر.برقرارنباشد.آژیر.به.صدا.در.می.آید.و.باز.شدن.یا.بسته.شدن..

درب.پشتي.متوقف.مي.شود..در.این.حالت.درب.پشتي.باید.به.صورت.دستي.)غیراتوماتیک(.فعال.شود..در.این.
موقعیت.بسیار.دقت.کنید.چرا.که.درب.پشتي.به.طور.ناگهاني.فعال.مي.شود.

.ممکن.است.درب.پشتي.در.شیب.و.پس.از.باز.شدن.اتوماتیک.به.طور.ناگهاني.قفل.شود..مطمئن.شوید.که.درب.
پشتي.کامال.باز.شده.و.در.حالت.ایمن.است.

.در.موقعیت.هاي.زیر،.که.ممکن.است.درب.پشتي.حالت.غیرنرمالي.را.شناسایي.کند.عملکرد.اتوماتیک.آن.متوقف.

می.شود..در.این.موقعیت.بسیار.دقت.کنید.چرا.که.درب.پشتي.متوقف.شده،.ممکن.است.ناگهان.باز.یا.بسته.
شود.و.منجر.به.تصادف.گردد..

وقتي.که.درب.پشتي.در.تماس.با.مانع.قرار.گیرد.. .•
وقتي.توان.باتري.ناگهان.کاهش.می.یابد،.همانند.وقتي.که.سوئیچ.خودرو.در.موقعیت.روشن."ON".)خودروهاي. .•
فاقد.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند(.یا.در.وضعیت.IGNITTION.ON.)خودروهاي.مجهز.به.سیستم.ورود.و.

استارت.هوشمند(.قرار.گیرد.یا.موتور.در.وضعیت.عملکرد.اتوماتیک.استارت.بخورد..

.........2-3..باز.کردن،.بستن.و.قفل.کردن.درب.ها.....
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.هشدار
.اگر.حمل.کننده.دوچرخه.یا.اجسام.سنگین.مشابه.به.درب.پشتي.متصل.شود،.درب.پشتي.برقي.ممکن.است.
عمل.نکند،.دچار.نقص.مي.شود.و.یا.درب.پشتي.آرام.در.جهت.بسته.شدن.حرکت.می.کند.که.مي.تواند.منجر.به.
گیر.کردن.دست،.گردن.یا.سر.افراد.بین.درب.و.صدمات.جسمي.جدي.گردد..حین.نصب.قطعات.جانبي.به.درب.

پشتي،.براي.اطالع.از.جزئیات،.با.نمایندگي.مجاز.تویوتا.تماس.حاصل.نمایید.
 عملکرد محافظ برگردان )خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي( 

پیشگیري.هاي.زیر.را.مد.نظر.قرار.دهید..
عدم.توجه.به.موارد.زیر.مي.تواند.منجر.به.صدمات.جسمي.جدي.و.حتي.مرگ.گردد..

.هرگز.اعضاي.بدن.خود.را.تعمدا.در.عملکرد.محافظ.برگردان.قرار.ندهید..
عملکرد.محافظ.برگردان.در.صورت.قرار.گرفتن.جسمي..بالفاصله.پیش.از.بسته.شدن.کامل.در.مسیر.درب،.عمل. .

نخواهد.کرد..مراقب.باشید.انگشتان.یا.اعضاي.دیگر.بدن.بین.درب.قرار.نگیرد..
عملکرد.محافظ.برگردان.ممکن.است.بسته.به.شکل.جسم..گیر.افتاده.عمل.نکند..مراقب.باشید.انگشتان.یا.دیگر. .

اعضاي.بدنتان.بین.درب.قرار.نگیرد..

2-3..باز.کردن،.بستن.و.قفل.کردن.درب.ها.....
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.توجه
  ضربه گیر )جک( درب پشتي )خودروهاي فاقد درب پشتي برقي(

 ...درب.پشتي.به.ضربه.گیر.)جک(.مجهز.است.که.درب.پشتي.را.در.محل.خود.نگه.مي.دارد..
پیشگیري.هاي.زیر.را.مد.نظر.قرار.دهید.

عدم.توجه.به.موارد.زیر.منجر.به.صدمه.دیدن.ضربه.گیر.)جک(.و.در.نتیجه.نقص.مي.شود..
.از.اتصال.اجسام.خارجي.همانند.برچسب،.ورقه.هاي.پالستیکي..

یا.چسب.دار.به.ضربه.گیر.)جک(.خودداري.نمایید..
با.دستکش.یا.دیگر.وسایل... .از.دست.زدن.به.ضربه.گیر.)جک(.

پارچه.ای.خودداري.نمایید..
تویوتا. اصلي. قطعات. جز. به. جانبي. تجهیزات. کردن. وصل. از. .

خودداري.نمایید..
یا.وارد.آوردن. از.قرار.دادن.دست..خود.روی.ضربه.گیر.)جک(. .

فشار.عرضی.به.آن.خودداري.کنید..

  ضامن درب پشتي )خوردوهاي مجهز به درب پشتي برقي(
 ....درب.پشتي.داراي.ضامن.هایی.است.که.درب.را.در.محل.خود.نگه.مي.دارد..

.....پیشگیري.هاي.زیر.را.مد.نظر.قرار.دهید:
.....عدم.توجه.به.موارد.زیر.منجر.به.صدمات..جدي.به.ضامن.و.درنتیجه..بروز.نقص.مي.شود.

یا. پالستیکي. ورقه.هاي. برچسب،. همانند. اجسامی. اتصال. از. .
چسب.دار.به.ضامن.خودداري.نمایید..

پارچه.ای. وسایل. دیگر. یا. دستکش. با. ضامن. زدن. دست. از. .
خودداري.نمایید..

تویوتا. اصلي. قطعات. جز. به. جانبي. تجهیزات. کردن. وصل. از. .
خودداري.نمایید..

.از.قرار.دادن.دست.روی.ضامن.یا.وارد.آوردن.فشار.عرضی.به.
آن.خودداري.کنید..

...

.........2-3..باز.کردن،.بستن.و.قفل.کردن.درب.ها.....
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.توجه
  جلوگیري از نقص سیستم بستن درب پشتي )خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي(

 ...از.وارد.آوردن.نیروي.بیش.از.حد.به.درب.پشتي.حین.عملکرد.سیستم.بستن.درب.پشتي.خودداري.نمایید.
. جلوگیري از صدمه دیدن درب پشتي برقي ) در صورت مجهز بودن(

.مطمئن.شوید.که.یخ.بین.درب.پشتي.و.قاب.آن.قرار.نگرفته.باشد.زیرا.از.عملکرد.درب.پشتي.جلوگیري.می.کند..
...عملکرد.درب.پشتي.برقي.وقتي.که.بار.زیادي.بر.روي.آن.قراردارد.منجر.به.نقص.درب.پشتي.مي.گردد..

.از.وارد.آوردن.نیروی.بیش.از.حد.به.درب.پشتي.در.حال.عملکرد.خودداري.نمایید..
.مراقب.باشید.که.با.چاقو.یا.دیگر.اجسام.تیز.به.سنسور.ها.).نصب.شده.در.لبه.سمت.راست.و.چپ.درب.پشتي.

برقي(.صدمه.نزنید..اگر.سنسور.جدا.شود.درب.پشتي.برقي.به.طور.اتوماتیک.بسته.نمي.شود.

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

  مراحل تنظیم

صندلي.معمولي

.اهرم.تنظیم.ارتفاع.عمودي.)فقط.سمت.راننده(.. .اهرم.تنظیم.موقعیت.صندلي................................
.اهرم.تنظیم.زاویه.پشتي.صندلي.

.صندلي.برقي.)سمت.راننده(

.کلید.تنظیم.ارتفاع.عمودي................... .کلید.تنظیم.موقعیت.صندلي......................................
.کلید.تنظیم.محافظ.کمر.و.پهلو .کلید.تنظیم.زاویه.پشتي.صندلي..................................

.کلید.تنظیم.زاویه.)جلو(.تشک.صندلي.
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.هشدار

  تنظیم موقعیت صندلي
..حین.تنظیم.موقعیت.صندلي.مراقب.باشید.که.دیگر.سرنشینان.بر.اثر.حرکت.صندلي.صدمه.نبینند..
..از.قرار.دادن.دستان.خود.زیر.یا.نزدیکي.بخش.هاي.متحرک.خودداري.کرده.تا.دچار.آسیب.نشوید.

...انگشت.یا.دست.شما.ممکن.است.در.مکانیزم.صندلی.گیر.کند.
 تنظیم صندلي

.براي.کاهش.احتمال.سر.خوردن.از.زیر.کمربند.روي.پا.حین.بروز.تصادف،.صندلي.را.بیش.از.مقدار.مورد.نیاز.باز..
نکنید..

...اگر.صندلي.بیش.از.حد.باز.شود،.کمربند.روي.پا.از.روي.ران.ها.سر.مي.خورد.و.نیروي.بیش.از.حدي.را.مستقیما.

به.ناحیه.شکمي.وارد.مي.کند.یا.ممکن.است.گردن.در.تماس.با.کمربند.روي.شانه.قرار.گیرد.و.احتمال.مرگ.یا.
صدمات.جسمي.در.صورت.بروز.تصادفات.افزایش.یابد..

..تنظیمات.نباید.حین.رانندگي.انجام.شود.چرا.که.حرکت.ناگهاني.صندلي.مي.تواند.منجر.به.از.دست.دادن.کنترل.
خودرو.گردد..

.پس.از.تنظیم.صندلي،.مطمئن.شوید.که.صندلي.در.موقعیت.خود.قفل.شده.است..)فقط.صندلي.معمولي(
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 صندلي هاي عقب

 مراحل تنظیم 

اهرم.را.باال.بکشید..سپس.به.صندلي.تکیه.دهید.تا.در.زاویه.دلخواه.قرار.گیرد.و.سپس.اهرم.را.رها.کنید..
...وقتي.فردي.روي.صندلي.عقب.وسط.نشسته.است،.پشتي.تمام.صندلي.ها.را.در.زاویه.یکسان.تنظیم.نمایید..

.................................3-3..تنظیم.صندلی.ها..
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 تا کردن پشتي صندلي هاي عقب

.پیش از تا کردن پشتي صندلي هاي عقب 
.کمربند.ایمني.عقب.وسط.را.در.محل.جا.بزنید..)f.صفحه.38( 1  

.قفل.هاي.کمربند.ایمني.را.در.محل.جا.بزنید.. 2  

.پشت.سري.را.تا.پایین.ترین.موقعیت.پایین.بیاورید..)f.صفحه.176( 3  

.تا کردن پشتي صندلي هاي عقب
اهرم.تنظیم.زاویه.پشتي.صندلي.را.بکشید.و.پشتي.صندلي.را.تا.کنید.

.3-3..تنظیم.صندلی.ها
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  تا کردن پشتي صندلي هاي عقب
.پیشگیري.هاي.زیر.را.در.نظر.بگیرید..عدم.توجه.به.موارد.زیر.منجر.به.صدمات.جسمي.جدي.یا.حتي.مرگ.مي.گردد.

.از.تا.کردن.پشتي.صندلي.ها.حین.رانندگي.خودداري.نمایید..
.خودرو.را.بر.روي.زمین.صاف.پارک.کنید،.ترمز.دستي.را.درگیر.نمایید.و.دسته.دنده.را.در.دنده.پارک.P..)خودروهاي.

مجهز.به.گیربکس.اتوماتیک.یا.CVT(.یا.خالص.N.)خودروهاي.مجهز.به.گیربکس.معمولي(.قرار.دهید.
.حین.رانندگي.اجازه.ندهید.کسي.بر.روي.پشتي.صندلي.هاي.تا.شده.یا.در.محفظه.بار.بنشیند..

.اجازه.ندهید.کودکان.وارد.محفظه.بار.شوند..
 تنظیم صندلي

.براي.کاهش.خطر.سر.خوردن.کمربند.روی.پا،.حین.بروز.تصادف،.از.باز.کردن.صندلي.بیش.از.مقدار.ضروری.
خودداري.نمایید..

...اگر.صندلي.بیش.از.حد.باز.شود،.کمربند.روي.پاها.از.روي.ران.ها.سرخورده.و.نیروي.زیادي.را.مستقیماْ.به.ناحیه.

شکمي..وارد.می.کند،.یا.اینکه.گردن.در.تماس.با.کمربند.روي.شانه.قرار.گرفته.و.احتمال.صدمات.جسمي.و.مرگ.
در.تصادفات.افزایش.می.یابد..

...تنظیمات.نباید.حین.رانندگي.انجام.شود.چرا.که.حرکت.ناگهاني.صندلي.مي.تواند.منجر.به.از.دست.دادن.کنترل.
خودرو.گردد..

.مراقب.باشید.حین.تا.کردن.پشتي.صندلي.هاي.عقب.دست.ها.و.پاهایتان.بین.جعبه.کنسول.عقب.و.صندلي.عقب.گیر.نکند..
 پس از باز گرداندن پشتی صندلي به موقعیت مستقیم

.پیشگیري.هاي.زیر.را.در.نظر.بگیرید..عدم.توجه.به.موارد.زیر.منجر.به.صدمات.جسمي.جدي.یا.حتي.مرگ.مي.گردد.
.با.فشار.دادن.باالي.صندلي.به.جلو.و.عقب.مطمئن.شوید.پشتي.صندلي.در.محل.خود.قفل.شده.است.

.مطمئن.شوید.کمربند.ایمني.تاب.ندارد.یا.بین.پشتي.صندلي.گیر.نکرده.است..

.توجه
 جا زدن کمربندهاي ایمني 

...پیش.از.تا.کردن.پشتي.صندلي.هاي.عقب.کمربندهاي.ایمنی.و.قفل.آنها.باید.در.محل.جا.زده.شوند.....

.................................3-3..تنظیم.صندلی.ها..
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.باال .
.....پشت.سري.را.باال.بکشید.

.پایین .
............حین.فشار.دادن.دکمه.آزاد.کردن.قفل،.پشت.سري.را.

............به.پایین.فشار.دهید.

.باال
.....پشت.سري.را.باال.بکشید.

.پایین .
............حین.فشار.دادن.دکمه.آزاد.کردن.قفل،.پشت.سري.را.

............به.پایین.فشار.دهید.

 پشت سري ها

  صندلي هاي جلو 

  صندلي هاي عقب 

 تمام صندلي ها مجهز به پشت سري هستند.

.3-3..تنظیم.صندلی.ها
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 پیاده کردن پشت سري ها
.صندلي.هاي.جلو ..

..حین.فشار.دادن.دکمه.آزاد.کردن.قفل،.پشت.سري.را.باال.بکشید..

.صندلي.هاي.عقب. ..
..حین.فشار.دادن.دکمه.آزاد.کردن.قفل،.پشت.سري.را.باال.بکشید..

 سوار کردن پشت سري ها
.صندلي.هاي.جلو ..

پشت.سري.را.با.سوراخ.هاي.نصب.هم.راستا.نمایید.و.حین...فشار.
دادن.دکمه.آزاد.کردن.قفل،.پشت.سري.را.به.پایین.فشار.دهید..

.................................3-3..تنظیم.صندلی.ها..

دکمه.آزاد.کردن.قفل

.................دکمه.آزاد.کردن.قفل

دکمه.آزاد.کردن.قفل
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.صندلي.هاي.عقب.
نمایید.و.حین.فشار. با.سوراخ.هاي.نصب.هم.راستا. را. پشت.سري.
دادن.دکمه.آزاد.کردن.قفل،.پشت.سري.را.به.سمت.پایین.فشار.

دهید..

 تنظیم ارتفاع پشت سري ها
که. شده.اند. تنظیم. نحوي. به. پشت.سري.ها. که. شوید. مطمئن.

مرکز.آن.در.راستای.باالي.گوش.هاي.سرنشین.باشد.

 تنظیم پشت سري عقب
همیشه.پشت.سري.را.یک.درجه.باالتر.از.موقعیت.کاماْل.باز.شده.

قرار.دهید..

.هشدار

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

مرگ.گردد.
.از.پشت.سري.طراحي.شده.براي.صندلي.مورد.نظر.استفاده.نمایید.

.پشت.سري.ها.را.همیشه.در.موقعیت.صحیح.تنظیم.نمایید.
.پس.از.تنظیم.پشت.سري.ها،.آن.ها.را.به.پایین.فشار.دهید.و.مطمئن.شوید.به.درستي.قفل.شده.اند..

.حین.پیاده.بودن.پشت.سري.ها،.رانندگي.نکنید.

.3-3..تنظیم.صندلی.ها
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.4-3..تنظیم.غربیلک.فرمان.و.آینه.ها.

غربیلک.فرمان.را.مي.توانید.به.طور.صحیح.در.موقعیت.راحتی.تنظیم.نمایید.
.غربیلک.فرمان.را.نگه.دارید.و.اهرم.را.به.پایین.فشار.دهید. 1  

.از.طریق.حرکت.غربیلک.فرمان.در.جهت.افقي.و.عمودي.. 2  

غربیلک.را.در.موقعیت.ایده.آل.تنظیم.نمایید..
....پس.از.تنظیم،.اهرم.را.به.سمت.باال.بکشید.تا.غربیلک.فرمان.

در.محل.خود.قفل.شود..

 غربیلک فرمان

 مراحل تنظیم

.هشدار

 هشدار حین رانندگي 
حین.رانندگی.غربیلک.فرمان.را.تنظیم.نکنید.

این.کار.مي.تواند.منجر.به.فرمان.دادن.نادرست.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..
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  آینه دید عقب داخلی

 تنظیم ارتفاع آینه

  برای داشتن دید خوب از پشت خودرو می توانید آینه را تنظیم نمایید.

ارتفاع.آینه.را.مي.توان.با.توجه.به.حالت.نشستن.حین.رانندگی.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.این.اهرم.کاهش.داد.

.موقعیت.عادي
.موقعیت.ضدانعکاس

 عملکرد ضد انعکاس
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.آینه.داخلی.ضد.انعکاس.اتوماتیک
در.واکنش.به.میزان.روشنایي.چراغ.هاي.خودروهاي.پشتی،.نور.انعکاسی.به.طور.اتوماتیک.کاهش.مي.یابد.

تغییر.وضعیت.عملکرد.ضد.انعکاس
)on-off(.روشن./.خاموش

چراغ. است،. روشن. اتوماتیک. انعکاس. ضد. عملکرد. که. زماني.
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.

مي.دهد. قرار. خاموش. حالت. در. را. عملکرد. دکمه،. دادن. فشار.
)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.

قرار.مي.دهد. را.در.حالت.خاموش. فشار.دادن.دکمه،.عملکرد.
)چراغ.نشانگر.نیز.خاموش.مي.شود(

.4-3..تنظیم.غربیلک.فرمان.و.آینه.ها.

چراغ.نشانگر
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 براي جلوگیري از خطاي سنسور )خودروهاي مجهز به آینه داخلی ضد انعکاس اتوماتیک(
یا.. لمس.کردن. از. سنسورها،. صحیح. عملکرد. از. اطمینان. براي.

پوشاندن.سنسورها.خودداري.نمایید.

حین.رانندگی.آینه.داخلی.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

.4-3..تنظیم.غریبلک.فرمان.و.آینه.ها



183
ش

بخ
ر 

د ه
کر

عمل
وه 

نح

3 

......براي.انتخاب.آینه.مورد.نظر،.کلید.را.فشار.دهید.
..چپ

..راست

..براي.تنظیم.آینه.بغل،.کلید.را.فشار.دهید. 2  .
.باال

.راست
.پایین
.چپ

...

  آینه هاي بغل

  مراحل تنظیم

1  

.4-3..تنظیم.غربیلک.فرمان.و.آینه.ها.
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.نوع.برقي.
کلید.را.فشار.دهید.تا.آینه.ها.تا.شوند..

..کلید.را.مجدداْ.فشار.دهید.تا.آینه.ها.به.موقعیت.اولیه.باز.گردند..

.نوع.دستي.
براي.تا.کردن،.پشت.آینه.را.در.جهت.عقب.خودرو.فشار.دهید..

  تا کردن آینه ها

.4-3..تنظیم.غریبلک.فرمان.و.آینه.ها
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  جهت تنظیم زاویه آینه ها
.خوردوهاي.فاقد.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند.

سوئیچ.موتور.باید.در.موقعیت.تجهیزات.جانبي،."AC".یا.روشن."ON".قرار.داشته.باشد..
.خودروهاي.مجهز.به.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند.

سوئیچ.موتور.باید.در.وضعیت.تجهیزاتي.جانبي.ACCESSORY.یا.روشن."IGNITION ON".قرار.داشته.باشد..
 آینه هاي دارای عملکرد برطرف کننده قطرات آب )در صورت مجهز بودن(

در.صورت.جمع.شدن.قطرات.آب.روی.سطح.آینه،.به.عنوان.مثال.هنگام.بارش.باران،.تاثیر.عملکرد.برطرف.کننده.

قطرات.آب.)هیدروفیلیک(.آینه.ها.باعث.زدوده.شدن.قطرات.آب.و.واضح.تر.شدن.دید.عقب.می.گردد..در.موارد.زیر،.

تاثیر.عملکرد.برطرف.کننده.قطرات.آب.بطور.موقت.کاهش.می.یابد،.اما.پس.از.یک.یا.دو.روز.قرار.گرفتن.در.زیر.نور.
مستقیم.آفتاب.به.این.عملکرد.باز.می.گردد.
.پس.از.تمیز.کردن.آلودگی.از.روي.آینه.ها

.پس.از.بخار.گرفتن.آینه.ها
.پس.از.واکس.زدن.خودرو.در.کارواش.هاي.اتوماتیک

.پس.از.پارک.خودرو.به.مدت.طوالني.در.پارکینگ.هاي.زیرزمیني.و.غیره.که.نور.مستقیم.خورشید.وجود.ندارد.
 وقتي آینه ها بخار کرده اند )مه گرفته اند( )خودروهاي مجهز به مه زدایي آینه بغل(

.آینه.هاي.بغل.با.استفاده.از.سیستم.مه.زدایی.تمیز.مي.شوند..با.روشن.کردن.عملکرد.مه.زدایی.شیشه.عقب،.عملکرد.
مه.زدایی.آینه.بغل.روشن.می.شود..)f.صفحه.369(

.4-3..تنظیم.غربیلک.فرمان.و.آینه.ها.
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.هشدار

 نکات مهم حین رانندگي
حین.رانندگي.پیشگیري.هاي.زیر.را.مد.نظر.قرار.دهید..

عدم.توجه.به.موارد.زیر.مي.تواند.منجر.به.از.دست.دادن.کنترل.خودرو.در.نتیجه.تصادف.و.در.نهایت.صدمات.
جسمي.جدي.و.حتي.مرگ.گردد..

.از.تنظیم.آینه.ها.حین.رانندگي.خودداري.نمایید..
.در.صورت.تاکردن.آینه.ها،.رانندگی.نکنید.

.آینه.بغل.راننده.و.سرنشین.جلو.را.پیش.از.رانندگي.باز.کنید.و.به.طور.صحیح.تنظیم.نمایید.
 حین حرکت آینه 

براي.جلوگیري.از.صدمات.جسمي.و.نقص.آینه،.حین.حرکت.آینه.ها.از.دست.زدن.به.آینه.ها.خودداري.نمایید.
 حین عملکرد سیستم مه زدایي آینه ها )خودروهاي مجهز به سیستم مه زدایي آینه بغل(

از.دست.زدن.به.سطح.آینه.هاي.بغل.خودداري.نمایید.چرا.که.خیلي.داغ.هستند.و.دست.شما.را.مي.سوزاند.

.توجه
  در صورت وجود یخ روی آینه ها )خودروهای مجهز به آینه  دارای عملکرد برطرف کننده قطرات آب(

براي.حفظ.عملکرد.برطرف.کننده.قطرات.آب.آینه.ها،.از.تراشیدن.یخ.روی.سطح.آینه.خودداری.کرده،.در.عوض.با.
روشن.کردن.عملکرد.یخ.زدایی.یا.استفاده.از.آب.گرم،.یخ.را.برطرف.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(.

)در.صورت.مجهز.بودن(
باز.کردن

بازکردن.با.یک.حرکت.)فقط.شیشه.راننده(*

*:.براي.متوقف.کردن.شیشه.باالبر،.کلید.را.در.جهت.مخالف.
حرکت.دهید.

براي.قفل.کردن.کلید.شیشه.باالبر.سرنشینان،.کلید.زیر.را.فشار.
دهید.

سمت. پنجره.های. کردن. بسته. و. باز. از. جلوگیری. برای.
سرنشینان.توسط.کودکان،.از.این.کلید.استفاده.نمایید.

  شیشه باالبرهاي برقي

  بازکردن، بستن پنجره ها و سان روف

 کلید قفل شیشه ها

 شیشه باالبرها زماني عمل مي کنند 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.........................................

.5-3..باز.کردن،.بستن.پنجره.ها.و.سان.روف.
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 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
اگر.عملکرد.محافظ.برگردان.شیشه.به.صورت.عادي.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.سوئیچ.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.فوق.شیشه.باز.هم.بسته.نمي.شود،.عملکرد.شیشه.باالبرها.را.از.طریق.انجام.مراحل.

زیر،.تصحیح.کنید.
.کلید.شیشه.باالبر.برقي.را.فشار.داده.و.نگه.دارید..تا.یک.ثاثیه.و.بیشتر.پس.از.بسته.شدن.کامل.شیشه،.کلید.را. 1  

نگه.دارید.
.کلید.شیشه.باالبر.برقي.را.در.موقعیت.بستن.با.یک.حرکت.نگه.دارید،.تا.یک.ثاثیه.و.بیشتر.پس.از.بسته.شدن. 2  

کامل.......شیشه،.کلید.را.نگه.دارید.
.اگر.حین.حرکت.شیشه،.کلید.را.رها.کردید،.باید.از.مرحله.اول.دوباره.تکرار.نمایید.

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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.هشدار
پیشگیري.هاي.زیر.را.مد.نظر.قرار.دهید..

عدم.توجه.به.موارد.زیر.منجر.به.صدمات.جسمي.جدي.و.حتي.مرگ.مي.گردد.
 بستن پنجره ها

.راننده.مسئول.عملکرد.شیشه.باالبرهاي.برقي.شامل.شیشه.باالبرهاي.برقي.سرنشینان.است..براي.جلوگیري.از.

عملکرد.تصادفي،.به.ویژه.توسط.کودکان،.اجازه.ندهید.کودکان.با.شیشه.باالبرهاي.برقي.کار.کنند،.چرا.که.ممکن.

است.اعضاي.بدن.کودک.یا.دیگر.سرنشینان.در.شیشه.باالبر.برقي.گیر.کند..همچنین.حین.حضور.کودکان.در.
خودرو.توصیه.مي.شود.که.از.کلید.قفل.پنجره.ها.استفاده.شود..).f.صفحه.187(

.پیش.از.عملکرد.شیشه.باالبرها.کنترل.نمایید.که.اعضاي.بدن.هیچ.کدام.از.سرنشینان.در.مسیر.پنجره.قرار.نداشته.باشد.
.حین.خروج.از.خودرو.موتور.را.خاموش.نمایید،.سوئیچ.را.بردارید.و.همراه.با.کودکان.از.خودرو.خارج.شوید..ممکن.

است.عملکرد.تصادفي.به.دلیل.کار.نادرست.وجود.داشته.باشد.که.منجر.به.تصادف.شود.
 عملکرد محافظ برگردان شیشه )در صورت مجهز بودن براي شیشه باالبر راننده(

.هرگز.هیچ.کدام.از.اعضاي.بدن.را.عمدا.براي.فعال.کردن.عملکرد.محافظ.برگردان.شیشه.استفاده.نکنید.
.در.صورتي.که.شیء.بالفاصله.قبل.از.بسته.شدن.کامل.در.مسیر.شیشه.باالبر.قرار.گیرد،.عملکرد.محافظ.برگردان.

شیشه.کارنمي.کند..
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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.

.سان.روف.را.باز.مي.کند.*
باز. کاماًل. موقعیت. در. گرفتن. قرار. از. پیش. اندکي. سان.روف.

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.

.سان.روف.را.به.سمت.باال.حرکت.می.دهد.*
.سان.روف.را.به.سمت.پایین.حرکت.می.دهد.*

*:.آرام.یکي.از.کلیدهاي.سان.روف.را.فشار.دهید.تا.سان.روف.در.
میانه.راه.متوقف.شود.

  باز کردن و بستن

  حرکت لوالیی به سمت باال یا پایین 
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 زمانی سان روف کار می کند 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.موتور.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.کارکرد.با.این.وجود.پس.از.باز.شدن.هر.کدام.از.درب.هاي.جلو.عملکرد.سان.روف.متوقف.مي.شود.
 عملکرد محافظ برگردان 

پایین،.جسمي.در.مسیر.سان.روف.و.قاب.سقف.قرار.گیرد،. یا.حرکت.لوالیی.سان.روف.به.سمت. اگر.حین.بستن.
سان.روف.متوقف.شده،.اندکي.باز.مي.شود.

 کاهش صدای باد در سان روف 
هنگام.باز.شدن.اتوماتیکی.سان.روف،.پیش.از.باز.شدن.کامل،.عملکرد.سان.روف.اندکی.متوقف.می.شود..رانندگی.با.

سان.روف.در.این.موقعیت.می.تواند.به.کاهش.صدای.باد.کمک.نماید.
 آفتابگیر.

آفتابگیر.را.مي.توان.به.طور.دستي.باز.و.بسته.نمود..با.این.وجود.زماني.که.سان.روف.باز..شود،.آفتابگیر.به.طور.اتوماتیک.
باز.مي.گردد.

 باز کردن سان روف به مقدار بسیار کم
کلید.را.سریع.فشار.دهید.و.رها.کنید..
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 عملکرد یادآوري باز ماندن سان روف 
.خودروهاي.فاقد.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند

وقتي.سوئیچ.در.موقعیت.قفل."lock" قرار.دارد.و.درب.سمت.راننده.حین.باز.بودن.سان.روف.باز.شود،.آژیر.به.صدا.

.).].B.در.مي.آید.و.پیغامی.در.صفحه.نمایش.چندمنظوره.)خودروهاي.مجهز.به.صفحه.نمایش.چندمنظوره.]تیپ
نمایش.داده.مي.شود..

.خودروهاي.مجهز.به.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند
وقتي.سوئیچ.موتور.در.موقعیت.خاموش.قرار.دارد.و.درب.سمت.راننده.حین.باز.بودن.سان.روف.باز.شود،.آژیر.به.
.)]B.صدا.درمي..آید.و.پیغامی.در.صفحه.نمایش.چندمنظوره.)خودروهاي.مجهز.به.صفحه.نمایش.چندمنظوره]تیپ

نمایش.داده.مي.شود.
 وقتي باتري جدا شده است یا سان روف به طور عادي بسته نمي شود.

...سان.روف.را.باید.به.روش.زیر.مجدداْ.تنظیم.کنید.تا.از.عملکرد.صحیح.آن.اطمینان.حاصل.نمایید..
.سوئیچ.موتور.را.در.موقعیت.روشن "ON" )خودروهاي.فاقد.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند(.یا.در.وضعیت. 1  

روشن.IGNITION ON.)خودروهاي.مجهز.به.سیستم.ورود.و.استارت.هوشمند(.قرار.دهید..
.کلید."Close " یا."UP" را.فشار.داده.و.نگه.دارید.تا.حرکت.هاي.زیر.به.پایان.برسد.. 2  

......سان.روف.به.سمت.باال.خم.مي.شود.و.یک.ثانیه.یا.بیشتر.توقف.مي.کند.سپس.به.سمت.پایین.خم.مي.شود،.باز.
مي.شود.و.کامال.بسته.مي.شود.

.کلید.را.رها.کنید.و.مجددا.فشار.دهید.تا.از.عملکرد.صحیح.آن.اطمینان.حاصل.نمایید.. 3

.....اگر.سان.روف.به.طور.اتوماتیک.حرکت.نکرد،.مراحل.را.از.ابتدا.تکرار.نمایید..
 سفارشی سازي

تنظیمات.)به.طور.مثال.عملکرد.یادآوري.باز.ماندن.سان.روف(.را.مي.توان.تغییر.داد..
)مشخصه.های.سفارشي.سازي:f.صفحه.700(
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.هشدار
پیشگیري.هاي.زیر.را.مد.نظر.قرار.دهید..

عدم.توجه.به.موارد.زیر.منجر.به.صدمات.جسمي.جدي.و.حتي.مرگ.مي.گردد.
 باز کردن سان روف

.حین.حرکت.اجازه.ندهید.سرنشینان.دست.ها.یا.سر.خود.را.از.خودرو.خارج.کنند.
.اجازه.ندهید.کسي.روي.سان.روف.بنشیند.

 بستن سان روف
.راننده.مسئول.عملکرد.باز.و.بسته.کردن.سان.روف.است..براي.جلوگیري.از.عملکرد.تصادفي.به.ویژه.توسط.کودکان.
اجازه.ندهید.کودکان.با.سان.روف.کار.کنند..ممکن.است.کودک.یا.دیگر.سرنشینان.خودرو.اعضاي.بدن.خود.را.در.
مسیر.سان.روف.قرار.دهند.و.صدمه.ببینند..همچنین.حین.همراه.داشتن.کودکان.در.خودرو.توصیه.مي.شود.از.کلید.

قفل.شیشه.استفاده.نمایید.
.کنترل.کنید.اعضاي.بدن.هیچ.کدام.از.سرنشینان.در.جایي.که.ممکن.است.در.بین.سان.روف.گیر.کند.قرار.نداشته.باشد.
.حین.خروج.از.خودرو،.سوئیچ.موتور.را.در.وضعیت.خاموش.قرار.دهید،.سوئیچ.را.همراه.خود.بردارید.و.همراه.کودکان.

از.خودرو.خارج.شوید..عملکردهای.ناگهانی.و.نامناسب.ممکن.است.منجر.به.بروز.تصادف.شود.
  عملکرد محافظ برگردان

.هرگز.تعمداً.بدن.خود.را.در.مسیر.حرکت.سان.روف.به.منظور.فعال.کردن.عملکرد.محافظ.برگردان.قرار.ندهید.
..قبل.از.بسته.شدن.کامل.سان.روف،.در.صورت.گیر.کردن.جسمی.در.مسیر.سان.روف،.ممکن.است.عملکرد.محافظ.

برگردان.فعال.نشود.
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1-4 پیش از رانندگی
۱۹۶.............................................................      راندن خودرو
۲۱۰ .......................................................      بار و محفظه بار 

     یدک کشیدن تریلر
۲۱۲ ...............................      )بجز کشور آفریقای جنوبی( 

     یدک کشیدن تریلر
     )مخصوص کشور آفریقای جنوبی( ..................... ۲۱۳

2-4 دستورالعمل  های رانندگی
     سوئیچ موتور )خودروهای فاقد سیستم ورود

۲۲۴ ................................................     و استارت هوشمند(
     سوئیچ موتور )خودروهای مجهز به سیستم ورود و 
استارت هوشمند( .................................................. ۲۲۸
۲۳۹ ...............)S گیربکس اتوماتیک )مجهز به حالت     
۲۴۶...............)M گیربکس اتوماتیک )مجهز به حالت     
     CVT )گیربکس با ضریب دنده پیوسته( ............ ۲5۲
۲۶۱........................      گیربکس معمولی )غیراتوماتیک( 
۲۶5............................................................      دسته راهنما 
     ترمز دستی ...............................................................۲۶۷
۲۶۸............................................................................      بوق 

3-4 عملکرد چراغ ها و برف پاک کن ها
     کلید )دسته( چراغ های جلو .................................۲۶۹
۲۷۶........................................      چراغ نورباالی اتوماتیک 
    کلید )دسته( چراغ های مه شکن .......................... ۲۸۲
    برف پاک کن و شیشه شوی شیشه جلو ............ ۲۸۴
۲۹۰ ...........    برف پاک کن و شیشه شوی شیشه عقب 

4-4 سوخت گیری
     باز کردن درب باک سوخت ................................. ۲۹۲
5-4 استفاده از سیستم های حمایتی رانندگی
کروز کنترل .............................................................. ۲۹۷
۳۰۱ .................... LDA )هشدار رانندگی بین خطوط( 

سنسور کمکی پارک تویوتا ................................... ۳۰۹
کلید قفل چهارچرخ محرک

۳۱5 ...................................................  )4WD مدل های(
۳۱۶................................. سیستم های کمکی رانندگی 

کنترل کمکی شروع به حرکت
۳۲۴ ............................................................. در سرباالیی 
سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری ........۳۲۶
BSM )نشانگر نقطه کور( ....................................... ۳۲۹

۳۳۳ .................................   عملکرد نشانگر نقطه کور 
۳۳۶..............   عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب 

6-4 نکات سودمند در رانندگی
نکات سودمند برای رانندگی در زمستان ........... ۳۳۹
پیش فرض های خودروی چندمنظوره ................ ۳۴۴
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 راندن خودرو

  براي اطمینان از رانندگي ایمن مراحل زیر باید در نظر گرفته شود:

  استارت زدن موتور

   f صفحه ۲۲۴ , ۲۲۸

 گیربکس اتوماتیک يا CVT )گیربکس با ضریب دنده پیوسته(
  1 حین فشردن پدال ترمز، دسته دنده را در حالت D قرار دهید. )f صفحه ۲۳۹، ۲5۲(

  2 ترمز دستی را آزاد نمایید )f صفحه ۲۶۷(

  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 ۲۶۱(

  2 ترمز دستی را آزاد کنید.)f صفحه ۲۶۷(

  3 آرام پدال کالچ را رها کرده، همزمان آهسته پدال گاز را فشار دهید تا خودرو سرعت گیرد.

 گیربکس اتوماتیک یا CVT )گیربکس با ضریب دنده پیوسته(
  1 حین قرار داشتن دسته دنده در D، پدال ترمز را فشار دهید.

  2 در صورت لزوم، ترمز دستي را درگیر کنید.

 درصورت توقف خودرو به مدت طوالنی، دسته دنده را در موقعیت پارک )P( یا خالص )N( قرار دهید. 
)f صفحه ۲۳۹، ۲5۲(

  رانندگی

  توقف کردن
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 گیربکس معمولی )غیراتوماتیک(
  1 حین فشار دادن پدال کالچ،  پدال ترمز را نیز فشار دهید.

   2 درصورت لزوم، ترمز دستی را درگیر نمایید. )f صفحه ۲۶۷(
درصورت توقف خودرو به مدت طوالنی، دسته دنده را در موقعیت دنده خالص )N( قرار دهید. )f صفحه ۲۶۱(

  پارک خودرو

 گیربکس اتوماتیک یا CVT )گیربکس با ضریب دنده پیوسته(
  1 حین قرار داشتن دسته دنده در D، پدال ترمز را فشار دهید.

  2 دسته دنده را در پارک P قرار دهید. )f صفحه ۲۳۹، ۲5۲(

  3 ترمز دستی را درگیر نمایید )f صفحه ۲۶۷(

   4 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند: سوئیچ را در موقعیت “LOCK” قرار داده 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، مطمئن شوید که سوئیچ را برداشته اید.

در صورت پارک در محلی با سطح شیبدار، درصورت لزوم پشت چرخ ها بلوک مانع قرار دهید.

 گیربکس معمولي )غیراتوماتیک( 
  1 حین فشردن پدال کالچ، پدال ترمز را فشار دهید.

  2 دسته دنده را در موقعیت دنده خالص N قرار دهید. )f صفحه ۲۶۱(

  3 ترمز دستي را درگیر نمایید. )f صفحه ۲۶۷(

در صورت پارک در سرباالیي، دسته دنده را در دنده 1 یا عقب R قرار دهید.
  4 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند.: سوئیچ را در موقعیت "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.

در صورت پارک در محلی با سطح شیبدار، درصورت لزوم پشت چرخ ها بلوک مانع قرار دهید.
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  روشن کردن خودرو در سر باالیي تند

گیربکس اتوماتیک یا CVT )گیربکس با ضریب دنده پیوسته(
  1 از درگیر بودن ترمز دستي و قرار داشتن دسته دنده در 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.

 جهت روشن کردن خودرو در سرباالیی تند )خودروهای مجهز به سیستم کنترل کمکی شروع به حرکت 
در سرباالیی(

سیستم کنترل کمکی شروع به حرکت در سرباالیی وجود دارد. )f صفحه ۳۲۴(
 رانندگي در باران 

 حین بارندگی، با دقت رانندگی کنید، 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
 حین فعال بودن حالت اسپرت، پدال ترمز را فشار دهید.
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 آببندی خودروي تویوتاي جدید شما
براي افزایش عمر مفید خودرو، توجه به پیشگیري هاي زیر توصیه مي شود:

 در )300km )200  mile اول:
از ترمزگیري ناگهاني خودداري نمایید

 در )800km )500  mile اول:
از یدک کشیدن تریلر خودداری کنید.

 در )1000km )600 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.
 سیستم ترمز دستی نوع کاسه ای داخل دیسک

خودروی شما مجهز به سیستم ترمز دستی نوع کاسه ای داخل دیسک می باشد. این نوع سیستم ترمز نیاز به 
تعویض دوره ای کفشک های ترمز یا تعویض کفشک ترمز دستی و/ یا کاسه دارد.

برای تعویض کفشک ها به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
 زمان در جاکار کردن موتور قبل از توقف )مخصوص موتور دیزلی( 

برای جلوگیری از صدمه دیدن توربو شارژر، بالفاصله پس از رانندگی با سرعت باال یا رانندگی در جاده های شیب دار، 
اجازه دهید موتور در جا کار نماید.

زمان درجا کار کردن شرایط رانندگی
موتور

الزم نیسترانندگی عادی در شهر

رانندگی با سرعت باال
 80 km/h سرعت ثابت حدود

)50mph(
حدود ۲۰ ثانیه

 100  km/h سرعت ثابت حدود
)63mph(

حدود ۱ دقیقه

 100  km/h رانندگی در جاده های دارای شیب تند یا رانندگی مداوم با سرعت
)63mph( یا بیش تر )رانندگی در مسیر مسابقه و غیره( 

حدود ۲ دقیقه

 رانندگی با خودرو در کشورهای دیگر
قوانین مربوط به آن کشور را رعایت کرده و از وجود سوخت مناسب اطمینان حاصل نمایید. )f صفحه ۶۹۸(
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)CVT خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا( ECO نشانگر مصرف سوخت اقتصادی 
سوخت  مصرف  نسبت  و  اقتصادی  سوخت  مصرف  محدوده 
ارائه         شتابگیری  افزایش  میزان  براساس  را   )ECO( اقتصادی 

می دهد.
 چراغ نشانگر مصرف سوخت اقتصادی

حین شتاب گیری با توجه به کاهش مصرف سوخت، چراغ 
نشانگر ECO روشن می شود.

توقف  حین  یا   ،ECO محدوده  از  بیش  شتابگیری  درصورت 
خودرو، این چراغ نشانگر خاموش می شود.

چراغ نشانگر ECO از نظر دسترسی می تواند سفارشی سازی شود. 
تنظیمات پیش فرض فعال می باشد. )f صفحه ۱۱۳، ۱۱۹(

"ECO" صفحه نمایش محدوده نشانگر 
دسترسی  نظر  از   "ECO" نشانگر  محدوده  نمایش  صفحه 
در نمایندگی تویوتا سفارشی سازی می شود. تنظیمات پیش 

فرض غیرفعال می باشد.
ECO محدوده رانندگی 

 نسبت رانندگی ECO براساس شتابگیری
 ،ECO رانندگی  محدوده  از  تر  بیش  شتابگیری  درصورت 
سمت راست صفحه نمایش محدوده نشانگر ECO چشمک 

می زند.

در شرایط زیر نشانگر ECO فعال نمی باشد.
  دسته دنده در هر دنده ای غیر از موقعیت D قرار داشته باشد.

  کلید تعویض دنده )درصورت مجهز بودن( فعال باشد.
  حالت نرمال و حالت رانندگی ECO  )درصورت مجهز بودن( انتخاب نشود. )f صفحه ۲۴۱، ۲5۴(

  سرعت خودرو حدود mph( 130 km/h 80( یا بیش تر باشد.

A تیپ 

B  تیپ 
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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.
 جهت استارت زدن خودرو 

در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا CVT، همیشه حین توقف با موتور روشن، پای خود را روی پدال 
ترمز نگه دارید. این کار از خزش خودرو به جلو جلوگیری می کند.

 جهت 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 تصادفی 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 ها را اشتباه 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 )روی( به مواد قابل 
اشتعال باشد رانندگي بر روي مواد قابل اشتعال، یا قرار دادن خودرو بر روی این مواد ممکن است منجر به 

آتش سوزي  شود.
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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.
 جهت راندن خودرو  

 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 کمکی فرمان برقی و ترمز دردسترس نخواهد بود. در نتیجه ترمزگیري 

و فرمان دادن سخت شده، باید خودرو را به شانه جاده هدایت کرده و در مکاني امن توقف نمایید.
عملکرد درشرایط اضطراري مثل وقتی که حین رانندگی عادی خودرو متوقف نمي شود: f صفحه ۶۰5

 حین رانندگي در سراشیبي تند، از ترمز موتوري )سنگین 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 ۲۴۰، ۲5۳(

 حین رانندگي از تنظیم موقعیت غربیلک فرمان، صندلي، آینه هاي داخلي و بغل خودداري نمایید.
این کار می تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو  گردد.

 همیشه از بیرون نبودن دست ها، سر و دیگر اعضاي بدن سرنشینان داخل خودرو اطمینان حاصل نمایید.
 از رانندگی در جاده های ناهموار خودداری کنید.

این  یک خودروی 4WD طراحی  شده برای رانندگی در جاده های ناهموار نمی باشد . اگر ناچار به رانندگی در 
جاده های ناهموار هستید، تمام روش های پیشگیری را مد نظر قرار دهید.  

 از رانندگی در رودخانه و عبور از آن یا دیگر موانع آبی خودداری نمایید. در غیراینصورت منجر به بروز اتصال 
کوتاه در تجهیزات الکتریکی/ الکترونیکی شده و منجر به وارد شدن صدمه به موتور یا دیگر آسیب های جدی به 

خودرو می گردد.
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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 گیری ناگهاني مي تواند منجر به لغزش الستیک و کاهش توانایی راننده در کنترل 
خودرو گردد.

 گاز دادن ناگهاني، ترمز موتوري به دلیل تغییر دنده یا تغییرات دور موتور مي توانند منجر به لغزیدن خودرو 
گردند.

 پس از رانندگي در چاله آب، آرام پدال ترمز را فشارداده، از عملکرد صحیح ترمزها اطمینان حاصل نمایید. 
درصورتی که لنت های ترمز خیس باشند، از عملکرد صحیح ترمز جلوگیري مي کنند. اگر فقط لنت های ترمز یک 

سمت خیس شده است و به درستي کار نمي کند، فرمان گیری تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
 حین تعویض دنده 

 در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا CVT، 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 گیری ضعیف و در نتیجه تصادف یا صدمه 

دیدن خودرو مي گردد.
 ،P حین حرکت خودرو از تغییر وضعیت به موقعیت پارک ،CVT در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا 

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 حالت D )خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک 
یا CVT( یا دنده 1 )خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي( خودداري نمایید. این کار منجر به صدمه دیدن 

گیربکس شده و ممکن است منجربه ازدست دادن کنترل خودرو گردد.
 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.
 در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا CVT، 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 و بروز صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ مي گردد. 
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 هشدار

 در صورت شنیدن صداي جیغ و کشیدگي )نشانگر سایش لنت های ترمز(  
دراولین فرصت ممکن لنت های ترمز را در نمایندگي مجاز تویوتا بازرسي نمایید.

در صورت عدم تعویض لنت ها در زمان الزم، روتور صدمه مي بیند.
 غیر از کشورهای GCC 1 *، عراق، اردن، لبنان، لیبی2 *، سودان2 *، سوریه و یمن

رانندگي حین سایش بیش از حد لنت های ترمز و/یا دیسک های ترمز بسیار خطرناک است.
 مخصوص کشورهای GCC 1 *، عراق، اردن، لبنان، لیبی2*، سودان2 *، سوریه و یمن

ترمزهای جلو: سطح مناسب سایش دیسک و لنت ترمز باعث چسبندگی ترمزهای جلو می گردد. 
درنتیجه دیسک ها با سرعت بیش تری نسبت به دیسک های ترمز معمولی سایش می یابند. بنابراین نمایندگی 

تویوتا توصیه می کند درصورت تعویض لنت های ترمز، ضخامت دیسک ها را اندازه گیری نمایید. 
رانندگی حین سایش بیش از حد لنت ترمزها و/ یا دیسک ترمزها بسیار خطرناک است. 

1 * : عربستان سعودی، کشور پادشاهی عمان، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، کویت

2AR-FE 2* : خودروهای مجهز به موتور
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 حین توقف خودرو
 از گاز دادن به موتور خودداري نمایید.

در صورت قرار داشتن خودرو در هر دنده اي به جز پارک P )خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا CVT( یا 
خالص N، خودرو به طور ناگهانی شتاب گرفته و منجر به تصادف مي شود.

 براي پیشگیري از تصادف به دلیل خزش خودرو، همیشه حین روشن بودن موتور، پدال ترمز را فشار داده، 
درصورت لزوم ترمز دستي را درگیر 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.

 هشدار
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 هشدار

 حین پارک 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.

 فندک ها را در خودرو جا نگذارید. اگر فندک درون جعبه داشبورد یا کف خودرو باشد، ممکن است حین قرار 
دادن وسایل یا تنظیم صندلی تصادفاْ روشن شده و منجر به آتش سوزي     گردد.

 از اتصال دیسک های چسبی به شیشه ها یا شیشه جلو 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.
 همواره ترمز دستی را درگیر کرده، دسته دنده را در موقعیت پارک P )خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک 
یا CVT( قرار داده، موتور را خاموش کرده و خودرو را قفل نمایید. 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.
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 هشدار

 حین استراحت درون خودرو
همیشه موتور را خاموش کنید. در غیر این صورت، ممکن است تصادفي دسته دنده را جابه جا کرده یا پدال گاز را 
فشار دهید و درنتیجه منجر به تصادف شده یا می تواند به دلیل داغ شدن بیش از حد موتور منجر به آتش سوزی 
گردد. عالوه بر این، اگر خودرو در مکاني با تهویه نامناسب پارک شده باشد، ممکن است دود اگزوز جمع شده و 

وارد خودرو شود که می تواند منجر به صدمات بسیار جدي جسمی یا حتي مرگ گردد.
 حین ترمزگیري

 حین خیس بودن ترمزها، با دقت بیشتري برانید.
   زماني که ترمزها خیس هستند، مسافت ترمزگیري افزایش مي یابد و مي تواند منجر به عملکرد متفاوت ترمزهاي 
یک سمت خودرو با سمت دیگر شود. همچنین ممکن است ترمزدستی نتواندخودرو را به طور ایمن نگه دارد.

 اگرنیروی 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 خاموش است ، از پمپ کردن ترمز خودداری نمایید.
هر بار که پدال ترمز را فشار می دهید، اندکی از نیروی کمکی ترمزها استفاده می شود.

 سیستم ترمز شامل دو سیستم هیدرولیک جداگانه است؛ اگر یکی از سیستم ها عمل نکند، سیستم دیگر هنوز 
در حال عملکرد است. در این حالت، پدال ترمز باید محکمتر از معمول فشرده شده و فاصله ترمزگیری نیز 

افزایش یابد.
بالفاصله ترمزها را تعمیر نمایید.

)4WD درصورت گیر کردن خودرو )مدل های 
درصورتیکه هرکدام از الستیک ها در هوا معلق می باشد یا خودرو در شن یا گل گیر کرده است، از هرزگردی 
بیش از اندازه چرخ ها خودداری نمایید زیرا منجر به صدمه دیدن قطعات محرکه یا خزش خودرو به جلو یا عقب 

ودرنتیجه باعث تصادف می گردد.
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 توجه

 حین رانندگي
 حین رانندگي از فشار همزمان پدال ترمز و گاز خودداري نمایید، چرا که این کار نیروی محرک را محدود 

مي کند.
CVT گیربکس اتوماتیک یا 

 از فشار پدال گاز یا پدال گاز و پدال ترمز با هم برای نگه داشتن خودرو روی شیب خودداري نمایید.
 گیربکس معمولی

 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.

در غیر اینصورت این کار منجر به صدمه دیدن کالچ مي شود.
  از پدال کالچ براي نگه داشتن خودرو روي سرباالیي استفاده نکنید.

در غیر اینصورت این کار منجر به صدمه دیدن کالچ مي شود.
 هنگامی که خوردو درحال حرکت است دسته دنده را در دنده عقب R قرار ندهید. این کار منجر به صدمه 

دیدن کالچ، گیربکس و دنده ها می شود.
)CVT حین پارک خودرو )خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا 

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 فرمان با نیروی کمکی 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.
 موتورهای دیزلی: بالفاصله پس از رانندگی با سرعت باال یا رانندگی در سرباالیی، اجازه دهید موتور درجا کار 
نماید. پس از خنک شدن توربو شارژ، موتور را خاموش نمایید. درغیر این صورت منجر به صدمه دیدن توربو 

شارژ می 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.

 صداي غیرعادي از خودرو شنیده می شود و خودرو می لرزد.
 خودرو به طور غیر عادي به یک سمت کشیده شود.

اطالعات مربوط به عملکرد در صورت پنچر شدن )f صفحه ۶۴۴(
 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:

 متوقف شدن موتور
 بوجود آمدن اتصال کوتاه در قطعات الکتریکي 

 صدمه دیدن موتور به دلیل آب گرفتگی
در صورتي که در جاده آب گرفته رانندگي مي کنید و خودرو آب گرفته است، از نمایندگي مجاز تویوتا بخواهید 

که موارد زیر را کنترل کند:
 عملکرد ترمز

 تغییر کیفیت و کمیت روغن های مورد استفاده در موتور، مانند روغن گیربکس، روغن ترانسفر )مدل های 
4WD(، روغن دیفرانسیل عقب )مدل های 4WD( و غیره. 

 شرایط روانکاري برای میل گاردان )مدل های 4WD(، بلبرینگ ها و اتصاالت سیستم تعلیق )در جای ممکن( 
و عملکرد تمامي اتصاالت، بلبرینگ ها و غیره
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 بار و محفظه بار

 براي اطالع از پیشگیری های مرتبط با بارگیري، ظرفیت محفظه بار و بار، اطالعات زیر را در نظر بگیرید:

 هشدار

 چیزهایي که نباید درون محفظه بار قرار داده شود
بارگیري اجسام زیر در  محفظه بار مي تواند منجر به آتش سوزي گردد:

 ظروف محتوي بنزین
)Aerosol( قوطی آرسول 

 پیشگیري هاي مرتبط با بارگیري 
پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید:

عدم توجه به موارد زیر می تواند از فشار دادن صحیح پدال ها جلوگیري کرده، دید راننده را مسدود نموده یا منجر 
به برخورد اجسام به راننده و سرنشینان، در نتیجه تصادف گردد.

 تا جاي ممکن بارها و وسایل را درون محفظه بار قرار دهید.
 از چیدن اشیاء در محفظه بار باالتر از پشتی صندلی ها خودداری نمایید.

 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 پوشش محفظه بار )درصورت مجهز بودن(

  روي جلو داشبورد
  روي داشبورد

 تمام وسایل را در اتاق سرنشین خودرو محکم کنید.
 حین تا کردن صندلي هاي عقب، اجسام بلند را مستقیماً پشت صندلي هاي جلو قرار ندهید.

 هرگز به کسي اجازه ندهید در محفظه بار بنشیند. این محل برای سرنشینان طراحی نشده است. آن ها باید در 
صندلی خود نشسته و کمربند ایمنی را محکم ببندند. در غیر اینصورت، درصورت ترمز ناگهانی، تغییر مسیر 

ناگهانی یا بروز تصادف، باعث آسیب های جسمی جدی یا حتی مرگ می شود.
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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  و در  ترمز  یا کنترل  فرمان گیری  به سخت شدن  نادرست ممکن است منجر  بارگیري 
جسمي جدي یا حتي مرگ  گردد.

 بارگیری در حمل کننده بار سقفی )درصورت مجهز شدن(
پیشگیری های زیر را مد نظر قرار دهید:

 بارها را به گونه ای قرار دهید که وزن آن ها بطور مساوی بین محورهای جلو و عقب توزیع شود. 
 درصورت بارگیری بارهای بلند یا عریض، هرگز طول یا عرض کلی خودرو را افزایش ندهید  )f صفحه ۶۸۰(

 پیش از رانندگی، از محکم بسته بودن بارها در حمل کننده بار سقفی مطمئن شوید.
 بارگیری بار در قسمت حمل کننده بار سقفی، باعث افزایش مرکز ثقل خودرو می شود. از افزایش سرعت، 
خودداری  ناگهانی  )مانور(  حرکت  یا  ناگهانی  ترمزهای  سریع،  فرمان گیری  ناگهانی،  حرکت  به  شروع 
نمایید، درغیراینصورت باعث از دست دادن کنترل یا واژگون شدن خودرو به دلیل عملکرد نادرست 

خودرو و درنتیجه آسیب های جسمی جدی یا حتی مرگ می شود.
 درصورت رانندگی در مسافت های طوالنی، جاده های ناهموار، یا با سرعت باال، خودرو را متوقف کرده و 

از قرار داشتن بارها در جای خود مطمئن شوید.
 وزن بارها در قسمت حمل کننده بار سقفی نباید بیش تر از Ib( 85 kg 187.4( باشد.

 توجه

 بارگیری در قسمت حمل کننده بار سقفی )درصورت مجهز بودن(
از خراشیده شدن سطح سان روف )درصورت مجهز بودن( جلوگیری نمایید.
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 یدک کشیدن تریلر )به جز کشور آفریقای جنوبی(

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 یا براي نصب نگه دارنده یدک  کش حمل اجسام طراحي نشده است.

  0kg )0Ib( :ظرفیت یدک کش
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 یدک کشیدن تریلر )مخصوص کشور آفریقای جنوبی(

بر  بدی  تأثیر  تریلر  کشیدن  یدک  است.  شده  طراحی  سرنشین  حمل  خودروی  بعنوان  شما  خودروی 
و  ایمنی  دارد.  و مصرف سوخت خودرو  تعادل  ترمزگیری، حفظ  قابلیت هدایت خودرو، عملکرد،  روی 
انجام رفتارهای آگاهانه در رانندگی بستگی دارد.  از تجهیزات و  به استفاده مناسب  رضایتمندی شما 

جهت حفظ ایمنی خود و دیگران، از بارگیری بیش از اندازه خودرو یا تریلر خودداری نمایید.  
برای یدک کشیدن ایمن تریلر، مراقبت زیادی انجام داده و خودرو را با توجه به مشخصات تریلر و شرایط 

عملکردی آن برانید.
گارانتی شرکت تویوتا شامل صدمه دیدن یا نقص بوجود آمده در خودرو بدلیل یدک کشیدن تریلر با 

اهداف تجاری نمی شود.
برای کسب اطالعات بیش تر در مورد تجهیزات اضافی مانند کیت های یدک کشی و غیره با نمایندگی مجاز تویوتا 

تماس بگیرید.

 محدودیت های وزن

ظرفیت یدک کشیدن مجاز، GVM )وزن ناخالص خودرو(، MPAC  )حداکثر ظرفیت مجاز اکسل(، و مقدار بار مجاز 
روی میله کشش را قبل از یدک کشیدن بررسی نمایید. )f صفحه ۶۸۱(

 پایه/ نگه دارنده یدک کش
تویوتا استفاده از پایه و نگه دارنده شرکت تویوتا را برای خودرو شما توصیه می کند. دیگر محصوالت از نوع مناسب 

و دارای کیفیت قابل رقابت نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 
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درصورت نصب چراغ های تریلر توصیه می شود با نمایندگی مجاز تویوتا مشورت نمایید. زیرا نصب نادرست باعث 
صدمه دیدن چراغ های خودرو می گردد. حین نصب چراغ های تریلر مطابق با قوانین کشور خود اقدام نمایید.

 وزن کلی تریلر و بار مجاز روی میله کشش
   وزن کلی تریلر

وزن خود تریلر به اضافه بار تریلر باید حداکثر ظرفیت یدک 
کشیدن باشد.

 افزایش وزن تریلر از حد مجاز خطرناک می باشد.
)f صفحه ۶۸۱(

تثبیت  یا  اتصال دهنده  از  تریلر،  یدک کشیدن  درصورت 
کننده اصطکاک )وسیله کنترل نوسان( استفاده نمایید.

 بار مجاز روی میله کشش
بار تریلر را طوری قرار دهید که بار روی میله کشش بیش از 
Ib( 25 kg 55.1( یا 4% ظرفیت یدک کش باشد. از افزایش 
بار غیرمجاز روی میله کشش بیش از میزان مشخص شده 

خودداری نمایید. )f صفحه ۶۸۱(

  اتصال چراغ های تریلر

  نکات مهم مرتبط با بارگیری تریلر
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 برچسب مشخصات )برچسب سازنده خودرو(
 وزن ناخالص خودرو

وزن راننده، سرنشینان، بار، نگه دارنده، یدک کش، وزن خالص خودرو و بار روی میله کشش نباید بیش تر از وزن 
ناخالص خودرو یعنی بیش تر از Ib( 100 kg 220.5( باشد، افزایش وزن ناخالص خودرو از حد مجاز خطرناک است.

 حداکثر ظرفیت مجاز اکسل عقب
وزنی که اکسل عقب می تواند تحمل کند نباید بیش تر از حداکثر ظرفیت مجاز اکسل یعنی تا 15%یا بیش تر باشد. 

افزایش حداکثر ظرفیت مجاز اکسل عقب بیش از حد مجاز خطرناک است.
مقدار ظرفیت یدک کشی ناشی از انجام تست در سطح دریا است. توجه داشته باشید که خروجی موتور و ظرفیت 

یدک کشی در ارتفاع از سطح دریا کاهش می یابد.
                           B تیپ                                                   A تیپ 

 هشدار

  درصورتیکه بارگیری بیش از میزان مجاز روی اکسل یا وزن ناخالص خودرو بیش از میزان مجاز باشد.
  100 km/h از افزایش دادن سرعت بیش از حد مجاز مشخص شده برای یدک کشیدن تریلر در زمان آب بندی یا

)mph 62( خودداری نمایید. هرکدام که کم تر باشد.
درغیر اینصورت منجر به بروز تصادف و آسیب های جسمی جدی یا حتی مرگ می گردد.
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  موقعیت نصب پایه، نگه دارنده و توپی نگه دارنده یدک کش
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546 mm )21.5 in.(   453 mm )17.8 in.(

550 mm )21.7 in.(   432 mm )17.0 in.(

551 mm )21.7 in.(   320 mm )12.6 in.(

583 mm )23.0 in.(   315 mm )12.4 in.(

602 mm )23.7 in.(   72 mm )2.8 in.(

609 mm )24.0 in.(   72 mm )2.8 in.(

713 mm )28.1 in.(   67 mm )2.6 in.(

765 mm )30.1 in.(   45 mm )1.8 in.(

10.89 mm )42.9 in.(  
40 mm )1.6 in.(

837 mm )33.0 in.(   
27 mm )1.1 in.(

662 mm )26.1 in.(   
1 mm )0.04 in.(

629 mm )24.8 in.(   
108 mm )4.3 in.(

568 mm )22.4 in.(   
375mm )14.8 in.(*

515 mm )20.3 in.(   
وزن ناخالص خودرو : *

501 mm )19.7 in.(
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  مشخصات الستیک
از مقدار توصیه شده حین یدک کشیدن  را بیش تر   20.0kPa )0.2 kgf/Cm2 )bar, 3psiیا تا  را  باد الستیک   فشار 

افزایش دهید. )f صفحه ۶۹۶(
 فشار باد الستیک های تریلر را  با توجه به وزن کلی تریلر و مقدار توصیه شده توسط سازنده تریلر افزایش دهید.

  برنامه آب بندی خودرو
تویوتا توصیه می کند در 800km  اولیه در خودروهایی که بخش انتقال نیروی جدید نصب شده است جهت یدک 

کشیدن تریلر نباید مورد استفاده قرار گیرد.
  بررسی های ایمنی قبل از یدک کشیدن

    حداکثر محدودیت بارگیری برای پایه، نگه دارنده و توپی نگه دارنده یدک کش را کنترل و بررسی نمایید. این مقدار 
نباید پیش از حداکثر مجاز باشد. به خاطر داشته باشید که وزن اتصال دهنده تریلر به مقدار بار خودرو اضافه می شود. 

همچنین از قرار داشتن وزن بار خودرو در محدوده مجاز اطمینان حاصل نمایید.  )f صفحه ۲۱۴(
 از ایمنی بارگیری تریلر مطمئن شوید.

 اگر ترافیک پشت خودرو از طریق آینه های خودرو قابل دیدن نباشد، آینه های بغل تکمیلی را نیز به خودرو اضافه 
نمایید. بازوی باز شده این آینه ها را در دو طرف خودرو تنظیم کنید بطوریکه آن ها حداکثر محدوده دید را در 

پشت خودرو ارائه نمایند. 
  تعمیر و نگهداری

  هنگام استفاده از خودرو برای یدک کشیدن، با توجه به اضافه بار بیش از اندازه روی خودرو در مقایسه با رانندگی 
عادی، برنامه تعمیر و نگهداری را در دفعات بیش تری انجام دهید.

600miles( 1000 km( ،  تمام پیچ های توپی نگه دارنده و پایه را آچارکشی کنید.   پس از یدک کشیدن حدود 
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 توجه

 در صورتیکه تقویت کننده سپر عقب از آلومینیوم باشد
مطمئن شوید که قسمت پایه فوالدی در تماس مستقیم با این محدوده نباشد.

درصورت تماس فوالد و آلومینیوم، واکنش مشابه با خوردگی ایجاد می شود که باعث ضعیف شدن محل اتصال 
و صدمه دیدن آن می شود. حین اتصال پایه فوالدی از یک بازدارنده زنگ زدگی در قسمت های اتصال استفاده 

نمایید.

 نحوه هدایت

در خودرو شما عملکرد یدک کشیدن تریلر به گونه ای متفاوت انجام می شود. جهت جلوگیری از بروز تصادف، آسیب های 
جسمی جدی و یا مرگ هنگام یدک کشیدن موارد زیر را به خاطر داشته باشید:

  بررسی اتصاالت بین تریلر و چراغ ها
    قبل از شروع مجدد به رانندگی، مسافت کوتاهی را طی کنید خودرو را متوقف کرده و عملکرد اتصاالت بین تریلر 

و چراغ ها را کنترل و بررسی نمایید.
  رانندگی کردن با تریلر متصل شده

     در هنگام نیاز به دور زدن، توقف یا حرکت با دنده عقب با تریلر متصل شده، آن را در محدوده ای بدون عبور و 
مرور یا با ترافیک سبک انجام دهید.

     هنگام حرکت با دنده عقب با تریلر متصل شده، قسمتی از غربیلک فرمان را که نزدیک تر به خودتان است رامحکم 
گرفته و جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا تریلر به سمت چپ حرکت کند یا خالف حرکت عقربه های 
ساعت بچرخانید تا تریلر به سمت راست حرکت کند. برای جلوگیری از بروز خطا در فرمان گیری، همواره غربیلک 
فرمان را در فواصل کوتاه بچرخانید. از شخصی به عنوان راهنما در هنگام حرکت با دنده عقب برای کاهش احتمال 

تصادف کمک بگیرید.
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  افزایش فاصله بین خودروها
)km/h )6 mph 10، فاصله بین شما و خودروی جلویی باید برابر یا بیش از مجموع  درصورت رانندگی با سرعت
از ترمزگیری ناگهانی که باعث سرخوردن خودرو می شود خودداری نمایید.  طول خودرو و تریلر روی هم باشد. 
درغیراینصورت، کنترل خودرو را ممکن است بویژه هنگام رانندگی روی جاده های خیس یا لغزنده از دست بدهید.

 افزایش سرعت ناگهانی/ فرمان گیری/ دور زدن
انجام فرمان گیری سریع هنگام یدک کشیدن منجر به بروز برخورد تریلر با خودرو شما می شود. 

قبل از دور زدن سرعت را کاهش داده و برای جلوگیری از ترمزگیری ناگهانی به آرامی و با دقت دور بزنید. 
 نکات مهم مرتبط با دور زدن

هنگام دور زدن چرخ های تریلر نزدیک تر به قسمت داخلی دایره پیچ نسبت به چرخ های خودرو حرکت می کند. 
برای انجام این کار، دایره دور زدن را بزرگتر از زمان دور زدن نرمال در نظر بگیرید.

 نکات مهم مرتبط با حفظ تعادل خودرو
پایداری خودرو هنگام حرکت روی سطح جاده های ناهموار و وزش شدید باد در جهت مخالف تحت تأثیر قرار دارد. 
خودرو ممکن است در اثر عبور اتوبوس یا کامیون های بزرگ دچار حرکت نوسانی شود. هنگام عبور از کنار این 
خودروها بخش انتهایی خودروی خود را کنترل و بررسی نمایید. به محض روی دادن چنین حالتی، بالفاصله سرعت 

خودرو را با فشار دادن آهسته پدال ترمز کاهش دهید. 
هنگام ترمزگیری همواره فرمان را در جهت مستقیم قرار دهید.

 عبور از کنار خودروهای دیگر
مجموع کل طول خودروی خود و تریلر را در نظر گرفته و قبل از تغییر الین از فاصله مناسب بین خودروها مطمئن 

شوید.
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 مشخصات گیربکس
 خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک

  ،S استفاده نکنید. در حالت D برای حفظ راندمان ترمز موتور، حین استفاده از ترمز موتور از گیربکس در موقعیت
موقعیت محدوده تعویض دنده گیربکس باید در دنده 4 یا دنده پایین تر باشد.  )f صفحه ۲۴۲(

CVT خودروهای مجهز به گیربکس 
برای حفظ راندمان ترمز موتور، حین استفاده از ترمز موتور از گیربکس در موقعیت D استفاده نکنید. در گیربکس های 

۷ سرعته اسپرت با تعویض دنده ترتیبی موقعیت دنده باید در دنده 4 یا دنده  پایین تر باشد.  )f صفحه ۲5۶(
 خودروهای مجهز به گیربکس معمولی

یا   4 دنده  موقعیت  از  موتور  ترمز  از  استفاده  هنگام  سیستم،  شارژ  وعملکرد  موتور  ترمز  راندمان  حفظ  برای 
نکنید. استفاده   3ZR-FE موتور  برای  سبکتر  دنده  با   5 دنده  موقعیت  و   2AD-FTV موتور  برای  تر  سبک   دنده 

)f صفحه ۲۶۱(
 درصورت داغ شدن موتور

   )85ْ  F( 30 ْ C یدک کشیدن تریلر بارگیری شده در جاده های طوالنی با شیب زیاد، درجه حرارت موتور را به میزان
افزایش  می دهد و درنتیجه موتور داغ می شود،  اگر گیج درجه حرارت مایع خنک کننده موتور، داغ شدن موتور را 
نشان دهد، بالفاصله سیستم تهویه مطبوع )ایرکاندیشن( را خاموش کرده و از جاده خارج شوید و خودرو را در محل 

امنی متوقف کنید. )f صفحه ۶۷۱(
 پارک کردن خودرو

همواره از بلوک مانع زیر چرخ های هم خودرو و هم تریلر استفاده نمایید. ترمز دستی را محکم درگیر کرده و دسته 
در    R دنده عقب  یا   1 دنده  و    CVT و اتوماتیک  به گیربکس  در خودروهای مجهز   P پارک  موقعیت  در  را  دنده 

خودروهای مجهز به گیربکس معمولی قرار دهید.
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 هشدار

تمام دستورالعمل های توضیح داده شده در این بخش را انجام دهید.
در غیراینصورت باعث بروز تصادف ودرنتیجه آسیب های جسمی جدی و مرگ می شود.

