راهنمای استفاده از خودروی

Camry hybrid

شرکت ایرتویا
نگارش  - 1زمستان 94

مشخصات

نام  :راهنمای استفاده از خودروی Camry hybrid
تعداد صفحات  559 :صفحه
سفارش دهنده  :شرکت ایرتویا
تهیه و تنظیم  :شرکت ویژستاران
تلفن 66593511-16 :

فهرست تصویری

از طریق تصاویر جستجو کنید.

 1ایمنی و امنیت

از خواندن دقیق این بخش اطمینان حاصل نمایید.

 2صفحهنمایشگر(جلو
داشبورد)

نحوه خواندن عقربهها و درجهها ،انواع چراغهای اخطار ،نشانگرها و غیره

 3نحوه عملکرد هر بخش

باز و بسته کردن دربها و پنجرهها ،تنظیمات الزم پیش از رانندگی و غیره

 4رانندگی

نحوه عملکرد و توصیه های الزم برای رانندگی

 5سیستم صوتی

عملکرد سیستم صوتی

 6تجهیزات داخلی خودرو

استفاده از تجهیزات داخلی و غیره

 ۷نگهداری و مراقبت

مراقبت از خودرو و عملکردهای تعمیر و نگهداری

 ۸عملکرد در مواقع
اضطراری

چه اقداماتی درصورت بروز مشکل یا در مواقع اضطراری الزم است

 ۹مشخصات خودرو

مشخصات خودرو ،مشخصههای سفارشیسازی و غیره

پیوست

جستجو از طریق فهرست الفبایی

2

فهرست
 3نحوه عملکرد هر بخش

برای اطالع شما 8...............................................................
خواندن این کتابچه راهنما ۱۴..........................................
نحوه جستجو۱۵...................................................................
فهرست تصویری  3-1 16............................................................اطالعات سوئیچ
سوئیچ ها 106 ..............................................................

 1ایمنی و امنیت
 1-1استفاده ایمن از خودرو

 3-2باز کردن ،بستن و قفل کردن درب ها

درب ها 110...................................................................
درب صندوق عقب 117 ............................................
سیستم کلید هوشمند 121 .......................................

پیش از رانندگی26......................................................
برای رانندگی ایمن  3-3 28...............................................تنظیم صندلی ها
صندلی های جلو 128 ...............................................
کمربندهای ایمنی 30.................................................
صندلی های عقب 130 .............................................
سیستم محافظت تکمیلی-
پشت سری ها 132 .....................................................
کیسه های هوا 36 .......................................................
سیستم تشخیص و طبقهبندی
 3-4تنظیم غربیلک فرمان و آینه ها
49........................................................
سرنشین جلو
غربیلک فرمان 134 ....................................................
کودکان55......................
با
مرتبط
ایمنی
اطالعات
آینه دید عقب داخلی 136.........................................
صندلی کودک 56........................................................
آینههای بغل 138 ......................................................
نصب صندلی کودک 60.............................................
پیشگیری های مرتبط با گاز اگزوز  3-5 68....................باز و بسته کردن پنجره ها
شیشه باالبرهای برقی 140 .......................................
 1-2سیستم هیبریدی
سان روف (سقف برقی) 143 ....................................
مشخصههای سیستم هیبریدی 69...........................
پیشگیریهای مرتبط با سیستم هیبریدی 73.......

 1-3سیستم دزدگیر

سیستم ایموبالیزر (ضد سرقت) 78..........................
آژیر 80.............................................................................

 2صفحه نمایشگر (جلو داشبورد)
 .2صفحه نمایشگر (جلو داشبورد)

نشانگرها و چراغهای هشدار 84..................................
عقربه ها و درجه ها 88....................................................
صفحه نمايش چندمنظوره92.......................................
مانیتور انرژی  /صفحه مصرف سوخت 98.................

فهرست
 4رانندگی
 4-1پیش از رانندگی

راندن خودرو 148...................................................
بار و وسایل 155 ....................................................

محدودیتهای بار خودرو 158.............................
یدک کشیدن تریلر 159........................................
یدک کردن از جلو 160.........................................

 4-2دستورالعمل های رانندگی

سوئیچ موتور 161....................................................

حالت رانندگی ( EVحالت برقی) 166................
انتقال نیروی هیبریدی 168.................................
اهرم دسته راهنما ۱70..........................................
ترمز دستی 171......................................................

 4-3عملکرد چراغ ها و برف پاک کن ها

کلید (دسته) چراغ های جلو 172 .......................

3

 4-5استفاده از سیستم های
حمایتی رانندگی

کروز کنترل 185.............................................................
رادار دینامیک کروز کنترل ۱۸۹..................................
سیستم ( LDAهشدار رانندگی بین خطوط)۲۰۲ ...
مانیتور دید عقب208......................................................
سیستم های کمکی رانندگی218..................................
سیستم ( PCSپیشگیری از تصادف) 224.................
سیستم ( BSMنشانگر نقطه کور) 231.......................
عملکرد نشانگر نقطه کور234.......................................
عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب 236..................

 4-6نکات سودمند برای رانندگی
نکات سودمند برای رانندگی

1
2
3
4

با خودروی هیبریدی239.........................................

5

در زمستان 242.........................................................

6

نکات سودمند برای رانندگی

چراغ نورباالی اتوماتیک175 ................................

7

شیشه جلو 180 ......................................................

8

برفپاککنها و شیشهشوی

 4-4سوخت گیری

باز کردن درب باک سوخت ۱۸۲ ........................

9

4

فهرست

 5سیستم صوتی
 5-1عملکردهای اصلی
۲۴۸..........................................
انواع سیستم صوتی
آماده سازی برای استفاده از اتصاالت
۲۵۰...................................................
سیستم صوتی
بی سیم ۲۸۳......................................................
کلیدهای کنترل سیستم صوتی روی غربیلک
ثبت دستگاه پخش صوتی بلوتوث
فرمان ۲۵۲..................................................................
برای اولین بار۲۸۷............................................
پورت  USBو 253......................................... AUX
ثبت تلفن بلوتوث برای اولین بار۲۸۸...........
عملکردهای اصلی سیستم صوتی ۲۵۵.................
ثبت دستگاه بلوتوث ۲۸۹................................
 5-۲تنظیم اولیه ()SETUP
اتصال دستگاه بلوتوث ۲۹۱.............................
منوی تنظیم اولیه (257..................... )SETUP
نمایش جزئیات دستگاه بلوتوث ۲۹۳............
تنظیمات کلی 258................................................
تنظیمات جزئیات سیستم بلوتوث ۲۹۴.......
تنظیمات صوتی 260.............................................
تنظیمات صفحه نمایش  5-۸ 261..............................سیستم صوتی بلوتوث Bluetooth
گوش کردن به سیستم
تنظیمات صدا 262................................................
صوتی بلوتوث ۲۹۵..........................................
 5-۳نحوه استفاده از سیستم چندرسانهای
انتخاب منبع صوتی  5-۹ 263......................................تلفن بلوتوث Bluetooth
عملکرد صفحه لیست 264...................................
نحوه استفاده از تلفن بلوتوث ۲۹۶...............
استفاده بهینه از سیستم چندرسانهای
برقراری تماس۲۹۸..........................................
266............................................................................
دریافت تماس۳۰۱...........................................
 5-۴نحوه استفاده از رادیو
صحبت کردن با تلفن ۳۰۲............................
عملکرد رادیو 267....................................................
دریافت پیامهای تلفن بلوتوث ۳۰۵.............
 5-۵پخش  CDصوتی و دیسکهای WMA/MP3
نحوه استفاده از کلیدهای
وAAC
روی غربیلک فرمان ۳۰۸...............................
عملکرد سیستم پخش 269........................... CD
تنظیمات تلفن مجهز به بلوتوث ۳۰۹.........

 5-7اتصال بلوتوث Bluetooth
R

R

R

 5-6نحوه استفاده از دستگا ه بیرونی
تنظیمات سابقه تماس ۳۱۰..........................
گوش دادن به ۲۷۴......................................... ipod
اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم (برطرف
گوش دادن به دستگاه
کردن مشکل) ۳۱۸.........................................
حافظه جانبی ۲۷۸..........................................USB
نحوه استفاده از پورت  5-10 ۲۸۲............................AUXبلوتوث Bluetooth
بلوتوث ۳۲۲......................................................
 5-11نحوه استفاده از سیستم فرمان صوتی
سیستم فرمان صوتی ۳۲۷.............................
R

فهرست
 6تجهیزات داخلی خودرو

5

 7نگهداری و مراقبت

 . 6-1نحوه استفاده از سیستم تهویه مطبوع
(ایرکاندیشن) و سیستم مه زدایی
سیستم تهویه مطبوع (ایرکاندیشن)
اتوماتیک332..........................................................
گرمکن صندلی 339.............................................
. 6-2نحوه استفاده از چراغهای داخلی خودرو
لیست چراغهای داخلی 340..................................
چراغهای داخلی341...........................................
چراغهای سقفی (شخصی) 341 .....................

 .7-1نگهداري و مراقبت
تميز کردن و حفاظت از
بيرون خودرو 376....................................................
تميز کردن و حفاظت
از داخل خودرو379..................................................
 .7-2نگهداري
الزامات نگهداري382...............................................
تعمیرونگهداری کلی 385.......................................
بازرسی گازهای آالینده و برنامه
تعمیرونگهداری (389 ................................... )I/M

جعبه داشبورد344...............................................
جعبه کنسول ۳۴۴...............................................
جاسکهای ۳۴۵ ....................................................
نگهدارندههای بطری345...................................
جالیوانی346..........................................................
جعبههای جانبی347...........................................
جعبه (محفظه ) اشیاء352.................................
مشخصات صندوق عقب353.............................

پيشگيريهاي مرتبط با نگهداريهای قابل
انجام توسط مالک 390..........................................
درب موتور 392......................................................
قراردادن جک 393.................................................
محفظه موتور394...................................................
باتری  12ولتی 402...............................................
الستيکها406..........................................................
فشار باد الستيکها 416 ......................................
چرخها 419 ............................................................
فیلتر تهویه
هوای مطبوع (ایرکاندیشن) 421.........................
باتری سوئیچ الکترونیکی 423.............................
کنترل و تعویض فیوزها425.................................
المپ چراغها 428..................................................

 . 6-3نحوه استفاده از جعبههای نگهدارنده
نگهدارنده343.......................
لیست جعبههای
 .7-3نگهداري قابل انجام توسط مالک

 . 6-4دیگر تجهیزات داخلی خودرو
دیگر تجهیزات داخلی خودرو354..........................
آفتابگیرها354.......................................................
آینههای آرایشی354...........................................
ساعت355 ............................................................
زیرسیگاری 356...................................................
خروجی برق 357.................................................
زیرآرنجی358........................................................
دستگیرههای سقفی 358...................................
قالبهای جالباسی359.......................................
بازکن درب پارکینگ360........................................
سیفتی کانکت 365..................................................
قطب نما370.............................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9

6

فهرست

 ۸اقدامات الزم در مواقع اضطراری
 8-1اطالعات مهم

چراغ هاي فالشر (احتیاط) 438................................
لزوم توقف خودرو درمواقع اضطراري439 ...............

 8-2اقدامات الزم در مواقع اضطراري

در صورت لزوم بکسل شدن خودرو 440.................
در صورت بروز مشکل443..........................................
در صورت روشن شدن چراغ اخطار يا به صدا در
آمدن آژير هشدار444...................................................
در صورت نمايش پيغام هشدار
یا روشن شدن نشانگر 453.........................................
درصورت پنچر کردن471............................................
درصورت فعال نشدن سیستم هیبریدی ۴۸۲.........
درصورت خارج نشدن دسته دنده
از پارک 484............................................................ P
درصورت کار نکردن صحیح
سوئیچ الکترونیکی ۴۸۵...............................................
درصورت خالي شدن باتري
 12ولتی خودرو 487...................................................
درصورت داغ کردن خودرو 491................................
در صورت گير کردن خودرو495................................

 ۹مشخصات خودرو
 .9-1مشخصات خودرو
اطالعات تعمیرونگهداری
(سوخت ،سطح روغن و غیره) 498........................
اطالعات سوخت 507................................................
اطالعات الستیک 510..............................................
 .9-2سفارشی سازی
مشخصههای قابل سفارشی سازی 523................
 .9-3موارد قابل فعال سازی
موارد قابل فعال سازی532.....................................
 .9-4شرح سرویسهای دورهای
شرح سرویسهای دورهای 533.............................

ضمیمه
اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم
(بر طرف کردن مشکل) 542........................................
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 545 ....
آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف
کنندگان خودرو 548 ..........................................................

در خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب یا سیستم صوتی اینتون پالس ،برای کسب اطالعات بیشتر
در مورد سیستم مسیریاب یا سیستم صوتی اینتون پالس به "کتابچه راهنمای سیستم مسیریاب
و سیستم چندرسانهای" مراجعه نمایید.

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

8

برای اطالع شما
کتابچه راهنمای اصلی مالک
لطف ٌا به خاطر داشته باشید که این کتابچه راهنما برای تمامی مدل ها و تجهیزات ،شامل موارد انتخابی بکار
گرفته می شود .بنابراین ممکن است توضیحات بعضی از تجهیزاتی را پیدا کنید که روی خودروی شما نصب
نشده است .همه ی مشخصه ها در این کتابچه در زمان چاپ تهیه شده است .اگرچه ،بنا به سیاست های تویوتا
در راستای بهینه سازی مداوم محصوالت ،حق اعمال تغییرات در هر زمانی را برای خود محفوظ نگه می دارد.
بسته به مشخصات ،ممکن است تصاویر کتابچه از نظر رنگ و تجهیزات با خودروی شما متفاوت باشد.

پس از خاموش کردن سیستم هیبریدی صدای نویز از زیر خودرو شنیده میشود.
حدود  ۵ساعت پس از خاموش کردن سیستم هیبریدی ممکن است به مدت چند دقیقه صدایی از زیر خودرو
شنیده شود .این صدا مربوط به بررسی اواپراتور (تبخیر) سوخت میباشد و نشانگر نقص فنی نیست.

تجهیزات جانبی ،قطعات یدکی و ایجاد تغییر در خودروی تویوتا
در حال حاضر انواع گوناگونی از قطعات جانبی و یدکی غیراصلی تویوتا در بازار موجود است .استفاده از قطعات
یدکی و جانبی غیراصلی تویوتا می تواند تاثیر منفی بر ایمنی خودرو بگذارد ،بنابراین تویوتا موتور مسئولیت
گارانتی یا خسارت ناشی از استفاده یا نصب و تعویض قطعات یدکی غیراصلی تویوتا را از خود سلب می کند.
از قطعات غیراصلی تویوتا برای ایجاد تغییر در خودرو استفاده نکنید.
ایجاد تغییر در خودرو با استفاده از قطعات غیراصلی تویوتا می تواند بر عملکرد ،ایمنی یا عمر مفید خودرو تأثیر
بگذارد ،و حتی باعث نقض قوانین دولتی گردد .عالوه بر این ،صدمات یا مشکالت عملکردی ناشی از ایجاد این
تغییرات ،تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرد.
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نصب سیستم رادیویی دو طرفه قابل حمل
نصب سیستم رادیویی دوطرفه قابل حمل در خودرو می تواند بر عملکرد سیستمهای الکترونیکی همانند
موارد زیر تأثیر بگذارد:
سیستم توزیع سوخت چندگانه /سیستم توزیع سوخت چندگانه ترتیبی
سیستم رادار دینامیک کروز کنترل (درصورت مجهز بودن)
سیستم کروز کنترل (درصورت موجود بودن)
سیستم ترمز ضد قفل
سیستم محافظت تکمیلی کیسه هوا
سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی
حین نصب سیستم رادیویی دو طرفه قابل حمل ،برای اطالع از اقدامات پیشگیرنده یا دستورالعملهای خاص
با نمایندگی مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.
قطعات و کابلهای دارای ولتاژ باال در خودروهای هیبریدی ،تقریباً همان مقدار امواج الکترومغناطیسی را
مانند خودروهای بنزینی معمولی یا وسایل برقی خانگی علی رغم وجود محافظهای الکترومغناطیسی از خود
ساتع میکنند.
ممکن است صدای نویز ناخواستهای در دریافت امواج رادیویی دوطرفه قابل حمل ایجاد گردد.
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ثبت اطالعات خودرو
خودروی تویوتا دارای چندین کامپیوتر پیشرفته است که اطالعات خاص زیر را ثبت میکند:
دور موتور
دور موتور برقی (دور موتور محرک)
وضعیت گاز
وضعیت ترمز
سرعت خودرو
موقعیت دسته دنده
وضعیت باتری هیبریدی (باتری محرک)
اطالعات ثبت شده با توجه به سطح امکانات خودرو و آپشنهای موجود در خودرو متفاوت میباشد .بنابراین
این کامپیوتر قادر به ثبت مکالمات ،صداها و تصاویر نمیباشد.
نحوه استفاده از اطالعات
تویوتا از اطالعات ثبت شده در این کامپیوترها برای عیبیابی ،انجام تحقیقات ،توسعه و افزایش کیفیت
استفاده مینماید.
تویوتا اطالعات ثبت شده را در اختیار هیچ شخص ثالثی بجز موارد زیر قرار نخواهد داد:
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.
نحوه استفاده از اطالعات بدست آمده از طریق سیفتی کانکت (( )safety connectفقط قاره آمریکا)
اگر خودروی تویوتای شما دارای سیفتی کانکت است و شما هم با چنین سرویسهایی موافقت نمودهاید،
توصیه میشود جهت دسترسی به اطالعات دادههای جمعآوری شده و نحوه بکارگیری آنها به موافقتنامه
سرویس اشتراک تلمتیک (دورپردازش) آن مراجعه نمایید.
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ثبت اطالعات حوادث
این خودرو به ثبت کننده اطالعات حوادث ( )EDRمجهز است .هدف اصلی  EDRثبت 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  EDRبرای ثبت اطالعات ایمنی و حرکتی خودرو در زمان
کوتاه حدود  30ثانیه یا کمتر طراحی شده است.
سیستم  EDRبرای ثبت اطالعاتی زیر طراحی شده است:
نحوه عملکرد سیستمهای مختلف در خودرو
بستن و قفل شدن کمربند ایمنی توسط راننده و دیگر سرنشینان
میزان فشار دادن پدال گاز و یا ترمز توسط راننده
و سرعت خودرو
این اطالعات به تشخیص بهتر موقعیتهای تصادف و میزان آسیبدیدگی کمک خواهد کرد.
توجه :هنگامی که تصادف جدی رخ داده باشد ،اطالعات حوادث در سيستم  EDRثبت میشود .حین رانندگی
در شرایط عادی ،هیچگونه اطالعاتی در  EDRثبت نمیشود و همچنین اطالعات شخصی (مانند نام ،جنسیت،
سن و محل تصادف) در سیستم  EDRثبت نخواهد شد .با این وجود ممکن است شخص ثالثی مانند نیروهای
پلیس ،اطالعات  EDRرا با اطالعات شخصی فرد دیگر حین تحقیق در مورد تصادف مرتبط نمایند.
برای خواندن اطالعات ثبت شده بوسیله  ،EDRبه تجهیزات خاص ،دسترسی به خودرو یا سیستم  EDRالزم
میباشد .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  EDRقادرند اطالعات را بخوانند.
در اختیار قرار دادن اطالعات EDR