 پیشگیري هاي مرتبط با یدک کشیدن تریلر
هنگام یدک کشیدن، مطمئن شوید که هیچکدام از وزن ها از حد مجاز باالتر نباشد.  )f صفحه ۲۱۴(

 جلوگیری از بروز تصادف یا آسیب جسمی
 هنگام یدک کشیدن تریلر، از سیستم کروز کنترل )درصورت مجهز بودن( استفاده نکنید. 

 سرعت خودرو هنگام یدک کشیدن
حداکثر سرعت مجاز )قانونی( را برای یدک کشیدن تریلر در نظر بگیرید. 

 قبل از حرکت در سرازیری یا شیب های طوالنی
سرعت را کاهش داده و موقعیت دسته دنده را در دنده سنگین قرار دهید. با این وجود، هرگز حین حرکت در 

سرازیری یا جاده های با شیب طوالنی موقعیت دسته دنده را بطور ناگهانی در دنده سنگین قرار ندهید.
 عملکرد پدال ترمز

از فشار دادن و نگه داشتن پدال ترمز به مدت طوالنی خودداری کنید، درغیراینصورت باعث داغ شدن ترمزها و 
کاهش تأثیر عملکرد ترمزگیری می  شود.

 توجه

 چراغ های تریلر را بصورت دستی )غیراستاندارد( متصل نکنید.
اتصال دستی )غیراستاندارد( چراغ های تریلر باعث صدمه دیدن و بوجود آمدن نقص در سیستم برق خودرو می شود.
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 سوئیچ موتور )خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند(

  استارت زدن موتور 

  خودروهاي مجهز به گیربکس اتوماتیک یا CVT )موتور بنزینی(
  1 درگیر بودن ترمز دستي را کنترل نمایید.

  2 قرار داشتن دسته دنده در پارک P را کنترل نمایید

  3 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 اتوماتیک )موتور دیزلی( 
  1 درگیربودن ترمز دستي را کنترل نمایید

  2 قرار داشتن دسته دنده در پارک P را کنترل نمایید.

 3 پدال ترمز را محکم فشار دهید.

  4 سوئیچ خودرو را در موقعیت روشن "ON" قرار دهید.

     چراغ نشانگر  روشن می شود.
، سوئیچ خودرو را در موقعیت "START"  قرار داده و موتور را    5 پس از خاموش شدن چراغ نشانگر 

استارت بزنید.
  خودروهاي مجهز به گیربکس معمولی )موتور بنزینی( 

  1 درگیربودن ترمز دستي را کنترل نمایید.

  2 قرار داشتن دسته دنده در دنده خالص )N( را کنترل نمایید.

 3 پدال کالچ را محکم فشار دهید.

  4 سوئیچ موتور را در موقعیت استارت "START" قرار داده و موتور را استارت بزنید

  خودروهاي مجهز به گیربکس معمولی )موتور دیزلی( 
  1 درگیربودن ترمز دستي را کنترل نمایید.

  2 قرار داشتن دسته دنده در دنده خالص )N( را کنترل نمایید.

 3 پدال کالچ را محکم فشار دهید.

  4 سوئیچ خودرو را در موقعیت روشن "ON" قرار دهید.

     چراغ نشانگر  روشن می شود.
، سوئیچ خودرو را در موقعیت "START"  قرار داده و موتور را استارت    5 پس از خاموش شدن چراغ نشانگر 

بزنید.
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  تغییر موقعیت سوئیچ موتور 
 ”LOCK“ قفل 

نمایید  خارج  مي توانید  را  سوئیچ  و  شده  قفل  فرمان  غربیلک 
)خودروهاي مجهز به گیربکس اتوماتیک یا CVT : حین قرار 
خارج  می توانید  را  سوئیچ   ،P موقعیت  در  دنده  دسته  داشتن 

نمایید.(
"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
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 "LOCK" به موقعیت "ACC" چرخاندن سوئیچ از موقعیت تجهیزات جانبی  
به  مجهز  )خودروهای   P پارک  موقعیت  در  را  دنده  دسته   1    

  )CVT گیربکس اتوماتیک یا
    یا دنده خالص N )خودروهای مجهز به گیربکس معمولی( قرار 

دهید. )f صفحه ۲۳۹، ۲5۲، ۲۶۱(
موقعیت  به  را  آن  و  داده  فشار  داخل  به  را  خودرو  سوئیچ   2   

"LOCK"  بچرخانید.

  اگر موتور روشن نمي شود
ممکن است سیستم ایموبالیزر موتور غیر فعال نشده باشد )f صفحه ۸۹( 

با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.
  اگر قفل غربیلک فرمان باز نمي شود

موقعیت  در  سوئیچ  است  ممکن  موتور،  زدن  استارت  حین 
“LOCK” گیر کند. براي آزاد کردن، حین حرکت آرام غربیلک 

فرمان به راست و چپ، سوئیچ را بچرخانید.

 عملکرد یادآوری سوئیچ
اگر حین قرار داشتن سوئیچ موتور در وضعیت "LOCK" یا تجهیزات جانبي “ACC” درب سمت راننده باز شود، آژیر 

به صدا در آمده، برداشتن سوئیچ را به شما یادآوري مي کند.
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 هشدار

 حین استارت زدن موتور
همیشه وقتی روي صندلي راننده نشسته اید موتور را استارت بزنید. از فشار دادن پدال گاز حین استارت زدن 

موتور تحت هر شرایطی خودداري نمایید.
این کار ممکن است منجر به تصادف، در نتیجه صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ  گردد.

 هشدار حین رانندگی
هنگام رانندگی سوئیچ را در موقعیت "LOCK" قرار ندهید. اگر حین حرکت خودرو، در حالت اضطراری مجبورید 
سوئیچ را در موقعیت خاموش OFF 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 ۶۰5( 

 توجه
 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
  هربار بیشتر از ۳۰ ثانیه استارت نزنید. در غیراینصورت استارت و سیستم سیم کشی به شدت داغ می شود.

 از گاز دادن به موتور سرد خودداري نمایید.
به  کنترل خودرو  براي  بالفاصله  مي شود،  دفعات خاموش  به  موتور  یا  می شود  روشن  موتوربه سختی  اگر   

نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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)A خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره )تیپ 
  1 درگیر بودن ترمز دستي را کنترل نمایید.

  2 خودروهاي مجهزبه گیربکس اتوماتیک یا CVT: قرار داشتن دسته دنده در موقعیت پارک P را کنترل نمایید.

خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي:
قرار داشتن دسته دنده در موقعیت خالص N را کنترل نمایید.

  3  خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا CVT: پدال ترمز را محکم فشار دهید.

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند )سبز رنگ( روشن مي شود. اگر چراغ نشانگر روشن نشود، موتور 
استارت نمي خورد.

 خودروهای مجهز به گیربکس معمولی:
پدال کالچ را محکم فشار دهید.

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند )سبز رنگ( روشن مي شود. اگر چراغ نشانگر روشن نشود، موتور 
استارت نمي خورد.

 سوئیچ موتور )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

انجام موارد زیرحین همراه داشتن سوئیچ الکترونیکي، موتور را روشن کرده یا وضعیت سوئیچ موتور را 
تغییر مي دهد.

  استارت زدن موتور
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  4 دکمه استارت موتور را فشار دهید. 

کوتاه تر  )هرکدام  ثانیه   ۳۰ مدت  به  یا  روشن شدن  تا  موتور 
باشد( استارت می خورد.

تا زمانی که موتور کاماًل روشن شود، پدال ترمز را فشار دهید.
از  پس  می شود.  روشن  نشانگر   چراغ  دیزلی:  موتور 

خاموش شدن این چراغ نشانگر، موتور استارت می خورد.    
موقعیت سوئیچ  هر  در  روشن شدن  قابلیت  دیزل  موتورهای 

را دارند.
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)B خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره )تیپ 
  1 درگیر بودن ترمز دستي را کنترل نمایید.

:CVT 2 خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا  

قرار داشتن دسته دنده در موقعیت پارک P را کنترل نمایید.
خودروهای مجهز به گیربکس معمولی:

قرار داشتن دسته دنده در موقعیت خالص N را کنترل نمایید.
:CVT 3 خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا  

پدال ترمز را محکم فشار دهید.
 چراغ بر روي صفحه نمایش چند منظوره روشن مي شود. در صورت روشن نشدن چراغ، موتور استارت

نمي خورد.
خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي: 

 پدال کالچ را محکم فشار دهید.
 چراغ بر روي صفحه نمایش چند منظوره روشن مي شود. در صورت روشن نشدن چراغ، موتور استارت

نمي خورد.

  4 دکمه استارت موتور را فشار دهید.

موتور تا روشن شدن یا به مدت ۳۰ ثانیه )هرکدام که کوتاه تر 
باشد( استارت می خورد.

تا زمانی که موتور کاماًل روشن شود، پدال ترمز را فشار دهید.
از  پس  می شود.  روشن  نشانگر   چراغ  دیزلی:  موتور 

خاموش شدن این چراغ نشانگر، موتور استارت می خورد.    
موقعیت سوئیچ  هر  در  روشن شدن  قابلیت  دیزل  موتورهای 

را دارند.
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  متوقف نمودن موتور

     )A خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره )تیپ 
  1 خودرو را متوقف نمایید

:CVT 2 خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا  

دسته دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید.
خودروهای مجهز به گیربکس معمولی:

دسته دنده را در دنده خالص N قرار دهید.
  3 ترمز دستي را درگیر نمایید. )f صفحه ۲۶۷(

  4 سوئیچ موتور را فشار دهید.

  5 پدال ترمز را رها کرده و خاموش شدن چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند )سبزرنگ( را کنترل نمایید.

:)B خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چند منظوره )تیپ 
  1 خودرو را متوقف نمایید

:CVT 2 خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا  

دسته دنده در موقعیت پارک P قرار دهید.
خودروهای مجهز به گیربکس معمولی:

دسته دنده را در دنده خالص N قرار دهید.
  3 ترمز دستي را درگیر نمایید. )f صفحه ۲۶۷(

  4 سوئیچ موتور را فشار دهید.

  5 پدال ترمز را رها کرده و خاموش شدن پیغام"POWER ON" روی صفحه نمایش چندمنظوره را کنترل نمایید.
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حین آزاد بودن پدال ترمز و با فشار دادن سوئیچ موتور می توان موقعیت سوئیچ را تغییر داد. )هر بار با فشار دادن 
سوئیچ موتور، موقعیت سوئیچ تغییر می کند.(

)A خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره )تیپ 
Off* خاموش

استفاده  مي توان  را  )فالشر(  اضطراری  موقعیت  چراغ هاي 
نمود.

چراغ سبز نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند خاموش 
است.

ACCESSORY وضعیت تجهیزات جانبي
قابل  صوتي  سیستم  همانند  الکتریکي  تجهیزات  برخي 

استفاده هستند.
چراغ سبز نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند آهسته 

چشمک مي زند.
IGNITION ON وضعیت روشن

تمامی تجهیزات الکتریکی قابل استفاده است.  
چراغ سبز نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند آهسته 

چشمک می زند. 

* : خودروهاي مجهز به گیربکس اتوماتیک یا CVT: 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.

  تغییر موقعیت سوئیچ موتور
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)B خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره )تیپ 
*Off خاموش

استفاده  مي توان  را  )فالشر(  اضطراری  موقعیت  چراغ هاي 
نمود.

صفحه نمایش چند منظوره خاموش است.
ACCESSORY وضعیت تجهیزات جانبي

برخي تجهیزات الکتریکي همانند سیستم صوتي قابل استفاده 
هستند.

پیغام “POWER ON” در صفحه نمایش چند منظوره نمایش 
داده مي شود.

IGNITION ON وضعیت روشن
تمامی تجهیزات الکتریکی قابل استفاده است.  

پیغام )POWER ON( درصفحه نمایش چندمنظوره نمایش 
داده می شود.

* : خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره
 خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا CVT: 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: 

)A خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره )تیپ 
  1 درگیر بودن ترمز دستي را کنترل نمایید.

  2 دسته دنده را در پارک P قرار دهید.

  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.

)B خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چند منظوره )تیپ 
  1 درگیر بودن ترمز دستي را کنترل نمایید.

  2 دسته دنده را در پارک P قرار دهید.

  3 نمایش پیغام "POWER ON " را روی صفحه نمایش چندمنظوره کنترل کرده و سپس سوئیچ موتور را یکبار 

فشار دهید.
  4 عدم نمایش پیغام "POWER ON " روی صفحه نمایش چندمنظوره را کنترل نمایید.

حین متوقف نمودن موتور با دسته دنده در موقعیتي بجز پارک P )فقط خودروهاي مجهز به گیربکس  
)CVT اتوماتیک یا
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 عملکرد خاموش شدن اتوماتیک
CVT خودروهاي مجهز به گیربکس اتوماتیک یا 

اگر خودرو به مدت بیش از یک ساعت در وضعیت ACCESSORY یا IGNITION ON )با موتور خاموش( باقی 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 عدم عملکرد موتور از قرار دادن سوئیچ موتور در 

وضعیت ACCESSORY یا IGNITION ON به مدت طوالني خودداري نمایید.
 خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي 

باقی  )با موتور خاموش(   IGNITION ON یا   ACCESSORY از یک ساعت در وضعیت اگر خودرو به مدت بیش 
بماند، سوئیچ موتور به طور اتوماتیک خاموش مي شود. با این وجود، این عملکرد به طور کامل از خالي شدن باتري 
 IGNITION یا ACCESSORY جلوگیري نمي کند. حین عدم عملکرد موتور از قرار دادن سوئیچ موتور در وضعیت

ON به مدت طوالني خودداري نمایید.

 خالي شدن باتري سوئیچ الکترونیکی
f صفحه ۱۴۳

 شرایط مؤثر بر عملکرد
f صفحه ۱۳۹

 نکاتي براي عملکرد سیستم ورود
f صفحه ۱۴۰

 اگر موتور استارت نمي خورد
 ممکن است سیستم ایموبالیزر موتور غیرفعال نشود. با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.)f صفحه ۸۹(

 ممکن است عملکرد قفل فرمان لغو نشود.
 قفل فرمان 

پس از خاموش کردن موتور و باز و بسته نمودن درب ها، عملکرد قفل فرمان، منجربه قفل شدن غربیلک فرمان   
می شود.

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
 )A خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چند منظوره: )تیپ 

سریع  هوشمند  استارت  و  ورود  سیستم  نشانگر  )سبز(  چراغ 
چشمک مي زند.

نمایید.  کنترل  را   P پارک  موقعیت  در  دنده  داشتن دسته  قرار 
چرخاندن  حین  معمولی(.  گیربکس  به  مجهز  خودروهای  )بجز 

غربیلک فرمان به چپ و راست، سوئیچ موتور را فشار دهید.

  )B خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چند منظوره: )تیپ 
نمایش  صفحه  روی  "STEERING LOCK ACTIVE"پیغام

چندمنظوره نمایش داده می شود.
نمایید.  کنترل  را   P پارک  موقعیت  در  دنده  داشتن دسته  قرار 
چرخاندن  حین  معمولی(.  گیربکس  به  مجهز  خودروهای  )بجز 

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 ۱۰ 

ثانیه، موتور قفل فرمان، عملکرد خود را از سر مي گیرد.
 حین چشمک زدن چراغ زرد رنگ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند )خودروهاي مجهز به صفحه 

)]A نمایش چندمنظوره ]تیپ
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 
صفحه  به  مجهز  )خودروهاي   "CHECK SMART ENTRY & START SYSTEM"مي شود داده  نمایش 

)]B نمایش چندمنظوره ]تیپ
سیستم ممکن است معیوب شده باشد. براي بازرسي خودرو بالفاصله به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

 در صورت خالي شدن باتري سوئیچ الکترونیکي
 f صفحه 5۶۸
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 عملکرد سوئیچ موتور
وقتي با سوئیچ موتور کار مي کنید، یک فشار کوتاه و محکم کافي است. اگر سوئیچ نادرست فشار داده شود، ممکن 

است موتور استارت نخورد یا موقعیت سوئیچ موتور تغییر نکند. فشار دادن و نگه داشتن سوئیچ الزم نیست.
 در صورتي که سیستم ورود و استارت هوشمند در تنظیمات سفارشی سازي غیرفعال شده است. 

   f صفحه ۶۶۰

 هشدار

 حین استارت زدن موتور
همیشه پس از نشستن روي صندلي راننده، موتور را استارت بزنید. از فشار دادن پدال گازتحت هر شرایطی 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 ۲ ثانیه فشار 
داده و نگه دارید؛ یا سه بار پشت سرهم کوتاه فشار دهید. )f صفحه ۶۰5(

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 

امن متوقف کرده وپارک نمایید.
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 توجه

 براي جلوگیري از خالي شدن باتري
 IGNITION یا روشن ACCESSORY حین عدم عملکرد موتور از قرار دادن سوئیچ در وضعیت تجهیزات جانبي  

ON به مدت طوالني خودداري نمایید.

استارت  و  ورود  نشانگر سیستم  اگر چراغ سبز   :)A )تیپ  نمایش چندمنظوره  به صفحه  مجهز   خودروهای 
هوشمند روشن است، سوئیچ موتور خاموش نیست، زماني که از خودرو خارج مي شوید، همیشه خاموش بودن 

سوئیچ موتور را کنترل نمایید.
 :)B خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره )تیپ 

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.

:CVT خودروهاي مجهز به گیربکس اتوماتیک یا 
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.
 اگر موتور به سختی روشن می شود یا موتور به دفعات خاموش مي شود، بالفاصله براي بازرسی خودرو به 

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 موقعیت روشن “ON” قرار دارد، پدال ترمز را فشار داده و دنده را جابه جا نمایید.

حین تغییر بین موقعیت P و D، از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل 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.

حین تغییر وضعیت بین موقعیت P و D، از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل نمایید.

  *: درصورت مجهز بودن

*)s گیربکس اتوماتیک )مجهز به حالت 

  تغییر وضعیت دنده
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عملکردوضعیت دنده 
Pپارک خودرو یا استارت زدن موتور

Rدنده عقب
Nخالص

D*1رانندگي عادي
S)۲۴۲ صفحه f( *2 S  رانندگي در حالت

  عملکرد وضعیت دسته دنده

  *1: تغییر وضعیت به D امکان انتخاب دنده مناسب براي شرایط رانندگي را فراهم مي آورد. قرار دادن دنده درموقعیت 
D حین رانندگي عادي توصیه مي شود.

  *2: انتخاب موقعیت دنده با استفاده از حالت s، از انتخاب موقعیت دنده باالتر جلوگیری کرده، نیروی ترمزگیری 
موتور را کنترل می کند و از قرار گرفتن در دنده باالتر غیرضروری )دنده سبک( جلوگیری می نماید.
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  انتخاب حالت رانندگی )درصورت مجهز بودن(

حالت های زیر می تواند جهت رانندگی مناسب انتخاب شود.
 Eco رانندگی در حالت 

مسافت  طی  در  سوخت  مصرف  کاهش  به   Eco حالت  انتخاب 
هایی که نیاز به تغییر سرعت مکرر دارد کمک می کند. 

برای انتخاب حالت Eco، دکمه "Eco Mode" را فشار دهید.
چراغ نشانگر "Eco Mode" روشن می شود.

برای غیرفعال کردن حالت "Eco" ، این دکمه را مجدد فشار دهید.

 رانندگی در حالت اسپرت
حالت  از  کوهستانی  مناطق  یا  اسپرتی  حالت  در  رانندگی  برای 

اسپرت استفاده نمایید.
برای انتخاب حالت اسپرت، دکمه "Sport" را فشار دهید.

چراغ نشانگر "Sport" روشن می شود.
فشار  مجدد  را  دکمه  این  اسپرت،  حالت  کردن  غیرفعال  برای 

دهید.
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S انتخاب محدوده تعویض دنده در حالت  

برای وارد شدن به حالت S، دسته دنده را در موقعیت S قرار دهید. با استفاده از عملکرد دسته دنده، محدوده 
انتخاب شده فراهم می گردد. محدوده  انتخاب می  شود، و امکان رانندگی در محدوده تعویض دنده  تعویض دنده 

تعویض دنده با استفاده از دسته دنده انتخاب می گردد. 
 موقعیت دنده باالتر )دنده سبک(

 موقعیت دنده پایین تر )دنده سنگین(
محدوده تعویض دنده انتخاب شده از دنده 1 تا 6 در صفحه نمایش نشان داده می شود.

براساس سرعت خودرو، محدوده تعویض دنده اولیه در حالت S بطور اتوماتیک در دنده 4 یا 5 قرار می گیرد. با 
این وجود محدوده تعویض دنده اولیه حین قرار داشتن دسته در موقعیت D و عملکرد Al- SHIFT در موقعیت 

دنده 3 قرار می گیرد. )f صفحه ۲۴5(
B تیپ                                                                  A تیپ 

  محدوده تعویض دنده و عملکردها
 با توجه به سرعت خودرو و شرایط رانندگی محدوده تعویض دنده بین دنده 1 و 6 بطور اتوماتیک انتخاب می شود. 

اما براساس محدوده تعویض دنده انتخاب شده، موقعیت دنده محدود می شود.  
 نیروی ترمزگیری موتور قابل انتخاب از 6 سطح مختلف است.

 با انتخاب محدوده تعویض دنده پایین تر )دنده سنگین( نیروی ترمزگیری موتور بیش تر از زمانی است که محدوده 
تعویض دنده باالتر )دنده سبک( را انتخاب می کنید، درضمن دور موتور نیز افزایش می یابد.
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S حالت  
 درصورت قرار داشتن دسته دنده در دنده 4 یا پایین تر، با قرار دادن دسته دنده در موقعیت "+"، محدوده 

تعویض دنده تا دنده 6 قابل تنظیم است. 
 برای جلوگیری از افزایش دور موتور، تعویض دنده به دنده باالتر بطور اتوماتیک انجام می شود.

 برای حفاظت از گیربکس اتوماتیک، درصورت باال رفتن درجه حرارت روغن، محدوده تعویض دنده باالتر بطور 
اتوماتیک انتخاب می شود.

 هشدار صوتی محدودیت های کاهش دنده
برای حفظ ایمنی و عملکرد رانندگی، گاهی اوقات از عملکرد کاهش دنده جلوگیری می شود. در بعضی از موارد، 
به صدا  دوبار  )آژیر(  ندارد. )هشدار صوتی  امکان کاهش دنده وجود  دنده،  زمان حرکت دادن دسته  حتی در 

درمی آید(.
 عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( در حالت ECO )درصورت مجهز بودن(

جهت افزایش راندمان مصرف سوخت،  حالت Eco، عملکرد سرمایش/ گرمایش و سرعت فن* سیستم تهویه هوای 
مطبوع )ایرکاندیشن( را کنترل می کند. )f صفحه ۳۶۶، ۳5۶(. جهت بهینه سازی عملکرد سیستم تهویه هوای 

مطبوع )ایرکاندیشن(، سرعت فن* را تنظیم کرده یا حالت Eco را خاموش نمایید. 
*: فقط خودروهای مجهز به سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( اتوماتیک

 غیرفعال کردن حالت رانندگی )درصورت مجهز بودن(
ECO با فشار دادن دکمه "ECO MODE"، حالت  بودن موتور  و خاموش   ECO رانندگی در حالت  از   پس 

غیرفعال می شود. 
 پس از رانندگی در حالت اسپرت و خاموش بودن موتور، حالت اسپرت غیرفعال می شود.

 رانندگی با حالت کروز کنترل فعال )درصورت مجهز بودن(
حتی زمانی که قصد فعال کردن ترمز موتوری با اعمال زیر را دارید، ترمز موتوری فعال نمی شود چراکه کروز کنترل 

غیرفعال نمی شود.
 حین رانندگی در حالت S، دنده را به دنده 4 یا 5 کاهش دهید. )f صفحه ۲۴۲(

 حین رانندگی در موقعیت D ، حالت رانندگی را به حالت اسپرت تغییر دهید.  )f صفحه ۲5۴(
 اگر دسته دنده از موقعیت پارک P خارج نمی شود.

  f صفحه ۶5۹
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  اگر پس از تعویض دنده در حالت S، چراغ نشانگر "S" روشن نشود یا چراغ نشانگر "D" روشن باقی بماند.
به  خودرو  بررسی  جهت  بالفاصله  می باشد.  اتوماتیک  گیربکس  سیستم  در  عیب  وجود  نشان دهنده  وضعیت  این 

نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
)در این شرایط، گیربکس باید در همان حالتی که دسته دنده در موقعیت D قرار دارد عمل نماید.(

)4WD اگر چراغ هشدار روشن شود یا پیغام هشدار روی صفحه نمایش داده شود )فقط مدل های 
 )A خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره )تیپ 

گیربکس  روغن  حرارت  درجه  هشدار  چراغ  رانندگی  حین  اگر 
اتوماتیک روشن شود، با آهسته رها کردن پدال گاز سرعت را کم 
کرده و به موقعیت D بازگردید. خودرو را در محل امن متوقف 
کرده و دسته دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید و تا خاموش 

شدن چراغ هشدار اجازه دهید موتور درجا کار نماید.
درصورت خاموش شدن چراغ هشدار، می توانید مجدد رانندگی 

نمایید.
بررسی  جهت  نشود،  خاموش  هشدار  چراغ  مدتی،  از  پس  اگر 

خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
 )B خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره )تیپ 

گیربکس  روغن  حرارت  درجه  هشدار  پیغام  رانندگی  حین  اگر 
اتوماتیک روی صفحه ظاهر شود، با آهسته رها کردن پدال گاز 
سرعت را کم کرده و به موقعیت D بازگردید. خودرو را در محل 
امن متوقف کرده و دسته دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید 
و تا ناپدید شدن پیغام هشدار اجازه دهید موتور درجا کار نماید.

رانندگی  مجدد  می توانید  هشدار،  پیغام  شدن  ناپدید  درصورت 
نمایید.

اگر پس از مدتی پیغام هشدار ناپدید نشد، جهت بررسی خودرو 
به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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Al-SHIFT  
با توجه به عملکرد راننده و شرایط رانندگی، Al-SHIFT بطور اتوماتیک موقعیت دنده مناسب را انتخاب 

می کند.
دادن  قرار  )با  می کند.  عمل  اتوماتیک  موقعیتD              Al-SHIFT  ،Dبطور  در  دنده  دسته  داشتن  قرار  درصورت 

دسته دنده در موقعیت S، این عملکرد غیرفعال می شود.(

 هشدار

 درصورت رانندگی روی جاده لغزنده
از تغییر سرعت یا جابه جا کردن دسته دنده به طور ناگهانی خودداری نمایید.

تغییرات ناگهانی در ترمز موتور،  منجر به سر خوردن خودرو به یک سمت یا چرخش خودرو به دور خود و بروز 
تصادف می گردد.
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*)M گیربکس اتوماتیک )مجهز به حالت

  تغییر دسته دنده

 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند 
حین قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن "ON"، پدال ترمز را فشار داده و دسته دنده را جابه جا 

نمایید.
حین تغییر وضعیت دسته دنده بین P و D، از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل نمایید.

 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
حین قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن "IGNITION ON"، پدال ترمز را فشار داده و دسته دنده 

را جابه جا نمایید.
حین تغییر وضعیت دسته دنده 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)۲۴۹ صفحه f(*2 M رانندگي در حالت

  هدف از تغییر وضعیت دسته دنده

*1: براي انتخاب دنده مناسب با توجه به شرایط رانندگی، دسته دنده را در موقعیت D قرار دهید.

    برای رانندگی عادی، قرار دادن دسته دنده در موقعیت D توصیه می شود.
*2: انتخاب محدوده دنده ها با استفاده از حالت M، انتخاب دنده مرحله ای را فراهم کرده ، نیروی ترمز موتوری را کنترل 

می کند و از انتخاب دنده باالتر غیرضروری جلوگیری  می نماید. 
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  انتخاب حالت رانندگی

حالت های زیر می تواند جهت رانندگی مناسب انتخاب شود.
 Eco رانندگی در حالت 

انتخاب حالت Eco به کاهش مصرف سوخت در طی مسافت هایی 
که نیاز به تغییر سرعت مکرر دارد کمک می کند. 

برای انتخاب حالت Eco، دکمه "Eco Mode" را فشار دهید.
چراغ نشانگر "Eco Mode" روشن می شود.

برای غیرفعال کردن حالت "Eco" ، این دکمه را مجدد 
فشار دهید.

 رانندگی در حالت اسپرت
حالت  از  کوهستانی  مناطق  یا  اسپرتی  حالت  در  رانندگی  برای 

اسپرت استفاده نمایید.
برای انتخاب حالت اسپرت، دکمه "Sport" را فشار دهید.

چراغ نشانگر "Sport" روشن می شود.
برای غیرفعال کردن حالت اسپرت، این دکمه را مجدد 

فشار دهید.
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M انتخاب دنده در حالت  

برای وارد شدن به حالت M، دسته دنده را در موقعیت M قرار دهید. با جابه جا کردن دسته دنده، دنده ها انتخاب 
می شوند، درنتیجه می توانید در دنده انتخابی رانندگی کنید. 

 دنده باالتر )دنده سبک(
 دنده پایین تر )دنده سنگین(

نشان  نمایش  در صفحه   6 تا   1 دنده  از  انتخاب شده  دنده 
داده می شود.

  دنده ها و عملکردهایشان
  شما می توانید یکی از ۶ سطح نیروی شتاب گیری و نیروی ترمز موتوری را انتخاب نمایید.

  با انتخاب دنده پایین تر )دنده سنگین(،  نیروی شتابگیری و نیروی ترمز موتوری بیش تر از زمان انتخاب دنده باالتر 
)دنده سبک( می شود. همچنین دور موتور نیز افزایش می یابد. 

 درصورت کاهش سرعت خودرو، دنده نیز بطور اتوماتیک کاهش یافته مگراینکه اقدام به تعویض دنده نمایید.
 درصورت افزایش بیش از اندازه درجه حرارت روغن گیربکس اتوماتیک، دنده نیز به طور اتوماتیک افزایش یافته 

مگراینکه اقدام به تعویض دنده نمایید.
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 هشدار صوتی محدودیت های کاهش دنده
برای حفظ ایمنی و عملکرد رانندگی، گاهی اوقات از عملکرد کاهش دنده جلوگیری می شود. در بعضی از موارد، 
حتی در زمان حرکت دادن دسته دنده، امکان کاهش دنده وجود ندارد. )هشدار صوتی )آژیر( دوبار به صدا درمی آید(.

Eco عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( در حالت 
جهت افزایش راندمان مصرف سوخت،  حالت Eco عملکرد سرمایش/ گرمایش و سرعت فن* سیستم تهویه هوای 
مطبوع )ایرکاندیشن( را کنترل می کند. )f صفحه ۳5۲، ۳5۸(. جهت بهینه سازی عملکرد سیستم تهویه هوای 

مطبوع )ایرکاندیشن(، سرعت فن را تنظیم کرده یا حالت Eco را خاموش نمایید. 
*: فقط خودروهای مجهز به سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( اتوماتیک

 غیرفعال کردن حالت رانندگی
  پس از رانندگی در حالت ECO ، خاموش بودن موتور با فشار دادن دکمه "ECO MODE"، حالت Eco غیرفعال 

می شود. 
  پس از رانندگی در حالت اسپرت و خاموش بودن موتور، حالت اسپرت غیرفعال می شود.

 رانندگی با حالت کروز کنترل فعال
حتی زمانی که قصد فعال کردن ترمز موتوری با اعمال زیر را دارید، ترمز موتوری فعال نمی شود چراکه کروز کنترل 

غیرفعال نمی شود.
 حین رانندگی در حالت M، دنده را به دنده 4 یا 5 کاهش دهید. )f صفحه ۲۴۹(

 حین رانندگی در موقعیت D ، حالت رانندگی را به حالت اسپرت تغییر دهید.  )f صفحه ۲۴۸(
 اگر دسته دنده از موقعیت پارک P خارج نمی شود.

)f صفحه ۶5۹(
  اگر پس از تعویض دنده در موقعیت M، چراغ نشانگر "M" روشن نشود یا چراغ نشانگر "D" نمایش داده شود.

به  بررسی خودرو  بالفاصله جهت  می باشد.  اتوماتیک  گیربکس  در سیستم  عیب  وجود  نشان دهنده  وضعیت  این 
نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

)در این شرایط، گیربکس باید در همان حالتی که دسته دنده در موقعیت D قرار دارد عمل نماید.(
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 اگر پیغام هشدار درجه حرارت روغن گیربکس اتوماتیک روی صفحه نمایش داده می شود.
پیغام هشدار درجه حرارت روغن گیربکس  رانندگی  اگر حین 
اتوماتیک روی صفحه ظاهر شود، با آهسته رها کردن پدال گاز 
سرعت را کم کرده و به موقعیت D بازگردید. خودرو را در محل 
امن متوقف کرده و دسته دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید 
و تا ناپدید شدن پیغام هشدار اجازه دهید موتور درجا کار نماید.

رانندگی  پیغام هشدار، می توانید مجدد  ناپدید شدن  درصورت 
نمایید.

اگر پس از مدتی پیغام هشدار ناپدید نشود، جهت بررسی خودرو 
به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

Al-SHIFT  
با توجه به عملکرد راننده و شرایط رانندگی، Al-SHIFT بطور اتوماتیک موقعیت دنده مناسب را انتخاب 

می کند.
قرار دادن  )با  اتوماتیک عمل می کند.  ،D              Al-SHIFTبطور  Dقرار داشتن دسته دنده در موقعیت درصورت 

دسته دنده در موقعیت M، این عملکرد غیرفعال می شود.(

 هشدار

 درصورت رانندگی روی جاده لغزنده
از تغییر سرعت یا جابه جا کردن دسته دنده به طور ناگهانی خودداری نمایید.

تغییرات ناگهانی در ترمز موتور،  منجر به سر خوردن خودرو به یک سمت یا چرخش خودرو به دور خود و بروز 
تصادف می گردد.
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 CVT )گیربکس با ضریب دنده پیوسته(*

  تغییر دسته دنده

 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند 
حین قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن "ON"، پدال ترمز را فشار داده و دسته دنده را جابه جا 

نمایید.
حین تغییر وضعیت دسته دنده بین P و D، از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل نمایید.

 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
حین قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن "IGNITION ON"، پدال ترمز را فشار داده و دسته دنده 

را جابه جا نمایید.
حین تغییر وضعیت دسته دنده بین P و D، از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل نمایید.

  *: درصورت مجهز بودن
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موقعیت 
تعویض دنده 

صفحه نمایش
مفهوم/ عملکرد

A تیپB تیپ

پارک کردن خودرو / استارت موتور

دنده عقب

خالص

رانندگي عادي1*

)فعال شدن 
کلیدهای تعویض 
دنده روی فرمان( 

انتخاب مرحله ای دنده )f صفحه ۲55(

استفاده مناسب از ترمز موتوری را فراهم می کند.

 رانندگی در حالت اسپرت ۷ سرعته با تعویض دنده بصورت ترتیبی2*
)f صفحه ۲5۶(

*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 عملکرد دسته دنده تا به نیروی ترمز موتوری مناسب 

دست پیدا کنیم.

  هدف از تغییر وضعیت دسته دنده
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  انتخاب حالت رانندگی )درصورت مجهز بودن(

حالت های زیر می تواند جهت رانندگی مناسب انتخاب شود.
 Eco رانندگی در حالت 

مسافت  طی  در  سوخت  مصرف  کاهش  به   Eco حالت  انتخاب 
هایی که نیاز به تغییر سرعت مکرر دارد کمک می کند. 

برای انتخاب حالت Eco، دکمه "Eco Mode" را فشار دهید.
چراغ نشانگر "Eco Mode" روشن می شود.

برای غیرفعال کردن حالت "Eco" ، این دکمه را مجدد فشار دهید.

 رانندگی در حالت اسپرت
حالت  از  کوهستانی  مناطق  یا  اسپرتی  حالت  در  رانندگی  برای 

اسپرت استفاده نمایید.
برای انتخاب حالت اسپرت، دکمه "Sport" را فشار دهید.

چراغ نشانگر "Sport" روشن می شود.
فشار  مجدد  را  دکمه  این  اسپرت،  حالت  کردن  غیرفعال  برای 

دهید.
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درگیر بودن موقت دنده مرحله اي در موقعیت D )خودروهاي مجهز به اهرم تعویض روي فرمان(

براي رانندگی موقت در حالت دنده مرحله اي، از  اهرم های  "-" و "+" استفاده کنید . مراحل دنده را مي توان از طریق 
نیروي ترمز  از اهرم هاي فرمان مي توانید  با استفاده  انتخاب دنده مرحله اي  با  انتخاب نمود.   "+" "-" و  اهرمهای 

موتوري را کنترل نمایید.
      دنده باالتر )دنده سبک(

     کاهش دنده پایین تر )دنده سنگین(
دنده انتخابي، از 1 تا 7 بر روي صفحه کیلومتر نمایش داده 

مي شود.
براي برگشتن به رانندگي عادي با D، کلید "+" را فشار داده 

و نگه دارید.

 عملکرد مرحله اي دنده
 مي توانید یکي از هفت سطح نیروي ترمز موتوری را انتخاب نمایید.

 دنده سنگین تر نیروی ترمزموتوری بیشتری را نسبت به دنده سبک تولید می کند و همچنین دور موتور نیز 
افزایش مي یابد.
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M تغییر دنده مرحله اي در وضعیت  

براي وارد شدن به حالت ۷ سرعته با تعویض دنده به صورت ترتیبی، دنده را در حالت M قرار دهید.  دنده را مي توان 
با استفاده از دسته دنده یا اهرم های فرمان )درصورت مجهز بودن( انتخاب نمود و در نتیجه مي توانید در دنده 

انتخاب شده رانندگي کنید.
   دنده باالتر )دنده سبک(

   دنده پایین تر )دنده سنگین(
با هر عملکرد دسته دنده یا اهرم های فرمان )درصورت مجهز بودن(، دنده تغییر می کند.

مرحله دنده انتخابی، از 1 تا 7 ، روی صفحه نمایش داده می شود.
B تیپ      A تیپ 

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.
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 عملکرد مرحله ای دنده
  شما می توانید یکی از ۷ سطح نیروی شتاب دهنده و نیروی ترمز موتوری را انتخاب نمایید.

  با انتخاب دنده پایین تر )دنده سنگین(،  نیروی شتاب دهنده و نیروی ترمز موتوری بیش تر از زمان انتخاب دنده 
باالتر )دنده سبک( می شود. همچنین دور موتور نیز افزایش می یابد. 

 اگر حین قرار داشتن دنده از 1 تا 6، سرعت را افزایش دهید، با توجه به دور موتور، موقعیت دنده به طور اتوماتیک 
باالتر می رود.

یا  دنده  از دسته  زمانی که  تا  می آید  پایین تر  اتوماتیک  به طور  دنده  موقعیت  کاهش سرعت خودرو،  درصورت   
کلیدهای تعویض دنده روی فرمان )درصورت مجهز بودن( استفاده شود.

 درصورت کاهش بیش از اندازه سرعت خودرو و دور موتور، حتی با وجود درگیر کردن دسته دنده، موقعیت دنده 
تغییر نمی کند.

 غیرفعال کردن اتوماتیک انتخاب مرحله ای دنده در موقعیت D  )خودروهای مجهز به کلیدهای تعویض 
دنده روی فرمان(

    در شرایط زیر انتخاب مرحله ای دنده در موقعیت D غیرفعال می شود:
  درصورت کاهش سرعت منجر به توقف خودرو شود.

  اگر در یکی از تعویض دنده ها، پدال گاز بیش از زمان مشخص شده فشار داده شود.
  درصورتیکه دسته دنده در موقعیتی غیر از موقعیت D  قرار بگیرد

  درصورتیکه اهرم  "+" روی فرمان برای مدتی نگاه داشته شود.
 تعویض دنده اتوماتیک پس از رانندگی با قرار داشتن دسته دنده در موقعیت M،  حین توقف خودرو 

انتخاب شود.
  درصورت کاهش سرعت منجر به توقف خودرو شده و گیربکس بطور اتوماتیک به دنده پایین تر، دنده 1 تغییر می کند.

  درصورت حرکت مجدد خودرو به سمت جلو، دنده 1 بطور اتوماتیک انتخاب می شود.
  درصورت توقف خودرو، دنده در موقعیت دنده 1 باقی می ماند.

  درصورتیکه اهرم  "+" روی فرمان برای مدتی نگاه داشته شود..
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 هشدار صوتی )آژیر( محدودیت های کاهش دنده
برای حفظ ایمنی و عملکرد رانندگی، گاهی اوقات از عملکرد کاهش دنده جلوگیری می شود. در بعضی از موارد،  
حتی با وجود عملکرد دسته دنده یا کلید تعویض دنده روی فرمان )درصورت مجهز بودن( حتی امکان کاهش دنده 

وجود ندارد. )هشدار صوتی دوبار به صدا درمی آید(.
 عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( در حالت Eco )درصورت مجهز بودن(

جهت افزایش راندمان مصرف سوخت،  حالت Eco، عملکرد سرمایش/ گرمایش و سرعت فن* سیستم تهویه هوای 
مطبوع )ایرکاندیشن( را کنترل می کند. )f صفحه ۳5۶، ۳۶۶(. جهت بهینه سازی عملکرد سیستم تهویه هوای 

مطبوع )ایرکاندیشن(، سرعت فن را تنظیم کرده یا حالت Eco را خاموش نمایید. 
*: فقط خودروهای مجهز به سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( اتوماتیک

 غیرفعال کردن حالت رانندگی )درصورت مجهز بودن(
  پس از رانندگی در حالت Eco ، خاموش بودن موتور با فشار دادن دکمه "ECO MODE"، حالت Eco غیرفعال 

می شود. 
  پس از رانندگی در حالت اسپرت و خاموش بودن موتور، حالت اسپرت غیرفعال می شود.

 رانندگی با حالت کروز کنترل فعال )درصورت مجهز بودن(
حتی زمانی که قصد فعال کردن ترمز موتوری با اعمال زیر را دارید، ترمز موتوری فعال نمی شود چراکه کروز کنترل 

غیرفعال نمی شود.
 درصورت رانندگی در حالت اسپرت ۷ سرعته با تعویض دنده به صورت ترتیبی، موقعیت دنده را به 6، 5 یا 4 

پایین آورید. )f صفحه۲5۶(
 درصورت رانندگی در موقعیت D، موقعیت دنده را به دنده 6، 5 یا 4 پایین آورید )خودروهای مجهز به کلیدهای 

تعویض دنده روی فرمان: f صفحه ۲55(
 درصورت رانندگی در موقعیت D ، حالت رانندگی را به حالت اسپرت تغییر دهید.  )f صفحه ۲5۴(

 اگر دسته دنده از موقعیت پارک P خارج نمی شود.
)f صفحه ۶5۹(
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  اگر پس از تعویض دنده در موقعیت M، چراغ نشانگر "M" روشن نشود یا نشانگر "D" نمایش داده شود.
به  خودرو  بررسی  جهت  بالفاصله  می باشد.  اتوماتیک  گیربکس  سیستم  در  عیب  وجود  نشان دهنده  وضعیت  این 

نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
)در این شرایط، گیربکس باید در همان حالتی که دسته دنده در موقعیت D قرار دارد عمل نماید.(

  اگر چراغ نشانگر موقعیت تعویض دنده چشمک بزند یا هشدار صوتی* شنیده شود.
نشان دهنده وجود عیب در سیستم گیربکس اتوماتیک می باشد. جهت بررسی خودرو بالفاصله به نمایندگی مجاز 

تویوتا مراجعه نمایید. 
*: به جز هشدار صوتی محدودیت های کاهش دنده  )f صفحه ۲5۸(

)4WD اگر چراغ هشدار روشن شود یا پیغام هشدار روی صفحه نمایش داده شود )فقط مدل های 
 )A خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره )تیپ 

اگر حین رانندگی چراغ هشدار درجه حرارت روغن گیربکس 
اتوماتیک روشن شود، با آهسته رها کردن پدال گاز سرعت را 
بازگردید. خودرو را در محل امن   *D کم کرده و به موقعیت
متوقف کرده و دسته دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید و تا 
خاموش شدن چراغ هشدار اجازه دهید موتور درجا کار نماید.

درصورت خاموش شدن چراغ هشدار، می توانید مجدد رانندگی 
نمایید.

D حالت  در  دنده ای  موقعیت  هر  انتخاب  درصورت   :* 
در  نرمال  رانندگی  حالت  به  بازگشتن  از   ،)۲55 صفحه   f(
موقعیت D اطمینان حاصل نمایید. )فقط خودروهای مجهز به 

کلیدهای تعویض دنده روی فرمان( 
درصورت خاموش شدن چراغ هشدار، می توانید مجدد رانندگی 

نمایید.
بررسی  جهت  نشد،  خاموش  هشدار  چراغ  مدتی،  از  پس  اگر 

خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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 )B خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره )تیپ 
پیغام هشدار درجه حرارت روغن گیربکس  رانندگی  اگر حین 
اتوماتیک روی صفحه ظاهر شود، با آهسته رها کردن پدال گاز 
سرعت را کم کرده و به موقعیت D* بازگردید. خودرو را در محل 
امن متوقف کرده و دسته دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید 
و تا ناپدید شدن پیغام هشدار اجازه دهید موتور درجا کار نماید.
D حالت  در  دنده ای  موقعیت  هر  انتخاب  درصورت   :* 

در  نرمال  رانندگی  حالت  به  بازگشتن  از   ،)۲55 صفحه   f(
موقعیت D اطمینان حاصل نمایید. )فقط خودروهای مجهز به 

کلیدهای تعویض دنده روی فرمان( 
درصورت ناپدید شدن پیغام هشدار، می توانید مجدد رانندگی 

نمایید.
بررسی  جهت  نشد،  ناپدید  هشدار  پیغام  مدتی،  از  پس  اگر 

خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

Al-SHIFT  
با توجه به عملکرد راننده و شرایط رانندگی، Al-SHIFT بطور اتوماتیک موقعیت دنده مناسب را انتخاب می کند.

D              Al-SHIFT بطور اتوماتیک عمل می کند. )با قرار دادن دسته دنده  Dدرصورت قرار داشتن دسته دنده در موقعیت
در موقعیت S، این عملکرد غیرفعال می شود.(

 هشدار

 درصورت رانندگی روی جاده لغزنده
از تغییر سرعت یا جابه جا کردن دسته دنده به طور ناگهانی خودداری نمایید.

تغییرات ناگهانی در ترمز موتور،  منجر به سر خوردن خودرو به یک سمت یا چرخش خودرو به دور خود و بروز 
تصادف می گردد.
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 گیربکس معمولی )غیراتوماتیک(*

  تعویض دنده

قبل از درگیر کردن دسته دنده، پدال کالچ را کاماًل فشار داده و سپس به آرامی آنرا رها کنید.

سر دسته دنده را باال بکشید و به دنده عقب R تغییر وضعیت 
دهید.

*: درصورت مجهز بودن

R تغییر دنده به دنده عقب  
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  حالت اسپرت )درصورت مجهز بودن(
برای رانندگی در حالت اسپرتی یا مناطق کوهستانی از حالت 

اسپرت استفاده نمایید.
برای انتخاب حالت اسپرت، دکمه "Sport" را فشار دهید.

چراغ نشانگر "Sport" روشن می شود.
فشار  مجدد  را  دکمه  این  اسپرت،  حالت  کردن  غیرفعال  برای 

دهید.

  نشانگر تعویض دنده )درصورت مجهز بودن(
نمایش نشانگر تعویض دنده روی صفحه مانند یک راهنما برای کمک به راننده برای کاهش مصرف سوخت و کاهش 

گازهای آالینده خروجی با وجود محدودیت های عملکردی موتور می باشد.
    دنده  باالتر )دنده سبک(

    دنده پایین تر )دنده سنگین(
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  نمایش نشانگر تعویض دنده )درصورت مجهز بودن(
درصورت قرار داشتن پای شما روی پدال کالچ، نشانگر تعویض دنده نمایش داده نمی شود.

  غیرفعال کردن حالت رانندگی )درصورت مجهز بودن(
پس از رانندگی در حالت اسپرت با خاموش کردن موتور، حالت اسپرت غیرفعال می شود.

  حداکثر سرعت کاهش دنده
برای جلوگیری از افزایش دور موتور، حداکثر سرعت کاهش دنده را در جدول زیر مدنظر قرار دهید.

12345موقعیت دنده

حداکثر 
سرعت

3ZR-FE *1 47 موتور
)29(

88
)55(

139
)86(

177
)110(

180
)112(

3ZR-FAE *2 47موتور
)29(

88
)55(

139
)86(

177
)110(

185
)115(

2AR-FE       47موتور
)29(

95
)59(

139
)86(

186
)116(

200
)124(

2AD-FTV     38موتور
)24(

76
)47(

119
)74(

164
)102(

179
)111(

1*: مجهز به کد مدل 3* که دارای "K" یا "Q" بعنوان آخرین حرف می باشد.
2*: مجهز به کد مدل 3* که دارای "W" بعنوان آخرین حرف می باشد.

3*: کد مدل بر روی برچسب کارخانه سازنده یا برچسب مقررات تاییدیه حک شده است )f صفحه ۶۸۲(

km/h )mph(
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 هشدار

 نشانگر تعویض دنده )درصورت مجهز بودن(
برای حفظ ایمنی، راننده نباید فقط به صفحه نمایش توجه داشته باشد. جهت حفظ ایمنی، توجه به صفحه نمایش 
باید با در نظر گرفتن شرایط جاده و جریان عبور و مرور انجام شود. درغیراینصورت منجر به بروز تصادف می شود.

 توجه

 براي پیشگیري از صدمه دیدن گیربکس
  از قرار دادن دسته تعویض دنده در موقعیت R، بدون فشار 

دادن پدال کالچ خودداری نمایید.

 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.
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 اهرم دسته راهنما

  دستورالعمل عملکردی

 گردش به راست
اندکي فشار داده  را  به راست )دسته   تغییر خط حرکت 

و رها کنید(
 چراغ های راهنمای سمت راست ۳ بار چشمک می زند.

و  داده  فشار  اندکي  را  )دسته  به چپ  تغییر خط حرکت 
رها کنید(

چراغ هاي راهنماي سمت چپ ۳ بار چشمک مي زنند.
گردش به چپ
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 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.
 اگر قبل از تغییر الین، چشمک زدن چراغ های راهنما متوقف شود.

دسته را مجدداً درگیر نمایید.
  برای قطع کردن حالت چشمک زدن چراغ های راهنما حین تغییر الین

دسته را در جهت مخالف درگیر نمایید.
  سفارشی سازی

تنظیمات چشمک  زدن چراغ های راهنما حین تعویض الین می تواند تغییر یابد.
)مشخصه های سفارشی سازی: صفحه ۷۰۰(
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ترمز دستي

 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.

 استفاده در فصل زمستان
f صفحه 340

   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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برای به صدا درآمدن بوق، روی عالمت  یا اطراف آن را 
فشار دهید.

 پس از تنظیم غربیلک فرمان
از قفل بودن ایمن اهرم تنظیم غربیلک فرمان اطمینان حاصل نمایید.

درصورت فعال نبودن قفل تنظیم غربیلک فرمان، بوق به صدا درنمی آید.  )f صفحه ۱۷۹(

  بوق
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 کلید )دسته( چراغ هاي جلو

  دستورالعمل عملکردی

چراغ هاي جلو به طور دستي یا اتوماتیک عمل مي کنند.

انتهاي دسته را بچرخانید تا چراغ ها به نحو زیر عمل کنند:
A تیپ 

چراغ هاي موقعیت جلو، عقب، پالک راهنمایي 
رانندگي و صفحه نشانگرها روشن مي شوند.

روشن  فوق  چراغ های  و  جلو  چراغ  های 
می شوند.

روز  روشنایی  چراغ های  جلو،  چراغ های 
)درصورت مجهز بودن( و تمام چراغ های فوق 
می شوند.  خاموش  و  روشن  اتوماتیکی  بطور 
در  موتور  سوئیچ  داشتن  قرار  )درصورت 
فاقد  ]خودروهای   "ON" روشن  موقعیت 
حالت  یا  هوشمند[  استارت  و  ورود  سیستم 
روشن IGNITION ON ]خودروهای مجهز به 

سیستم ورود و استارت هوشمند[( 
خودروهای فاقد سیستم روشنایی روز:

 )OFF( خاموش
خودروهای مجهز به سیستم روشنایی روز:

چراغ های روشنایی روز روشن می شوند.
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B تیپ 
چراغ هاي جلو، عقب، پالک راهنمایي و رانندگي و 

صفحه نشانگرها روشن مي شوند.
روشن  فوق  چراغ هاي  وتمام  جلو  چراغ هاي 

مي شوند.
خودروهاي فاقد سیستم روشنایی روز:

)OFF( خاموش
خودروهای مجهز به سیستم روشنایی روز:

چراغ های روشنایی روز روشن می شوند.
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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.

در زمان خاموش یا روشن بودن چراغ های جلو، می توانید از 
چراغ های نور باال در حالت چشمک زدن استفاده نمایید.

ارتفاع نور چراغ هاي جلو را مي توان بر اساس تعداد سرنشینان و شرایط بارگیري تنظیم نمود.
 ارتفاع نور چراغ هاي جلو را پایین ببرید. 

 ارتفاع نور چراغ هاي جلو را باال ببرید.

  روشن کردن چراغ هاي جلو نور باال

  کلید تنظیم دستي ارتفاع نور چراغ هاي جلو )در صورت مجهز بودن(
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  راهنمای تنظیم کلید مدور

شرایط سرنشینان و میزان بار
موقعیت کلید مدور

میزان بارسرنشینان
0بدون بارراننده

0.5بدون بارراننده و سرنشین جلو

1.5بدون بارتمام صندلي ها پر هستند

3محفظه بار پرتمام صندلي ها پر هستند

4محفظه بار پرراننده
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  سیستم همراهی تا درب منزل )درصورت مجهز بودن(
یا  هوشمند(  استارت  و  ورود  سیستم  فاقد  )خودروهای   "LOCK" موقعیت  در  موتور  سوئیچ  داشتن  قرار  درصورت 
خاموش "OFF" )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( این سیستم، چراغ های جلو و چراغ های 

کوچک جلو را به مدت ۳۰ ثانیه روشن می کند.
پس از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت"LOCK" )خودروهای 
 "OFF" خاموش  یا  هوشمند(  استارت  و  ورود  سیستم  فاقد 
)خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( درصورت 
قرار داشتن کلید چراغ در موقعیت یا  دسته را به 

سمت خود بکشید و رها کنید.    
برای خاموش کردن چراغ ها، مجدد دسته را به سمت خود بکشید 

و رها نمایید.
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 سیستم روشنایی 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 )با افزایش شدت نور(. چراغ هاي روشنایی 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.
 سیستم خاموش شدن اتوماتیک 

 بجز کشور آفریقای جنوبی
پس از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت "LOCK" )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( یا خاموش 
"OFF" )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( و باز شدن درب سمت راننده، چراغ ها خاموش می شوند.

 مخصوص کشور آفریقای جنوبی
 درصورت قرار داشتن کلید چراغ در موقعیت        یا        :

پس از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت "LOCK" )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( یا خاموش 
)خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( چراغ های جلو و چراغ های مه شکن جلو خاموش   "OFF"

می شوند.
:AUTO درصورت قرار داشتن کلید چراغ در موقعیت 

پس از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت "LOCK" )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( یا خاموش 
"OFF" )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(، چراغ ها خاموش می شوند.

برای روشن کردن مجدد چراغ ها، سوئیچ موتور را در موقعیت روشن "ON" )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت 
هوشمند( یا حالت روشن IGNITION ON )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار دهید، یا 

کلید چراغ را یکبار در موقعیت خاموش OFF قرار داده و مجددا در موقعیت های        یا         قرار دهید.
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 آژیر یادآوری چراغ ها
 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

درصورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت "LOCK" ، و خارج کردن کلید و باز کردن درب سمت راننده درحالیکه 
چراغ ها روشن هستند، آژیر به صدا درمی آید.

   خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
درصورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت خاموش "OFF" و باز بودن درب سمت راننده درحالیکه چراغ ها 

روشن هستند، آژیر به صدا درمی آید.
 سیستم تنظیم اتوماتیک ارتفاع روشنایی چراغ های جلو )درصورت مجهز بودن(

با توجه به تعداد سرنشینان و وضعیت بار خودرو و مطمئن شدن از اینکه چراغ های جلو برای دیگر رانندگان در 
جاده تداخلی ایجاد نکنند،  ارتفاع روشنایی چراغ های جلو بطور اتوماتیک تنظیم می شود.

 سفارشی سازي
تنظیمات )به طور مثال حساسیت سنسور نور( قابل تغییر است.

)مشخصه های سفارشي سازي: f صفحه ۷۰۰(

۳-۴. عملکرد چراغ ها و برف پاک کن ها 

 توجه

 جهت پیشگیري از خالي شدن باتري ها
از روشن گذاشتن چراغ ها،  حین عمل نکردن موتور خودداری نمایید.
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 چراغ های نورباالی اتوماتیک*

  فعال کردن سیستم  چراغ های نورباالی اتوماتیک

چراغ هاي نورباالی اتوماتیک با استفاده از سنسور دوربین داخل خودرو، می تواند روشنایی چراغ های خیابان، چراغ های 
جلو و  نور چراغ های خودروهای جلویی و غیره را تشخیص داده و در صورت لزوم چراغ های نورباال را به طور اتوماتیک 

روشن و خاموش نماید.

موقعیت  در  جلو  چراغ های  )دسته(  کلید  داشتن  قرار  درصورت 
AUTO، دسته را از خود دور کنید. 

حین روشن بودن چراغ  های جلو بطور اتوماتیک، نشانگر چراغ های 
بودن  فعال  نشان دهنده  که  شده  روشن  نیز  اتوماتیک  نورباالی 

سیستم می باشد.

*: درصورت مجهز بودن
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  شرایط روشن و خاموش کردن چراغ های نورباالی اتوماتیک

درصورت عمل کردن به تمام شرایط زیر، چراغ های نورباال به طور اتوماتیک روشن می شوند:
 سرعت خودرو بیش از )km/h )25 mph 40 باشد.

 محدوده روبروی خودرو تاریک باشد.
 چراغ های جلو یا عقب خودروهای جلو یا روبرویی خاموش باشد.

 تعداد کمی از چراغ های خیابان در مسیر روبرو روشن باشند.
درصورت وجود یکی از شرایط زیر، چراغ های نورباال به طور اتوماتیک خاموش می شوند:

 سرعت خودرو کم تر از )km/h )19 mph 30 باشد.
 محدوده روبروی خودرو تاریک نباشد.

 چراغ های جلو و عقب خودروهای جلویی یا روبرو روشن باشند.
 تعداد زیادی از چراغ خیابان در مسیر روبرو روشن باشند.
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  روشن و خاموش کردن دستی چراغ های نورباال

 تغییر به موقعیت نور پایین 
اهرم را به طرف موقعیت اصلی خود بکشید.

 تغییر به موقعیت نور باال 
کلید )دسته(، چراغ را به موقعیت  بچرخانید.

نشانگر  و  شده  خاموش  اتوماتیک  باال  نور  چراغ های  نشانگر 
چراغ های نور باال روشن خواهد شد.



279
گی

ند
ران

4 

۳-۴. عملکرد چراغ ها و برف پاک کن ها 

 چراغ های نورباالی اتوماتیک زمانی عمل می کند که
 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

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

سوئیچ موتور در موقعیت روشن "IGNITION ON" قرار داشته باشد.
 اطالعاتی درمورد عملکرد تشخیصی سنسور دوربین

  در شرایط زیر ممکن است چراغ نور باال بطور اتوماتیک خاموش نشود:
 درصورت ظاهر شدن ناگهانی خودروهای روبرو در سرپیچ
 درصورت پیچیدن خودروی دیگر به جلوی خودروی شما

 درصورتی که خودروهای جلویی یا از روبرو بدلیل پیچ  های پی در پی، سایر رانندگان یا درختان کنار جاده از محدوده 
دید خارج شوند.

 درصورتیکه خودروهای روبرو از الین های جانبی به الین حرکت شما تغییر مسیر دهند.
 درصورت روشن نبودن چراغ خودروهای جلو یا روبرویی

 اگر خودروی روبرویی بدون روشن کردن چراغ  های جلو از چراغ مه شکن استفاده کند ممکن است چراغ های نورباالی 
خودروی شما خاموش شود.

 چراغ خانه ها، چراغ  های خیابان، چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی و روشنایی بیل بوردها یا تابلوها باعث خاموش شدن 
چراغ های نورباال می شود.

 عوامل زیر بر مدت زمان روشن یا خاموش بودن چراغ های نورباال تأثیر می گذارد.
 روشنایی چراغ های جلو، چراغ های مه شکن و چراغ های عقب خودروهای جلو و روبرویی 

 حرکت و جهت خودروهای جلو و روبرویی
 درصورت روشن بودن چراغ  های خودروهای جلو و روبرویی فقط در یک سمت.

 درصورت وجود وسایل نقلیه دوچرخ در جلو یا روبروی خودروی شما
 شرایط جاده )شیب جاده، پیچ جاده، شرایط سطح جاده و غیره(

 تعداد سرنشینان و مقدار بار
 درصورت انجام عملکردهای غیرمنتظره توسط راننده، چراغ  های نورباال روشن یا خاموش می  شوند.
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  در شرایط زیر، سیستم قادر به تشخیص صحیح سطح روشنایی اطراف نمی باشد و ممکن است درصورت نزدیک شدن 
عابرین پیاده، چراغ های جلو به نورباال تغییر وضعیت دهند یا چشمک بزنند. بنابراین، چراغ   های نورباال را بطور دستی روشن و 

خاموش نمایید و به سیستم چراغ های نورباالی اتوماتیک وابسته نباشید.
 شرایط هوایی نامساعد )بارش باران، برف، وجود مه، طوفان شن و غیره(

 پوشانده شدن شیشه جلو بوسیله قطرات بخار، آب، و آلودگی
 خراشیده شدن و صدمه دیدن شیشه جلو

 سنسور دوربین کثیف یا تغییر شکل داده باشد.
 درجه حرارت بسیار باالی سنسور دوربین

 میزان روشنایی محیط اطراف برابر با روشنایی چراغ های جلو، چراغ های عقب یا چراغ های مه شکن باشد.
 چراغ های جلوی خودروهای جلویی خاموش، کثیف، دارای تغییر رنگ یا بدرستی کار نمی کنند.

 حین عبور از مناطقی که بطور متناوب بین روشنایی و تاریکی تغییر می کنند.
 حین رانندگی در سرباالیی و سرازیری مکرر یا پی در پی یا عبور از جاده هایی با سطح ناهموار، یا دارای دست انداز )مانند 

جاده های پوشیده از سنگ ریزه، شن و غیره(
 حین رانندگی در جاده های با پیچ مکرر و پی در پی یا رانندگی در جاده های بادخیز

 وجود یک شیء بازتابنده نور مانند تابلو یا آینه در جلوی خودرو.
 عقب خودروی جلویی مانند کانتینر کامیون ها نور را شدیداً منعکس می کند.

 چراغ های جلوی خودرو کثیف یا خراب باشند.
 به دلیل پنچر شدن الستیک، یدک کشیدن تریلر و غیره، خودرو دچار نوسان یا به یک طرف منحرف شود.

 چراغ های نورباال و پایین بطور مکرر در شرایط غیرعادی تغییر وضعیت دهند.
 راننده به این نتیجه برسد که چراغ های نورباال ممکن است باعث بروز مشکل یا استرس برای رانندگان دیگر یا عابرین 

پیاده عبوری شود.
 درصورت نمایش داده شدن پیغام هشدار چراغ های نورباالی اتوماتیک

نشان دهنده وجود عیب در سیستم می باشد. با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
 سفارشی سازی

عملکرد چراغ نورباالی اتوماتیک می تواند غیرفعال شود.
)مشخصه های سفارشی سازی: f صفحه ۷۰۰(



281
گی

ند
ران

4 

۳-۴. عملکرد چراغ ها و برف پاک کن ها 

 هشدار

 محدودیت های چراغ های نورباالی اتوماتیک
به سیستم نورباالی اتوماتیک وابسته نباشید. همواره بطور ایمن رانندگی کرده و به اطراف خود توجه داشته باشید 

و درصورت لزوم چراغ های نورباال را بصورت دستی روشن یا خاموش نمایید.

 توجه

  درصورت استفاده از سیستم چراغ های نورباالی اتوماتیک به نکات زیر توجه نمایید.
جهت اطمینان از عملکرد درست چراغ های نورباالی اتوماتیک موارد زیر را مد نظر قرار دهید.

  از لمس کردن سنسور دوربین خودداری نمایید.
شدید  فشار  معرض  در  دوربین  سنسور  دادن  قرار  از    

خودداری نمایید.
  از جدا کردن سنسور دوربین خودداری نمایید.

خودداری  دوربین  سنسور  روی  مایعات  شدن  پاشیده  از   
نمایید.

سنسور  روی  برچسب  چسباندن  یا  شیشه  کردن  رنگ  از   
دوربین یا محدوده شیشه جلو نزدیک به سنسور دوربین 

خودداری نمایید.
امکان  داشبورد خودداری کنید.  اشیاء روی  دادن  قرار  از    
دارد بازتاب این اشیاء روی شیشه جلو به عنوان چراغ های 
توسط  غیره  و  خودروها  دیگر  جلوی  چراغ های  خیابان، 

سنسور به اشتباه تشخیص داده شود.
یا  یا هر شیء دیگری نزدیک  پارکینگ  از نصب برچسب    

اطراف سنسور دوربین خودداری نمایید.

  خودرو را بیش از اندازه بارگیری نکنید.
  از ایجاد تغییرات در خودرو خودداری کنید.

  از تعویض شیشه جلو با شیشه جلوی غیراصلی خودداری 
کنید. با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.

غیراصلی  جلوی  چراغ های  با  جلو  چراغ های  تعویض  از     
خودداری کنید. با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
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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 و جلو

         چراغ مه شکن عقب و جلو را خاموش مي کند.

  چراغ مه شکن جلو را روشن مي کند.
 چراغ های مه شکن جلو و عقب را روشن می کند.
با آزاد کردن حلقه، دسته راهنما را به برمي گرداند.

چراغ های  فقط  راهنما،  دسته  حلقه  با  مجدد  کردن  کار 
مه شکن عقب را خاموش می کند.

*: درصورت مجهز بودن

۳-۴. عملکرد چراغ ها و برف پاک کن ها
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 کلید )دسته( 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.
چراغ های  فقط  راهنما،  دسته  حلقه  با  مجدد  کردن  کار 

مه شکن عقب را خاموش می 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 کوچک جلو روشن باشند.
 خودروهاي مجهز به کلید چراغ  مه شکن عقب

چراغ هاي جلو یا چراغ  های کوچک 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 کوچک جلو روشن باشند.
چراغ هاي مه شکن عقب: چراغ هاي مه شکن جلو روشن باشند.

۳-۴. عملکرد چراغ ها و برف پاک کن ها 
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 برف پاک کن و شیشه شوي شیشه جلو

  عملکرد دسته برف پاک کن

۳-۴. عملکرد چراغ ها و برف پاک کن ها

با حرکت دسته برف پاک کن به شرح زیر عملکرد برف پاک کن انتخاب می شود.
 حرکت متناوب برف پاک کن های شیشه جلو

   کار کردن متناوب
   کار کردن با سرعت پایین

   کار کردن با سرعت باال
   کار کردن موقت
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درصورت مجهز بودن، حین انتخاب عملکرد متناوب، حرکت با فاصله زمانی برف پاک کن ها نیز تنظیم می شود.
 افزایش سرعت عملکرد متناوب برف پاک  کن های شیشه جلو
 کاهش سرعت عملکرد متناوب برف پاک  کن های شیشه جلو

 عملکرد دوگانه برف پاک کن/ شیشه شوی
برف پاک کن ها  شیشه شوی،  مایع  شدن  پاشیده  از  پس 

بطور اتوماتیک چندین بار حرکت می کنند.
درصورت روشن بودن چراغ های جلو، تمیزکننده های چراغ 
جلو یک بار فعال می شود و پس از آن، تمیزکننده های 
چراغ جلو هر5 بار که دسته را می کشید ۱ بار کار می کند 

)درصورت مجهز بودن(
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 برف پاک کن های شیشه جلو مجهز به حسگر باران
   عملکرد برف پاک کن با حسگر باران

   عملکرد برف پاک کن با سرعت پایین
  عملکرد برف پاک کن با سرعت باال

   عملکرد موقت
زمانی که "AUTO" انتخاب شود، درصورتیکه سنسور، بارش 
کار  اتوماتیک  بطور  برف پاک کن ها  دهد،   تشخیص  را  باران 
توجه  با  را  برف پاک کن  زمان بندی حرکت  می کند. سیستم 
به میزان بارش باران و سرعت خودرو بطور اتوماتیک تنظیم 

می کند.
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زمانی که "AUTO" انتخاب شود، می توان میزان حساسیت سنسور را تنظیم نمود.
 افزایش حساسیت حسگر باران 
 کاهش حساسیت حسگر باران

 عملکرد دوگانه برف پاک کن/ شیشه شوی
برف پاک کن ها  شیشه شوی،  مایع  شدن  پاشیده  از  پس 

بطور اتوماتیک چندین بار حرکت می کنند.
تمیزکننده های  جلو،  چراغ های  بودن  روشن  درصورت 
آن،  از  پس  و  شود  می  فعال  بار  یک  جلو  چراغ 
تمیزکننده های چراغ جلو هر5 بار که دسته را می کشید 

۱ بار کار می کند )درصورت مجهز بودن(
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 برف پاک کن و شیشه شوي شیشه جلو زماني عمل مي کند که
 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

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

سوئیچ در وضعیت روشن "IGNITION ON" قرار داشته باشد.
 سنسور قطره باران )خودروهاي مجهز به برف پاک کن شیشه جلو دارای حسگر باران(

 سنسور قطره باران میزان قطرات باران را محاسبه مي کند.

 اگر کلید برف پاک کن در وضعیت "AUTO" )اتوماتیک( قرار گرفته و سوئیچ در وضعیت روشن "ON" )خودروهای 
فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( یا روشن "IGNITION ON" )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت 

هوشمند( باشد، برف پاک کن یک بار کار می کند تا فعال شدن حالت"AUTO" را نشان دهد.  
 اگر میزان حساسیت برف پاک کن در سرعت باال تنظیم شده باشد، برف پاک کن ممکن است یکبار حرکت کند تا 

تغییر حساسیت برف پاک کن را نشان دهد.
5 ( یا پایین تر باشد، عملکرد اتوماتیک فعال  ْ F( -15 ْ C ،194( یا باالتر ْ F(  90 ْ C اگر دمای سنسور قطره باران 

نمی شود،  دراین صورت، برف پاک کن در هر وضعیتی بجز"AUTO" عمل می 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.