تویوتا اطالعات  EDRرا در اختیار شخص ثالث قرار نمیدهد ،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 میکند :
از این اطالعات برای تحقیق در موارد عملکرد ایمنی خودرو استفاده شود.
اطالعات را به منظور تحقیق در اختیار شخص ثالث قرار میدهد بدون اینکه اشارهای به مشخصات خودرو
یا نام مالک داشته باشد.
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اسقاط کردن خودروی تویوتا
کیسههای هوا و سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی خودروی تویوتا حاوی مواد شیمیایی قابل انفجار است.
در صورت اسقاط خودروی مجهز به کیسههای هوا و سیستم پیشکشنده کمربند ایمنی ،ممکن است حوادثی
نظیر آتش سوزی رخ دهد .پیش از اسقاط کردن خودرو اطمینان حاصل کنید که ابتدا در نمایندگیهای مجاز
تویوتا و تعمیرگاههای مجاز کیسههای هوا و سیستم پیشکشنده کمربند ایمنی خارج شده است.

مواد پرکلرات
ممکن است اقدامات خاصی اعمال گردد ،به سایت www.dtsc.ca.gov/hazardous waste/perchlorate
مراجعه نمایید .خودروی شما دارای تجهیزاتی است که ممکن است حاوی پرکلرات باشد .این تجهیزات شامل
کیسههای هوا ،پیشکشنده کمربند ایمنی و باتریهای ریموت کنترل بیسیم میشود.

هشدار
پیشگیریهای کلی هنگام رانندگی
رانندگی تحت تاثیر الکل و دارو :در صورت مصرف الکل یا داروهایی که باعث کاهش توانایی عملکرد
راننده میشوند ،هرگز رانندگی نکنید .الکل و برخی داروهای خاص ،عکسالعمل راننده را به تاخیر
میاندازد ،قضاوت را تحت تاثیر قرار داده و هماهنگی مغز و بدن را کاهش میدهد و منجر به تصادف و
در نتیجه آسیبهای جسمی جدی و مرگ میگردد.
رانندگی با احتیاط  :همواره با احتیاط رانندگی کنید .اشتباهات دیگر رانندگان یا عابرین پیاده را پیشبینی
کنید و برای جلوگیری از تصادف آماده باشید.
حواسپرتی راننده  :همواره با حواس جمع رانندگی کنید .هر چیزی که حواس راننده را پرت میکند،
مانند انجام تنظیمات ،صحبت با تلفن همراه یا خواندن مطلبی میتواند منجر به تصادف و در نتیجه
آسیبهای جسمی جدی و حتی مرگ راننده ،سرنشینان و دیگران گردد.
پیشگیریهای کلی ایمنی کودکان
هرگز کودکان را در خودرو تنها نگذارید و به آنها اجازه استفاده و بازی با کلیدها را ندهید .کودکان
میتوانند خودرو را به حرکت درآورده یا دسته دنده را از حالت خالص خارج کنند .همچنین این خطر
وجود دارد که حین بازی با شیشه باالبر برقی ،سانروف یا دیگر عملکردها به خود صدمه بزنند .عالوه
براین گرمای جمع شده یا سرمای بیش از حد داخل خودرو میتواند برای کودکان مهلک باشد.
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14
خواندن این کتابچه راهنما

هشدار:

موردی را توضیح میدهد که بیتوجهی به آن میتواند منجر به صدمات جسمی یا حتی مرگ افراد شود.

توجه:

موردی را توضیح میدهد که بی توجهی به آن میتواند منجر به صدمه دیدن یا نقص خودرو یا دیگر
تجهیزات گردد.
نشان دهنده مراحل کار یا عملکرد میباشد .مراحل را به ترتیب عددی انجام دهید.
نشاندهنده عملی (مانند فشار دادن ،چرخاندن و
غیره) است که برای کار با کلیدها یا دیگر تجهیزات
باید انجام شود.
نتیجه یک عمل را (همانند باز شدن درب)
نشان میدهد.

نشاندهنده قطعه یا موقعیت در حال توضیح
میباشد.
به معنای " انجام ندادن" " ،این کار را انجام
ندهید" یا"اجازه ندهید این اتفاق بیافتد" میباشد.
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پیش از رانندگی
کفپوش
فقط از کف پوش طراحی شده مخصوص این مدل خودرو در همان سال تولید خودرو استفاده نمایید .کف
پوشها را محکم و ایمن روی کف خودرو نصب نمایید.
.
قالب های نگهدارنده (بست ها) را در سوراخ های
1
کفپوش جا بزنید.

 2دکمه های باالیی هریک از قالب های نگهدارنده (بست)
را بچرخانید تا کف پوش در جای خود محکم شود.
* :همیشه عالئم     را با هم همراستا نمایید.

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

                           .1-1استفاده ایمن از خودرو  
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هشدار
پیشگیریهای زیر را مدنظر قرار دهید.
عدم رعایت نکات ذکر شده ،ممکن است منجربه سر خوردن کف پوش و احتماالْ تداخل با عملکرد پدال
ها حین رانندگی شود .این مسئله ممکن است منجر به سرعت ناخواسته خیلی باال شود یا ممکن است
متوقف کردن وسیله نقلیه را دشوار کند یا منجر به مرگ یا صدمه جسمی جدی شود.
از کف پوش های طراحی شده برای مدل های دیگر یا خودروهای ساخت سالهای 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 و توسط تمام قالبها
(بست های) نگهدارنده و تعبیه شده را کنترل کنید.
.
به خصوص پس از تمیز کردن خودرو ،حتما کفپوشها
را کنترل کنید.
در خودروهای مجهز به سیستم هیبریدی حین
خاموش بودن موتور قرار داشتن دسته دنده در
موقعیت پارک  ،Pتمام پدالها را کامل تا کف فشار
دهید و مطمئن شوید کفپوش با عملکرد پدالها
تداخل نمیکند.

ایمنی و امنیت

حین نصب کف پوش راننده

1
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برای رانندگی ایمن
برای رانندگی ایمن ،قبل از رانندگی صندلی و آینه را در موقعیت مناسب تنظیم نمایید.
طرز صحیح رانندگی
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 )128
زاویه پشتی صندلی را به نحوی تنظیم نمایید که
به راحتی بتوانید پدالها را کام ً
ال فشار دهید و حین
گرفتن غربیلک فرمان ،بازوانتان اندکی خم شده باشد.
( fصفحه )128
پشت سری را در جای خود طوری جا بزنید که مرکز آن به قسمت باالیی گوش .ها نزدیک تر باشد.
( fصفحه )132
کمربند ایمنی را به نحو صحیح ببندید f( .صفحه )30
استفاده صحیح از کمربندهای ایمنی
پیش از رانندگی از بسته بودن کمربند ایمنی تمام افراد درون خودرو مطمئن شوید f( .صفحه )30
تا زمانی که کودک به اندازه کافی بزرگ شود که بتواند از کمربند ایمنی خودرو به درستی استفاده کند ،از
صندلی کودک مناسب استفاده نمایید f( .صفحه )56
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تنظیم آینه ها
مطمئن شوید که از طریق تنظیم صحیح آینه داخلی و آینه های بغل ،میتوانید عقب خودرو را به طور صحیح
ببینید f( .صفحه)138 ،136

هشدار

از تنظیم صندلی راننده حین رانندگی خودداری نمایید.
این کار می تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو شود.
از قرار دادن بالشتک بین راننده یا سرنشین و پشتی صندلی خودداری نمایید.
زیرا بالشتک از نشستن در موقعیت صحیح جلوگیری میکند و تاثیر گذاری کمربند ایمنی و پشت
سری را کاهش می دهد.
از قرار دادن اجسام زیر صندلیهای جلو خودداری نمایید.
اجسام زیر صندلیهای جلو میتوانند در ریل های صندلی گیر کنند و از قفل شدن صندلی در محل
صحیح جلوگیری می نمایند .این مسئله ممکن است منجر به رخ دادن تصادف و صدمه دیدن مکانیزم
تنظیم صندلی گردد.
حین رانندگی در مسیرهای طوالنی ،برای جلوگیری از خستگی ،به طور مرتب استراحت نمایید.
همچنین اگر حین رانندگی احساس خستگی یا خواب آلودگی میکنید به رانندگی ادامه ندهید و
بالفاصله استراحت نمایید.

ایمنی و امنیت

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
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کمربندهای ایمنی
پیش از رانندگی ،مطمئن شوید تمامی سرنشینان کمربندهای ایمنی خود را به طور صحیح بستهاند.
استفاده صحیح از کمربند ایمنی
بخش روی شانه کمربند را بکشید تا کامال بر روی شانه
قرار گیرد .اما نباید کمربند در تماس با گردن باشد یا از
روی شانه بیافتد.
بخش روی پای کمربند را تا جای ممکن بر روی ران ها
پایین بیاورید.

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

از تاب دادن کمربند ایمنی خودداری نمایید.
بستن و آزاد کردن کمربند ایمنی
برای بستن کمربند ایمنی ،زبانه قفل فلزی را  در درون
قفل فشار دهید تا صدای قفل (کلیک) شنیده شود.
برای آزاد کردن کمربند ایمنی ،دکمه ضامن را فشار دهید.

دکمه ضامن
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تنظیم ارتفاع نگهدارنده بخش روی شانه کمربند ایمنی (صندلی های جلو)
حین فشار دادن دکمه ضامن قفل ،نگهدارنده بخش
روی شانه کمربند ایمنی را حرکت دهید.
نگهدارنده کمربند ایمنی را به سمت باال فشار دهید.

پیش کشنده کمربند ایمنی (صندلی های جلو)
درصورت تصادفات شدید از قسمت جلو ،بغل یا واژگون
شدن خودرو ،کمربندهای ایمنی پیشکشنده به سرعت
با جمع کردن کمربند ایمنی ،از سرنشینان محافظت
میکنند.
پیشکشندهها درصورت بروز تصادفات ضعیف از جلو،
بغل یا عقب عمل نمیکنند.

ایمنی و امنیت

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

1
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جمع کننده قفل اضطراری ()ELR
جمع کننده ،حین توقف ناگهانی یا برخورد ،کمربند ایمنی را قفل می کند .همچنین در صورت خم شدن
ناگهانی به جلو ،قفل خواهد شد .حرکت آرام و راحت ،منجر به آزاد شدن قفل اضطراری و پس از آن حرکت
آزادانه شما خواهد گردید.
جمعکننده قفل اتوماتیک ()ALR

درصورت باز بودن کامل کمربند روی شانه سرنشین و درصورت کمی جمع کردن آن ،کمربند در این
وضعیت قفل شده و باز نمیشود .از این عملکرد در نگه داشتن محکم صندلی کودک ( )CRSاستفاده میشود.
برای آزاد کردن مجدد کمربند ایمنی ،پس از جمع شدن کامل کمربند ،آن را مجدد بیرون بکشید.
( fصفحه )60
کاربرد کمربند ایمنی کودک
کمربند های ایمنی خودرو برای استفاده بزرگساالن طراحی شده اند.
تا زمانی که کودک به اندازه کافی بزرگ شود و بتواند از کمربند ایمنی خودرو استفاده کند ،از صندلی
مناسب کودک استفاده نماییدf( .صفحه )56
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 نماییدf( .صفحه)30
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.
رابط کمربند ایمنی (سایز بزرگ)
بدلیل بلند نبودن تسمه کمربند ایمنی ،ممکن است
کمربند ایمنی بطور صحیح بسته نشود ،نمایندگی مجاز
تویوتا یک رابط کمربند ایمنی سفارشی را بطور رایگان در
اختیار شما میگذارد.
کمربند ایمنی عقب
درصورت خارج شدن کمربند ایمنی از گاید (راهنما) ،پس
از عبور آن از میان گاید ،از کمربند ایمنی استفاده نمایید.
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هشدار
برای کاهش ریسک صدمات جسمی حین ترمز ناگهانی ،دور زدن ناگهانی یا تصادف پیشگیری های زیر
را در نظر بگیرید.
عدم توجه به موارد زیر می تواند منجر به صدمات جسمی جدی و یا حتی مرگ گردد.
استفاده از کمربند ایمنی

برای استفاده از کمربند ایمنی به روش صحیح ،توصیه های
پزشکی را در نظر بگیریدf( .صفحه )3۰
زنان باردار باید همانند دیگر سرنشینان بخش روی پای
کمربند ایمنی را تا جای ممکن پایین و روی ران ها ببندند.
بخش روی شانه باید کامال روی شانه بوده و از تماس آن با
بخش شکمی خودداری شود.
اگر کمربند ایمنی به نحو صحیح بسته نشده باشد ،حین
بروز ترمزهای ناگهانی یا تصادف نه تنها بانوان باردار ،بلکه
جنین نیز می تواند در معرض صدمات جسمی جدی یا حتی
مرگ قرار گیرد.
افراد بیمار
برای استفاده صحیح از کمربند ایمنی ،با پزشک خود مشورت نمایید و کمربند ایمنی را به طرز صحیح
ببندیدf( .صفحه )3۰

ایمنی و امنیت

از بسته بودن کمربند ایمنی تمام سرنشینان اطمینان حاصل نمایید.
همیشه کمربند ایمنی خود را به طور صحیح ببندید.
کمربند ایمنی فقط مخصوص یک نفر است .از کمربند ایمنی برای دو نفر با هم (مث ً
ال همراه با کودک) استفاده نکنید.
تویوتا توصیه میکند 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 کنید.
همیشه کمربند ایمنی را در وضعیت پایین و به صورت ایمن و مناسب در امتداد رانها ببندید.
(fصفحه )3۰
زنان بار دار

1
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هشدار
حین حضور کودکان در خودرو

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

اگر این اتفاق افتاد و قفل کمربند باز نشد برای بریدن کمربند از قیچی استفاده کنید.
پیش کشنده های کمربند ایمنی (صندلی های جلو)

از قرار دادن اشیاء مانند تشکچه روی صندلی جلو خودداری نمایید .درغیر اینصورت باعث اشکال
در عملکرد سنسور تشخیص صحیح وزن سرنشین میشود و درنتیجه پیشکشنده کمربند ایمنی
سرنشین جلو ممکن است در تصادفات فعال نشود.
اگر پیش کشنده کمربند ایمنی فعال شده است ،چراغ اخطار  SRSروشن می شود .در این صورت،
کمربند ایمنی مجددا ً قابل استفاده نبوده و باید در نمایندگی مجاز تویوتا ،تعویض شود.
تنظیم پایه نگهدارنده کمربند روی شانه (صندلی های جلو)
همیشه از قرار گیری بخش روی شانه در مرکز شانه سرنشین اطمینان حاصل نمایید .کمربند باید دور
از گردن شما قرار گرفته ،اما در عین حال از روی شانه نیافتد.عدم توجه به این مورد می تواند حین
بروز تصادف ،توقف ناگهانی یا گردش ناگهانی میزان حفاظت را کاهش دهد ،منجر به صدمات جسمی
جدی یا حتی مرگ گردد f(.صفحه )31
صدمه دیدن یا ساییدگی کمربند ایمنی

برای جلوگیری از صدمه دیدن کمربند ایمنی ،کمربند ،قفل یا زبانه آن را الی درب قرار ندهید.