289
گی

ند
ران

4 

۳-۴. عملکرد چراغ ها و برف پاک کن ها 

 هشدار

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.
 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.

 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 می شود.

 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.
  پیشگیری از خالی شدن باتری

درصورت خاموش بودن موتور از فعال نگه داشتن برف پاک کن ها بیش از حد مورد نیاز خودداری نمایید.
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 برف پاک کن و شیشه شوی شیشه عقب
انتهای دسته را بچرخانید، برف پاک کن شیشه عقب فعال می شود، و اگر دسته را از خود دور کنید، برف پاک کن و 

شیشه شوی شیشه عقب فعال می شود.
 عملکرد متناوب

 عملکرد عادی

 عملکرد دوگانه برف پاک کن/ شیشه شوی
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۳-۴. عملکرد چراغ ها و برف پاک کن ها 

 برف پاک کن و شیشه شوي شیشه عقب زماني عمل مي کند که
 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

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

سوئیچ در وضعیت روشن "IGNITION ON" قرار داشته باشد.
 اگر مایع شیشه شوي روی شیشه عقب پاشیده نمی شود.

مسدود شدن نازل شیشه شوي و وجود مایع در مخزن مایع شیشه شوي را کنترل نمایید.

 توجه

 حین خشک بودن شیشه عقب
از برف پاک کن ها استفاده نکنید، چرا که به شیشه عقب صدمه مي زنند.

 خالي بودن مخزن مایع شیشه شوي
از کارکردن مداوم با کلید خودداري نمایید، چراکه پمپ مایع شیشه شوي بیش از حد داغ شود.
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 باز کردن درب باک سوخت

  پیش از سوختگیري خودرو

براي باز کردن درب باک، مراحل زیر را دنبال نمایید:

 تمام درب ها و پنجره ها را بسته و سوئیچ موتور را در موقعیت "LOCK" )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت 
هوشمند( یا خاموش "OFF" )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( قرار دهید.

 از مناسب بودن نوع سوخت اطمینان حاصل نمایید.

 نوع سوخت
 2AR-FE ، 3ZR-FE *1موتورهاي 

مخصوص کشور آرژانتین:
بنزین بدون سرب که حاوی مواد افزودنی ترکیبات فلزی )پایه منگنز و غیره( نباشد، با عدد اکتان آزمایشگاهی 

91 یا باالتر
برای آگاهی از جزئیات بیش تر در مورد بنزین با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.

غیر از کشور آرژانتین
بنزین بدون سرب با عدد اکتان آزمایشگاهی 91 یا باالتر

3ZR-FAE *2 موتور 
بنزین بدون سرب با عدد اکتان آزمایشگاهی 95 یا باالتر

2AD-FTV موتور 
سوخت دیزل که حاوی ppm  500 یا سولفور کم تر و عدد ستان 48 یا باالتر می باشد. 

1*: با کد مدل 3* که حرف "K" یا "Q" آخرین حرف آن باشد.
2*: با کد مدل 3* که حرف "W" آخرین حرف آن باشد.

3*: کد مدل که روی برچسب کارخانه سازنده یا برچسب مقررات تأییدیه حک شده است. )f صفحه ۶۸۲(
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۴-۴. سوختگیری 

 استفاده از بنزین دارای اتانول در موتور بنزینی 
 غیر از کشور برزیل

تا زمانی که میزان اتانول بنزین کمتر از 10% باشد، تویوتا مصرف آن را مجاز مي داند. مطمئن شوید که بنزین اتانول 
مورد استفاده داراي عدد اکتان آزمایشگاهي اشاره شده است.

 مخصوص کشور برزیل
تا زمانی که میزان اتانول بنزین کمتر از 25% باشد، مصرف آن مجاز مي باشد. مطمئن شوید که بنزین اتانول مورد 

استفاده داراي عدد اکتان آزمایشگاهي اشاره شده است.
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 توجه

 سوختگیري 
حین سوختگیري از پاشیدن سوخت به اطراف جلوگیری نمایید.

این کار می تواند منجر به آسیب دیدن خودرو مانند عملکرد غیرعادي سیستم کنترل آالیندگی یا آسیب قطعات 
سیستم سوخت یا رنگ خودرو گردد.

 هشدار

 حین سوخت گیري خودرو
حین سوخت گیري پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید. عدم توجه به موارد زیر می تواند منجر به صدمات جسمي 

جدي یا حتي مرگ گردد.
 پس از خروج از خودرو و پیش از باز کردن درب باک، سطحي فلزي و بدون رنگ را لمس کرده، الکتریسیته 
ساکن را تخلیه نمایید. تخلیه الکتریسیته ساکن پیش از سوخت گیري بسیار حائز اهمیت است چراکه جرقه ها 

مي توانند منجر به اشتعال بخار سوخت گردند.
 همیشه درب باک را گرفته و آهسته بچرخانید. حین باز کردن درب باک صداي هیس شنیده مي شود. برای باز 
کردن کامل درب، تا متوقف شدن صدا منتظر بمانید. درهواي گرم، ممکن است سوخت 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.
   در غیراینصورت باعث جمع شدن الکتریسیته ساکن و درنتیجه ممکن است آتش سوزی خطرناک بوجود آید.

 حین سوخت گیري
براي پیشگیري از بیرون پاشیدن سوخت از باک، پیشگیري هاي زیر را در نظر بگیرید:

 نازل 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.

 ۴-۴. سوختگیری
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۴-۴. سوختگیری 

  1  ضامن را بکشید تا درب باک باز شود.

  2  دریچه باک را آهسته بچرخانید تا باز شود.

 دریچه باک را از پشت درب باک آویزان نمایید.

  باز کردن درب باک سوخت

  بستن درب باک
3  
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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.

 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 سوخت

۴-۴. سوختگیری
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5-۴. استفاده از سیستم های حمایتی رانندگی 

 کروز کنترل*

  وضعیت عملکرد سیستم

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.

سرعت خودرو در زمان رها کردن اهرم، همان سرعت تنظیم 
شده خودرو می  باشد.

  تنظیم سرعت خودرو

* : درصورت مجهز بودن



5-۴. استفاده از سیستم های حمایتی رانندگی298

براي تغییر سرعت ثابت، اهرم را تا زمان رسیدن به سرعت دلخواه حرکت دهید.
 افزایش سرعت
کاهش سرعت

تنظیمات دقیق: اهرم را به صورت لحظه اي در جهت دلخواه 
حرکت دهید.

تنظیمات کامل: اهرم را در جهت دلخواه نگه دارید.

سرعت ثابت به روش زیر کاهش یا افزایش مي یابد:
تنظیمات دقیق: با هر بار فشار اهرم، سرعت )Km/h )1 mph 1.6 تغییر مي کند.

تنظیمات کامل: 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.
)فقط  کالچ  پدال  دادن  فشار  یا  ترمزها  درگیری  درصورت 
سرعت  تنظیمات  معمولی(  گیربکس  به  مجهز  خودروهای 

غیرفعال می شود.
از  تا عملکرد کروز کنترل  باال فشار دهید  به سمت  را  اهرم 

سرگرفته شود.
 40 Km/h)25 mph(هنگامی که سرعت خودرو بیشتر از حدود
شود، از سرگرفتن عملکرد کروز کنترل در دسترس قرار می گیرد.

  تنظیم سرعت ثابت

  غیرفعال کردن و از سرگیري کنترل سرعت ثابت
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5-۴. استفاده از سیستم های حمایتی رانندگی 

  کروز کنترل زمانی فعال می شود که
 دسته دنده در موقعیت D یا محدوده دنده 4 یا باالتر درحالت S انتخاب شده باشد. )خودروهای مجهز به گیربکس 

)]S اتوماتیک ]مجهز به مدل
)]M باشد. )خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک ]مجهز به مدل D دسته دنده در موقعیت 

 دسته دنده در موقعیت D یا محدوده دنده 4 یا باالتر در حالت M انتخاب شده باشد. )خودروهای مجهز به گیربکس 
.)CVT

 دسته دنده در موقعیت D قرار دارد و محدوده دنده 4 یا باالتر با استفاده از کلید تعویض دنده انتخاب شده باشد. 
)خودروهای مجهز به اهرم  تعویض  دنده روی فرمان(  

 سرعت خودرو بیش از حدود )km/h ) 25 mph 40 باشد.
  شتاب گیری پس از تثبیت سرعت خودرو

  سرعت خودرو را می توان به صورت عادی افزایش داد. پس از شتاب گیری، سرعت تثبیت  شده از سر گرفته می 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
  اگر چراغ نشانگر کروز کنترل زرد رنگ روشن شود )خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره 

 )]A تیپ[
براي غیرفعال نمودن کروز کنترل "ON- OFF" را فشار دهید، برای فعال شدن، مجدد دکمه را فشار دهید.

اگر سرعت کروز کنترل را نمي توان تنظیم نمود یا اگر بالفاصله پس از فعال کردن، کروز کنترل غیرفعال مي شود، 
سیستم کروز کنترل نقص فنی دارد. براي کنترل و بازرسي خودرو به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

نمایش  صفحه  به  مجهز  )خودروهای  چندمنظوره  نمایش  صفحه  روی  کنترل  کروز  هشدار  پیغام  اگر    
چندمنظوره ]تیپ B[( نشان داده شود.

براي غیرفعال نمودن کروز کنترل "ON- OFF" را فشار دهید، برای فعال شدن، مجدد دکمه را فشار دهید.
اگر سرعت کروز کنترل را نمي توان تنظیم نمود یا اگر بالفاصله پس از فعال کردن، کروز کنترل غیرفعال مي شود، 

سیستم کروز کنترل نقص فنی دارد. براي کنترل و بازرسي خودرو به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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 هشدار

 براي جلوگیري از فعال شدن ناخواسته کروز کنترل
در صورت عدم استفاده از کروز کنترل دکمه "ON-OFF" را فشار دهید تا کروز کنترل غیرفعال شود.

 موقعیت هاي نامناسب براي فعال کردن کروز کنترل
در شرایط زیر از کروز کنترل استفاده نکنید.

در غیر این صورت می تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو، صدمات جسمي جدي و حتي مرگ گردد.
 در ترافیک سنگین

 در جاده هاي با پیچ هاي تند
 در جاده هاي بادخیز

 در جاده هاي لغزنده همانند جاده هاي پوشیده از باران، یخ یا برف
 در جاده های با شیب زیاد ممکن است هنگام رانندگی در سرازیری سرعت خودرو از سرعت تنظیمی باالتر رود.

 حین یدک کشیدن تریلر یا بکسل کردن اضطراری

5-۴. استفاده از سیستم های حمایتی رانندگی
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5-۴. استفاده از سیستم های حمایتی رانندگی 

*)LDA( سیستم هشدار رانندگی بین خطوط 

  خالصه عملکرد سیستم

هنگام رانندگی در جاده های دارای خط کشی ، این سیستم، با استفاده از دوربین حسگر عالئم خطوط را تشخیص 
داده و درصورت انحراف خودرو از این خطوط به راننده هشدار می دهد. 

درصورتیکه سیستم، انحراف خودرو از خطوط را تشخیص دهد، با استفاده از هشدار صوتی بیپ و نشانگرهای روی 
صفحه نمایش چندمنظوره راننده را آگاه می کند.

سنسور دوربین

* : درصورت مجهز بودن
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LDA فعال کردن سیستم  

برای فعال کردن، سیستم کلید LDA  را فشار دهید.
نشانگر "LDA" و خطوط الین روشن می شوند.

با فشار دادن مجدد این کلید، سیستم LDA  غیرفعال می شود.
روشن  یا  هوشمند(  استارت  و  ورود  سیستم  فاقد  )خودروهای   "ON" روشن  وضعیت  در  موتور  سوئیچ  اگر  حتی 
IGNITION ON )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( باشد سیستم LDA روشن باقی مانده یا 

خاموش می شود.
 خودروهای فرمان سمت راست    خودروهای فرمان سمت چپ

  هنگامی که سرعت خودرو حدود  )50km/h )32mph یا بیش تر باشد.
 هنگامی که عرض الین بیش از )m )8/2 ft 2/5 باشد.

. 100 m )328 ft( هنگام رانندگی در جاده های مستقیم یا عبور از پیچ جاده با شعاع بیش از 

5-۴. استفاده از سیستم های حمایتی رانندگی

  شرایط عملکردی
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  نشانگرهای روی صفحه نمایش چندمنظوره

درصورت فعال بودن سیستم LDA  ، خطوط الین نشان داده می شود.
 در صورت تشخیص عالئم الین راست و چپ خطوط ضخیم 

الین نشان داده می شود.
 در صورت تشخیص عالئم الین راست یا چپ الین کناری 

تشخیص داده شده، مانند خط ضخیم نشان داده می شود.
 در صورت خارج شدن خودرو از الین، خط الین سمتی که 

خودرو از آن خارج شده چشمک می زند.
نشود  داده  از عالئم الین تشخیص   درصورتیکه هیچ کدام 
الین  خطوط  شود،  غیرفعال  موقت  بطور    LDA سیستم  یا 

باریک نشان داده می شود.
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LDA غیرفعال شدن موقتی سیستم  
درصورت بروز شرایط زیر، سیستم LDA  بطور موقت غیرفعال می شود. پس از برگشت به شرایط عملکردی الزم، 

سیستم مجدد فعال می شود.
 سرعت خودرو در محدوده عملکردی سیستم LDA نباشد.

 اهرم دسته راهنما درگیر باشد.
 حین رانندگی خطوط الین تشخیص داده نشود.

 عملکرد هشدار حرکت بین خطوط فعال شده باشد. 
پس از فعال شدن سیستم LDA، حتی اگر خودرو مجدد از الین خارج شود، عملکرد هشدار حرکت بین خطوط برای 

مدت چند ثانیه مجدد فعال نمی شود.
  هشدار حرکت بین خطوط

 درصورت استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( یا سیستم صوتی، باتوجه به میزان صدای سیستم 
صوتی یا صدای نویز فن سیستم تهویه هوای مطبوع، شنیدن صدای هشدار سیستم LDA به سختی انجام می شود.

 پس از پارک خودرو در زیر نور آفتاب
پس از شروع به رانندگی سیستم LDA ممکن است در دسترس نباشد و پیغام هشداری برای چند لحظه روی صفحه 

نشان داده شود )fصفحه ۶۳۲(
f( .درصورت کاهش دما در اتاق خودرو دمای اطراف محدوده دوربین حسگر برای عملکرد سیستم مناسب باشد

صفحه ۳۰۱(، عملکردها فعال خواهند شد.
  اگر فقط عالئم الین کنار خودرو نشان داده شود.

درصورت تشخیص داده نشدن عالئم الین کنار خودرو، سیستم هشدار حرکت بین خطوط فعال نمی شود.
LDA شرایط فعال نشدن صحیح سیستم  

با توجه به شرایط زیر، بدلیل عملکرد نادرست سیستم هشدار حرکت بین خطوط، دوربین حسگر قادر به تشخیص 
عالئم الین نمی باشد. با این وجود این شرایط نشان دهنده وجود عیب در سیستم نمی باشد

 درصورت رانندگی در مناطق بدون عالئم الین، مانند گیشه دریافت عوارض راه، تقاطع ها یا قبل از محل بازرسی 
قبض عوارضی راه

 درصورت رانندگی در جاده های با پیچ تند
 درصورتیکه عالئم الین بیش از اندازه باریک یا عریض باشند.

 بدلیل وجود بار سنگین یا فشار باد نامناسب الستیک، خودرو به یک سمت بیش از حد معمول منحرف شود.
 درصورتیکه فاصله بین خودرو شما و خودرو جلویی بیش از اندازه کم باشد.

 درصورتیکه عالئم الین به رنگ زرد باشند )تشخیص رنگ زرد در مقایسه با رنگ سفید برای سیستم مشکل تر 
است(
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یا  پیاده"   عابر  خطوط  "برجستگی های  جاده،  سطح  روی  برجسته  ترافیکی  عالئم  الین،  عالئم  بودن  مغشوش   
سنگفرش

 قرار داشتن عالئم الین روی جدول پیاده رو و غیره
 پوشانده شدن عالئم الین یا اندکی پوشانده شدن عالئم الین بوسیله شن، آلودگی و غیره

 وجود سایه روی خطوط جاده که موازی با عالئم الین می باشد یا عالئم در سایه واقع شده باشد.
 رانندگی روی سطح جاده با سطح رنگ روشن مانند سطح جاده های بتنی

 رانندگی روی سطح جاده ای که نور را منعکس می کند.
 رانندگی در مناطقی که شدت نور به سرعت تغییر می کند، مانند ورود یا خروج از تونل

 درصورتیکه نور آفتاب یا نور چراغ های جلوی خودروهای روبرو مستقیم به لنز دوربین تابیده شود.
 رانندگی در جاده هایی که چند راهه یا یک راهه می شوند.

 رانندگی در جاده هایی که بدلیل بارش باران، بارش باران قبلی یا وجود آب لغزنده باشد.
 درصورت تکان های شدید خودرو مانند رانندگی در جاده هایی دارای سطح بسیار ناهموار یا سطح سنگ فرش 

خیابان
 بدلیل کثیف بودن لنزها و تنظیم نبودن ارتفاع نور چراغ های جلو، میزان روشنایی چراغ های جلو در هنگام شب 

کاهش یافته باشد.
 رانندگی در جاده های بادخیز یا ناهموار

 رانندگی در جاده های ناهموار یا پر دست انداز
 هنگام تعویض الستیک ها

عملکرد مناسب الستیک ها ممکن است با توجه به الستیک مورد استفاده،  قابل دسترسی نباشد.
LDA پیغام هشدار سیستم 

از پیغام های هشدار برای نشان دادن وجود عیب در سیستم یا آگاه ساختن راننده از لزوم انجام اقدامات احتیاطی 
هنگام رانندگی استفاده می شود. )fصفحه ۶۲۹، ۶۳۲(
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 هشدار

 LDA پیش از استفاده از سیستم 
فقط وابسته به سیستم LDA  نباشید. سیستم LDA  نه خودرو را به طور اتوماتیک می راند و نه نیاز به توجه و دقت 
شما را کاهش می دهد. بنابراین راننده همواره مسئولیت توجه به محیط اطراف خود، فرمان دادن در مسیر درست 

حرکت و رانندگی ایمن را بر عهده دارد. رانندگی با بی دقتی یا نامناسب منجر به بروز تصادف می گردد.
 از بروز خطا در عملکرد سیستم LDA اجتناب کنید.  

درصورت استفاده نکردن از سیستم LDA ، بوسیله کلید LDA، سیستم را غیرفعال نمایید.
 LDA شرایط نامناسب سیستم 

   در شرایط زیر از سیستم LDA  استفاده نکنید. درغیراینصورت، سیستم بدرستی عمل نکرده و باعث بروز تصادف 
می گردد.

 هنگام رانندگی با زنجیر چرخ، چرخ زاپاس یا تجهیزات مشابه
 وجود اشیاء یا ساختارهایی در کنار جاده که به اشتباه عالئم الین تشخیص داده می شوند )مانند گاردریل، 

جدول پیاده رو، تابلوهای بازتاب کننده نور و غیره(
 رانندگی روی جاده های پوشیده از برف

 بدلیل بارش باران، برف، مه، شن و آلودگی، دیدن خطوط ترافیکی مشکل می باشد.
 درصورتیکه خطوط ترافیکی در جاده در دست تعمیر یا عالئم الین باقی مانده از خطوط قبلی روی جاده هنوز 

قابل دیدن باشد.
 رانندگی در جاده با وجود موانع جاده ای بدلیل تعمیر و نگهداری و یا رانندگی در الین موقت

5-۴. استفاده از سیستم های حمایتی رانندگی
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 توجه

 از صدمه زدن یا عملکرد نادرست سیستم LDA جلوگیری نمایید.  
  از اصالح عملکرد چراغ های جلو یا چسباندن برچسب به سطح رویی چراغ ها خودداری نمایید.

  از اصالح سیستم تعلیق خودداری کنید. درصورت نیاز به تعویض قطعات مربوط به سیستم تعلیق با نمایندگی 
مجاز تویوتا تماس بگیرید.

  از قرار دادن یا نصب هر شیء روی درب موتور یا گریل خودداری کنید. از نصب کردن گاردگریل )انواع گارد 
جلو( خودداری نمایید.

  درصورتیکه شیشه جلو نیاز به تعمیر دارد، با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
  سنسور دوربین )f صفحه 301(

توجه  زیر  موارد  به   LDA از عملکرد صحیح سیستم  اطمینان  برای   
نمایید.

 همواره شیشه جلو را تمیز نگه دارید.
عملکرد شیشه جلو تحت تأثیر آلودگی، قطرات باران یا ذرات یخ روی 

آن قرار دارد.
دوربین  به سنسور  نزدیک  برچسب روی شیشه جلو  از چسباندن   

خودداری نمایید.
 از پاشیده شدن مایعات روی سنسور دوربین خودداری نمایید.
 از چسباندن طلق های رنگی روی شیشه جلو خودداری نمایید.

 از نصب آنتن در جلوی لنز دوربین خودداری نمایید.
 درصورت بخار گرفتن شیشه جلو، با استفاده از سیستم مه زدایی، اقدام به برطرف کردن بخار روی شیشه نمایید.

در هوای سرد با استفاده از بخاری و تنظیم دریچه خروج هوا به سمت پاها،ممکن است بخار روی قسمت باالیی 
شیشه جلو ایجاد شده و در اینصورت بر تصاویر دریافتی بوسیله دوربین تأثیر منفی خواهد داشت.
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 توجه

 از خراش دادن لنز دوربین یا کثیف کردن لنز خودداری نمایید. درصورت تمیز کردن شیشه جلو از داخل، 
توجه کنید که از تمیزکننده شیشه روی لنزها استفاده نکنید. و از لمس لنزها خودداری نمایید. جهت تعمیر 

لنزها، با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید. 
 موقعیت نصب یا جهت سنسور دوربین را تغییر نداده یا پیاده نکنید. جهت سنسور دوربین به دقت تنظیم 

شده است.
 از وارد کردن فشار یا ضربه شدید به سنسور دوربین یا جدا کردن آن خودداری نمایید.

 درصورت نیاز به تعویض شیشه جلو، با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.

5-۴. استفاده از سیستم های حمایتی رانندگی
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 سنسورهاي گوشه عقب
    سنسورهاي وسط عقب

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.

 

 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.

  انواع سنسورها

  کلید سنسور کمکي پارک تویوتا
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زماني که سنسور مانعي را شناسایي کند، جهت و فاصله تقریبی تا مانع نشان داده شده و آژیر به صدا درمی آید.
 چراغ نشانگر سنسور کمکی پارک تویوتا 

 چراغ نشانگر خودرو
 چراغ های نشانگر گوشه عقب

 چراغ نشانگر وسط عقب

 عملکرد سنسور و فاصله تا مانع
درصورت نزدیک شدن خودرو به مانع، مطابق جدول زیر سیستم فعال می شود.

حین شناسایی همزمان دو یا چند مانع، سیستم آژیر به نزدیک ترین مانع پاسخ می دهد:
 سنسورهاي گوشه عقب

 سنسورهاي وسط عقب

نشانگر و آژیرفاصله تقریبی تا مانع

50 cm  )1.6ft( 40 تا cm  )1.3ft(متناوب

40 cm )1.3ft( 30 تا cm  )1.0ft(متناوب سریع

30 cm )1.0 ft( مداومکمتر از

نشانگر و آژیرفاصله تقریبی تا مانع

 150  cm )4.9 ft.( 60 تا  cm )2.0 ft.(متناوب

 60  cm )2.0 ft.( 45 تا  cm )1.5 ft.(متناوب سریع

45  cm )1.5 ft.( 35 تا  cm )1.1 ft.(متناوب خیلی سریع

35 cm  )1.1 ft.( مداومکمتر از

  عملکرد سیستم
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  محدوده شناسایي سنسورها

 150 cm )4.9 ft( حدود 
  50 cm )1.6 ft( 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.

 زمان عملکرد سنسور کمکی پارک تویوتا
 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

سوئیچ  موتور در موقعیت روشن "ON" و دسته دنده در موقعیت دنده عقب R قرار داشته باشد.
 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند

سوئیچ موتور در موقعیت روشن " IGNITION ON" و دسته دنده در موقعیت دنده عقب R قرار داشته باشد.
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 اطالعاتی در مورد نحوه عملکرد شناسایي سنسورها
 محدوده شناسایي سنسورها به گوشه هاي محدوده اطراف خودرو و سپر عقب خودرو محدود مي شود.

 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. )تمیز کردن سنسورها به حل این مشکل کمک می کند.(
 سنسور یخ زده باشد. )برطرف شدن یخ اطراف سنسورها به حل این مشکل کمک می کند.(

 سنسور به هر طریقی پوشانده شده باشد
 خودرو به شدت به یک سمت کج شده باشد.

 در جاده اي 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 التراسونیک )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.

 به سپر یا سنسور ضربه شدید وارد شده باشد.
 خودرو به جدولی بلند یا دارای گوشه های راست نزدیک شود.

 خودرو در نور بسیار شدید یا هوای بسیار سرد باشد.
 فضای زیر سپرها شناسایی نشود.

 مانع خیلی نزدیک به سنسور باشد.
 سیستم تعلیق غیر اصلي تویوتا )به عنوان مثال پایین آوردن ارتفاع خودرو( نصب شده باشد.

  درصورتیکه افراد اطراف خودرو بدلیل جنس لباس های که پوشیده  اند، ممکن است بوسیله سنسورها تشخیص 
داده نشوند.

عالوه بر مثال  های فوق، مواردی وجود دارد که سنسورها عالئم جاده و دیگر اجسام را به دلیل شکل شان نزدیک تر 
شناسایی می کنند.
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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

 درصورت استفاده از سنسورها موارد زیر بوجود می آید:
 با توجه به شکل مانع و دیگر عوامل، فاصله تشخیص کوتاه تر شده یا تشخیص مانع غیرممکن می باشد.

 درصورت نزدیکی زیاد موانع به سنسورها،  آن ها قابل شناسایی نمی باشند.
 تأخیر کوتاهی بین عملکرد شناسایی مانع و روشن شدن نشانگر وجود دارد.

حتی در سرعت های کم،  امکان این وجود دارد که قبل از روشن شدن چراغ نشانگر و به صدا درآمدن آژیر، سنسور 
مانع را تشخیص دهد.

 درصورت نزدیک شدن و برخورد با اجسام یا عالئم باریک و کوتاه،  سنسور ممکن است آن ها را تشخیص ندهد. 
حتی اگر این اجسام یکبار تشخیص داده شوند.

 درصورت صدای بلند آژیر یا صدای وزش باد، صدای هشدار صوتی سنسور به سختی شنیده می شود.
 نقص های سیستم

  چراغ نشانگر وجود عیب سنسور روشن می شود پس از شنیده شدن صدای آژیر به مدت ۷ ثانیه، این چراغ 
نشانگر خاموش می شود. درصورتیکه پس از آن، چراغ های نشانگر گوشه و وسط روشن شده یا روشن باقی بماند، 
ابتدا وضعیت سنسور را بررسی نمایید. حتی با وجود اینکه برف، یخ یا گل روی سنسورها وجود ندارد اما هنوز 
چراغ نشانگر آن ها روشن  می باشد که نشان دهنده وجود عیب در عملکرد سنسور است. جهت بررسی خودرو به 

نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
  چراغ نشانگر وجود عیب سنسور چشمک می زند پس از شنیده شدن صدای آژیر به مدت ۷ ثانیه، این چراغ 
نشانگر خاموش می شود. درصورتیکه پس از آن چراغ های نشانگر گوشه و وسط چشمک بزنند، نشان دهنده وجود 

عیب در عملکرد سنسور می باشد. جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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 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.
 حین رانندگی با سرعت بیش از )km/h )6 mph 10 از سنسور استفاده نکنید.

 محدوده شناسایی سنسور و زمان واکنش آن محدود می باشد. هنگام حرکت با دنده عقب، اطراف خودرو را 
بررسی نمایید )بویژه محیط کناری خودرو(، جهت رانندگی ایمن، به آهستگی حرکت کرده و با استفاده از 

ترمز،  سرعت خودرو را کنترل نمایید.
 تجهیزات جانبی را به محدوده سنسورها متصل نکنید.

    نکاتي در مورد استفاده از سنسور کمکی پارک تویوتا
در شرایط زیر، بدلیل وجود عیب در عملکرد سنسورها، سیستم بدرستی عمل نمی کند، جهت بررسی خودرو به 

نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
  درصورت روشن کردن سوئیچ اصلی، صدای بیپ )صدای هشدار صوتی( شنیده نمی شود.

  درصورت شناسایی نشدن هیچ مانعی، چراغ های نشانگر سنسور گوشه و وسط چشمک زده و صدای بیپ )صدای 
هشدار صوتی( شنیده می شود.

 درصورت برخورد محدوده اطراف سنسور با جسمی که منجر به ضربه شدید می شود.
 درصورتیکه سپر با جسمی برخورد نماید.

 هنگامی که نشانگرهای سنسورهای گوشه و وسط بطور مداوم نشان داده شوند، بدون اینکه صدای بیپ )صدای 
هشدار صوتی( شنیده شود.

 درصورت بروز خطا در عملکرد چراغ نشانگر، ابتدا سسنور را بررسی نمایید. حتی اگر برف، یخ یا گل روی 
سنسور وجود نداشته باشد و در عملکرد چراغ نشانگر خطایی وجود داشته باشد، احتماالً سنسور دچار نقص 

شده است.
    نکاتي در مورد شستشوی خودرو

از پاشیدن آب با فشار زیاد در محدوده سنسور خودداری نمایید. در غیراینصورت باعث بوجود آمدن نقص در 
عملکرد سنسورها می شود.
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)4WD کلید قفل چهارچرخ محرک )مدل های 

هنگامی که به نیروی حرکت زیادی در تمام چرخ ها نیاز باشد، مثاْل زمان گیر کردن خودرو در گل و 
خارج شدن از آن،  از حالت قفل چهارچرخ محرک استفاده نمایید.

کلید را فشار دهید.
گشتاور موتور تا باالترین حدممکن با توجه به شرایط رانندگی در 

چرخ های عقب توزیع می شود. با فشار دادن مجدد کلید، حالت 
قفل چهارچرخ محرک غیرفعال شده و سیستم کنترل دینامیکی 

گشتاور 4WD  به حالت عادی بازمی گردد. 
)f صفحه ۳۱۷(

  زمان عملکرد حالت قفل چهارچرخ محرک
 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

سوئیچ موتور در موقعیت روشن "ON"  باشد.
 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند

سوئیچ موتور در موقعیت روشن " IGNITION ON "  باشد.
  حالت قفل چهارچرخ محرک

 جهت اطمینان از عملکرد مؤثر سیستم های ABS و VSC )درصورت مجهز بودن(، حین استفاده از ترمزها، حالت 
قفل چهارچرخ محرک غیرفعال می شود.

 با افزایش سرعت خودرو به بیش از )km/h )25 mph 40، حالت قفل چهارچرخ محرک غیرفعال می شود.



316

 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(
حین ترمزگیري ناگهاني، یا درگیر شدن ترمزها حین رانندگی روی جاده لغزنده  به جلوگیري از قفل شدن چرخ ها 

کمک مي کند.

 ترمز کمکي 
در صورتي که سیستم، توقف ناگهاني را شناسایي کند، پس از فشار دادن پدال ترمز سطح باالتری از نیروی ترمز 

را ایجاد مي کند.

 VSC )کنترل پایداري خودرو( )در صورت مجهز بودن(
به راننده کمک مي کند تا حین دور زدن ناگهاني یا دور زدن در جاده هاي لغزنده، از سرخوردن خودرو جلوگیری 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 حین 

شتابگیری بر روي جاده هاي لغزنده جلوگیري مي کند.

5-۴. استفاده از سیستم های حمایتی رانندگی
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)2WD مدل های( AUTO LSD عملکرد سیستم 

از  اگر یکی  فعال می گردد.    AUTO LSD باشد، عملکرد  قرار داشته   TRC زمانی که سیستم در حالت خاموش 
عمل  این سیستم  می چرخد،  درجا  گل  یا  یخ  روی  آزادانه  زمانی که چرخ  مانند  بچرخد  درجا  محرک  چرخ های 
به  را  گشتاور  حرکت،  نیروی  حفظ  جهت  ترمزها،  از  استفاده  با  سیستم  چرخ،  چرخیدن  درجا  هنگام  می کند. 

چرخ های دیگر منتقل می کند.

 )4WD 4  )مدل هایWD سیستم کنترل دینامیک گشتاور 
حالت  از  اتوماتیک  بطور  سیستم  خودرو،  مؤثر  عملکرد  و  پایداری  به  کمک  برای  و  رانندگی  شرایط  به  توجه  با 
باعث  که  شرایط  این  از  نمونه ای  می دهد.  وضعیت  تغییر   )4WD( محرک  چهارچرخ  حالت  به  جلو  محرک  چرخ 
تغییر سیستم به حالت 4WD می شود از قرار زیر است: هنگام پیچیدن، رانندگی در سرباالیی، شروع به حرکت یا 

شتاب گیری و زمانی که سطح جاده بدلیل بارش برف و باران لغزنده می باشد.

 EPS  )فرمان با نیروی کمکی الکتریکی( 
از یک موتور الکتریکی برای کاهش نیروی الزم جهت چرخاندن فرمان استفاده می کند. 

 کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی )درصورت مجهز بودن( 
)f صفحه ۳۲۴(

 عالمت دهی ترمز اضطراری )در صورت مجهز بودن(
درصورت ترمزگیری ناگهانی، برای هشدار به خودروی عقبی، چراغ های ترمز بطور اتوماتیک چشمک می زنند.
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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.
براي خاموش کردن سیستم TRC، دکمه  را سریع فشار داده و رها کنید.

   
براي روشن کردن سیستم، دکمه  را مجدداً فشار دهید.

)A خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره)تیپ 
:2WD مدل های

 "VSC OFFٰ" و   "AUTO LSD" نشانگر  چراغ های 
روشن می شوند.
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:4WD مدل های  
  چراغ نشانگر "TRC OFF" روشن می شود.

)B خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره )تیپ 
:2WD مدل های

پیغام "TRC OFF" نشان داده می شود.
چراغ های نشانگر "AUTO LSD" و "VSC OFF" روشن 

می شوند.

:4WD مدل  های
پیغام "TRC OFF" نشان داده می شود.
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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 ۳ ثانیه فشار داده 

و نگه دارید.
)A خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره )تیپ 

:2WD مدل های
چراغ نشانگر "VSC OFF" روشن می شود.

:4WD مدل های
چراغ نشانگر "TRC OFF" و چراغ نشانگر "VSC OFF" روشن مي شود.

براي روشن کردن سیستم، مجدداً دکمه  را فشار دهید.
)B خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره )تیپ 

پیغام  "TRC OFF" نشان داده می شود و چراغ نشانگر "VSC OFF" روشن خواهد شد.

براي روشن کردن سیستم، مجدداً دکمه  را فشار دهید.

 حتی اگر کلید VSC OFF فشار داده نشود )مدل های 2WD( چراغ نشانگر "AUTO LSD" چشمک می زند.
سیستم TRC، سیستم کنترل کمکی شروع به حرکت در سرباالیی و حرکت در سرازیری عمل نمی کند، جهت 

بررسی سیستم ها با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.

 حتی اگر کلید VSC OFF فشار داده نشود )مدل های 4WD( چراغ نشانگر "TRC OFF" روشن می شود 
)]A خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره ]تیپ(

سیستم TRC، سیستم کنترل کمکی شروع به حرکت در سرباالیی و حرکت در سرازیری عمل نمی کند، جهت 
بررسی سیستم ها با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.

 درصورتیکه پیغامی روی صفحه نمایش چندمنظوره )تیپ B( ظاهر شود نشان دهنده آن است که حتی با 

وجود فشار ندادن کلید VSC OFF )مدل های 4WD( سیستم TRC غیرفعال می باشد. )خودروهای مجهز 

)]B به صفحه نمایش چندمنظوره ]تیپ
سیستم TRC، سیستم کنترل کمکی شروع به حرکت در سرباالیی و حرکت در سرازیری عمل نمی کند، جهت 

بررسی سیستم ها با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
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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، و یا فشار دادن مکرر پدال ترمز، ممکن است صدایی 

از محفظه موتور شنیده شود. این صدا بیانگر نقص فنی در سیستم های 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 قطعات متحرک )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 "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  بیش  کردن  داغ  از  جلوگیري  براي  باشد،  داشته  وجود  طوالنی  زماني  در  مکرر  فرمان  گیری  که  صورتي  در 
 حد، تأثیرگذاري سیستم EPS کاهش مي یابد. در نتیجه غربیلک فرمان سنگین به نظر مي رسد. در این حالت،

فرمان گیری بیش از حد را متوقف نمایید یا خودرو را متوقف کرده و موتور را خاموش کنید. پس از ۱۰ دقیقه 
سیستم EPS به حالت عادي باز مي گردد.



5-۴. استفاده از سیستم های حمایتی رانندگی322

 هشدار

 در مواقع زیر سیستم ABS به درستي عمل نمي کند.
 چسبندگی الستیک کاهش یافته است )همانند  الستیکهای  بیش از حد سایش یافته در جاده اي پوشیده از 

برف(
 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.
سیستم ABS جهت کاهش دادن فاصله توقف خودرو طراحی نشده است، همواره فاصله ایمن تا خودروی جلویی 

بویژه در شرایط زیر را حفظ نمایید.
 حین رانندگي در 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 رانندگي هستند، فقط در مواقع ضروري سیستم هاي TRC و VSC را غیرفعال نمایید.



323
گی

ند
ران

4 

5-۴. استفاده از سیستم های حمایتی رانندگی 

 هشدار

 تعویض الستیک ها
از همسان بودن اندازه، مارک، الگوي عاج و ظرفیت بار کلي همه الستیک ها با مقدار مشخص شده، مطمئن شوید. 

عالوه بر این، از فشار باد همه ی الستیک ها با سطح فشار توصیه شده اطمینان حاصل نمایید.
سیستم هاي TRC, ABS و VSC در صورت استفاده از الستیک هاي متفاوت،به طور صحیح کار نمي کنند.

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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 سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی

نیروی  حفظ  با  سیستم  این  لغزنده،  یاشیب  تند  شیب  دارای  جاده های  در  حرکت  به  شروع  درصورت 
ترمزگیری به طور موقت حتی زمانی که پای خود را از روی پدال ترمز برداشته ایدبه شما در شروع حرکت 

کمک می کند.

به  شروع  کمکی  کنترل  سیستم  خودرو،  کامل  توقف  هنگام 
حرکت در سرباالیی را فعال کرده و سپس پدال ترمز را فشار 

دهید. 
دادن عملکرد سیستم  نشان  مرتبه جهت  آژیر یک  صدای 

شنیده می شود. و چراغ نشانگر لغزش چشمک می زند.

5-۴. استفاده از سیستم های حمایتی رانندگی

 شرایط عملکردی سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی
 سیستم تحت شرایط زیر عمل می کند:

)CVT قرار داشته باشد )خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا P دسته دنده در موقعیتی غیر از  
  ترمز دستی درگیر نباشد.
  پدال گاز فشار داده نشود.

 زمانی که چراغ نشانگر لغزش روشن باشد، سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی فعال نمی باشد.
  سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی

 زمانی که سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی فعال باشد، پس از اینکه راننده پدال ترمز را رها کند، 
ترمزها بطور اتوماتیک عمل می کنند. چراغ های ترمز و چراغ ترمز سوم روشن می شوند.

 پس از رها کردن پدال ترمز، سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی به مدت ۲ ثانیه کار می کند. 
 اگر با فشار دادن زیاد پدال ترمز، چراغ نشانگر لغزش چشمک نزند و صدای آژیر هم شنیده نشود، فشار روی 
پدال ترمز را اندکی کاهش دهید )از حرکت کردن خودرو به عقب جلوگیری نمایید( و مجدد پدال ترمز را محکم 
با توجه به موارد توضیح داده شده در باال، شرایط عملکردی را  فشار دهید. اگر سیستم هنوز غیرفعال است، 

بررسی نمایید.
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 آژیر سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی
 درصورت فعال شدن سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی، آژیر یکبار به صدا درمی آید.

 تحت شرایط زیر سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی غیرفعال شده و آژیر دو بار به صدا درمی آید.
  زمانیکه پدال ترمز را رها کردید تا ۲ ثانیه اقدام به حرکت دادن خودرو نکنید.

)CVT قرار دهید )خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا P دسته دنده را در موقعیت  
  ترمز دستی را درگیر نمایید.

  پدال ترمز را مجدد فشار دهید.
  پدال ترمز بیش ازحدود ۳ دقیقه نگاه داشته شده باشد.

  روشن شدن چراغ نشانگر لغزش
روشن شدن این چراغ وجود عیب در سیستم را نشان می دهد. جهت بررسی سیستم با نمایندگی مجاز تویوتا 

تماس بگیرید.

 هشدار

 سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی
 فقط به سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی وابسته نباشید. درصورت شیب تند جاده و پوشیده 

شدن سطح جاده از برف، سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی بطور مؤثر عملکردی ندارد.
  عکس عملکرد ترمز دستی، سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی به مدت طوالنی نمی تواند خودرو را 
ثابت نگه دارد. برای توقف و نگه داشتن خودرو در سرباالیی، از سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی 

استفاده نکنید، درغیراینصورت منجر به بروز تصادف می شود.
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 سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری*

  عملکرد سیستم

این سیستم به جلوگیری از افزایش سرعت هنگام رانندگی در سرازیری کمک می کند.
درصورتیکه سرعت خودرو کم تر از )km/h )15 mph 25 باشد این سیستم فعال می گردد.

نشانگر  چراغ  دهید.  قرار  روشن  وضعیت  در  را   "DAC" کلید 
سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری روشن شده و سیستم 

فعال می شود. 
چشمک  لغزش  نشانگر  چراغ  سیستم،  بودن  فعال  هنگام 

می زند و چراغ های ترمز/ چراغ ترمز سوم روشن می شود.

  خاموش کردن سیستم

درصورت فعال بودن سیستم، کلید "DAC" را در وضعیت خاموش قرار دهید. تا زمان توقف عملکرد سیستم، چراغ 
نشانگر سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری چشمک می زند و زمانی که سیستم کاماًل غیرفعال شد این چراغ 
نشانگر خاموش می  شود. جهت فعال کردن مجدد سیستم، حین چشمک زدن چراغ نشانگر سیستم کنترل کمکی 

حرکت در سرازیری، کلید "DAC"  را در وضعیت روشن قرار دهید.

*: درصورت مجهز بودن



327
گی

ند
ران

4 

5-۴. استفاده از سیستم های حمایتی رانندگی 

 نکات مهم در مورد عملکرد سیستم
درصورت قرار داشتن دسته دنده در هر موقعیتی غیر از P، این سیستم فعال می شود. با این وجود برای استفاده 

مؤثرتر از سیستم توصیه می شود محدوده دنده پایین تر )دنده سنگین( را انتخاب نمایید.
 فعال بودن مداوم سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری

درصورت فعال بودن مداوم سیستم، عمل کننده ترمز بیش از اندازه داغ می شود. در این صورت، عملکرد سیستم 
کنترل کمکی حرکت در سرازیری را متوقف نمایید، آژیر به صدا درمی آید. و چراغ نشانگر سیستم کنترل کمکی حرکت 
در سرازیری چشمک زده و چراغ نشانگر "TRC OFF" روشن می شود )خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره 

)]B تیپ[ خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره( نمایش داده می شود "TRC OFF" یا پیغام )]A تیپ[
 TRC"  تا زمانی که چراغ نشانگر سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری روشن است و چراغ نشانگر یا پیغام
OFF" خاموش می باشد از سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری استفاده نکنید. )در این مدت خودرو بطور 

عادی حرکت می کند.(
 صدا و لرزش ایجاد شده بر اثر عملکرد سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری

 حین روشن شدن موتور یا بالفاصله پس از حرکت خودرو، ممکن است صدایی از محفظه موتور شنیده شود. این 
صدا بیانگر نقص فنی در سیستم های فوق نیست.

 درصورت بروز هرکدام از شرایط زیر حین عملکرد سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری، مشکلی در سیستم 
به وجود نیامده است.

  لرزش بدنه خودرو و فرمان
  صدای  کارکرد قطعات متحرک پس از توقف خودرو

  نقص های سیستم
 درصورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن "ON" )خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند( 
یا حالت روشن "IGNITION ON" )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( چراغ نشانگر سیستم 

کنترل کمکی حرکت در سرازیری روشن نمی شود.
 درصورت فشار دادن کلید "DAC"، چراغ نشانگر سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری روشن نمی شود.

 نشانگر لغزش روشن می شود.
در موارد فوق، جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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 هشدار

 زمان استفاده از سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری
افزایش  باعث  فوق  سیستم  عملکرد  نباشید.  وابسته  سرازیری  در  حرکت  کمکی  کنترل  سیستم  به  خیلی 

محدودیت های عملکردی خودرو نمی شود. همواره شرایط جاده را کاماْل بررسی کرده و ایمن رانندگی نمایید.
 سیستم در شرایط زیر فعال نمی شود، و ممکن است منجر به بروز تصادف و آسیب های جسمی جدی 

یا حتی مرگ شود.
 سطح جاده های لغزنده مانند جاده های پوشیده از گل یا مرطوب

 سطح جاده های یخ زده
 جاده های ناهموار

5-۴. استفاده از سیستم های حمایتی رانندگی
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 BSM )نشانگر نقطه کور(*

  خالصه ای از وضعیت عملکردی نشانگر نقطه کور

این سیستم دارای دو عملکرد می باشد؛
 عملکرد نشانگر نقطه کور

هنگام تغییر الین به دقت عمل راننده کمک می کند.
 عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب )درصورت مجهز بودن(

هنگام حرکت به عقب به راننده کمک می کند.
در این دو عملکرد از سنسورهای یکسان استفاده می شود.

خودروهای فرمان سمت چپ

*: درصورت مجهز بودن
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خودروهای فرمان سمت راست

BSM کلید اصلی  
 با فشار دادن کلید، سیستم را روشن یا خاموش نمایید. درصورت قرار داشتن کلید در موقعیت روشن ON، نشانگر 
کلید روشن شده و آژیر به صدا درمی آید. کلید عملکرد نشانگر نقطه کور و عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب 

یکسان می باشد.
 نشانگرهای آینه بغل  

عملکرد نشانگر نقطه کور:
زمانی که خودرویی در نقطه کور تشخیص داده شود، اگر از دسته راهنما استفاده نشود، نشانگر آینه بغل روشن 

می شود و اگر از دسته راهنما استفاده شود، نشاگر آینه بغل چشمک می زند.
عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب:

زمانی که خودرویی از سمت راست یا چپ عقب خودروی شما نزدیک شود، نشانگرهای آینه بغل چشمک می زنند.
 آژیر هشدار عبور و مرور در عقب )فقط عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب( 

زمانی که خودرویی از سمت راست یا چپ عقب به خودروی شما نزدیک شود، صدای آژیر از پشت صندلی های 
عقب چپ شنیده می شود.
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 دیدن نشانگرهای آینه بغل
در زیر نور آفتاب شدید، نشانگر آینه بغل به سختی دیده می شود.

 شنیدن صدای آژیر هشدار عبور و مرور در عقب
درصورت وجود صدای نویز شدید مانند صدای بلند سیستم صوتی، صدای آژیر عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب 

به سختی شنیده می شود.
 وجود عیب در سیستم نشانگر نقطه کور

اگر به دالیل زیر، عیبی در سیستم تشخیص داده شود، چراغ هشدار BSM  روشن می شود )خودروهای مجهز به 
صفحه نمایش چندمنظوره تیپ A( یا پیغام های هشدار نمایش داده می شود )خودروهای مجهز به صفحه نمایش 

چندمنظوره تیپ f( )B صفحه ۶۱۷، ۶۳۰،  ۶۳۳(
 وجود عیب در عملکرد سنسورها

 کثیف شدن سطح سنسورها
 افزایش یا کاهش بیش از اندازه دمای بیرونی خودرو

 ولتاژ سنسور غیرنرمال باشد.
 تأییدیه سیستم نشانگر نقطه کور

 مخصوص خودروهای فروخته شده در آفریقای جنوبی
TA -2011/1350 :شماره تأییدیه تجهیزات رادیو

 مخصوص خودروهای فروخته شده در سنگاپور

 مخصوص خودروهای فروخته شده در تایوان

IDA مطابق با استاندارد 
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 هشدار

 استفاده از سنسور رادار
دو سنسور نشانگر نقطه کور در داخل سپر عقب خودرو به ترتیب در سمت راست و چپ نصب شده است. برای 

اطمینان از عملکرد صحیح سیستم نشانگر نقطه کور به موارد زیر توجه کنید.
 همواره سنسور و محدوده اطراف آنرا تمیز نگه دارید.

 از وارد آوردن ضربه شدید به سنسور و محدوده اطراف سپر خودداری نمایید. حتی اگر سنسور کمی از جای 
خود جابجا شود، سیستم ممکن است دچار نقص شده و خودروهایی که وارد محدوده تشخیص می شوند قابل 
شناسایی نباشند. درصورت وارد شدن ضربه شدید به سنسور یا محدوده اطراف آن، جهت بررسی سیستم به 

نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید. 
 سنسور را جدا نکنید.

 از چسباندن اشیاء یا برچسب ها روی سنسور یا محدوده اطراف روی سپر خودداری نمایید.
 از تغییر دادن سنسور یا محدوده اطراف روی سپر خودداری نمایید.
 از رنگ زدن سنسور یا محدوده اطراف روی سپر خودداری نمایید.
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 عملکرد نشانگر نقطه کور

نشانگر نقطه کور با استفاده از سنسورهای رادار، خودروهایی که در حال عبور در الین کناری در محدوده ای که در 
آینه بغل منعکس نمی شود )نقطه کور( را تشخیص می دهد و راننده را از وجود خودروهایی از طریق نشانگر آینه 

بغل آگاه می سازد. 

 محدوده شناسایی نشانگر نقطه کور

نقطه کور قادر به شناسایی خودروهایی در محدوده زیر می باشد:
محدوده منطقه شناسایی به شرح زیر است:
 حدود )m )11.5 ft 3.5 از کنار خودرو

اولین )m )1.6 ft 0.5 از کنار خودرو در محدوده شناسایی 
قرار نمی گیرد.

 حدود )m )9.8 ft 3 از سپر عقب
 حدود )m )3.3 ft 1 از جلوی سپر عقب
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 هشدار

 پیشگیری های مرتبط با استفاده از سیستم
فقط راننده مسئولیت رانندگی ایمن را بر عهده دارد. همواره ایمن رانندگی کنید و به اطراف خودرو توجه داشته 

باشید.
عملکرد نشانگر نقطه کور، یک عملکرد تکمیلی است که وجود خودرو در منطقه کور را به راننده هشدار می دهد. 
به  عملکرد نشانگر نقطه کور خیلی وابسته نباشید. اگر تغییر الین با ایمنی انجام شود، نیازی به عملکرد نشانگر 
نمی باشد زیرا وابستگی زیاد به این سیستم منجر به بروز تصادف و باعث آسیب های جسمی جدی و مرگ می شود.

با توجه به شرایط، سیستم ممکن است بدرستی عمل نکند. بنابراین استفاده از دید خود راننده در مورد رانندگی 
ایمن ضروری می باشد.

  زمان فعال شدن عملکرد نشانگر نقطه کور
 کلید اصلی BSM در وضعیت روشن on  باشد.

 سرعت خودرو بیش تر از )km/h )10 mph 16باشد.
 زمان تشخیص خودرو بوسیله نشانگر نقطه کور
 خودروی الین کناری از خودرو شما سبقت بگیرد.

 هنگام تغییر الین، خودروی دیگر وارد محدوده شناسایی شود.
 شرایطی که در آن، عملکرد نشانگر نقطه کور خودرویی را شناسایی نمی کند.

عملکرد نشانگر نقطه کور برای شناسایی انواع وسایل نقلیه و/ یا اشیاء زیر طراحی نشده است.
 موتور سیکلت های کوچک، دوچرخه ها یا عابرین پیاده و غیره*

 خودروهای عبوری در جهت مخالف
 گاردریل، دیوار، تابلو، خودروهای پارک شده و اجسام ثابت مشابه*

 خودروهای عبوری در یک الین*
 خودروهای عبوری در دو الین کنار خودروی شما*

*: با توجه به شرایط، خودرو و/ یا اجسام شناسایی می شوند.
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  شرایطی که در آن، عملکرد نشانگر نقطه کور ممکن است بدرستی عمل نکند.
 عملکرد نشانگر نقطه کور ممکن است خودروها را تحت شرایط زیر بدرستی شناسایی نکند.

  در هوای نامساعد مانند بارش باران شدید، وجود مه یا برف و غیره.
  درصورت چسبیدن موادی مانند یخ و گل به سپر عقب

  رانندگی در جاده های خیس به دلیل بارش باران، آب گرفتگی و غیره.
  تفاوت قابل توجهی در سرعت بین خودرو و خودروی واردشده به محدوده شناسایی شما وجود داشته باشد.

  زمانی که خودرویی متوقف در محدوده شناسایی خودروی شما قرار داشته باشد ممکن است هنگام حرکت 
خودرو هنوز هم در محدوده شناسایی شما باقی مانده باشد.

  هنگام رانندگی در سرباالیی و سرازیری با شیب تند مانند تپه ها، جاده های پر از چاله و غیره 
  زمانی که چند خودرو با فاصله کمی بین خودروها بهم می رسند.

  اگر الین خودرو عریض باشد و خودروی الین کناری هم خیلی دورتر از خودروی شما باشد.
 خودروی وارد شده به محدوده شناسایی با سرعت یکسان با خودروی شما در حال عبور باشد.

  تفاوت قابل توجهی از نظر ارتفاع بین خودرو و خودروی وارد شده به محدوده شناسایی شما وجود داشته باشد.
.on در موقعیت روشن BSM درست پس از قرار دادن کلید اصلی  

  هنگام یدک کشیدن تریلر )مخصوص کشور آفریقای جنوبی(
  هنگامی که تجهیزاتی مانند حمل کننده دوچرخه در عقب خودرو نصب باشد.

 نمونه های غیرضروری از عملکرد نشانگر نقطه کور که هنگام شناسایی خودرو و/ یا شیء ممکن است تحت شرایط 
زیر افزایش یابد.

  زمانی که فاصله بین خودروی شما و گاردریل، دیوار و غیره بسیار کم باشد.
  زمانی که فاصله بین خودروی شما و خودروی پشت سری کم باشد.

  زمانی که الین ها بسیار باریک باشند و خودروهای عبوری از دو الین کنار خودرو وارد محدوده شناسایی شوند.
  هنگامی که تجهیزاتی مانند حمل کننده دوچرخه در عقب خودرو نصب باشد.
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 عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب )درصورت مجهز بودن(

هنگام حرکت با دنده عقب از این عملکرد استفاده می شود. این عملکرد خودروهایی که از سمت راست یا چپ عقب 
به خودروی شما نزدیک می شوند را شناسایی می کند. این عملکرد با استفاده از سنسورهای رادار بوسیله چشمک 

زدن نشانگرهای روی آینه بغل و به صدا درآوردن آژیر راننده را از وجود خودروهای دیگر آگاه می  کند.

 نزدیک شدن خودرو      محدوده شناسایی

 هشدار

 پیشگیری های مرتبط با استفاده از سیستم
فقط راننده مسئولیت رانندگی ایمن را به عهده دارد. همواره ایمن رانندگی کنید و به اطراف خودرو توجه داشته 

باشید.
عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب فقط یک سیستم کمکی است و نمی  تواند جایگزین رانندگی با دقت شود. 
راننده باید هنگام حرکت به عقب و یا حتی زمان استفاده از عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب، مراقبت الزم را 
انجام دهد. قبل از حرکت به عقب از وجود عابرین پیاده، خودروهای دیگر و غیره مطمئن شده و اطمینان از دید 

خود راننده نسبت به محدوده پشت خودرو بسیار ضروری می باشد.
درغیراینصورت منجر به آسیب  های جسمی جدی و یا مرگ می شود.

با توجه به شرایط، سیستم ممکن است عملکرد درستی نداشته باشد. بنابراین دید چشمی راننده جهت رعایت 
ایمنی بسیار الزامی است.
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 محدوده شناسایی عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب )درصورت مجهز شدن(

محدوده قابل شناسایی برای خودرو به شرح زیر می باشد.

سریع تر           عبوری  خودروهای  درمورد  می تواند  آژیر  می دهد،  مناسب  عکس العمل  بیش تری جهت  فرصت  راننده  به 
از فاصله دورتر هشدار دهد.

مثال:

 زمان فعال شدن عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب
 کلید اصلی BSM در موقعیت روشن on باشد.

 دسته دنده در موقعیت دنده عقب R باشد.
 سرعت خودرو کم تر از )km/h )5 mph 8 باشد.

 سرعت خودروی در حال نزدیک شدن بین  )5 mph( km/h 8 و )km/h )18 mph 28 باشد.

1 حدود فاصله هشدارسرعتخودروهای در حال نزدیک شدن

).km/h )18 mph(20 m )65 ft 28سریع
).km/h )5 mph(5.5 m )18 ft 8آهسته
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  شرایطی که تحت آن عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب، خودرویی را شناسایی نمی  کند.
 عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب برای شناسایی انواع وسایل نقلیه و/ یا اشیاء زیر طراحی نشده است.

 موتور سیکلت ها و دوچرخه های کوچک یا عابرین پیاده کوتاه قد و غیره*.
 خودروهایی که مستقیماً از پشت به خودرو نزدیک می شوند.

 گاردریل، دیوار، تابلوها، خودروهای پارک شده و اجسام ثابت مشابه*
 خودروهایی که در حال دور شدن از خودروی شما می باشند.

 خودروهایی که به محل پارک کنار خودروی شما نزدیک می شوند.*
 خودروهایی که  از محل پارک کنار خودروی شما با دنده عقب حرکت می کنند.*

*: با توجه به شرایط، خودرو و/ یا اجسام شناسایی می شوند. 
  شرایطی که تحت آن عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب ممکن است بدرستی عمل نکند.

در شرایط زیر عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب ممکن است خودروها را بدرستی شناسایی نکند:
 هنگامی که گل یا یخ به سپر عقب چسبیده باشد.

 در هوای نامساعد مانند بارش شدید باران، وجود مه، برف و غیره
 زمانی که چند خودرو پی در پی به خودرو شما نزدیک شوند.

 پارک کردن در زاویه کم
 درصورت نزدیک شدن خودرویی با سرعت باال

 زمان پارک کردن روی سطح شیب دار مانند تپه ها، جاده های پر از چاله و غیره
 BSM درست پس از روشن کردن کلید اصلی 

 BSM درست پس از استارت زدن موتور و روشن کردن کلید اصلی 
 هنگام یدک کشیدن تریلر

 بدلیل وجود مانع سنسورها قادر به شناسایی خودروها نمی باشند.
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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 در شرایط آب و هوایي مختلف رانندگي نمایید.

 از روغن ها و روانکارهای مناسب در دماي پایین استفاده نمایید.
  روغن موتور

  مایع خنک کننده موتور
  مایع شیشه شوي

 از تکنسین سرویس بخواهید شرایط باتري راکنترل نماید.
 چهار الستیک یخ شکن یا زنجیرچرخ براي چرخ هاي جلو را همراه در خودرو داشته باشید

اطمینان  اندازه الستیک ها  براي  زنجیرچرخ ها  بودن  مناسب  و  مارک چهار الستیک  و  اندازه  بودن  یکسان  از 
حاصل نمایید.

۶-۴. نکات سودمند در رانندگی 
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  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.
 برف و یخ جمع شده روي چراغ هاي بیروني، سقف خودرو، شاسي ها، اطراف الستیک ها یا روي ترمزها را تمیز 

نمایید.
 پیش از وارد شدن به خودرو، هرگونه برف یا گل را از کفش هاي خود تمیز نمایید.

  حین راندن خودرو
با شرایط جاده با سرعت کم، مناسب  ایمن را بین خودرو و خودروي جلویي حفظ کنید،   آهسته گاز داده، فاصله 

رانندگی نمایید.

خودرو را پارک کرده و بدون درگیر کردن ترمز دستي، دنده را در پارک P )گیربکس اتوماتیک یا CVT( 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.

  حین پارک خودرو )در فصل زمستان یا هوای بسیار سرد(
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  انتخاب زنجیرچرخ

برای نصب زنجیرچرخ روی چرخ ها از اندازه مناسب استفاده نمایید.
اندازه زنجیرچرخ با هر الستیک تنظیم می شود.

زنجیر جانبي:
 قطر 

 عرض
 طول

زنجیر عرضي:
4 mm )0.16 in(قطر  

14 mm )0.55 in(عرض 
 طول 

قوانین استفاده از زنجیرچرخ به موقعیت و نوع جاده بستگی دارد. همیشه پیش از نصب زنجیرچرخ، قوانین را 
کنترل نمایید.

  قوانین مرتبط با استفاده از زنجیرچرخ 

10 mm )0.39 in(
30 mm )1.18 in(

3 mm )0.12 in(

25 mm )0.98 in(
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  نصب زنجیرچرخ
حین نصب و پیاده کردن زنجیرچرخ، پیشگیري هاي زیررا 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
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 یخ  شکن مورد استفاده خودداري 

نمایید.
 الستیک های یخ شکن 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.

 از گاز دادن ناگهاني، فرمان گیری سریع، ترمزگیري و تعویض دنده ناگهانی که منجر به ترمز موتوري ناگهانی 
مي شود خودداري نمایید.

 پیش از رسیدن به پیچ، سرعت را به اندازه کافي کم کنید تا بتوانید کنترل خودرو را حفظ نمایید.
 از سیستم LDA  )هشدار رانندگی بین خطوط( استفاده نکنید.
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 توجه

باد   تعویض یا تعمیر الستیک های یخ شکن )خودروهای مجهز به سیستم هشدار پایین بودن فشار 
الستیک(

از طریق فروشندگان  یا  نمایید  تویوتا درخواست  نمایندگی  مجاز  از  را  یا تعمیر الستیک های یخ شکن  تعویض 
مجاز اقدام نمایید.

زیرا نصب یا پیاده کردن الستیک های یخ شکن بر عملکرد سوپاپ های هشدار فشاد باد و فرستنده ها تأثیر می گذارد.
 نصب کردن زنجیر چرخ )خودروهای مجهز به سیستم هشدار پایین بودن فشار باد الستیک(

درصورت نصب زنجیر چرخ سوپاپ های هشدار فشار باد الستیک و فرستنده ها ممکن است بدرستی کار نکنند.
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 پیش فرض های خودروی چندمنظوره

  مشخصه های خودروی چندمنظوره

این خودرو متعلق به کالس خودروهای چندمنظوره می باشد که بدلیل ارتفاع از سطح زمین و باال بودن 
مرکز ثقل، دارای قابلیت های گسترده ای در مسیرهای خارج از جاده )off- road( می باشد.

 مشخصات طراحی خاص این خودرو، آن را در طبقه خودروهایی با مرکز ثقل بیش تر از خودروهای سواری معمولی 
قرار داده است. مشخصه طراحی این خودرو، احتمال واژگون شدن خودرو را افزایش می دهد. همچنین خودروهای 

چندمنظوره دارای ضریب میزان واژگون شدن بیش تری نسبت به خودروهای دیگر می باشند.
 مزیت بیش تر بودن فاصله تا زمین، دید بهتری نسبت به جاده و پیش بینی مشکالت را به راننده می دهد.

مانند  آن  عملکرد  و  شده  طراحی  معمولی  سواری  خودروهای  مانند  همان سرعت  با  پیچیدن  برای  خودرو  این   
خودروهای اسپرت و کم ارتفاع که جهت حرکت در جاده های ناهموار طراحی شده اند نمی باشد. بنابراین عبور از 

پیچ های تند با سرعت باال منجر به واژگون شدن خودرو می شود.

۶-۴. نکات سودمند در رانندگی
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 هشدار

  پیش فرض های خودروهای چندمنظوره
برای به حداقل رساندن احتمال صدمه دیدن خودرو، بروز آسیب  های جسمی جدی و مرگ همواره به پیش فرض های 

زیر توجه نمایید:
 در تصادفات منجر به واژگون شدن، احتمال بیش تری برای مرگ سرنشینی که کمربند ایمنی خود را نبسته 
باشد نسبت به سرنشینی که کمربندایمنی را بسته وجود دارد. بنابراین هنگام حرکت خودرو راننده و تمام 

سرنشینان باید کمربند ایمنی را ببندند.
 درصورت امکان از پیچیدن در سر پیچ های تند یا تغییر مسیر ناگهانی خودداری نمایید. در غیراینصورت منجر 

به از دست دادن کنترل خودرو یا واژگون شدن و بروز آسیب های جدی یا مرگ می شود.
 بارگیری بار در قسمت حمل کننده سقفی بار )درصورت مجهز بودن(، باعث باال رفتن مرکز ثقل خودرو می شود. 
از رانندگی با سرعت باال، شروع حرکت ناگهانی، پیچیدن های شدید، ترمزگیری ناگهانی یا تغییر مسیر ناگهانی 
خودداری نمایید، درغیراینصورت درصورت بی توجهی به عملکرد صحیح خودرو منجر به از دست دادن کنترل 

و واژگون شدن خودرو می شود.
 همواره در جاده های بادخیز شدید، سرعت را کاهش دهید. چون شکل خودرو و مرکز ثقل بلند آن، حساسیت 
بیش تری در باد جانبی نسبت به خودروهای سواری معمولی دارد. کاهش سرعت باعث کنترل بهتر خودرو 

می شود.
 برای رانندگی در جاده های دارای شیب زیاد در جهت افقی رانندگی نکنید، در جهت مستقیم رو به باال یا پایین 
حرکت نمایید. خودروی شما )یا خودروهای off road خودروهای مناسب بیرون جاده مشابه( آسان تر به طرفین 

نسبت به سمت جلو و عقب متمایل می شود.
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  رانندگی خارج از جاده

هنگام رانندگی در خارج از جاده، جهت اطمینان از لذت رانندگی و کمک به جلوگیری از گیر افتادن در محدوده 
خودروهای off- road )خودروهای مناسب بیرون جاده( به پیش فرض های زیر توجه نمایید.

 فقط در مناطقی که خودروهای off-road اجازه عبور دارند رانندگی نمایید.
 به اموال خصوصی دیگران احترام بگذارید، قبل از ورود به ملک خصوصی از مالک آن اجازه بگیرید.

 از ورود به مناطق محصورشده خودداری نمایید. به موانع و تابلوهای ورود غیرمجاز توجه کنید و از رانندگی در 
این مناطق خودداری نمایید.

 در جاده های با سطح پایدار باقی بمانید. درصورت خیس بودن این جاده ها، تکنیک های رانندگی تغییر کرده یا 
جهت جلوگیری از وارد کردن صدمه به این جاده ها، برای مناسب شدن شرایط جاده منتظر بمانید.
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 هشدار

 پیشگیری های مربوط به رانندگی در مسیرهای خارج از جاده 
برای به حداقل رساندن احتمال صدمه دیدن خودرو یا آسیب های جسمی جدی یا مرگ همواره به پیشگیری های 

زیر توجه نمایید:
 برای رانندگی در جاده های نامناسب مراقب باشید. از رانندگی غیرضروری در جاده های خطرناک خودداری 

نمایید.
 حین رانندگی در جاده های نامناسب، از محکم گرفتن غربیلک فرمان خودداری کنید. جاده های پردست انداز 
منجر به تکان های شدید غربیلک و آسیب دیدن دستان شما می شود. دستان و بخصوص انگشتان شست را 

بیرون از ریم )دایره غربیلک فرمان( قرار دهید.
 پس از رانندگی در شن، گل، آب یا برف همواره ترمزهای خودرو را از نظر تحت تأثیر قرار داشتن بالفاصله 

بررسی نمایید.
 پس از رانندگی از میان چمن های بلند، گل، سنگ، شن، آب و غیره، زیر خودرو را از نظر چسبیدن و وجود 
چمن، شاخ و برگ، کاغذ، تکه پارچه، سنگریزه، شن و غیره بررسی نمایید. چنین موادی را از زیر خودرو تمیز 

کنید. درصورت رانندگی با وجود چنین موادی در زیر خودرو، منجر به خرابی و آتش سوزی می شود.
 هنگام رانندگی در جاده های نامناسب یا پوشیده از سنگ، با سرعت باال رانندگی نکنید از پرش، تغییر مسیر 
ناگهانی، برخورد با اجسام و غیره خودداری نمایید. زیرا منجر به از دست کنترل خودرو یا واژگون شدن خودرو 
شده و باعث آسیب های جسمی جدی یا مرگ می شود. همچنین احتمال خرابی شدید سیستم تعلیق و شاسی 

خودرو نیز وجود دارد.

 توجه

 از ورود آب به موتور جلوگیری نمایید.
تمام اقدامات ایمنی الزم را انجام دهید و از وارد شدن آب و صدمه دیدن موتور با قطعات دیگر خودداری نمایید.

 ورود آب به ورودی هوای موتور منجر به صدمه شدید موتور می شود.
 ورود آب به گیربکس اتوماتیک منجر به صدمه دیدن عملکرد تعویض دنده، قفل شدن گیربکس همراه با لرزش 

و در نهایت صدمه دیدن گیربکس می شود.
 ورود آب منجر به شسته شدن گریس از بلبرینگ های چرخ و باعث زنگ زدن و صدمه دیدن ناگهانی می شود 
و ممکن است با ورود آب به دیفرانسیل، گیربکس و بخش انتقال نیرو )ترانسفر کیس(، کیفیت روغن دنده 

کاهش یابد.
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 توجه

 حین عبور از میان آب
درصورت رانندگی از میان آب مانند رودخانه های کم عمق، ابتدا عمق آب و کف رودخانه را از نظر سفت بودن 

بررسی نمایید. آهسته برانید و از رانندگی در آب های عمیق خودداری نمایید.
 بازرسی پس از رانندگی خارج از جاده

 گل و سنگ ریزه جمع شده اطراف کاسه ترمز و دیسک ترمز ممکن است بر راندمان ترمزگیری تأثیر گذاشته  
و تجهیزات سیستم ترمز صدمه ببیند.