سیستم کمربند ایمنی را به طور دورهای بازرسی نمایید .به دنبال بریدگی ،فرسودگی و قطعات
شل شده بگردید .از کمربند ایمنی آسیب دیده تا زمانیکه آن را تعویض نکرده اید استفاده نکنید.
کمربند ایمنی آسیب دیده نمی تواند از سرنشین در برابر صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ
محافظت کند.
از بسته و قفل بودن کمربند و زبانه اطمینان حاصل نمایید ،تاب نداشتن کمربند را کنترل نمایید.
اگر کمربند ایمنی به نحو صحیح عمل نمی کند ،بالفاصله با نمایندگی مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.
در صورتی که خودرو تصادف جدی داشته است ،حتی در صورت عدم مشاهده آسیب ،مجموعه
کمربند ایمنی شامل کمربندها را تعویض نمایید.
اقدام به سوارکردن ،پیاده کردن ،تغییر ،باز کردن یا دور انداختن کمربند ایمنی نکنید .تعمیرات
الزم باید توسط نمایندگی مجاز تویوتا انجام شود ،کارکردن نادرست با سیستم میتواند منجر
به عملکرد غیرصحیح آن گردد.
حین استفاده از کمربند ایمنی از عبور کمربند روی شانه از میان گاید مطمئن شوید .بیتوجهی
به قرار گرفتن صحیح کمربند ممکن است میزان محافظت را در تصادفات کاهش داده و در
تصادف یا توقف ناگهانی منجر به آسیبهای جسمی جدی یا مرگ شود.
همواره از تاب نداشتن کمربند ایمنی ،گیر نکردن آن در گاید یا پشتی و قرار گرفتن در موقعیت
مناسب اطمینان حاصل نمایید.
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هشدار

توجه
درصورت استفاده از رابط کمربند ایمنی (سایز بزرگ)
حیــن آزاد کــردن کمربنــد ایمنــی ،بــرای آزاد کــردن دکمــه ضامــن روی رابــط کمربنــد ایمنــی ،نــه روی
کمربنــد ایمنــی ،را فشــار دهیــد.
در این صورت از صدمه دیدن تجهیزات داخلی خودرو و رابط کمربند ایمنی جلوگیری میشود.

1
ایمنی و امنیت

نحوه استفاده از رابط کمربند ایمنی (سایز بزرگ)
درصورتیکه کمربند ایمنی را بدون رابط کمربند ایمنی میبندید از رابط کمربند ایمنی استفاده نکنید.
درصورت نصب صندلی کودک از رابط کمربند ایمنی استفاده نکنید زیرا کمربند صندلی کودک را
محکم نگه نمیدارد و احتمال آسیبهای جسمی جدی یا مرگ در تصادفات افزایش مییابد.
رابط کمربند ایمنی ممکن است در خودروی دیگر ،و توسط فرد دیگری استفاده شود ،یا در موقعیتهای
نشستن متفاوت غیر از موقعیت صحیح استفاده شود که در این صورت ایمن نمیباشد.
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سیستم محافظت تکمیلی -کیسههای هوا
در صورت قرار گرفتن خودرو در معرض انواع خاصی از برخوردهای شدید که میتواند صدمات جسمی
جدی را به سرنشینان وارد کند ،کیسههای هوا باز میشود .این کیسهها به همراه کمربندهای ایمنی عمل
میکنند و احتمال صدمات جسمی یا مرگ سرنشینان را کاهش میدهند.

کیسه های هوای جلو

کیسه هوای راننده /کیسه هوای سرنشین جلو
این کیسه ها می توانند از برخورد سر و سینه راننده و سرنشین جلو با قطعات داخلی خودرو
جلوگیری کنند.
کیسه هوای زانویی
می تواند از راننده و سرنشین جلو محافظت کند.
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کیسه های هوایی جانبی و پرده ای

1
ایمنی و امنیت

کیسه های هوای جانبی جلو
می تواند از باال تنه سرنشینان جلو محافظت کند.
کیسههای هوای جانبی عقب
میتواند از باالتنه سرنشینان صندلیهای کناری عقب محافظت کند.
کیسه های هوای پرده ای
اصوالً میتواند از قسمت سر سرنشینان در صندلیهای کناری محافظت کند.
میتواند از پرتاب شدن سرنشینان از خودرو حین واژگون شدن خودرو جلوگیری نماید.
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قطعات کیسه هوا

سنسورهای برخورد از جلو

چراغهای نشانگر "( "AIR BAG ONکیسه هوا
روشن) و "( "AIR BAG OFFکیسه هوا خاموش)

سیستم طبقهبندی سرنشینان جلو
( ECUو سنسورها)

چراغ هشدار کیسه هوا

کیسه هوای زانویی

کلید قفل کمربند ایمنی سرنشین جلو

سنسورهای برخورد از کنار (دربهای جلو)

مجموعه سنسور کیسه هوا

سنسورهای برخورد از کنار (جلو)

سنسورهای برخورد از کنار (عقب)

کیسه هوای سرنشین جلو

کیسه هوای راننده

کیسههای هوای جانبی جلو

کلید قفل کمربند ایمنی راننده

کیسههای هوای پردهای

پیشکشندههای کمربند ایمنی و محدودکننده نیرو

کیسههای هوای جانبی عقب
خودروی شما مجهز به  ،ADVANCED AIRBAGSبراساس استاندارد ایمنی موتور خودروی ایاالت متحده آمریکا
( )FMVSS208طراحی شده است .مجموعه سنسور کیسه هوا ( )ECUباز شدن کیسه هوا را براساس اطالعات بدست
آمده از سنسورها و غیره مطابق با دیاگرام قطعات سیستم تصویر باال کنترل میکند .این اطالعات شامل شدت برخورد
و اطالعات سرنشینان است .هنگام باز شدن کیسه هوا ،واکنشی شیمیایی در بازکننده رخ میدهد که به سرعت کیسهها
را با گازی غیرسمی پر میکند و از حرکت سرنشینان جلوگیری مینماید.
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هشدار
پیشگیری های مرتبط با کیسه هوا

   به پیشگیریهای مرتبط با کیسه هوا توجه نمایید.
    عدم توجه به موارد زیر منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ میگردد.

   کیسههای هوا با نیروی شدیدی باز میشوند و درصورتیکه راننده خیلی نزدیک کیسه هوا نشسته باشد
ممکن است  منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ گردد.
توصیههای بخش اجرایی ایمنی ترافیکی بزرگراهها :))NHTSA
از آنجا که محدوده خطر کیسه هوای راننده ()2-3 in.وmmو 50-75از محل باز شدن است ،لذا نشستن
در فاصله  ()10 in.وmmو 250از کیسه هوای راننده شما را در محدوده ایمن قرار میدهد .این فاصله
از مرکز غربیلک فرمان تا قفسه سینه اندازهگیری شده است .اگر در فاصله کمتر از()10 in.وmmو250
بنشینند ،میتوانید به روشهای زیر موقعیت رانندگی خود را تغییر دهید.
   حین دسترسی راحت به پدالها تا جای ممکن صندلی خود را عقب ببرید.
   اندکی پشتی صندلی را بخوابانید .با وجود اینکه طراحیهای خودرو متفاوت است ،حتی اگر بسیاری از
رانندگان صندلی راننده را تا آخرین موقعیت جلو آورند میتوان برای حفظ فاصله ()10 in.وmmو 250کمی
پشتی صندلی را خواباند .اگر خواباندن پشتی صندلی دیدن جاده را برایتان سخت میکند ،با استفاده
از تشکچهای 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 میشود.
با توجه به توصیههای  ،NHTSAکمربند ایمنی صندلی را نیز تنظیم نمایید .بطوریکه بتوانید پدالهای پایی
و غربیلک فرمان را کنترل کرده و محدوده دید خود را نسبت به صفحات کنترل جلو داشبورد حفظ نمایید.

ایمنی و امنیت

  راننده و تمام سرنشینان درون خودرو باید کمربندهای ایمنی خود را به صورت صحیح ببندند .کیسههای هوا
تجهیزاتی کمکی برای استفاده همراه کمربند ایمنی هستند.

1
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 .1-۱استفاده ایمن از خودرو
هشدار

پیشگیریهای مرتبط با کیسه هوا
رابط کمربند ایمنی (سایز بزرگ) به ضامن قفل کمربند
ایمنی جلو متصل میشود ،درصورتیکه رابط کمربند ایمنی
به زبانه قفل کمربند ایمنی بسته نشود ،کیسه هوای جلو
تشخیص میدهد که راننده و سرنشین جلو کمربند ایمنی
را بسته اند حتی با وجود اینکه کمربند ایمنی بسته نشده
باشد .در این صورت ،کیسههای هوای جلو ممکن است در
تصادف بدرستی فعال نشود و درنتیجه منجر به آسیبهای
جسمی جدی یا مرگ گردد .از بستن کمربند ایمنی همراه
با رابط کمربند ایمنی (سایز بزرگ) اطمینان حاصل نمایید.
  کیسه هوای سرنشین جلو با نیروی قابل توجهی باز میشود ،درصورتیکه سرنشین جلو خیلی نزدیک
به کیسه هوا بنشیند ،منجر به بروز آسیبهای جسمی جدی یا حتی مرگ میگردد .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 نشدهاند 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 صندلی کودک به درستی محافظت شود .تویوتا به شدت توصیه میکند که
کودکان و نوزادان را در صندلی عقب خودرو بنشانید و به درستی حفاظت کنید .صندلیهای عقب برای
نوزادان و کودکان امنتر از صندلیهای جلو هستند f( .صفحه )56
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هشدار
پیشگیری های مرتبط با کیسه هوا
از نشستن بر روی لبه صندلی یا تکیه دادن به جلو
داشبورد خودداری نمایید.

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

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

اجازه ندهید کسی روی صندلی سرنشینان رو به درب زانو بزند
یا سر و یا دستانش را از خودرو بیرون ببرد.

ایمنی و امنیت

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

1
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 .1-۱استفاده ایمن از خودرو
هشدار
پیشگیری های مرتبط با کیسه هوا
  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 به اطراف پرتاب میشوند.
از چسباندن اشیاء به جاهایی مانند درب ،شیشه جلو ،پنجرهها،
ستون جلو یا عقب ،ریل جانبی سقف و دستگیره سقف خودداری
نمایید.

از اتصال چوب لباسی یا دیگر اجسام سخت به قالب لباس خودداری نمایید .تمام این اجسام حین باز شدن
کیسه هوای پردهای به شدت به اطراف پرتاب شده و منجر به آسیبهای جسمی یا حتی مرگ میگردند.

                           .1-1استفاده ایمن از خودرو  
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هشدار
پیشگیریهای مرتبط با کیسه هوا

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

ایمنی و امنیت

  از تجهیزاتی که باعث پوشانده شدن محل باز شدن کیسه هوای جانبی میشود استفاده نکنید .زیرا در عملکرد
بازشدن کیسههوا تداخل ایجاد میکند .این تجهیزات از باز شدن صحیح کیسه هوای جانبی جلوگیری کرده،
سیستم را غیرفعال میکند یا منجر به باز شدن تصادفی کیسه هوا میگردد که نتیجه آن بروز آسیبهای
جسمی جدی یا حتی مرگ میباشد.
از ضربه زدن یا وارد آوردن نیرو شدید به محدوده قطعات کیسه هوا خودداری نمایید.
این کار منجر به نقص کیسههای هوا میگردد.
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 کنید و هر گونه مواد باقی مانده روی
پوست را بشویید تا منجر به ناراحتی پوستی نگردد.
اگر محدوده قرارگیری کیسههای هوا همانند پد غربیلک فرمان و روکش داخلی ستونهای جلو و عقب ،صدمه
دیده یا ترک خورده است ،آن را در نمایندگی مجاز تویوتا تعویض نمایید.
از قرار دادن اشیایی مانند تشکچه روی صندلی سرنشین جلو خودداری نمایید .درغیراینصورت باعث اشکال در
عملکرد سنسورها در تشخیص صحیح وزن سرنشین میشود و درنتیجه کیسههای هوای جلو ممکن است در
تصادفات برای سرنشین جلو فعال نشود.

1

44

 .1-۱استفاده ایمن از خودرو
هشدار
پیشگیری های مرتبط با دستکاری و دور انداختن قطعات کیسه هوا

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.
نصب ،پیاده کردن ،جداکردن قطعات و تعمیر کیسه های هوا
تعمیر ،تغییر ،پیاده کردن یا تعویض غربیلک فرمان ،جلو داشبورد ،داشبورد ،صندلی ها ،روکش صندلی
جلو ،ستونهای 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 ،یا حملکننده بار سقفی
تغییر سیستم تعلیق خودرو
نصب تجهیزات جانبی الکترونیکی همانند رادیو دو موج (فرستنده  )RFیا پخش کننده  ،CDرادیوهای
دوطرفه قابل حمل
دستکاری خودرو برای فرد دارای معلولیت جسمی
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1
ایمنی و امنیت

در صورت باز شدن کیسه های هوا (باد شدن)
در صورت تماس با کیسه هوای در حال باز شدن ،کبودی و اندکی خراشیدگی بر روی پوست رخ خواهد داد.
صدای بلند شنیده شده و پودر سفیدی پخش خواهد شد.
قطعات ماژول کیسه هوا (توپی غربیلک فرمان ،پوشش کیسه هوا و بادکننده) همچنین صندلی های
جلو ،قطعات ستونهای جلو و عقب و ریلهای جانبی سقفی ممکن است تا دقایقی طوالنی داغ باشند.
خود کیسه هوا نیز داغ خواهد بود.
ممکن است شیشه جلو ترک بخورد.
از نظر تعهدکنندههای سیفتی کانکت ،اگر کیسههای هوا در تصادفات برخورد شدید از عقب باز شوند،
این سیستم برای برقراری تماس اضطراری به مرکز پاسخگویی طراحی شده تا آنها را از موقعیت
خودرو (بدون نیاز به فشار دادن دکمه " )"SOSآگاه نماید و نماینده سیفتی کانکت با سرنشینان
صحبت میکند تا میزان اضطراری بودن و درخواست کمک معلوم شود .اگر سرنشینان نتوانند ارتباط
برقرار کنند ،نماینده بطور خودکار این تماس را یک وضعیت اضطراری در نظر گرفته و جهت کمک با
محل سرویس در مواقع اضطراری ارتباط برقرار مینماید( .صفحه )365f
شرایط باز شدن کیسه هوا (کیسه های هوای جلو)
کیسه های هوای جلو در صورت بروز تصادفی با نیروی بیش تر از سطح آستانه تنظیم شده (سطح
نیروی معادل با تصادفی رو به جلو با سرعت حدود  ( 20 -30 km/h ) 12-18 mphبا دیوار ثابتی که
حرکت نکند تا تغییر شکل ندهد) باز میشود.
با این وجود ،زمان باز شدن می تواند در شرایط زیر بسیار باالتر باشد:
اگر خودرو با جسمی همانند خودروی پارک شده یا میله پایه تابلو که میتواند بر اثر ضربه جابه جا شود
یا تغییر شکل پیدا کند برخورد نماید.
اگر خودرو در تصادف روبه پایین همانند تصادفی که جلوی خودرو به زیر خودروی دیگر رود یا زیر کفی
کامیون رود ،درگیر شود.
بسته به نوع تصادف ،ممکن است ،فقط پیش کشنده های کمربند ایمنی عمل کند.
اگر هیچ سرنشینی در صندلی سرنشین جلو قرار نگرفته باشد ،کیسه هوای سرنشین جلو فعال
نمیگردد .با این وجود ،اگر باری روی صندلی قرار داشته باشد حتی اگر کسی روی صندلی قرار
نداشته باشد ،ممکن است کیسههای هوای سرنشین جلو باز شود.
شرایط باز شدن کیسه های هوا (کیسه های هوای جانبی و پرده ای)
کیسه های هوای جانبی و پرده ای درصورتیکه تصادف از سطح آستانه بگذرد باز میشوند( ،سطح آستانه
نیرویی معادل با نیروی برخورد تولید شده حدود [ 1500kg ]3300Ibاست ].درصورت تصادف خودرو از سمت
جانبی که ستون خودرو قرار دارد با سرعت حداکثر  ۳۰ -۲۰کیلومتر بر ساعت برخورد کند).
کیسه های هوای پرده ای در تصادفات واژگون شدن خودرو باز میشود.
کیسه های هوای پرده ای ممکن است در تصادفات رو به جلو شدید نیز باز شوند.
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شرایطی به غیر از تصادف که تحت آن کیسه هوا باز میشود.
کیسه های هوای جلو و کیسه های هوای پرده ای و جانبی ممکن است بر اثر ضربه شدید به زیر خودرو باز شوند.
برخی مثال ها در تصویر زیر نمایش داده شدند.
برخورد با جوی ،لبه پیاده رو یا سطح سخت
افتادن داخل گودالی عمیق یا پریدن از روی آن
افتادن یا زمین خوردن شدید

کیسههای هوای پردهای ممکن است در شرایط زیر مطابق با تصویر باز شوند.
خودرو به پهلو بلند شود.
درصورتیکه خودرو سر خورده و با جدول خیابان برخورد نماید.

تصادفاتی که در آن کیسه های هوا (کیسه های هوای جلو) باز نمیشوند.
در صورت برخورد از کنار یا عقب ،واژگون شدن خودرو یا تصادف رو به جلو با سرعت کم ،کیسههای هوای
جلو باز نمیشوند .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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تصادفی که در آن کیسه های هوا (جانبی و پرده ای) باز نمیشوند.

در صورت برخورد از پهلو با زاویه مشخص یا بروز تصادف از سمت کنار بدنه خودرو به غیر از قسمت
سرنشین ،کیسههای هوای جانبی و پردهای ممکن است باز نشوند.
برخورد از پهلو به بدنه خودرو به غیر از قسمت سرنشین
برخورد از پهلو با زاویه مشخص

تصادف از عقب
واژگون شدن خودرو

در صورت بروز تصادف از سمت عقب ،معلق زدن خودرو ،یا در اثر برخورد از پهلو یا از جلو با سرعت کم،
کیسههای پردهای باز نمیشوند.
تصادف از عقب
معلق زدن خودرو

ایمنی و امنیت

در صورت بروز تصادف از سمت عقب ،واژگون شدن خودرو ،یا در اثر برخورد از پهلو یا جلو با سرعت کم،
کیسههای جانبی باز نمیشوند.

1
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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 کیسههای هوا باز شده باشند.
در صورت صدمه دیدن یا تغییر شکل جلوی خودرو یا اینکه
سرعت ضربه تصادف آنقدر شدید نیست که منجر به باز شدن
کیسههای هوای جلو شود.

در صورت صدمه دیدن یا تغییر شکل قسمتی از درب یا
محدوده اطراف آن یا اینکه شدت ضربه تصادف آنقدر شدید
نیست که منجر به باز شدن کیسههای هوای جانبی و پردهای
شود.

بخش پد غربیلک فرمان ،داشبورد نزدیک کیسه هوای سرنشین
جلو یا بخش پایینی پانل جلو داشبورد خراشیده شده ،ترک
خورده یا دچار دیگر صدمات شده باشد.

روکش صندلیهای مجهز به کیسه هوای جانبی خراشیده شده ،
ترک خورده یا دچار دیگر صدمات شده باشد.

بخشی از ستون های جلو ،ستون عقب ،پوشش ریل های جانبی
سقف مجهز به کیسه های هوای پرده ای خراشیده شده ،ترک
خورده یا به نحو دیگری صدمه دیده است.
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سیستم تشخیص و طبقهبندی سرنشین جلو
خودروی شما مجهز به سیستم تشخیص و طبقهبندی سرنشین جلو است .این سیستم شرایط
صندلی جلو را تشخیص داده و تجهیزات مربوط به سرنشین جلو را فعال یا غیرفعال میکند.
1
ایمنی و امنیت

چراغ هشدار کیسه هوا ()SRS
چراغ یادآوری بستن کمربند ایمنی
چراغ نشانگر "( "AIRBAG OFFکیسه هوا خاموش)
چراغ نشانگر "( "AIR BAG ONکیسه هوا روشن)
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وضعیت و عملکرد سیستم تشخیص و طبقهبندی سرنشین جلو
بزرگسال*1

نشانگر /چراغ هشدار

چراغهای نشانگر "( "AIRBAG ONکیسه هوا روشن)
و "( "AIRBAG Offکیسه هوا خاموش)

""AIRBAG ON

(کیسه هوای روشن)

چراغ هشدارSRS

خاموش

چراغ یادآوری کمربند ایمنی

خاموش *2یا چشمک زدن *3

کیسه هوای سرنشین جلو
کیسه هوای جانبی سمت صندلی سرنشین جلو
تجهیزات

کیسه هوای پردهای سمت سرنشین جلو

فعال

کیسه هوای زانویی سرنشین جلو
پیشکشنده کمربند ایمنی سرنشین جلو

کودک*4
چراغهای نشانگر "( "AIRBAG ONکیسه هوا

""AIRBAG Off

(کیسه هوا خاموش) یا

روشن) و "( "AIRBAG OFFکیسه هوا خاموش)

"AIRBAG ON"*4

نشانگر /چراغ هشدار

(کیسه هوا روشن)

چراغ هشدارSRS
چراغ یادآوری کمربند ایمنی
کيسه هواي سرنشين جلو
کيسه هواي جانبي سمت  سرنشين جلو
تجهیزات

کيسه هواي پردهاي سمت سرنشين جلو
کيسه هواي زانويي سرنشين جلو
پيشکشنده کمربند ايمني سرنشين جلو

خاموش

خاموش *2یا چشمک زدن*3
غیرفعال یا فعال*4
فعال

غیرفعال یا فعال*4
فعال
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صندلی کودک همراه با نوزاد*5
چراغهای نشانگر "( "AIRBAG ONکیسه هوا روشن)
و "( "AIRBAG OFFکیسه هوا خاموش)

"AIRBAG Off" *6

(کیسه هوا خاموش)

چراغ هشدارSRS

خاموش

نشانگر /چراغ هشدار

کیسه هوای سرنشین جلو

غیرفعال

کیسه هوای جانبی سمت صندلی سرنشین جلو

فعال

کیسه هوای پردهای سمت سرنشین جلو

تجهیزات

کیسه هوای زانویی سمت سرنشین جلو

غیرفعال

پیشکشنده کمربند ایمنی سرنشین جلو

فعال

صندلی بدون سرنشین

نشانگر /چراغ هشدار

چراغهای نشانگر "( "AIRBAG ONکیسه هوا روشن)
و "( "AIRBAG OFFکیسه هوا خاموش)

"AIRBAG Off" *6

(کیسه هوا خاموش)

چراغ هشدارSRS

خاموش

چراغ یادآوری کمربند ایمنی

تجهیزات

کیسه هوای سرنشین جلو

غیرفعال

کیسه هوای جانبی سمت صندلی سرنشین جلو

فعال

کیسه هوای پردهای سمت سرنشین جلو
کیسه هوای زانویی سمت سرنشین جلو

غیرفعال

پیشکشنده کمربند ایمنی سرنشین جلو

فعال

ایمنی و امنیت

چراغ یادآوری کمربند ایمنی

خاموش  *2یا چشمک زدن *3

1
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سیستم دچار نقص فنی شده است.
چراغهای نشانگر "( "AIRBAG ONکیسه هوا روشن)
نشانگر /چراغ هشدار

و "( "AIRBAG Offکیسه هوا خاموش)

چراغ هشدارSRS
چراغ یادآوری کمربند ایمنی
کیسه هوای سرنشین جلو
کیسه هوای جانبی سمت صندلی سرنشین جلو

تجهیزات

کیسه هوای پردهای سمت سرنشین جلو

""AIRBAG OFF

(کیسه هوای خاموش)
روشن
غیرفعال
فعال

کیسه هوای زانویی سرنشین جلو

غیرفعال

پیشکشنده کمربند ایمنی سرنشین جلو

فعال

 :*1سیستم فرد سایز بزرگسال را بزرگسال تشخیص میدهد .درصورت نشستن بزرگسال سایز کوچک در صندلی سرنشین
جلو ،سیستم بسته به فیزیک بدنی و طرز قرار گرفتن ،او را به عنوان بزرگسال تشخیص نمیدهد.
 :*2در حوادثی که سرنشین جلو کمربند ایمنی را بسته است.
 :*3در حوادثی که سرنشین جلو کمربند ایمنی را نبسته است.
 :*4کودکانی مانند کودک قرار گرفته در صندلی ،کودک در صندلی کمکی یا کودک در صندلی قابل تبدیل ،سیستم
ممکن است او را به عنوان کودک تشخیص ندهد .عوامل مؤثر بر این عملکرد وضعیت فیزیکی بدن و طرز قرار گرفتن
کودک میباشد.
 :*5هرگز صندلی کودک رو به عقب را روی صندلی سرنشین جلو نصب نکنید .درصورتیکه ناچار هستید ،صندلی کودک
رو به جلو را در صندلی سرنشین جلو نصب نماییدf( .صفحه )۵۶
 :*6درصورتیکه چراغ نشانگر روشن نباشد ،جهت نصب صحیح صندلی کودک به کتابچه راهنما مراجعه نمایید f( .صفحه )60
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هشدار

1
ایمنی و امنیت

پیشگیریهای مرتبط با سیستم تشخیص و طبقهبندی سرنشین جلو
پیشگیریهای زیر را مدنظر قرار دهید .بیتوجهی به آنها منجر به آسیبهای جسمی جدی یا مرگ
میشود.
کمربند ایمنی را به طرز صحیح ببندید.
پیش از اینکه فردی در صندلی سرنشین جلو بنشیند از قرار نداشتن زبانه در قفل (بسته نبودن کمربند
ایمنی) مطمئن شوید.
درصورت استفاده از رابط کمربند ایمنی درصندلی سرنشین جلو ،مطمئن شوید که چراغ
نشانگر" "AIRBAG OFFروشن نباشد ،درصورت روشن بودن این چراغ نشانگر ،زبانه رابط کمربند
ایمنی را از قفل کمربند ایمنی باز کرده و مجدد کمربند ایمنی را ببندید .پس از اطمینان از روشن بودن
چراغ نشانگر " ،"AIRBAG OFFرابط کمربند ایمنی را مجدد وصل کنید .اگر حین روشن بودن چراغ
نشانگر" "AIRBAG OFFاز رابط کمربند ایمنی استفاده نمایید ،کیسه هوای سرنشین جلو ممکن است
فعال نشود که درصورت بروز تصادف باعث آسیبهای جسمی جدی یا مرگ میگردد.
از قرار دادن اجسام سنگین یا تجهیزات (مانند پاکت پشتی صندلی) روی صندلی سرنشین جلو خودداری
نمایید.
با قرار دادن دست یا پای خود روی پشتی صندلی سرنشین جلو از صندلی سرنشین عقب وزن خود را
روی صندلی سرنشین جلو قرار ندهید.
اجازه ندهید سرنشین عقب با روی پا صندلی سرنشین جلو را بلند کند یا با پا به پشتی صندلی سرنشین
جلو فشار وارد آورد.
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هشدار
پیشگیریهای مرتبط با سیستم تشخیص و طبقهبندی سرنشین جلو
پشتی صندلی سرنشین جلو را خیلی به عقب خم نکنید تا در تماس با صندلی عقب قرار گیرد ،ممکن است
چراغ نشانگر " "AIR BAG OFFروشن شود که نشان میدهد در تصادفات شدید کیسه هوای سرنشین جلو باز
نمیشود .درصورت تماس پشتی صندلی با صندلی عقب ،پشتی صندلی را به وضعیتی بازگردانید که در تماس
با صندلی عقب نباشد .حین حرکت خودرو ،پشتی صندلی سرنشین جلو را تا جایی که امکان دارد عمود قرار دهید.
بیش از اندازه خم کردن پشتی صندلی ممکن است تأثیر سیستم کمربند ایمنی را کاهش دهد.
درصورت نشستن فرد بزرگسال در صندلی سرنشین جلو ،چراغ نشانگر "( "AIR BAG ONکیسه هوا روشن)
روشن میشود .درصورت روشن شدن چراغ نشانگر "( "AIR BAG OFFکیسه هوا خاموش) ،از سرنشین
بخواهید بطور راست نشسته و به پشتی صندلی تکیه بدهد ،پاها را روی کف خودرو قرار داده و کمربند
ایمنی خود را بطور صحیح ببندد .اگر هنوز چراغ نشانگر " "AIR BAG OFFروشن باقی مانده است ،از
سرنشین بخواهید به صندلی عقب رفته یا اگر این امکان وجود ندارد ،صندلی سرنشین جلو را کام ً
ال به
سمت عقب حرکت دهید.
درصورتیکه ناچار به نصب صندلی کودک رو به جلو روی صندلی سرنشین جلو هستید ،صندلی کودک را
روی صندلی سرنشین جلو به روش مناسب نصب نماییدf( .صفحه )60
از تغییر دادن یا پیاده کردن صندلیهای جلو خودداری نمایید.
در برخوردهای شدید ناشی از تصادف از وارد آوردن ضربه به صندلی سرنشین جلو خودداری نمایید.
درغیراینصورت ممکن است چراغ هشدار کیسه هوا روشن شود که نقص فنی در سیستم تشخیص و
طبقهبندی سرنشین جلو را نشان میدهد .دراینصورت ،بالفاصله با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
صندلی کودک نصب شده در صندلی عقب نباید با پشتی صندلی جلو تماس داشته باشند.
از تجهیزات جانبی مانند تشکچه ،کاور صندلی که سطح تشکچه صندلی را میپوشاند استفاده نکنید.
از تغییر دادن یا تعویض تجهیزات صندلی جلو خودداری نمایید.
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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.

هشدار
هرگز کودکان را بدون همراه در خودرو تنها نگذارید و هرگز اجازه ندهید کودکان سوئیچ را بردارند یا با آن
بازی کنند.
کودکان ممکن است خودرو را حرکت داده یا دسته دنده را از حالت خالص  Nخارج نمایند .ممکن است
کودکان حین بازی کردن با شیشه باالبرهای برقی ،یا دیگر سیستمها به خود صدمه بزنند .عالوه بر این،
گرمای جمع شده یا سرمای شدید درون خودرو می تواند برای کودکان مرگ بار باشد.

ایمنی و امنیت

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

1

56

 .1-۱استفاده ایمن از خودرو

صندلی کودک
صندلی کودک برای کودکان کوچک یا بچهها باید بطور مناسب روی صندلی با استفاده از
قالبهای قفلی ( ) LATCHیا بخش روی پای کمربند روی پا و شانه مهار شود.

در حال حاضر قوانین پنجاه ایالت آمریکا و کشور کانادا استفاده از صندلی کودک را توصیه مینماید.
نکات مهم
مطالعات نشان مي دهد که نصب صندلي کودک بر روي صندلي عقب بسيار ايمن تر از نصب آن بر روي
صندلي جلو است.
از صندلی کودک مناسب سن و اندازه کودک و خودروي خود استفاده نماييد.
براي اطالع از جزئيات نصب ،دستورالعمل صندلی کودک را مطالعه نماييد.
دستورالعمل هاي کلي نصب در اين کتابچه آورده شده  است ( fصفحه )60
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انواع صندلیهای کودک
بسته به سن و اندازه کودک ،اینگونه صندلیها به سه دسته طبقهبندی شدهاند:
رو به عقب – صندلی نوزاد -صندلی قابل تبدیل

رو به جلو -صندلی قابل تبدیل
1
ایمنی و امنیت

صندلی کمکی

انتخاب صندلی کودک مناسب
تا زمانی که کودک به اندازه کافی بزرگ شود و بتواند از کمربند ایمنی استفاده نماید از صندلی کودک
مناسب برای کودکان استفاده نمایید.
اگر جثه کودک برای صندلی کودک بیش از اندازه بزرگ باشد ،کودک را روی صندلی عقب نشانده و از
کمربند ایمنی استفاده نمایید f( .صفحه )۳۰
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هشدار
پیشگیریهای مرتبط با کودک
برای محافظت مؤثر در تصادفات خودرو یا ترمزهای ناگهانی ،کودک باید بهطور صحیح با استفاده از
کمربند ایمنی یا صندلی کودک مناسب با سن و اندازه کودک ،حفاظت شود .نگه داشتن کودک در آغوش
جایگزین مناسبی برای صندلی کودک نمیباشد .درصورت تصادف ،کودک به شیشه جلو برخورد کرده یا
بین شما و بدنه داخلی خودرو قرار میگیرد.
تویوتا قویاْ استفاده از صندلی کودک مناسب اندازه کودک نصب شده در صندلی عقب را توصیه میکند .براساس
آمار تصادفات ،کودکی که در صندلی عقب قرار دارد ،از کودکی که در صندلی جلو قرار دارد ،وضعیت ایمنتری دارد.
هرگز صندلی کودک رو به عقب را روی صندلی سرنشین جلو نصب نکنید حتی اگر چراغ نشانگر
(( )AIRBAG Offکیسه هوا خاموش) روشن باشد .اگر صندلی کودک رو به عقب روی صندلی سرنشین
جلو نصب باشد ،درصورت تصادف ،نیروی باز شدن سریع کیسه هوای سرنشین جلو میتواند باعث
آسیبهای جسمی جدی یا مرگ کودک گردد.
فقط زمانی که ناچار هستید ،صندلی کودک رو به جلو را روی صندلی سرنشین جلو نصب نمایید.
درصورتیکه صندلی سرنشین جلو قفل فاقد کمربند باالیی باشد ،صندلی کودک که برای نصب نیاز به
کمربند باالیی دارد را در صندلی سرنشین جلو قرار ندهید .حتی اگر چراغ نشانگر " "AIRBAG Offروشن
باشد ،پشتی صندلی را تا جایی که امکان دارد در جهت عمود قرار داده و همواره صندلی را تا جایی که
امکان دارد به عقب حرکت دهید ،زیرا کیسه هوای سرنشین جلو با نیرو و سرعت قابل توجهی باز میشود.
درغیراینصورت ،ممکن است باعث آسیب جدی یا مرگ کودک شود.
درصورت نصب صندلی کودک روی صندلی سرنشین جلو یا عقب از رابط کمربند ایمنی استفاده نکنید.
اگر صندلی کودک را با رابط کمربند ایمنی متصل شده به کمربند ایمنی نصب نمایید ،کمربند ایمنی
نمیتواند صندلی کودک را محکم نگه دارد ،و درصورت ترمز ناگهانی ،تغییر مسیر ناگهانی یا تصادف
کودک یا دیگر سرنشینان دچار آسیبهای جسمی جدی یا مرگ میشوند.