از سنگ،  پوشیده  نامناسب،  از مسیرهای  عبور  یعنی  از جاده  در مسیرهای خارج  رانندگی  از  روز پس  هر   
 گل یا آب، همواره بازرسی های تعمیر و نگهداری را انجام دهید. برای اطالع از برنامه تعمیر و نگهداری به

)f صفحه 5۰۳( مراجعه نمایید.
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تجهیزات داخلی خودرو 

    3-5 نحوه استفاده از چراغ های داخلی
۴۶۳............................      فهرست چراغ های داخلی 
       چراغ های داخلی.........................................۴۶۴
       چراغ های سقفی.........................................۴۶۴

۴-5 نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
     فهرست جعبه های نگهدارنده ...................... ۴۶۶
۴۶۷...........................................        جعبه داشبورد 
       جعبه کنسول .............................................۴۶۸
۴۶۹....................................................        جا لیوانی 
       نگهدارنده های بطری ............................... ۴۷۰
۴۷۱ ...............................        تجهیزات محفظه بار 

     5-5 دیگر تجهیزات داخلی خودرو
۴۸۱ .....................      آفتابگیرها و آینه های آرایشی
۴۸۲ .............................................................      ساعت 
     زیرسیگاری قابل حمل ................................ ۴۸۳
۴۸۴ ..................................................      خروجی  برق 
     گرمکن صندلی ها........................................... ۴۸۵
     زیرآرنجی......................................................... ۴۸۷
     قالب های جالباسی........................................ ۴۸۸
     دستگیره های سقفی...................................... ۴۸۹

   

1-5 نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع            
)ایرکاندیشن( و سیستم مه زدایی

   سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن(
  ۳۵۲ ..................................................................... دستی 

     سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن(
    اتوماتیک .................................................................. ۳۵۸
     مه زدایی شیشه پشتی و آینه های بغل.................۳۶۹

2-5 نحوه استفاده از سیستم صوتی
۳۷۱ .............................................       انواع سیستم صوتی 
۳۷۴ ........................................... نحوه استفاده از رادیو 
۳۸۱ .................................  CD نحوه استفاده از پخش
۳۸۹ ...................... WMA و MP3 پخش دیسک های
 ۳۹۸ .................................................iPod نحوه عملکرد
 ۴۰۹ ......................USB نحوه عملکرد حافظه جانبی
استفاده بهینه از سیستم صوتی........................... ۴۱۹
۴۲۲ .................................AUX نحوه استفاده از پورت

نحوه استفاده از کلیدهای
۴۲۳ ................................... صوتی روی غربیلک فرمان

 تلفن/ سیستم صوتی  مجهز به 
۴۲۶............................................)Bluetooth( R بلوتوث 

 نحوه استفاده از تلفن/ سیستم
۴۳۴ ...................BluetoothR صوتی مجهز به بلوتوث

 عملکرد دستگاه پخش قابل حمل
۴۴۰ .............................  BluetoothR مجهز به بلوتوث
تماس گرفتن........................................................... ۴۴۴

نحوه استفاده از منوی "SET UP" )منوی 
۴۴۹.......................................  )"Bluetooth*"

نحوه استفاده از منوی "SET UP" )منوی 
۴۵۶ ..............................  )"TEL" یا "PHONE"

*: Bluetooth )بلوتوث( عالمت تجاری ثبت شده شرکت Bluetooth SIG,Inc است.

 5    
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 نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( دستی*

* : درصورت مجهز بودن

۱-۵. نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع و سیستم مه زدایی            

کلید مدور انتخاب کننده خروجی هوا            دکمه روشن/ خاموش عملکرد رطوبت زدایی و خنک کننده
کلید مدور کنترل سرعت فن                      دکمه حالت گردش هوای داخل/ بیرون

کلید مدور کنترل دما                            

  1 جهت تنظیم سرعت فن، کلید مدور کنترل سرعت فن را جهت عقربه های ساعت )افزایش سرعت فن( یا خالف 

حرکت عقربه های ساعت )کاهش سرعت فن( بچرخانید. با چرخاندن کلید مدور به موقعیت "0"، فن خاموش 
می شود.

  2 جهت تنظیم دما، کلید مدور کنترل دما را جهت عقربه های ساعت )گرم شدن( یا خالف حرکت عقربه های ساعت 

)سرد شدن( بچرخانید.
درصورتی که دکمه  فشرده نشده باشد، از سیستم، هوای گرم یا هوای بیرون خارج می شود.  

  3 برای انتخاب خروجی هوا، کلید مدور انتخاب کننده خروجی هوا را در موقعیت مورد نظر قرار دهید.

موقعیت های انتخاب خروجی هوا در زیر نشان داده شده و می توان برای تنظیمات دقیق تر انتخاب شوند.  

 تنظیمات



353
رو

ود
 خ

لی
داخ

ت 
یزا

جه
ت

5 

            ۱-۵. نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع و سیستم مه زدایی

 تنظیمات مه زدایی شیشه جلو

حالت  در  را  هوا  خروجی  دریچه  های  انتخاب  مدور  کلید   1  

 قرار دهید. درصورت استفاده از حالت مجدد گردش 
هوای  ورود  داخل/  هوای  مجدد  گردش  دکمه  داخل،  هوای 

تازه بیرون را در حالت ورود هوای تازه بیرون قرار دهید.

  2 عملکردهای زیر را انجام دهید:

  کلید مدور کنترل سرعت فن را بچرخانید، سرعت فن تنظیم می شود.
  کلید مدور کنترل دما را بچرخانید، تنظیمات دما انجام می  شود.

  درصورت غیرفعال بودن سیستم رطوبت زدایی، دکمه را جهت فعال کردن عملکرد رطوبت زدایی فشار دهید.
برای مه زدایی شیشه جلو و شیشه های جانبی، میزان وزش هوا و دما را باال ببرید.

رو به صورت )قسمت باالی بدن(

  دریچه های خروجی هوا و وزش هوا
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رو به صورت و پاها

  تغییر وضعیت بین حالت های گردش مجدد هوای داخل و ورود هوای بیرون

رو به پاها

رو به پاها و شیشه جلو

دکمه را فشار دهید.
با هر بار فشار دادن دکمه  وضعیت بین حالت ورود هوای بیرون )خاموش شدن چراغ نشانگر( و حالت گردش 

مجدد هوای داخل )روشن شدن چراغ نشانگر( تغییر می کند.

۱-۵. نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع و سیستم مه زدایی            
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  تنظیم موقعیت بستن و باز کردن دریچه های خروجی هوا

 دریچه های خروجی هوا جلو وسط

جریان هوا را مستقیم به سمت راست یا چپ، باال یا پایین 
هدایت می کند.       

با چرخاندن دکمه، دریچه را باز یا بسته نمایید. )درصورت 
مجهز بودن(

با چرخاندن دکمه دریچه خروجی هوا را برای سرنشینان 
صندلی عقب باز و بسته نمایید.                            

 دریچه های خروجی جانبی جلو
جریان هوا را مستقیم به سمت راست یا چپ، باال یا پایین 

هدایت می کند.

باز کردن دریچه خروجی هوا       
بستن دریچه خروجی هوا

            ۱-۵. نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع و سیستم مه زدایی
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 عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( در حالت رانندگی Eco  )مصرف اقتصادی سوخت(
)درصورت مجهز بودن(

برای در اولویت قرار دادن کاهش مصرف سوخت، در حالت رانندگی Eco، عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع 
)ایرکاندیشن(، کنترل می شود، دور موتور و عملکرد کمپرسور تنظیم و ظرفیت سرمایش/ گرمایش نیز محدود 

می گردد.
برای بهینه سازی عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن(، حالت Eco را غیرفعال نمایید. )صفحه ۲۴۱، 

)۲۵۴ ،۲۴۸
 بخار گرفتن شیشه ها

 زمانی که رطوبت داخل خودرو خیلی باال باشد، شیشه به آسانی بخار می کند. 
 روشن کردن کلید  هوای خروجی از دریچه ها را رطوبت زدایی می کند و شیشه بخارزدایی می شود. 

  اگر کلید را خاموش کنید، شیشه ها به آسانی بخار می کنند.
  درصورت استفاده از گردش مجدد هوای داخلی، شیشه ها بخار می کنند.

 وضعیت ورود هواي تازه بیرون/ گردش مجدد هواي داخل 
 حین رانندگي در جاده هاي پر گرد و خاک همانند تونل ها یا در ترافیک سنگین، کلید را در وضعیت گردش مجدد 
هواي داخل قرار دهید. این حالت براي جلوگیري از ورود هواي آلوده بیرون به داخل خودرو موثر است. در حالت 

خنک کردن ، قراردادن کلید در وضعیت گردش مجدد هواي داخل ، درون خودرو را سریعتر خنک مي کند. 
  دمای هوای بیرون به )F( )0ْ C  ْ 32( برسد.

حتی زمانی که دکمه  فشرده شود، ممکن است سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( فعال نشود.
  تهویه و بوی سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن(

 برای ورود هوای تازه بیرون، سیستم تهویه هوای مطبوع را در حالت ورود هوای تازه بیرون تنظیم نمایید.
 حین استفاده از سیستم ایرکاندیشن انواع بوهاي مختلف از بیرون و داخل وارد سیستم تهویه هوای مطبوع شده 

و در آنجا جمع مي شوند. درنتیجه ممکن است هواي خروجي از دریچه ها بوي نامطبوعي داشته باشد.
 براي کاهش بوی احتمالی سیستم تهویه هوای مطبوع:

توصیه مي شود پیش از خاموش کردن خودرو ، ورودي هوا را در وضعیت هواي تازه بیرون تنظیم نمایید.
 فیلتر سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن(

f صفحه ۵۶۶
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 هشدار

 پیشگیري از بخار کردن شیشه هاي جلو
 حیــن عملکــرد ســرمایش در هــواي بســیار مرطــوب، کلیــد تنظیــم دریچــه هــاي خروجــي را در حالــت  قــرار 

ندهید.
تفاوت بین دماي بیرون و دماي شیشه جلو منجر به بخارکردن سطح بیروني شیشه جلو و در نتیجه مسدود 

شدن دید شما مي شود.

 توجه
   براي جلوگیري از خالي شدن شارژ باتري

حین توقف موتور، از روشن گذاشتن سیستم تهویه هوا بیش از زمان الزم خودداري نمایید 
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 سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( اتوماتیک*

 با توجه به تنظیمات دما، سرعت فن و تنظیمات دریچه های خروجی هوا بطور اتوماتیک تنظیم می شود.
تصویر زیر مخصوص خودروهای فرمان سمت چپ می باشد. وضعیت بعضی دکمه ها در خودروهای فرمان  

سمت راست برعکس است.

A تیپ

کلید مدور کنترل دمای سمت راننده             دکمه حالت همزمان
دکمه حالت اتوماتیک                                    کلید مدور کنترل دمای سمت سرنشین

دکمه حالت تصفیه هوا از غبار            دکمه روشن/ خاموش عملکرد رطوبت زدایی و              
صفحه نمایش تنظیمات دمای سمت راننده            سرمایش

صفحه نمایش سرعت فن         دکمه انتخاب وضعیت دریچه خروج هوا
صفحه نمایش وضعیت دریچه خروجی هوا        دکمه کنترل سرعت فن

صفحه نمایش تنظیمات دمای سمت سرنشین       دکمه حالت گردش هوای داخلی یا هوای بیرون
دکمه بخارزدایی شیشه جلو         دکمه خاموش

*: درصورت مجهز بودن
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کلید مدور کنترل دمای سمت راننده                      دکمه بخارزدایی شیشه جلو

دکمه حالت اتوماتیک                                         دکمه حالت همزمان
دکمه سفارشی سازی فن دمنده                            کلید مدور کنترل دمای سمت سرنشین

صفحه نمایش تنظیمات دمای سمت راننده               دکمه روشن/ خاموش عملکرد رطوبت زدایی و سرمایش 
صفحه نمایش سفارشی سازی فن دمنده                  دکمه انتخاب وضعیت دریچه خروج هوا 

صفحه نمایش سرعت فن                            دکمه کنترل سرعت فن
صفحه نمایش حالت دریچه خروجی هوا              دکمه حالت گردش هوای داخل یا هوای بیرون

صفحه نمایش تنظیمات دمای سمت سرنشین           دکمه خاموش کردن

B تیپ
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   1 دکمه            را فشار دهید.
عملکرد رطوبت زدایی فعال می شود. با توجه به تنظیمات دما و میزان رطوبت، سرعت فن و حالت دریچه  های 

خروجی هوا بطور اتوماتیک تنظیم می شود.

  2 جهت افزایش دما، کلید مدور  را جهت عقربه های ساعت بچرخانید و جهت کاهش دمای سمت راننده 

کلید مدور  را خالف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

بین  مطبوع  هوای  تهویه  عملکرد سیستم   )B )تیپ  یا  )A )تیپ  دکمه   دادن  فشار  با  بار  هر 

حالت های مجزا و همزمان تغییر می کند.
]تیپ A[ یا نشانگر  ]تیپ B[ روشن است(:                   حالت همزمان )نشانگر

جهت تنظیم دمای سمت راننده و سرنشین، از کلید مدور کنترل دمای سمت راننده استفاده نمایید.
در این لحظه، با عملکرد کلید مدور کنترل دمای سمت سرنشین، وارد حالت مجزا می شود.

]تیپ A[ یا نشانگر  ]تیپ B[ خاموش است(:                   حالت مجزا )نشانگر 
دمای سمت راننده و سرنشین بطور جداگانه تنظیم می شود.

 نشانگر حالت اتوماتیک
درصورت عملکرد تنظیمات سرعت فن یا حالت های جریان هوا، نشانگر حالت اتوماتیک خاموش می شود. با این 

وجود، سایر عملکردها )سرعت فن یا حالت جریان هوا( حالت اتوماتیک خود را حفظ می کنند.

  نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( اتوماتیک

۱-۵. نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع و سیستم مه زدایی            
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    1 جهت تنظیم سرعت فن و افزایش سرعت فن، عالمت "^" روی دکمه  را فشار دهید و برای کاهش 
 روی دکمه را فشار دهید.

"^"

سرعت فن عالمت 
       

   برای خاموش کردن فن دکمه را فشار دهید.

  2 جهت افزایش دما، کلید مدور  را جهت عقربه های ساعت بچرخانید و جهت کاهش دمای سمت راننده 

کلید مدور  را خالف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

بین  مطبوع  هوای  تهویه  عملکرد سیستم   )B )تیپ  یا  )A )تیپ  دکمه   دادن  فشار  با  بار  هر 

حالت های مجزا و همزمان تغییر می کند.
]تیپ A[ یا نشانگر  ]تیپ B[ روشن است(:                   حالت همزمان )نشانگر

جهت تنظیم دمای سمت راننده و سرنشین، از کلید مدور کنترل دمای سمت راننده استفاده نمایید.
در این لحظه، با عملکرد کلید مدور کنترل دمای سمت سرنشین، وارد حالت مجزا می شود.

]تیپ A[ یا نشانگر  ]تیپ B[ خاموش است(:                   حالت مجزا )نشانگر 

دمای سمت راننده و سرنشین بطور جداگانه تنظیم می شود.

  3 جهت تغییر حالت دریچه های خروجی هوا، عالمت های"^"یا "^" روی دکمه  را فشار دهید. 

حالت دریچه های خروجی هوا هربار با فشار دادن هر سمت دکمه تغییر می کند.

  تنظیمات دستی
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کلید  را فشار دهید. 
عملکرد رطوبت زدایی فعال شده و سرعت فن افزایش می یابد. 
)ممکن  داخلی   هوای  گردش  حالت  از  استفاده  درصورت 
است بطور اتوماتیک تغییر نماید.( دکمه حالت گردش هوای 
داخل/ هوای بیرون را در حالت ورود هوای تازه بیرون قرار 

دهید.
جهت مه زدایی سریع شیشه جلو و پنجره های جانبی، میزان 

وزش هوا و دما را باال ببرید.
از مه زدایی شیشه جلو، برای بازگشت به حالت قبلی،  پس 

کلید  را مجدد فشار دهید. 

رو به صورت )قسمت باالی بدن(

  مه زدایی شیشه جلو

  دریچه های خروجی هوا و وزش هوا

۱-۵. نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع و سیستم مه زدایی            



363
رو

ود
 خ

لی
داخ

ت 
یزا

جه
ت

5 

رو به صورت و پاها

رو به پاها

رو به پاها و شیشه جلو 
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  تغییر وضعیت بین حالت های گردش مجدد هوای داخل و ورود هوای بیرون

دکمه را فشار دهید.
 با هر بار فشار دادن دکمه وضعیت بین حالت ورود هوای بیرون )خاموش شدن چراغ نشانگر( و حالت 

گردش مجدد هوای داخل )روشن شدن چراغ نشانگر( تغییر می کند.
)A دکمه حالت تصفیه هوا از غبار )فقط تیپ  

عملکرد روشن/ خاموش حالت تصفیه هوا از غبار را فعال نمایید.
حالت ورودی هوای بیرون به حالت گردش هوای داخل تغییر 
صورت  به  رو  هوا  و  شده  گرفته  هوا  از  غبار  و  گرد  می کند. 
سیستم  دقیقه   ۳ از  پس  معموالً  می وزد.  بدن(  باالی  )سمت 

بطور اتوماتیک خاموش می گردد.

درصورت انتخاب حالت اتوماتیک، با توجه به انتخاب شما، فقط سرعت فن تنظیم می شود. 
   1 دکمه  را فشار دهید.
  2 دکمه  را فشار دهید.

  3 هر بار با فشار دادن کلید ، سرعت فن مانند زیر تغییر می کند.

")FAST( سریع " f ")SOFT( مالیم" f")MEDIUM( متوسط "    

)B حالت سفارشی سازی فن دمنده )فقط تیپ  
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  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 پایین هدایت 

کنید.
 برای باز کردن و بستن دریچه  ها، کلید مدور را بچرخانید.

سرنشینان  سمت  دریچه  های  بستن  و  کردن  باز  برای   
صندلی عقب، کلید مدور را بچرخانید.

دریچه هاي خروجي جلو جانبي
جریان هوا را به سمت راست یا چپ، باال یا پایین هدایت کنید.

 بازکردن دریچه هاي خروجي هوا
 بستن دریچه هاي خروجي هوا

 

            ۱-۵. نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع و سیستم مه زدایی
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 عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( در حالت رانندگی Eco )مصرف اقتصادی سوخت( 
)درصورت مجهز بودن( 

تهویه هوای مطبوع  عملکرد سیستم   Eco رانندگی  دادن کاهش مصرف سوخت در حالت  قرار  اولویت  در  برای 
)ایرکاندیشن( کنترل می شود:

 دور موتور و کنترل عملکرد کمپرسور برای محدودکردن ظرفیت گرمایش وسرمایش 
 درصورت انتخاب حالت اتوماتیک، سرعت فن محدود می گردد.

برای بهینه سازی عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن(، عملکردهای زیر را انجام دهید:
 سرعت فن را تنظیم نمایید.

 حالت رانندگی Eco را غیرفعال نمایید. )f صفحه ۲۴۱، ۲۴۸، ۲۵۴(
 استفاده از حالت اتوماتیک 

با توجه به تنظیمات دما و شرایط هوای بیرون، سرعت فن بطور اتوماتیک تنظیم می شود:
، عملکرد فن برای مدتی کوتاه متوقف شده تا هوای گرم یا سرد آماده  بنابراین پس از فشار دادن دکمه

وزش شود.
 بخار گرفتن شیشه ها

 زمانی که رطوبت داخل خودرو خیلی باال باشد، شیشه به آسانی بخار می کند. 
هوای خروجی از دریچه ها را رطوبت زدایی می کند و شیشه بخارزدایی می شود.     روشن کردن کلید

را خاموش کنید، شیشه ها به آسانی بخار می کنند.   اگر کلید
  درصورت استفاده از گردش مجدد هوای داخلی، شیشه ها بخار می کنند.

 وضعیت ورود هواي تازه بیرون/ گردش مجدد هواي داخل 
  حین رانندگي در جاده هاي پر گرد و خاک همانند تونل ها یا در ترافیک سنگین، کلید را در وضعیت گردش 
مجدد هواي داخل قرار دهید. این حالت براي جلوگیري از ورود هواي آلوده بیرون به داخل خودرو موثر است. در 
حالت خنک کردن ، قراردادن کلید در وضعیت گردش مجدد هواي داخل ، درون خودرو را سریعتر خنک مي کند. 
  حالت گردش هوای داخل/ ورود هوای بیرون با توجه به تنظیمات دما یا دمای داخل بطور اتوماتیک تغییر می کند.
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)A حالت تصفیه هوا از غبار )فقط تیپ
 زمانی که هوای بیرون سرد است، به منظور جلوگیری از بخار گرفتن شیشه جلو، موارد زیر ممکن است اتفاق بیفتد.

  حالت ورود هوای بیرون به حالت گردش هوای داخل تغییر نمی کند.
  عملکرد رطوبت زدایی فعال می گردد.

  پس از حدود یک دقیقه عملکرد لغو می گردد.
  در هوای بارانی، شیشه ها ممکن است بخار بگیرند. کلید   را فشار دهید.

  در هوای بسیار مرطوب، شیشه ها ممکن است بخار بگیرند.
  حتی در خاموش بودن حالت تصفیه هوا، باز هم گرد و غبار از هوا فیلتر می شود.

دمای هوای بیرون به F( 0ْ C 32ْ( برسد.
حتی زمانی که دکمه فشرده شود، ممکن است عملکرد رطوبت زدایی فعال نشود. 

تهویه و بوی سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن(
 برای ورود هوای تازه بیرون، سیستم تهویه هوای مطبوع را در حالت ورود هوای تازه بیرون تنظیم نمایید.

 حین استفاده از سیستم ایرکاندیشن انواع بوهاي مختلف از بیرون و داخل وارد سیستم تهویه هوای مطبوع شده 
و در آنجا جمع مي شوند. درنتیجه ممکن است هواي خروجي از دریچه ها بوي نامطبوعي داشته باشد.

 براي کاهش بوی احتمالی سیستم تهویه هوای مطبوع:
 توصیه مي شود پیش از خاموش کردن خودرو ، ورودي هوا را در وضعیت هواي تازه بیرون تنظیم نمایید.

 بالفاصله پس از روشن کردن سیستم تهویه هوای مطبوع در حالت اتوماتیک، ممکن است زمان شروع عملکرد 
فن با اندکي تاخیر مواجه شود.

۱-۵. نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( و سیستم مه زدایی



368

فیلتر سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن(
)f صفحه ۵۶۶(
سفارشی سازی

تنظیمات )مانند حالت گردش هوای داخل/ ورود هوای تازه بیرون( را می توان تغییر داد.
)مشخصه های سفارشی سازی: f صفحه ۷۰۳(

۱-۵. نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( و سیستم مه زدایی

 هشدار

 پیشگیري از بخار کردن شیشه هاي جلو
حین عملکرد سرمایش در هواي بسیار مرطوب، از کلید   استفاده نکنید.

تفاوت بین دماي بیرون و دماي شیشه جلو منجر به بخارکردن سطح بیروني شیشه جلو و در نتیجه مسدود 
شدن دید شما مي شود.

 توجه
   براي جلوگیري از خالي شدن شارژ باتري

حین توقف موتور، از روشن گذاشتن سیستم تهویه هوا بیش از زمان الزم خودداري نمایید 
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۱-۵. نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( و سیستم مه زدایی

مه زدایی شیشه پشتی و آینه های بغل

 از این عملکرد جهت مه زدایی شیشه پشتی و برطرف کردن قطرات باران، شبنم و بخار از سطح آینه بغل 
)درصورت مجهز بودن( استفاده می شود.

تصاویر زیر مربوط به خودروهای فرمان سمت چپ می باشد.
وضعیت دکمه ها و تصاویر ممکن است کمی با خودروهای فرمان سمت راست تفاوت داشته باشد.

    خودروهای مجهز به سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( دستی
)On/ off( روشن/ خاموش

پس از حدود ۱۵ دقیقه، سیستم مه زدایی بطور اتوماتیک 
خاموش می شود.

 خودروهای مجهز به سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( اتوماتیک
)On/ off( روشن/ خاموش

پس از حدود ۱۵ دقیقه، سیستم مه زدایی بطور اتوماتیک 
خاموش می شود.
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 شرایط عملکردی
 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

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

سوئیچ موتور در موقعیت روشن IGNITION ON قرار داشته باشد.
 مه زدایی آینه های بغل )خودروهای مجهز به سیستم مه زدایی آینه بغل(

با فعال کردن مه زدایی شیشه پشتی، سیستم مه زدایی آینه های بغل نیز فعال می  گردد.

 هشدار

 روشن بودن سیستم مه زدایی آینه بغل )خودروهای مجهز به سیستم مه زدایی آینه بغل(
بدلیل داغ بودن سطح آینه بغل، از تماس با آن  خودداری نمایید، زیرا ممکن است دچار سوختگی شوید.

 توجه
   براي جلوگیري از خالي شدن شارژ باتري

حین توقف موتور، سیستم مه زدایی را خاموش نمایید. 
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

 انواع سیستم صوتی*

 خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب یا سیستم چندرسانه ای
مالک خودرو  راهنمای  "کتابچه  یا  یا سیستم چندرسانه ای"  مسیریاب  مالک خودرو سیستم  راهنمای  کتابچه   " به 

سیستم چندرسانه ای" مراجعه نمایید.
 خودروهای فاقد سیستم مسیریاب یا سیستم چندرسانه ای

AM/FM مجهز به باندهای رادیویی  CD سیستم پخش
A تیپ 

* : درصورت مجهز بودن



۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی372

B تیپ 

این تصویر مخصوص خودروهای فرمان سمت چپ می باشد. وضعیت بعضی از دکمه ها در خودروهای 
فرمان سمت راست برعکس است.

C تیپ 



373
رو

ود
 خ

لی
داخ

ت 
یزا

جه
ت

5 

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

شماره صفحهعنوان
۳۷۴نحوه استفاده از درایو

CD ۳۸۱نحوه استفاده از پخش

wMA , MP3 ۳۸۹پخش دیسک های
iPod ۳۹۸عملکرد

USB ۴۰۹عملکرد حافظه جانبی
۴۱۹استفاده بهینه از سیستم صوتی

AUX ۴۲۲نحوه استفاده از پورت
۴۲۳نحوه استفاده از کلیدهای سیستم صوتی روی غربیلک فرمان

 هشدار

 تأییدیه سیستم پخش دیسک
این محصول از نوع محصوالت لیزری کالس ۱ می باشد مطابق با استاندارد ایمنی، IEC 60825 -1  طبقه بندی شده است.

CLASS 1 LASER PRODUCT   

 توجه
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.

 نحوه 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.



37۴

نحوه استفاده از رادیو*
A تیپ

                                AM/FM روشن / خاموش            دکمه حالت 
 بلندي صدا          دکمه انتخاب ایستگاه                                           

 تنظیم فرکانس       جستجوی فرکانس                       
 اسکن ایستگاه های قابل دریافت                        

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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B تیپ

 روشن / خاموش                                            دکمه برگشت
AM/FM بلندي صدا                                                   دکمه حالت 
 AF/ کد منطقه/ تنظیم حالت TA                       دکمه انتخاب ایستگاه 

 تنظیم فرکانس                                             جستجوی فرکانس
                                                                     نمایش فهرست ایستگاه ها

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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C تیپ

                                AM/FM روشن / خاموش            دکمه حالت 
 بلندي صدا          دکمه انتخاب ایستگاه                                           

 تنظیم فرکانس       جستجوی فرکانس                       
 اسکن ایستگاه های قابل دریافت                        

  تنظیم ایستگاه از پیش تنظیم شده

" روی 

  ^

   1  با چرخاندن دکمه "TUNE. SCROLL" )تیپ A و C( یا  )تیپ B( یا فشار دادن "^" یا "
" )تیپ B(، ایستگاه های مورد نظر را جستجو نمایید.

  ^

دکمه SEEK/TRACK )تیپ A و C( یا دکمه "^" یا "
   2  دکمه انتخاب ایستگاه  را فشار داده و نگه دارید تا صدای بیپ شنیده شود.

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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 اسکن ایستگاه های رادیویی از پیش تنظیم شده 
   1 دکمه "SCAN" را فشار داده و نگه دارید تا صدای بیپ شنیده شود.

هر ایستگاه از پیش تنظیم شده به مدت ۵ ثانیه پخش می شود.
برای غیرفعال کردن این عملکرد، دکمه را مجدد فشار دهید.

  2 پس از رسیدن به ایستگاه مورد نظر، دکمه را مجدد فشار دهید. 

 اسکن تمام ایستگاه های رادیویی درون محدوده
   1 دکمه "SCAN" را فشار دهید.

هر کدام از ایستگاه های قابل دریافت به مدت ۵ ثانیه پخش می شود.
برای غیرفعال کردن این عملکرد، دکمه را مجدد فشار دهید.

  2 پس از رسیدن به ایستگاه مورد نظر، دکمه را مجدد فشار دهید. 

 به روز رسانی فهرست ایستگاه ها
   1 دکمه "LIST" را فشار دهید.

فهرست ایستگاه ها نمایش داده می شود.

  2 جهت به روز رسانی فهرست دکمه  )UPDATE( را فشار دهید.

 "UPDATING" حین جستجو و پس از دریافت ایستگاه های فهرست شده روی صفحه نمایش، عملکرد به روز رسانی
انجام می شود.

جهت غیرفعال نمودن این عملکرد، دکمه برگشت )back( را فشار دهید.
  انتخاب ایستگاه از فهرست ایستگاه ها

   1 دکمه "LIST" را فشار دهید.

فهرست ایستگاه ها نمایش داده می شود.

  2 برای انتخاب ایستگاه کلید مدور  را بچرخانید.

  3  دکمه را فشار دهید تا ایستگاه تنظیم شود.

را فشار دهید.
 
)back( جهت بازگشت به صفحه قبلی، دکمه برگشت

)C و A اسکن ایستگاه های رادیویی )فقط تیپ  

)B نحوه استفاده از فهرست ایستگاه ها )فقط تیپ  

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی



378

)B سیستم اطالعات رادیویی( )فقط تیپ( RDS  
این عملکرد به شما اجازه دریافت ایستگاه ها را می دهد.

 گوش دادن به ایستگاه هایی با شبکه ارتباطی مشابه

  1 دکمه "SET UP" را فشاردهید.

  2 کلید مدور را به سمت "RADIO" بچرخانید و آن را فشار دهید.

  3 کلید مدور مربوطه را به حالت مورد نظر "FM AF" یا "Region code" بچرخانید.

  4 کلید را برای انتخاب حالت روشن "ON" یا خاموش "OFF" فشار دهید.

:FM AF حالت روشن
ایستگاه مورد نظر از میان شبکه ارتباطی مشابه با دریافت قوی انتخاب می شود. 

:Region code حالت روشن
ایستگاه مورد نظر از میان شبکه ارتباطی مشابه با دریافت قوی و پخش همان برنامه انتخاب می شود.

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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  1 دکمه "SET UP"  را فشاردهید.

  2 دکمه مدور را به سمت "RADIO" بچرخانید و آن را فشاردهید.

  3 دکمه مدور را به سمت "FMTA" بچرخانید.

  4 دکمه را برای انتخاب حالت روشن "ON"  یا خاموش "OFF" انتخاب نمایید.

:TP حالت
ــت  ــه حال ــک ب ــور اتوماتی ــی، سیســتم بط ــات صوت ــیگنال اطالع ــا س ــت پخــش ایســتگاه ب درصــورت دریاف

ــد. ــت می ده ــر وضعی ــی تغیی ــات ترافیک اطالع
هنگام پایان عملکرد اطالعات ترافیکی، ایستگاه رادیویی به ایستگاه قبلی بازمی گردد.

:TA حالت
درصورت دریافت پخش ایستگاه با سیگنال اطالعات صوتی، سیستم بطور اتوماتیک به حالت اطالعات ترافیکی 

تغییر وضعیت می دهد.
در حالت FM، تا زمان پخش اطالعات ترافیکی، صدای سیستم صوتی قطع می باشد.

هنگام پایان عملکرد اطالعات ترافیکی، سیستم صوتی به حالت قبلی بازمی گردد.

اطالعات ترافیکی

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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)B اتصال به شبکه های ارتباطی دیگر( )مخصوص عملکرد اطالع رسانی ترافیکی( )فقط تیپ( EON سیستم 
اگر ایستگاه RDS )همراه با اطالعات EON( که در حال گوش دادن به آن هستید، برنامه اطالعات ترافیکی و سیستم 
صوتی در حالت TA )اطالع رسانی ترافیکی( را پخش نکند، زمان شروع پخش اطالعات ترافیکی، رادیو بطور اتوماتیک 

به ایستگاه پخش برنامه اطالعات ترافیکی در فهرست EONAF تغییر وضعیت می دهد.  
 زمانی که باتری قطع شده است.

ایستگاه های 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 روی سقف نصب شده است. با چرخاندن آنتن می توان آن را از پایه جدا نمود.
 پخش رادیوی دیجیتال )DAB( )درصورت مجهز بودن( 

آنتن رادیو و گیرنده دیجیتال جهت استفاده از پخش رادیوی دیجیتال )DAB( مورد نیاز می باشد.

 توجه
   در شرایط زیر جهت جلوگیری از صدمه وارد آمدن به آنتن، آن را پیاده نمایید.

 آنتن در تماس با سقف پارکینگ قرار بگیرد.
 پوششی بر روی سقف قرار داشته باشد.
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

*CD نحوه استفاده از پخش
A تیپ

 روشن / خاموش            تکرار پخش                                  
 بلندي صدا                      تغییر منبع صوتی/ پخش                                     

 خارج نمودن CD                    انتخاب آهنگ، حرکت سریع به جلو یا عقب در  آهنگ                      
 انتخاب آهنگ یا نمایش فهرست آهنگ ها   نمایش پیغام متنی                       

 جستجوی پخش        
 پخش تصادفی یا دکمه برگشت    

* : درصورت مجهز بودن



۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی382

B تیپ

 روشن / خاموش            تکرار پخش                                  
 بلندي صدا                      تغییر منبع صوتی/ پخش                                     

 خارج نمودن CD                   انتخاب آهنگ، حرکت سریع به جلو و عقب در  آهنگ                      
 انتخاب آهنگ یا نمایش پیغام متنی    نمایش فهرست آهنگ ها                       

 دکمه برگشت        
 پخش تصادفی    
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

c تیپ

 روشن / خاموش            تکرار پخش                                  
 بلندي صدا                      تغییر منبع صوتی/ پخش                                     

 خارج نمودن CD                   انتخاب آهنگ، حرکت سریع به جلو یا  عقب  در آهنگ ها                      
 انتخاب آهنگ یا نمایش فهرست آهنگ ها   نمایش پیغام متنی                       

 جستجوی پخش        
 پخش تصادفی یا دکمه برگشت    

 CD بارگذاری  

CD را وارد نمایید.   

CD خارج نمودن  

دکمه را فشار دهید و CD را خارج نمایید.  

  انتخاب آهنگ

 SEEK/" دکمه  از  استفاده  با  یا  بچرخانید   را   )B )تیپ  یا   )C و  A )تیپ   "TUNE.SCROLL" مدور  کلید 
" به سمت پایین حرکت کنید یا با فشار 

  ^

TRACK" )تیپ A و C( و فشار دادن "^" به سمت باال حرکت کنید یا "

" به سمت پایین حرکت کنید )تیپ B( تا زمانی که شماره آهنگ 

  ^

دادن دکمه"^"به سمت باال حرکت کنید یا "
مورد نظر نمایش داده شود.   
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  انتخاب آهنگ از فهرست آهنگ ها

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

  1 دکمه "TUNE. SCROLL" )تیپ A و C( یا دکمه "LIST" )تیپ B( را فشار دهید.

فهرست آهنگ ها نمایش داده می شود.

  2 برای انتخاب آهنگ کلید )تیپ A و C( یا  )تیپ B( را چرخانده و فشار دهید.

  )B تیــپ( یــا دکمــه برگشــت "LIST" یــا دکمــه )C و A تیــپ( )BACK(  ،بــرای بازگشــت بــه صفحــه قبلــی

را فشــار دهیــد.

  1 دکمه "SCAN" را فشار دهید.

ده ثانیه اول هر آهنگ پخش می شود.
برای لغو عملکرد، دکمه را مجدد فشار دهید.

  2 درصورت رسیدن به آهنگ مورد نظر، دکمه را مجدد فشار دهید.

" یا"^" )تیپ B( را فشار 

  ^

" یا "^" روی دکمه "SEEK/ TRACK" )تیپ های A و C( یا "

  ^

عالمت  "
داده و نگه دارید.

   )RDM( را فشار دهید.
    برای لغو عملکرد  )RDM( را مجدد فشار دهید.

)C و A اسکن آهنگ ها )فقط تیپ  

  حرکت سریع به جلو یا عقب در آهنگ ها

  پخش تصادفی
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

    )RPT( را فشار دهید.
برای لغو عملکرد          )RPT( را مجدد فشار دهید.

دکمه "TEXT" )تیپ A و C( یا  )تیپ B( را فشار دهید تا عنوان CD در صفحه، نمایش داده شود یا 
مخفی گردد.

درصورتی که متنی در ادامه وجود دارد،  نمایش داده می شود.
دکمه )تیپ A و C( یا دکمه )تیپ B( را برای نمایش متن های باقی مانده فشار داده و نگه دارید.

 صفحه نمایش
با توجه به فهرست های ثبت شده،  کاراکترهای آن ممکن است بدرستی  یا هرگز نمایش داده نشود.

 پیغام های خطا
:  "ERROR"

این پیغام نشان دهنده وجود مشکل یا در CD یا داخل سیستم پخش CD می باشد.
:  "CD CHECK"

CD ممکن است کثیف، خراب یا بطور برعکس وارد شده باشد.
: "WAIT"

دمای باالی داخل سیستم پخش، باعث توقف عملکرد می شود. مدتی منتظر بمانید و سپس دکمه "MEDIA"  را 
فشار دهید. اگر هنوز CD  پخش نمی شود. با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.

  تکرار پخش

  تغییر وضعیت صفحه نمایش
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 دیسک های قابل استفاده
دیسک های دارای عالئم زیر قابل استفاده هستند. 

ممکن است براساس نوع ضبط یا مشخصه های دیسک یا به دلیل خراشیدگی، کثیفی یا خرابی، پخش CD امکان پذیر 
نباشد.

CDمشخصه محافظت از پخش کننده

تمیز کننده لنز

اگر CD  به مدت طوالني داخل  پخش کننده یا در موقعیت بیرون زده باقي بماند.

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 CD مي گردد.

ممکن است CD صدمه ببیند یا به درستي پخش نشود.

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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 CD   ها و آداپتورهای غیر قابل استفاده
از انواع CD  هاي زیر استفاده نکنید.

دیسک هاي   8  cm  )3 in( )تبدیل(  آداپتور    CD از  همچنین، 
کار  این  نکنید.  استفاده  پرینت  قابل  یا دیسک هاي  دوطرفه 
عملکرد یا  و  کننده  پخش  دیدن  صدمه  به  منجر   می تواند 

ورود / خروج CD  گردد.
  CD هایي که قطر آنها )cm )4.7 in 12 نیست.

  CD هاي بي کیفیت یا تغییر شکل یافته

 توجه

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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 توجه
  CD هایی با محدوده ضبط شفاف یا نیمه شفاف

 CD  هاي داراي چسب ، برچسب یا برچسب های CD-R متصل 
شده یا آنهایي که برچسب شان کنده شده است.

  CD پیشگیري هاي مرتبط با پخش کننده 
   عدم توجه به موارد زیر می تواند منجر به آسیب دیدن  CD  ها یا خود پخش کننده گردد.

  از جازدن هرچیزي به جز CD در شکاف جا زدن CD خودداري نمایید.
  از روغن کاری به پخش کننده CD خودداري نمایید.
  CD ها را به دور از نور مستقیم خورشید قرار دهید.

  هرگز قطعات دستگاه پخش کننده CD را جدا نکنید.

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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* WMA و MP3 پخش دیسک های

A تیپ 

 روشن / خاموش            تکرار پخش                                  
 بلندي صدا                      انتخاب فولدر آهنگ                                     

 خارج نمودن CD                    تغییر منبع صوتی/ پخش                    
 انتخاب فایل آهنگ ها یا نمایش فهرست    انتخاب فایل، حرکت سریع به جلو یا عقب در آهنگ ها

     فولدر آهنگ ها      نمایش پیغام های متنی                      
 جستجوی پخش         

 پخش تصادفی یا دکمه برگشت    

*: درصورت مجهز بودن

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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 B تیپ 

 روشن / خاموش            تکرار پخش                                  
 بلندي صدا                      انتخاب فولدر آهنگ                                     

 خارج نمودن CD                    تغییر منبع صوتی/ پخش                    
 انتخاب فایل آهنگ ها یا نمایش پیغام متنی   انتخاب فایل آهنگ، حرکت سریع به جلو یا  

 دکمه برگشت          عقب در آهنگ ها 
 پخش تصادفی      نمایش فهرست فولدر آهنگ ها                      

        

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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C تیپ 

 روشن / خاموش             پخش تصادفی یا دکمه برگشت                                 
 بلندي صدا                      تکرار پخش                                     

 خارج نمودن CD                    تغییر منبع صوتی/ پخش                    
 انتخاب فایل آهنگ ها یا نمایش فهرست    انتخاب فایل آهنگ، حرکت سریع به جلو یا  

      فولدر آهنگ ها          عقب در آهنگ ها 
 جستجوی پخش      نمایش پیغام متنی

 انتخاب فولدر آهنگ                        

WMA و MP3 بارگذاری و خارج نمودن دیسک های  

f صفحه ۳۸۳                      
      

  

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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  انتخاب فولدر

 انتخاب فولدرها به صورت تکی
روی دکمه "FOLDER" )تیپ C( را برای انتخاب 

 
" یا"^"

  ^

 )FOLDER<( یا )FOLDER<( )تیپ A و B( یا "
فولدر مورد نظر فشار دهید.            

 انتخاب فولدر و فایل از فهرست فولدرها
  1  دکمه TUNE. SCROLL )تیپ A و C( یا دکمه "LIST" )تیپ B( را فشار دهید.           

     فهرست فولدرها نمایش داده می شود.
  2  کلید مدور )تیپ A و C( یا  )تیپ B( را برای انتخاب فولدر و فایل چرخانده و فشار دهید.         

برای بازگشت به صفحه قبلی،   )Back( )تیپ A و C( یا دکمه برگشت )تیپ  B( را فشار دهید.
 بازگشت به اولین فولدر

روی دکمه "FOLDER" )تیپ C( را تا زمان شنیدن صدای بیپ فشار داده 
 
"

  ^

      )FOLDER<( )تیپ A و B( یا"
و نگه دارید.

  1  دکمه "SCAN" را تا زمان شنیدن صدای بیپ فشار داده و نگه دارید.        

      ده ثانیه اول از اولین فایل در هر فولدر پخش می شود.     
     جهت لغو این عملکرد، دکمه را مجدداْ فشار دهید.

  2  درصورت رسیدن به فولدر مورد نظر، دکمه را مجدد فشار دهید.      

  
دکمه روی 

 
یا"^"  "

  ^

" یا  بچرخانید  را   )B )تیپ  یا   )C و   A )تیپ   TUNE.SCROLL مدور  کلید      
)تیپ B( را برای انتخاب فایل مورد نظر فشار دهید.

 
" یا"^"

  ^

SEEK/TRACK )تیپ A و C( یا دکمه"

)C و A اسکن فولدر )فقط تیپ  

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

   انتخاب فایل  
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)C و A اسکن فایل ها در یک فولدر )فقط تیپ  

  1  دکمه"SCAN" را فشار دهید.           

     ده ثانیه اول هر فایل پخش می شود.
     برای لغو این عملکرد، دکمه را مجدد فشار دهید.

  2  درصورت رسیدن به فایل مورد نظر، دکمه را مجدد فشار دهید.

" یا"^" )تیپ B( را فشار داده و نگه دارید.

  ^

     "     " یا"^" روی دکمه "SEEK/TRACK" )تیپ A و C( یا دکمه"
 

با فشار دادن دکمه  )RDM(،  تغییر حالت ها به ترتیب زیر انجام می شود.

پخش تصادفی فولدرf پخش تصادفی دیسکf خاموش  

با فشار دادن دکمه )RPT(،  تغییر حالت ها به ترتیب زیر انجام می شود.
تکرار فایل fتکرار فولدر *fخاموش

*: موجود به جز زمانی که RDM )پخش تصادفی( انتخاب شده است.

دکمه "TEXT" )تیپ A و C( یا  )تیپ B( را فشار دهید، عنوان آلبوم ها نمایش داده شده یا مخفی می شود.

درصورتیکه متنی ادامه داشته باشد نمایش داده می شود.

دکمه )تیپ A و C( یا دکمه )تیپ B( را جهت نمایش متن های باقی مانده فشار داده و نگه دارید.

  تکرار پخش

  پخش تصادفی

  تغییر صفحه نمایش

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

حرکت سریع به جلو و عقب در فایل ها

  ^ 
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 صفحه نمایش

   f صفحه ۳۸۵
 پیغام های خطا

: "ERROR"   
این پیغام نشان دهنده وجود مشکل یا در CD یا داخل سیستم پخش CD می باشد.

:  "CD CHECK"
CD ممکن است کثیف، خراب یا بطور برعکس وارد شده باشد.

:  "NO SUPPORT"
این پیغام نشان می دهد که فایل WMA/ MP3 در CD وجود ندارد.

 دیسک های قابل استفاده

   f صفحه ۳۸۶        
CD مشخصه محافظت از پخش کننده 

   f صفحه ۳۸۶ 
 اگر CD به مدت طوالنی داخل پخش کننده یا در موقعیت بیرون زده باقی بماند.

   f صفحه ۳۸۶ 
 تمیزکننده لنزها

   f صفحه ۳۸۶ 

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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WMA و MP3 فایل های 

MPEG  Audio  LAYER3(  MP3( فرمت استاندارد فشرده سازي فایل های صوتي است. 

۱ از اندازه اولیه خود فشرده می شوند.
۱۰

بااستفاده از فشرده سازي MP3 ، فایل ها تا حدود 
Windows Media Audio( WMA( فرمت فشرده سازي فایل صوتي ماکروسافت است.

این فرمت اطالعات صوتي را با اندازه اي کوچکتر از فرمت MP3 فشرده مي کند.
فایل هاي استاندارد MP3 و WMA و فایل های ضبط شده بر روی رسانه برای استفاده دارای محدودیت می باشند.

MP3  سازگاری فایل 
   استانداردهای سازگاری

     MP3)MPEG2  LSF  LAYER3 , MPEG1   LAYER3 (

  فرکانس های نمونه گیری سازگار
                                                                     MPEG1 LAYER3 44.1,:32,       

                                                                     MPEG2 LSF LAYER3 )kHz(05,24:16,22.   

      
)VBR بیت ریت های سازگار )سازگار با  

 

حالت های کانال سازگار: استریو، استریو ملحق شده، دوکاناله و مونورال
WMA سازگاری فایل  

  . استانداردهای سازگاری
   WMA نسخه ۹،۸،۷

 . بیت ریت های سازگار )فقط سازگار با پخش دوکاناله(
   نسخه ۸ و ۷: 

   نسخه ۹: 

MPEG1 LAYER3: 32-320)kbps(

MPEG2 LSF LAYER3: 8-160 )kbps(

)kbps(CBR48 -192

)kbps(CBR48 -320

48 )kHz(

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی



396

 رسانه سازگار
   رسانه قابل استفاده برای پخش MP3 و CD-R ،WMA و CD- RW هستند. 

، پخش در بعضی موارد امکان پذیر نمی باشد. CD-RW یا CD-Rبا توجه به حالت های
درصورت خراشیده شدن دیسک یا جای انگشت روی آن پخش ممکن نیست یا در برخی مواقع آهنگ رد می شود.

 فرمت هاي دیسک سازگار
فرمت هاي دیسک زیر را مي توان استفاده نمود

CD-ROM MODE 1, MODE 2 : فرمت دیسک 
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 : ۸ سطح 
 حداکثر طول نام فولدر / نام فایل : ۳۲ کاراکتر

 حداکثر تعداد فولدرها: ۱۹۲ )شامل فرمت سازگار دستگاه(
 حداکثر تعداد فایل ها در هر دیسک :۲۵۵

 نام  فایل ها

 چند فصلی

WMA و ID3 برچسب 

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 کرد.
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.

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

WMA و MP3 پخش 
زماني که دیسک حاوی فایل هاي WMA و MP3 جازده می شود، تمام فایل هاي روي دیسک ابتدا کنترل شده و پس 
از اینکه کنترل فایل به اتمام رسید، اولین فایل MP3 یا WMA پخش مي شود. براي 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.
 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 بیت ریت  ثابت حداقلKbps 128 و فرکانس 
نمونه گیري kHz 44.1 استفاده شود. 

  CD-R و CD-RW در برخي مواقع بسته به خصوصیات دیسک ممکن است قابل شناسایي نباشد.
  انواع مختلفي از نرم افزارهاي کدگذاری براي فایل هاي MP3 و WMA در بازار وجود دارد و بسته به وضعیت 

کدگذاری و فرمت فایل، ممکن است کیفیت صداي ضعیف یا پارازیت حین پخش وجود داشته باشد.
  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.

 توجه
  CDها و آداپتورهای غیرقابل استفاده 

   f صفحه ۳۸۷ 
CD پیش  گیری مرتبط با پخش کننده  

   f صفحه ۳۸۸ 
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  1  پوشش را باز کرده و با استفاده از کابل iPod  ، درصورت روشن 

نبودن iPod، آن را روشن نمایید.

  2  تا زمان نمایش "iPod" روی صفحه دکمه "MEDIA" را بطور مکرر فشار دهید.

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

*iPod نحوه عملکرد

 اتصال iPod امکان لذت بردن از موسیقی از طریق بلندگوهای خودرو را فراهم می کند.

iPod اتصال 

*: درصورت مجهز بودن
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  پنل کنترل

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

A تیپ     

 روشن / خاموش          تغییر منبع صوتی/ پخش                                  
 بلندي صدا          حالت منوی iPod، پخش                                                  

 انتخاب آهنگ/ منوی iPod  یا نمایش   انتخاب آهنگ، حرکت سریع به جلو یا عقب  
    فهرست آهنگ ها                  نمایش پیغام متنی                   

 پخش تصادفی یا دکمه برگشت
 تکرار پخش          

 



۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی۴00

 روشن / خاموش          تکرار پخش                                  
 بلندي صدا          تغییر منبع صوتی/ پخش                                                  

 انتخاب آهنگ/ منوی iPod  یا نمایش پیغام متنی  حالت منوی iPod، پخش
 دکمه برگشت             انتخاب آهنگ،  حرکت سریع به جلو یا عقب                   

 پخش تصادفی      نمایش فهرست آهنگ ها
   

B تیپ   
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

 روشن / خاموش          تغییر منبع صوتی/ پخش                                  
 بلندي صدا          حالت منوی iPod، پخش                                                  

 انتخاب آهنگ/ منوی iPod  یا نمایش   انتخاب آهنگ، حرکت سریع به جلو یا عقب
     فهرست آهنگ ها      نمایش پیغام متنی

 پخش تصادفی یا دکمه برگشت                         
 تکرار پخش     

         

C تیپ   



۴02

      1  براي انتخاب حالت منوي iPod ، دکمه       )MENU( را فشار دهید.

      2  با چرخاندن کلید مدور TUNE.SCROLL )تیپ A و C( یا  )تیپ B( در جهت عقربه های ساعت 
حالت پخش را به ترتیب زیر تغییر می دهد.

 f "ALBUMS"آلبوم ها f "ARTISTS"هنرمندان f "PLAYLISTS" لیست های پخش      
f "GENRES" سبک موسیقی f"PODCASTS" پادکست f"SONGS" آهنگ ها      

"AUDIOBOOKS"کتاب هاي صوتي f "COMPOSERS"آهنگ سازان      

     3  براي انتخاب حالت پخش مورد نظر، دکمه را فشار دهید.

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

  انتخاب حالت پخش
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

 فهرست حالت پخش

انتخاب چهارمانتخاب سومانتخاب دومانتخاب اولحالت پخش

"Play lists"    انتخاب لیست های
--انتخاب آهنگ هاپخش

"Artists"     
-انتخاب آهنگ هاانتخاب آلبوم هاانتخاب هنرمندان

"Albums"     انتخاب آهنگ هاانتخاب آلبوم ها--

"Songs"     
---انتخاب آهنگ ها

"Podcasts"   
--انتخاب اپیزودهاانتخاب پدکست ها

"Genres"    انتخاب آهنگ هاانتخاب آلبوم هاانتخاب هنرمندهاانتخاب سبک موسیقی

"Composers"  
-انتخاب آهنگ هاانتخاب آلبوم هاانتخاب آهنگ سازان

"Audiobooks" انتخاب کتاب های
-انتخاب فصل هاصوتي

 انتخاب فهرست

  1 کلید مدور "TUNE.SCROLL" )تیپ A و C( یا )تیپ B( را جهت نمایش فهرست اولین انتخاب  بچرخانید.

  2 برای انتخاب آیتم مورد نظر و نمایش فهرست دومین انتخاب دکمه را فشار دهید.

 همین شیوه را برای انتخاب آیتم مورد نظر تکرار نمایید.
3  

برای بازگشت به فهرست انتخاب قبلی )BACK( )تیپ A و C( یا دکمه برگشت )تیپ B( را فشار دهید.   
برای پخش انتخاب مورد نظر )PLAY( را فشار دهید.

         
                    

       



۴0۴

 انتخاب آهنگ ها

 انتخاب یک آهنگ از فهرست آهنگ ها

برای انتخاب آهنگ مورد نظر کلید مدور "TUNE. SCROLL" )تیپ A و C( یا )تیپ B( را بچرخانید    یا 

 " یا  "^" )تیپ B( را فشار دهید. 

  ^

 " روی دکمه SEEK/TRACK  )تیپ A و C( یا دکمه" 

  ^

"^" یا  " 

    1  دکمه "TUNE.SCROLL " )تیپ A و C( یا دکمه "LIST" )تیپ B( را فشار دهید.

فهرست آهنگ نمایش داده می شود.

)تیپ B( را بچرخانید.     2  برای انتخاب آهنگ کلید مدور )تیپ A و C( یا 

    3  برای پخش آهنگ دکمه را فشار دهید.

       برای بازگشت به صفحه نمایش قبلی،  )BACK( )تیپ A و C( یا دکمه برگشت )تیپ  B( را فشار دهید.         

 " )تیپ B( را فشار دهید.

  ^

 " روی دکمه SEEK/TRACK )تیپ A و C( یا دکمه"^" یا" 

  ^

"^" یا " 

دکمه  )RPT( را فشار دهید.

براي لغو ، مجدداً دکمه  )RPT( را فشار دهید.

فشاردادن دکمه  )RDM( حالت پخش به ترتیب تصادفي را به ترتیب زیر تغییر مي دهد:
پخش تصادفی آهنگ f  پخش تصادفي آلبوم f خاموش

 حرکت سریع به جلو یا عقب در آهنگ ها

 تکرار پخش

 پخش تصادفی

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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 تغییر صفحه نمایش

ــار  ــوم فش ــوان آلب ــردن عن ــی ک ــا مخف ــش ی ــرای نمای ــپ B( را ب )تی ــپ A و C( یا ــه "TEXT" )تی دکم
ــد. دهی

    درصورتی که متنی ادامه داشته باشد،  نمایش داده می شود.
    جهت نمایش متن باقی مانده دکمه )تیپ A و C( یا دکمه )تیپ B( را فشار داده و نگه دارید.

iPod در مورد  

  iPod عملکردهای

"Made for iPod" )ساخته شده برای iPod( و " Made for iPhone" )ساخته شده برای iPhone( به این 
یا  iPhone ساخته شده اند و    iPod اتصال به براي  الکترونیکي مخصوصاً  معني است که تجهیزات جانبي 

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.
تجاري شرکت  iPod touch عالئم  و   iPod shuffle  ، iPod classic ، iPod nano،iPod، و  iPhone  موارد

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. 

بسته به iPod که به سیستم متصل می شود، ممکن است عملکردهای خاصی در دسترس قرار نگیرد. جدا 
کردن و اتصال مجدد دستگاه ممکن است مشکل را برطرف نماید.

حین اتصال به سیستم، نمي توان از کلیدهاي iPod استفاده نمود. در عوض می بایست از کلیدهای سیستم 
صوتی خودرو استفاده کنید.

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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  iPod مشکالت

صفحه نمایش

براي برطرف کردن بیشتر مشکالت موجود حین استفاده از iPod ، دستگاه را از اتصال مربوطه روي خودرو جدا 
کرده و سپس دستگاه را مجدد تنظیم کنید.

براي اطالع از دستورالعمل نحوه تنظیم دستگاه، به کتابچه راهنماي مالک iPod مراجعه نمایید.

f صفحه ۳۸۵
پیغام های خطا

:"ERROR"
این پیغام نشان دهنده وجود مشکل در iPod  یا اتصاالت آن است.

:"NO SONGS"
این پیغام نشان دهنده عدم وجود اطالعات موسیقی در iPod است.

:"NO PLAYLIST"
این پیغام نشان دهنده عدم یافتن برخی از آهنگ های موجود در فهرست پخش انتخابی است.

: "UPDATE YOUR iPod"
این پیغام نشان دهنده عدم سازگاری نسخه iPod است. نرم افزار iPod را تا آخرین نسخه به روز رسانی نمایید.

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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مدل هاي سازگار

iPhone را مي توان با این سیستم مورد  R iPod R و  ، iPod nano R ، iPod classic R  ، iPod touch R دستگاه هاي 
استفاده قرار داد.

  ساخته شده براي
   • 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(

 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

  حین رانندگي 
   از اتصال iPod یا کار با دکمه ها خودداري نمایید. درغیراینصورت موجب بروز تصادف و درنتیجه آسیب های 

جسمی یا حتی مرگ  می شود.

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی



۴08

 توجه

 iPod جهت پیشگیري از صدمه دیدن  
   از جا گذاشتن iPod در خودرو خودداري نمایید. ممکن است دماي داخل خودرو افزایش یابد.

   حین اتصال، از فشاردادن یا وارد کردن فشار غیر ضروري خودداري نمایید.
   از وارد کردن اجسام خارجی در پورت خودداري نمایید.

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

  1  پوشش را باز کرده و حافظه جانبی USB را متصل نمایید.

را روشن  USB، آن  نبودن حافظه جانبی  درصورت روشن 
نمایید.

  2  تا زمان نمایش "USB" روی صفحه، دکمه "MEDIA" را بطور مکرر فشار دهید.

USB نحوه عملکرد حافظه جانبی

 اتصال حافظه جانبی USB امکان لذت بردن از موسیقی از طریق بلندگوهای خودرو را فراهم می کند.

 USB اتصال حافظه جانبی 



۴10

 پنل کنترل

A تیپ 

 روشن / خاموش          انتخاب یک فولدر                               
 بلندي صدا          تغییر منبع صوتی/ پخش                                                 
 انتخاب یک فایل یا نمایش فهرست فولدرها          انتخاب یک فایل، حرکت سریع به جلو یا عقب      

  جستجوی پخش      نمایش پیغام متنی                  
 پخش تصادفی یا دکمه برگشت 

 تکرار پخش        
                    

         

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

B تیپ 

 روشن / خاموش      انتخاب یک فولدر                            
 بلندي صدا          تغییر منبع صوتی/ پخش                                                

 انتخاب یک فایل یا نمایش متن پیغام   انتخاب فایل، حرکت سریع به جلو یا عقب       
 دکمه برگشت                         نمایش فهرست فولدر

 پخش تصادفی        
 تکرار پخش                     

         
  



۴12

c تیپ 

 روشن / خاموش                                         
 بلندي صدا           تکرار پخش                                                 

 انتخاب یک فایل یا نمایش فهرست فولدر  تغییر منبع صوتی/ پخش
 جستجوی پخش               انتخاب فایل، حرکت سریع به جلو یا عقب                    

 انتخاب یک فولدر       نمایش پیغام متنی       
 پخش تصادفی یا دکمه برگشت                    

        

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

  انتخاب فولدر

 انتخاب فولدرها به صورت تکی
روی دکمه "FOLDER" )تیپ C( را برای انتخاب 

 
" یا"^"

  ^

 )>FOLDER( یا  )FOLDER<( )تیپ A و B( یا "
فولدر مورد نظر فشار دهید.            

 انتخاب فولدر و فایل از فهرست فولدرها
  1  دکمه TUNE. SCROLL )تیپ A و C( یا دکمه "LIST" )تیپ B( را فشار دهید.   

لیست فولدرها نمایش داده می شود.        
  2  کلید مدور )تیپ A و C( یا  )تیپ B( را برای انتخاب فولدر و فایل چرخانده و فشار دهید.         

برای بازگشت به صفحه قبلی،   )Back( )تیپ A و C( یا دکمه برگشت )تیپ  B( را فشار دهید.
 بازگشت به اولین فولدر

روی دکمه "FOLDER" )تیپ C( را تا زمان شنیدن صدای بیپ فشار 
 
"

  ^

       )FOLDER<( )تیپ A و B( یا"
داده و نگه دارید.

  1  دکمه "SCAN" را تا زمان شنیدن صدای بیپ فشار داده و نگه دارید.        

      ده ثانیه اول از اولین فایل در هر فولد پخش می شود.     
     جهت لغو این عملکرد، دکمه را مجدداْ فشار دهید.

  2  درصورت رسیدن به فولدر مورد نظر، دکمه را مجدد فشار دهید.      

           
دکمه روی 

 
یا"^"  "

  ^

" یا  بچرخانید  را   )B )تیپ  یا   )C و   A )تیپ   TUNE.SCROLL مدور   کلید 
)تیپ B( را برای انتخاب فایل مورد نظر فشار دهید.

 
" یا"^"

  ^

SEEK/TRACK )تیپ A و C( یا دکمه"

)C و A اسکن فولدر )فقط تیپ  

  انتخاب



۴1۴

)C و A اسکن فایل ها در یک فولدر )فقط تیپ  

  1  دکمه"SCAN" را فشار دهید.           

     ده ثانیه اول هر فایل پخش می شود.
     برای لغو این عملکرد، دکمه را مجدد فشار دهید.

  2  درصورت رسیدن به فایل مورد نظر، دکمه را مجدد فشار دهید.

" یا"^" )تیپ B( را فشار داده و نگه دارید.

  ^

" یا"^" روی دکمه "SEEK/TRACK" )تیپ A و C( یا دکمه"

  ^

"     
 

با فشار دادن دکمه  )RDM(،  تغییر حالت ها به ترتیب زیر انجام می شود.

پخش تصادفی فولدرf پخش تصادفی دیسکf خاموش  

با فشار دادن دکمه  )RPT(،  تغییر حالت ها به ترتیب زیر انجام می شود.
تکرار فایل fتکرار فولدر *fخاموش

*: موجود به جز زمانی که RDM )پخش تصادفی( انتخاب شده است.

دکمه "TEXT" )تیپ A و C( یا  )تیپ B( را فشار دهید، عنوان آلبوم ها نمایش داده شده یا مخفی می شود.

درصورتیکه متنی ادامه داشته باشد  نمایش داده می شود.

دکمه )تیپ A و C( یا دکمه )تیپ B( را جهت نمایش متن های باقی مانده فشار داده و نگه دارید.

  تکرار پخش

  پخش تصادفی

  تغییر صفحه نمایش

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

  حرکت سریع به جلو و عقب در فایل ها
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

USB عملکردهای حافظه جانبی 

  بسته به حافظه جانبی USB متصل به سیستم، ممکن است دستگاه عمل نکند و عملکردهای خاصی در دسترس 
نباشد. اگر دستگاه کار نکند و عملکردی در دسترس نباشد، نشان دهنده نقص فنی است )با مشخصات سیستم 

مطابقت نمی کند(، دستگاه را جدا کرده و یکبار دیگر متصل نمایید تا مشکل برطرف گردد. 

 پیغام های خطا
:"ERROR"   

این پیغام نشان دهنده وجود مشکل یا درحافظه جانبی USB یا اتصاالت می باشد.
:  "NO MUSIC"

این پیغام نشان دهنده عدم وجود فایل های WMA/ MP3 در حافظه جانبی USB است.

صفحه نمایش
اگر پس از جدا کردن و اتصال مجدد حافظه جانبي USB کار نمي کند، دستگاه را فرمت کنید.

f صفحه ۳۸۵ 

USB حافظه جانبي 
دستگاه هاي سازگار

WMA و MP3 حافظه جانبي قابل استفاده براي پخش فایل هاي
فرمت هاي دستگاه سازگار

فرمت هاي زیر قابل استفاده هستند:
 USB 2.0 FS )12 Mbps( : USBفرمت هاي اتصال 

FAT 12 /16/32 )windows( :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
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WMA و MP3 فایل های 

MPEG  Audio  LAYER3(  MP3( فرمت استاندارد فشرده سازي فایل های صوتي است. 

۱ از اندازه اولیه خود فشرده می شوند.
۱۰ بااستفاده از فشرده سازي MP3 ، فایل ها تا حدود 

Windows Media Audio) WMA( فرمت فشرده سازي فایل صوتي ماکروسافت است.

این فرمت اطالعات صوتي را با اندازه اي کوچکتر از فرمت MP3 فشرده مي کند.
فایل هاي استاندارد MP3 و WMA و فایل های ضبط شده بر روی رسانه برای استفاده دارای محدودیت می باشند.

MP3  سازگاری فایل 
   استانداردهای سازگار

     MP3)MPEG2  LSF  LAYER3 , MPEG1   LAYER3 (

  فرکانس های نمونه گیری سازگار
                                                                     MPEG1 LAYER3 44.1,48 )KHZ(:32,        

                                                                     MPEG2 LSF LAYER3 )kHz(05,24:16,22.   

     
)VBR بیت ریت های سازگار )سازگار با   

   فرکانس نمونه گیري سازگار

   حالت های کانال سازگار: استریو، استریو ملحق  شده، دوکاناله و مونورال
WMA سازگاری فایل  
   استانداردهای سازگار

   WMA نسخه ۷ ، ۸ ،۹

   بیت ریت های سازگار )فقط سازگار با پخش دوکاناله(
   نسخه ۷ و۸ : 

   نسخه۹ : 

MPEG1LAYER3: 32- 320)kbps(

MPEG2LSFLAYER3: 8-160 )kbps(

)kbps(CB R48 -192

)kbps(CB R48 -320

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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 نام فایل ها
فقط فایل هایي 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 کرد.
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 ها در دستگاه حافظه جانبی USB کنترل 
می شود. 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

اگر دنباله mp3. یا wma.  براي هر فایلي به جز MP3 و WMA استفاده شود، می پرد )پخش نمی شود(.

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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 پخش
  براي پخش فایل MP3 با کیفیت صداي ثابت ، توصیه مي شود و از نسبت بیتي ثابت حداقل Kbps 128 و فرکانس نمونه گیري

kHz ۴۴/۱  استفاده نمایید.
  انواع مختلفي از نرم افزارهاي کدگذاری که براي فایل هاي MP3 و WMA در بازار وجود دارد و بسته به وضعیت کدگذاری   
و فرمت فایل، ممکن است کیفیت صداي ضعیف یا پارازیت حین پخش وجود داشته باشد یا در برخی موارد فایل اصال پخش 

نخواهد شد.
  Windows Media,  Windows,  Microsoft نام هاي تجاري ثبت شده شرکت مایکروسافت در آمریکا و دیگر کشورها هستند.

 هشدار

 هشدار حین رانندگي 
   از اتصال حافظه جانبي USB یا کار با دکمه هاي کنترل خودداري نمایید. درغیر اینصورت منجر به بروز 

تصادف و درنتیجه آسیب های جسمی جدی یا مرگ می شود.

 توجه

USB براي پیشگیري از صدمه دیدن حافظه جانبي  
   از جا گذاشتن حافظه جانبي USB در خودرو اجتناب نمایید، ممکن است دماي داخل خودرو افزایش یابد . 

   حین اتصال حافظه جانبي USB از فشاردادن یا وارد آوردن فشار غیر ضروري خودداري نمایید.
   از وارد کردن اجسام خارجي درون پورت USB خودداري نمایید.

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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استفاده بهینه از سیستم صوتی*

B تیپ        C و A تیپ     

 منوی "SETUP" نمایش داده می شود.                           
 تنظیمات زیر تغییر می کند.                                                    

 کیفیت صدا و باالنس بلندی صدا
f صفحه ۴۲۰

تنظیمات باالنس و کیفیت صدا تغییر کرده و صدای بهتری شنیده می شود.
 تنظیم اتوماتیک حجم صدا

f صفحه ۴۲۱
 انتخاب حالت 

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

*: درصورت مجهز بودن
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  استفاده از عملکرد کنترل صوتی

 تغییر وضعیت حالت های کیفی صدا
  1  دکمه "SETUP" را فشار دهید.

  2  کلید مدور "TUNE.SCROLL" )تیپ A و C( یا )تیپ B( را برای انتخاب "Sound Setting" )تنظیمات صدا( 

بچرخانید.
  3  دکمه را فشار دهید.

  4  کلید مدور را به حالت مورد نظر بچرخانید.

تعادل   "BALANCE " یا  و عقب  بلندگوهاي جلو  تعادل   "FADER" زیر،  "TREBLE"صداي  بم،  "BASS" صداي 

بلندگوهاي چپ و راست
  5  دکمه را فشار دهید.

 تنظیم کیفی صدا
با چرخاندن کلید مدور "TUNE.SCROLL" )تیپ A و C( یا )تیپB( سطح صدا تنظیم می شود.

   * : سطح کیفي صدا در هرحالت صوتي جداگانه تنظیم مي شود.
جهت بازگشت به منوی sound setting )تنظیمات صدا( دکمه یا  )BACK( )تیپ A و C( یا دکمه 

برگشت )تیپ B( را فشار دهید.

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

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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)ASL( تنظیم اتوماتیک حجم صدا 
درصورت انتخاب ASL،  کلید مدور "TUNE.SCROLL" )تیپ A و C( یا )تیپ B( را جهت تغییر مقدار ASL بچرخانید.

موارد "LOW" )کم(، "MID" )متوسط(، "HIGH" )زیاد(،  یا "OFF" )خاموش( انتخاب می گردد.
با توجه به سرعت خودرو ASL بطور اتوماتیک حجم و درجه کیفی صدا را تنظیم می نماید.

با فشار دادن کلید مدور یا  )BACK( )تیپ A و C( یا دکمه برگشت )تیپ B( به منوی Sound Setting  )تنظیمات 
صدا( بازمی گردید.

)C و A با مسئولیت محدود. )فقط تیپ ،SRS عالمت تجاری ثبت شده بوسیله البراتورهای 

با   SRS البراتورهای  مجوز  تحت   SRS FOCUS R و   SRS TruBass R یافته توسعه  فناوری های  از  صوتی  سیستم های   
مسئولیت محدود در تمامی مدل ها غیر از حالت رادیویی AM استفاده می نمایند.

  FOCUS و TRUBass و SRS و عالمت  عالئم ثبت  شده تجاری البراتورهای SRS با مسئولیت محدود می باشند.
فناوری FOCUS و TruBass تحت مجوز البراتورهای SRS، با مسئولیت محدود ثبت شده است.

، حجم بلندی صدا را از حالت نامناسب به حالت طبیعی که برای گوش قابل شنیدن باشد از طریق   SRS FOCUS R   
بلندگوها تنظیم می کند.

SRS TruBass R، فرکانس های صدای بم را طوری تنظیم می کند که صدای بم از طریق هر سایز بلندگویی بصورت   
مناسب قابل پخش باشد.