از تکیه دادن سر یا هر قسمتی از بدن کودک به درب ،صندلی ،ستونهای جلو و عقب یا ریلهای
جانبی سقف که محدوده باز شدن کیسه هوای جانبی و پردهای میباشد ،جلوگیری نمایید .در
صورت قرارداشتن کودک در صندلی کودک دراثر باز شدن این کیسههای هوا ،ضربه شدید آنها
منجر به آسیبهای جسمی جدی و یا مرگ کودک میشود.
از انجام دقیق دستورالعملهای نصب صندلی کودک که توسط سازنده صندلی کودک ارائه شده
است و نصب صحیح صندلی مطمئن شوید .در غیراینصورت هنگام بروز تصادف ،ترمز ناگهانی یا تغییر
مسیر ناگهانی باعث آسیبهای جسمی جدی یا مرگ کودک میشود.
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هشدار

1
ایمنی و امنیت

در صورت حضور کودکان در خودرو
اجازه ندهيد کودکان با کمربند ايمني بازي کنند .اگر کمربند ایمن به دور گردن کودک بپيچد،
منجر به خفگي يا ديگر صدمات جسمي جدي کودک و حتی مرگ وی مي گردد.
در صورت بروز اين اتفاق و عدم باز شدن قفل کمربند ،از قيچي براي بريدن کمربند ایمنی استفاده نماييد.
در صورت استفاده نکردن از صندلی کودک
اگر از صندلی کودک استفاده نمیشود ،آن را محکم بر روی صندلی سفت کنید -از قرار دادن
صندلی کودک به صورت قفل نشده در اتاق خودرو خودداری کنید.
در صورت نیاز به بازکردن صندلی کودک ،آن را از خودرو پیاده کرده و در صندوق عقب قرار
دهید .این کار از آسیب سرنشینان خودرو حین ترمزگیری ناگهانی ،تغییر مسیر ناگهانی و تصادف
جلوگیری میکند.
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نصب صندلی کودک
از دستورالعملهای کارخانه سازنده صندلی کودک پیروی نمایید .با استفاده از قالبهای قفلی
( )LATCHیا کمربند ایمنی ،صندلی کودک را محکم نمایید .حین نصب صندلی کودک ،کمربند
باالیی را متصل نمایید.
درصورتیکه صندلی کودک با قالبهای قفلی ( LATCHقالبهای پایینی و کمربند مخصوص
کودکان) سازگاری ندارد از کمربند شانه و روی پا استفاده نمایید.
نصب با استفاده از قالبهای قفلی  f( LATCHصفحه )۶۱
قالبهای قفلی برای صندلیهای کناری عقب ارائه
شدهاند.
(دکمهها جایی که قالبها به صندلی متصل میشوند را
نشان میدهند)

کمربند ایمنی مجهز به مکانیزم قفل صندلی کودک است
(کمربندهای  ALR/ELRغیر از کمربند ایمنی صندلی
راننده) ( fصفحه )۳۲

پایه (نگهدارنده) قالبها (مخصوص کمربند باالیی).
( fصفحه )۶۵
یک پایه قالب در هر صندلی عقب ارائه شده است.
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نصب صندلی کودک با استفاده از سیستم قفل LATCH
 1فاصله بین تشکچه صندلی و پشتی صندلی را کمی
افزایش دهید.

تیپ A
2

1

قالبهای پایینی را در قالبهای قفلی LATCH

ایمنی و امنیت

قفل نمایید .اگر صندلی کودک مجهز به کمربند
باالیی است ،کمربند باالیی را در قالب آن قفل
نمایید.
مخصوص مالکان خودرو در کانادا:
عالمت روی صندلی کودک ،وجود سیستم اتصال
دهنده پایینی را نشان میدهد.

فقط کشور کانادا

تیپ B
 2قفلها را در قالبهای  LATCHقفل نمایید .اگر
صندلی کودک مجهز به کمربند باالیی است ،کمربند
باالیی را در قالب آن قفل نمایید.
مخصوص مالکان خودرو در کانادا:
عالمت روی صندلی کودک ،وجود سیستم اتصال
دهنده پایینی را نشان میدهد.

فقط کشور کانادا
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نصب صندلی کودک با استفاده از کمربندایمنی (کمربند عملکرد قفل صندلی کودک)
روبه عقب – صندلی نوزاد و صندلی قابل تبدیل
 1صندلی کودک را روبه عقب خودرو روی صندلی عقب
قرار دهید.

 2کمربندایمنی را از میان صندلی کودک عبور داده و
زبانه را در قفل جا بزنید .از تاب نداشتن کمربندایمنی
مطمئن شوید.

 3کمربند روی شانه را کام ً
ال بازکرده و اجازه دهید
مجدد جمع شده و در حالت قفل قرار گیرد .درحالت
قفل کمربند باز نمیشود.

                           .1-1استفاده ایمن از خودرو  
 4درصورت فشار دادن صندلی کودک روبه پایین
درصندلی عقب ،اجازه دهید برای محکم شدن صندلی
کودک درجای خود ،کمربند روی شانه جمع شود.
پس از جمع شدن کمربند روی شانه در نقطهای که
کمربند شل نمیباشد ،برای بررسی بازنشدن کمربند،
آن را بکشید.

 2کمربند ایمنی را از میان صندلی کودک عبور داده و زبانه
را درون قفل جا بزنید و از تاب نداشتن کمربندایمنی
مطمئن شوید.

 3کمربند روی شانه را کام ً
ال بازکرده و اجازه دهید جمع
شود و درحالت قفل قرار گیرد.
درحالت قفل ،کمربند باز نمیشود.

1
ایمنی و امنیت

روبه جلو -صندلی قابل تبدیل
 1صندلی کودک را روبه جلوی خودرو روی صندلی قرار
دهید.
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 4حین فشار دادن رو به پایین صندلی کودک در صندلی
عقب ،اجازه دهید کمربند روی شانه جمع شود تا صندلی
کودک در محل خود قرار گیرد.
پس از جمع شدن کمربند روی شانه در نقطهای که شلی
در کمربند وجود ندارد ،برای بررسی باز نشدن کمربند،
آن را بکشید.
   
 5اگر صندلی کودک مجهز به کمربند باالیی است ،آن را در قالب کمربند باالیی قفل نمایید f( .صفحه )65
صندلی کمکی
 1صندلی کودک را رو به جلوی خودرو روی صندلی قرار
دهید.

 2کودک را بر روی صندلی کودک بنشانید .کمربند ایمنی
را 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 بهطور صحیح بر روی شانه کودک قرار گیرد و کمربند روی پا نیز تا
جای ممکن پایین قرار بگیرد f ( .صفحه )۳۰
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پیاده کردن صندلی کودک نصب شده با کمربند باالیی
با فشار دادن دکمه آزاد کردن قفل ،کمربند ایمنی کام ً
ال  
جمع میشود.
1

 1کمربندایمنی را با استفاده از کمربند ایمنی یا قالبهای
قفلی  LATCHمحکم کنید.

 2پوشش پایه قالب را بازکنید ،قالب را در پایه قالب قفل
کرده و کمربند باالیی را محکم نمایید.
از محکم قفل بودن کمربند باالیی مطمئن شوید.

ایمنی و امنیت

صندلی کودک دارای کمربند باالیی
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قوانین و دستورالعملهای مربوط به قالبها
سیستم قفل  LATCHبا  FMVSS225یا  CMVSS210.2مطابقت میکند.
صندلی کودک با مشخصههای قابل استفاده  FMVSS213یا  CMVSS213مطابقت میکند .این خودرو برای
مطابقت با  SAEJ1819طراحی شده است.

هشدار
حین نصب صندلی کمکی

برای جلوگیری از قرار گرفتن کمربند در حالت قفل ( ALRمجهز به مکانیزم قفل صندلی کودک) ،کمربند
روی شانه را کامل بیرون نکشید .حالت  ALRفقط باعث محکم شدن کمربند میشود .این حالت میتواند
منجر به ناراحتی و آسیب جسمی کودک گردد f( .صفحه )32
حین 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 میبینند.
اگرصندلی راننده با صندلی کودک تداخل ایجاد میکند
و اجازه نمیدهد صندلی به درستی نصب شود ،صندلی
کودک را به روی صندلی عقب سمت راست نصب کنید.
صندلی سرنشین جلو را تنظیم نمایید تا در نصب
صندلی کودک تداخل ایجاد نکند.
فقط در صورت اجبار صندلی کودک روبه جلو را روی
صندلی جلو نصب کنید.حین نصب صندلی کودک به روی
صندلی سرنشین جلو ،صندلی جلو را تا جای ممکن به
عقب حرکت دهید حتی اگر چراغ نشانگر "AIR BAG
 "OFFروشن شود .بیتوجهی به این مورد درصورت باز
شدن (بادشدن) کیسه هوا باعث آسیب جسمی جدی یا
مرگ میشود.
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هشدار

1
ایمنی و امنیت

حین نصب صندلی کمکی
همیشه حین نصب صندلي کمکی از قرار داشتن کمربند روي شانه ،در مرکز شانه کودک اطمينان
حاصل نماييد .کمربند بايد به دور از گردن قرار گيرد؛ و در عین حال از روی شانه کودک نیافتد در
غير اين صورت ،حين تصادف يا ترمزگیری و گردش ناگهاني ،مي تواند منجر به صدمات جسمي جدي
يا حتي مرگ کودک گردد.
از قفل بودن کمربند و زبانه آن و تاب نداشتن کمربند اطمينان حاصل نماييد.
صندلي کودک را به جلو و عقب ،چپ و راست کشيده و از نصب صحيح آن اطمينان حاصل نماييد.
پس از نصب صندلي کودک ،هرگز صندلی خودرو را تنظيم نکنيد.
براي نصب صندلي کودک ،دستورالعمل کارخانه سازنده را دنبال نماييد.
از رابط کمربندایمنی استفاده نکنید.
اگر حین نصب صندلی کودک از رابط کمربندایمنی استفاده کنید ،کمربندایمنی صندلی کودک را محکم نگه
نمیدارد ،که در هنگام بروز تصادف ،ترمز و تغییر مسیرناگهانی باعث آسیب جسمی جدی یا مرگ کودک و یا
دیگر سرنشینان میگردد.
نصب صحیح صندلی کودک با استفاده از قالبها
حين استفاده از قالب هاي قفلی  ،LATCHمطمئن شويد که اجسام خارجي در اطراف قالب ها قرار ندارد
و کمربند ايمني ،پشت صندلي کودک گير نکرده است .مطمئن شويد که صندلي کودک محکم متصل
شده است ،در غير اين صورت حين بروز تصادف ،ترمز یا تغییر مسیر ناگهاني ،مي تواند منجر به صدمات
جسمي جدي يا حتي مرگ کودک گردد.
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پيشگيري هاي مرتبط با گاز اگزوز
گاز اگزوز حاوی مواد خطرناک برای سالمت انسان است.

هشدار
گاز اگزوز حاوي گاز خطرناک بي رنگ و بي بوي مونوکسيد کربن ( )coاست .پيشگيري هاي زير را مدنظر
قرار دهيد.
عدم توجه به پيشگيري .هاي زير مي تواند منجر به ورود گاز اگزوز به درون خودرو و در نتيجه تصادف بر اثر گيجي
گردد ،يا منجر به مرگ يا صدمات جسمي جدي مي شود.
نکات مهم حين رانندگي
درب صندوق عقب را بسته نگهداريد.
اگر با وجود بسته بودن درب صندوق عقب ،باز هم بوی دود به مشام میرسد ،پنجرهها را باز کرده و
در اسرع وقت جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
پارک کردن
اگر خودرو در مکانی با تهويه نامناسب يا محيط بسته ای همانند پارکینگ قرار دارد ،سیستم هیبریدی
را غیرفعال نمایید.
از قرار دادن خودرو با سیستم هیبریدی فعال به مدت طوالني خودداري نماييد.
در صورتي که مجبورید سیستم هیبریدی را فعال بگذارید خودرو را در مکاني باز پارک کرده و
مطمئن شويد که دود اگزوز وارد خودرو نمي شود.
اگر جایی برف جمع شده یا جایی برف میبارد ،از فعال نگه داشتن سیستم هیبریدی خودداری
نمایید .در غیر اینصورت ممکن است گاز اگزوز جمع شده و وارد خودرو شود.

لوله اگزوز

سيستم اگزوز نياز به کنترل دوره اي دارد .اگر سوراخ يا ترکي بر اثر زنگزدگي ایجاد شده است ،اتصاالت
اگزوز صدمه دیده اند یا صدای اگزوز غیرعادی است خودرو را در نمايندگي مجاز تويوتا بازرسي نماييد.
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مشخصههای سیستم هیبریدی
خودروی شما یک خودروی هیبریدی است و دارای مشخصاتی است که باعث تفاوت آن با
خودروهای معمولی شده است .از آشنایی کامل با مشخصات خودروی خود مطمئن شده و مراقبت
نمایید .سیستم هیبریدی بسته به شرایط رانندگی ،مصرف بهینه سوخت و کاهش گازهای آالینده
ترکیبی از موتور بنزینی و موتور برقی (به عنوان موتور محرک) است.

1
ایمنی و امنیت

این تصویر نمونهای برای توضیح این سیستم است و ممکن است با تصویر واقعی متفاوت باشد.
موتور بنزینی
موتور برقی (موتور محرک)
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درصورت توقف یا شروع به حرکت

درصورت توقف خودرو ،موتور بنزینی خاموش میشود .حین شروع به حرکت ،موتور برقی (موتور محرک)
باعث حرکت خودرو میشود .درصورت رانندگی با سرعت پایین یا حرکت در سرازیریهای با شیب کم ،موتور
خاموش میشود و موتور برقی (موتور محرک) استفاده میگردد.
درصورت قرار داشتن دسته دنده در موقعیت دنده خالص  ، Nباتری هیبریدی (باتری محرک) شارژ نمیشود.
حین توقف خودرو ،همواره دسته دنده را در موقعیت پارک  Pقرار دهید .همچنین در شرایط ترافیک سنگین،
خودرو را در موقعیت  Dیا  Bبرانید.
در صورتی که باتری هیبریدی (باتری محرک) نیاز به شارژ دارد یا موتور درحال گرم شدن است و غیره ،موتور
بنزینی به طور خودکار خاموش نخواهد شد f( .صفحه )71
حین رانندگی عادی
غالباً از موتور بنزینی استفاده میشود .درصورت لزوم موتور برقی (موتور محرک) باتری هیبریدی (باتری
محرک) را شارژ میکند.
حین شتاب گیری سریع
درصورت فشار دادن کامل پدال گاز ،نیروی باتری هیبریدی (باتری محرک) به موتور بنزینی از طریق موتور
برقی (موتور محرک) اضافه میشود.
حین ترمزکردن (ترمزگیری با تولید نیرو ) Regenerative braking
چرخها باعث میشوند موتور برقی مانند یک مولد نیرو عمل کند ،و باتری هیبریدی (باتری محرک) شارژ میگردد.
سیستم آگاه سازی نزدیک شدن خودرو
اگر حین رانندگی موتور بنزینی خاموش شود ،صدایی جهت آگاه ساختن عابرین پیاده ،دوچرخه سوار یا
خودروها و افراد دیگر در اطراف خودرو شنیده میشود .بسته به سرعت خودرو بلندی صدا تنظیم میگردد.
درصورتی که سرعت خودرو حدود  )25 km/h( 16 mphیا بیشتر باشد ،سیستم هشدار خاموش میگردد.
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ترمزگیری با تولید نیرو ()Regenerative braking

شرایط متوقف نشدن موتور بنزینی
موتور بنزینی به طور اتوماتیک روشن و خاموش میگردد .با این وجود ،درشرایط زیر موتور بنزینی به طور
اتوماتیک متوقف نمیشود.
حین گرم شدن موتور بنزینی
حین شارژ شدن باتری هیبریدی (باتری محرک)
حین افزایش یا کاهش دمای باتری هیبریدی (باتری محرک)
حین روشن بودن بخاری
شارژ کردن باتری هیبریدی (باتری محرک)
از آنجائیکه موتور بنزینی باتری هیبریدی (باتری محرک) را شارژ میکند ،نیازی به شارژ باتری از طریق
منبع بیرونی نمیباشد .بااین وجود اگر خودرو به مدت طوالنی پارک باشد ،شارژ باتری هیبریدی به تدریج
خالی میگردد .بنابراین حداقل هرچند ماه یکبار به مدت تقریباً  30دقیقه یا  )16 km/h( 10 mphبا خودرو
رانندگی نمایید .درصورت خالی شدن کامل شارژ باتری هیبریدی ،سیستم هیبریدی روشن نمیشود،
دراین صورت با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
شارژ کردن باتری  12ولت
 fصفحه 489
پس از خالی شدن شارژ باتری  12ولت یا درصورت جدا کردن ترمینال باتری و نصب مجدد
ترمینالها حین شارژ کردن وغیره
ممکن است حتی با رانندگی کردن با باتری هیبریدی (باتری محرک) موتور بنزینی متوقف نشود .اگر این
عملکرد به مدت چند روز ادامه یابد ،با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.