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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AUX نحوه استفاده از پورت 

این پورت براي اتصال دستگاه هاي صوتي قابل حمل و گوش دادن به آنها از بلندگوها بکار مي رود.

پوشــش را بــاز کــرده و دســتگاه صوتــی قابــل حمــل را متصــل 
. یید نما

دکمه "MEDIA" را پی در پی فشار دهید تا پیغام "AUX" نمایش 
داده شود.

1  

2  

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.
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

 نحوه استفاده از کلیدهای روی غربیلک فرمان*

بعضی از مشخصه های صوتی با استفاده از کلیدهای روی غربیلک فرمان کنترل می گردد. با توجه به نوع 
سیستم صوتی یا سیستم مسیریاب ممکن است عملکرد آن متفاوت باشد. جهت اطالع از جزئیات به 

کتابچه راهنمای سیستم صوتی یا سیستم مسیریاب مراجعه نمایید.

بلندي صدا
حالت رادیو:

ایستگاه رادیویی را انتخاب کنید.
: CD حالت

آهنگ و فایل آهنگ )WMA , MP3( را انتخاب کنید.
 )Bluetooth( حالت صوتی بلوتوث

)درصورت مجهز بودن(:
آهنگ و آلبوم را انتخاب کنید.

:iPod حالت
آهنگ را انتخاب کنید.

:USB حالت حافظه جانبی
فایل و فولدر آهنگ ها را انتخاب کنید.

دکمه روشن کردن - انتخاب منبع صوتی.

*: درصورت مجهز بودن
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  روشن کردن
درصورت خاموش بودن سیستم صوتی، کلید "MODE"  را فشار دهید.

  تغییر دادن منبع صوتی
درصورت روشن بودن سیستم صوتی، کلید "MODE"  را فشار دهید. هر زمان، فشار دادن کلید منبع صوتی مانند زیر 

تغییر می کند. درصورتیکه نمی توان از حالتی استفاده نمود، آن حالت می پرد )پخش نمی شود(.
 AUX fسیستم صوتی بلوتوث f USB یا حافظه جانبی                                                             

*: درصورت مجهز بودن
AMfFM1FM2*ffCD حالتfiPod

  تنظیم بلندی صدا
برای افزایش بلندی صدا کلید "+" را فشار دهید و برای کاهش بلندی صدا کلید  "-" را فشار دهید.

  با نگه داشتن کلید به افزایش یا کاهش بلندی صدا ادامه دهید.

کلید "MUTE" را فشار داده و نگه دارید.
  برای لغو این عملکرد، کلید را مجدد فشار داده و نگه دارید.

   برای انتخاب حالت رادیویی،  کلید "MODE" را فشار دهید.
" یا "^" را فشار دهید.

  ^

   برای انتخاب ایستگاه های پیش تنظیم کلید"
   جهت اسکن ایستگاه های قابل دریافت، تا شنیده شدن صدای بیپ کلید را فشار داده و نگه دارید.

   

  قطع صدا

 انتخاب ایستگاه رادیویی

1  

2 
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

 انتخاب آهنگ و فایل آهنگ ها

iPod, Bluetooth یا حالت حافظه جانبی USB، کلید "MODE" را فشار دهید.
R

audio, CD 1 برای انتخاب  

را فشار دهید.
 
" یا"^"

  ^

2 برای انتخاب فایل یا آهنگ مورد نظر، کلید"

Bluetooth، کلید "MODE" را فشار دهید.
R

 audio 1 برای انتخاب حالت  

" یا"^" را فشار داده و نگه دارید.

  ^

  2 تا شنیده شدن صدای بیپ کلید"

 انتخاب آلبوم )درصورت مجهز بودن(

 هشدار

 کاهش دادن تصادف  
    درصورت استفاده از کلیدهای سیستم صوتی روی غربیلک فرمان، مراقبت بیش تری انجام دهید.

)USB یا حافظه جانبی WMA و MP3( انتخاب فولدر 

  1 برای انتخاب حالت CD یا حافظه جانبی USB ، کلید "MODE" را فشار دهید.

" را فشار داده و نگه دارید.

  ^

  2 تا شنیده شدن صدای بیپ، کلید "^" یا "
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*Bluetooth
R  تلفن / سیستم صوتي مجهز به بلوتوث

 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.
کابل  از  استفاده  بدون  که  سیم  بی  اطالعات  سیستم  کند،  می  پشتیبانی  بلوتوث  از  صوتی  سیستم  این 
نمی کند، پشتیبانی  را  بلوتوث  شما  حمل  قابل  پخش  ابزار  اگر  است.  حمل  قابل  صوتی  فایل  پخش  به   قادر 

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.

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

 شرایط تأثیرگذار بر عملکرد سیستم
   در شرایط زیر تلفن/ سیستم صوتی بلوتوث بطور عادی کار نمی کند:

 دستگاه پخش قابل حمل، بلوتوث را پشتیبانی نمی کند.
 تلفن همراه خارج از محدوده سرویس قرار دارد.

 دستگاه بلوتوث خاموش است.
 توان باتری دستگاه بلوتوث کاهش یافته است. 
 دستگاه بلوتوث به سیستم متصل نشده است.

 دستگاه بلوتوث در پشت صندلی یا در جعبه داشبورد یا جعبه کنسول قرار دارد یا پوشش دستگاه فلزی است یا 
دستگاه در تماس با مواد فلزی قرار دارد.

*: درصورت مجهز بودن
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

حین انتقال  مالکیت خودرو
 پیش از انتقال خودرو، سیستم را به تنظیمات  اولیه برگردانید تا اطالعات شخصي  شما به دست کسي نیافتد.

)f صفحه ۴۵۵(
R درمورد بلوتوث

بلوتوث عالمت تجاري شرکت تجاري Bluetooth SIG است.

مدل هاي سازگار
 مشخصات بلوتوث:

   نسخه 1.1 یا باالتر)توصیه شده:نسخه EDR+ 2.1 یاباالتر(
 پروفایل های زیر:

    A2DP )پروفایل توزیع صوتي پیشرفته( نسخه1.0 یاباالتر)توصیه شده: نسخه 1.2 یا باالتر(
   AVR CP )پروفایل کنترل از راه دور صوتي/تصویري( نسخه1.0یاباالتر)توصیه شده: نسخه 2.1 یا باالتر(

پخش کننده مي بایست داراي مشخصات زیر باشد تا به سیستم صوتي بلوتوث/ تلفن 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 1.0 Phonebook Access Profile( BPAP   



۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی۴28

تأییدیه
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی



۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی۴30
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی



۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی۴32

این دستگاه با قسمت 15 از قوانین FCC سازگاری دارد. عملکرد آن مشروط به دو شرط زیر است: )۱( این دستگاه 
ممکن است تداخل های مضر ایجاد نکند و )۲( این دستگاه هرگونه تداخل دریافتی شامل تداخل هایی که منجر به 

عملکرد ناخواسته می گردد را می پذیرد.
   مخصوص خودروهای فروخته شده در برزیل

 :FCC IDACJ932PTA184AJDK050 ,
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

 هشدار

  FCC اخطار  
    هرگونه تغییر و دســتگاری در این دســتگاه ها توســط اشــخاص می تواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر برای 

استفاده از این دستگاه ها شود.
انتشار فرکانس رادیویی:

این تجهیزات مطابق با محدودیت های پخش امواج رادیویی FCC  است که در محیط های کنترل  نشده و راهنمای 
پخش فرکانس رادیویی RF(  FCC( در تجهیزات C تا OET65 قابل اجرا می باشد. این تجهیزات دارای سطوح 

کمی از انرژی RF می باشند که در محدوده حداکثر مجاز تشعشعات )MPE( قرار دارند. 
اما توصیه می شود که این تجهیزات را به گونه ای نصب کنید که در زمان عملکرد، منبع تشعشع حداقل cm 20 یا 

بیش تر از بدن اشخاص دورتر قرار گرفته باشد )که شامل: دست ها، مچ دست، پاها و قوزک پا می شود.(
مجاورت:

این فرستنده هنگام کار نباید در مجاورت یا تلفیق با هیچ آنتن یا گیرنده دیگری باشد. 
  حین رانندگی

    از عملکرد پخش صوتی قابل حمل و تلفن همراه استفاده نکنید و از اتصال هر دستگاهی به سیستم بلوتوث 
خودداری 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 دیگر داخل بدن باید فاصله کافي را بین خود  و 

آنتن بلوتوث حفظ کنند. امواج رادیویي مي توانند بر عملکرد این گونه دستگاه ها تاثیر بگذارد.
 قبل استفاده از دستگاه هاي مجهز به بلوتوث ، استفاده کننده  هرگونه دستگاه پزشکی و دستگاه  تنظیم ضربان  
قلب، و دیگر دستگاه هاي مرتبط با قلب،  باید در مورد عملکرد  دستگاه ها  تحت تاثیر  امواج رادیویي با سازنده 
دستگاه مورد نظر  مشورت نماید.  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.



۴3۴

 Bluetooth
R  استفاده از تلفن/ سیستم صوتی مجهز به بلوتوث*

  واحد صوتی

A تیپ 

وضعیت اتصال بلوتوث
صوتي  سیستم  تلفن/  نمي شود،  داده  نمایش   "  BT" اگر 

بلوتوث قابل استفاده نیست.
منوی set up )تنظیمات( نمایش داده مي شود.

مواردي همانند منو و شماره را انتخاب نمایید.
چرخاندن: انتخاب یک گزینه

فشاردادن: وارد کردن گزینه انتخابي
کلید  وصل: هندزفری روشن

سیستم تلفن هندزفري را روشن کرده / تماس را آغازکنید.
کلید قطع: هندزفری خاموش

سیستم تلفن هندزفری را خاموش کرده/ تماس را به پایان رسانده/ تماس را رد کنید.
گزینه speed dial را انتخاب نمایید.

فشار دادن و نگه داشتن: اطالعاتی که بدلیل طوالنی بودن یک لحظه روی صفحه نمایش داده می شوند )با توجه 
به  نوع سیستم صوتی بلوتوث(

صفحه نمایش
پیغام، شماره، نام و غیره نمایش داده مي شود.

حروف کوچک و برخی عالئم خاص نمایش داده نمي شود.

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

*: درصورت مجهز بودن
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

B تیپ 

وضعیت اتصال بلوتوث
صوتي  سیستم  تلفن/  نمي شود،  داده  نمایش   "  BT" اگر 

بلوتوث قابل استفاده نیست.
منوی set up )تنظیمات( نمایش داده مي شود.

مواردي همانند منو و شماره را انتخاب نمایید.
چرخاندن: انتخاب یک گزینه

فشاردادن: وارد کردن گزینه انتخابي
چرخاندن: انتخاب یک گزینه

فشاردادن: وارد کردن گزینه انتخابي
فشار دادن و نگه داشتن: اطالعات خیلی طوالنی برای نمایش یکباره درصفحه )بسته به نوع سیستم  صوتی 

بلوتوث( را نشان می دهد.
کلید وصل: هندزفری روشن

کلید قطع: هندزفری خاموش
سیستم تلفن هندزفري را روشن کرده / تماس را آغازکنید.

سیستم تلفن هندزفری را خاموش کرده/ تماس را به پایان رسانده/ تماس را رد کنید.
گزینه speed dial را انتخاب نمایید.

صفحه نمایش
پیغام، شماره، نام و غیره نمایش داده مي شود.

حروف کوچک و برخی عالئم خاص نمایش داده نمي شوند.



۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی۴36

 کلیدهای روی غربیلک فرمان )سیستم صوتی بلوتوث(
    f صفحه ۴۲۳  

 کلیدهای روی غربیلک فرمان )سیستم تلفن بلوتوث(
      بلندی صدا

     با استفاده از این دکمه بلندی صدا تنظیم نمی شود.
     کلید وصل: هندزفری روشن

     سیستم تلفن هندزفري را روشن کرده / تماس را آغازکنید.
     کلید قطع: هندزفری خاموش

سیستم تلفن هندزفری را خاموش کرده/ تماس را به پایان 
رسانده/ تماس را رد کنید.

 میکروفون
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۲-۵: نحوه استفاده از سیستم صوتی

  نحوه استفاده از سیستم صوتی بلوتوث/ تلفن برای اولین بار

قبل از استفاده از سیستم صوتی بلوتوث/ تلفن، الزم است دستگاه بلوتوث در سیستم ثبت شود. از روش های زیر 
جهت ثبت )جفت کردن( دستگاه استفاده نمایید: 

 ،)B ( یا  )تیپA تیپ( "TUNE. SCROLL" را فشار داده و با استفاه از کلید مدور "SET UP" دکمه  
بلوتوث را انتخاب نمایید.

  کلید را فشار داده و با استفاده از کلید گزینه "pairing" را انتخاب نمایید. رمز عبور نمایش داده می شود.
  3 دستگاه هاي مجهز به بلوتوث ناسازگار با SSP )جفت سازی ساده ایمن( رمزی نمایش داده مي شود:

رمزي را در دستگاه وارد نمایید.
دستگاه هاي مجهز به بلوتوث سازگار با SSP )جفت سازی ساده ایمن(: 

براي ثبت دستگاه، گزینه "YES" را انتخاب نمایید. بسته به نوع دستگاه ، ممکن است ثبت به طور اتوماتیک انجام شود.
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" یا "TEL" وارد شود، بدون اینکه تلفني ثبت شده باشد، صفحه 

ثبت به طور اتوماتیک نمایش داده مي شود.

1  

2  

* : Bluetooth عالمت تجاري ثبت شده شرکت تجاري Bluetooth SIG است.



۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی۴38

  نحوه استفاده از سیستم صوتی بلوتوث/ تلفن برای اولین بار

جزئیات عملکرديمنوي سوممنوي دوممنوي اول

"Bluetooth*"
بلوتوث

"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 

* : Bluetooth عالمت تجاري ثبت شده شرکت تجاري Bluetooth SIG است.
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

جزئیات عملکرديمنوي سوممنوي دوممنوي اول

"PHONE"
"TEL" یا

"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 سابقه 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 سابقه"
 سابقه تماس ها را منتقل مي کند.-

عملکرد سیستم صوتی/تلفن بلوتوث
بسته به دستگاه مجهز به بلوتوث، برخی عملکردهای خاص در دسترس نیستند.



۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی۴۴0

 Bluetooth
R  عملکرد دستگاه پخش قابل حمل مجهز به بلوتوث*

روشن/ خاموش                                                        
بلندي صدا                                                         
جستجوي پخش                                                                 
پخش تصادفی یا دکمه برگشت                                                                                                                         

تکرار پخش                                 
انتخاب آلبوم

تغییر منبع صوتی/ پخش
پخش/ مکث

انتخاب یک آهنگ، حرکت سریع به جلو یا 
به عقب  

نمایش پیغام متنی

A تیپ 

*: درصورت مجهز بودن
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

روشن/ خاموش                                                        
بلندي صدا                                                         
نمایش پیغام متنی                                                                
                                                                                                                         )back( دکمه برگشت

پخش تصادفی                               
تکرار پخش

انتخاب آلبوم 
تغییر منبع صوتی/ پخش

پخش/ مکث
انتخاب یک آهنگ، حرکت سریع به جلو یا عقب

B تیپ 



۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی۴۴2

 انتخاب آلبوم

)A اسکن آلبوم ها )فقط تیپ 

)A اسکن آهنگ ها در یک آلبوم )فقط تیپ 

 انتخاب یک آهنگ

 حرکت سریع به جلو یا حرکت به عقب در آهنگ

>FOLDER( را فشاردهید. براي انتخاب آلبوم مورد نظر، دکمه  )FOLDER<( یا )

  1 تا شنیدن  صداي بیپ، دکمه "SCAN" را فشارداده و نگه دارید.

۱۰ثانیه  اول آهنگ اول در هر آلبوم پخش مي شود.
جهت لغو عملکرد، دکمه را مجدد فشار دهید.

  2 پس از رسیدن به آلبوم مورد نظر، دکمه را مجدد فشار دهید.

  1  دکمه "SCAN" را فشاردهید.

۱۰ثانیه  اول تمام آهنگ های درون آلبوم پخش مي شود.
    جهت لغو عملکرد، دکمه را مجدد فشار دهید.

  2 پس از رسیدن  به آلبوم مورد نظر، دکمه را فشار دهید.

" یا "^" )تیپ B( را 

  ^

" یا "^" روی دکمه "SEEK/TRACK" (تیپ A( یا "

  ^

براي انتخاب آهنگ مورد نظر، "
فشار دهید. 

 )A تیپ( "SEEK/TRACK" یا "^" روی دکمه "

  ^

براي حرکت سریع به جلو یا حرکت به عقب در آهنگ، دکمه "
" یا "^" )تیپ B( را فشارداده و نگه دارید.

  ^

یا دکمه "

 تکرار پخش
فشاردادن دکمه )RPT( حالت تکرار پخش را به ترتیب زیر تغییر مي دهد:

تکرار آهنگf تکرار آلبوم  f خاموش

 پخش تصادفي
فشاردادن دکمه )RDM( حالت پخش تصادفي را  به ترتیب زیر تغییر مي دهد:

پخش تصادفي آلبوم f پخش تصادفی تمام آهنگ ها f خاموش
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

 پخش و توقف آهنگ ها

 تغییر صفحه نمایش

( را فشار دهید.  (

دکمه "TEXT" )تیپ A( یا )تیپ B( را برای نمایش یا مخفی کردن عنوان آلبوم فشار دهید.
درصورتی که متنی در ادامه وجود دارد،  نمایش داده می شود.

دکمه )تیپ A( یا دکمه )تیپ B( را جهت نمایش متن باقی مانده فشار داده و نگه دارید.

)Bluetooth R   عملکردهای سیستم صوتی بلوتوث )
براساس عملکرد دستگاه پخش قابل حمل که به سیستم متصل می باشد، عملکردهای مشخص شده ممکن است 

در دسترس قرار نگیرد.
  صفحه نمایش
f صفحه ۳۸۵



۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی۴۴۴

 تماس گرفتن*
برای ورود به حالت "PHONE" یا "TEL" ، کلید وصل )off-hook( را فشار دهید.

تماس گرفتن
 شماره گیري با انتخاب نام

 شماره گیري سریع
 شماره گیري با وارد کردن شماره 

 شماره گیري از سابقه 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

*. درصورت مجهز بودن
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

 شماره گیري  با انتخاب نام

 شماره گیري سریع

      1  با استفاده از کلید "TUNE.SCROL" )تیپ A( یا  )تیپ B( گزینه "Phonebook" را انتخاب نمایید.

      2  با استفاده از دکمه، نام مورد نظر را انتخاب نموده و دکمه قطع )off- hook( را فشاردهید.

حین انتخاب نام مورد نظر دکمه )افزودن شماره گیري سریع( و سپس یکي از دکمه هاي شماره گیري 

]5[ ( را فشار دهید که می تواند بعنوان شماره گیری سریع ثبت شود. ]1[ تا  سریع ) از 

دکمه   )A-Z( را جهت نمایش نام های ثبت شده از ابتدا به ترتیب الفبا فشار دهید.

      1  با استفاده از کلید"TUNE.SCROLL" )تیپ A( یا )تیپ B( گزینه "speed dial" را انتخاب نمایید.

      2  دکمه پیش فرض مورد نظر )از ]1[ تا  ]5[ ( را فشارداده و سپس دکمه وصل را فشار دهید.       
    پس از انتخاب دکمه از پیش تنظیم )از  ]1[ تا  ]5[(، جهت حذف گزینه Speed dial ثبت شده، دکمه  

)DELETE( را فشار داده و پس از آن )YES( را فشار دهید.  



۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی۴۴6

 شماره گیري  با وارد کردن شماره

)تیپ B( گزینه "Dial by number" را انتخاب کنید.       1  با استفاده از کلید "TUNE.SCROLL" ، )تیپ A( یا

      2  شماره تلفن را وارد نموده و دکمه وصل را فشاردهید.
 شماره گیري از سابقه تماس

 "Missed calls" ،"Allcalls"گزینه )B یا  (تیپ )A تیپ) "TUNE.SCROLL" 1   با استفاده از کلید      

Incoming calls"یا "Outgoing calls"  را انتخاب نمایید.

      2  با استفاده از کلید شماره مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه وصل را فشاردهید.

عملکرد هاي زیر قابل انجام هستند:
 ثبت یک شماره به صورت شماره گیري سریع

دکمه  )افزودن شماره گیري سریع( را فشار داده و سپس دکمه پیش تنظیم مورد نظر )از  ]1[تا  
]5[( را فشار دهید.

 حذف شماره انتخاب شده
دکمه  )DELETE( را فشارداده و سپس دکمه  )YES( را فشار دهید
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

 عملکردهای حین تماس

پاسخ دادن به تلفن
دکمه وصل را فشار دهید.

رد تماس
دکمه قطع را فشار دهید.

دریافت تماس حین صحبت با تماس دیگر
دکمه وصل را فشار دهید.

فشار مجدد دکمه قطع، شما را به تماس قبلي برمي گرداند.

انتقال 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:
a. کار با تلفن همراه: به کتابچه راهنمای تلفن همراه مراجعه کنید.

به کتابچه تلفن همراه و عملکرد آن مراجعه کنید.
b. 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.
بیصدا کردن صداي فرستنده

دکمه )9-0( را فشارداده و با استفاده از کلید "TUNE.SCROLL" )تیپ A( یا  )تیپ B( اعداد 

مورد نظر را وارد نمایید.
 براي ارسال اعداد وارد شده، دکمه )SEND( را فشار دهید.

 پس از پایان، دکمه  )EXIT( را فشار دهید تا به صفحه قبلي برگردید.

وارد کردن اعداد



۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی۴۴8

 تنظیم بلندي صداي تماس
بــراي کاهــش بلنــدي صــدا: کلیــد مــدور "PWR.VOL" )تیــپ A( یــا  )تیــپ B( را در خــالف جهــت عقربــه هاي 

ــاعت بچرخانید. س
ــه هــاي  ــا  )تیــپ B( را جهــت عقرب ــراي افزایــش بلنــدي صــدا: کلیــد مــدور "PWR.VOL" )تیــپ A( ی ب

ســاعت بچرخانیــد.

 تنظیم بلندي صداي زنگ تماس حین دریافت تماس

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 کنند.

برای کاهش بلندی صدا: کلید مدور "PWR.VOL" )تیپ A( یا              )تیپ B( را در خالف جهت عقربه های 

ساعت بچرخانید.

براي افزایش بلندي صدا: کلید مدور "PWR.VOL" )تیپ A( یا                 )تیپ B( را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

*)"Bluetooth*" منوي( "SET UP" نحوه استفاده از 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:

 ،)B تیپ(   1  دکمه "SET UP" را فشار داده و با استفاده از کلید مدور "TUNE.SCROLL' )تیپ A( یا 

گزینه "Bluetooth" را انتخاب نمایید.

  2  کلید را فشار داده و با استفاه از کلید یکی از عملکردهای زیر را انتخاب نمایید.

 گزینه "pairing"، دستگاه مجهز به بلوتوث را ثبت می نماید.

 گزینه "List phone" ، لیست تلفن های موبایل ثبت شده را نشان می دهد.

 گزینه "List audio" ، لیست سیستم هاي پخش قابل حمل را نشان مي دهد.

 گزینه "Passkey" ، رمز را عوض مي کند.

 گزینه  "BT Power"، اتصال اتوماتیک دستگاه را روشن یا خاموش مي کند.

 گزینه "Bluetooth* info"، وضعیت دستگاه را نشان مي دهد.

 گزینه "Display Setting"، نمایش تاکید اتصال اتوماتیک را فعال یا غیرفعال مي کند.

 گزینه "Initialize"، تنظیمات را صفر مي کند.

 روش  های عملکردی

* : Bluetooth عالمت تجاري ثبت شده شرکت تجاري Bluetooth SIG است.

* : درصورت مجهز بودن
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)تیپ B(، گزینه "Pairing" را انتخاب کرده و        با استفاده از کلید مدور "TUNE.SCROLL" )تیپ A( یا 

)اضافه کردن مورد جدید( را فشار دهید.

 درصورتیکه دستگاه مجهز به بلوتوث به درستی متصل نشود، جهت ثبت دستگاه مجهز به بلوتوث از مرحله  3 

)f صفحه ۴۳۷( اقدام نمایید.

 درصورتیکه دستگاه مجهز به بلوتوث دیگری متصل شود، الزم است دستگاه مجهز به بلوتوث جدا گردد.

پس از جدا کردن برای ثبت دستگاه مجهز به بلوتوث از مرحله   f( 2 صفحه ۴۳۷( اقدام نمایید.

 درصورت پر شدن لیست دستگاه

با استفاده از کلید مدور "TUNE.SCROLL" )تیپ A( یا  )تیپ B(، دستگاه مجهز به بلوتوث انتخاب 

شده حذف می گردد و سپس دکمه )YES( را فشار دهید.

 نحوه ثبت دستگاه مجهز به بلوتوث

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

 لیست کردن تلفن همراه ثبت  شده

)تیپ B( گزینه "List phone" را انتخاب نمایید. با استفاده از کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا 

 اتصال تلفن همراه ثبت شده نمایش داده می شود.

 اتصال تلفن همراه ثبت شده به سیستم صوتی

)تیپ B(  نام تلفن همراهي که مایل به        1  با استفاده از کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا 

اتصال آن هستید را انتخاب نمایید.

      2  با استفاده از کلید، گزینه "Select" را انتخاب کنید.

 حذف تلفن همراه ثبت شده

)تیپ B(  نام تلفن همراهی که تمایل به         1  با استفاده از کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا 

حذف دارید را انتخاب نمایید.

      2  با استفاده از کلید، گزینه "Delete" را انتخاب نمایید.

3  دکمه  )YES( را فشار دهید.     

 قطع کردن تلفن همراه ثبت شده از سیستم صوتی

)تیپ B(  نام تلفن همراهی که تمایل به        1  با استفاده از کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا 

قطع کردن آن را دارید انتخاب نمایید.

      2  با استفاده از کلید، گزینه "Disconnect" را انتخاب نمایید.

3  دکمه  )Yes( را فشار دهید.     



۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی۴52

 لیست کردن دستگاه پخش قابل حمل ثبت شده

)تیپ B( گزینه "List Audio" را انتخاب نمایید.  با استفاده از کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا 

لیست دستگاه پخش قابل حمل ثبت شده، نمایش داده مي شود.

 اتصال دستگاه پخش قابل حمل ثبت شده به سیستم صوتي

)تیپ B(، نام دستگاه پخش قابل حملی        1  با استفاده از  کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا 

که می خواهید اتصال دهید انتخاب نمایید.

      2  با استفاده از کلید، گزینه "Select" را انتخاب کنید.

 حذف دستگاه پخش قابل حمل ثبت شده

)تیپ B( نام دستگاه پخش قابل حمل را        1  با استفاده از کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا 

حذف نمایید.
      2  با استفاده از کلید گزینه "Delete" را انتخاب نمایید.

3  دکمه  )YES( را فشار دهید.     

 قطع کردن دستگاه پخش قابل حمل ثبت شده از سیستم صوتی

)تیپ B(  نام دستگاه پخش قابل حمل که        1  با استفاده از کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا 

تمایل به قطع آن دارید را انتخاب نمایید.

      2  با استفاده از کلید، گزینه "Disconnect" را انتخاب نمایید.

3  دکمه ]YES[ را فشار دهید.     

 انتخاب روش اتصال

)تیپ B(  نام دستگاه پخش قابل حمل مورد        1  با استفاده از کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا 

نظر را انتخاب نمایید.

      2  با استفاده از کلید، گزینه "Connect Method" را انتخاب نمایید.

3  با استفاده از کلید، گزینه "From vehicle"  یا   "From audio"را انتخاب نمایید.     
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

)تیپ B(، گزینه "Passkey"را انتخاب    1 با استفاده از کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا 

نمایید.

  2 با استفاده از کلید، رمزي ۴ تا ۸ رقمي را وارد کنید.

    هر بار یک رقم را وارد کنید.

3 درصورت وارد کردن رمز عددي که قرار است به عنوان رمز عبور ثبت شود ، کلید  )ENTER( را مجدداً 

فشار دهید.

    اگر رمز عبوري وارد شده ۸ رقمي است ، فشار دادن مجدد کلید )ENTER( 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 
و  ورود  به سیستم  مجهز  )خودروهاي   "ACCESSORY" یا  استارت هوشمند(  و  ورود  فاقد سیستم  )خودروهاي 

استارت هوشمند( به طور اتوماتیک متصل مي شود.

)تیپ B(، گزینه"BT Power" را انتخاب نمایید.   1 با استفاده از کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا 

  2 با استفاده از کلید، گزینه "ON"یا "OFF"را انتخاب نمایید.



۴5۴

 نمایش وضعیت دستگاه

 روشن یا خاموش نمودن نمایش پیغام تاکید اتصال اتوماتیک

انتخاب  را   "Bluetooth*  info" )تیپ B( گزینه  یا   )A تیپ( ،"TUNE.SCROLL" از کلید مدور  استفاده  با 
نمایید 

 نمایش نام دستگاه

ــه "Device Name" را  ــپ B(، گزین )تی ــا  ــپ A( ی ــدور "TUNE.SCROLL"، )تی ــد م ــتفاده از کلی ــا اس ب
ــد. انتخــاب نمایی

 نمایش آدرس دستگاه

)تیــپ B(، گزینــه "Device Address" را  بــا اســتفاده از کلیــد مــدور "TUNE.SCROLL"، )تیــپ A( یــا 
انتخــاب نماییــد.

در صورتي که گزینه "Display Setting" روشن باشد، سوئیچ در تجهیزات جانبي "ACC" )خودروهاي فاقد سیستم 
ورود و استارت هوشمند( یا ACCESSORY )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( باشد، وضعیت 

اتصال دستگاه پخش قابل حمل نمایش داده مي شود.

را    "Display Setting" )تیپ B(، گزینه  یا   )A تیپ( ،"TUNE.SCROLL" از کلید مدور استفاده  با   1  

انتخاب نمایید.
  2 با استفاده از کلید، گزینه "ON" یا "OFF" را انتخاب نمایید.

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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۲-۵: نحوه استفاده از سیستم صوتی

 تنظیمات اولیه

)تیــپ B(،  گزینــه "Initialize"  را انتخــاب  بــا اســتفاده از کلیــد مــدور "TUNE.SCROLL"، )تیــپ A( یــا 
نماییــد 

 تنظیمات اولیه تنظیم صدا

)تیپ B(، گزینه "Sound Setting" را انتخاب  با استفاده از کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا 
نموده و دکمه  )YES( را فشار دهید.

براي اطالع از جزئیات بیشتر در تنظیمات صدا: f صفحه ۴۵۶

 برگرداندن اطالعات دستگاه به تنظیمات اولیه

)تیپ B(، گزینه "Car Device Info" را انتخاب  با استفاده کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا 
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

ــه "All Initialize"  را  ــپ B(، گزین )تی ــا  ــپ A( ی ــدور "TUNE.SCROLL"، )تی ــد م ــتفاده از کلی ــا اس ب
ــد. ــار دهی ــه  )YES( را فش ــوده و دکم ــاب نم انتخ

 ثبت تعداد دستگاه بلوتوث
تا پنج دستگاه بلوتوث را می توان در سیستم ثبت نمود.

 عملکردهای سیستم صوتی بلوتوث/ تلفن
حین رانندگی ممکن است عملکردهای خاصی قابل دسترسی نباشند.



۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی۴56

 "TUNE.SCROLL" را فشار داده و با استفاده از کلید مدور "SETUP" برای ورود به منو در هر عملکرد، دکمه

)تیپ B( مراحل زیر را انجام دهید: )تیپ A( یا یا 

 افزودن شماره تلفن جدید
 "Add contacts"  .3 f  "Phonebook"  .2 f "TEL" یا "PHONE" .1  

 تنظیم شماره گیری سریع
"Add SD"  .3 f  "Phonebook"  .2 f "TEL" یا "PHONE" .1  

 حذف سابقه تماس
"Delete call history"  .3 f  "Phonebook"  .2 f "TEL" یا "PHONE" .1  

 حذف شماره تلفن ثبت  شده
"Delete Contacts"  .3 f "Phonebook"  .2 f "TEL" یا "PHONE" .1  

 حذف دفترچه تلفن موبایل دیگر
"Delete other PB"  .3 f "Phonebook"  .2 f "TEL" یا "PHONE" .1  

 تنظیم بلندی صدای تماس
"Call volume"  .3 f"HF sound setting"  .2 f "TEL" یا "PHONE" .1  

 تنظیم بلندی صدای زنگ تماس
"Ring tone volume"  .3 f "HF sound setting"  .2 f "TEL" یا "PHONE" .1  

 تنظیم زنگ تماس
"Ring tone"  .3 f "HF sound setting"  .2 f "TEL" یا "PHONE" .1  

 انتخاب سابقه تماس ها
"Transfer histories"  .2 f "TEL" یا "PHONE" .1  

*)"TEL" یا "PHONE" منوی( "SETUP" نحوه استفاده از منوی 

  روش های عملکردی

*:  درصورت مجهز بودن
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۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی

ــه "Add contacts" را  ــپ B(، گزین )تی ــا  ــپ A( ی ــدور "TUNE.SCROLL"، )تی ــد م ــتفاده از کلی ــا اس ب
ــد  انتخــاب نمایی

 انتقال تمام تماس ها از تلفن همراه

)تیپ B(، گزینه "Overwrite all" را انتخاب نموده  با استفاده از کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا 
و دکمه  )YES(  را فشار دهید.

 انتقال یک تماس از تلفن همراه

)تیپ B(، گزینه "Add one contact" را انتخاب  با استفاده کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا 
نموده و دکمه  )YES( را فشار دهید.

  افزودن شماره تلفن جدید

  تنظیم شماره گیري سریع

)تیــپ B(، گزینــه  "Add SD" را انتخاب    1 بــا اســتفاده از کلیــد مــدور "TUNE.SCROLL"، )تیــپ A( یــا 

. یید نما

  2 با استفاده از کلید، اطالعات مورد نظر را انتخاب نمایید.

3 دکمه پیش تنظیم مورد نظر )از  ]1[ تا  ]5[( را فشار دهید.

براي اطالع از جزئیات بیشتر در مورد تنظیم شماره گیري سریع از سابقه تماس:f صفحه ۴۴۶
براي اطالع از جزئیات بیشتر در مورد حذف شماره گیري سریع:f صفحه ۴۴۵
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 حذف سابقه تماس

را   "Delete Call History" گزینه   ،)B تیپ( یا   )A تیپ(  ،"TUNE.SCROLL" کلید مدور  از  استفاده  با 

انتخاب نمایید. 

 حذف سابقه تماس هاي خروجي

را   "Outgoing Calls"گزینه،)B تیپ( یا   )A تیپ( ،"TUNE.SCROLL" از کلید مدور  استفاده  با    1    

انتخاب کنید.

     2  با استفاده از کلید، شماره تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه )YES( را فشار دهید.

  براي حذف سابقه تمام تماس هاي خروجي، دکمه  )ALL( و سپس دکمه   )YES( را فشار دهید.

 حذف سابقه تماس هاي ورودي

)تیپ B(، گزینه "Incoming Calls" را       1  با استفاده از کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا 

انتخاب کنید.

      2  با استفاده از کلید، شماره تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه )YES( را فشار دهید.

  براي حذف سابقه تمام تماس هاي ورودی، دکمه )ALL( و سپس دکمه  )YES( را فشار دهید.

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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۲-۵: نحوه استفاده از سیستم صوتی

 حذف سابقه تماس هاي از دست رفته

)تیپ B( گزینه "Missed calls" را انتخاب        1  با استفاده از کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا 

کنید.

      2  با استفاده از کلید، شماره تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه )YES( را فشار دهید.

  براي حذف سابقه تمام تماس های از دست رفته، دکمه   )ALL( و سپس دکمه  )YES( را فشار دهید.

 حذف یک شماره از سابقه تمام تماس ها )تماس هاي خروجي، تماس هاي ورودي و تماس هاي از دست رفته(

)تیپ B( گزینه "All Calls" را انتخاب کنید.        1 با استفاده از کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا 

       2 با استفاده از کلید شماره تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه  )YES( را فشار دهید.

           براي حذف سابقه تمام تماس ها،  دکمه  )ALL( و سپس دکمه  )YES( را فشار دهید.



۴60

 حذف یک شماره تلفن ثبت شده

 حذف دفترچه تلفن یک موبایل دیگر درون سیستم

را   "Delete contacts" )تیپ B( گزینه  از کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا  با استفاده   1      

انتخاب کنید. 

      2  با استفاده از کلید مدور شماره تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه   )YES( را فشار دهید.

، گزینه (All( را انتخاب کرده و دکمه   براي حذف تمام شماره تلفن هاي ثبت شده، با استفاده از کلید 

)YES( را  فشار دهید.

برای نمایش نام های ثبت شده به ترتیب حروف اولیه )A-Z( را فشار دهید. 

)تیپ B( گزینه "Delete other PB" را انتخاب        1 با استفاده از کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا 

کنید. 

      2  با استفاده از کلید، دفترچه تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه  )YES( را فشار دهید.

۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی
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۲-۵: نحوه استفاده از سیستم صوتی

 تنظیم بلندي صداي تماس

)تیپ B( ، گزینه "Call Volume" را انتخاب         1 با استفاده از  کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا 

کنید. 

       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.

با فشار دادن   )BACK( )تیپ A( یا دکمه برگشت )تیپ B(، بلندی صدا را تنظیم نمایید.

 تنظیم بلندي صداي زنگ تماس

)تیپ B(، گزینه"Ringtone Volume" را         1 با استفاده از کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا 

انتخاب کنید.

       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.
با فشار دادن  )BACK( )تیپ A( یا دکمه برگشت )تیپ B(، بلندی صدا را تنظیم نمایید.



۲-۵. نحوه استفاده از سیستم صوتی۴62

 تنظیم زنگ تماس

)تیپ B( گزینه "Ringtone" را انتخاب کنید.        1  با استفاده از کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا 

       2  با استفاده از کلید، زنگ تماس مورد نظر )3-1( را انتخاب نمایید. با فشار دادن  )BACK( )تیپ A( یا 

دکمه )تیپ B(، زنگ تماس مورد نظر را تنظیم نمایید.

 انتقال تاریخچه تماس ها

)تیپ B( ، گزینه "Transfer Histories" را انتخاب  با استفاده از کلید مدور "TUNE.SCROLL"، )تیپ A( یا 
کرده و دکمه   )YES( را فشار دهید.

 شماره تلفن
تا ۱۰۰۰ نام را مي توان ذخیره کرد.

  سابقه تماس
در هر حافظه سابقه تماس هاي خروجي، تماس هاي ورودي و تماس هاي از دست رفته ، حداکثر 10 شماره ذخیره 

مي شود.
 محدودیت ارقام یک شماره

شماره تلفني که بیش از ۲۴ رقم داشته باشد ، ذخیره نمي شود.
 عملکردهای سیستم تلفن بلوتوث

حین رانندگی عملکردهای خاصی ممکن است در دسترس نباشند.
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 ۳-۵. نحوه استفاده از چراغ های داخلی

 لیست چراغ هاي داخلي

 چراغ های داخلي )f صفحه ۴۶۴(
 چراغ هاي داخلی/ سقفی )f صفحه۴۶۴(
 چراغ سوئیچ موتور )درصورت مجهز بودن(



۳-۵. نحوه استفاده از چراغ های داخلی۴6۴

 چراغ های داخلی
 جلو

off خاموش 
 موقعیت درب

درصورت باز بودن درب، چراغ های داخلی روشن می شوند.
درصورت بسته بودن درب، چراغ های داخلی خاموش می شوند.

On روشن      

 عقب
off خاموش 

 موقعیت درب
درصورت باز بودن درب، چراغ های داخلی روشن می شوند.

درصورت بسته بودن درب، چراغ های داخلی خاموش می شوند.
On روشن      

چراغ روشن/ خاموش )on/off( می شود.

        

 چراغ های سقفی )شخصی(
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 ۳-۵: استفاده از چراغ های داخلی

 سیستم روشنایی با ورود
 خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

بدون در نظر گرفتن قفل / باز بودن درب ها و یا باز / بسته بودن درب ها، چراغ ها به طور اتوماتیک بر اساس موقعیت 
سوئیچ روشن / خاموش مي شوند.

 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
بدون در نظر گرفتن قفل / باز بودن درب ها و یا باز / بسته بودن درب ها، چراغ ها به طور اتوماتیک بر اساس موقعیت 

سوئیچ الکترونیکی روشن / خاموش مي شوند.
 براي جلوگیري از خالي شدن باتري

چراغ های زیر روشن باقی مانده و پس از ۲۰ دقیقه بطور اتوماتیک خاموش می شوند. زمانیکه درب بطور کامل بسته 
نشده و کلید اصلی چراغ داخلی در موقعیت درب باشد،

 چراغ داخلی
 چراغ سوئیچ موتور )درصورت مجهز بودن(

 سفارشی  سازي
تنظیمات )به طور مثال مدت زمان سپري شده پیش از خاموش شدن چراغ ها( را مي توان تغییر داد )مشخصه های 

سفارشی سازي f صفحه ۷۰۰(
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  فهرست جعبه های نگهدارنده

۴-۵. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده

 جعبه داشبورد             )f صفحه ۴۶۷(              جالیوانی )f صفحه ۴۶۹(   
 نگهدارنده های بطری     )f صفحه ۴۷۰(            جعبه های نگهدارنده )f صفحه ۴۷۲(   

 جعبه کنسول              )f صفحه ۴۶۸(                 

 هشدار

 اجسامي که نباید در فضاهاي نگهدارنده رها شوند
از رها کردن عینک، فندک یا قوطي اسپري داخل فضاهاي نگهدارنده خودداري نمایید؛ چرا که حین باالرفتن 

دماي داخل اتاق، ممکن است حوادث زیر رخ دهد:
 اگر عینک ها در تماس با دیگر اجسام قرار گیرند، ممکن است بر اثر گرما تغییر شکل یافته 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.
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 ۴-۵. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده

 هشدار

 حین رانندگي یا زماني که فضاهاي نگهدارنده در حال استفاده نیستند.
درب تمام فضاهای نگهدارنده را بسته نگه دارید.

در صورت ترمزگیري یا دورزدن ناگهانی ممکن است اجسام به بیرون پرتاب شوند و به سرنشین برخورد کند و 
منجر به تصادف گردند.

 جعبه های داشبورد
A تیپ 

دستگیره را باال بکشید، جعبه داشبورد باز می شود.

B تیپ 
با کشیدن دستگیره می توان درب جعبه داشبورد را باز نمود و با استفاده از کلید اصلی )خودروهای فاقد سیستم 
ورود و استارت هوشمند( یا سوئیچ معمولی )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( می تواند درب 

جعبه داشبورد را قفل یا قفل آن را باز نمود.
 باز نمودن قفل

 قفل کردن
 باز کردن

 کلید اصلی درب پشت برقی
کلید اصلی درب پشت برقی در جعبه داشبورد تعبیه شده است. )f صفحه ۱۶۱(



۴68

 جعبه کنسول
حین باال کشیدن دستگیره، درپوش را باال آورید تا قفل آزاد شود.

حرکت  عملکرد  به  مجهز  )خودروهای  می شود  استفاده  زیرآرنجی  بعنوان  کنسول  جعبه  از  که  زمانی   
کشویی(

جلو  کشویی  حرکت  با  را  کنسول  جعبه  درپوش  نیاز،  درصورت 
آورید. با نگه داشتن جلوی درپوش آن را به سمت جلو بکشید.

        

 هشدار

  پیشگیری ها مرتبط با تنظیمات جعبه کنسول
 حین حرکت خودرو، از تنظیم کردن موقعیت جعبه کنسول خودداری نمایید. زیرا ممکن است منجر به از دست 

دادن کنترل خودرو درنتیجه بروز تصادف و آسیب های جسمی جدی یا مرگ شود.
 از گیر کردن دست و پا در بین جلوی جعبه کنسول و پنل وسط یا صندلی های عقب خودداری نمایید.

 مراقب باشید حین تنظیم موقعیت جعبه کنسول، جلوی جعبه کنسول با سرنشینان برخورد نکند.
 پس از تنظیم جعبه کنسول، از قفل شدن آن در جای خود مطمئن شوید.

۴-۵. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
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 جلو

 عقب
زیر آرنجي را پایین بکشید.

  جا لیوانی 

 هشدار

 اجسام نامناسب براي قراردادن درون جا لیوانی
از قراردان جسمی بجز لیوان یا قوطي  آلومینیومي یا زیرسیگاری قابل حمل درون جالیوانی خودداري نمایید.

اجسام دیگر درصورت بروز تصادف یا ترمزهاي ناگهاني ممکن است بیرون افتاده منجر به صدمات جسمي گردند. 
درصورت امکان برای جلوگیری از بروز سوختگی، روی نوشیدنی های داغ را بپوشانید.

 ۴-۵. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده



۴70

 جلو

 عقب

 هشدار

 اجسام نامناسب براي نگهدارنده بطري
از قراردادن اجسامی بجز بطري درون نگهدارنده خودداري نمایید.

در صــورت تصــادف یــا ترمــز ناگهانــي ممکــن اســت ایــن اجســام بــه بیــرون پرتــاب شــده، منجــر بــه صدمــات 
جســمي گردنــد.

 توجه
 مواردي که نباید در نگهدارنده بطري قرار داده شود

پیش از قراردادن بطري، درپوش آن را ببندید. از قراردادن بطري در باز، لیوان شیشه ای یا لیوان کاغذي  پر در 
نگهدارنده بطري خودداري نمایید. ممکن است مایع درون آن به اطراف بپاشد یا لیوان شیشه اي بشکند.

  نگهدارنده های بطري

۴-۵. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
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 تجهیزات محفظه بار

 قالب بار

جهت استفاده، قالب ها را باال آورید.
برای محکم نگه داشتن بارهای متحرک، قالب بار ارائه شده 

است.

 هشدار

 درصورت استفاده نکردن از قالب بار
برای جلوگیری از بروز آسیب های جسمی، همواره قالب بار را در موقعیت جمع شده قرار دهید.

 قالب آویزان کردن کیف و کیسه

 توجه
 ظرفیت وزن قالب آویزان کردن کیف و کیسه

از آویزان کردن اشیاء سنگین تر از )4kg )8/8 lb روی این قالب ها خودداری نمایید.

 ۴-۵. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
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 جلو
با کشیدن تسمه به سمت باال، طاقچه را باز نمایید.

می توان مثلث شبرنگ هشدار و وسایل دیگر را در فضای 
ایجاد شده نگهداری نمود.

 عقب
A تیپ 

  1 با کشیدن تسمه به سمت باال، طاقچه را باز نمایید.

   2 طاقچه را به باال خم کنید، درپوش پیاده می شود.

  جعبه های نگهدارنده جانبی

۴-۵. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
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B تیپ 
با باال کشیدن تسمه، طاقچه را باز نمایید.

 هشدار

 پیشگیری های حین رانندگی
درصــورت بــاز بــودن طاقچــه رانندگــی نکنیــد. ممکــن اســت اشــیاء بــه بیــرون پرتــاب شــده و باعث آســیب های 

ــمی شود. جس

  پوشش محفظه بار )درصورت مجهز بودن(

 نصب پوشش محفظه بار
   1 درصورت قرار داشتن عالمت "TOP" به سمت باال، انتهای 
جا  تورفتگی  محل  در  را  بار  محفظه  پوشش  راست  سمت 
بزنید، سپس انتهای چپ پوشش محفظه بار را فشار داده و 

آن را به داخل تورفتگی جا بزنید.

   2 قالب ها را به عقب پشت سری متصل نمایید.
درصورت لزوم، برای اتصال قالب ها، صندلی های عقب را 

حرکت دهید.

 ۴-۵. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده



۴7۴

پایه  روی  را  آن  و  کشیده  بیرون  را  بار  محفظه  پوشش   3  

نگهدارنده قالب )درگیر( نمایید. 

 پیاده کردن پوشش محفظه بار
  1 پوشش را از پایه های نگهدارنده راست و چپ جدا کرده و 

اجازه دهید جمع شود.

  2 انتهای پوشش محفظه بار را فشار داده و آن را باال آورید.

۴-۵. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
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 جمع کردن پوشش محفظه بار )به جز خودروهای دارای چرخ زاپاس اندازه معمولی(
  ۱ طاقچه عقب را باز کرده و پوشش های کناری طاقچه را 

پیاده نمایید.

  3 انتهای سمت راست پوشش محفظه بار را بداخل تورفتگی ها 

جا بزنید، سپس انتهای چپ پوشش را فشار داده و آن را به 
داخل تورفتگی ها جا بزنید.

 ۴-۵. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
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 هشدار

 نصب و جمع کردن پوشش محفظه بار
آسیب های  باعث  است  درغیراینصورت ممکن  بار مطمئن شوید.  پوشش محفظه  و نصب صحیح  از جمع شدن 

جسمی جدی در تصادفات یا ترمزهای ناگهانی شود. 
 پیشگیری های مرتبط با پوشش محفظه بار

 برای جلوگیری از بروز آسیب های جسمی یا مرگ از قرار دادن اشیاء روی پوشش محفظه بار خودداری نمایید.
 از قرار گرفتن کودکان روی پوشش محفظه بار خودداری نمایید. درغیراینصورت منجر به صدمه دیدن پوشش 

محفظه بار شده و ممکن است باعث آسیب های جسمی جدی یا مرگ کودک شود.

 توجه
 درصورت استفاده از پوشش محفظه بار

 از قرار دادن اشیاء سنگین روی پوشش محفظه بار خودداری نمایید.
 پوشش را در جهت صحیح نصب نمایید، بطوریکه عالمت 

"TOP" رو به باال قرار داشته باشد.

۴-۵. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
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  نصب کردن پوشش محفظه بار
موقعیت نصب توری محفظه بار عقب را می توان تغییر داد. 

  موقعیت A )به جز خودروهای دارای چرخ زاپاس اندازه معمولی(
   1 توری محفظه بار عقب را خارج نمایید.

بداخل  را  عقب  بار  محفظه  توری  راست  سمت  انتهای   2  

توری  چپ  سمت  انتهای  سپس  بزنید،  جا  تورفتگی ها 
بار را فشار داده و آن را به داخل تورفتگی ها جا  محفظه 

بزنید.

 توری محفظه بار عقب )درصورت مجهز بودن(

 ۴-۵. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده



۴78

B موقعیت  
    1 به جز خودروهای دارای چرخ زاپاس اندازه معمولی:

 توری محفظه بار عقب را خارج نمایید.

بداخل  را  عقب  بار  محفظه  توری  راست  سمت  انتهای   2  

تورفتگی  جا بزنید، سپس انتهای سمت چپ توری محفظه 
بار عقب را فشار داده و آن را به داخل تورفتگی  جا بزنید.

۴-۵. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
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   جمع کردن توری محفظه بار عقب )به جز خودروهای دارای چرخ زاپاس( اندازه معمولی
پیاده  را  طاقچه  کناری  پوشش های  و  کرده  باز  را  طاقچه   1   

نمایید.

بداخل  را  عقب  بار  محفظه  توری  راست  سمت  انتهای   2  

تورفتگی ها جا زده و سپس انتهای چپ توری محفظه بار 
عقب را فشار دهید و آن را بداخل تورفتگی ها جا بزنید.

 ۴-۵. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
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 هشدار

 نصب و جمع کردن توری محفظه بار عقب
از جمع شدن و نصب صحیح توری محفظه بار مطمئن شوید. درغیراینصورت ممکن است باعث آسیب های جسمی 

جدی در تصادفات یا ترمزهای ناگهانی شود. 
 پیشگیری های مرتبط با توری محفظه بار عقب

 برای جلوگیری از حرکت به سمت جلو بار و محفظه بار حین ترمز کردن، از قرار دادن اشیاء باالتر از پشتی 
صندلی های عقب خودداری نمایید. درغیراینصورت، در مواقع ترمزگیری ناگهانی یا تصادف، ممکن است این 

اشیاء پرتاب شده باعث آسیب سرنشینان داخل خودرو شود.
نمایید. درغیراینصورت منجر به صدمه دیدن توری  بار خودداری  از قرار گرفتن کودکان روی توری محفظه   

محفظه بار شده و ممکن است باعث آسیب های جسمی جدی یا مرگ کودک شود.

 توجه
 ظرفیت وزن توری محفظه بار عقب

از قرار دادن اشیاء سنگین تر از )kg )22/1 lb 10 روی توری محفظه بار خودداری نمایید.

۴-۵. نحوه استفاده از جعبه های نگهدارنده
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 آفتابگیرها و آینه های آرایشی

 آفتابگیرها

 ۵-۵. دیگر تجهیزات داخلی خودرو

  موقعیت رو به جلو: آفتابگیر را به سمت پایین بچرخانید.   
 موقعیت جانبی: آفتابگیر را به سمت پایین بچرخانید، از گیره 

جدا کنید و به سمت پنجره جانبی حرکت دهید. 

 آینه های آرایشی

درپوش را به حالت کشویی باز کنید.
درصورت باز شدن درپوش، چراغ روشن می شود.

 

 توجه
  پیشگیری از خالی شدن باتری

حین خاموش بودن موتور، از روشن گذاشتن چراغ  های آینه آرایشی به مدت طوالنی خودداری نمایید.



۴82

 ساعت

  ساعت را تنظیم مي کند.
 دقیقه را تنظیم مي کند.

  زمان نمایش ساعت
  خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

سوئیچ موتور در موقعیت "ACC" یا "ON" قرار داشته باشد.
  خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند

سوئیچ موتور در موقعیت ACCESSORY یا IGNITION ON قرار داشته باشد.
  درصورت جدا کردن و اتصال مجدد ترمینال های باتری

اطالعات ساعت صفر می شود.

۵-۵. دیگر تجهیزات داخلی خودرو

با استفاده از دکمه ها می توان ساعت را تنظیم کرد.
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 زیرسیگاری قابل حمل*
زیرسیگاری را می توان در جالیوانی نصب نمود. )f صفحه ۴۶۹(

 هشدار

 درصورت استفاده نکردن
جاسیگاری را بسته نگه دارید. درصورت ترمز ناگهانی و تصادف ممکن است سرنشینان بوسیله زیرسیگاری باز یا 

پاشیده شدن خاکستر باقی مانده در زیرسیگاری دچار آسیب شوند.
  جلوگیری از آتش سوزی

 پیش از قرار دادن کبریت و سیگار در زیرسیگاری، آن ها را کاماًل خاموش نمایید و سپس از کامل بسته بودن 
زیرسیگاری مطمئن شوید.

 از قرار گرفتن کاغذ یا هر ماده قابل اشتعال در زیرسیگاری خودداری نمایید.

*:  درصورت مجهز بودن

 ۵-۵. دیگر تجهیزات داخلی خودرو



۴8۴

 خروجی برق

برای تجهیزات جانبی 12V که دارای مصرف برق کم تر از 10A می باشند از خروجی برق استفاده نمایید 

۵-۵. دیگر تجهیزات داخلی خودرو

  زمان استفاده از خروجي برق
 خودروهاي فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

سوئیچ در موقعیت تجهیزات جانبي "ACC"یا روشن "ON" قرار داشته باشد.
 خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند

سوئیچ در موقعیت تجهیزات جانبي "ACCESSORY"یا روشن "IGNITION ON" قرار داشته باشد.

 توجه
 براي جلوگیري از صدمه دیدن خروجي برق

زماني که از خروجي برق استفاده نمي کنید، درپوش آن را ببندید.
اجسام خارجي یا مایعات ممکن است وارد خروجي برق شده، منجر به اتصالي شوند.

 براي جلوگیري  از سوختن فیوز
   از تجهیزات جانبی دارای مصرف برق بیش از V 10 A 12 استفاده نکنید.

 براي جلوگیري  از خالي شدن باتري
   حین عدم عملکرد موتور، از خروجي برق بیش از زمان ضروري استفاده نکنید.

درپوش را باز نمایید.  
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 ۵-۵. دیگر تجهیزات داخلی خودرو

 گرمکن صندلی ها*

)HI گرمکن صندلی جلو چپ را روشن نمایید. )دمای باال  
)LO گرمکن صندلی جلو چپ را روشن نمایید.  )دمای پایین 

)HI گرمکن صندلی جلو راست را روشن نمایید.  )دمای باال 
)LO گرمکن صندلی جلو راست را روشن نمایید.  )دمای پایین 

چراغ نشانگر نیز روشن می شود.

  زمان استفاده از گرمکن صندلی ها
  خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

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

سوئیچ موتور در موقعیت روشن یا IGNITION ON قرار داشته باشد.
  درصورت استفاده نکردن از گرمکن صندلی

با قرار دادن  کلید در موقعیت اولیه اش، گرمکن صندلی را خاموش نمایید. چراغ نشانگر نیز خاموش می شود.

*:  درصورت مجهز بودن



۴86

 هشدار

  سوختگی
 برای جلوگیری از احتمال بروز سوختگی، درصورت قرار داشتن افراد زیر در صندلی هنگام روشن بودن گرمکن 

صندلی، اقدامات احتیاطی را انجام دهید.
 نوزادان، کودکان کوچک، سالخوردگان، افراد بیمار و معلول

 افراد دارای پوست حساس
 افرادی که خسته می باشند.

ــا داروی خــواب آور )شــامل داروهــای خــواب آور، ســرماخوردگی و غیــره(   افــرادی کــه مشــروبات الکلــی ی
ــد. ــرف نموده ان مص

 هنگام استفاده از گرمکن، صندلی را با چیزی نپوشانید. استفاده از گرمکن صندلی همراه با پتو یا تشکچه باعث 
افزایش دمای صندلی شده و ممکن است منجر به داغ شدن بیش از اندازه صندلی شود.

 از گرمکن صندلی بیش از حد نیاز استفاده نکنید. درغیراینصورت منجر به سوختگی جزئی یا داغ شدن بیش 
از اندازه می شود.

 توجه
 براي جلوگیري از صدمه دیدن گرمکن صندلی

از قــرار دادن اجســام ســنگین لبــه دار روی صندلــی خــودداری کــرده و اجســام نوک تیــز )ســوزن، میــخ و غیــره( 
را  در صندلــی فــرو نکنیــد.

 براي جلوگیري  از خالي شدن باتري
   درصورت متوقف بودن موتور، گرمکن صندلی ها را خاموش نمایید.

۵-۵. دیگر تجهیزات داخلی خودرو
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 ۵-۵. دیگر تجهیزات داخلی خودرو

 زیرآرنجی

 جلو )خودروهای مجهز به عملکرد حرکت کشویی(
درصورت نیاز، درپوش جعبه کنسول را با حرکت کشویی به جلو یا 
عقب حرکت دهید. با نگه داشتن قسمت جلویی درپوش آن را به 

سمت جلو بکشید.

 عقب
برای استفاده زیرآرنجی را به سمت پایین خم کنید.

 توجه
 براي جلوگیري از صدمه دیدن زیرآرنجی

از قرار دادن بار بیش از اندازه روی زیرآرنجی خودداری نمایید.



۴88

 قالب های جالباسی

قالب های جالباسی همراه با گیره های کمکی عقب ارائه شده اند.

 هشدار

  مواردی که نمی توان روی قالب جالباسی آویزان نمود.
از آویزان کردن چوب لباسی یا دیگر اجسام سخت یا نوک تیز روی قالب جالباسی خودداری نمایید. درصورت 
فعال شدن )باد شدن( کیسه هوای پرده ای، این اجسام ممکن است پرتاب شده و باعث بروز آسیب های جسمی 

جدی یا حتی مرگ شود.

۵-۵. دیگر تجهیزات داخلی خودرو
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 ۵-۵. دیگر تجهیزات داخلی خودرو

 هشدار

  دستگیره سقفی
حین ورود یا خروج از خودرو یا بلند شدن از روی صندلی از دستگیره سقفی استفاده نکنید.

در غیر اینصورت، دستگیره سقفی صدمه دیده یا درصورت پرت شدن باعث آسیب دیدگی شما می شود.

 دستگیره های سقفی

 برای حفاظت از بدن شما حین نشستن روی صندلی، دستگیره های 
سقفی )کمکی( روی سقف ارائه شده است.

 توجه
 براي جلوگیري از صدمه دیدن دستگیره سقفی

از آویزان کردن اجسام سنگین یا قرار دادن بار سنگین روی دستگیره های سقفی خودداری نمایید.
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 تميز کردن و حفاظت 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.
   آنتن را پياده کنيد.

  درب پشتی برقی را غيرفعال نمایيد. )درصورت مجهز بودن(
شستشو را از جلوی خودرو آغاز کنيد، و از نصب مجدد آنتن و باز کردن آینه های بغل قبل از رانندگی اطمينان 

حاصل نمایيد.
 برس هاي مورد استفاده درکارواش هاي اتوماتيک  ممکن است سطح خودرو را خراشيده و به رنگ خودرو آسيب بزند.

 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.

 1-6 نگهداری و مراقبت
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 نکاتی در مورد خودروهای مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند )درصورت مجهز بودن(
 اگر دستگيره درب حين قرارداشتن سوئيچ 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 سوئيچ را در فاصله )6 ft( 2m یا بيشتر از خودرو قراردهيد. )مراقب باشيد که کليد دزدیده 

نشود.(.
 درصورت قرار داشتن سوئيچ الکترونيکی در داخل خودرو و خيس شدن دستگيره درب حين شستشوی خودرو، صدای 

آژیر در بيرون از خودرو به صدا درمی آید. جهت خاموش شدن آژیر، تمام درب ها را قفل نمایيد.
 چرخ با رينگ 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.

 سيستم تميزکننده باران آينه بغل )درصورت مجهز بودن(
برای نگهداری از تميزکننده باران آینه های بغل، اقدامات احتياطی زیر را انجام دهيد:

 با استفاده از شامپوی خودرو یا تميزکننده شيشه که دارای سيليکون یا ترکيبات خورنده نمی باشد، آینه ها را تميز 
نمایيد و کاماًل با آب شستشو دهيد.

 اجازه دهيد آینه ها در معرض نور مستقيم خورشيد به مدت 1 تا 2 روز قرار داده شوند.

                                  1-6 نگهداری و مراقبت
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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  برف پاک کن های شيشه جلو دارای حسگر باران(

کليد برف پاک کن ها را در موقعيت خاموش off قرار دهيد.
اگر سوئيچ برف پاک کن در حالت "AUTO" قرارداشته باشد، 
ممکن است برف پاک کن در شرایط زیر به طور اتفاقي فعال 
شده، منجر به صدمه دیدن دست ها یا دیگر جراحات جدي و 

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 آن 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.
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 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 زیرا منجر به سوختگي  مي گردد.

 پيشگيری های مرتبط با نشانگر نقطه کور )درصورت مجهز بودن(
با  این صورت،  پریده شدن رنگ سپر عقب، ممکن است سيستم دچار نقص شود. در  و  درصورت خراشيدگی 

نمایندگی مجاز تویوتا مشورت نمایيد.

 هشدار

 توجه
 پيشگيري از خراب شدن رنگ و زنگ زدگي بدنه و قطعات )چرخ با رينگ 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 الشه حشرات، مدفوع حشرات یا پرندگان روي رنگ خودرو ریخته است.

 پس از رانندگي در جاده هاي آلوده به دوده، دوده روغني، گرد معدن، پودر آهن یا مواد 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 قرار دهيد.
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 توجه
 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.

 پيشگيری های مربوط به نصب و پياده کردن آنتن
 پيش از رانندگی، از نصب آنتن مطمئن شوید.

 درصورت پياده کردن آنتن، مانند قبل از ورود به کارواش های اتوماتيک، از قرار دادن آنتن در محل مناسب 
بطوریکه آن را گم نکنيد مطمئن شوید. درضمن پيش از رانندگی از نصب مجدد آنتن در محل خود، اطمينان 

حاصل نمایيد.

 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.

  درصورت استفاده کردن از فشار زياد آب در کارواش
 حين شستشوی خودرو، از قرار دادن فشار زیاد آب بطور مستقيم روی دوربين )درصورت مجهز بودن( یا محدوده 
اطراف دوربين ها خودداری نمایيد. بدليل ضربه ناشی از فشار باالی آب، ممکن است دستگاه بدرستی کار نکند.

با رزین  یا قسمت هایی که توسط سازنده  به گردگيرها )پوشش های الستيکی  نزدیک  نازل  قرار دادن سر  از   
پوشانده شده است(، کانکتورها یا قطعات زیر خودداری نمایيد.

درصورت قرار گرفتن قطعات درمعرض فشار زیاد آب ممکن است قطعات دچار صدمه شوند.
 قطعات مربوط به سيستم انتقال نيرو

 قطعات مربوط به غربيلک فرمان
 قطعات مربوط به سيستم تعليق

 قطعات مربوط به ترمز

 1-6 نگهداری و مراقبت
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 تميزکردن و حفاظت 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.

                                  1-6 نگهداری و مراقبت
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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 46( 
    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 پنل 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.

 نگهداري از پوشش هاي چرمي
تویوتا توصيه مي کند داخل خودرو را حداقل سالي دو بار تميز کنيد تا کيفيت باالی داخل خودرو حفظ شود. 

 شامپو زدن به کف پوش خودرو
شوینده هاي کف کننده متفاوتی در بازار وجود دارد.  از اسفنج یا برس براي ماليدن کف استفاده نمایيد. به صورت دایره 
اي بماليد. از آب استفاده نکنيد. روی سطوح کثيف را کف بماليد 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.

و چراغ  بين خطوط[  ]هشدار حرکت    LDA به  مجهز  )خودروهای  داخل  از  کردن شيشه جلو  تميز    
نورباالی اتوماتيک(

از تماس با سنسور دوربين خودداری نمایيد. )f صفحه 281، 301(
درصورت وارد آمدن ضربه یا خراشيدگی ناگهانی به دوربين، سيستم LDA و چراغ نورباالی اتوماتيک ممکن است 

به درستی کار نکند یا منجر به بروز نقص در این سيستم ها 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 بخار زدا تميز نمایيد.
 مراقب باشيد  به سيم هاي گرم کن یا آنتن صدمه وارد نکرده یا آن ها را نخراشيد.

                                  1-6 نگهداری و مراقبت
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 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، انتقال 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 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 دهند.
   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

    موارد قابل انجام توسط مالک چيست ؟
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 

استفاده از گارانتی خودرو مفيد خواهند بود.

 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، ریپ می زند یا بد عمل 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، 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. )f صفحه 110، 115(
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 و ترکيبات سربی بوده و به مغز آسيب می زند، پس از کار با 

باتري دست هایتان را بشویيد )f صفحه 539(

 2-6 نگهداری



503
ت  

اقب
مر

 و 
ری

دا
گه

ن

6 

 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

3. فقط موتور دیزلی: عملکرد مداوم موتور 
در مناطقی حدود )m )6252 ft 2000 باالتر 

از سطح دریا

B. شرایط رانندگی
یدک  )مانند:  سنگين  بار  داراي  خودرو  با  رانندگي   .1
کشيدن تریلر، استفاده از باربند سقفی یا حمل کننده 

بار سقفی و غيره(
2. رانندگي در مسيرهاي کوتاه تر از  )km )5 miles 8 به 

دفعات در شرایط دمایی زیر صفر
کم  با سرعت  رانندگي  یا  و/  موتور  کردن  کار  جا  در   .3
در مسافت طوالني همانند خودروي پليس، تاکسي یا 

فروشندگان سيار. 
یا   80  %( مداوم  به صورت  و  باال  با سرعت  رانندگي   .4
بيشتر ازحداکثر سرعت خودرو( براي بيش از 2 ساعت. 

                                               2-6 نگهداری
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خواندن کيلومترشمارفواصل زمانی سرویس

)خواندن کيلومترشمار  ماهها
یا ماه ها هر کدام زودتر 

فرا برسد(

X1000km
1020304050607080

X1000

miles612182430364248

قطعات اصلی موتور

1
تسمه موتور

موتور بنزینی
موتور دیزلی

IIII24

در  )km )60000 miles 100000 اوليه یا هر 72 ماه بازرسی شود. 
 km  )12000  miles( هر    100000  km  )60000  miles( از   پس 

20000 یا 12 ماه بازرسی شود.

2

روغن موتور
)موتور بنزینی(

   DPF روغن موتور )موتور دیزلی فاقد
و مبدل کاتاليک* DPNR ( »توجه 1 

را مطالعه نمایيد.«
به  مجهز  دیزلی  )موتور  موتور  روغن 

)*DPNR یا مبدل کاتاليک  DPF

RRRRRRRR12

RRRRRRRR12

درصورت نمایش یادآوری تعميرات، تعویض 
گردد »به توجه 2 مراجعه نمایيد.« 

-

3

فيلتر روغن موتور
)موتور بنزینی(

فيلتر روغن موتور )موتور دیزلی فاقد  
PDF  و مبدل کاتاليک* DPNR( »به 

توجه 1 مراجعه نمایيد.« 
دیزلی  )موتور  موتور  روغن  فيلتر 
کاتاليک  مبدل  یا    DPF به  مجهز 

)*DPNR

RRRRRRRR12

RRRRRRRR12

درصورت نمایش یادآوری تعميرات، تعویض 
گردد »به توجه 2 مراجعه نمایيد.« 

-

»به 4 گرمایش  و  سرمایش  سيستم 
II24توجه 3 مراجعه نمایيد.«

مایع خنک کننده موتور »به توجه 4 5
-IIمراجعه نمایيد.«

عملکرد تعمير و نگهداری:             I: بازرسی
                                            R: تعویض، تغيير یا روانکاری

  برنامه تعمير و نگهداری )بجز خودروهای مخصوص کشور آفريقای جنوبی(

 2-6 نگهداری
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6
شلنگ  های خنک کننده روغن موتور و 

اتصاالت )درصورت مجهز بودن(
»به توجه 3 مراجعه نمایيد«

II24

IIII12لوله های اگزوز و اتصاالت نصب7

سيستم استارت

-هر 60000miles( 100000km( تعویض شود.شمع )موتور بنزینی(8
IIIIIIII12باتری9

سوخت و سيستم های کنترل کننده گازهای آالینده

10

فيلتر سوخت
موتور بنزینی

»به توجه 5 مراجعه نمایيد.«
فقط کشور برزیل

بقيه کشورها
موتور دیزلی

»به توجه 6 مراجعه نمایيد.«

R72

R96

RRRR24

سيستم انژکتور سوخت »به توجه 7 مراجعه 11
نمایيد.«

مخزن  به   )60000  miles(  100000  km هر 
-سوخت تميزکننده انژکتور اضافه نمایيد.

IIIIIIII12جداکننده آب از سوخت دیزل )موتور دیزلی(12

IRIRفيلتر تميزکننده هوا13
I:24
R:48

II48دود حاصل از احتراق گازوئيل )موتور دیزلی(14

عملکرد تعمير و نگهداری:             I: بازرسی
                                            R: تعویض، تغيير یا روانکاری

                                               2-6 نگهداری

خواندن کيلومترشمارفواصل زمانی سرویس

)خواندن کيلومترشمار  ماهها
یا ماه ها هر کدام زودتر 

فرا برسد(

X1000km
1020304050607080

X1000

miles612182430364248

قطعات اصلی موتور
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خواندن کيلومترشمارفواصل زمانی سرویس

)خواندن کيلومترشمار  ماهها
یا ماه ها هر کدام زودتر 

فرا برسد(

X1000km1020304050607080

X1000miles612182430364248

سوخت و سيستم های کنترل کننده گازهای آالینده

15
سوخت،  هاي  لوله  سوخت،  مخزن  درپوش 
اتصاالت و سوپاپ کنترل بخار سوخت >>توجه 

1 را مطالعه نمایيد.<<
II24

سيستم استارت

II24کنيستر دوده )موتور بنزینی(16

شاسی و بدنه

IIIIIIII6پدال ترمز و ترمز دستي17

لوله ها و درام هاي ترمز )شامل 18
IIII12لوله های ترمز دستی و درام  های ترمز(

IIIIIIII6لنت ها و دیسک هاي ترمز19

روغن ترمز20
IIIRIIIR

I:6
R:24

21
روغن کالچ

)گيربکس معمولی(
موتور بنزینی مخصوص دیگر کشورهای 

G.C.C

IIIRIIIR
I:6

R:24

IIIIIIII6

IIII12لوله ها و شلنگ هاي ترمز22

پمپ خأل مخصوص بوستر ترمز )موتور 23
-هر 120000miles( 2000000 km( تعویض شود.دیزلی و موتور بنزینی(

غربيلک فرمان،  اتصاالت و جعبه دنده 24
IIII12فرمان

IIII24گردگيرهای پلوس25

عملکرد تعمير و نگهداری:             I: بازرسی
                                            R: تعویض، تغيير یا روانکاری

 2-6 نگهداری
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خواندن کيلومترشمارفواصل زمانی سرویس

)خواندن کيلومترشمار  ماهها
یا ماه ها هر کدام زودتر 

فرا برسد(

X1000
km

1020304050607080

X1000
miles

612182430364248

شاسی و بدنه

26
سيسبک ها و گردگيرهاي سيستم 

III I12تعليق

دسته دنده گيربکس معمولي 27
II-

روغن گيربکس معمولي )شامل 28
II48دیفرانسيل جلو(

روغن گيربکس اتوماتيک )شامل 29
II24دیفرانسيل جلو(

روغن بخش تقسيم نيرو )مدل های 30
)4WDIRIR

I:12
R:48

روغن دیفرانسيل عقب )مدل های 31
)4WDIRIR

I:12
R:48

IIII12سيستم تعليق جلو و عقب32

IIIIIIII6الستيک ها و فشار باد آنها33

چراغ ها، بوق، برف پاک کن و شيشه 34
IIIIIIII6شوي

-RRRRفيلتر تهویه هوای مطبوع35
IIII12   تهویه هوای مطبوع/ گاز خنک کننده

عملکرد تعمير و نگهداری:             I: بازرسی
                                            R: تعویض، تغيير یا روانکاری

                                               2-6 نگهداری
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توجه:
1. پس از تعویض روغن موتور، اطالعات تعمير و نگهداری روغن موتور را صفر نمایيد. )f صفحه 535(

2. پس از گذشت 24 ماه، یا درصورت رانندگی بيش از )km )18000 miles  30000 حتی اگر نشانگر یادآوری زمان 
تعمير و نگهداری نمایش داده نشود، فيلتر روغن و روغن موتور را تعویض نمایيد.

هنگامی که کمتر از )km )18000 miles 30000 رانندگی کرده اید، یادآور تعميرونگهداری ظاهر می شود.
3. پس از )48000 miles( km 80000 یا 48 ماه اول بازرسی نمایيد و سپس هر)km )12000 miles 20000 یا 12ماه 

بازرسی نمایيد.
  4. پس از )100000 miles( km 160000 اول تعویض نمایيد و پس از آن هر )km )50000 miles 80000   تعویض نمایيد.

5. شامل فيلتر درون باک سوخت.
6. درصورت استفاده از سوخت نامناسب )دارای ناخالصی(، فواصل زمانی تعمير و نگهداری را به نصف )1/2( برسانيد. 

7. موتور 3ZR-FAE  مخصوص فقط کشورهای سنگاپور، تائيتی و هونگ کونگ
*: جهت تشخيص نوع مبدل کاتاليک )کاتاليست کانورتر(، با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگيرید.
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برای مواردی در برنامه که نيازمند سرویس به دفعات بيشتر مشابه شرایط سخت هستيد، 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 ذوب شده

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه بازرسي لنت ها و درام هاي ترمز   

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 )3000 miles 5000 یا 3 ماه بازرسي غربيلک فرمان، اتصاالت و جعبه دنده فرمان

هر )Km )6000 miles 10000 یا 12 ماه گردگيرهای پلوس

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 1 را مطالعه نمایيد.<<

  برنامه تعمير و نگهداري اضافي )بجز کشور آفريقای جنوبی(



 2-6 نگهداری510

A-2 : رانندگي در جاده هاي خاکي

 تعویض روغن موتور )موتور بنزینی و موتور دیزلی فاقد 
را مطالعه  >>توجه 2   )*DPNR و   DPF کاتاليک  مبدل 

نمایيد.<<
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه

 تعویض فيلتر روغن موتور )موتور بنزینی و موتور دیزلی 
را   2 >>توجه   )*DPNR و   DPF کاتاليک  مبدل  فاقد 

مطالعه نمایيد.<<
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه

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

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه بازرسي لنت ها و درام هاي ترمز 

هر )Km )3000 miles 5000 یا 3 ماه     بازرسی لنت ها و دیسک های ترمز

هر )Km )9000 miles 15000 تعویض فيلتر تهویه هوای مطبوع

A-3 : فقط موتور دیزلی: 
       رانندگی مداوم در مسيرهای بيش از )2000m )6252ft باالتر از سطح دریا

و   DPF کاتاليک  مبدل  )فاقد  موتور  روغن  تعویض   
 )*DPNR

      >>توجه 2 را مطالعه نمایيد.<<
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه
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                                               2-6 نگهداری

B-1: رانندگي با خودروي داراي بار سنگين )به طور مثال استفاده از باربند سقفي و یا حمل کننده بار 
سقفی و غيره(

 تعویض روغن موتور )موتور بنزینی و موتور دیزلی فاقد مبدل 
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماهکاتاليک DPF و DPNR *( >>توجه 2 را مطالعه نمایيد.<<

 تعویض فيلتر روغن موتور )موتور بنزینی و موتور دیزلی فاقد مبدل 
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماهکاتاليک DPF و DPNR *( >>توجه 2 را مطالعه نمایيد.<<

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه بازرسي لنت  ها و درام هاي ترمز  

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(

)شامل   / اتوماتيک  گيربکس  روغن  تعویض  یا  بازرسي   
دیفرانسيل جلو(

I: هر )Km )24000 miles 40000 یا 24 ماه
R: هر )Km )48000 miles 8000 یا 48 ماه

 )4WD فقط مدل های( 20000 یا 24 ماه تعویض روغن بخش تقسيم نيرو Km )12000 miles( هر

 )4WD فقط مدل های( 20000 یا 24 ماه تعویض روغن دیفرانسيل عقب Km )12000 miles( هر

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 1 را مطالعه نمایيد.<<



 2-6 نگهداری512

B-1: رانندگي در مسيرهای کوتاه تر از )8km )5miles به دفعات در شرایط دمایی زیر صفر

 تعویض روغن موتور )موتور بنزینی و موتور دیزلی فاقد مبدل 
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماهکاتاليک DPF یا DPNR*(>>توجه 2 را مطالعه نمایيد.<<

دیزلی  موتور  و  بنزینی  موتور)موتور  روغن  فيلتر  تعویض   
مطالعه  را   2 DPNR*(>>توجه  یا   DPF کاتاليک  مبدل  فاقد 

نمایيد.<<
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه

پليس،  مانند خودروی  مسيرهای طوالنی  در  پایين  با سرعت  رانندگی  یا  موتور/  کردن  کار  درجا   :B-3
تاکسی یا فروشندگان سيار

 تعویض روغن موتور )موتور بنزینی و موتور دیزلی فاقد 
  )*DPNR یا DPF مبدل کاتاليک

     >>توجه 2 را مطالعه نمایيد.<<
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه

 تعویض فيلتر روغن موتور )موتور بنزینی و موتور دیزلی 
)*DPNR یا DPF فاقد مبدل کاتاليک

     >>توجه 2 را مطالعه نمایيد.<<
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه بازرسی لنت ها و درام های ترمز

هر )Km )3000 miles 5000 یا 3 ماه بازرسي دیسک ها و لنت های ترمز
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                                               2-6 نگهداری

B-5 : رانندگي با سرعت باال و به صورت مداوم )%80 یا بيشتر از حداکثر سرعت خودرو( برای بيش از 2 ساعت

 تعویض روغن گيربکس معمولي )شامل روغن دیفرانسيل 
      جلو(

هر )Km )24000 miles 40000 یا 48 ماه

I: هر )24000 miles( Km 40000 یا 24 ماه بازرسي یا تعویض روغن )شامل دیفرانسيل جلو(
R: هر )Km )48000 miles 80000 یا 48 ماه

)4WD فقط مدل های( 20000 یا 24 ماه تعویض روغن بخش تقسيم نيرو Km )12000 miles( هر

)4WD فقط مدل های( 20000 یا 24 ماه تعویض روغن دیفرانسيل عقب Km )12000 miles( هر

توجه:
1.  مخصوص پيچ های نصب صندلی و پيچ های نگهدارنده قطعات سيستم تعليق جلو و عقب

2.  پس از تعویض روغن موتور، اطالعات تعمير و نگهداری روغن موتور را صفر کنيد. )f صفحه 535(
   *: برای تشخيص نوع مبدل کاتاليک )کاتاليست کانورتر( با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگيرید.
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  برنامه تعمير و نگهداری )مخصوص کشور آفريقای جنوبی(

 2-6 نگهداری

عملکرد تعمير و نگهداری:             I: بازرسی
                                            R: تعویض، تغيير یا روانکاری

فواصل زمانی 
سرویس

خواندن کيلومترشمار

)خواندن  ماهها
کيلومترشمار یا 
ماه ها هر کدام 
زودتر فرا برسد(

X1000km
153045607590

X1000miles
91827364554

قطعات اصلی موتور

تسمه موتور1
موتور بنزینی
موتور دیزلی

llllll12

در)km )65000miles 105000 اوليه یا هر 72 ماه بازرسی شود. 
پس از هر )km  )9000 miles 15000 ، یا 12 ماه بازرسی شود.

RRRRRR12روغن موتور2

RRRRRR12فيلتر روغن موتور3

III24سيستم سرمایش و گرمایش4

مایع خنک کننده موتور5
-III»توجه 1 را مطالعه کنيد.«

شلنگ  های خنک کننده روغن 6
موتور و اتصاالت )درصورت مجهز بودن(

III24

اتصــاالت 7 و  اگــزوز  لوله هــای 
IIIIII12نصــب

سيستم استارت

-Rشمع )موتور بنزینی(8

IIIIII12باتری9

سوخت و سيستم های کنترل کننده گازهای آالینده

10

فيلتر سوخت 
موتور بنزینی

»به توجه 2 مراجعه نمایيد.«
موتور دیزلی

R

RRR24
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                                               2-6 نگهداری

عملکرد تعمير و نگهداری:             I: بازرسی
                                            R: تعویض، تغيير یا روانکاری

فواصل زمانی 
سرویس

خواندن کيلومترشمار

)خواندن  ماهها
کيلومترشمار یا 
ماه ها هر کدام 
زودتر فرا برسد(

X1000 km  
153045607590

X1000 miles 
91827364554

سوخت و سيستم های کنترل کننده گازهای آالینده

lllRllفيلتر تميزکننده هوا11
I :24
R:48

ــل 12 ــراق گازوئي ــل از احت دود حاص
ــی( ــور دیزل ll48)موت

13
هاي  لوله  سوخت،  مخزن  درپوش 
کنترل  سوپاپ  و  اتصاالت  سوخت، 

بخار سوخت 
lll24

ll24کنيستر دوده )موتور بنزینی(14
شاسی و بدنه

lll24پدال ترمز و ترمز دستي15

16
لوله ها و درام هاي ترمز

و  دستی  ترمز  لوله های  )شامل 
درام های ترمز(

lll24

llllll12لنت ها و دیسک هاي ترمز17

lRlRlRروغن ترمز18
I :12
R:24

llllll12روغن کالچ19

llllll12لوله ها و شلنگ هاي ترمز20

پمپ خأل مخصوص بوستر ترمز 21
-هر miles( 200000 km 120000( تعویض شود.)موتور دیزلی(

غربيلک فرمان،  اتصاالت و جعبه 22
دنده فرمان

llllll12

llllll24گردگيرهای پلوس23
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عملکرد تعمير و نگهداری:             I: بازرسی
                                            R: تعویض، تغيير یا روانکاری

فواصل زمانی 
سرویس

خواندن کيلومترشمار

)خواندن  ماهها
کيلومترشمار یا 
ماه ها هر کدام 
زودتر فرا برسد(

X1000km
153045607590

X1000miles
91827364554

شاسی و بدنه

ll48روغن گيربکس معمولي26

روغن گيربکس اتوماتيک 27
)شامل دیفرانسيل جلو(

ll36

روغن بخش تقسيم نيرو 28
)4WD مدل های(

lRlRlR
I :12
R:48

روغن دیفرانسيل عقب 29
)4WD مدل های(

lRlRlR
I :12
R:48

llllll12سيستم تعليق جلو و عقب30

llllll12الستيک ها و فشار باد آنها31

چراغ ها، بوق، برف پاک کن و 32
شيشه شوي

llllll12

فيلتر تهویه هوای مطبوع33
»توجه 3 را مطالعه نمایيد.«

RRRRRR-

llllll12 تهویه هوای مطبوع/ گاز خنک کننده

توجه:
1. هر )10000miles( km 160000 ، و سپس هر )km )50000miles 80000، تعویض نمایيد.

2. شامل فيلتر مخزن سوخت می شود.
3. امکان تعویض در هر )km )14000miles 22500، وجود دارد.

 2-6 نگهداری
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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 ذوب شده

هر )Km )9000 miles 15000 یا 12 ماه بازرسي لنت ها و درام هاي ترمز   

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه بازرسي لنت ها و دیسک هاي ترمز

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه بازرسي لوله ها و شلنگ های ترمز

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه بازرسي سيبک ها و گردگيرهاي سيستم تعليق

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه بازرسي غربيلک فرمان، اتصاالت و جعبه دنده فرمان

هر )Km )4500 miles 7500 یا 12 ماه بازرسی گردگيرهای پلوس

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه بازرسي سيستم تعليق جلو و عقب

 سفت کردن پيچ و مهره هاي شاسي و بدنه 
هر )Km )9000 miles 15000 یا 12 ماه      >>توجه 1 را مطالعه نمایيد.<<

  برنامه تعمير و نگهداري اضافي )کشور آفريقای جنوبی(

                                               2-6 نگهداری
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A-2 : رانندگي در جاده هاي خاکي

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه تعویض روغن موتور 

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه تعویض فيلتر روغن موتور 

I: هر )Km )4500 miles 7500 یا 12 ماه بازرسي یا تعویض فيلتر تميز کننده هوا
R: هر )Km )36000 miles 60000 یا 48 ماه

هر )Km )9000 miles 15000 یا 12 ماه بازرسي لنت ها و درام هاي ترمز 

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه بازرسي لنت ها و دیسک هاي ترمز

هر )Km )9000 miles 15000 تعویض فيلتر سيستم تهویه هوای مطبوع 

A-3 : فقط موتور دیزلی: 
       رانندگی مداوم در مسيرهای بيش از )2000m )6252ft باالتر از سطح دریا

هر )4500 miles( Km 7500 یا 6 ماه تعویض روغن موتور )فقط موتور دیزلی(

 2-6 نگهداری



519
ت  

اقب
مر

 و 
ری

دا
گه

ن

6 

B-1: رانندگي با خودروي داراي بار سنگين )به طور مثال استفاده از باربند سقفي و یا حمل کننده بار 
سقفی و غيره(

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه تعویض روغن موتور

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه تعویض فيلتر روغن موتور 

هر )Km )9000 miles 15000 یا 12 ماه بازرسي لنت  ها و درام هاي ترمز  

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه بازرسي لنت ها و دیسک هاي ترمز

 تعویض روغن گيربکس معمولي 
هر )27000 miles( Km 45000 یا 48ماه     )شامل روغن دیفرانسيل جلو(

)شامل   / اتوماتيک  گيربکس  روغن  تعویض  یا  بازرسي   
دیفرانسيل جلو(

I: هر )Km )27000 miles 45000 یا 36 ماه
R: هر )Km )54000 miles 90000 یا 72 ماه

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه بازرسي سيستم تعليق جلو و عقب

 سفت کردن پيچ  ها و مهره هاي شاسي و بدنه
     >>توجه 1 را مطالعه نمایيد.<<

هر )Km )9000 miles 15000 یا 12 ماه

                                               2-6 نگهداری
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B-2: رانندگي در مسيرهای کوتاه تر از )8km )5miles  به دفعات در شرایط دمایی زیر صفر

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه تعویض روغن موتور 

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه تعویض فيلتر روغن موتور

پليس،  مانند خودروی  مسيرهای طوالنی  در  پایين  با سرعت  رانندگی  یا  موتور/  کردن  کار  درجا   :B-3
تاکسی یا فروشندگان سيار

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه تعویض روغن موتور 

هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه تعویض فيلتر روغن موتور 

هر )Km )9000 miles 15000 یا 12 ماه بازرسی لنت ها و درام های ترمز
هر )Km )4500 miles 7500 یا 6 ماه بازرسي دیسک ها و لنت های ترمز

B-4: 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 
هر )Km )27000 miles 45000 یا 48 ماه      جلو(

 بازرسي یا تعویض روغن )گيربکس اتوماتيک شامل 
دیفرانسيل جلو(

I: هر )Km )27000 miles 45000 یا 36 ماه

I: هر )Km )54000 miles 90000 یا 72 ماه

 2-6 نگهداری

 توجه:
1. مخصوص پيچ های نصب صندلی و پيچ های نگهدارنده قطعات سيستم تعليق جلو و عقب
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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 539(

 آب گرم
 جوش شيرین

 گریس
 آچار فرانسه )براي پيچ هاي بست ترمينال باتری(

 آب مقطر

مقدار مایع خنک کننده موتور 
)f صفحه 537(

 " 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 532(

  " روغن موتور اصلي تویوتا " یا مشابه
 پارچه یا دستمال کاغذي

 قيف )فقط براي افزودن روغن موتور استفاده مي شود(

                   3-6 نگهداری قابل انجام توسط مالک
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ابزارها و موادموارد

 فيوزهاي با آمپر مشابه فيوز اصليفيوزها  )f صفحه 572(

المپ چراغ ها  )f صفحه 587(

 المپ هایي با توان و تعداد مشابه با المپ اصلی
 پيچ گوشتي چهارسو

 پيچ گوشتي دوسو
 آچار

 رادیاتور و کندانسور و اینترکولر
)f صفحه 538(

_

 گيج فشار الستيکفشار باد الستيک )fصفحه 561(
 منبع هواي فشرده

 آب یا مایع شيشه شوي حاوي ضدیخ )براي استفاده در زمستان(مایع شيشه شوي )fصفحه 544(
 قيف )فقط براي افزودن آب یا مایع شيشه شوي استفاده مي شود(

3-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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 هشدار
محفظه موتور شامل مکانيزم ها و مایعات متعددی است که ممکن است ناگهان حرکت کرده،  داغ  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.
 حين کار در نزديکي فن خنک کننده الکتريکی يا دريچه رادياتور

 خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند:
از قرارداشتن سوئيچ موتور در وضعيت خاموش "OFF" 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 538(
 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 538(

 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.
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 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.

3-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 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 جانبي نگهدارنده را به سمت چپ فشار داده و درب 

موتور 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 روی سر یا بدن جلوگيری می  نماید.

 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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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 قراردادن جک

قرار دادن  قرار دهيد.  زير خودرو  به طور صحيح  را  از جک، آن  استفاده  با  بردن خودرو  باال  درصورت 
نادرست جک به خودرو صدمه زده و منجر به آسيب های جسمی می گردد.

جلو

عقب
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 هشدار

 باال آوردن خودرو  
برای کاهش احتمال بروز آسيب های جسمی جدی یا مرگ به پيشگيری های زیر توجه نمایيد:

 مطابق تصویر زیر با استفاده از جک خودرو را باال آورید.

 درصورت استفاده از جک، از دستورالعمل های کتاب راهنمای جک پيروی نمایيد.
 از جک نامناسب برای خودرو استفاده نکنيد.

 درصــورت مهــار کــردن خــودرو فقــط بوســيله جــک از قــرار دادن قســمتی از بــدن در زیــر خــودرو خــودداری 
. یيد نما

 همواره از جک و/ یا جک وسایل نقليه که روی سطح صاف و سخت قرار گرفته، استفاده نمایيد.
 هنگام مهار کردن خودرو بوسيله جک هرگز موتور را روشن نکنيد.

   خــودرو را روی ســطح صــاف و محکــم متوقــف نمایيــد، ترمــز دســتی را بدرســتی درگيــر کــرده و دســته دنــده 
را در موقعيــت پــارک P  )خودروهــای مجهــز بــه گيربکــس اتوماتيــک یــا CVT(  یــا دنــده عقــب R  )خودروهــای 

مجهــز بــه گيربکــس معمولــی( قــرار دهيــد.
   از قرار گرفتن درست جک در نقطه جک اطمينان حاصل نمایيد. 

    بــاال آوردن خــودرو درصــورت قــرار گرفتــن نادرســت جــک منجــر بــه صدمــه دیــدن خــودرو و همچنيــن افتــادن 
خــودرو از روی جــک می گــردد.

 درصورت قرار داشتن فردی در خودرو از باال آوردن خودرو خودداری نمایيد.
 هنگام باال آوردن خودرو، هيچ جسمی را روی قسمت باالیی یا زیر جک قرار ندهيد.
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  محفظه موتور                                                                               
3ZR-FE 3 وZR-FAE موتورهاي    

جعبه فيوز )f صفحه 572(                                 

مخزن مایع خنک کننده موتور )f صفحه 537(                            

درپوش مخزن روغن موتور )f صفحه 534(                              

باتري )f صفحه 539(    

تميزکننده هوا )f صفحه 546(     

رادیاتور )f صفحه 538(   

کندانسور  )f صفحه 538(       

فن خنک کننده الکتریکي      

 گيــج )ميلــه اندازه گيــری( ســطح روغــن موتــور

)f صفحه 532(      

مخزن مایع شيشه شوي )f صفحه 544(                                       
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2AR-FE موتور 

جعبه فيوز )f صفحه 572(                                

مخزن مایع خنک کننده موتور )f صفحه 537(                                 

درپوش مخزن روغن موتور )f صفحه 534(                          

باتري )f صفحه 539(   

تميزکننده هوا )f صفحه 546(   

رادیاتور )f صفحه 538(  

کندانسور )f صفحه 538(    

فن خنک کننده الکتریکی

ــور ــن موت ــطح روغ ــری( س ــه اندازه گي ــج )ميل  گي

)f صفحه 532(   

مخزن مایع شيشه شوي )f صفحه 544(               
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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

2AD-FTV موتور 

جعبه فيوز )f صفحه572(                     

مخزن مایع خنک کننده موتور )f صفحه 537(                                 

درپوش مخزن روغن موتور )f صفحه 534(                          

فيلتر روغن )f صفحه 550(   

تميزکننده هوا )f صفحه 546(   

باتري )f صفحه 539(   

رادیاتور )f صفحه 538(    

اینترکولر )f صفحه 538( 

کندانسور )f صفحه 538(   

فن خنک کننده الکتریکی

گيج )ميله اندازه گيری( سطح روغن موتور

 )f صفحه 532(   

مخزن مایع شيشه شوي )f صفحه 544(                 



532

 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.

3ZR-FE 3 وZR-FAE 2 موتورهایAR-FE موتور 

3 گيج را تميز و پاک کنيد.

2AD -FTV موتور 

3-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

4 گيج مسطح : گيج را دوباره کاماًل جا بزنيد.

 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

 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 مورد نياز را آماده سازید.

f صفحه 688انتخاب روغن موتور

 ميزان روغن
)کم f پر(

 موتور بنزینی
1.5 L )1.6 qt.,1.3 Imp.qt (  

 موتور دیزلی
1.6 L )1.7 qt., 1.4 Imp.qt (  

قيف تميزوسایل

  1 درپوش را در خالف جهت عقربه های ساعت چرخانده و پياده نمایيد.

  2 روغن موتور را آهسته افزوده و گيج را کنترل نمایيد.

3 درپوش را در جهت عقربه هاي ساعت چرخانده و سفت کنيد.

3ZR-FE 3 وZR-FAE 2 موتورهایAR-FE موتور 

2AD -FTV موتور 
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 مصرف روغن موتور
مقدار معينی 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 مداوم سرعت

 کارکردن موتور به صورت درجا برای مدت طوالنی یا زمانی که به دفعات در ترافيک سنگين رانندگی می کنيد.
 پس از تعويض روغن موتور )فقط موتور ديزلی(

اطالعات تعمير و نگهداری روغن موتور باید صفر شود، روش های زیر را انجام دهيد:
    خودروهای فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند

  1 صفحه نمایش را به حالت مسافت سفری f( A صفحه 116( تغيير دهيد و سپس سوئيچ موتور را در موقعيت 

"LOCK"  قرار دهيد.    

  2 هنگام فشار دادن دکمه تغيير صفحه نمایش مسافت سفری/ کيلومتر شمار  )f صفحه 116(، سوئيچ موتور را 

در موقعيت روشن "ON" قرار دهيد. )موتور را استارت نزنيد زیرا حالت صفر شدن لغو می شود.( 

3 به فشار دادن و نگه داشتن دکمه ادامه دهيد تازمانيکه صفحه نمایش مسافت سفری "0000" را نشان دهد.

    خودروهای مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند

  1 صفحه نمایش را به حالت سفری f( A صفحه 116( تغيير دهيد و سپس موتور را خاموش نمایيد.

  2 هنگام فشار دادن دکمه تغيير صفحه نمایش مسافت سفری/ کيلومتر شمار  )f صفحه 116(، سوئيچ موتور 

را در موقعيت روشن "IGNITION ON " قرار دهيد. )موتور را استارت نزنيد زیرا حالت صفر شدن لغو می شود.( 

3 به فشار دادن و نگه داشتن دکمه ادامه دهيد تازمانيکه صفحه نمایش مسافت سفری "0000" را نشان دهد.
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 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 
گردد.  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

 روغن موتور سوخته را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

 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 درصورت تعویض روغن موتور، سطح روغن روی گيج را کنترل نمایيد.
 پس از پرکردن روغن، درپوش را کاماًل سفت نمایيد.
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  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 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 مانند 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.  

رادیاتور،کندانسور و اینترکولر )فقط موتور دیزلی( را کنترل کرده و هرگونه مواد خارجي را تميز نمایيد. اگر هرکدام از 
قطعات بيش از حد کثيف است یا از شرایط آن مطمئن نيستيد،  براي بازرسي خودرو به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه 

نمایيد.

  رادياتور،کندانسور و اينترکولر

 هشدار

 حين داغ بودن موتور
از دست زدن به رادیاتور، کندانسور یا اینترکولر خودداري نمایيد، چرا که این قطعات داغ بوده و مي توانند منجر به 

صدمات جسمي جدي نظير سوختگي شدید گردند.

3-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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معني عالئم روي باتري به شرح زیر است :

را  مستقيم  شعله  سيگارنکشيد،  
نزدیک نکنيد، جرقه نزنيد.

اسيد باتري

به دستورالعمل عملکرد توجه نمایيداز عينک محافظ استفاده کنيد.

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.

A تيپ 
 اتصاالت

 بست هاي پایين نگه دارنده.

  باتري

عالئم هشدار

3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

باتری را طبق موارد زیر کنترل و بررسی نمایيد.
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B تيپ 
 اتصاالت 

 بست هاي پایين نگه دارنده.

  بررسی مايع باتری
بررسی نمایيد که سطح مایع باتری بين "UPPER LEVEL"  و  "LOWER LEVEL"  قرار داشته باشد.

 "UPPER LEVEL"  سطح باال
  "LOWER LEVEL"  سطح پایين

عالمت   زیر  یا  نزدیک  باتری  مایع  سطح  درصورتيکه 
"LOWER LEVEL"  باشد، آب مقطر اضافه نمایيد.

  اضافه کردن آب مقطر
  1 درپوش را باز نمایيد.

  2 آب مقطر اضافه نمایيد.

 درصورتيکه عالمت "UPPER LOWER"   دیده نشود، سطح 
مایع را با نگاه مستقيم به سلول بررسی نمایيد.

3 درپوش را در جای خود قرار داده و محکم نمایيد.

3-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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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(
موتور روشن نمی شود. جهت آماده سازی سيستم موارد زیر را انجام دهيد.

  1 دسته دنده را در موقعيت پارک P )خودروهای مجهز به گيربکس اتوماتيک یا CVT( قرار داده و یا حين قراردادن 

دسته دنده در موقعيت دنده خالص N )خودروهای مجهز به گيربکس معمولی( پدال ترمز را نيز فشار دهيد.
  2 درب ها را باز کرده و سپس ببندید.

3 موتور را مجدد استارت بزنيد.

 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 کردن یا باز کردن قفل 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 نخورد. با این وجود ، با تالش دوباره ممکن است 

موتور عادی عمل کند.
 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 موتور، حتی پس از چند بار استارت زدن روشن نشود، با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگيرید.

3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک
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 هشدار

 مواد شيميايي باتري
باتري حاوي اسيد سولفوریک خورنده 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 با تهویه نامناسب خودداري نمایيد.
 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 نگه دارید.
 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.

3-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 توجه
 حين شارژ باتري

هرگز حين روشن بودن موتور، باتري را شارژ نکنيد. همچنين مراقب باشيد که تمام تجهيزات  جانبي خاموش باشند.
 حين اضافه نمودن آب مقطر

آب مقطر را بيش از اندازه اضافه نکنيد. درصورت پاشيده شدن آب مقطر حين شارژ مجدد باتری ممکن است باتری 
دچار خوردگی شود.
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  مايع شيشه شوي

 فاقد گيج )ميله اندازه گيری(
اگر شيشه شوي کار نمي کند، ممکن است مخزن شيشه شوي 

خالي باشد. مایع شيشه شوي اضافه کنيد.

 مجهز به گيج )ميله اندازه گيری(
درصورت قرارداشتن سطح مایع شيشه شوی نزدیک به عالمت  

"LOW"، مایع شيشه شوی اضافه نمایيد.

 نحوه استفاده از گيج )ميله اندازه گيری- درصورت 
مجهز بودن(

با مشاهده وضعيت سطح مایع روی حفره های پر شده از مایع شيشه 
شوی در گيج، می توان سطح مایع شيشه شوی را بررسی نمایيد. 
درصورتيکه سطح مایع در زیر حفره دوم از پایين قرار داشته باشد 

)موقعيت "LOW"(، مخزن را از مایع شيشه شوی پرکنيد.

سطح مایع 
شيشه شوی

3-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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 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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3ZR- FE و
 3ZR- FAE موتورهای 

  1 بست ها را باز کنيد.

  2 درپوش را برداشته و فيلتر تميزکننده هوا را خارج نمایيد.

سطح بيروني فيلتر را بازرسي نمایيد و در صورتي که 
به شدت کثيف است، فيلتر را تعویض نمایيد. اگر فيلتر 
براي  فشرده  هواي  از  گرفته،  و خاک  گرد  فقط کمی 

تميزکردن گرد و خاک فيلتر استفاده نمایيد.

  فيلتر تميزکننده هوا
فيلتر تميزکننده هوا را به روش زیر کنترل نمایيد.

باالیی  پوشش  و سپس  کرده  درگير  کاماًل  را  بست ها   3  

تميز کننده هوا را با استفاده از گيره محکم نمایيد.

3-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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2AR- FE موتورهای 
  1 بست ها را باز کنيد.

  2 درپوش را برداشته و فيلتر تميزکننده هوا را خارج نمایيد.

سطح بيروني فيلتر را بازرسي نمایيد و در صورتي که 
به شدت کثيف است، فيلتر را تعویض نمایيد. اگر فيلتر 
براي  فشرده  هواي  از  گرفته،  و خاک  گرد  فقط کمی 

تميزکردن گرد و خاک فيلتر استفاده نمایيد.

باالیی  پوشش  و سپس  کرده  درگير  کاماًل  را  بست ها   3  

تميز کننده هوا را با استفاده از گيره محکم نمایيد.
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2AD- FTV موتورهای 
  1 بست ها را باز کنيد.

  2 درپوش را برداشته و فيلتر تميزکننده هوا را خارج نمایيد.

سطح بيروني فيلتر را بازرسي نمایيد و در صورتي که 
به شدت کثيف است، فيلتر را تعویض نمایيد. اگر فيلتر 
براي  فشرده  هواي  از  گرفته،  و خاک  گرد  فقط کمی 

تميزکردن گرد و خاک فيلتر استفاده نمایيد.

باالیی  پوشش  و سپس  کرده  درگير  کاماًل  را  بست ها   3  

تميز کننده هوا را با استفاده از گيره محکم نمایيد.
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 هشدار

 جلوگيري از تنفس گرد و خاک
براي تميزکردن فيلتر تميزکننده هوا  به وسيله هوای فشرده، 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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  فيلتر سوخت )فقط موتور ديزلی(

با این وجود انجام این کار مشکل است،  ممکن است بخواهيد آب درون فيلتر سوخت را خودتان تخليه نمایيد. 
توصيه می شود این کار را به نمایندگی مجاز تویوتا بسپارید. حتی اگر تصميم به تخليه آب از فيلتر سوخت را دارید، 

با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگيرید.
درصورت نمایش پيغام هشدار "DRAIN WATER FROM FUEL FILTER" روی صفحه نمایش چند منظوره و 

شنيده شدن صدای آژیر، الزم است آب از فيلتر سوخت تخليه شود. )f صفحه 631(
  1 خودروهای فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند:

سوئيچ موتور را در موقعيت "LOCK" قرار دهيد.
خودروهای مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند:

موتور را خاموش کنيد.
  2 سينی کوچکی در زیر پيچ تخليه قرار دهيد و آب و سوخت خارج شده را جمع نمایيد.

  3 پيچ تخليه را در خالف جهت عقربه های ساعت دوتا دو و 

نيم دور بچرخانيد.
شل بودن پيچ تخليه بيش تر از این مقدار باعث چکه کردن 

آب از اطراف پيچ تخليه می شود.

ادامه  تازمان خارج شدن سوخت  را  پمپ کردن  عملکرد   4  

دهيد.

  5 پس از تخليه آب، پيچ تخليه را با دست سفت نمایيد.

3-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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 تخليه آب از فيلتر سوخت )فقط خودروهای فرمان سمت چپ(
  1 مطابق شکل، بست فشاری را جدا نمایيد.

  2 بست ها را آزاد کرده و پوشش را جدا نمایيد.

  3 برای نصب، عکس مراحل فوق اقدام نمایيد.
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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

 آج جدید
 نشانگر سایش آج
 آج سایيده شده

"  و غيره بر  محل نشانگر سایش آج به وسيله عالئم "TWI"  یا "
روي دیوارهاي هر الستيک نمایش داده مي شود.

وضعيت الستيک زاپاس و فشار آن را درصورت جا به جا نکردن 
کنترل  نمایيد.
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  جابه جا نمودن الستيک ها

الستيک ها را به ترتيب نمایشي در تصویر جا به جا نمایيد.

 خودروهای فاقد چرخ زاپاس معمولی                        

:2WD مدل های
 10000 km )6000 miles( براي یکسان سازي سایش الستيک و کمک به افزایش عمر الستيک، تویوتا توصيه می کند هر

الستيک ها را جابه جا نمایيد.
پس از جابه جا کردن الستيک ها، سيستم هشدار فشار باد الستيک ها را فعال نمایيد )درصورت مجهز بودن(

:4WD مدل های
 5000 km )3000 miles( براي یکسان سازي سایش الستيک و کمک به افزایش عمر الستيک، تویوتا توصيه می کند هر

الستيک ها را جابه جا نمایيد.
پس از جابه جایی الستيک ها سيستم هشدار فشار باد الستيک را دوباره فعال نمایيد. )درصورت مجهز بودن(

 خودروهای مجهز به چرخ زاپاس معمولی

جلوجلو
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  سيستم هشدار فشار باد الستيک )درصورت مجهز بودن(

خودروی شما مجهز به سيستم هشدار فشار باد الستيک می باشد که با استفاده از سوپاپ های هشدار فشار باد الستيک 
و فرستنده ها پيش از بروز مشکل جدی فشار پایين باد الستيک را شناسایی می کند.

درصورت افت فشار باد الستيک تا زیر مقدار توصيه شده، با روشن شدن چراغ هشدار راننده مطلع می شود. )صفحه 
)619

 نصب سوپاپ هشدار فشار باد الستيک و فرستنده ها
 هنگام تعویض الستيک ها یا چرخ ها، سوپاپ های هشدار فشار بادو فرستنده  را نصب نمایيد.

درصورت نصب سوپاپ های هشدار فشار باد الستيک و فرستنده های جدید، کدهای ID جدیدی در کامپيوتر بخش 
هشدار فشار باد الستيک ثبت می شودو سيستم هشدار فشار باد الستيک ها فعال می گردد. سوپاپ های هشدار فشار 

باد الستيک و فرستنده کدهای ID ثبت شده را توسط نمایندگی مجاز تویوتا ثبت نمایيد. )f صفحه 556(
 فعال کردن سيستم هشدار فشار باد الستيک

 درصورت تغيير دادن سايز الستيک ها، سيستم هشدار فشار باد الستيک ها را فعال نماييد.
هنگام فعال شدن سيستم هشدار فشار باد الستيک ها، فشار باد الستيک حال حاضر به عنوان فشار مرجع تنظيم 

می گردد.

3-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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 نحوه فعال سازی سيستم هشدار فشار باد الستيک ها
  1 درمکان امنی خودرو را پارک نمایيد و سوئيچ موتور را در موقعيت "LOCK" )خودروهای فاقد سيستم ورود و 

استارت هوشمند( یا خاموش "OFF" )خودروهای مجهز به سيستم ورودو استارت هوشمند( قرار دهيد.
     هنگامی که خودرو درحال حرکت است فعال سازی انجام نمی گيرد.

  2 فشار باد الستيک را در سطح فشار باد الستيک سرد توصيه شده تنظيم نمایيد. )f صفحه 696(

از تنظيم فشار باد الستيک در سطح فشار باد الستيک سرد توصيه شده مطمئن شوید. بر اساس این سطح فشار 
باد، سيستم هشدار فشار باد الستيک فعال می شود.

 IGNITION ON  خودروهای فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند( یا روشن( "ON" 3 سوئيچ موتور را در موقعيت روشن  

)خودروهای مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند( قرار دهيد.
را فشار  باد الستيک    4 کليد صفرکردن سيستم هشدار فشار 

داده و نگه دارید.
تا زمانی که چراغ هشدار فشار باد الستيک 3 مرتبه به آرامی 

چشمک بزند.

  ،"ON" 5 خودروهای فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند: درصورت قرار داشتن سوئيچ موتور در موقعيت روشن  

چند دقيقه منتظر بمانيدو سپس سوئيچ موتور را در موقعيت "ACC" یا " LOCK" قرار دهيد.
خودروهای مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند: درصورت قرار داشتن سوئيچ موتور در موقعيت روشن 
"IGNITION ON" ، چند دقيقه منتظر بمانيد و سپس سوئيچ موتور را در موقعيت خاموش " OFF" قرار دهيد.
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ID ثبت کدهای 
سوپاپ هشدار فشار باد الستيک و فرستنده، مجهز به کد ID خاصی می باشند. درصورت تعویض سوپاپ هشدار فشار 

باد الستيک و فرستنده، الزم است کد ID ثبت گردد.
این کد را توسط نمایندگی مجاز تویوتا ثبت نمایيد.

 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.

 تعويض الستيک ها وچرخ ها )خودروهای مجهز به سيستم هشدار فشار باد الستيک(
درصورت ثبت نشدن کد ID سوپاپ هشدار فشار باد الستيک و فرستنده، سيستم هشدار فشار باد الستيک به درستی 
کار نمی کند. پس از رانندگی حدود 20 دقيقه، چراغ هشدار فشار باد الستيک به مدت یک دقيقه چشمک زده و برای 

نشان دادن وجود عيب در سيستم روشن باقی می ماند.
 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.
 کنترل دائمی فشار باد الستيک ها

سيستم هشدار فشار باد الستيک جایگزین کنترل های دائمی فشار باد الستيک نمی باشد. از کنترل فشار باد الستيک ها 
به عنوان قسمتی از کنترل های روزانه خودرو مطمئن شوید.

 اگر آج الستيک های يخ شکن در اثر سايش به کمتر از ).mm )0.16 in 4  رسيده است.
    اثر الستيک ها به عنوان الستيک یخ شکن از بين رفته است.
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 شرايطی که باعث عملکرد نادرست سيستم هشدار فشار باد الستيک  ها می شود)درصورت مجهز بودن(
 درموارد زیر، سيستم هشدار فشار باد الستيک ها ممکن است به درستی کار نکند.

 استفاده از چرخ های تویوتا غير اصلی
 تعویض الستيک با الستيکی غير اصلی

 تعویض الستيک با الستيکی که دارای سایز توصيه شده نمی باشد.
 درصورت استفاده از زنجير چرخ و غيره

 درصورت استفاده از مهره های قفلی
)RUN FLAT( درصورت استفاده از الستيک ضد پنچری کمکی 

 نصب برچسب رنگی روی شيشه که بر سيگنال امواج رادیویی تأثير می گذارد.
 وجود برف یا یخ فراوان روی خودرو، به ویژه در اطراف چرخ ها یا حفره چرخ ها

 فشار باد الستيک بيشتر از مقدار توصيه شده باشد.
 قرار گرفتن چرخ زاپاس در محلی که باعث دریافت سيگنال ضعيف امواج رادیویی می گردد.*

 قرار داشتن اجسام فلزی در محفظه بار که در دریافت سيگنال تداخل ایجاد می کنند.*
*: فقط خودروهای مجهز به چرخ زاپاس اندازه معمولی

 شرایط زیر بر عملکرد الستيک ها تأثير می گذارد.
 نزدیک به فرستنده تلویزیونی، نيروگاه، پمپ بنزین، ایستگاه رادیویی، صفحه نمایش های بزرگ، فرودگاه یا دیگر 

ساختمان ها که امواج رادیویی قوی یا نویز الکتریکی ایجاد می کنند.
 همراه داشتن رادیوی قابل حمل، تلفن همراه، تلفن بی سيم یا دیگر دستگاه های ارتباطی بی سيم 

 درصورت پارک خودرو، زمان کافی برای اعالم هشدار هنگام استارت زدن یا خاموش کردن ممکن است افزایش یابد.
 درصورت کاهش سریع فشار باد الستيک ها، به عنوان مثال، زمان ترکيدن الستيک، ممکن است سيستم هشدار فعال 

نشود.
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 عملکرد فعال سازی )مقدار دهی اوليه( )خودروهای مجهز به سيستم هشدار فشار باد الستيک(
 پس از تنظيم فشار باد الستيک ها از فعال بودن سيستم مطمئن شوید. قبل از تنظيم فشار باد الستيک ها یا فعال 

کردن سيستم از سرد بودن الستيک ها مطمئن شوید.
اگر به طور تصادفی حين فعال سازی سوئيچ موتور را در موقعيت "LOCK" )خودروهای فاقد سيستم ورود و   
استارت هوشمند( یا خاموش"OFF" )خودروهای مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند( قرار دهيد،در زمان 
بعدی که سوئيچ موتور را در موقعيت روشن"ON" )خودروهای فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند( یا روشن 
"IGNITIONON" )خودروهای مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند( قرار می دهيد نيازی به فشار دادن مجدد 

کليد صفر کردن برای انجام عملکرد فعال سازی اتوماتيک نمی باشد.
 درصورت فشار دادن تصادفی کليد صفر کردن زمانی که به عملکرد فعال سازی نيازی ندارید، هنگام سرد بودن 

الستيک ها، فشار باد الستيک را به ميزان توصيه شده تنظيم کرده و مجدد عملکرد فعال سازی را انجام دهيد.
 وجود نقص در عملکرد فعال سازی سيستم هشدار فشار باد الستيک ها )درصورت مجهز بودن(

به  تنظيمات ثبت نشده و سيستم  زیر،  این وجود، درموارد  با  انجام می گيرد.  فعال سازی درچند دقيقه  عملکرد 
درستی عمل نمی کند. اگر اقدام مکرر برای ثبت تنظيمات فشار باد الستيک ها موفقيت آميز نباشد، جهت بررسی 

خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایيد.
 درصورت عملکرد کليد صفر کردن هشدار فشار باد الستيک، چراغ هشدار فشار باد الستيک ها 3 مرتبه چشمک 

نمی زند.
 از زمان انجام عملکرد فعال سازی و پس از رانندگی در مدت زمان معينی، پس از چشمک زدن چراغ به مدت یک 

دقيقه، چراغ هشدار روشن می شود.
 تأييديه سيستم هشدار فشار باد الستيک

FCCTD:   PAXPMVCO10

توجه:
این دستگاه ها با قسمت 15 قوانين FCC مطابقت دارند. عملکرد آن ها بستگی به دوشرط دارد.

 )1( این دستگاه  ممکن است تداخل مضر ایجاد نکند و )2( این دستگاه هرگونه تداخل دریافتی شامل تداخل هایی 
که منجر به عملکرد ناخواسته می  گردد را می پذیرد.

FCC اخطار
هرگونه تغيير و دستکاری در این دستگاه ها توسط اشخاص می تواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر برای استفاده 

از این دستگاه ها شود.
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 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 بخش انتقال نيرو و همچنين کنترل خطرناک خودرو و تصادف و 
در 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 سایز الستيک توصيه شده تویوتا استفاده کنيد.
  از الستيک هاي با ساختار متفاوت )رادیال، با ساختار 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.
 خودروهای مجهز به چرخ زاپاس سایز کوچک: درصورت نصب چرخ زاپاس سایز کوچک در خودرو، آن را یدک نکشيد.

 فعال سازی سيستم هشدار فشار باد الستيک )درصورت مجهز بودن(
بدون اینکه ابتدا فشار باد الستيک ها را در سطح توصيه شده تنظيم نمایيد، از فعال کردن کليد صفر کردن هشدار 
فشار باد الستيک خودداری نمایيد. درغير این صورت، اگر فشار باد الستيک کم باشد، چراغ هشدار فشار باد 

الستيک ممکن است روشن نشود یا اگر فشار باد الستيک نرمال باشد ممکن است این چراغ روشن شود.
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 توجه
 تعمير يا تعويض الستيک ها، چرخ ها، سوپاپ های هشدار فشار باد الستيک، فرستنده ها و درپوش 

سوپاپ الستيک )خودروهای مجهز به سيستم هشدار فشار باد الستيک(
 هنگام نصب یا پياده کردن چرخ ها، الستيک ها یا سوپاپ های هشدار فشار باد الستيک و فرستنده ها، درصورت 
صدمه دیدن سوپاپ های هشدار فشار باد الستيک و فرستنده ها با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگيرید، درغير 

این صورت به درستی آن را نصب یا پياده نمایيد.
 از نصب درپوش های سوپاپ الستيک مطمئن شوید. درصورت نصب نکردن درپوش سوپاپ الستيک، ممکن 

است آب وارد سوپاپ های هشدار فشار باد الستيک شود و عملکرد آن ها محدود گردد.
 هنگام تعویض درپوش سوپاپ های الستيک، از سوپاپ های غير اصلی استفاده نکنيد، زیرا درپوش ممکن است 

دچار چسبندگی شود.
 از صدمه زدن به سوپاپ های هشدار فشار باد الستيک و فرستنده ها خودداری نماييد. )خودروهای 

مجهز به سيستم هشدار فشار باد الستيک ها(
درصورت تعمير الستيک با استفاده از چسب مایع، ممکن است سوپاپ هشدار فشار باد الستيک وفرستنده ها به 
درستی کار نکنند. درصورت استفاده از چسب مایع، بالفاصله با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعميرگاه های مجاز تماس بگيرید. 

حين تعویض الستيک، از تعویض سوپاپ هشدار فشار باد الستيک و فرستنده ها مطمئن شوید.  )f صفحه 554(
 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.
 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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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 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 699(

 تاثير فشار باد نادرست
رانندگي با الستيک های با باد نادرست منجر به صدمات زیر مي گردد:

 کاهش کارایي سوخت
 کاهش عمر مفيد الستيک

 کاهش ایمني
 صدمه دیدن بخش محرک و انتقال نيرو

اگر الستيک ها به باد کردن 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 گيری کنيد.

 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
 فرمان گيری ضعيف

 منفجر شدن الستيک در صورت داغ شدن بيش از حد الستيک ها
 آب بندي ضعيف مهره هاي الستيک

 تغيير شکل چرخ و / یا جدا شدن الستيک
 امکان باالي صدمه دیدن الستيک براثر خطرات جاده ای

 توجه
 حين بازرسي و تنظيم باد الستيک

 از قراردادن درپوش سوپاپ بر روي آن اطمينان حاصل نمایيد.
بدون درپوش سوپاپ آشغال و رطوبت وارد سوپاپ 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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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 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 هاي با رینگ آلومينيومي استفاده کنيد.
 حين جا به جا کردن، تعمير و تعویض الستيک ها، پس از )km )1000 miles 1600رانندگی، سفت بودن مهره های 

چرخ را کنترل نمایيد.
 مراقب باشيد حين استفاده از زنجير چرخ، به چرخ هاي 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 با رينگ آلومينيومي
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 تعويض چرخ ها)خودروهای مجهز به سيستم هشدار فشار باد الستيک (
چرخ های خودرو مجهز به سوپاپ های هشدار فشار باد الستيک و فرستنده ها می باشند که اجازه می دهد قبل از بروز 
حوادثی که باعث کم شدن فشار باد الستيک می شود سيستم هشدار فشار باد الستيک، هشدار دهد. هرزمان که 

چرخ ها تعویض شوند، سوپاپ های هشدار فشار باد الستيک و فرستنده ها باید نصب شوند.)f صفحه 554(

 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

 مراقب باشيد، مهره ها به شکل سمت باریک به داخل طراحی شده اند. 
نصب مهره ها به شکل سمت باریک به بيرون می تواند منجر به شکستن 
مهره 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.

بخش
 باریک

  v 
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 هشدار

  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 گردد.

 توجه
 تعويض سوپاپ های هشدار فشار باد الستيک و فرستنده ها )خودروهای مجهز به سيستم هشدار فشار 

باد الستيک(
 به دليل تأثير داشتن تعویض یا تعمير الستيک ها بر سوپاپ های هشدار فشار باد الستيک و فرستنده ها، الستيک ها را 

توسط نمایندگی مجاز تویوتا یا دیگر تعميرگاه  های مجاز سرویس نمایيد.
همچنين برای خرید سوپاپ های هشدار فشار باد الستيک و فرستنده ها به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایيد.

 مطمئن شوید درخودرو از چرخ های اصلی تویوتا استفاده شده است. سوپاپ های هشدار فشار باد الستيک و فرستنده                   ها 
ممکن است با چرخ های غير اصلی به درستی کار نکنند.
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 فيلتر تهويه هوای مطبوع

 براي عملکرد موثر سيستم تهويه هوای مطبوع، فيلتر بايد مرتب تعويض شود.

  2 درب جعبه داشبورد را باز کرده و نگهدارنده را آزاد نمایيد.

  3 دوطرف جعبه داشبورد را فشار دهيد تا گيره  ها باز شوند.

  روش پياده کردن

  1 خودروهای فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند: سوئيچ موتور را درموقعيت "LOCK" قرار دهيد.

خودروهای مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند: سوئيچ موتور را خاموش نمایيد.
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  4 درپوش فيلتر را بردارید.

 خودروهای فرمان سمت چپ                 خودروهای فرمان سمت راست

فيلتر  با  را  پياده کرده و آن  را  تهویه مطبوع  فيلتر سيستم   5  

جدید تعویض نمایيد.
 " روی فيلتر باید به سمت باال باشد.

f

UP " عالمت

 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 503(
 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( CR2016 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 سوئيچ، نوک پيچ گوشتي را 
با پارچه بپوشانيد.

  2 ماژول را پياده کنيد.

  تعويض باتري

  خودروهای فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند

3-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

  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.      

 خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند 
  1 سوئيچ معمولی را خارج نمایيد.

2 درپوش باتري را بردارید.

     براي جلوگيري از صدمه دیدن سوئيچ، سر پيچ گوشتی را با 
پارچه بپوشانيد.

3 در بعضی مدل ها: درپوش باتري را بردارید.

     براي جلوگيري از صدمه دیدن سوئيچ، سر پيچ گوشتی را با 
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 CR2016 )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 سوئيچ 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.

 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 
فيوزها را کنترل و تعويض نماييد.

  1 خودروهای فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند

سوئيچ موتور را در موقعيت "LOCK" قرار دهيد.
خودروهای مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند

سوئيچ موتور را خاموش نمایيد.)ببندید(
  2 درصورت وجود نقص در سيستم، برای اطالع از جزئيات بيشتر در مورد بررسی فيوزها بخش "نمای کلی فيوز و  

مقدار آمپر" )f صفحه 576( را مطالعه نمایيد.
  3 پوشش جعبه فيوز یا جلو داشبورد را باز نمایيد.

)A محفظه موتور)تيپ 
زبانه را به داخل فشار داده و پوشش را بلند کنيد.

)B محفظه موتور)تيپ 
زبانه را به داخل فشار داده و پوشش را بلند کنيد.
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 زیر جلو داشبورد سمت راننده )خودروهاي فرمان سمت چپ(
   پوشش را باز نمایيد.

 زیر جلو داشبورد سمت سرنشين )خودروهاي فرمان سمت راست(
 جلو داشبورد زیر پوشش را باز نمایيد.

پوشش را باز نمایيد.
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 پشت جلو داشبورد )خودروهای فرمان سمت چپ(
جلو داشبورد را پياده نمایيد.

 پشت جلو داشبورد )خودروهای فرمان سمت راست(
جعبه داشبورد را پياده نمایيد. )f صفحه 566( 

  4 با استفاده از فيوز کش فيوز را پياده کنيد.

     فقط فيوزهاي نوع A را مي توان با فيوزکش بيرون آورد.

3-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

5  سوختن فيوز را کنترل نمایيد.

 فيوز عادي
 فيوز سوخته

B و A تيپ
فيوز سوخته را با فيوز جدید داراي آمپر مشابه تعویض نمایيد. آمپر فيوزها را مي توان روي درب جعبه فيوز یافت.  

A تيپ B تيپ

C تيپD تيپ
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 نمای کلی فيوز و مقدار آمپر
A محفظه موتور تيپ 

مدارآمپرفيوز

1  EFI-MAIN NO.1

25*1
سيستم انژکتور سوخت چند بخشی/ سيستم انژکتور سوخت 

چند بخشی ترتيبی، EFINO2 ،EFINO1 ، پمپ سوخت.

20*2
سيستم انژکتور سوخت چند بخشی/ سيستم انژکتور سوخت 

EFINO2 ،EFINO1 ،چند بخشی ترتيبی

سيستم انژکتور سوخت چند بخشی/ سيستم انژکتور سوخت 3*30
چند بخشی ترتيبی، ECU,EFINO .3 گيربکس اتوماتيک

2TOWING-B30چراغ های عقب

3STRG LOCK10قفل فرمان ECU

4ECU-B NO.210 سيستم تهویه هوای مطبوع، عقربه ها و درجه ها، سيستم ECU
ورود و استارت هوشمند، ماژول بيش از حد داغ شده

5TURN & HAZ10درجه ها و عقربه ها
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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

مدارآمپرفيوز

6  EFI-MAIN NO.2

سيستم انژکتور سوخت چند بخشی/ سيستم انژکتور سوخت 1*15
چند بخشی ترتيبی

سنسور جریان هوا، پمپ سوخت، سنسور اکسيژن عقبی2*20

20*3EFI-NO.1, EFI-NO.2

7VALVEMATIC*130VALVEMATIC سيستم

8ABS NO.230سيستم کنترل پایداری خودرو، سيستم ترمز ضد قفل

9ABS NO.150سيستم کنترل پایداری خودرو، سيستم ترمز ضد قفل

10BBC*340بدون مدار

11ST30سيستم استارت

12ETCS10
سيستم انژکتور سوخت چند بخشی/ سيستم انژکتور سوخت 

چند بخشی ترتيبی

13S-HORN*1,210S-HORN

14IG215
A/B , IGN , METER سيستم انژکتور سوخت چند بخشی/ 

سيستم انژکتور سوخت چند بخشی ترتيبی

15AM27.5سيستم استارت ، IG2

16ALT-S/ICS7.5)سنسور جریان برق، آلترناتور )دینام

17HORN10بوق

18EDU*325
سيستم انژکتور سوخت چند بخشی/ سيستم انژکتور سوخت 

چند بخشی ترتيبی

19D/C CUT30RADIO, ECU- B NO.1 , DOME

20H-LP MAIN50H-LP LH-HI , H-LP RH-HI , H-LP LH- LO , H-LP RH- LO

21GLOW*380واحد کنترل گرمکن

22EPS80فرمان برقی

23ALT
120 *1,2

ABS NO.1 , ABS NO.2
140 *3
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مدارآمپرفيوز

24WIPER-S5
کليد برف  پاک کن شيشه جلو، سنسور جریان برق، سيستم 

انژکتور سوخت چند بخشی ترتيبی

25EFI NO.1

10*1
اندازه گير جریان هوا، کنترل تخليه VSV، ACIS VSV ، سنسور 

اکسيژن عقبی، سيستم انژکتور سوخت چند بخشی/ سيستم 
انژکتور سوخت چند بخشی ترتيبی

10*2
VSV ، ACIS VSV اندازه گير جریان هوا/ کنترل تخليه

VSV ،EDU، ADDFUEL VLV، بای پس خنک کننده موتور، کليد 3*10

VNT E-VRV ،باالیی کالچ، اندازه گير جریان هوا

26EFI NO.2
سيستم انژکتور سوخت چند بخشی/ سيستم انژکتور سوخت 2*10

چند بخشی ترتيبی، ماژول کليد خاموش کردن پمپ

سنسور جریان هوا1,3*10

27H-LP LH-HI10 چراغ جلو سمت چپ )نور باال(، نشانگر چراغ نور باالی جلو

28H-LP RH-HI10)چراغ جلو سمت راست )نورباال

29EFI NO.3*37.5
سيستم انژکتور سوخت چند بخشی/ سيستم انژکتور سوخت 

چند بخشی ترتيبی، ECU گيربکس اتوماتيک 

30RADIO20سيستم صوتی

31ECU-B-NO.110

 ECU ،فرستنده کنترل از راه دور )ریموت(، سنسور فرمان
بدنه اصلی ، ECU قفل درب ، ساعت، ECU درب پشتی برقی، 

سيستم هشدار فشار باد الستيک ها

32DOME10
چراغ کليد موتور، چراغ های داخلی، چراغ آینه آرایشی، چراغ 

محفظه بار، چراغ های سقفی

33H-LP LH-LO

10*4

 چراغ جلو سمت چپ )نور پایين(، کليد مدور تنظيم روشنایی
چراغ های جلودستی، سيستم تنظيم روشنایی چراغ های جلو 15*5

34
H-LP RH-LO

10*4

چراغ جلو سمت راست )نور پایين(
15*5

3-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

مدارآمپرفيوز

35SPARE10فيوز زاپاس

36SPARE20فيوز زاپاس

37SPARE30فيوز زاپاس

3ZR-FAE 3 وZR- FE 1*: خودروهای مجهز به موتورهای
2AR- FE 2*: خودروهای مجهز به موتور

2AD-FTV  3*: خودروهای مجهز به موتور
4*: خودروهای فاقد سيستم چراغ های جلو خالی از شارژ

5*: خودروهای مجهز به سيستم خالی از شارژ چراغ های جلو
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B محفظه موتور تيپ 

مدارآمپرفيوز

1PTC HTR NO.1

50*
PTC  گرمکن

30*

2PTC HTR NO.2

50*
PTC  گرمکن

30*

3PTC HTR NO.350PTC  گرمکن

4CDS FAN30فن خنک کننده برقی
5RDI FAN30فن خنک کننده برقی

6HTR 50سيستم تهویه هوای مطبوع
7DEF 30MIR، HTR ،سيستم مه زدایی شيشه عقب

8DRL5چراغ های روشنایی روز
9TOWING-ALT30چراغ های عقب
10FOG FR7.5چراغ های مه شکن جلو، نشانگر چراغ  مه شکن جلو
11STV HTR25گرمکن برقی

12DEICER20سيستم برفک زدایی برف پاک کن شيشه جلو

3-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

مدارآمپرفيوز

13H-LP CLN30تميزکننده چراغ جلو

14MIR HTR10
سيستم مه   زدایی آینه بغل، سيستم انژکتور چند بخشی/ سيستم 

انژکتور چند بخشی ترتيبی

*: فيوز را با فيوز دارای آمپر مشابه با نوع اصلی تعویض نمایيد.



3-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک582

مدارآمپرفيوز

1STOP7.5چراغ های ترمز

2S/ROOF10سان روف
3AM15

4OBD7.5سيستم عيب یابی درون خودرو

5D/L NO.220بدنه اصلی ECU ، )سيستم قفل برقی درب ها )درب های جانبی

6FOGRR 7.5چراغ های مه شکن عقب، نشانگر چراغ مه شکن عقب
7D/L BACK10)سيستم قفل درب )درب پشتی

8P/OUTLET NO.115خروجی برق
9DOOR D20 شيشه باالبر برقی درب سمت راننده
10DOOR R/R20شيشه باالبر برقی درب عقب راست
11DOOR R/L20شيشه باالبر برقی درب عقب چپ

12WIP RR15برف پاک کن شيشه عقب
13WSH15شيشه شوی شيشه جلو، شيشه شوی شيشه عقب
14GAUGE7.5چراغ های عقب، سيستم نشانگر نقطه کور، آینه داخلی
15

WIP FR
برف پاک کن شيشه جلو، ECU حسگر باران برف پاک کن 25

شيشه جلو
16SFT LOCK-ACC5سيستم قفل دسته دنده ECU

  زیر جلو داشبورد

 ACC IGINO.3, IGINO.2, IGINO.1,
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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

مدارآمپرفيوز

17P/OUTLET NO.215خروجی برق

18
ACC7.5

خروجی برق، سيستم صوتی، آینه های بغل، ECU بدنه اصلی، 
ساعت، سنسور جریان برق

19

PANEL7.5

و  )نشانگرها  نمایش  VSC OFF، صفحه  کيلد  برقی،  گرمکن  کليد 
چراغ های هشدار(، کليد اصلی BSM، کليد قفل چهار چرخ محرک، 
سيستم   ،DACکليد جلو،  شيشه  کن  پاک  برف  زدایی  برفک  کليد 
بخشی  چند  سوخت  انژکتور  سيستم  بخشی/  چند  سوخت  انژکتور 
ترتيبی، ECU سنسور کمکی پارک تویوتا، کليدهای گرمکن صندلی، 
برق،  روشنایی چراغ جلو دستی، خروجی  ارتفاع  تنظيم  کليد مدور 
کليدهای درب پشتی برقی، کليد سيستم تهویه هوای مطبوع، کليد 
کليدهای  جاليوانی،  چراغ  صوتی،  سيستم  پشتی،  شيشه  مه زدایی 

فرمان، ماژول کليدهای سمت راننده.

20
TAIL10

جلو،  شکن  مه  چراغ های  عقب،  چراغ های  جلو،  کوچک  چراغ های 
چراغ های مه شکن عقب، چراغ های پالک راهنمایی و رانندگی

21EPS-IG5فرمان برقی

22
ECU-IG NO.1 10

 ECU ،4، سنسور فرمانWD سيستم کنترل دیناميک گشتاور ECU
ارتفاع روشنایی چراغ جلو، صفحه نمایش  اتوماتيک تنظيم  سيستم 

)نشانگرها و چراغ های هشدار(، کليد کنترل دسته دنده.

23

ECU-IG NO.1  5

ECU بدنه اصلی، فرستنده کنترل از راه دور)ریموت(، ECU سيستم 
قفل دسته دنده، سيستم ورودو استارت هوشمند، ECU سنسور قطره 
برقی،  پشتی  درب   ECU صوتی،  سيستم  روف،  سان   ECU باران، 

LDA سيستم هشدار فشار باد الستيک، سيستم

24
HTR-IG7.5

هوای  تهویه  سيستم  کليدهای  مطبوع،  هوای  تهویه  سيستم   ECU
مطبوع، کليد مه زدایی شيشه پشتی، کليد گرمکن برقی

25S-HTR LH10گرمکن صندلی سمت چپ

26S-HTR  RH10گرمکن صندلی سمت راست
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مدارآمپرفيوز

27IGN7.5

C/OPN، پمپ سوخت، سيستم انژکتور سوخت چند بخشی/ سيستم انژکتور 
سوخت چند بخشی ترتيبی، چراغ های ترمز ، ECU سيستم قفل فرمان، 

ECU گيربکس اتوماتيک  

28A/B7.5سيستم کيسه هوا ECU

29METER5درجه ها و عقربه ها

30ECU-IG NO.37.5

آلترناتور )دینام(، تميزکننده چراغ جلو، ECU حسگر باران برف پاک 
کن شيشه جلو، سيستم ترمز ضد قفل/ ECU سيستم کنترل پایداری 
،FANNO .3 ،FANNO  .2   ،FANNO.1 ترمز،  چراغ های   خودرو، 

کن  پاک  برف  زدایی  برفک  کليد   HTR، PTC، DEF، DEICER
شيشه جلو

3-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 خودروهای فرمان سمت چپ

 خودروهای فرمان سمت راست

مدارآمپرفيوز

1P/SEAT F/L30صندلی برقی سمت چپ

2P/SEAT F/R30صندلی برقی سمت راست

3PBD30درب پشتی برقی

4P/W MAIN30شيشه باالبر برقی جلو، کليد اصلی شيشه باالبر برقی

  پشت جلو داشبورد
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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 587(

  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 آسيب 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.  

3-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 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 697(

 آمادگي براي تعويض المپ چراغ

 موقعيت المپ ها

 جلو

 چراغ نور پایين جلو )المپ هالوژن( 
 چراغ نور باالي جلو

 چراغ کوچک جلو)خودروهای فاقد چراغ روشنایی روز(
 چراغ راهنماي جلو

 چراغ مه شکن جلو )درصورت مجهز بودن(
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 عقب

 چراغ عقب
 چراغ دنده عقب

 چراغ راهنماي عقب
 چراغ ترمز / عقب

 چراغ پالک راهنمایي و رانندگي
 چراغ مه شکن عقب )درصورت مجهز بودن(

3-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

  چراغ نور پايين جلو )نوع هالوژني(
  1 فقط سمت راست: بست نگهدارنده را پياده کرده و 

سپس لوله ورودی مخزن شيشه شوی را پياده نمایيد.

  2 کانکتور را جدا کرده و درپوش را درخالف جهت حرکت 

عقربه های ساعت بچرخانيد.

  3 حين کشيدن ضامن قفل، کانکتور را بيرون بکشيد.

  4 پایه المپ را درخالف جهت حرکت عقربه های ساعت 

بچرخانيد.

 تعويض المپ چراغ ها



3-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک590

  5 المپ چراغ جدید را تعویض نمایيد.

سه زبانه روی المپ چراغ را با پایه همراستا کرده و آن را جا 
بزنيد و درجهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانيدو محکم 

نمایيد.

  6 کانکتور را وصل نمایيد.

به آرامی حرکت دهيد و  پایه المپ را  از نصب کانکتور،  پس 
محکم بودن آن را کنترل و بررسی نمایيد.

  7 کانکتور را وصل کرده و درپوش را نصب نمایيد.

بار  را یک  پایين جلو  نور  درپوش، چراغ های  از نصب  پيش 
روشن کرده و به طور چشمی کنترل نمایيد که هيچ نوری 

ازمحل پایه نگهدارنده به بيرون نمی تابد.

  8 فقط سمت راست : لوله ورودي مخزن شيشه شوي را با استفاده از بست جا بزنيد.
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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

  چراغ های نور باالی جلو
  1 فقط سمت راست: بست نگهدارنده را پياده کرده و سپس لوله ورودی مخزن شيشه شوی را جدا نمایيد.

)f صفحه 589(
  2 پایه المپ را درخالف حرکت عقربه های ساعت بچرخانيد.

  3 حين فشار دادن ضامن قفل، کانکتور را جدا نمایيد.

  4 المپ  چراغ را تعویض کرده و پایه المپ را نصب نمایيد.

سه زبانه روی المپ چراغ را با پایه نگهدارنده همراستا کرده و آن 
را جا بزنيد.
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  5 پایه المپ را چرخانده و محکم نمایيد.

کنترل  را  آن  بودن  محکم  و  داده  تکان  آهسته  را  المپ  پایه 
را یکبار روشن کرده و به طور چشمی  نمایيد. چراغ های جلو 
کنترل نمایيد که نوری از محل پایه نگهدارنده به بيرون نمی تابد.

  6 فقط سمت راست: لوله ورودي مخزن شيشه شوي را با استفاده از بست جا بزنيد.

 چراغ های کوچک جلو )خودروهای فاقد چراغ های روشنايی روز(
ساعت  عقربه های  حرکت  خالف  درجهت  را  المپ  پایه   1  

بچرخانيد.

  2 المپ چراغ را پياده کنيد.

  3 برای نصب کردن عکس مراحل فوق عمل نمایيد.
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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 چراغ های راهنمای جلو
ساعت  عقربه های  حرکت  خالف  درجهت  را  المپ  پایه   1  

بچرخانيد.

  2 المپ چراغ را پياده کنيد.

  3 برای نصب کردن عکس مراحل فوق عمل نمایيد.
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 چراغ مه شکن جلو)درصورت مجهز بودن(
شده  تعویض  المپ  مخالف  سمت  به  را  فرمان  غربيلک   1  

بچرخانيد.
تا فضای کافی برای حرکت داشته باشد.

درصورت تعویض المپ چراغ سمت راست، غربيلک فرمان 
را به سمت چپ بچرخانيد، و درصورت تعویض المپ چراغ 

سمت چپ، غربيلک فرمان را به سمت راست بچرخانيد.

  2 بست الیه گلگير را پياده کرده و الیه گلگير را باز نمایيد.

  3 درصورت فشار دادن ضامن قفل، کانکتور را باز نمایيد.

ساعت  عقربه های  حرکت  در خالف جهت  را  المپ  پایه   4  

بچرخانيد.
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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

  5 المپ جدید چراغ را سوار کنيد.

سه زبانه روی المپ چراغ را با پایه نگهدارنده همراستا کرده 
و جابزنيد. سپس آن را در جهت حرکت عقربه های ساعت 

بچرخانيدو محکم نمایيد.

  6 کانکتور را متصل کنيد.

پس از اتصال کانکتور، پایه المپ را به آرامی حرکت داده 
و محکم بودن آن را بررسی نمایيد، چراغ های مه شکن را 
یکبار روشن کرده و به طور چشمی کنترل نمایيد که نوری 

از محل پایه نگهدارنده به بيرون نمی تابد.