1
ایمنی و امنیت

درشرایط زیر ،انرژی جنبشی به انرژی الکتریکی تبدیل میشود و نیروی کاهش سرعت از شارژ مجدد باتری
هیبریدی (باتری محرک) به دست میآید.
حین رانندگی با قرارداشتن دسته دنده در موقعیت  Dیا  ،Bپدال گاز را رها کنید.
حین رانندگی با قرار داشتن دسته دنده در موقعیت  Dیا  ،Bپدال ترمز را فشار دهید.
نشانگر ( EVخودروی برقی)
درصورت رانندگی و فقط استفاده از موتور برقی (موتور
محرک) و یا خاموش بودن موتور بنزینی ،نشانگر  EVروشن
میشود.
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صداها و لرزشهای مرتبط با خودروی هیبریدی
حتی با وجود اینکه خودرو با نشانگر روشن " "READYحرکت میکند ،ممکن است هیچ صدا یا لرزشی در
موتور وجود نداشته باشد .درصورت پارک خودرو جهت حفظ ایمنی ،ترمز دستی را درگیر کرده و دسته
دنده را در موقعیت پارک  Pقرار دهید.
هنگام عملکرد سیستم هیبریدی ممکن است صداها یا لرزشهای زیر ایجاد گردد که نشان دهنده نقص
فنی نیست.
صدای موتور ممکن است از زیر خودرو شنیده شود.
صداهایی ممکن است هنگام فعال یا غیرفعال شدن سیستم هیبریدی از باتری هیبریدی (باتری محرک)
از پشت صندلیهای عقب شنیده شود.
درصورت فعال یا غیرفعال شدن سیستم هیبریدی صداهای عملکردی تأخیری مانند صدای شکستن یا
صدای فلز نرم از باتری هیبریدی (باتری محرک) در پشت صندلیهای عقب شنیده میشود.
درصورت باز بودن درب صندوق عقب ،ممکن است صداهایی از سیستم هیبریدی شنیده شود.
هنگام روشن یا خاموش کردن موتور بنزینی ،رانندگی با سرعت پایین یا حین درجا کارکردن موتور ممکن
است صداهایی از گیربکس شنیده شود.
درصورت شتابگیری سریع ممکن است صداهایی از موتور شنیده شود.
درصورت فشار دادن پدال ترمز یا هنگام رها کردن پدال گاز به جهت ترمزگیری با تولید نیرو
( )Regenerative brakingممکن است صداهایی شنیده شود.
درصورت درگیر کردن پدال ترمز صداهای عملکردی یا صداهای موتور ممکن است ایجاد شود.
هنگام خاموش یا روشن کردن موتور بنزینی ممکن است لرزشهایی احساس شود.
صداهای فن خنک کننده ممکن است از دریچه ورودی هوا درکنار صندلی عقب چپ شنیده شود.
سیستم آگاه سازی نزدیک شدن خودرو
درموارد زیر ،صدای سیستم آگاه سازی نزدیک شدن خودرو ممکن است برای عابرین پیاده ،دوچرخه سواران
یا افراد و خودروهای دیگر در اطراف خودرو با مشکل شنیده شود:
وجود صدای (نویز) زیاد در مجاورت خودرو
بارش باران یا وزش باد شدید
زمانی که افراد به عقب خودرو به جای جلوی خودرو نزدیک شوند.
نگهداری ،تعمیر ،بازسازی و اسقاط کردن
دررابطه با نگهداری ،تعمیر ،بازسازی و اسقاط کردن با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
هرگز خودتان اقدام به اسقاط کردن خودرو نکنید.
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پیشگیریهای مرتبط با سیستم هیبریدی
حین کار با سیستم هیبریدی مراقب باشید ،زیرا سیستم دارای ولتاژ باالیی (حداکثر حدود V
 )650است و نیز شامل قطعاتی است که حین عملکرد سیستم هیبریدی دارای حرارت بسیار

باالیی هستند .از دستورالعملهای روی برچسبهای هشدار متصل به خودرو اطاعت نمایید.

1
ایمنی و امنیت

این تصویر نمونهای برای توضیح این سیستم است و ممکن است با تصویر واقعی متفاوت باشد.
رابط اتصال دستگاه عیبیاب
کمپرسور سیستم تهویه هوای 		
موتور برقی (موتور محرک)
      مطبوع (ایرکاندیشن)     			
برچسب هشدار     
واحد کنترل نیرو با مبدل 	         DC/ DC
		             
کابلهای ولتاژ باال (نارنجی)
باتری هیبریدی (باطری محرک)
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دریچه ورود هوای باتری هیبریدی (باتری محرک)
دریچه ورود هوا درکنار صندلی عقب چپ به منظور
خنک کردن باتری هیبریدی (باتری محرک) وجود
دارد .درصورت مسدود شدن دریچه ،ممکن است باتری
هیبریدی بسیار داغ شده و باعث کاهش خروجی باتری
هیبریدی شود.
سیستم خاموش کردن اضطراری
درصورتی که سطح مشخصی از ضربه به وسیله سنسور برخورد شناسایی گردد ،سیستم خاموش کردن
اضطراری مسیر جریان ولتاژ باال را مسدود کرده و جهت به حداقل رساندن احتمال برق گرفتگی و نشتی
سوخت ،عملکرد پمپ سوخت را متوقف میسازد.
درصورت فعال بودن سیستم خاموش کردن اضطراری ،خودرو مجدد استارت نخواهد خورد .جهت فعال
کردن مجدد سیستم هیبریدی با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
پیغامهای هشدار سیستم هیبریدی

هنگام وجود نقص فنی در سیستم هیبریدی یا عملکرد نامناسب سیستم ،پیغام هشدار به طور اتوماتیک
در صفحه ظاهر میشود.
در صورتی که پیغام هشدار در صفحه نمایش چند منظوره
نشان داده شود ،پیغام را خوانده و به دستورالعملها
عمل نمایید f( .صفحه )453
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1
ایمنی و امنیت

درصورت روشن شدن چراغ اخطار ،نمایش پیغام هشدار یا جدا شدن باتری  ۱۲ولتی
سیستم هیبریدی ممکن است فعال نشود ،دراین صورت مجدد سیستم را فعال نمایید .درصورت روشن
نشدن نشانگر " ،"READYبا نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
تمام شدن سوخت
درصورت تمام شدن سوخت خودرو و فعال نشدن سیستم هیبریدی ،اقدام به سوخت گیری به میزان کافی از
بنزین نمایید تا چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت خاموش گردد f( .صفحه  .)446درصورتیکه مقدار
سوخت کم باشد ،ممکن است سیستم هیبریدی فعال نشود .اگر خودرو در سطح مسطحی قرار داشته باشد
مقدار استاندارد سوخت حدود ] 11.3 L, 3.0 gal.[2.5 lmp. gal.است.
اگر خودرو در سطح شیبداری قرار داشته باشد این مقدار فرق میکند .درصورت قرار داشتن خودرو در سطح
شیبدار مقدار سوخت بیشتری اضافه نمایید.
امواج الکترومغناطیسی
قطعات دارای ولتاژ باال و کابلها درخودروهای هیبریدی دارای محافظ الکترومغناطیسی هستند و بنابراین
تقریباً همان مقدار امواج الکترومغناطیسی مانند خودروهای معمولی بنزینی یا وسایل برقی خانگی را از
خود ساتع میکنند.
خودروی شما ممکن است تداخل صوتی در بعضی از محصوالت رادیویی شرکتهای دیگر به وجود آورد.
باتری هیبریدی (باتری محرک)
باتری هیبریدی (باتری محرک) دارای طول عمر محدودی است .بسته به سبک و شرایط رانندگی ،طول عمر
باتری هیبریدی (باتری محرک) تغییر میکند.
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هشدار
پیشگیریهای مرتبط با ولتاژ باال
این خودرو دارای ولتاژ باالی  ،DCسیستمهای  ACو نیز سیستم  12VOLTاست.
ولتاژ باالی  DCو  ACبسیار خطرناک است و باعث سوختگیهای شدید و شوک الکتریکی و در نتیجه
آسیبهای جسمی جدی یا مرگ میگردد.
از دست زدن ،جداکردن ،پیاده کردن یا تعویض قطعات ولتاژ باال ،کابلها یا کانکتورهای آنها جدا ً
خودداری نمایید.
چون سیستم از ولتاژ باالیی استفاده میکند پس از فعال کردن سیستم هیبریدی بسیار داغ میشود.
مراقب ولتاژ باال و دمای باال باشید و همواره به دستورالعملهای برچسبهای هشدار روی خودرو عمل
نمایید.
هرگز برای دسترسی به سوراخ تعبیه شده در
صندوق عقب ،اقدام به بازکردن  رابط اتصال دستگاه
عیبیاب نکنید .فقط زمانی که خودرو سرویس
میشود از  رابط اتصال دستگاه عیبیاب استفاده
نمایید زیرا این قسمت دارای ولتاژ باالیی است.

پیشگیریهای مرتبط به تصادفات جادهای
برای کاهش آسیبهای جسمی و مرگ پیشگیریهای زیر را مد نظر قرار دهید:
خودرو را به شانه خاکی جاده هدایت کنید ،ترمز دستی را کشیده و دسته دنده را در موقعیت پارک
 Pقرار دهید و سیستم هیبریدی را غیرفعال نمایید.
از دست زدن به قطعات دارای ولتاژ باال ،کابلها و کانکتورها خودداری نمایید.
درصورت قرار گرفتن سیمهای برق بدون پوشش در داخل و خارج از خودرو ،ممکن است باعث شوک
الکتریکی شود .از دست زدن به سیمهای برق بدون پوشش خودداری نمایید.
درصورت نشتی روغن ،از دست زدن به روغن خودداری نمایید ممکن است روغن حاوی الکترولیت
قلیایی قوی از باتری هیبریدی (باتری محرک) باشد .درصورت تماس روغن با پوست یا چشمهای
شما ،بالفاصله محل را با مقدار آب فراوان شسته و درصورت امکان از محلول اسید بوریک استفاده
نمایید .حتماً به پزشک مراجعه کنید.
درصورت آتش گرفتن خودروی هیبریدی ،بالفاصله از خودرو خارج شوید .هرگز از کپسول آتش
نشانی استفاده نکنید .زیرا این کپسول برای آتش سوزیهای الکتریکی مناسب نیست .حتی استفاده
از مقدار کمی آب نیز خطرناک است.
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هشدار

توجه
دریچه ورود هوای باتری هیبریدی
از قرار دادن اشیایی که باعث مسدود شدن دریچه ورود هوا میشود خودداری نمایید .ممکن است باتری
هیبریدی (باتری محرک) بیش از اندازه داغ شده و صدمه ببیند.
برای جلوگیری از داغ شدن بیش از اندازه باتری هیبریدی (باتری محرک) ،دریچه ورودی هوا را بهطور
مرتب تمیز نمایید.
از خیس شدن یا ورود اجسام خارجی به دریچه ورودی هوا جلوگیری نمایید ،ممکن است باعث اتصال کوتاه
شود و به باتری هیبریدی (باتری محرک) صدمه بزند.
از حمل مقدار زیادی از آب مانند بطریهای خنک کننده آب در خودرو خودداری نمایید .درصورت پاشیدن
آب بر روی باتری هیبریدی (باتری محرک) ممکن است باتری صدمه ببیند .خودرو را توسط نمایندگی
مجاز تویوتا بازرسی نمایید.

1
ایمنی و امنیت

باتری هیبریدی (باتری محرک)
هرگز اقدام به فروش مجدد ،واگذار کردن یا تغییر باتری هیبریدی نکنید .جهت جلوگیری از بروز حادثه،
باتریهای هیبریدی خودروی اسقاط شده پیاده میشوند و از طریق نمایندگی مجاز تویوتا جمعآوری
میگردد .هرگز خود اقدام به خارج کردن باتری نکنید.
اگر باتری به طور مناسب جمعآوری نشود ،ممکن است اتفاقات به شرح زیر به وجود آید و درنتیجه
منجر به آسیبهای جسمی یا مرگ شود:
ممکن است باتری هیبریدی به طور غیرقانونی پیاده یا انبار شده باشد که برای محیط زیست خطرناک است
یا ممکن است کسی بخشهای دارای ولتاژ باال را لمس کرده و دچار شوک الکتریکی شود.
باتری هیبریدی مخصوص خودروی هیبریدی شما مورد استفاده قرار میگیرد .درصورت استفاده از
باتری هیبریدی خارج از خودرو شما یا به نحوی تغییر آن ،ممکن است باعث بروز حوادثی مانند
شوک الکتریکی ،افزایش گرما ،افزایش دود ،انفجار و نشتی الکتریکی گردد.
درصورت فروش یا واگذاری خودرو ،امکان بروز چنین حوادثی بسیار افزایش مییابد زیرا فردی که خودرو
را تحویل گرفته ممکن است از این خطرات آگاهی نداشته باشد.
اگر بدون پیاده کردن باتری هیبریدی اقدام به اسقاط خودرو نمایید ،درصورت تماس با قطعات ولتاژ
باال ،کابلها و کانکتورها ،خطر جدی شوک الکتریکی به وجود میآید .درحوادثی که منجر به اسقاط
شدن خودرو میشود ،باتری هیبریدی باید توسط نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاههای مجاز اسقاط
شود .درصورتی که باتری هیبریدی به طرز مناسبی اسقاط نگردد ،احتمال شوک الکتریکی و درنتیجه
آسیبهای جسمی یا مرگ به وجود میآید.
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سیستم ایموبالیزر (ضد سرقت)
سوئیچهای خودرو دارای چیپهای فرستندهای هستند که درصورت ثبت نشدن سوئیچ قب ً
ال
در کامپیوتر داخلی خودرو ،از فعال شدن سیستم هیبریدی جلوگیری میکند .هرگز حین ترک
خودرو ،سوئیچها را داخل خودرو باقی نگذارید .این سیستم برای کمک به جلوگیری از سرقت
طراحی شده است ،اما امنیت مطلق در برابر انواع سرقتهای خودرو را تضمین نمیکند.
پس از خاموش کردن سوئیچ موتور ،چراغ نشانگر چشمک
زده ،نشان میدهد سیستم درحال کار کردن است.
پس از قرار دادن سوئیچ موتور در وضعیت تجهیزات
جانبی  ACCESSORYیا روشن  ،ONچشمک زدن
چراغ نشانگر متوقف شده که غیرفعال شدن سیستم را
نشان میدهد.

    .1-3سیستم دزدگیر
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FCCID:  NI4TMIMB -3

اين دستگاه مطابق با بخش  15قوانين  FCCاست .عملکرد آن در معرض دو شرط زير قرار دارد )۱( :
اين وسيله منجر به تداخالت مضر نميگردد .و ( )2اين وسيله هرتداخلی را دریافت میکند که شامل
تداخالتی است که منجر به عملکرد ناخواسته میشود.
مخصوص کشور کانادا
عملکرد سیستم منجر به دو شرط زیر میشود:
( )۱اين وسيله منجر به تداخالت مضر نميگردد .و ( )2اين وسيله هرتداخلی را دریافت میکند که شامل
تداخالتی است که منجر به عملکرد ناخواسته میشود.

هشدار
تأییدیه مخصوص سیستم ایموبالیزر (ضد سرقت)
هر گونه تغییر و دستکاری در این دستگاهها توسط اشخاص میتواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر
برای استفاده از این دستگاهها شود.
توجه
براي اطمينان از عملکرد صحيح سيستم
از دستکاري يا پياده کردن سيستم خودداري نماييد .اگر سيستم دستکاري يا پياده گردد ،عملکرد
صحيح سيستم تضمين (گارانتی) نميشود.