  7 الیه گلگير را مجدد سوار کرده و بست ها را نصب کنيد.

بست را جازده و بچرخانيد تا قفل شود.
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 چراغ های عقب/ ترمز و چراغ های راهنمای عقب 
و مجموعه  نمایيد  باز  را  پيچ ها  و  کرده  باز  را  پشتی    1 درب 

المپ را با کشيدن آن به سمت عقب از سمت عقب خودرو 
پياده نمایيد.

  2 پایه المپ را درخالف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانيد.

 چراغ های عقب / ترمز            چراغ های راهنمای عقب

  3 المپ چراغ را پياده نمایيد.

 چراغ های عقب / ترمز            چراغ های راهنمای عقب

  4 برای نصب کردن عکس مراحل فوق عمل نمایيد.
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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 چراغ های عقب و چراغ های دنده عقب
  1 درب پشتی را باز کرده و پوشش راجدا نمایيد.

برای جلوگيری از صدمه زدن به خودرو، سرپيچ گوشتی را 
با پارچه بپوشانيد.

  2 پایه المپ را درخالف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانيد.

 چراغ های عقب                  چراغ های دنده عقب

  3 المپ چراغ را پياده نمایيد       

 چراغ های عقب                              چراغ های دنده عقب

  4 برای نصب کردن عکس مراحل فوق عمل نمایيد.
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 چراغ های پالک راهنمايی و رانندگی
  1 درب پشتی را باز کنيد و پوشش را خارج نمایيد.

برای جلوگيری از صدمه دیدن خودرو، سرپيچ گوشتی را 
با پارچه بپوشانيد.

  2 پایه المپ را درخالف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانيد.

 سمت چپ                                    سمت راست

  3 المپ چراغ را پياده نمایيد       

  4 برای نصب کردن عکس مراحل فوق عمل نمایيد.
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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 چراغ های مه شکن عقب )درصورت مجهز بودن(
  1 پایه المپ را درخالف حرکت عقربه های ساعت بچرخانيد.

  2 المپ چراغ را پياده نمایيد.

  3 برای نصب کردن عکس مراحل فوق عمل نمایيد.    

پوشش  شدن  نصب  محکم  از  المپ،  پایه  نصب  از  پس 
الستيکی مطمئن شوید.

پوشش 
الستيکی
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 تعويض المپ هاي زير
اگرهرکدام از المپ هاي زیر سوخت، براي تعویض آنها به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایيد.

 المپ چراغ هاي نور پایين )چراغ های جلو خالی از شارژ(
 المپ چراغ های کوچک جلو/ چراغ هاي روشن در روز )درصورت مجهز بودن(

 المپ چراغ هاي راهنمای جانبي
 المپ چراغ هاي ترمز سوم

 پس از جابجا کردن لوله ورودی مخزن شيشه شوی
به  را  شوی  شيشه  مخزن  ورودی  لوله  المپ ها،  تعویض  از  پس 

موقعيت اصلی خود با استفاده از بست باز گردانيد.
 جازدن

 فشار دادن

 چراغ های جلو خالی از شارژ )درصورت مجهز بودن(
اگر ولتاژ به اندازه کافی به  المپ های خالی از شارژ اعمال نشود، المپ ها ممکن است روشن نشوند، یا ممکن است 

موقتاً خاموش گردد. درصورت باز گرداندن ولتاژ المپ به حالت عادی، المپ های خالی از شارژ روشن خواهد شد.
LED چراغ های 

چراغ های کوچک جلو/ چراغ های روشنایی روز )درصورت مجهز بودن(، چراغ های راهنمای جانبی و چراغ ترمز سوم 
دارای المپ های LED هستند. اگر المپ های LED بسوزند برای تعویض آن ها باید به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه 

نمایيد.
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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 رطوبت جمع شده داخل قاب چراغ
اندکی رطوبت جمع شده داخل قاب 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 قاب چراغ

 آب جمع شده درون چراغ هاي جلو

 هشدار

 تعويض المپ چراغ ها
 چراغ ها را خاموش نمایيد. بالفاصله پس از خاموش کردن المپ چراغ 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 افتاده 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 در اثر 
داغ شدن، آتش سوزی یا ورود آب به چراغ جلو گردد که ممکن است منجر به صدمه دیدن چراغ های جلو یا جمع 

شدن رطوبت در قاب چراغ ها شود.
 خودروهای مجهز به چراغ های جلوی خالی از شارژ:

درصورت روشن کردن چراغ های جلو و پس از مدت کوتاهی 
آن ها خاموش می شوند. قطعات فلزی در قسمت عقب مجموعه 
چراغ جلو بسيار داغ می باشد. جهت جلوگيری از سوختگی، از 
دست زدن به این قطعات فلزی خودداری نمایيد تا زمانی که از 

سرد شدن آن ها مطمئن شوید. 

قطعات فلزی
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 هشدار

 چراغ های جلو خالی از شارژ )درصورت مجهز بودن(
  پيش از تعویض چراغ های جلو خالی از شارژ )شامل المپ چراغ ها( با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگيرید.

  درصورت روشن بودن چراغ های جلو، از دست زدن به سوکت ولتاژ باالی چراغ های جلوخالی از شارژ خودداری نمایيد.

ولتاژ بسيار باال V 30000 خالی خواهد شد و درصورت شوک الکتریکی باعث آسيب های جسمی جدی یا مرگ می شود.
  هرگز اقدام به جدا کردن یا تعمير المپ چراغ های جلو، کانکتورها، مدار منبع تغذیه برق یا قطعات مربوطه نکنيد. 

درغيراین صورت منجر به شوک الکتریکی و درنتيجه آسيب های جسمی جدی یا مرگ می شود.
 برای جلوگيری از صدمه يا آتش سوزی

   مطمئن شوید که المپ ها محکم قرارداده شده و قفل شده اند.
  قبل از سوار کردن المپ برای جلوگيری از صدمه دیدن در اثر گرما، مقدار توان )وات( المپ را بررسی نمایيد. 
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 چراغ هاي فالشر )احتیاط(

دکمه را فشاردهيد.
تمام چراغ هاي راهنما چشمک خواهند زد.

براي خاموش کردن چراغ ها راهنما، دکمه را یکبار دیگر 
فشار دهيد.

 1-7 .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(
    درصورت خاموش بودن موتور استفاده طوالنی مدت از چراغ های فالشر منجربه خالی شدن باتری می شود.
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 در صورت لزوم توقف خودرو در موقعیت اضطراري

                                    1-7 .اطالعات مهم 

فقط در مواقع اضطراري همانند عدم امکان توقف خودرو به صورت عادي ، خودرو را به روش زیر متوقف نمایيد.

  1 هردو پا را محکم بر روي پدال ترمز قرار داده و فشاردهيد.

با این تصور که نيروي مورد نياز براي توقف خودرو افزایش پيدا مي کند، از پمپ کردن )پا زدن( مکرر پدال ترمز 
خودداري نمایيد.

  2 دنده را در حالت خالص N قرار دهيد.

 اگر دنده در حالت خالص N قرار گرفت
3 پس از کاهش سرعت، خودرو را در مکاني امن متوقف نمایيد.

4 موتور را خاموش کنيد.

 اگر دنده در حالت خالص N قرار نمي گيرد.
3 به فشاردادن پدال ترمز با هر دو پا ادامه دهيد تا سرعت خودرو تا جاي ممکن کاهش یابد.

4 خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند: با قراردادن 

سوئيچ در وضعيت تجهيزات جانبي "ACC"، موتور را خاموش 
نمایيد.

5 خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند : براي 

توقف موتور، سوئيچ موتور را به مدت 2 ثانيه متوالی یا بيشتر 
کوتاه مدت  به  بيشتر  یا  بار   3 یا  دارید،  نگه  یا  داده   فشار 

فشار دهيد.

6 خودرو را در مکاني ایمن کنار جاده متوقف نمایيد.

 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 ثانيه یا بيش تر فشار داده و نگه دارید، یا 3 بار 
یا بيش تر کوتاه فشار دهيد.



 1-7. اطالعات مهم 606

 هشدار

  اگر حین رانندگي باید موتور را خاموش نمایید
 نيروي کمکي ترمز و غربيلک فرمان از دست خواهد رفت و در نتيجه پدال ترمز باید محکمتر فشارداده شده و 
چرخاندن غربيلک فرمان سنگين تر مي شود. پيش از خاموش کردن موتور ، تا جاي ممکن سرعت خودرو را کاهش 

دهيد.
 خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند: هرگز سوئيچ را از قفل فرمان خارج نکنيد، در این صورت غربيلک 

فرمان قفل مي شود.
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               2-7. 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.
مدل هاي 2WD: در صورت بکسل نمودن خودرو با استفاده از کامیونت بلند کننده از سمت جلو، باید چرخ هاي 
عقب خودرو و اکسل هاي آن در موقعیت مناسبی قرار داشته باشند درصورت صدمه دیدن چرخ های عقب یا 

اکسل های خودرو از کامیونت تخت یا کفی چرخ دار استفاده نمایید.)f صفحه608، 611(
مدل هاي 4WD: در صورت بکسل نمودن خودرو با کامیونت بلند کننده، از کفي چرخ دار استفاده نمایید.   

)f صفحه608، 611(

  شرایطي که الزم است پیش از بکسل کردن با نمایندگي هاي مجاز تماس بگیرید.

  بکسل کردن با استفاده از کامیونت جرثقیلي 

موارد زیر مي تواند بيانگر وجود مشکل در گيربکس باشد. پيش از بکسل با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایيد.
 موتور روشن است، اما خودرو حرکت نمي کند.

 خودرو صداي غير عادي می دهد.

براي جلوگيري از صدمه دیدن بدنه خودرو، براي بکسل کردن از 
کاميونت جرثقيلي استفاده نکنيد.
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 از سمت عقب

2-7. اقدامات الزم در مواقع اضطراری

 بکسل کردن با استفاده از کامیون بلند کننده چرخ ها

      )2WD 4(       از سمت جلو )مدل هايWD از سمت جلو )مدل هاي 

از کفي چرخ دار در زیر چرخ هاي جلو استفاده نمایيد.

از کفی چرخ دار در زیر چرخ های عقب استفاده ترمز دستی را آزاد نمایيد.
 نمایيد.
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در صورتي که از زنجير یا کابل براي نگه داشتن خودرو استفاده 
مي کنيد، زاویه هاشور خورده تصویر باید  45 باشد.

از سفت کردن بيش از حد خودداري نمایيد. در غير این صورت 
خودرو صدمه مي بيند.

 استفاده از کامیونت تخت

 اگر در شرایط اضطراري کاميونت مخصوص بکسل در دسترس نيست، خودرو را مي توان به صورت موقت با استفاده 
از کابل یا زنجير متصل به قالب در مواقع  اضطراري بکسل نمود. این کار فقط روي سطح سفت جاده و با سرعت کم

)km )50  miles  80 امکان پذیر است.

راننده باید در پشت فرمان نشسته، فرمان داده و ترمز بگيرد . چرخ هاي خودرو ، بخش انتقال نيرو، اکسل ها، فرمان 
و ترمزها باید در شرایط مناسبي قرار داشته باشند.

               2-7. اقدامات الزم در مواقع اضطراری  

 بکسل اضطراري
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  روش هاي بکسل کردن در مواقع  اضطراري

  1  قالب بکسل را بيرون آورید. )f صفحه644(

  2  با استفاده از پيچ گوشتي تخت درپوش بکسل را پياده نمایيد.

مطابق شکل، جهت محافظت از بدنه خودرو، بين پيچ گوشتي 
و بدنه خودرو از یک تکه پارچه استفاده نمایيد.

  3  قالب بکسل را در سوراخ جازده و با دست آن را محکم نمایيد.

  4  با استفاده از آچار چرخ یا ميله فلزي سخت، قالب را محکم 

نمایيد.

  5  کابل یا زنجير را به قالب بکسل محکم متصل نمایيد.

از صدمه دیدن بدنه خودرو جلوگيري نمایيد.
سوئيچ  نشود،  روشن  موتور  اگر  نمایيد.  روشن  را  موتور  و  بگيرید  قرار  شود  بکسل  است  قرار  که  خودرویي  در   6  

 IGNITION ON خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند( یا روشن( "ON" موتور را در موقعيت روشن
)خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند( قرار دهيد.

  7  دسته دنده را در موقعيت دنده خالص )N( قرار داده و ترمز دستي را آزاد نمایيد. در صورت جازده نشدن دسته 

دنده به صفحه 659 مراجعه نمایيد.
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 در صورت بکسل کردن
در صورتي که موتور کار نمي کند، نيروي کمکي فرمان و ترمزها فعال نمي باشد، و فرمان گيري و عملکرد ترمزها 

مشکل تر مي شود.
 آچار چرخ

آچار چرخ در محفظه بار قرار دارد. )f صفحه644(

               2-7. اقدامات الزم در مواقع اضطراری  

 هشدار

پيشگيري هاي زیر را در نظر بگيرید:
عدم توجه به این موارد مي تواند منجر به صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ گردد.

 در صورت بکسل کردن خودرو
مدل هاي 2WD: براي انتقال خودرو، از باال آوردن چرخ هاي جلو یا 
باال آوردن چهارچرخ خودرو از روي زمين اطمينان حاصل نمایيد. 
در صورت بکسل خودرو با چرخ هاي جلو در تماس با زمين ممکن 

است، بخش انتقال نيرو و قطعات مربوطه صدمه ببينند.

:4WD مدل هاي
براي انتقال خودرو، از بلند شدن چهارچرخ خودرو از روي زمين 
مطمئن شوید. در صورت بکسل خودرو با چرخ هاي در تماس با 
زمين، ممکن است بخش انتقال نيرو و قطعات مربوطه صدمه دیده 

و خودرو از روي کاميون پایين بيفتد.
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 هشدار

در صورت بکسل کردن  
 در صورت استفاده از کابل یا زنجير براي بکسل کردن، از شروع به حرکت ناگهاني و غيره خودداري نمایيد. زیرا فشار 
زیادي را بر قالب بکسل، کابل یا زنجيرها وارد مي کند. ممکن است قالب بکسل، کابل یا زنجيرها صدمه ببيند، و ممکن 

است قطعات جدا شده به افراد برخورد کرده و منجر به آسيب هاي جدي شود.
 )OFF( یا خاموش )خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند( "LOCK" از قرار دادن سوئيچ موتور در موقعيت  

)خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند( خودداري نمایيد.
این امکان وجود دارد که غربيلک فرمان قفل شده و حرکت نکند.

نصب قالب بکسل در خودرو  
از نصب کردن قالب بکسل به طور محکم مطمئن شوید.

در صورتيکه قالب بکسل را به طور محکم نصب نکنيد، ممکن است حين بکسل کردن شل شود.

 توجه
  جلوگیري از صدمه دیدن خودرو حین بکسل با استفاده از کامیونت بلندکننده چرخ ها 

 از وجود فاصله کافي با زمين در سمت دیگر خودروي باال رفته اطمينان حاصل نمایيد. بدون فاصله کافي، ممکن 
است عقب خودرو به شدت صدمه ببيند.

 جلوگیري از صدمه دیدن خودرو حین بکسل نمودن با استفاده از کامیونت جرثقیلی
از بکسل نمودن با استفاده از کاميونت جرثقيلی، از سمت جلو یا عقب خودداري نمایيد.
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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 مایع از زیر خودرو
   )چکيدن آب از سيستم تهویه هوای مطبوع پس از استفاده عادي است(

 الستيک ها بدون باد به نظر مي رسند یا سایش آج الستيک ناهموار است
 چراغ اخطار باال بودن دماي مایع خنک کننده موتور روشن است.

 تغيير صداي اگزوز
 جيغ کشيدن شدید الستيک ها حين دورزدن

 صداي عجيب سيستم تعليق
 صدای تق تق یا صداهاي دیگر موتور

 موتور خاموش مي کند، درجا مي زند یا بد عمل مي کند.
 کاهش شدید قدرت

 حين ترمزگيري خودرو به یک طرف کشيده مي شود.
 حين رانندگي روي جاده صاف خودرو به یک طرف کشيده مي شود.

 ازدست دادن قدرت ترمز، حالت اسفنجي ترمز، رسيدن پدال به کف خودرو 
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 سیستم قطع پمپ سوخت )فقط موتورهاي بنزیني(

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 سيستم مراحل زیر را دنبال نمایيد.
  خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند

  1 سوئيچ موتور را در وضعيت تجهيزات جانبي "ACC" یا قفل "LOCK" قرار دهيد

 2 موتور را استارت بزنيد

 خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند
  1 سوئيچ موتور را در وضعيت تجهيزات جانبي "ACCESSORY" قرار دهيد یا خاموش نمایيد.

 2 موتور را استارت بزنيد.

 توجه
 پیش از استارت زدن موتور

   زمين زیر خودرو را بازرسی نمایيد.
اگر زیر خودرو متوجه نشتی سوخت شدید، سيستم سوخت صدمه دیده و باید تعمير شود. از استارت زدن مجدد 

موتور خودداري نمایيد.
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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.

 خودرو را بالفاصله متوقف کنید. ممکن است ادامه رانندگي خطرناک باشد.

هشدارهاي زیر وجود مشکل در سيستم ترمز را نشان مي دهد. بالفاصله خودرو را در مکان ایمني متوقف کرده و با 
نمایندگي مجاز تویوتا تماس بگيرید.

چراغ اخطار/ جزئياتچراغ اخطار
چراغ اخطار سیستم ترمز )آژیر اخطار(*

 پایين بودن روغن ترمز
 نقص فنی ترمز

زماني که ترمز دستي آزاد نشده باشد، این چراغ روشن مي شود. اگر پس از آزاد کردن کامل 
ترمز دستي، چراغ خاموش شد، سيستم به طور عادي عمل مي کند.

*: آژیر اخطار درگير بودن ترمز دستی:
آژیر به صدا در مي آید زماني که سرعت خودرو به )5km/h )3mph رسيده است.
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خودرو را بالفاصله متوقف نمایید. 

چراغ اخطار/ جزئياتچراغ اخطار
چراغ اخطار سیستم شارژ

این چراغ بيانگر نقص فنی سيستم شارژ خودرو است.
چراغ اخطار پایین بودن روغن موتور

    این چراغ نشانگر خيلي کم بودن روغن موتور است.

هشدارهاي زیر امکان صدمه دیدن خودرو و بروز تصادف را نشان مي دهد. بالفاصله خودرو را در مکان امني 
متوقف کرده و با نمایندگي مجاز تویوتا تماس بگيرید.

 بررسي خودرو توسط نمایندگي مجاز تویوتا
بروز تصادف مي شود. جهت  و  باعث عملکرد غيرعادي سيستم  زیر  بررسي علت هشدارهاي  به  بي توجهي نسبت 

بررسي خودرو به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایيد.
چراغ اخطار/ جزئياتچراغ اخطار

چراغ نشانگر نقص فنی
نشانگر نقص سيستم هاي زیر است:
 سيستم کنترل الکترونيک موتور

 سيستم کنترل الکترونيک دریچه گاز
 سيستم کنترل الکترونيک گيربکس اتوماتيک )درصورت مجهز بودن(

چراغ اخطار سیستم کیسه هوا
  بيانگر نقص فنی در سيستم هاي زیر است:

 سيستم کيسه هوا؛ یا 
 سيستم پيش کشنده کمربندایمني

چراغ اخطار سیستم ترمز
  بيانگر نقص فنی در سيستم هاي زیر است:

 سيستم ABS یا
 سيستم ترمز کمکي

چراغ اخطار سیستم فرمان برقی )آژیر اخطار( 
  بيانگر نقص فنی در سيستم ESP )سيستم فرمان با نيروی کمکی برقی( است.
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چراغ اخطار/ جزئياتچراغ اخطار

نشانگر لغزش )درصورت مجهز بودن(
 بيانگر نقص فنی در سيستم هاي زیر است :

VSC سيستم 
TRC سيستم 

AUTO LSD عملکرد 
 سيستم کنترل کمکي شروع حرکت در سرباالیي، یا 

 سيستم کنترل کمکي حرکت در سرازیري
حال  در  سرباالیي  در  حرکت  شروع  کمکي  کنترل  سيستم  یا  TRC  ،VSCسيستم که  زماني 

عملکرد است، چراغ چشمک مي زند.

چراغ اخطار سیستم تنظیم اتوماتیک نور چراغ هاي جلو )در صورت مجهز بودن(
  بيانگر نقص فنی در سيستم تنظيم اتوماتيک نور چراغ هاي جلو است

چراغ اخطار دماي روغن گیربکس اتوماتیک )در صورت مجهز بودن(
در صورت روشن شدن این چراغ، بيانگر دماي بسيار باالي روغن گيربکس اتوماتيک است.

چراغ اخطار BSM )در صورت مجهز بودن(
بيانگر نقص فني در سيستم نشانگر نقطه کور است.

چراغ نشانگر کروز کنترل )در صورت مجهز بودن(  
بيانگر نقص فنی در سيستم کروز کنترل است.

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند )در صورت مجهز بودن(  
  بيانگر نقص فنی در سيستم ورود و استارت هوشمند است

نشانگر سنسور کمکي پارک تویوتا )آژیر اخطار(* )در صورت مجهز بودن(
بيانگر نقص فني در سنسور کمکي پارک تویوتا است.

)زرد رنگ روشن می شود(

)به مدت 15 ثانيه زرد 
رنگ چشمک می زند.(

* : پس از چشمک زدن نشانگر سنسور نقص فني، نشانگرهاي گوشه و وسط چشمک زده و در صورت شنيده شدن 
صداي آژیر به مدت 7 ثانيه، نشانگرهاي خودرو خاموش مي شوند. 

)چشمک می زند.(
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روش اصالحچراغ اخطار/ جزئيات     چراغ اخطار

چراغ اخطار باز بودن درب )آژیر اخطار(*1 
بيانگر بسته شدن کامل درب ها است.

بسته شدن تمام درب ها 
را کنترل نمایيد.

 چراغ یادآور کمربند ایمني )آژیر اخطار(*2 
به راننده و / یا سرنشين جلو بستن کمربند ایمني را یادآوري مي کند.

بستن کمربند  ایمنی.
در صورت وجود فردي 
سرنشين  صندلي  در 
جلو  سرنشين  جلو، 
ایمني  کمربند  باید 
خود را ببندد تا چراغ 
اخطار(  )آژیر  اخطار 

خاموش گردد. 

 چراغ هاي یادآوري کمربند ایمني سرنشینان عقب*2 )در صورت 
مجهز بودن(

 به سرنشينان عقب بستن کمربند ایمني را یادآوري مي کند.

بستن کمربند  ایمنی

چراغ اخطار پایین بودن بنزین
یا کمتر    9.0 L )2.4 gal. 2.0 Imp. gal.( ماندن حدود باقي  بيانگر   

سوخت در مخزن است.

خودرو را مجدد 
سوختگيری نمایيد.

 چراغ اخطار باال بودن دمای مایع خنک کننده موتور
f صفحه671    این چراغ نشانگر جوش آوردن موتور است

)4*GCC چراغ اخطار سرعت )آژیر اخطار(*3)فقط کشورهای
سرعت خودرو به)km/h )75mph 120 یا بيش تر رسيده است.

سرعت خودرو را 
کاهش دهيد.

 راهکارها را دنبال نمایید. 
پس از انجام راهکارها، خاموش شدن چراغ اخطار را کنترل نمایيد.

)قرمز رنگ(

)روی پنل وسط(
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روش اصالحچراغ اخطار/ جزئيات / عملکردها    چراغ اخطار

چراغ اخطار فشار باد الستیک )در صورت مجهز بودن(

در صورت روشن شدن چراغ:
فشار باد پایين الستيک 

مانند:
 دالیل معمولی)f صفحه 624(

 پنچر شدن الستيک )f صفحه 644(

فشار باد الستيک ها را در سطح 
توصيه شده تنظيم نمایيد. 

چراغ  دقيقه  چند  از  پس 
اخطار خاموش مي گردد. در 
مواردي که با وجود تنظيم 
فشار باد الستيک ها، این 
چراغ خاموش نشود. جهت 
بررسي سيستم به نمایندگي 
مجاز تویوتا مراجعه  نمایيد.

 پس از چشمک زدن به مدت 1 دقيقه، چراغ روشن مي گردد:
بيانگر نقص فني در سيستم اخطار فشار باد الستيک است.

به  سيستم  بررسي  جهت 
نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه  

نمایيد.

)در   4WD گشتاور  دینامیک  کنترل  سیستم  اخطار  چراغ 
صورت مجهز بودن(

 چشمک زدن چراغ:
سيستم تحت فشار بيش از اندازه است و چرخ هاي جلو به طور 

اتوماتيک درگير مي گردد.

یا  کرده  کم  را  سرعت 
خودرو را متوقف نمایيد. تا 
چشمک زدن چراغ متوقف 
خاموش  را  )موتور  گردد. 

نکنيد.( 

روشن شدن چراغ:
بيانگر نقص فني در سيستم کنترل دیناميک گشتاور 4WD است.

به  سيستم  بررسي  جهت 
تویوتا  مجاز  نمایندگي 

مراجعه نمایيد.

)در  اخطار(*5   )آژیر  تویوتا  پارک  کمکي  سنسور  نشانگر 
صورت مجهز بودن(

پارک  یا کثيف شدن سنسور کمکي  با یخ  بيانگر پوشيده شدن 
تویوتا است.

سنسورها را تميز نمایيد.
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*1 : آژیر اخطار باز بودن درب ها
زماني که سرعت خودرو به 3mph( 5km/h( یا بیشرت برسد و باز بودن یک یا چند درب، آژیر به صدا در مي آید.

*2 : آژیر اخطار کمربند ایمني راننده و سرنشين:
 مخصوص کشورهاي GCC *4 : عراق، اردن، لبنان، ليبي*6  ، سودان*6 ، سوریه و یمن

آژیر هشدار کمربند ایمني راننده به صدا در مي آید تا به راننده هشدار دهد که کمربند وي بسته نشده است. پس 
از قرار گرفتن سوئيچ موتور در موقعيت روشن "ON" )خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند( یا روشن 
"IGNITION ON" )خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند(، آژیر به مدت 6 ثانيه به صدا در مي آید. 
اگر سرعت خودرو به 12mph( 20km/h( برسد، آژیر یک بار به صدا در مي آید. اگر پس از 30 ثانيه کمربند ایمني 
هنوز بسته نشده باشد، آژیر با فواصل 10 ثانيه اي به صدا در مي آید. سپس اگر کمربند ایمني هنوز بسته نشده 

باشد، آژیر به مدت 20 ثانيه با صداي متفاوتي شنيده خواهد شد.
آژیر کمربند ایمني سرنشين جلو به صدا در مي آید تا بسته نشدن کمربند را به سرنشين جلو یادآوري کند. اگر 
سرعت خودرو به 12mph( 20km/h( برسد، آژیر یک بار به صدا در مي آید. اگر پس از 30 ثانيه کمربند ایمني هنوز 
بسته نشده باشد، آژیر با فواصل 10 ثانيه اي به صدا در مي آید. سپس اگر کمربند ایمني هنوز بسته نشده باشد، آژیر 

به مدت 20 ثانيه با صداي متفاوتي شنيده خواهد شد.
 به جز کشورهاي GCC *4 ، عراق، اردن، لبنان، ليبي *6 ، سودان*6 ، سوریه و یمن

آژیر کمربند ایمنی راننده/ کمربند ایمنی و سرنشين جلو: آژیر کمربند ایمنی راننده و/ یا کمربند ایمنی راننده و 
سرنشين جلو به صدا درمی آید، بسته نشدن کمربند ایمنی آنها را نشان می دهد. پس از رسيدن سرعت خودرو به 
حداقل]km/h ]12mph 20 آژیر به مدت 30 ثانيه به صدا درمی آید. سپس اگر کمربند بسته نشود، آژیر با صدای 

متفاوتی به مدت 90 ثانيه به صدا درمی آید.
ثانيه از 6  به صدا درمي آید و پس  آژیر اخطار سرعت  برسد،  بيشتر  یا   )75mph(120km/h به  اگر سرعت خودرو   :*3 

  یا اگر با سرعت کمتر از 75mph(120km/h( رانندگي نمایيد، صداي آژیر متوقف خواهد شد.
4*: عربستان سعودي، کشور پادشاهي عمان، بحرین، امارات متحده عربي، قطر، کویت 

باقي یا روشن  نشانگرهاي گوشه و وسط روشن شده  فني در سنسور،  نقص  نشانگر وجود  از روشن شدن  پس   :*5 
مي مانند. و در صورت به صدا در آمدن صداي آژیر به مدت 7 ثانيه، این نشانگرها خاموش مي گردند.

 2AR – FE 6*: فقط خودروهاي مجهز به موتور
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پس از انجام راهکارها، خاموش شدن چراغ اخطار را کنترل نمایيد.

 راهکارها را دنبال نمایید )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند( 

روش اصالحچراغ اخطار/ جزئياتچراغ اخطارآژیر بيرونیآژیر داخلی

)به رنگ زرد مداوممداوم
چشمک می زند(

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند
 ،P پارک  به جز  قرار داشتن دنده در موقعيتی  حين 
به  الکترونيکی  سوئيچ  موتور،  کردن  خاموش  بدون 
بيرون خودرو برده شده و درب راننده باز و بسته شده 

است. )خودروهای مجهز به گيربکس اتوماتيک(

 قرار دادن دسته دنده 
 P در موقعيت پارک

 آوردن سوئيچ 
الکترونيکي به داخل 

خودرو

)به رنگ زرد سه باریکبار
چشمک می زند(

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند
در صورت قرار داشتن دسته دنده در موقعيت پارک P و 
بدون خاموش کردن موتور، سوئيچ الکترونيکي به بيرون 
خودرو برده شده و درب راننده باز و بسته شده است. 

)خودروهای مجهز به گيربکس اتوماتيک(

موتور را خاموش کرده 
یا سوئيچ الکترونيکي 
را به داخل خودرو باز 

گردانيد.
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روش اصالحچراغ اخطار/ جزئياتچراغ اخطارآژیر بيرونیآژیر داخلی

)به رنگ سه باریکبار
زرد چشمک 

می زند(

هوشمند استارت  و  ورود  سیستم  نشانگر   چراغ 
از  غير  موقعيتي  هر  در  موتور  سوئيچ  داشتن  قرار  با 
خاموش off و قرار داشتن سوئيچ الکترونيکي ، خارج از 
محدوده شناسایي، بسته و باز بودن یک درب را به غير 

از درب سمت راننده را نشان مي دهد.

از محل قرار گرفتن سوئيچ 
الکترونيکي مطمئن شوید.

 یکبار
مداوم

)به رنگ )5ثانيه (
زرد چشمک 

می زند(

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند
بدون خاموش کردن موتور، اقدام به خروج از خودرو 
سوئيچ  داشتن  همراه  حين  درب ها  کردن  قفل  و 

الکترونيکی شده است.

کرده  خاموش  را  موتور 
قفل  مجدد  را  درب ها  و 

نمایيد.

)به رنگ زرد -یکبار
به مدت 15 
ثانيه چشمک 

می زند(

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند
بيانگر عدم وجود سوئيچ الکترونيکی، حين اقدام به 

از محل قرار گرفتن سوئيچ استارت زدن موتور است.
الکترونيکي مطمئن شوید.

)به رنگ -نه بار
زرد چشمک 

می زند(

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند
حين قرار نداشتن سوئيچ معمولی در خودرو، اقدام به 

سوئيچ راندن خودرو شده است. داشتن  قرار  از 
داخل خودرو  الکترونيکي 

مطمئن شوید.
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روش اصالحچراغ اخطار/ جزئياتچراغ اخطارآژیر بيرونیآژیر داخلی

)به رنگ زرد - یکبار
به مدت 15 
ثانيه چشمک 

می زند(

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت 
هوشمند

   بيانگر پایين بودن ولتاژ باتری سوئيچ الکترونيکی 
است

باتري را تعویض 
نمایيد.

)fصفحه 569(

)به رنگ سبز به -یکبار
مدت 15 ثانيه 
سریع چشمک 

می زند(

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت 
هوشمند

      بيانگر باز نشدن قفل فرمان است.

 باز کردن قفل فرمان
)fصفحه 236(

)به رنگ زرد -یکبار
به مدت 30 
ثانيه چشمک 

می زند(

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت 
هوشمند

 زمانی که قفل درب ها با سوئيچ معمولی باز شده 
سوئيچ  شده،  فشرده  موتور  سوئيچ  سپس  و 

الکترونيکی در خودرو شناسایی نشده است.
سرهم  پشت  دادن  فشار  دوبار  از  پس  حتی   
شناسایی  الکترونيکی  سوئيچ  موتور،  سوئيچ 

نشده است.

دادن  فشار  حين 
پدال ترمز ، با سوئيچ 
سوئيچ  الکترونيکی، 
موتور را لمس کنيد.
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 حسگر شناسایی سرنشین جلو، یادآور کمربند ایمنی و آژیر اخطار
 اگر روی صندلی سرنشين جلو، بار قراردهيد، حسگر شناسایی سرنشين جلو، حتی اگر سرنشين در صندلی نباشد، 

می تواند منجر به چشمک زدن چراغ اخطار و به صدا درآمدن آژیر اخطار شود.
  اگر حین رانندگی، چراغ نشانگر نقص روشن شود

در صورتی که باک کاماًل خالی شود، چراغ نشانگر نقص روشن می شود. اگر باک خالی است، بالفاصله سوخت گيری 
نمایيد. پس از چند کيلومتر رانندگی، چراغ نشانگر نقص خاموش خواهد شد.

اگر چراغ نشانگر نقص خاموش نمی شود، در اولين فرصت ممکن با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگيرید.
  چراغ اخطار سیستم فرمان برقی )آژیر اخطار(

زمانی که شارژ باتری ناکافی است یا ولتاژ به صورت موقت افت کرده، چراغ اخطار سيستم فرمان برقی 
روشن می شود و ممکن است آژیر اخطار به صدا درآید.

  چراغ هشدار فشار باد الستیک روشن شود )خودروهاي مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیک( 
فشار باد الستيک را بررسي کرده و آن را در سطح توصيه شده تنظيم کنيد. با فشار دادن کليد صفر کردن سيستم 

هشدار فشار باد الستيک، این چراغ هشدار خاموش نمي شود.
  ممکن است چراغ هشدار فشار باد الستیک به دالیل معمولي روشن شود. )خودروهاي مجهز به سیستم 

اخطار فشار باد الستیک(
باد  فشار  تغيير  و  باد الستيک  مانند خارج شدن  به دالیل معمولي  باد الستيک  فشار  ممکن است چراغ هشدار 
الستيک به دليل دماي باال، روشن شود. در این صورت، با تنظيم کردن فشار باد الستيک، این چراغ )پس از چند 

دقيقه( خاموش مي گردد.
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 الستیک با چرخ زاپاس سایز کوچک تعویض مي گردد )خودروهاي مجهز به چرخ سایز کوچک و سیستم 
هشدار فشار باد الستیک(

شدن  پنچر  صورت  در  نمي باشد.  فرستنده  و  الستيک  باد  فشار  هشدار  سوپاپ  به  مجهز  کوچک  سایز  چرخ 
باد الستيک خاموش فشار  باز هم چراغ هشدار  زاپاس،  با چرخ  پنچر  تعویض الستيک  وجود  با   الستيک، حتي 

نمي گردد. چرخ زاپاس را با الستيک استاندارد تعویض کرده و فشار باد الستيک را تنظيم نمایيد. چراغ هشدار فشار 
باد الستيک پس از چند دقيقه خاموش مي گردد.

 در صورت غیرفعال شدن سیستم هشدار فشار باد الستیک
در شرایط زیر سيستم هشدار فشار باد الستيک غيرفعال مي گردد:

)در صورت عادي شدن شرایط، سيستم به درستي کار مي کند.(
  اگر الستيک ها مجهز به سوپاپ هشدار فشار باد الستيک و فرستنده نباشد.

  اگر کد ID روي سوپاپ هشدار فشار باد الستيک و فرستنده در کامپيوتر هشدار فشار باد الستيک ثبت نشود.
یا بيشتر باشد. 500 kPa )5.1 kg f / cm2(یا bar 73 اگر فشار باد الستيک  

در شرایط زیر سيستم هشدار فشار باد الستيک غيرفعال مي گردد:
)در صورت عادي شدن شرایط، سيستم به درستي کار مي کند.(

  وجود دستگاه هاي الکترونيکي یا نزدیک بودن تجهيزاتي که از فرکانس رادیویي مشابه اي استفاده مي کنند.
  استفاده از دستگاه رادیویي با فرکانس مشابه در خودرو

  نصب برچسب رنگي روي شيشه که بر سيگنال هاي رادیویي تاثير مي گذارد.
  وجود برف و یخ بيش از اندازه روي خودرو، به خصوص در اطراف چرخ ها یا حفره چرخ ها )گلگير(

  استفاده از چرخ هاي غير اصلي تویوتا )حتي اگر از چرخ هاي اصلی تویوتا استفاده نمایيد، سيستم هشدار فشار 
باد الستيک ممکن است  با چند نوع الستيک به درستي کار نمي کند.(

  استفاده از زنجير چرخ
  در صورتي که چراغ هشدار فشار باد الستیک به طور مداوم روشن باشد و بعد از یک دقیقه چشمک 

بزند. )خودروهاي مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیک(
در صورت قرار داشتن سوئيچ موتور در موقعيت روشن "ON" )خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند( 
یا روشن IGNITION ON )خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند( ، چراغ هشدار فشار باد الستيک 
پس از یک دقيقه چشمک زدن، روشن باقي مي ماند، جهت بررسي سيستم به نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایيد.

  آژیر اخطار
در برخی موارد، ممکن است به دليل سر و صدا یا صدای سيستم صوتی، آژیر شنيده نشود.
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 هشدار
   اگر چراغ های اخطار سیستم ترمز و ABS  روشن بمانند.

بالفاصله خودرو را در مکانی امن متوقف نموده و با نمایندگی مجاز تویوتا تماس حاصل نمایيد. حين ترمز گيری، خودرو به 
شدت بی ثبات می شود و ممکن است سيستم  ABS نقص داشته باشد و در نتيجه ممکن است منجر به تصادف، صدمات 

جسمی جدی یا حتی مرگ  گردد.
   اگر چراغ اخطار سیستم فرمان برقی روشن شود.

ممکن است غربيلک فرمان به شدت سنگين شود.
اگر حين عملکرد، غربيلک فرمان سنگين تر از معمول شده است، آن را محکم گرفته و با نيرویی بيش از معمول کار کنيد.
   اگر چراغ هشدار فشار باد الستیک روشن شود . )خودروهاي مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیک(

پيشگيري هاي زیر را مدنظر قرار دهيد. عدم توجه باعث از دست دادن کنترل خودرو و در نتيجه بروز آسيب هاي جسمي 
جدي و یا مرگ مي شود.

 خودرو را در مکان امني بالفاصله متوقف کرده و فشار باد الستيک ها را تنظيم نمایيد.
 اگر پس از تنظيم فشار باد الستيک، چراغ هشدار فشار باد الستيک روشن شود. امکان دارد که الستيک پنچر شده 
باشد. الستيک ها را کنترل و بررسي کنيد. در صورت پنچر شدن الستيک، آن را با چرخ زاپاس تعویض کرده یا در 

نزدیکترین نمایندگي مجاز تویوتا تعمير نمایيد.
  از ترمزگيري و تغيير مسير ناگهاني خودداري کنيد. در صورت صدمه دیدن الستيک هاي خودرو، کنترل غربيلک 

فرمان یا ترمزها را از دست مي دهيد.
   درصورت ترکیدن یا خارج شدن ناگهاني باد الستیک ها )خودروهاي مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیک(

ممکن است سيستم هشدار فشار باد الستيک بالفاصله فعال نشود.

 توجه
   از عملکرد صحیح سیستم هشدار فشار باد الستیک مطمئن شوید )خودروهاي مجهز به سیستم هشدار 

فشار باد الستیک( 
از نصب الستيک هاي مجهز به عالئم یا مشخصات متفاوت خودداري کنيد، زیرا ممکن است سيستم هشدار فشار باد 

الستيک بدرستي کار نکند.
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نمایش چند  به صفحه  مجهز  )فقط خودروهای  یا هشدار  اخطار  پیغام  نمایش  در صورت   
)B منظوره تیپ

 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 نمایش یک پيغام بر روی صفحه 

نمایش چند منظوره نيز روشن شده یا چشمک می زند.

  صفحه نمایش چند منظوره 

اگر پيغام اخطار یا هشدار پس از اقدامات زیر دوباره روشن شد، با نمایندگی مجاز تویوتا تماس حاصل نمایيد.
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جزئيات / عملکردها    پيغام اخطار

 

بيانگر غيرعادي بودن فشار روغن موتور است.
اگر فشار روغن موتور خيلي پایين باشد، چراغ اخطار روشن مي شود.

 

      

)چشمک می زند(
)4WD فقط مدل های(

بيانگر گرم شدن بيش از حد سيستم 4WD مي باشد.

آژیر به صدا درآمده و پيغام هشداري روي صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده مي شود.
هشدارهاي زیر احتمال صدمه دیدن خودرو که منجر به تصادف مي شود را نشان مي دهد. 

خودرو را در اسرع وقت در مکان امني متوقف کرده و با نمایندگي مجاز تویوتا تماس بگيرید.

 خودرو را بالفاصله متوقف نمایید.
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آژیر به صدا در آمده و پيغام هشداري روي صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده مي شود. بي توجهي به عالئم هشدار 
زیر ممکن است منجر به عملکرد نادرست سيستم و در نتيجه بروز تصادف شود. جهت بازرسي خودرو به نمایندگي 

مجاز تویوتا مراجعه نمایيد.

 خودرو را بالفاصله بازرسي نمایید.

جزئيات / عملکردها    پيغام اخطار

 

            )4WD فقط مدل هاي(     

بيانگر نقص فني در سيستم 4WD است.

    )در صورت مجهز بودن(

مجهز  صورت  )در  است  کنترل  کروز  سيستم  در  فنی  نقص  بيانگر 
بودن(

 دکمه روشن /خاموش "ON-OFF " را یکبار فشار دهيد تا سيستم 
غيرفعال شود و دکمه  را مجدداً فشار دهيد تا سيستم فعال شود.

)در صورت مجهز بودن(

بيانگر نقص فني در سيستم LDA )رانندگي بين خطوط( است.
خودرو را در مکان ایمني متوقف کنيد. سوئيچ موتور را خاموش 
قرار   IGNITION ON روشن  موقعيت  در  مجدد  سپس  و  کرده 

دهيد تا سيستم LDA مجدد تنظيم شود.

)در صورت مجهز بودن(

بيانگر نقص فني در سيستم نور باالي اتوماتيک چراغ جلو است.
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جزئيات / عملکردها    پيغام اخطار

 

     )در صورت مجهز بودن(    
          

بيانگر نقص فني نشانگر نقطه کور است.

)چشمک مي زند(
    )در صورت مجهز بودن(

بيانگر نقص فني در سيستم ورود و استارت هوشمند است.
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روش اصالحجزئيات / عملکردها    پيغام اخطار

 

 

      
          

چند  یا  یک  کامل  نشدن  بسته  نشانگر 
درب است.

سيستم همچنين درب هایي که کامل 
اگر  را نشان مي دهد.  بسته نشده اند 
 )3mph(  5km/h به  خودرو  سرعت 
برسد، چشمک زده و آژیر 
به صدا در مي آید که نشان مي دهد، 
بسته  کامل  طور  به  هنوز  درب ها 

نشده اند.

از بسته شدن تمام درب ها اطمينان 
حاصل نمایيد.

 

      

)چشمک می زند(
)درصورت مجهز بودن(

روف  سان  کامل  شدن  بسته  عدم  بيانگر 
است )سوئيچ در موقعيت خاموش و درب 

سمت راننده باز است(
سان روف را ببندید.

آژیر به صدا درآمده و پيغام هشدار روي صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده مي شود.
پس از انجام راهکارها، خاموش شدن پيغام هشدار را کنترل و بررسي نمایيد.

 راهکارها را دنبال کنید.
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جزئيات / عملکردها    پيغام اخطار

 

      
          

بيانگر درگير بودن ترمز دستی است
 5km/h  )3mph( به  خودرو  سرعت  اگر 
آژیر  و  زده  برسد،  چشمک 
به صدا در می آید تا نشان دهد که ترمز 

دستی هنوز درگير است.

ترمز دستي را آزاد کنيد.

 

      

)چشمک می زند(
)4WD فقط مدل های(

 4WD بيانگر عملکرد نادرست سيستم
است.

براي ناپدید شدن پيغام هشدار، 
سرعت خودرو را کاهش داده یا 
خودرو را در مکان امني متوقف 
نمایيد. در این صورت موتور را 

خاموش نکنيد.

)فقط موتور دیزلي(

روغن  سطح  بودن  پایين  بيانگر 
موتور است.

سطح روغن موتور را بررسي 
کرده و در صورت لزوم روغن 

اضافه نمایيد.

)در صورت مجهز بودن(

بيانگر تعویق در عملکردLDA )رانندگي 
بين خطوط( است.

از  بيشتر  دوربين  سنسور  دماي 
پس از مدتي رانندگي، سيستم محدوده دماي عملکردي است.

LDA را مجدد تنظيم نمایيد.
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روش اصالحجزئيات / عملکردها    پيغام اخطار

 
)در صورت مجهز بودن(

 

      
          

خودرو  که  مي دهد  هشدار  راننده  به 
خارج از عالئم الین قرار دارد )در صورتي 
فعال خطوط[  بين  ]رانندگي   LDA  که 

مي باشد.(
شنيده مداوم  طور  به  آژیر   صداي 

مي شود. در صورت منحرف شدن خودرو 
نشانگر  این  کناري،  الین  خط  روي  از 

چشمک مي زند.

اطراف خودرو را کنترل و بررسي 
کرده و با استفاده از فرمان گيري 
باز  الین  خطوط  بين  به  ایمن، 

گردید.

 

      

)در صورت مجهز بودن(

نشانگر  سنسورهاي  که  مي دهد  نشان 
نقطه کور یا محدوده اطراف سپرها کثيف 
یا پوشيده از یخ است یا ولتاژ سنسور و 
دماي محدوده اطراف سنسورها غيرعادي 

شده است.

سنسورها و محدوده اطراف روي 
در صورت  نمایيد.  تميز  را  سپر 
هشدار  پيغام  نشدن  خاموش 
به  مراجعه  با  هشدار،  چراغ  و 
نمایندگي مجاز تویوتا خودرو را 

بررسي نمایيد.

)چشمک مي زند(

خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت 
هوشمند:

داشتن  قرار  حين  که  است  این  نشانگر 
"LOCK"یا  موقعيت   در  موتور  سوئيچ 
راننده،  سمت  درب  بودن  باز  و   ACC
خودروهاي  است.  مانده  روشن  چراغ ها 
استارت  و  ورود  سيستم  به  مجهز 

هوشمند:
داشتن  قرار  حين  که  است  این  نشانگر 
 )off( خاموش  موقعيت  در  موتور  سوئيچ 
باز  و   ACCESSORY جانبي  تجهيزات  یا 
بودن درب سمت راننده، چراغ ها روشن 

مانده است.

چراغ ها را خاموش نمایيد.
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 سیستم LDA )رانندگي بین خطوط – در صورت مجهز بودن(
در موارد زیر، حتي با انحراف خودرو از خط الین، پيغام هشدار نمایش داده نمي شود.

LDA در صورت انحراف از سرعت خودرو از محدوده عملکردي سيستم 
  در صورت شناسایي نشدن خطوط الین

روش اصالحجزئيات / عملکردها    پيغام اخطار

 

)در صورت مجهز بودن(    
          

روغن  باالي  بسيار  دماي  دهنده  نشان 
گيربکس اتوماتيک است.

متوقف  را  خودرو  ایمني  مکان  در 
 P کنيد، دسته دنده را در موقعيت

قرار داده تا چراغ خاموش شود. 
چراغ،  شدن  خاموش  صورت  در 
بزنيد.  استارت  را  خودرو  مجدد 
چراغ،  نشدن  خاموش  صورت  در 
تماس  تویوتا  مجاز  نمایندگي  با 

بگيرید.

 

 )فقط موتور دیزلي(

جمع  آب  مقدار  رسيدن  دهنده  نشان 
شده در فيلتر سوخت به سطح مشخصی 

رسيده است.

تخليه  سوخت  فيلتر  از  را  آب 
نمایيد. ) f صفحه671(
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پيغام هشدار روي صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده مي شود.
پس از انجام راهکارها، خاموش شدن پيغام هشدار را کنترل و بررسي نمایيد.

 راهکارها را دنبال کنید.

روش اصالحجزئيات / عملکردها    پيغام اخطار

)فقط موتور دیزلي(
       

تعویض  زمان  رسيدن  فرا  بيانگر 
روغن موتور است.

بررسي  و  کنترل  را  موتور  روغن 
تعویض  لزوم  صورت  در  و  کرده 

نمایيد.
موتور،  روغن  تعویض  از  پس 
مجدد  را  روغن  تعویض  سيستم 

تنظيم نمایيد. )f صفحه535(  این هشدار پس از تعویض روغن 
   25000km)15000miles( موتور، حدود

رانندگي نمایش داده می شود..
)در صورت صفر کردن تاریخ تعمير و 
نگهداري، این نشانگر به درستي کار 

مي کند.(

)فقط موتور دیزلي(

تعویض روغن  زمان  فرا رسيدن  بيانگر 
موتور و فيلتر روغن است.

را  روغن  فيلتر  و  موتور  روغن 
یا   / و  کرده  بررسي  و  کنترل 
تویوتا  مجاز  نمایندگي  توسط 
از تعویض  تعویض نمایيد. پس 
تعویض  سيستم  موتور،  روغن 
نمایيد. تنظيم  مجدد  را   روغن 

)f صفحه535(

وحدود    موتور،  روغن  تعویض  از  پس 
19000miles( 30000km( رانندگي نمایش 

داده می شود .
)تاریخ تعمير و نگهداري روغن را صفر 

نمایيد.(
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 نقص به وجود آمده را بالفاصله برطرف نمایید. )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

پس از انجام دادن مراحل مشخص شده، برای برطرف نمودن مشکل احتمالی، خاموش شدن پيغام اخطار و چراغ ها 
را کنترل نمایيد.

روش اصالحجزئيات    پيغام اخطارآژیر بيرونیآژیر داخلی

- یکبار

زدن  استارت  به  اقدام  حين 
الکترونيکی  سوئيچ  موتور، 

شناسایی نشود.

حين وجود سوئيچ الکترونيکی  
موتور را استارت بزنيد.

3 بار یکبار
                    

سوئيچ  داشتن  قرار  حين 
بجز  حالتی  هر  در  موتور 
الکترونيکی  سوئيچ  خاموش، 
هر  و  شده  خارج  خودرو  از 
درب  بجز  درب ها  از  کدام 
راننده باز و بسته شده است. 

موقعيت  در  را  موتور  سوئيچ 
کليد  با  داده  قرار  خاموش 
الکترونيک را به درون خودرو 

بازگردانيد.

سوئيچ  نداشتن  قرار  حين 
خودرو،  درون  الکترونيکی 
موقعيت  در  را  دنده  دسته 
ضریب  با  )گيربکس   P
گيربکس  یا  پيوسته  دنده 
خالص  دنده  یا  اتوماتيک( 
قرار  معمولی(  )گيربکس   N
داده و خاموش نبودن سوئيچ 
موتور، درب سمت راننده باز 

و بسته شده است.

)چشمک می زند(

)چشمک می زند(
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روش اصالحجزئيات    پيغام اخطارآژیر بيرونیآژیر داخلی

 یکبار
مداوم

)5 ثانيه (

)به نوبت نمایش داده می شوند(
                   )چشمک می زند(

سوئيچ  داشتن  همراه  حين 
الکترونيکی و قفل کردن تمام 
درب ها، بدون چرخاندن سوئيچ 
موتور به وضعيت خاموش و قرار 
داشتن دنده در موقعيت پارک 
P، اقدام به خروج از خودرو شده 

است.

خاموش  حالت  در  را  سوئيچ 
قرار دهيد و درب ها را مجدداً 

قفل کنيد.

- 9 بار

                    

سوئيچ  داشتن  قرار  بدون 
معمولی درون خودرو، اقدام 
به راندن خودرو شده است.

سوئيچ  که  شوید  مطمئن 
خودرو  درون  الکترونيکي 

است.

-مداوم
)چشمک می زند(

یا  پيوسته  دنده  ضریب  با  )گيربکس 
گيربکس اتوماتيک (

حين قرار داشتن دنده در هر 
بدون   ،P پارک  بجز  حالتی 
حالت  به  سوئيچ  چرخاندن 
راننده  سمت  درب  خاموش، 

باز شده است.

موقعيت  را در  دنده  دسته 
پارک P قرار دهيد.

)چشمک می زند(
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روش اصالحجزئيات     پيغام اخطارآژیر بيرونیآژیر داخلی

مداوم مداوم

)به نوبت نمایش داده می شوند(

)گيربکس با ضریب دنده پيوسته یا گيربکس 
اتوماتيک(

سوئيچ   نداشتن  وجود  حين 
قرار  و  خودرو  درون  الکترونيک 
داشتن دنده در موقعيتی به جز 
پارک P و خاموش نبودن موتور، 
درب سمت راننده باز و بسته شده 

است. 

   دسته دنده را در موقعيت 
پارک P قرار دهيد.

خودرو،  به  ورود  حين   
را  الکترونيکی  سوئيچ 

همراه داشته باشيد.

یکبار
مداوم

)5 ثانيه (
          

    )چشمک می زند(         

سوئيچ  داشتن  قرار  حين 
اقدام  الکترونيک درون خودرو، 
به قفل شدن درب ها با استفاده 
استارت  و  ورود  سيستم  از 

هوشمند شده است.

از  را  الکترونيکی  سوئيچ 
خودرو برداشته و درب ها 

را مجدد قفل نمایيد.

یکبار
مداوم

)5 ثانيه (

  )چشمک می زند(

سوئيچ  داشتن  قرار  حين 
الکترونيکی درون خودرو، اقدام 
به قفل کردن یکی از درب های 
جلو از طریق باز کردن درب و 
قرار دادن دکمه قفل داخلی در 
بستن  سپس  و  قفل  موقعيت 

درب شده است.

از  را  الکترونيکی  سوئيچ 
خودرو برداشته و درب ها 

را مجدد قفل نمایيد.

)چشمک می زند(
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روش اصالحجزئيات    پيغام اخطارآژیر بيرونیآژیر داخلی

- یکبار

)گيربکس با ضریب دنده پيوسته یا 
گيربکس اتوماتيک(
یا

)گيربکس معمولی(
                     )چشمک می زند(

          

درب ها  قفل  بازکردن  حين    
سپس  و  معمولی  سوئيچ  با 
سوئيچ  سوئيچ،  دادن  فشار 
خودرو  درون  الکترونيکی 

شناسایی نشود.

 پس از دوبار فشار دادن پشت 
سوئيچ  سوئيچ،  هم   سر 
خودرو  داخل  الکترونيکی 

شناسایی نشود.

حين فشار دادن پدال 
ترمز)گيربکس اتوماتيک 

یا گيربکس با ضریب دنده 
پيوسته )CVT(( ، با سوئيچ 
الکترونيکی، سوئيچ موتور 

را لمس کنيد. یا حين فشار 
دادن پدال کالچ )گيربکس 

معمولي( با سوئيچ 
الکترونيکی، سوئيچ موتور را 

لمس کنيد.

-یکبار

                )چشمک می زند(

)گيربکس با ضریب دنده پيوسته یا اتوماتيک(

در  دنده  داشتن  قرار  حين 
به  اقدام  نادرست،  موقعيت 
استارت زدن موتور شده است.

موقعيت  در  را  دنده  دسته 
قرار داده و سپس   P پارک

موتور را استارت بزنيد.
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روش اصالحجزئيات / عملکردها    پيغام اخطارآژیر بيرونیآژیر داخلی

- -

)گيربکس با ضریب دنده پيوسته یا 
گيربکس اتوماتيک(

 به دليل قطع اتوماتيک، انرژی 
قطع شده است.

زدن  استارت  حين  بعد  دفعه 
 5 تقریبی  مدت  به  موتور، 
را  موتور  دور  اندکی  دقيقه، 
افزایش دهيد تا باتری را شارژ 

نمایيد.

-یکبار

          

        

ولتاژ باتری سوئيچ الکترونيکی 
در حال تمام شدن است.

 باتری سوئيچ الکترونيکی را 
تعویض نمایيد. 

   )f صفحه 56۸(



641

۷ 

ری
طرا

اض
ع 

واق
ر م

د د
کر

عمل
               2-7. اقدامات الزم در مواقع اضطراری  

روش اصالحجزئيات    پيغام اخطارآژیر بيرونیآژیر داخلی

-یکبار

)گيربکس با ضریب دنده پيوسته یا 
گيربکس اتوماتيک(

یا

)گيربکس معمولی(
 ) چشمک می زند(

و  باز  راننده  سمت  درب 
در  سوئيچ  و  است  شده  بسته 
گرفته  قرار  خاموش  وضعيت 
در  سوئيچ  دوبار  آن  از  پس  و 
جانبی  تجهيزات  موقعيت 
گرفته،  قرار   ACCESSORY
بدون اینکه موتور استارت بخورد.

حين فشار دادن 
پدال ترمز، سوئيچ 

موتور را فشار دهيد.

به  موتور  زدن  استارت  حين 
سوئيچ  نادرست  عملکرد  دليل 
 ،)661 صفحه   f( الکترونيکی 
سوئيچ  الکترونيکی،  سوئيچ 

موتور را لمس کرده است.

 ظرف 10 ثانيه پس 
از به صدا درآمدن 

آژیر سوئيچ موتور را 
فشار دهيد.

-یکبار

 

      

)چشمک می زند(

ظرف 3 ثانيه پس از فشار دادن 
آزاد  فرمان  قفل  موتور،  سوئيچ 

نشود.

حين فشار دادن 
پدال ترمز و حرکت 

فرمان به چپ و 
راست، سوئيچ موتور 

را فشار دهيد.
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روش اصالحجزئيات    پيغام اخطارآژیر بيرونیآژیر داخلی

 - یکبار
)چشمک می زند(

یا  پيوسته  دنده  ضریب  با  )گيربکس 
گيربکس اتوماتيک(            

در  دنده  داشتن  قرار  حين 
حالتی بجز پارک P یا خالص 
N ، سوئيچ موتور در وضعيت 
خاموش قرار داده شده است.

 دنده را در پارک P قرار دهيد.

   -یکبار

 
)چشمک می زند(

یا  پيوسته  دنده  ضریب  با  )گيربکس 

گيربکس اتوماتيک(   

در  سوئيچ  دادن  قرار  از  پس 
وضعيت خاموش و دنده در هر 
موقعيتی بجز پارک P، دنده به 
موقعيت پارکP جابه جا شده 

است.

 موتور را خاموش نمایيد.



643

۷ 

ری
طرا

اض
ع 

واق
ر م

د د
کر

عمل
               2-7. اقدامات الزم در مواقع اضطراری  

 آژیر اخطار
در برخی موارد، به دليل صدای اطراف یا صدای سيستم صوتی، ممکن است صدای آژیر به گوش نرسد.

 پس از تعویض روغن موتور )فقط موتور دیزلي(
از صفر کردن تاریخ تعمير و نگهداري مطمئن شوید. )f صفحه 535(

 توجه
 در صورت نمایش پیغام هشدار پایین بودن سطح روغن موتور )فقط موتور دیزلي(

ادامه کار موتور با پایين بودن سطح روغن منجر به صدمه دیدن موتور مي شود.
 پیغام زمان تعمیر و نگهداري روغن موتور )فقط موتور دیزلي(

پس از صفر کردن زمان تعمير و نگهداري روغن موتور، پيغام هشدار بر اساس محدوده رانندگي نمایش داده 
مي شود.

سيستم، تميز بودن روغن موتور را نشان نمي دهد.
 در صورت نمایش پیغام "DRAIN WATER FROM FUEL FILTER" )فقط موتور دیزلي(

در صورت نمایش این پيغام هرگز با خودرو رانندگي نکنيد. ادامه رانندگي با آب جمع شده در فيلتر سوخت 
منجر به صدمه دیدن پمپ انژکتور سوخت مي گردد.
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 در صورت پنچر کردن

در صورت مجهز بودن به الستیک زاپاس  الستیک پنچر را باز کرده و با الستیک زاپاس موجود تعویض 
نمایید.جزئیات بیشتر در مورد الستیک ها: f صفحه 552

 هشدار

 در صورت پنچرکردن
به رانندگي با الستيک پنچر ادامه ندهيد.

 رانندگي حتي براي مسافتي کوتاه با الستيک پنچر، می تواند به الستيک و چرخ، صدمات غيرقابل جبراني وارد کند که
ممکن است منجر به تصادف گردد.

 پیش از جک زدن زیر خودرو
 خودرو را روي سطحي صاف و سفت متوقف نمایيد.

 ترمز دستي را درگير نمایيد.
 R عقب  یا  اتوماتيک(  گيربکس  یا  با ضریب دنده پيوسته  گيربکس  به  مجهز  )خودروهاي   P پارک  در  را  دنده   

)خودروهای مجهز به گيربکس معمولي( قرار دهيد.
 موتور را متوقف نمایيد.

 چراغ هاي اخطار/ فالشرها را روشن نمایيد )f صفحه 604(
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 محل قرارگیري الستیک زاپاس ، جک و ابزارها

کيسه ابزار )در صورت مجهز بودن(                                
جک )در صورت مجهز بودن(     

چرخ زاپاس   
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 هشدار

 استفاده از جک )در صورت مجهز بودن(
پيشگيري هاي زیر را در نظر بگيرید.

استفاده نادرست از جک می تواند منجر به افتادن ناگهاني خودرو از روي جک، در نتيجه صدمات جسمي جدي 
یا حتي مرگ گردد.

 از جک به منظور دیگري بجز تعویض الستيک یا پياده و سوار کردن زنجيرچرخ  استفاده نکنيد.
 براي تعویض چرخ زاپاس فقط از جک همراه خودرو استفاده نمایيد. از جک خودروهاي دیگر استفاده نکرده و از جک 

براي تعویض الستيک دیگر خودروها استفاده نکنيد.
 جک را به طور صحيح در محل خود قراردهيد.

 از قرار دادن اعضاي بدن زیر خودروي روي جک، خودداري نمایيد.
 حين قرارداشتن خودرو روي جک، موتور را استارت نزده یا رانندگي نکنيد.

 حين قرارداشتن افراد درون خودرو، خودرو را جک نزنيد.
 حين باال بردن خودرو، از قراردادن اجسام رو یا زیر جک خودداري نمایيد.

 از باال بردن خودرو بيش از ارتفاع الزم براي تعویض الستيک خودداري نمایيد.
 اگر باید به زیر خودرو بروید از جک کارگاهي )پایه( استفاده نمایيد.

 خودرو را روي زمين و سطح محکم متوقف نمایيد، ترمز دستي را به درستي درگير کرده و دسته دنده را در موقعيت 
پارک P )گيربکس اتوماتيک یا CVT( یا دنده عقب R )گيربکس معمولي( قرار دهيد. در صورت لزوم از بلوک مانع در 

طرف مخالف به صورت ضربدری در مقابل الستيکي که باید تعویض شود استفاده نمایيد.
 حين پابين آوردن خودرو از عدم وجود افراد در اطراف خودرو اطمينان حاصل نمایيد. اگر کسي نزدیک خودرو است، 

پيش از پایين آوردن خودرو به آنها هشدار دهيد.
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  1 پوشش را بردارید.

  2 جک را خارج نمایيد.

  شل کردن
  سفت کردن

 بیرون آوردن جک )درصورت مجهز بودن(
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  1 طاقچه عقب را خارج نمایيد.

2 نگهدارنده مرکزی چرخ الستيک زاپاس را شل کنيد.

     

 الستیک زاپاس را خارج نمایید.

 هشدار

 حین  قراردادن چرخ زاپاس
 مراقب باشيد انگشتان و دیگر اعضاي بدنتان بين الستيک زاپاس و بدنه خودرو گير نکند.
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  1 برای الستيک ها از بلوک مانع استفاده نمایيد.

  2  ابتدا با استفاده از آچار قالپاق را در بياورید.

     براي جلوگيري از صدمه دیدن قالپاق، همانند تصویر پارچه اي 
را بين آچار و قالپاق قراردهيد.

  3  مهره هاي چرخ را اندکي شل کنيد )یک دور(.

 تعویض الستیک پنچر

محل قراردادن بلوک مانعالستيک پنچر

جلو
پشت الستيک عقب سمت راستسمت چپ

پشت الستيک عقب سمت چپسمت راست

عقب
جلوي الستيک جلو سمت راستسمت چپ

جلوي الستيک جلو سمت چپسمت راست
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  4 بخش"A" جک را با دست بچرخانيد تا تورفتگي جک، محل 

جک گذاري را لمس کند.
     نقاط راهنمای جک زنی زیر بدنه خودرو قرار گرفته است؛ آن ها 

محل جک گذاشتن را نشان مي دهند.

 

  5  دسته جک باز شده را سوار کنيد.

بلند  از روی زمين  تا الستيک ها کمی  آورید  باال  را  6 خودرو 

شوند.

7  تمام مهره هاي چرخ را باز کنيد.

زماني که چرخ را روي زمين قرار مي دهيد، سمت مهره هاي 
چرخ را رو به باال قرار دهيد تا سطح چرخ صدمه نبيند.
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 هشدار

 تعویض الستیک پنچر
 بالفاصله پس از توقف خودرو، از دست زدن به دیسک چرخ ها یا محدوده اطراف ترمز ها خودداري نمایيد. 

   پس از رانندگي دیسک چرخ ها و محدوده اطراف ترمز ها به شدت داغ مي شود. حين تعویض الستيک، لمس این 
نواحي با دست، پا یا دیگر اعضاي بدن و غيره ممکن است منجر به سوختگي گردد.

 عدم انجام این پيشگيري ها می تواند منجر به شل شدن مهره هاي چرخ و بيرون افتادن چرخ  شود که ممکن است 
منجر به صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ گردد.

گشتاورسنج  یا  تورک  آچار  از  استفاده  با  را  مهره هاي چرخ  ممکن  فرصت  اولين  در  تعویض چرخ  از  پس   
N.m )10.5 Kg f 103 سفت کنيد. m, 76 ft  lbf(

 حين سوارکردن الستيک، فقط از مهره هاي چرخ مخصوص همان چرخ استفاده نمایيد.
 اگر روي پيچ ها، مهره ها یا سوراخ هاي چرخ هرگونه ترک یا تغيير شکل دیده مي شود ، براي بازرسي خودرو به 

نمایندگي مجاز تویوتا مراجعه نمایيد.
 حين سوار کردن مهره هاي چرخ ، مطمئن شوید که  آنها را از سمت باریک رو به داخل، سوار کنيد.

  )f صفحه 564(
 تعویض الستیک پنچر در خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي )در صورت مجهز بودن(

هنــگام تعویــض الســتيک ها، از خامــوش بــودن کليــد اصلــي درب پشــتي برقــي مطمئــن شــوید. )f صفحــه 161( 
زیــرا در صــورت تمــاس ناگهانــي بــا کليــد درب پشــتي برقــي، درب پشــتي بــه طــور ناگهانــي فعــال شــده و در 

ــا مي شــود. ــادن دســت ها و انگشــتان و آســيب دیدگي آن ه ــر افت ــه گي نتيجــه منجــر ب
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  1 هرگونه آشغال یا مواد خارجي را از روي سطح تماس چرخ 

تميز کنيد.
اگر مواد خارجي روي سطح تماس چرخ باشد، ممکن است حين 
رانندگی مهره هاي چرخ شل شده، منجر به بيرون آمدن الستيک 

گردند.

 

  2 الستيک زاپاس را سوار کرده و تمام مهره هاي چرخ را با دست تقریباً به ميزان یکسان سفت کنيد.

حين تعویض رینگ آهنی با رینگ آهنی چرخ دیگر مهره هاي 
چرخ را به قدري سفت کنيد که محل مخروطي مهره اندکی 

تماس با سيت دیسک چرخ داشته باشد.

حين تعویض چرخ با رینگ آلومينيومي با چرخ با رینگ آهنی 
مهره هاي چرخ را به قدري سفت کنيد که بخش مخروطي 

مهره اندکی تماس با سيت دیسک چرخ داشته باشد.

حين تعویض رینگ آلومينيومي چرخ با رینگ آلومينيومي چرخ 
دیگر، مهره هاي چرخ را به قدري سفت کنيد که واشر ها در 

تماس با دیسک چرخ  قرارگيرد.

     

 سوارکردن چرخ زاپاس

 بخش مخروطی

سيت دیسک چرخ

       بخش مخروطی

سيت دیسک چرخ

دیسک چرخ

واشر
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  3 خودرو را پایين بياورید.

 

  4 هر مهره چرخ را دو یا سه بار به ترتيب نمایشي در تصویر 

سفت کنيد.
گشتاور سفت کردن :

5 قالپاق الستيک را سوار کنيد.*

مشابه تصویر بخش بریدگي قالپاق را  با بدنه والو همراستا نمایيد.

*: قالپاق را نمي توان روي چرخ زاپاس سایز کوچک نصب نمود.
6 چرخ زاپاس، جک و تمام ابزارها را درون خودرو قرار دهيد.

     

103 N.m )10.5kg f  m, 76 ft  lbf(



2-7. اقدامات الزم در مواقع اضطراری654

  چرخ زاپاس سایز کوچک )در صورت مجهز بودن (
 الستيک زاپاس سایز کوچک داراي برچسب “TEMPRORARY USE ONLY” )فقط براي استفاده موقت( روی 

دیواره ها است.
   از چرخ زاپاس سایز کوچک فقط به صورت موقت و در شرایط اضطراری استفاده نمایيد.
 مطمئن شوید که باد چرخ زاپاس سایز کوچک را کنترل نموده اید )f صفحه 696(

  استفاده از چرخ زاپاس سایز کوچک )در صورت مجهز بودن(
از آنجائيکه چرخ زاپاس سایز کوچک مجهز به سوپاپ هشدار فشار باد الستيک و فرستنده نمي  باشد، در نتيجه 
فشار کم باد چرخ زاپاس به وسيله سيستم هشدار فشار باد الستيک شناسایي نمي گردد. همچنين اگر پس از روشن 

شدن چراغ هشدار فشار باد الستيک، چرخ زاپاس سایز کوچک را تعویض نمایيد، این چراغ روشن باقي مي ماند. 
  حین مجهز بودن  به چرخ زاپاس سایز کوچک )در صورت مجهز بودن( 

حين رانندگي با زاپاس سایز کوچک در مقایسه با الستيک استاندارد خودرو پایين تر مي آید.
  اگر حین رانندگي در جاده پوشیده از برف یا یخ پنچر کردید. )خودروهاي مجهز به چرخ زاپاس سایز کوچک(

چرخ زاپاس سایز کوچک را روي یکی از چرخ هاي عقب خودرو سوار کنيد. مراحل زیر را دنبال کرده و زنجير چرخ 
را برروي چرخ هاي جلو سوار کنيد :

  1 یکي از الستيک هاي عقب را با چرخ زاپاس سایز کوچک تعویض نمایيد.

  2 الستيک پنچر جلو را با الستيک پياده شده از عقب تعویض نمایيد.

  3 زنجير چرخ را برروي چرخ هاي جلو سوار کنيد.
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 هشدار

 حین استفاده از چرخ زاپاس سایز کوچک )در صورت مجهز بودن(
 به یادداشته باشيد که چرخ زاپاس سایز کوچک براي خودروي شما طراحي شده است. آن را به روي خودروي 

دیگر استفاده نکنيد.
 همزمان  بيش از یک چرخ زاپاس سایز کوچک را استفاده نکنيد.

 در اولين فرصت ممکن چرخ زاپاسسایز کوچک را با الستيک معمولي تعویض نمایيد. 
 گاز دادن ، فرمان دادن ، ترمز کردن و دنده عوض کردن ناگهاني منجر به ترمز موتوري می گردد، از این اعمال خودداري 

نمایيد..
 حین سوار کردن چرخ  زاپاس سایز کوچک )در صورت مجهز بودن(

ممکن است سرعت خودرو به درستی شناسایی نشود ممکن است سيستم های زیر به درستی عمل نکنند. 
 سيستم ABS و ترمز کمکي                 

 VSC )درصورت مجهز بودن(                            

 TRC)درصورت مجهز بودن(                             

 کروز کنترل )در صورت مجهز بودن(                  
                                                     EPS 

 LDA )هشدار رانندگي بين خطوط( )در صورت      
مجهز بودن(

 سيستم کنترل کمکي حرکت در سرازیري )در 
صورت مجهز بودن(

  همچنيين نه تنها نمي توان از ظرفيت کامل سيستم زیر استفاده نمود، بلکه ممکن است تاثير منفي روي تجهيزات 
بخش انتقال نيرو نيز داشته باشد.

    )4WD 4 )مدل هايWD سيستم کنترل گشتاور دیناميک 

 سيستم نشانگر دید عقب )در صورت مجهز بودن(
 نشانگر کمکي پارک تویوتا )در صورت مجهز بودن(
 سنسور کمکي پارک تویوتا )درصورت مجهز بودن(

  سيستم مسيریاب )درصورت مجهز بودن(
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 هشدار

 محدودیت سرعت حین استفاده  از چرخ زاپاس سایز کوچک )در صورت مجهز بودن(
حين استفاده از چرخ زاپاس سایز کوچک،  با سرعت  بيش از )80km/h )50mph رانندگي نکنيد.

زاپاس  سایز کوچک براي رانندگي  با سرعت باال  طراحي نشده است. عدم توجه به این  پيشگيري می تواند منجر به  
تصادف و در نتيجه صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ گردد.

 پس از استفاده از ابزارها و جک
پيش از رانندگي، تمام ابزارها و جک را به طور ایمن در محل قرارگيري خود قرار دهيد تا احتمال صدمات جسمي حين 

تصادف یا ترمز ناگهاني کاهش یابد.

 توجه
 حین رانندگي روي  دست اندازها  در حال استفاده از چرخ زاپاس سایز کوچک، مراقب باشید. )درصورت 

مجهز بودن(
حين رانندگي با چرخ زاپاس سایزکوچک، خودرو پایين  تر از رانندگي با الستيک هاي معمولی است. حين رانندگي 

برروي جاده ناهموار مراقب باشيد.
 رانندگي با زنجیر چرخ و چرخ زاپاس سایز کوچک )درصورت مجهز بودن(

از قراردادن  زنجير چرخ برروي چرخ زاپاس سایز کوچک خودداري نمایيد.
ممکن است زنجير چرخ به بدنه خودرو صدمه زده و به صورت منفي بر رانندگي اثر بگذارد.  

 حین تعویض الستیک ها )خودروهاي مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیک(
هنگام پياده کردن یا نصب چرخ ها، الستيک ها یا سوپاپ هشدار فشار باد الستيک و فرستنده، ممکن است در 
صورت دستکاري نادرست، سوپاپ هشدار فشار باد الستيک و فرستنده صدمه ببيند، بنابراین با نمایندگي مجاز 

تویوتا تماس بگيرید.
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 در صورت روشن نشدن موتور
را  )f صفحه 224، 228( خودرو استارت نمي خورد، موارد زیر  از استارت زدن صحیح  اگر حتي پس   

کنترل 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  یکي از موارد زیر علت احتمالي باشد:
 ممکن است سوخت کافي در باک خودرو نباشد. 

موتور بنزیني : سوختگيري نمایيد.
موتور دیزلي: f صفحه 674

 ممکن است موتور آب گرفته باشد. )موتور بنزیني(
   به روش استارت صحيح مجدداً موتور را استارت بزنيد )f صفحه 22۸، 224(

 ممکن است نقص فنی در سيستم ایموبالیزر وجود داشته باشد. )f صفحه ۸9(

ممکن است یکي از موارد زیر علت احتمالي باشد:
 ممکن است باتري خالي شده باشد. )f صفحه 664(

 ممکن است اتصاالت باتري شل شده یا زنگ زده باشد.

سيستم استارت موتور ممکن است به دليل مشکل الکتریکي همانند قطعی در مدار یا سوختن فيوز نقص فنی داشته باشد. 
با این وجود ، با اقدامات موقتی دیگر می توان موتور را استارت زد. )f صفحه 65۸(



2-7. اقدامات الزم در مواقع اضطراری658

 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 )به جز گیربکس 
معمولي( 

ممکن است یکي از موارد زیر علت احتمالي باشد:
 ممکن است یک یا دو اتصال باتري جدا شده  باشند.

 ممکن است باتري خالي شده باشد. )f صفحه 664(
 ممکن است نقص فنی در سيستم قفل فرمان وجود داشته باشد. )خودرو هاي مجهز به سيستم ورود و استارت 

هوشمند(
اگر مشکل قابل تعمير نيست یا نمي دانيد چگونه مي توانيد تعمير کنيد، با نمایندگي مجاز تویوتا  تماس حاصل نمایيد.

وقتی موتور استارت نمی خورد، اگر سوئيچ موتور عادی عمل می کند، با اقدامات موقتی زیر موتور را استارت بزنيد :
  1 ترمز  دستي را درگير نمایيد.

  2 دنده را در پارکP قراردهيد.

  3 سوئيچ را در موقعيت تجهيزات جانبي ACCESSORY قراردهيد.

  4 سوئيچ را  به مدت 15 ثانيه فشارداده و همزمان پدال ترمز را فشار دهيد.

حتي اگر  موتور با دنبال نمودن مراحل باال روشن شد، سيستم هنوز هم دچار نقص فنی است. در نمایندگي مجاز 
تویوتا  خودرو را بازرسی نمایيد.
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  1 ترمز دستي را درگير نمایيد.

  2 خودروهاي فاقد سيستم  ورود و استارت هوشمند: سوئيچ را در موقعيت تجهيزات جانبي “ACC” قرار دهيد.

 "ACCESSORY" خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند: سوئيچ را در موقعيت تجهيزات جانبي
قراردهيد.

  3 پدال ترمز را فشار دهيد.

  4 درپوش را با استفاده از پيچ گوشتي دوسو یا ابزاري مشابه 

بردارید.
برای جلوگيری از صدمه دیدن درپوش، سرپيچ گوشتی را با 

پارچه بپوشانيد.

  5 دکمه لغو عملکرد قفل دنده را فشار دهيد.

     حين 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 :

در صورت خارج نشدن دنده از پارک P )به جز گیربکس معمولي( 
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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 الکترونیکی و خودرو  مختل شود )f صفحه 139( یا بدلیل خالی شدن باتری 
سوئیچ الکترونیکي قابل استفاده نباشد، سیستم ورود و استارت هوشمند و سیستم کنترل از راه دور 
را  موتور  و  باز کرده  را   زیر مي توان درب ها  به روش  این حالت،  در  نمي کنند.  کار  )ریموت(  بي سیم 

استارت زد.

از سوئيچ معمولی )f  صفحه 129( براي عملکردهای زیر استفاده 
نمایيد:

 تمام درب ها را قفل کنيد.
 قفل تمام درب ها را باز کنيد.
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 استارت زدن موتور

)CVT( خودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتيک یا گيربکس با ضریب دنده پيوسته 
  1  از قرار داشتن دنده در پارک P اطمينان حاصل نموده و پدال  ترمز را فشار دهيد.

  2  با عالمت تویوتای سوئيچ الکترونيکی، دکمه استارت موتور 

را لمس کنيد. حين شناسایي سوئيچ الکترونيکی، آژیر  به 
 IGNITION ON" صدا در آمده و سوئيچ موتور در حالت

" قرار مي گيرد.
در  هوشمند  استارت   و  ورود  سيستم  که   زماني 
سوئيچ  باشد،  غيرفعال  شده  تنظيمات  سفارشی سازي 
موتور در وضعيت  تجهيزات جانبي ACCESSORY قرار 

مي گيرد. 

  3  خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره )تيپ A(: محکم پدال  ترمز را فشار داده و روشن شدن  چراغ 

نشانگر سيستم ورود و استارت  هوشمند )سبز رنگ( را کنترل نمایيد.

پيغام  نمایش  و  فشارداده  را  ترمز  پدال  محکم   :)B تيپ( منظوره  چند  نمایش  به صفحه  مجهز  خودروهاي 
 روي صفحه نمایش چند منظوره را کنترل نمایيد.

  4  سوئيچ موتور را فشار دهيد.

اگر باز هم  موتور روشن نمي شود، با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایيد.
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 خودروهاي مجهز به گيربکس معمولی
  1  از قرار داشتن دسته دنده در موقعيت دنده خالص N اطمينان حاصل نموده و پدال کالچ را فشار دهيد.

خودروهاي مجهز به گيربکس معمولي: دنده را در خالص N قرارداده و پدال کالچ را فشار دهيد.
  2  با عالمت تویوتای سوئيچ الکترونيکی، دکمه استارت موتور 

را لمس کنيد. حين شناسایي سوئيچ الکترونيکی، آژیر  به 
 " IGNITION ON" صدا درآمده وسوئيچ موتور در حالت

قرار مي گيرد.
زماني که  سيستم ورود و استارت  هوشمند در سفارشی سازي 
وضعيت   در  موتور  سوئيچ  باشد،  غيرفعال  شده  تنظيمات 

تجهيزات جانبي ACCESSORY قرار مي گيرد. 

  3  خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره )تيپ A(: محکم پدال  کالچ را فشار داده و روشن شدن  چراغ نشانگر 

سيستم ورود و استارت  هوشمند )سبز رنگ( را کنترل نمایيد.

خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چند منظوره )تيپ B(: محکم پدال کالچ  را فشارداده و نمایش پيغام  

روي صفحه نمایش چند منظوره را کنترل نمایيد.
  4  سوئيچ موتور را فشار دهيد.

اگر باز هم  موتور روشن نمي شود، با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایيد.
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 متوقف کردن موتور
 )CVT( خودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتيک یا گيربکس با ضریب دنده پيوسته 

دنده را در پارک P قرار داده و سوئيچ موتور را به صورت عادي فشار دهيد تا بتوانيد موتور را متوقف نمایيد.
 خودروهاي مجهز به گيربکس معمولي 

دسته دنده را در موقعيت دنده خالص N قرار داده و سوئيچ موتور را به صورت عادي فشار دهيد تا بتوانيد موتور را متوقف 
نمایيد.

 تعویض باتري سوئیچ
 از آنجا که اقدامات فوق موقت است، توصيه مي شود باتري سوئيچ را بالفاصله پس از خالي شدن تعویض نمایيد

)f صفحه 56۸(
  آژیر )در صورت مجهز بودن(

مخصوص کشور آفریقاي جنوبي، اگر با استفاده از سوئيچ معمولي درب ها را قفل نمایيد، آژیر فعال نمي گردد.
در صورت فعال بودن آژیر، اگر با استفاده از سوئيچ معمولي قفل درب باز شود. آژیر ممکن است فعال  گردد.

 تغییر حالت هاي سوئیچ موتور 
)CVT( خودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتيک یا گيربکس با ضریب دنده پيوسته 

پدال ترمز را رها کرده و مانند مرحله   3 باال سوئيچ موتور را فشار دهيد.
موتور روشن نمي شود و حالت هاي سوئيچ موتور هر بار با فشار دادن سوئيچ تغيير مي کند. )f صفحه 232(

 خودروهاي مجهز به گيربکس معمولي 
پدال کالچ را رها کرده و مانند مرحله   3 باال سوئيچ موتور را فشار دهيد.

موتور روشن نمي شود و حالت هاي سوئيچ موتور هر بار با فشار دادن سوئيچ تغيير مي کند.)f صفحه 232(
 در صورت کار نکردن درست سوئیچ الکترونیکي 

اگر  نمایيد.  اطمينان حاصل  استارت هوشمند در سفارشی سازي تنظيمات  و  فعال نشدن سيستم ورود  از غير   
خاموش است، عملکرد را روشن کنيد. )مشخصه های قابل  سفارشی سازی f صفحه 700(

 قرار داشتن سوئيچ الکترونيکی در حالت حفظ باتري را کنترل نمایيد. در این صورت، عملکرد را غير فعال نمایيد. 
)f صفحه 13۸(
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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 مجاز مراجعه کنید.

اگر کابل کمکي )یا بوستر( و همچنين خودرویي دیگر با باتري 12V دارید، مي توانيد باتري خودرو را به روش زیر شارژ کنيد.
  1  درب موتور را باز کنيد )f صفحه 525(

  2  کابل هاي کمکي را به ترتيب زیر متصل نمایيد.

2-7. اقدامات الزم در مواقع اضطراری
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پوشش روی موتور را باز کنيد.                      
سر کابل مثبت را به ترمينال مثبت )+( باتري خودروی خود متصل نمایيد.                                           

سر انتهاي دیگر کابل مثبت را به ترمينال مثبت )+( باتري خودروي دوم متصل نمایيد.
سر کابل منفي )-( را به ترمينال منفي )-( خودروي دوم متصل نمایيد.

سر انتهای دیگر کابل منفی را مطابق تصویر به نقطه اي بدون رنگ ، ثابت و فلزي به دور از باتري و بخش هاي 
متحرک، متصل نمایيد.

                                                  

 3ZR – FAE , 3ZR – FE موتورهاي 



2-7. اقدامات الزم در مواقع اضطراری666

  2AR – FE موتور 

سر کابل مثبت )+( را به ترمينال مثبت باتري خودروی خود متصل نمایيد.
سر انتهاي دیگر کابل مثبت را به ترمينال مثبت )+( باتري خودروي دوم متصل نمایيد.

سر کابل منفي )-( را به ترمينال منفي )-( خودروي دوم متصل نمایيد.
سر انتهاي دیگر کابل منفی را به نقطه اي بدون رنگ، ثابت و فلزي به دور از باتري و بخش هاي متحرک، مطابق 

تصویر، متصل نمایيد.
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   2AD – FTV موتور 

پوشش روی موتور را باز کنيد.
سر کابل کمکي مثبت را به ترمينال مثبت )+( باتري خودروي خود متصل نمایيد. 

سر انتهاي دیگر کابل مثبت را به ترمينال مثبت )+( باتري خودروي دوم متصل نمایيد.
سر کابل منفي )-( را به ترمينال منفي )-( خودروي دوم متصل نمایيد.

سر انتهاي دیگر کابل منفی را به نقطه اي بدون رنگ، ثابت و فلزي به دور از باتري و بخش هاي متحرک، مطابق 
تصویر، متصل نمایيد.
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3 موتور خودروي دوم را استارت بزنيد. دور موتور را اندکي باال برده و در همان سطح حدود 5 دقيقه نگه دارید تا 

باتري خودروی تان شارژ شود.
4 خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند: حين خاموش بودن موتور ، یکي از درب ها را باز و بسته 

نمایيد.
5  خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند:

دور موتور خودروي دوم را حفظ کرده و سپس موتور خودروی خود را استارت بزنيد.
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند:

دور موتور خودروي دوم را حفظ کرده و سوئيچ موتور را در حالت روشن " IGNITION ON" قرار دهيد. سپس 
موتور خودروی خود را استارت بزنيد.

6 پس از استارت زدن موتور، کابل های کمکی را دقيقاً به ترتيب عکس مراحل اتصال جدا کنيد.

پس از استارت خوردن موتور، در اولين فرصت ممکن برای بازرسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایيد.

 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
 حين خاموش بودن موتور، چراغ های جلو و سيستم صوتی را خاموش نمایيد.

را  الکتریکی غيرضروری  ترافيک سنگين، تجهيزات  به مدت طوالنی همانند  با سرعت کم   حين حرکت خودرو 
خاموش نمایيد. 

 شارژ باتری 
الکتریسيته ذخيره شده در باتری به دليل تخليه طبيعی شارژ و تأثير تخليه برخی دستگاه های الکتریکی به تدریج تخليه 
می شود. اگر خودرو به مدت طوالنی بی استفاده باشد، ممکن است باتری خالی شود و درنتيجه موتور استارت نمی خورد 

)حين رانندگی، باتری به طور اتوماتيک شارژ می شود(. 
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 شارژ مجدد یا تعویض باتري )خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(
داخل خودرو  الکترونيکی  سوئيچ  وجود  عدم  از  باتری  تعویض  یا  مجدد  شارژ  آژیر: حين  به  مجهز   خودروهای 

اطمينان حاصل نمایيد. اگر آژیر فعال شود، ممکن است سوئيچ قفل شود. )f صفحه 95(
 در برخی موارد، حين خالی شدن باتری باز کردن قفل درب ها با سيستم ورود و استارت هوشمند امکان پذیر 

نيست. از فرستنده کنترل از راه دور یا سوئيچ معمولی برای باز کردن و قفل کردن درب ها استفاده نمایيد.
اّما در اقدام بعدی به طور عادی   پس از شارژ مجدد باتری، ممکن است در اولين اقدام موتور استارت نخورد، 

استارت می خورد. این حالت بيانگر نقص فنی نيست.
 موقعيت سوئيچ موتور در خودرو ذخيره می شود. زمانی که باتری مجدداً متصل شود، سيستم به حالت قبل از 

خالی شدن شارژ باتری بازمی گردد. پيش از جدا کردن باتری، سوئيچ موتور را در حالت خاموش قرار دهيد.
اگر از وضعيت سوئيچ موتور پيش از خالی شدن باتری مطمئن نيستيد، حين اتصال باتری بسيار مراقب باشيد. 

 حین پیاده کردن باتری یا خالي شدن شارژ باتري 
  درب پشتي برقي )در صورت مجهز بودن( باید مقدار دهی اوليه گردد. )f صفحه 163(

  سان روف )در صورت مجهز بودن( باید مقدار دهی اوليه گردد.)f صفحه 192(

 هشدار

 از آتش گرفتن یا انفجار باتری جلوگیری کنید.
برای جلوگيری از انفجار تصادفی گازهای قابل اشتعال که ممکن است از باتری ساتع شود، پيشگيری های زیر 

را  در نظر بگيرید.
 از اتصال کابل های کمکی به ترمينال صحيح اطمينان حاصل نموده و مطمئن شوید که در تماس با چيزی 

بجز ترمينال مشخص شده نيستند.
 اجازه ندهيد سر "+" کابل کمکی، در تماس با دیگر قسمت ها و سطح فلزی مثل پایه ها یا قسمت فلزی بدون 

رنگ قرار بگيرد.
 اجازه ندهيد سر کابل های "+" و "-" کابل کمکی در تماس با یکدیگر قرار گيرند.

 در نزدیک باتری سيگار نکشيد، از کبریت یا فندک استفاده نکنيد تا شعله به باتری نزدیک نشود. 
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 هشدار

 پیشگیری های مربوط به باتری
باتری حاوی گاز سمی و مایع الکتروليت اسيدی و خورنده و همچنين قطعات حاوی سرب یا ترکيبات سربي است. 

حين کار با باتری پيشگيری های زیر را در نظر بگيرید:
 حين کار با باتری، هميشه عينک محافظ بزنيد و مراقب باشيد اسيد باتری در تماس با پوست، لباس یا بدنه 

خودرو قرار نگيرد.
 روی باتری خم نشوید.

 درصورتی که اسيد باتری در تماس با پوست یا چشم قرار گرفت، بالفاصله محدوده را با آب فراوان شسته و 
به مراکز پزشکی مراجعه نمایيد. اسفنج یا پارچه ای مرطوب را روی محدوده مورد نظر قرار دهيد و به مراکز 

پزشکی مراجعه نمایيد.
 هميشه پس از کار با نگهدارنده، اتصاالت و دیگر قطعات باتری، دست های خود را بشویيد.

 اجازه ندهيد کودکان نزدیک باتری باشند.
 براي جلوگیري از صدمه دیدن خودرو )خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي(

به دليل گرم شدن بيش از حد مبدل سه راهه کاتاليک در موتور بنزیني یا مبدل کاتاليک در موتور دیزلي و 
احتمال بروز آتش سوزي براي روشن کردن خودرو از هل دادن یا کشيدن آن خودداري نمایيد.

 توجه
 حین کار با کابل های کمکی

حين اتصال کابل های کمکی، مطمئن شوید که کابل ها به فن خنک کننده یا تسمه محرک موتور گير نکرده باشند.
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در صورت جوش آوردن موتور

عالئم زیر نشانگر جوش آوردن موتور است.

 چراغ اخطار باال بودن دماي مایع خنک کننده موتور )f صفحه 61۸( روشن شده یا قدرت موتور از دست مي رود.
)به عنوان مثال، سرعت خودرو افزایش نمي یابد(

 از زیر درب موتور، بخار بيرون مي آید.

 اقدامات اصالحي

  1 خودرو را درمکاني امن پارک نموده و سيستم تهویه هوای مطبوع را خاموش کرده و در نهایت موتور را متوقف نمایيد.

  2 اگر بخار مي بينيد:

پس از تمام شدن بخار، درب موتور را با دقت باز کنيد.
اگر بخار نمي بينيد:

درب موتور را آرام باز کنيد.
3 پس از خنک شدن کامل موتور، نشتي شلنگ ها و هسته 

رادیاتور )رادیاتور( را کنترل نمایيد.
 رادیاتور

 فن خنک کننده
در صورتي که مقدار زیادي مایع خنک کننده نشت

مي کند بالفاصله با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل
نمایيد.
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4 اگر سطح مایع خنک کننده بين عالئم پر "FULL" و

     کم "LOW" روي مخزن قرار دارد، ميزان مایع کافي است.
 مخزن

"FULL"عالمت پر 
"LOW"عالمت خالي 

 5  در صورت لزوم، مایع خنک کننده بيافزایيد.

     در شرایط اضطراري، اگر مایع خنک کننده موجود نيست، 
مي توان از آب استفاده نمایيد.

6  موتور را استارت زده و سيستم تهویه هوای مطبوع را روشن کنيد، عملکرد فن خنک کننده رادیاتور را کنترل 

کرده و عدم وجود نشتي از مایع خنک کننده رادیاتور یا شلنگ ها را کنترل نمایيد.
      زماني که بالفاصله پس از استارت، سيستم تهویه هوای مطبوع را روشن کنيد، فن روشن مي شود. با کنترل 
صداي فن و وزش هوا، از عملکرد فن اطمينان حاصل نمایيد. اگر کنترل آن ها سخت است، تهویه هوای مطبوع 

را مکرراً روشن و خاموش نمایيد. )فن در دماي زیر صفر روشن نمي شود(.
7  اگر فن عمل نمي کند:

بالفاصله موتور را خاموش کرده و با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایيد.
اگر فن عمل مي کند:

خودرو را در نزدیکترین نمایندگي مجاز تویوتا بازرسي نمایيد.
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 هشدار

 حین بازرسي زیر درب موتور خودرو 
   پيشگيري هاي زیر را در نظر بگيرید.

   عدم توجه به موارد زیر می تواند منجر به صدمات جسمي جدي همانند سوختگي گردد.
 اگر از زیر درب موتور بخار بيرون مي آید، تا تمام شدن بخار، درب موتور را باز نکنيد، محفظه موتور بسيار داغ خواهد بود.

 دست ها و لباس هایتان ) به ویژه کراوات، روسری یا شال گردن( را از فن ها و تسمه ها دور نگه دارید. درغيراین صورت 
ممکن است باعث گيرکردن دست ها یا لباس شده و منجربه آسيب های جسمی جدی شود.

نمایيد. خودداري  کننده  خنک  مایع  مخزن  درپوش  شل کردن  از  رادیاتور،  و  موتور  بودن  داغ   حين 
دمای باالی بخار یا مایع خنک کننده باعث بيرون پاشيدن آن ها می شود.

 توجه
 حین افزودن مایع خنک کننده

پس از خنک شدن کافي موتور، مایع خنک کننده را آهسته بيافزایيد. افزودن خيلی سریع مایع خنک کننده به 
موتور داغ، می تواند منجر به صدمه دیدن موتور گردد.

 برای جلوگیری از صدمه دیدن سیستم خنک کننده 
   پيشگيری های زیر را در نظر بگيرید:

  از آلوده کردن مایع خنک کننده با مواد خارجي )همانند شن و ماسه، گرد و خاک و غيره( خودداري نمایيد.
  از افزودني هاي مایع خنک کننده استفاده نکنيد.
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در صورت تمام شدن سوخت و توقف موتور )فقط موتور دیزلي(

در صورت تمام شدن سوخت و توقف موتور :
  1 خودرو را مجدد سوختگيري نمایيد.

  2 برای  وارد کردن سوخت به سيستم، اقدام به پمپ کردن نموده 

تا مقاومت بيشتري در پمپ احساس نمایيد.

  3 موتور را روشن کنيد )f صفحه 224، 22۸( 

اگر پس از انجام مراحل فوق ، موتور روشن نشود، 10 ثانيه منتظر بمانيد و مراحل   2 و   3 را مجدد انجام دهيد. اگر 
موتور هنوز هم روشن نمي شود، با نمایندگي مجاز تویوتا تماس بگيرید. 

پس از روشن کردن موتور، پدال گاز را آهسته فشار دهيد تا موتور به آرامي کار کند.

 توجه
 در صورت روشن کردن مجدد موتور 

 پيش از سوختگيري مجدد و انجام عملکرد پمپ کردن از استارت زدن موتور خودداري نمایيد. 
 موتور را بيش از 30 ثانيه استارت نزنيد. ممکن است استارتر و سيستم سيم کشي موتور بسيار داغ شود.

2-7. 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 کنيد. ترمز دستي را درگير نموده و دنده را در دنده پارک P )خودروهاي مجهز به گيربکس با 

ضریب دنده پيوسته یا گيربکس اتوماتيک( یا خالص N )خودروهاي مجهز به گيربکس معمولي( قرار دهيد.
  2  گل، برف یا خاک را از اطراف چر خ ها تميز نمایيد.

3  چوب، سنگ یا مواد دیگر مشابه را زیر چرخ ها قرار دهيد تا اصطکاک افزایش یابد.

4  موتور را مجدداْ استارت بزنيد.

5  مدل هاي 4WD : حالت قفل چهارچرخ محرک را فعال نمایيد. )f صفحه 315( 

6   دنده را در D یا عقب R )خودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتيک یا گيربکس با ضریب دنده پيوسته( یا دنده 1 

یا عقب R )خودروهاي مجهز به گيربکس معمولي( قرارداده و ترمز دستي را آزاد نمایيد. سپس با دقت بسيار 
پدال گاز را فشار دهيد.
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 زماني که آزاد کردن خودرو سخت است. 
 در صورتي که عملکرد سيستم هاي TRC و / یا VCS در اقدام شما جهت آزاد کردن خودرو تداخل ایجاد مي کنند 

این سيستم ها را خاموش نمایيد.)f صفحه 31۸( 

دکمه  را فشار دهيد تا سيستم TRC خاموش شود.
 )A خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چند منظوره )تيپ  

: 2WD مدل هاي

 : 4WD مدل هاي

 )B خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چند منظوره )تيپ 
: 2WD مدل هاي

 : 4WD مدل هاي

2-7. اقدامات الزم در مواقع اضطراری
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 هشدار

 حین اقدام به آزاد کردن خودرو گیر کرده
اگر مي خواهيد اقدام به عقب جلوکردن خودرو براي آزاد کردن آن نمایيد، ابتدا اطراف خودرو را کنترل نمایيد تا به 
دیگر خودروها ، اجسام یا افراد برخورد نکنيد. همچنين ممکن است خودرو به طور ناگهاني به جلو یا عقب پریده و آزاد 

شود. بسيار مراقب باشيد.
 حین تغییر وضعیت دسته دنده )خودروهاي مجهز به گیربکس اتوماتیک یا گیربکس با ضریب دنده 

)CVT پیوسته
مراقب باشيد حين فشردن پدال گاز، دنده را جا به جا نکنيد. چرا که می تواند منجر به افزایش سرعت ناگهانی و سریع 

خودرو و در نتيجه تصادف و صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ  گردد.

 توجه
 براي جلوگیري از صدمه دیدن گیربکس یا دیگر قطعات

 از درجا کار کردن چرخ ها و فشار دادن پدال گاز بيش از مقدار ضروري اجتناب نمایيد.
 حتی اگر پس از انجام اقدامات فوق، باز هم خودرو خارج نشد، براي آزاد کردن خودرو باید آن را بکسل نمود.
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 ابعاد

 اطالعات تعمیر و نگهداري )سوخت، سطح روغن و غیره(

mm (179.9 in.) 4570طول کلی

mm (72.6 in.) 1845عرض کلی

mm (65.4 in.) 1660فاقد حمل کننده بار سقفيارتفاع کلی *1

1670 mm (65.7in.)*2

mm (67.1 in.) 1705مجهز به حمل کننده بار سقفي

1715 mm (67.5 in.)*2

mm (104.7 in.) 2660فاصله بین چرخ های جلو و عقب

فاصله عرضی چرخ های جلو و عقب
mm (61.8 in.) 1570الستیک هاي 17 اينچ

mm (61.4 in.) 1560الستیک هاي 18 اينچ

*1 : خودرو بدون بار

2 :  خودرو با ارتفاع افزايش يافته
*
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 وزن )مخصوص کشور آفريقاي جنوبي(

2000kg (4409Ib.)*1وزن ناخالص خودرو 
2050kg (4519 Ib.)*2

1150kg (2535 Ib.)جلوحداکثر ظرفیت مجاز روي محور

عقب

40kg (88Ib.)بار روي میله کششي )يدک کش(

1000kg (2205Ib.)با ترمز ظرفیت يدک کش

750kg (1653Ib.)بدون ترمز

  3ZR – FE موتور   

2130kg (4695Ib.)وزن ناخالص خودرو 

1150kg (2535Ib.)جلوحداکثر ظرفیت مجاز روي محور 

عقب

60kg (132Ib.)بار روي میله کششي

1500kg (3306Ib.)با ترمز ظرفیت بکسل کردن

750kg (1653Ib.)بدون ترمز

  2AR – FE موتور   

  2AD – FTV موتور  

2170kg (4784Ib.)*1وزن ناخالص خودرو 

2190kg (4828Ib.)*3

1150kg (2535Ib.)جلوحداکثر ظرفیت مجاز روي محور 

عقب

80kg (176Ib.)*1بار روي میله کششي

75kg (165Ib.)*3

2000kg (4409lb.)*1با ترمز ظرفیت بکسل کردن

1800kg (3968Ib.)*3

750kg (1653Ib.)بدون ترمز

*1: خودروهای مجهز به گیربکس معمولی
*2: خودروهای مجهز به گیربکس با ضريب دنده پیوسته

*3: خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک
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 شناسايي خودرو

 شماره شناسايي خودرو
 شماره شناسايي خودرو )VIN( شماره شناسايي قانوني خودروی شما است. اين شماره شناسايي خودروي تويوتاي 

شماست و براي ثبت مالکیت خودرو مورد استفاده قرار مي گیرد. 
 (VIN) سوراخ کردن، تغییر دادن يا جدا کردن شماره شناسايی خودرو پوشاندن، رنگ کردن، جوش دادن، 

می باشد. ممنوع 
اين شماره زير صندلي جلو سمت راست نیز حک شده است.

جلو  و چپ  باال  سمت  روي  شماره  اين  مدل ها،  از  بعضي  در 
داشبورد حک شده است.
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اين شماره همچنین بر روي برچسب مشخصات1* يا برچسب 
کارخانه سازنده2* ديده مي شود.

3*،  عراق، اردن، لبنان، لیبي4*، سودان4*، سوريه و يمن  GCC1 : مخصوص کشورهاي*
3* ،  عراق، اردن، لبنان، لیبي4*، سودان4*، سوريه و يمن  GCC2 : به جز کشورهاي*
*3 : عربستان سعودي، کشور پادشاهي عمان، بحرين، امارات متحده عربي، قطر، کويت.

  2AR – FE 4 : فقط خودروهاي مجهز به موتور*



1-8 . مشخصات خودرو684

 سال ساخت و کشور محل ساخت )کشورهاي GCC 1* عراق، اردن، لبنان، لیبي2*، سودان2*، سوريه 
و يمن(

 سال ساخت و کشور محل ساخت بر روي برچسب مشخصات ديده مي شود.
 1*: عربستان سعودي، کشور پادشاهی عمان، بحرين، امارات متحده عربي، قطر و کويت

  2AR – FE 2*:فقط خودروهاي مجهز به موتور

 شماره موتور
شماره موتور، مشابه تصوير، بر روي بلوک موتور حک شده است.

  2AR – FE 3                              موتورZR – FE  ، 3ZR – FAEموتورهاي 

      2AD – FTV موتور 
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3ZR – FAE  و 3ZR – FEمدل 

چهار سیلندر خطي، چهار زمانه، بنزينينوع
97.6mm (3.17 × 3.84in) × 80.5قطر و کورس پیستون

cm3 (121.2 cu.in) 1987جابجايي

تنظیم اتوماتیکخالصي سوپاپ
* mm ( 0.30 - 0.39 in.) 10 - 7.6 کشش تسمه موتور 

* : نیروي مورد نیاز با فشار انگشت شست )تسمه استفاده 
98N (10kgf 22 وIbf) شده( براي آزمايش سفتي تسمه

  3ZR – FAE , 3ZR – FE موتورهاي  

 موتور 

میل لنگ

دينام

واترپمپ

کمپرسور 
سیستم تهويه 
هوای مطبوع

میل لنگ
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 2AR – FE مدل 

چهار سیلندر خطي، چهار زمانه، بنزينينوع
98.0mm (3.54 × 3.86in) × 90.0قطر و کورس پیستون

cm3 (152.2 cu.in) 2494جابجايي

خالصي سوپاپ
تنظیم اتوماتیک کشش تسمه موتور

حداکثر سرعت خودرو
*)GCC 200)فقط کشورهايkm/h (124mph) 

 2AR – FEموتور  

*: عربستان سعودي، کشور پادشاهي عمان، بحرين، امارات متحده عربي، قطر، کويت
 2AD – FTVموتور  

 2AD - FTV مدل 

چهار سیلندر خطي، چهار زمانه، ديزلي نوع
)بدون توربو شارژ(

96.0mm (3.39 × 3.78in) × 86.0قطر و کورس پیستون

cm3 (136.1 cu.in) 2231جابجايي

خالصي سوپاپ
تنظیم اتوماتیک کشش تسمه موتور
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  موتور بنزينی

سوخت

نوع سوخت 

مخصوص کشور آرژانتین:
فقط بنزين بدون سرب که حاوي افزودني هاي ترکیبات فلزي

)پايه منگنز و غیره نباشد(
براي جزئیات بیشتر در مورد بنزين با نمايندگي مجاز تويوتا 

تماس بگیريد.
بجز کشور آرژانتین:

فقط بنزين بدون سرب

عدد اکتان آزمايشگاهي
 3ZR – FE*1

91 يا باالتر
  2AR – FE                   

 3ZR – FAE*2 95 يا باالتر

60L (15.9 gal. , 13.2 lmp.gal.)ظرفیت مخزن سوخت )مرجع(

*1 : مجهز به کد مدل 3*که داراي حروف "K" يا "Q" به عنوان آخرين حرف مي باشد.

*2 : مجهز به کد مدل 3*که داراي حرف "W" به عنوان آخرين حرف مي باشد.

*3 : اين کد مدل روي برچسب کارخانه سازنده يا برچسب مشخصات شناسايي حک شده است. )f صفحه 68۲(

  موتور ديزلي

کمتر نوع سوخت يا   500ppm که حاوي سولفور  ديزلي  فقط سوخت   
مي باشد.

 48 يا باالترعدد ستان

60L (15.9 gal. , 13.2 lmp.gal.)ظرفیت مخزن سوخت )مرجع(
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  موتور بنزيني

 سیستم روانکاري

ظرفیت روغن
)تخلیه و پرکردن مجدد- مرجع* )

  3ZR – FE و  3ZR – FAE موتورهاي
  2AR – FE موتور

4.2 L  (4.4 gal. , 3.7 lmp.gal.)
3.9L (4.1 qt. , 3.4 lmp.qt.)  
4.4L (4.6 qt. , 3.9 lmp.qt.)
4.0L (4.2 qt. , 3.5 lmp.qt.)

به همراه فیلتر 
بدون فیلتر 

به همراه فیلتر
بدون فیلتر 

* : ظرفیت روغن موتور مقدار مرجعی است که براي تعويض روغن موتور استفاده مي شود. موتور را گرم کرده و خاموش 
نمايید. 5 دقیقه منتظر مانده و سطح روغن را روي گیج کنترل نمايید.

  انتخاب نوع روغن
   در خودروي تويوتاي شما روغن موتور اصل تويوتا استفاده شده است. براي اطمینان از درجه و عدد ويسکوزيته، از 

روغن موتور اصل تويوتا يا مشابه آن استفاده نمايید.
درجه روغن:

                                                                                       10W – 30  ,  0W – 20  ,  5W – 20  , 5W – 30  

درجه  Energy - conserving SM ,Energy - conserving SL API يا Resource - conserving SNيا روغن 
   ILSAC موتور چند درجه اي

                                                                                                                  :20W – 50 15  وW – 40 

 SN يا روغن موتور چند درجه اي SM،  SL  API درجه
: (SAE) ويسکوزيته توصیه شده

اگر از روغن موتور درجهSAE 10W- 30 يا ويسکوزيته باالتر در 
دماي بسیار پايین استفاده نمايید، استارت زدن موتور، مشکل 
يا  SAE 0W- 20 و   5W- 20روغن از  استفاده  بنابراين  مي شود. 

5W- 30 توصیه مي شود.

محدوده دمای پیش بینی شده پیش از تعويض روغن بعدی



689
رو

ود
 خ

ت
صا

شخ
م

۸

                                    1-8 . مشخصات خودرو 

عدد ويسکوزيته روغن )به عنوان مثال 0W –20 در اينجا شرح داده می شود(:
 0W در 0W –20  مشخصه روغنی است که اجازه می دهد موتور در هوای سرد روشن شود.

روغن هايی با مقدار عددی کمتر قبل از حرف W به موتور اجازه می دهد در هوای سرد راحتر روشن شوند.
با عدد  باشد. روغنی  باال  مشخصه عدد ويسکوزيته روغن است، زمانی که دمای روغن    0W  –20 20 در   عدد 
ويسکوزيته بیشتر )ويسکوزيته باالتر( ممکن است در خودروهايی که در سرعت های باال يا تحت شرايط بارگیری 

زيادی قرار دارند مناسب تر باشد.
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.

:API عالمت سرويس  
بخش بااليي : "API SERVICE   SN " به معناي مورد قبول 
بودن اين روغن توسط موسسه پترولیوم آمريکا )API( است.

بخش مرکزي:"SAE 0W -20" درجه ويسکوزيته SAE را 
نشان مي دهد.

معني  به   "RESOURCE-CONSERVING": پايیني  بخش 
داشتن ظرفیت محافظت محیط زيستي و حفظ انرژي است.

  عالمت تايیديه بین المللي کمیسیون مشاوره مشخصات 
 (ILSAC) روانکارها

مشخصات  مشاوره  کمیسیون  المللي  بین  تايیديه  عالمت 
روانکاري (ILSAC) در جلوي ظرف قرار دارد.
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  موتور ديزلي

ظرفیت روغن
)تخلیه و پرکردن مجدد- مرجع* )

به همراه فیلتر
بدون فیلتر

5.9L(6.2 qt. , 5.2lmp.qt.) 

5.5L(5.8qt. , 4.8lmp.qt.) 

* : ظرفیت روغن موتور مقدار مرجعی است که براي تعويض روغن موتور استفاده مي شود. موتور را گرم کرده و 
خاموش نمايید. 5 دقیقه منتظر مانده و سطح روغن را روي گیج کنترل نمايید.

  انتخاب نوع روغن
   در خودروي تويوتاي شما روغن موتور اصل تويوتا استفاده شده است. براي اطمینان از درجه و عدد ويسکوزيته، 

از روغن موتور اصل تويوتا يا مشابه آن استفاده نمايید.
 CF ,  APICF- 4 يا ACEAB1    درجه روغن: 

:)SAE( ويسکوزيته توصیه شده
اقتصادي  مصرف  براي  انتخاب  بهترين   SAE 5W-30

سوخت و استارت زدن در هواي سرد است.
يا ويسکوزيته   SAE 10W- 30 از روغن موتور درجه اگر 
استارت  نمايید،  استفاده  پايین  بسیار  دماي  در  باالتر 
روغن از  استفاده  بنابراين  شود.  مي  مشکل  موتور،  زدن 

SAE 5W- 30 توصیه مي شود.

عدد ويسکوزيته روغن )به عنوان مثال 5W –30 در اينجا شرح داده می شود(:
 5W در 5W –30  مشخصه روغنی است که اجازه می دهد موتور در هوای سرد روشن شود.

روغن هايی با مقدار عددی کمتر قبل از حرف W به موتور اجازه می دهد در هوای سرد راحتر روشن شوند.
با عدد  باشد. روغنی  باال  مشخصه عدد ويسکوزيته روغن است، زمانی که دما روغن    5W  –30 30 در   عدد 
شرايط  تحت  يا  باال  سرعت های  در  که  خودروهايی  در  است  ممکن  باالتر(  )ويسکوزيته  بیشتر  ويسکوزيته 

بارگیری زيادی قرار دارند مناسب تر باشد.

 محدوده دمای پیش بینی شده
پیش از تعويض روغن بعدی
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ظرفیت )مرجع(

موتورهاي
3ZR – FE  و 

 3ZR – FAE

(CVT) مجهز به گیربکس با ضريب دنده پیوسته 
6.0L (6.3qt. , 5.3 Imp.qt.) 

 مجهز به گیربکس معمولي
5.8L (6.1qt. , 5.1Imp.qt.) 

موتور
  2AR – FE

 مجهز به گیربکس اتوماتیک
6.8L (7.2qt. , 6.0 Imp.qt.) 

 مجهز به گیربکس معمولي 
6.6L (7.0qt. , 5.8 Imp.qt.) 

موتور
 2AD – FTV

 فاقد گرمکن برقي
6.9L (7.3qt. , 6.1 Imp.qt.) 

 مجهز به گرمکن برقي
7.3L (7.7qt. , 6.4 Imp.qt.) 

نوع خنک کننده

از يکی از موارد زير استفاده کنید:
 " مايع خنک کننده عمر طوالنی تويوتا"

  يا از مايع خنک کننده کیفیت باالی بر پايه ی اتیلن گلیکول، فاقد 
سیلیکات،  فاقد آمین، فاقد نیترات و فاقد بورات بر پايه تکنولوژی 

اسید ارگانیک هیبريد مشابه.
از آب خالی استفاده نکنید.
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 سیستم احتراق )فقط موتور بنزينی(

 سیستم الکتريکي

 )4WD ديفرانسیل عقب )مدل هاي 

شمع 
کارخانه سازنده

 3ZR – FAE 3  وZR – FE موتورهاي 
DENSO SC20HR11

 2AR – FE موتور 
DENSO SK16HR11

1.1mm (0.043 in.)فاصله دهانه شمع 

باتري
خواندن جرم مشخص شده

 20ºC (68ºF) در دماي

شارژ کامل    1.290– 1.250
 شارژ نیمه   1.200– 1.160

خالي شدن شارژ 1.104 – 1.060

نسبت شارژ
شارژ سريع

شارژ آهسته   
15 A حداکثر
5 A حداکثر

0.5L (0.5 qt. , 0.4lmp.qt.)                                              ظرفیت روغن

روغن ديفرانسیل عقب اصلي تويوتا LTنوع روغن و عدد ويسکوزيته
75W –85GL-5 يا مشابه

 توجه
 شمع ها با سر ايريديوم

   فقط از شمع هاي با سر ايريديوم استفاده نمايید. از تنظیم دهانه شمع خودداري نمايید.

خودروي تويوتاي شما در کارخانه از روغن ديفرانسیل اصل تويوتا پر شده است.
با مشخصات فوق  يا مشابه آن که کیفیت آن  "روغن ديفرانسیل اصل تويوتا"  تويوتا  تايید شرکت  از روغن مورد 
سازگاري دارد استفاده نمايید. توصیه مي شود جهت آگاهي از جزئیات بیشتر با نمايندگي مجاز تويوتا تماس بگیريد.
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 گیربکس اتوماتیک

ظرفیت روغن* 
6.5L (6.9qt. , 5.7lmp.qt.)موتور بنزيني

6.7L (7.1qt. , 5.9lmp.qt.)موتور ديزلي

روغن اصل تويوتا ATF WSنوع روغن   

* : ظرفیت روغن مقدار مرجع است.
اگر تعويض ضروري است با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نمايید.

 توجه
 نوع روغن گیربکس اتوماتیک

استفاده از روغن گیربکس بجز "روغن اصل تويوتا ATF WS" منجر به کاهش کیفیت تعويض دنده، قفل کردن 
گیربکس به همراه لرزش و درنتیجه صدمه ديدن گیربکس اتوماتیک خودروی شما می گردد.

)CVT( گیربکس با ضريب دنده پیوسته 

L ( 9.4 qt., 7.8 lmp.qt.) 8.9ظرفیت روغن*

روغن CVT اصل تويوتا TC يا FEنوع روغن

* : ظرفیت روغن مقدار مرجع است.
اگر تعويض ضروري است با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نمايید.

 توجه

 نوع روغن گیربکس با ضريب دنده پیوسته
 استفاده از هر روغني به جز روغن "اصل تويوتا "TC" یا "FE" در گیربکس با ضريب دنده پیوسته، ممکن است 
نهايت صدمه ديدن گیربکس  به همراه لرزش و در  به کاهش کیفیت تعويض دنده، گیرکردن گیربکس  منجر 

خودرو  گردد.



1-8 . مشخصات خودرو694

 گیربکس معمولي

ظرفیت روغن 
دنده )مرجع(

موتورهای
3ZR – FE

و

3ZR – FAE

  2.4 L (2.5 qt. , 2.1 lmp.qt.)

موتور
2AR – FE

  2.3 L (2.4 qt. , 2.0 lmp.qt.)

موتور
2AD – FTV

  2.1 L (2.2 qt. , 1.8 lmp.qt.)

نوع روغن دنده     
يکي از موارد زير را استفاده نمايید.

 "LV" روغن گیربکس معمولي اصل تويوتا  
SAE  75W و   API GL-4 داراي مشخصات  هر روغن ديگري که   

باشد.

 توجه
 روغن دنده گیربکس معمولي

يا شرايط عملکردي، صداي درجا،  استفاده  برخي خصوصیات خاص روغن دنده مورد  به  بسته  باشید که  آگاه 
احساس تغییر دنده و يا کارايي سوخت ممکن است تغییر کرده يا تحت تأثیر قرار گیرد. تويوتا استفاده از "روغن 

دنده گیربکس معمولي اصل تويوتا LV " را براي رسیدن به حداکثر عملکرد توصیه مي  کند.

 کالچ

5           بازي آزاد پدال 15 mm (0.2  0.6 in.)

FMVSS No. 116 DOT 3 يا SAE J1703نوع روغن   
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 )4WD بخش تقسیم نیرو )ترانسفر( )مدل هاي 

0.4.5L (0.48qt. , 0.40lmp.qt.)ظرفیت روغن

LT75W – 85 GL- 5  يا مشابه نوع روغن و عدد ويسکوزيته روغن ديفرانسیل اصل تويوتا

خودروي تويوتاي شما در کارخانه از روغن ديفرانسیل اصل تويوتا پر شده است.
از روغن ديفرانسیل اصل تويوتا مورد تايید شرکت تويوتا يا مشابه آن که کیفیت اين روغن با مشخصات فوق سازگاري 

دارد استفاده نمايید. توصیه مي شود جهت آگاهي از جزئیات بیشتر با نمايندگي مجاز تويوتا تماس بگیريد.

  ترمزها

فاصله پدال1*

خودروهاي فاقد 
VSC

         91mm (3.58 in.) حداقل

 خودروهاي مجهز 
VSC به

        102mm (4.02 in.)حداقل   

1بازي آزاد پدال  6 mm (0.04  0.24 in.)

6 تقهمیزان حرکت ترمز دستي*2 8

SAE J1703نوع روغن يا FMVSS No. 116 DOT 3

*1 : حداقل فاصله پدال، هنگام روشن بودن موتور که با نیروي 490N (50kgf,110lbf) فشار داده می شود.

*2 : میزان حرکت اهرم ترمز دستي، هنگام کشیده شدن با نیروي )Ibf 45 و 200N)20 kg.f  فشار داده می شود.

 غربیلک فرمان

کمتر از 30mm (1.2 in.)بازي آزاد
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 الستیک ها و چرخ ها

65R17 102 H / 225اندازه الستیک

فشار باد الستیک 
)فشار باد الستیک سرد

توصیه شده (

220kpa (2.2kgf/cm2 ياbar 32psi) :جلو
220kpa (2.2kgf/cm2 يا bar 32psi) :عقب

)چرخ با رينگ آهنی( 17x6 1/2J   اندازه الستیک
    17 x7 )چرخ با رينگ آلومینیومی( 

N.m (10.5kgf.m , 76ft.lbf) 103گشتاور مهره چرخ

 17inch الستیک هاي  

 18 inch الستیک هاي  

55R18 100 H / 235اندازه الستیک

فشار باد الستیک 
)فشار باد الستیک سرد

توصیه شده (
220kpa (2.2kgf/cm2 bar ياbar  ،32psi) :جلو

220kpa (2.2kgf/cm2 bar ياbar  ،32psi) :عقب

x7 1/2J 18    اندازه الستیک

N.m (10.5kgf.m , 76ft.lbf) 103گشتاور مهره چرخ

  چرخ زاپاس سايز کوچک )در صورت مجهز بودن(

T165/80D17 104 Mاندازه الستیک

فشار باد الستیک 
)فشار باد الستیک سرد

توصیه شده (
420kpa (4.2kgf/cm2 ياbar  ،60 psi)

 x4T 17    اندازه الستیک

N.m (10.5kgf.m , 76ft.lbf) 103گشتاور مهره چرخ

 در صورت يدک کشیدن تريلر
يا 20.0kpa (0.2kgf/cm2 به فشار باد توصیه شده الستیک اضافه نمايید و با سرعت کمتر از  bar 3 وpsi)  به میزان

100km/h (62mph) رانندگي نمايید.
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 المپ چراغ ها

نوعوات )W(المپ چراغ ها

بیرون

چراغ هاي جلو
نور باال

نور پايین )المپ هاي هالوژني(
نور پايین )المپ هاي تخلیه ای(

60
60
35

A
A
B

       C       19چراغ هاي مه شکن جلو*1

21Dچراغ هاي راهنماي جلو

5Eچراغ هاي کوچک جلو*2

21/5Eچراغ هاي ترمز / عقب

5Eچراغ هاي عقب

21Eچراغ هاي راهنماي عقب

16Eچراغ هاي دنده عقب

21E چراغ هاي مه شکن عقب*1

5Eچراغ هاي پالک راهنمايي و رانندگي

داخل

8Eچراغ هاي آرايشي

5Eچراغ  داخلي )جلو(/ چراغ هاي سقفي

8Fچراغ داخلي )عقب(

5Fچراغ محفظه بار

HB3 المپ های هالوژنی : A
D45 المپ هاي تخلیه ای : B

H16 المپ هاي هالوژن : C
D : المپ هاي سوکتي )کهربايي(

E : المپ هاي سوکتي )شفاف(
F : المپهاي دوسره )شفاف(

1*: در صورت مجهز بودن
2*: خودروهاي بدون چراغهاي روشنايي روز
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 اطالعات سوخت
 موتور بنزيني

 2AR – FE 3 وZR – FE 1*موتورهاي 
مخصوص کشور آرژانتین:

از بنزين بدون سرب که حاوي افزودني هاي ترکیبات فلزي )پايه منگنز، غیره( نمي باشد استفاده نمايید.
براي عملکرد بهینه موتور، بنزين بدون سرب با عدد اکتان آزمايشگاهي 91 يا باالتر را انتخاب نمايید.

براي جزئیات بیشتر در مورد بنزين با نمايندگي مجاز تويوتا تماس بگیريد.
به جز کشور آرژانتین:

فقط از بنزين بدون سرب در خودرو استفاده نمايید.
براي عملکرد بهینه موتور، بنزين بدون سرب با عدد اکتان آزمايشگاهي 91 يا باالتر را انتخاب نمايید.

 3ZR – FAE 2*موتور 
فقط از بنزين بدون سرب در خودرو استفاده نمايید.

براي عملکرد بهینه موتور، بنزين بدون سرب سوپر با عدد اکتان آزمايشگاهي 95 يا باالتر را انتخاب نمايید. 
اگر اين نوع بنزين سوپر در دسترس نباشد، به طور موقت از بنزين بدون سرب با عدد اکتان آزمايشگاهي کمتر از 

91 استفاده نمايید.
1* : مجهز به کد مدل*3 که داراي حروف "K" يا "Q" به عنوان آخرين حرف مي باشد.

2*: مجهز به کد مدل*3  که داراي حروف "W" به عنوان آخرين حرف مي باشد.
3*: کد مدل بر روي برچسب کارخانه سازنده يا برچسب قوانین تايیديه حک شده است. )f صفحه 68۲(
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 موتور ديزلي
فقط از سوخت ديزلي حاوي سولفور 500ppm يا کمتر با عدد ستان 48 يا باالتر استفاده نمايید.

 دهانه مخزن سوخت براي بنزين بدون سرب )موتور بنزينی(
نازل های خاص پمپ هاي بنزين بدون  با  براي جلوگیري از سوختگیري نادرست، دهانه سوختگیري خودرو فقط 

سرب تطابق دارد.
 اگر موتور شما ضربه می زند.

 با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نمايید.
 گاهي ممکن است متوجه ضربه زدن جزئی موتور حین سرعت گیري يا رانندگي روي شیب به سمت باال شويد، 

اين حالت عادي است و نبايد نگران باشید.

 توجه
 به کیفیت سوخت توجه نمايید

 از سوخت نامناسب استفاده نکنید. اگر سوخت نامناسب استفاده شود، موتور صدمه مي بیند
 موتور بنزيني: از بنزين داراي سرب استفاده نکنید.

   بنزين سرب دار منجر به از دست رفتن عملکرد مبدل سه راهه کاتالیک شده و منجر به عملکرد نادرست سیستم 
کنترل گازهاي خروجي مي گردد.

 موتور ديزلي: از سوخت حاوي بیش از 500ppm سولفور استفاده نکنید. استفاده از چنین سوختي با سولفور باال 
ممکن است به موتور صدمه بزند.

 مخصوص کشور آرژانتین: از بنزيني که حاوي مواد افزودني ترکیبات فلزي )پايه منگنز و غیره( مي باشد، استفاده نکنید.
بنزيني حاوي مواد افزودني ترکیبات فلزي ممکن است باعث صدمه ديدن سیستم کنترل گازهاي آالينده شده 

و بر عملکرد موتور تاثیر گذارد.
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خودروی شما دارای مشخصه های الکترونیکی زيادی است که بر اساس عاليق شما قابل سفارشی سازی 
هستند. تنظیمات اين مشخصه ها با استفاده از کلیدهاي روي غربیلک فرمان، سیستم مسیرياب يا سیستم 

چند رسانه اي يا در نمايندگي مجاز تويوتا قابل تغییر است.

  سفارشی  سازي مشخصه هاي خودرو
هنگام سفارشی  سازي مشخصه هاي خودرو، از پارک خودرو در مکان ايمن و قرار داشتن دسته دنده در موقعیت 
پارک P )گیربکس اتوماتیک يا CVT( يا دنده خالص N )گیربکس معمولي( و درگیر بودن ترمز دستي اطمینان 

حاصل کنید.
  1 دکمه "SET UP" / "APPS" / "MENU" در سیستم مسیرياب يا سیستم چندرسانه اي را فشار دهید.

  2 در بعضي مدل ها : گزينه "Setup" روي صفحه "APPS" / "MENU" را انتخاب نمايید.

3 گزينــه "Vehicle" روي صفحــه "Setup" را انتخــاب کنیــد و گزينــه "Vehicle Customization" را انتخــاب 

نمايیــد.
    تنظیمات مختلف قابل تغییر است. برای اطالع از جزئیات، لیست تنظیمات را مطالعه نمايید.

مشخصه های قابل سفارشی سازی

  مشخصه هاي قابل سفارشی سازي
برخی تنظیمات عملکردها همزمان با ديگر تنظیمات سفارشی سازی شده تغییر می کند. برای اطالع از جزئیات 

بیشتر با نمايندگی مجاز تويوتا تماس حاصل نمايید.
 خودروهاي مجهز به سیستم مسیرياب يا سیستم چندرسانه اي : تنظیمات قابل تغییر با استفاده از سیستم 

مسیرياب يا سیستم چندرسانه اي
 تنظیمات قابل تغییر توسط نمايندگي مجاز تويوتا
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تنظیمات عملکردمورد
پیش فرض

تنظیمات 
سفارشی  

سازي

قفل درب
)f صفحه15۴، 660(

OOخاموشروشنعملکرد قفل درب وابسته به سرعت

OOروشنخاموشعملکرد قفل درب وابسته به موقعیت دنده*7

به  وابسته  درب  قفل  نمودن  باز  عملکرد 
OOروشنخاموشموقعیت دنده*7

به  وابسته  درب  قفل  نمودن  باز  عملکرد 
OOروشنخاموشدرب راننده

درب پشتي برقي
)f صفحه 159(

1OO – 4 5زاويه باز شدن

O-خاموشروشنعالمت فعال شدن )صداي آژير(

سیستم ورود و 
استارت هوشمند1* 

)f صفحه 1۳1(
و فرستنده کنترل از 

راه دور )ريموت(
)f صفحه 1۴7(

OOخاموشروشنعالمت فعال شدن )فالشرهاي اضطراري(

2,3*
سطح 7عملکرد سیگنال )صداي آژير(

خاموش
OO سطح 1 

تا 6

مدت زمان سپري شده قبل از فعال شدن 
عملکرد قفل اتوماتیک درب در صورتي 
که بعد از باز نمودن قفل درب باز نشده 

است

O-60 ثانیه۳0 ثانیه

  تعريف سمبل ها:  o = موجود ، - = نا موجود
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تنظیمات عملکردمورد
پیش فرض

تنظیمات 
سفارشی 

سازي

استارت  و  ورود  سیستم 
هوشمند*1 

)f صفحه 1۳1(

OOخاموشروشنسیستم ورود و استارت هوشمند

O-نامحدود۲ بارتعداد دفعات عملکرد پي در پي قفل درب*2

آژير يادآوري بازماندن درب )در صورت 
O-خاموشروشنقفل بودن خودرو(

فرستنده کنترل راه دور 
)ريموت(

)f صفحه 1۴7(

O-خاموشروشنفرستنده کنترل از راه دور )ريموت(

فشار دادن و عملکرد باز کردن درب پشتي برقي*1 
نگه داشتن

دوبار فشار 
دادن

-O

سان روف*1
O-خاموشروشنعملکرد يادآوري باز ماندن سان روف)f صفحه 19۲(

سیستم کنترل 
اتوماتیک چراغ ها
)f صفحه ۲69(

2OO- تا 2استانداردحساسیت سنسور نور *1 

مدت زمان سپري شده قبل از روشن 
O-طوالنياستانداردشدن خودکار چراغ هاي جلو*1,4

چراغ¬ همراهي تا درب منزل*1,2  
)مدت زمان سپري شده قبل از 

خاموش شدن خودکار چراغ¬هاي جلو(
۳0 ثانیه

60 ثانیه

-O 90 ثانیه

1۲0 ثانیه

چراغ نور باالي اتوماتیک*1  )عملکرد 
O-خاموشروشنفعال شدن / غیرفعال شدن(

دسته راهنما
)f صفحه۲65(

مدت زمان چشمک زدن فالشرهاي 
O-خاموش۳تغییر مسیر )راهنما(
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تنظیمات مورد
پیش فرض

صفحه نمايشگر
)f صفحه 11۳(

چراغ نشانگر ECO )مصرف اقتصادي 
سوخت(1,6* 

)عملکرد فعال شدن/ غیرفعال شدن(
O-خاموشروشن

صفحه نمايش چند 
 1*)A منظوره )تیپ 

)f صفحه 110(

در صورت نمايش متوسط مصرف 
سوخت، صفحه نمايش تغییر مي کند7*

گیج دماي 
مايع خنک 
کننده موتور

نمايش 
منطقه 

ECO نشانگر
-O

صفحه نمايش چند 
1*(B منظوره )تیپ 
)f صفحه 115(

در صورت نمايش متوسط مصرف 
سوخت، صفحه نمايش تغییر مي کند

گیج دماي 
مايع خنک 
کننده موتور

نمايش 
منطقه 

ECO نشانگر
-O

Kmواحد اندازه گیري1,6* 

(km/L)
Miles(MPG)-O

انگلیسي زبان1,6 *
آمريکايي*8

فرانسه

-O

آلماني

اسپانیايي
ايتالیايي
روسي

ترکیه اي

سیستم تهويه هوای 
 مطبوع اتوماتیک*1
)f صفحه ۳58(

عملکرد کلید سیستم تهويه هوای 
AUTO   مطبوع

OOخاموشروشن

تغییر وضعیت بین ورود هواي بیرون و 
گردش مجدد هواي داخل در ارتباط با 

"AUTO" عملکرد کلید
OOخاموشروشن

                                   
تنظیمات

 سفارشی سازی
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تنظیمات عملکردمورد
پیش فرض

تنظیمات 
سفارشی سازي

 روشنايي
)f صفحه ۴6۳(

OOخاموشروشنکنترل روشنايي چراغ هاي داخلی*9

مدت زمان سپری شده قبل از خاموش 
15 ثانیهشدن چراغ های داخلی

7/5 ثانیه   
OO

۳0ثانیه

عملکرد پس از قرار دادن سوئیچ 
 "Lock" موتور در موقعیت

)خودروهاي فاقد سیستم ورود و 
استارت هوشمند( 

پس از قرار دادن سوئیچ موتور در 
موقعیت خاموش )خودروهاي مجهز 
به سیستم ورود و استارت هوشمند(

O-خاموشروشن

O-خاموشروشنعملکرد حین باز شدن قفل درب ها

عملکرد حین نزديک شدن به 
خودرو در حال همراه داشتن سوئیچ 

الکترونیکی )خودروهاي مجهز به 
سیستم ورود و استارت هوشمند(

O-خاموشروشن

حساسیت سنسور نور محیطي که 
براي کم نور کردن چراغ هاي صفحه 

نمايشگر و غیره*1  به کار مي رود.
O-2- تا 2استاندارد

حساسیت سنسور نور محیطي که 
براي پر نور کردن چراغ هاي صفحه 

نمايشگر و غیره*1 به کار مي رود.
O-2- تا 2استاندارد

۲-8 . سفارشی سازی 
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تنظیمات عملکردمورد
پیش فرض

تنظیمات 
سفارشی سازي

آژير*1,5
)f صفحه 9۳(

تنظیم حساسیت سنسور ورود 
O-پايین استانداردغیرمجاز هنگامي که پنجره باز است.

در صورت باز نمودن قفل درب ها 
با استفاده از سوئیچ معمولي 

)خودروهاي مجهز به سیستم ورود 
و استارت هوشمند( آژير را غیرفعال 

O-روشنخاموش

1*: درصورت مجهز بودن 
2*: به جز کشور هنگ کنگ و سنگاپور

3*: مخصوص خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي / يا آژير، تنظیمات پیش فرض "5" است.
4*: به جز کشور آفريقاي جنوبي

5*: تنظیماتي که فقط در کشور آفريقاي جنوبي قابل تغییر است.
6*: تنظیماتي که به وسیله دکمه "DISP" قابل تغییر است.)f صفحه 11۳، 119(

7*: تنظیماتي که فقط در خودروهاي مجهز به گیربکس اتوماتیک يا CVT قابل تغییر است.
8*: تنظیمات پیش فرض بر اساس کشورها متفاوت است.

9*: تنظیماتي که فقط در خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي و / يا آژير قابل تغییر است.



۲-8 . سفارشی   سازی 706

 سفارشی سازي خودرو
اگر پس از باز کردن قفل درب ها، آن ها بسته باقي بماند و عملکرد قفل اتوماتیک درب فعال گردد، براساس تنظیمات سیگنال 

عملکردي )آژيرها( )در صورت مجهز بودن( و سیگنال عملکردي )فالشرهاي اضطراري(، سیگنال ها ايجاد مي شوند.

 هشدار

 حین سفارشی سازی
از آنجاکه حین سفارشی سازی، موتور بايد روشن باشد، از پارک خودرو در مکانی امن با تهويه مناسب اطمینان 
حاصل نمايید. در مکان های بسته همانند پارکینگ، ممکن است اگزوز حاوی مونوکسید 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 جلوگیری از خالی شدن باتری، حین سفارشی  سازی مشخصه ها، موتور را روشن نگه داريد.
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                                 ۳-8 . موارد قابل فعال سازی

پس از انجام مواردی همچون اتصال مجدد باتری يا انجام تعمیر و نگهداری روی خودرو، آيتم  های زير برای 
عملکرد عادی سیستم  ها بايدمقدار دهی اولیه شود  شود.

موارد مقدار دهی اولیه 

مرجعزمان مقدار دهی  اولیهمورد

اطالعات تعمیر و نگهداري روغن موتور 
)فقط موتور ديزلي(

صفحه 5۳5 پس از تعويض روغن موتور

درب پشتي برقي )در صورت مجهز بودن(
 پس از اتصال مجدد يا تعويض باتري

صفحه 16۳ پس از تعويض فیوز

سان روف )در صورت مجهز بودن(
 پس از اتصال مجدد يا تعويض باتري

صفحه 19۲ پس از تعويض فیوز

سیستم هشدار فشار باد الستیک )در 
صورت مجهز بودن(

صفحه 555 در صورت تغییر اندازه الستیک
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اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم...)بر طرف کردن مشکالت(  710

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، درب ها باز  یا بسته نمی شوند.

  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 129(
  خودروهاي مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند

 اگر سوئیچ  الکترونیکی را گم کرده اید، احتمال سرقت خودرو به شدت افزایش می یابد. بالفاصله با نمایندگی 
مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید. )f صفحه 130(

  قفل درب ها باز نمی شود یا درب ها قفل نمی شود.
  باتری سوئیچ  ضعیف شده یا خالی شده است؟ )f صفحه 568(

  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 232( 
 خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:

   آیا سوئیچ  الکترونیکی داخل خودرو است؟
    حین قفل کردن درب ها، از همراه داشتن سوئیچ  الکترونیکی اطمینان حاصل نمایید.

  به دلیل شرایط امواج رادیویی، به درستی عمل نمی کند. )f صفحه 139(
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  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 156(

  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 228(

  خودروهای مجهز به گیربکس با ضریب دنده پیوسته یا گیربکس اتوماتیک:
    آیا دنده در پارک P قرار دارد؟ )fصفحه 228(

  آیا باتری خالی شده است؟ )fصفحه 664(

  اگر فکر می کنید مشکلی وجود دارد
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  موتور استارت نمی خورد
              )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

    آیا سوئیچ موتور را حین فشار دادن محکم پدال ترمز فشار داده اید؟ )f صفحه 228(
   خودروهای مجهز به گیربکس با ضریب دنده پیوسته یا گیربکس اتوماتیک

      آیا دنده در پارک P قرار دارد؟)f صفحه 228(
   آیا سوئیچ  الکترونیکی داخل خودرو قابل شناسایی است؟ )f صفحه 135(

    آیا قفل غربیلک فرمان باز شده است؟ )fصفحه 236(
   آیا باتری سوئیچ الکترونیکی ضعیف است یا خالی شده؟

      در این صورت به روش موقت موتور را استارت بزنید.
       )fصفحه 661(

   آیا باتری خالی شده است؟ )fصفحه 664(

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 659(
  خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:

آیا سوئیچ موتور در موقعیت روشن "IGNITION ON" قرار دارد ؟
اگر پس از فشار دادن پدال ترمز حین قرارداشتن سوئیچ موتور در حالت روشن "IGNITION ON"   نمی توانید 

دنده را آزاد نمایید )f صفحه 659(

اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم...)بر طرف کردن مشکل(  
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  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 226(
  خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:

    برای جلوگیری از سرقت خودرو، فرمان بطور اتوماتیک قفل می شود)f صفحه 235(

   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 187(

   سوئیچ موتور به طور اتوماتیک خاموش می شود.
               )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

 IGNITION ON" یا روشن   ،"ACCESSORY" برای مدتی طوالنی خودرو در حالت تجهیزات جانبی  اگر    
")موتور غیر فعال( باقی بماند، عملکرد خاموش شدن اتوماتیک سوئیچ موتور فعال می شود. )f صفحه 

)235

اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم...)بر طرف کردن مشکل( 
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 حین رانندگی آژیر هشدار به صدا در می آید
   چراغ یادآوری کمربند ایمنی در حال چشمک زدن است 

آیا راننده و سرنشین جلو کمربند ایمنی خود را بسته اند؟ )f صفحه 618(
   چراغ اخطار سیستم ترمز روشن است

آیا ترمز دستی آزاد شده است؟ )f صفحه 267(
بسته به موقعیت، انواع دیگر آژیرهای هشدار نیز ممکن است به صدا درآیند. )f صفحه 615، 627(

  آژیر فعال شده و بوق به صدا در مي آید )در صورت مجهز بودن(
  آیا حین تنظیمات آژیر کسي درون خودرو درب را باز کرده است؟
سنسور آن را شناسایي کرده و آژیر به صدا در مي آید )fصفحه 93(

براي توقف صداي آژیر، سوئیچ موتور را در موقعیت روشن IGNITION ON  قرار داده یا موتور را استارت 
بزنید.

  حین ترک خودرو آژیر اخطار به صدا درمی آید.
              )خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند(

 آیا پیغامي روي صفحه نمایش چند منظوره ظاهر شده است؟
پیغام روي صفحه نمایش چند منظوره را بررسي نمایید. )f صفحه 636( 

اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم...)بر طرف کردن مشکل(  
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   چراغ اخطار روشن شده یا پیغام هشدار نمایش داده می شود. 
  حین روشن شدن چراغ اخطار یا نمایش پیغام هشدار، صفحه 627،615 را مطالعه نمایید.

  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 صفحه644(

 خوردو گیر کرده است
         مراحل گیر کردن خودرو در گل، آشغال یا برف را مطالعه نمایید. )f صفحه 675(

  



قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو716

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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