1
ایمنی و امنیت

تعمیر و نگهداری سیستم
سيستم ايموباليزر خودرو نیاز به سرویس ندارد.
شرایطی که بر عملکرد سیستم تأثیر میگذارد.
بسته به محیط اطراف و شرایط ،ممکن است سیستم ایموبالیزر (ضدسرقت) به درستی کار نکند و ممکن
است از روشن شدن سیستم هیبریدی جلوگیری نماید f( .صفحه )124
تأییدیه سیستم ایموبالیزر
مخصوص ایاالت متحده آمریکا
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آژیر*
آژیر
زمانيکه ورود غیرمجاز به خودرو شناسايي ميشود ،آژیر با چراغ و صدا هشدار میدهد.
درصورت فعال کردن آژیر ،در مواقع زير آژیر به صدا درميآيد:
درب یا درب صندوق عقب قفل شده به هر روشي بهجز استفاده از عملکرد ورود ،فرستنده کنترل از
راه دور يا سوئیچ معمولی باز شده يا قفل آن باز شود( .دربها مجددا به طور اتوماتيک قفل ميشوند).
درب موتور باز شود.
بعضی مدلها :به شیشهها ضربه وارد شده یا شیشهها میشکنند.
تنظیم کردن سیستم آژیر

تمامی دربها ،درب صندوق عقب و درب موتور را
ببندید و قفل نمایید.
سیستم پس از  30ثانیه به طور اتوماتیک فعال میشود.
پس از فعال شدن سیستم ،چراغ نشانگر از حالت
روشن به حالت چشمک زن تغییر موقعیت میدهد.

غیرفعال یا متوقف کردن آژیر
به یکی از روشهای زیر آژیر را غیرفعال یا متوقف نمایید:
قفل دربها یا درب صندوق عقب را باز کنید .حتی اگر با عملکرد کنترل ریموت بیسیم ،آژیر متوقف
نشد ،تا هنگامی که آژیر متوقف شود ،این عملکرد را تکرار نمایید.
سوئیچ موتور را در موقعیت تجهیزات جانبی  ACCESSORYیا روشن  ONقرار دهید یا سیستم
هیبریدی را فعال نمایید( .پس از چند ثانیه آژیر غیرفعال یا متوقف میشود).

* :درصورت مجهز بودن

    .1-3سیستم دزدگیر
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حین قفل بودن خودرو ،باتری  ۱۲ولتی مجدد شارژ یا
تعویض گردد f( .صفحه )489

قفل درب با استفاده از آژیر
زمانی که آژیر عمل میکند برای جلوگیری از ورود غیر مجاز افراد ،دربها به طور اتوماتیک قفل میشوند.
درصورت فعال بودن آژیر از قرار دادن سوئیچ در داخل خودرو اجتناب نمایید و مطمئن شوید که
حین شارژ مجدد یا تعویض باتری  ۱۲ولتی سوئیچ داخل خودرو نیست.
توجه
اطمينان داشتن از عملکرد صحيح سيستم

  از دستکاري يا پياده کردن سيستم خودداري نماييد .در غیراینصورت ،عملکرد صحیح سیستم تضمین
(گارانتی) نمیشود.

1
ایمنی و امنیت

تعمیر و نگهداري سيستم
سیستم آژیر خودرو نيازی به سرویس ندارد.
مواردی که قبل از قفل خودرو باید کنترل شود.
برای جلوگیری از فعال شدن ناگهانی آژیر و سیستم دزدگیر خودرو به موارد زیر توجه نمایید:
  کسي درون خودرو نباشد.
  پيش از فعال کردن آژير پنجرهها و سانروف بسته باشند.
  اشیاء قیمتی یا دیگر اشیاء شخصی در خودرو نباشند.
فعال کردن آژیر
آژير در موارد زير ممکن است فعال شود.
(متوقف کردن آژير سيستم آژير را غيرفعال ميکند).
  فرد داخل خودرو اقدام به باز کردن ،درب صندوق عقب یا
درب موتور نماید.
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صفحه نمایشگر(جلو داشبورد)
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2
 .2صفحه نمایشگر (جلو داشبورد)

نشانگرها و چراغهای هشدار 84......................................
عقربه ها و درجه ها 88.......................................................
صفحه نمايش چندمنظوره 92..........................................
مانیتور انرژی  /صفحه مصرف سوخت 98.....................
2
صفحه نمایشگر
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نشانگرها و چراغهاي هشدار
چراغهاي هشدار و نشانگرها روي صفحه نمایشگر و پنل وسط ،راننده را از وضعيت سيستمهاي مختلف خودرو مطلع
مي کند.
برای توضیح ،تصاویر زیر ،همهی نشانگرها و چراغهای هشدار را در حالت روشن نشان میدهد.
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چراغهاي هشدار
چراغهاي هشدار وجود نقص فنی در سيستم مربوطه خودرو را نشان مي دهد.
*1,2

*1,3
(قرمز)

چراغ هشدار سیستم ترمز
(fصفحه )444
چراغ هشدار سیستم ترمز
(fصفحه )444

(زرد)
*1,2

(زرد)

*1,3

*1

*1,4,5

*1

چراغ نشانگر نقص
(fصفحه )۴۴۴
چراغ نشانگر نقص
(fصفحه )۴۴۴

چراغ يادآوری کمربند ايمني
(fصفحه )446

چراغ هشدار SRS
چراغ هشدار ترمزABS

(fصفحه )۴۴5
*1 ,3

چراغ نشانگر لغزش
(fصفحه )445
چراغ هشدار پايين بودن سطح
سوخت
(fصفحه )446

*2 ,1

(fصفحه )۴۴5

*1 ,2

چراغ هشدار سيستم پیشگیری از
تصادف
(fصفحه )445

*1 ,4

چراغ هشدار اصلی
(fصفحه )۴۴۶
چراغ هشدار فشار باد الستیک
(fصفحه )۴۴۶

چراغ هشدار ترمزABS

(fصفحه )۴۴5

 : *1این چراغها وقتی سوئیچ در موقعیت روشن  ONقرار داشته باشد ،روشن میشوند تا کنترل سیستم را نشان
دهند .پس از روشن شدن سیستم هیبریدی یا پس از چند ثانیه این چراغها خاموش میشوند .اگر چراغها
روشن نشوند یا روشن باقی بمانند ممکن است نقصی در سیستم وجود دارد .توسط نمایندگی مجاز تویوتا
سیستم را مورد بازرسی قرار دهید.
 : *2مخصوص کشور آمریکا
 : *3مخصوص کشور کانادا
 : *4درصورت مجهز بودن
 : *5درصورت خاموش شدن سیستم ،چراغ روشن میشود.

2
صفحه نمایشگر

چراغ هشدار سیستم ترمز
(fصفحه )4۴۴

*1

چراغ هشدار فرمان با نیروی کمکی
(fصفحه )445
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چراغهاي نشانگر
چراغهاي نشانگر حالت عملکردی سیستمهای مختلف خودرو را به راننده نشان میدهند.
*1,2,4

نشانگر چراغهاي راهنما
(fصفحه )170

(ایاالت
متحده آمریکا)

چراغ نشانگر چراغهای جلو
(fصفحه )172

چراغ نشانگر چراغهای عقب
(fصفحه )172

کانادا

نشانگر نورباالی چراغهای جلو
(fصفحه )172

*2

*3

*2,3

*3

*2,3

*3

*1

*1

(مصرف سوخت اقتصادی)
(fصفحه )169

"ECO

چراغ نشانگر لغزش
(fصفحه )219

چراغ نشانگر VSC OFF

(کنترل

چراغ نشانگر روشن /خاموش کیسه
هوای سرنشین

""PASS AIRBAG ON/OFF

*6

چراغ کروز کنترل
(fصفحه )۱۸5
چراغ نشانگر رادار دینامیک کروز
کنترل
(fصفحه )۱۸۹

(هشدار

(fصفحه )49

چراغ نشانگر امنیت
(fصفحه )78،80

چراغ نشانگر ""READY
شدن سیستم هیبریدی)
(fصفحه)161

چراغ نشانگر EV

چراغ نشانگر "( "SETتنظیم
کروز کنترل) (fصفحه )185
چراغ نشانگر""LDA
رانندگی بین خطوط)
(fصفحه )109

چراغ نشانگر "MODE

تعادل خودرو)
(fصفحه )220

*1,6,

نشانگر نورباالی اتوماتیک
(fصفحه )175

چراغ هشدار سیستم پیشگیری از
تصادف (fصفحه )۲۲۴

(فعال

(خودروی برقی)

(fصفحه )71

*3

چراغ نشانگر حالت رانندگی EV
(fصفحه )166

 :*1این چراغها وقتی سوئیچ در موقعیت روشن  ONقرار داشته باشد ،روشن میشوند تا کنترل سیستم را نشان دهند .پس از فعال
شدن سیستم هیبریدی یا پس از چند ثانیه این چراغها خاموش میشوند .اگر چراغها روشن نشوند یا روشن باقی بمانند ممکن
است نقصی در سیستم وجود داشته باشد .توسط نمایندگی مجاز تویوتا سیستم را مورد بررسی قرار دهید.
 :*2درصورت مجهز بودن
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 :*3این چراغ روی صفحه نمایش چندمنظوره روشن میشود.
 :*4درصورت خاموش بودن سیستم ،چراغ روشن میشود.
 :*5چراغ چشمک میزند تا نشان دهد سیستم درحال کار است.
 :*6این چراغ روی پنل وسط روشن میشود.

هشدار
اگر چراغ هشدار سيستم ايمني روشن نشد

صفحه نمایشگر

اگر حين فعال کردن سیستم هیبریدی ،چراغ هشدار سيستم ايمني همانند سيستم  ABSو  SRSروشن
نشد ،ممکن است سيستم براي حفاظت از شما در تصادف در دسترس نباشد که ميتواند منجر به صدمات
جسميجدي يا حتي مرگ گردد .بالفاصله براي بازرسي خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.

2
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عقربهها و درجهها

نشانگر سیستم هیبریدی
خروجی یا سطح تولید مجدد نیرو در سیستم هیبریدی را نشان میدهد f( .صفحه )90
صفحه نمایش چندمنظوره
اطالعات مختلف مربوط به رانندگی را به راننده نشان میدهد.
درصورت وجود نقص پیغامهای هشدار را نشان میدهد.
نمایش دمای بیرونی
دمای بیرونی را با دامنه ( -40 ° F)-40 ° Cتا ( 122 ° F)50° Cنشان میدهد .درصورتی که دمای محیط
بیرون خود ( 37°F )3°Cبا کمتر باشد ،نشانگر پایین بودن دمای بیرون روشن میشود.
سرعت سنج
دکمه تغییر صفحه نمایش را نشان میدهد.
fصفحه 89

گیج سوخت
نمایش کیلومتر شمار و مسافت سنج سفری fصفحه 89
نمایش موقعیت دسته دنده
موقعیت دنده انتخابی را به طور صحیح نشان میدهدf .صفحه 168
گیج دمای مایع خنک کننده موتور
دمای مایع خنککننده موتور را نشان میدهد.
دکمه کنترل روشنایی جلو داشبورد.
fصفحه 89
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89

تغییرات نمایش کیلومتر شمار و مسافت سنج سفری
به روش زیر دکمه را فشار دهید ،صفحه نمایش تغییر
میکند.

2

* :برای صفر کردن ،دکمه تغییر صفحه نمایش را فشار داده و نگه دارید.
دکمه کنترل روشنایی جلو داشبورد
روشنایی چراغهای جلو داشبورد قابل تنظیم است.
با فشار دادن دکمه روشنایی چراغهای جلو داشبورد
تنظیم خواهد شد.

صفحه نمایشگر

کیلومتر شمار
کل مسافت طی شده به وسیله خودرو را نشان میدهد.
مسافت سنج سفر * Aو * B
مسافت طي شده توسط خودرو از آخرين صفر کردن مسافتسنج را نمايش ميدهد .از مسافتسنج سفر
""Aو " "Bميتوان براي ثبت کردن و نمايش مسافتهاي مختلف بهطور مستقل استفاده نمود.
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زمان روشن شدن عقربهها و صفحه نمایش
سوئیچ موتور در موقعیت روشن  ONقرار داشته باشد.
روشنایی چراغهای جلو داشبورد
هنگام روشن شدن چراغهای عقب ،روشنایی عقربهها کمی کاهش مییابد مگر اینکه سطح روشنایی عقربهها
در تنظیمات مشخص شده باشد.
در صورتیکه محیط اطراف تاریک است و چراغهای عقب روشن باشند ،روشنایی عقربهها کمی کاهش
مییابد .با این وجود هنگامی که محیط اطراف روشن شود مانند روز ،روشنایی عقربهها درصورت روشن
بودن چراغهای عقب کاهش پیدا نمیکند.
نشانگر سیستم هیبریدی
محدوده شارژ
شارژ تولید مجدد نیرو را نشان میدهد.
محدوده ( Hybrid ECOمصرف اقتصادی)
نشان میدهد که غالباً از موتور بنزینی استفاده نمیشود.
موتور بنزینی تحت شرایط مختلف به طور اتوماتیک
متوقف و مجدد روشن میشود.
محدوده ( ECOمصرف اقتصادی سوخت)
نشان میدهدکه خودرو در حالت  ECOرانده شده
است.
محدوده قدرت
نشان میدهد که حالت رانندگی از محدوده ECO
(مانند رانندگی درحالت قدرت کامل و غیره) تجاوز
کرده است.
با حفظ عقربه در محدوده  ،ECOبه بیشترین حالت رانندگی اقتصادی دست مییابید.
محدوده شارژ ،وضعیت تولید مجدد نیرو* را نشان میدهد .انرژی تولید شده برای شارژ باتری استفاده میشود.
* :در این کتابچه از عبارت وضعیت تولید مجدد نیرو* استفاده شده است منظور تبدیل انرژی بوجود آمده
بوسیله حرکت خودرو به انرژی الکتریکی است.
دور موتور
درخودروهای هیبریدی ،جهت کمک به مصرف بهینه سوخت و کاهش گازهای آالینده خروجی و غیره ،دور
موتور کنترل میشود.
در صورتیکه عملکرد خودرو و شرایط رانندگی یکسان باشد ،مواردی وجود دارد که دور موتور نمایش داده
شده ممکن است متفاوت باشد.
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نمایش دمای هوای بیرون
در موقعيتهاي زیر ،ممکن است دماي هواي بيرون بهطور صحيح نمايش داده نشود يا تغييرات بيش از
مقدار مورد نياز طول بکشد.
حين توقف ،يا رانندگي با سرعت کم (حدود [ کمتر از )25km/h ]16mph
حين تغيير ناگهاني دماي بيرون (ورودي  /خروجي پارکينگ ،تونلها و غيره)
توجه

صفحه نمایشگر

جلوگیری از صدمه رساندن به موتور و تجهیزات موتور
درصورت قرار داشتن گیج دمای مایع خنک کننده موتور در منطقه قرمز رنگ ( )Hممکن است موتور
بسیار داغ شود .دراین صورت ،بالفاصله خودرو را در مکان ایمنی متوقف کرده و پس از خنک شدن کامل،
موتور را بررسی نماییدf( .صفحه )491
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صفحه نمایش چند منظوره
محتویات نمایشی
صفحه نمایش چندمنظوره ،اطالعات مختلف رانندگی را به راننده نشان میدهد.

تصاویر منو

حین انتخاب هر تصویر (آیکون) ،اطالعات زیر را
نشان میدهدf( .صفحه )93
بسته به شرایط بعضی از اطالعات ممکن است به
طور اتوماتیک نشان داده شوند.

اطالعات رانندگی
اطالعات مختلف رانندگی را نشان میدهدf( .صفحه )94

نمایش لینک سیستم مسیریاب (درصورت مجهز بودن)

اطالعات لینک سیستم مسیریاب زیر را نشان میدهد.
راهنمای مسیر
نمایش قطب نما (نمایش باال -شمال  /نمایش – جلو)

نمایش لینک سیستم صوتی

انتخاب منبع صوتی یا فایل صوتی روی صفحات را با استفاده از کلیدهای کنترل نشان میدهد.

راهنمای عملکرد رادار دینامیک کروز کنترل (در صورت مجهز بودن)

روش عملکردی رادار دینامیک کروز کنترل را نشان میدهدf( .صفحه )189
زمانی که خودرو در حالت کنترل پایداری سرعت قرار دارد  .نشانگر
(fصفحه )195

به

تغییر میکند.

درصورت فعال شدن ،شرایط عملکردی سیستم ( LDAهشدار رانندگی بین خطوط) نشان داده میشود.
(درصورت مجهز بودن) (fصفحه )202
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نمایش پیغام هشدار
درصورت شناسایی نقص فنی ،پیغامهای هشدار و مسافت طی شده نمایش داده میشودf( .صفحه )453

نمایش تنظیمات

تنظیمات صفحه نمایش را تغییر میدهد.
کلیدهای کنترل عملکرد صفحه نمایش
صفحه را باال یا پایین میبرد و نشانگر را به باال و
منو و صفحه نمایشها را به صفحه بعدی تغییر میدهد.
فشار دادن :وارد شدن  /تنظیم کردن
فشار دادن و نگه داشتن = صفر کردن
به صفحه قبلی باز میگردد.

صفحه نمایشگر

پایین حرکت میدهد.

2
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اطالعات رانندگی
متوسط مصرف اقتصادی سوخت  /*1 ,2متوسط مصرف اقتصادی سوخت مخزن  /*1متوسط مصرف
اقتصادی سوخت در سفر *1
زمانی که عملکرد صفر میشود ،متوسط مصرف سوخت را نشان میدهد و به ترتیب خودرو دوباره سوخت
گیری شده و سیستم هیبریدی روشن میگردد.
از متوسط مصرف سوخت نمایشی به عنوان مرجع استفاده نمایید.
مصرف اقتصادی سوخت درحال حاضر
میزان فعلی مصرف سوخت را نشان میدهد.
مسافت قابل طی شدن تا خالی شدن باک  /*1مسافت طی شده سفری  /*1مسافت طی شده *1 ,2
حداکثر مسافت تخمین زده شده که میتوان با مقدار سوخت باقی مانده طی نمود را نشان میدهد ،پس
از فعال کردن سیستم هیبریدی به ترتیب مسافت طی شده و مسافتی از زمان صفر شدن سیستم را
نشان میدهد.
این مسافت با توجه به متوسط مصرف سوخت محاسبه میشود .درنتیجه مسافت واقعی که میتوان طی
نمود ممکن است با مقدار نشان داده شده متفاوت باشد.
درصورتی که فقط مقدار کمی سوخت به مخزن اضافه شود ،صفحه نمایش ممکن است به روزرسانی
نشود .هنگام سوختگیری مجدد ،موتور را خاموش نمایید .اگر بدون خاموش کردن موتور اقدام به سوخت
گیری نمایید ،صفحه نمایش ممکن است به روز رسانی نشود.
زمان سپری شده در سفر / *1زمان سپری شده *1 ,2
به ترتیب روشن شدن سیستم هیبریدی و زمان سپری شده از زمان صفر کردن را نشان میدهد.
سرعت متوسط در سفر  / *1سرعت متوسط *1 ,2
به ترتیب فعال شدن سیستم هیبریدی و سرعت متوسط خودرو از زمان صفر کردن را نشان میدهد.
سرعت سنج عددی *1
مانیتور انرژی
 fصفحه 98
فشار باد الستیک *3
 fصفحه 407
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 :*1از  1تا  3در اطالعات رانندگی ثبت میشود.
 :*2روشهای صفر کردن
با استفاده از کلید کنترل صفحه نمایش عملکرد صفر کردن را انتخاب نماییدو سپس برای صفر کردن
دکمه مرکزی را فشار داده و نگه دارید.
اگر بیش از یک عملکرد وجود دارد که میتوان صفر نمود ،عالئم که در کنار عملکردها نمایش داده
میشود را بررسی نمایید.

 :*3عملکرد نمایش فشار باد الستیک
نمایش تنظیمات

زبان

زبان صفحه نمایش را تغییر میدهد.

واحدهای اندازهگیری

واحد اندازهگیری مصرف سوخت را تغییر میدهد.

اطالعات رانندگی از  1تا 3

دو مورد که قابل نمایش روی صفحه اطالعات رانندگی باشد را انتخاب میکند ،و تا  3صفحه اطالعات
رانندگی تنظیم میشود.

چراغ نشانگر ( EVخودروی برقی)
چراغ نشانگر  EVرا فعال یا غیرفعال میکندf( .صفحه )71
صفحه نمایش POP-UP
ممکن است درشرایطی مانند روشن /خاموش ( )ON/OFFتنظیم شود.

صفحه نمایش تنظیمات روشنایی جلو داشبورد
صفحه نمایش راهنمای مسیر در لینک سیستم مسیریاب (درصورت مجهز بودن)
صفحه نمایش عملکرد کروز کنترل (خودروهای مجهز به رادار دینامیک کروز کنترل )
صفحه نمایش برقراری تماس با استفاده از سیستم هندزفری تلفن
صفحه نمایش موقعیت دنده

رنگهای تأکیدی

رنگهای تأکیدی روی صفحه مانند رنگ نشانهگر را تغییر میدهد.

صفحه نمایشگر

تغییر دادن تنظیمات
را انتخاب نمایید.
 1با استفاده از کلید کنترل صفحه نمایش
 2مورد را انتخاب کرده و سپس آن را با دکمه مرکزی تنظیم نمایید.
موارد قابل سفارشی سازی

2
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صفحه نمایش محدوده سرعت*

صفحه نمایش اطالعات محدوده سرعت ذخیره شده در سیستم مسیریاب (درصورت مجهز بودن) را تنظیم
میکند ،با روشن یا فعال شدن نشانگر هشدار محدوده سرعت (زرد رنگ) ،با خاموش یا غیرفعال شدن
سیستم هشدار محدوده سرعت .درصورت فعال شدن اگر سرعت خودرو محدوده سرعت نمایشی را افزایش
دهد ،نشانگر هشدار محدوده سرعت روشن میشود.

سیستم تعمیر و نگهداری (ایاالت متحده آمریکا)

پس از انجام مراحل تعمیرو نگهداری مورد نظر پیغام مجدد تنظیم میشودf( .صفحه )383

آماده سازی

تنظیمات ثبت شده یا تغییر یافته صفحه نمایش را حذف میکند یا به تنظیمات پیش فرض باز میگردد.

* :نمایش محدوده سرعت ممکن است در بعضی مناطق قابل دسترسی نباشد.

لغو اتوماتیک تنظیمات صفحه نمایش
درشرایط زیر ،تنظیمات صفحه نمایش که در آن تنظیمات از طریق کلیدهای کنترل صفحه نمایش تغییر
یافتهاند به طور اتوماتیک خاموش میگردد.
درصورت نمایش تنظیمات صفحه نمایش ،پیغام هشدار ظاهر میشود.
درصورت نمایش تنظیمات صفحه نمایش ،خودرو شروع به حرکت میکند.
فشار باد الستیک (خودروهای مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیک)
پس از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت روشن  ONچند دقیقه طول میکشد تا فشار باد الستیک
نمایش داده شود .همچنین پس از تنظیم شدن فشار باد الستیک چند دقیقه طول میکشد تا فشار باد
الستیک نمایش داده شود.
درصورتیکه اطالعات وضعیت الستیک به دلیل شرایط امواج رادیویی نامناسب نتواند شناسایی شود ممکن
است " "---نمایش داده شود.
فشار باد الستیکها بسته به دما تغییر میکند .مقدار نمایش داده شده ممکن است از مقدار اندازهگیری
شده با استفاده از گیج فشار باد الستیک متفاوت باشد.
صفحه نمایش کریستال مایع
نقاط کوچک يا نقاط نورانی بر روي صفحه نمايش ظاهر ميشود .اين حالت از خصوصيات صفحه نمايش
کریستال مايع است و مشکلي براي استفاده از صفحه نمايش نيست.
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هشدار
اطالعات صفحه نمایش در دمای پایین

پیش از استفاده از اطالعات صفحه نمایش کریستال مایع ،اجازه دهید داخل خودرو گرم شود.

در دمای بسیار پایین ،مانیتور اطالعات صفحه نمایش ممکن است خیلی آهسته پاسخ دهد و ممکن است
تغییرات صفحه نمایش با تأخیر انجام گردد.

هشدار حين تنظيم صفحه نمایش

از آنجا که سیستم هیبریدی بايد در زمان انجام تنظيمات فعال باشد ،خودرو را در مکاني با تهویه مناسب
پارک کنيد.
در محيطهاي بسته همانند پارکينگ ،گاز اگزوز شامل گاز خطرناک مونوکسيدکربن ( )COداخل خودرو جمع
ميشود .اين حالت ميتواند منجر به صدمات جسميجدي يا حتي مرگ گردد.
توجه

حین تنظیم صفحه نمایش
برای جلوگیری از خالی شدن باتری  ۱۲ولتی حین تنظیم صفحه نمایش از فعال بودن سیستم هیبریدی
اطمینان حاصل نمایید.

صفحه نمایشگر

به عنوان مثال ،تأخیر بین عملکرد تعویض دنده توسط راننده و نمایش شماره دنده جدید روی صفحه
نمایش این تأخیر باعث میشود که راننده مجدد دنده را کم کند که منجر به ترمز موتوری سریع و شدید
شده و احتمال بروز تصادف و آسیبهای جسمی یا مرگ وجود دارد.
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مانیتور انرژی /صفحه مصرف سوخت
وضعیت سیستم هیبریدی ،سیستم صوتی و یا سیستم مسیریاب روی صفحه نمایش چند منظوره
نمایش داده میشود.
سیستم صوتی یا سیستم مسیریاب
صفحه نمایش چند منظوره
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مانیتور انرژی

سیستم صوتی مجهز به دکمه ""CAR
دکمه " "CARرا فشار دهید.
اگر اطالعات سفر " "Trip Informationیا صفحه
ثبت اطالعات قبلی " "Past Recordنمایش داده
شود ،گزینه " "Energyرا لمس نمایید.

 1دکمه " "Appsرا فشار دهید.
 2گزینه " "ECOروی صفحه " "Appsرا لمس نمایید.
درصورت نمایش " "Trip Informationیا "Past
 "Recordروی صفحه ،گزینه " "Energyرا لمس
نمایید.

صفحه نمایشگر

سیستم صوتی یا مسیریاب مجهز به دکمه ""Apps
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صفحه نمایش چند منظوره
کلیدهای کنترل صفحه نمایش روی غربیلک فرمان را
چند دفعه فشار دهید تا صفحه نمایش مانیتور انرژی
انتخاب گردد.

سیستم صوتی یا مسیریاب

در صورتیکه خودرو به وسیله موتور
الکتریکی (موتور محرک) روشن شود.

در صورتیکه خودرو به وسیله موتور
بنزینی روشن شود.

در صورتیکه خودرو به وسیله موتور
بنزینی و موتور الکتریکی (موتور
محرک) روشن شود.

صفحه نمایش چند منظوره
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صفحه نمایش چند منظوره

درصورتیکه خودرو باتری هیبریدی
(باتری محرک) را شارژ کند.

2
صفحه نمایشگر

در صورتیکه هیچ جریان انرژی وجود
نداشته باشد.

وضعیت باتری هیبریدی (باتری
محرک)

پر

نسبتاً خالی

پر

نسبتاً خالی

صفحه مصرف سوخت

اطالعات سفری

سیستم صوتی مجهز به دکمه ""CAR

دکمه " "CARرا فشار دهیدf( .صفحه )99
درصورت نمایش صفحه "  "Energy Monitorیا " "Trip Information" ، "Past Recordرا لمس نمایید.

سیستم صوتی یا مسیریاب مجهز به دکمه ""Apps

1
2
3

دکمه "  " Appsرا فشار دهیدf( .صفحه )99
" "ECOروی صفحه اطالعات را لمس نمایید.
درصورت نمایش صفحه " ، " Energy Monitorگزینه " " ECOرا لمس نمایید.
درصورت نمایش صفحه " ، "Past Recordگزینه "  " Trip Informationرا لمس نمایید.
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دادههای مصرف را صفر نمایید.
هنگامی که سیستم هیبریدی فعال میشود ،متوسط
سرعت خودرو نمایش داده میشود.
هنگامی که سیستم هیبریدی فعال میشود ،زمان
سپری شده نمایش داده میشود.
مصرف سوخت در  15دقیقه گذشته
محدوده سرعت یکنواخت (کروز کنترل)
مقدار انرژی باز تولید در  15دقیقه گذشته
عالمت  30 Whرا نشان میدهد .تا  5عالمت نشان داده میشود.
تصویر فقط یک مثال است و ممکن است کمی با شرایط واقعی متفاوت باشد.
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بهترین مصرف سوخت در گذشته
متوسط مصرف سوخت
ثبت مصرف سوخت در گذشته
به روز رسانی دادههای متوسط مصرف سوخت
حداکثر پنج ثبت قبلی ،از متوسط مصرف سوخت را نمایش میدهد.
تصویر فقط یک مثال است و ممکن است کمی با شرایط واقعی متفاوت باشد.

صفرکردن دادههای مصرف
با انتخاب گزینه "  "Clearروی صفحه " ، "Trip Informationاطالعات مصرف سوخت و انرژی باز تولید شده
در  15دقیقه قبلی صفر میشود .با انتخاب گزینه "  "Clearروی صفحه "  ،"Past Recordثبت اطالعات
قبلی و بهترین مصرف سوخت در گذشته صفر میشود .با انتخاب گزینه "  "Yesروی صفحه بعدی ،صفر
شدن تمام دادهها تأیید میگردد.

2
صفحه نمایشگر

ثبت اطالعات قبلی ()Past Record
سیستم صوتی مجهز به دکمه ""CAR
دکمه " "CARرا فشار دهیدf( .صفحه )99
درصورت نمایش صفحه " "Engry Monitorیا " ،"Trip Informationگزینه "  "Past Recordرا لمس نمایید.
سیستم صوتی یا مسیریاب مجهز به دکمه ""APPS
 1دکمه "  " Appsرا فشار دهیدf( .صفحه )99
 "ECO" 2روی صفحه اطالعات را لمس نمایید.
 3درصورت نمایش صفحه " ،" Energy Monitorگزینه " " ECOرا لمس نمایید.
درصورت نمایش صفحه " ،"Trip Informationگزینه "  "Past Recordرا لمس نمایید.
دادههای ثبت اطالعات قبلی )Past Record( ،را صفر نمایید.
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نحوه عملکرد هر بخش
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سوئيچها
سوئیچها
سوئیچهای زیر خودروی شما موجود هستند.
سوئیچهای الکترونیکی
نحوه استفاده از سیستم کلید هوشمند
( fصفحه )121
نحوه استفاده از عملکرد فرستنده کنترل از راه دور
بیسیم (ریموت)
سوئیچهای مکانیکی (معمولی)
پالک شماره کلید
فرستنده کنترل از راه دور بیسیم (ریموت)
تمام دربها را قفل میکند f( .صفحه )110
قفل تمام دربها را باز میکند f( .صفحه )110
با فشار دادن دکمه قفل درب راننده باز میشود.
با فشار دادن مجدد دکمه ،در عرض  5ثانیه قفل
دربهای دیگر نیز باز میشود.
پنجره سمت راننده و سان روف را باز میکند.
(درصورت مجهز بودن)( fصفحه *)110
درب صندوق عقب را باز میکند f( .صفحه )117
آژیر را به صدا در میآورد f( .صفحه )107
* :این تنظیمات باید در نمایندگی مجاز تویوتا سفارشی
سازی شود.
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استفاده از سوئيچ معمولی
براي خارج کردن سوئیچ معمولی ،دکمه ضامن را فشار
دهيد و سوئيچ را بيرون بکشيد.
سوئیچ معمولی را فقط در يک جهت ميتوانيد جا بزنيد
چرا که در يک سمت شيار دارد .اگر سوئيچ را نميتوانيد
در سوئيچ سیلندر قفل (مغزی قفل) جا بزنيد ،آن را
چرخانده و مجدد جا بزنيد.

حالت ترساندن
بيش از يک ثانيه فشار داده شود ،آژير
زماني که دکمه
بطور متناوب به صدا در آمده و چراغ هاي خودرو روشن مي
شوند تا فردی را که در حال ورود غير مجاز به خودرو يا صدمه
زدن به آن است بترساند.
براي متوقف نمودن آژير ،يکي از کليدهاي روي سوئیچ
الکترونیکی را فشار دهيد.
در صورت سپردن سوئيچ خودرو به نگهبان پارکينگ (خودروهاي مجهز به جعبه داشبورد نوع )B
جعبه داشبورد را براساس نياز قفل نماييد ( fصفحه )344
سوئيچ مکانيکي را همراه خود برداريد و فقط سوئيچ الکترونيکي را به نگهبان بسپاريد.
اگر سوئيچهاي خود را گم کردهايد.
با استفاده از سوئيچ اصلی يا ديگر سوئيچها و شماره کلید حک شده روی پالک شماره کلید ،ميتوانيد از
نمايندگي مجاز تويوتا کليدهاي جديد تهيه کنيد .پالک شماره کلید را در مکاني امن همانند کيف پول
خود نگه داريد و داخل خودرو قرار ندهید.
حین سوار شدن به هواپیما
زمانی که سوئیچ الکترونیکی را با خود به داخل هواپیما میبرید ،هنگامی که داخل کابین هواپیما قرار دارید
از فشردن دکمههای روی سوئیچ الکترونیکی خودداری نمایید .اگر سوئیچ الکترونیکی را داخل کیف وغیره
همراه دارید ،از عدم فشار تصادفی دکمهها اطمینان حاصل نمایید .فشرده شدن دکمهها منجر به ارسال
امواج رادیویی از سوئیچ الکترونیکی شده و درنتیجه باعث تداخل در عملکرد هواپیما میگردد.
شرایط تأثیر گذار بر عملکرد سیستمها
 fصفحه 124

نحوه عملکرد هر بخش

پس از استفاده از سوئيچ معمولی ،آن را در سوئيچ الکترونیکی جا بزنيد .سوئیچ معمولی را به همراه سوئیچ
الکترونيکي حمل کنيد .اگر باتري سوئیچ الکترونيکی خالي شده است يا عملکرد ورود به طور صحيح کار
نميکند ،به سوئیچ معمولی احتياج داريد f( .صفحه )485

3
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ضعیف شدن باتری سوئیچ الکترونیکی
عمر استاندارد باتری  1تا  2سال است.
اگر باتری ضعیف شود ،درصورت خاموش شدن سیستم هیبریدی ،آژیر درون اتاق خودرو به صدا در
میآید f( .صفحه )467
از آنجائیکه سوئیچ الکترونیکی همیشه حتی در حال عدم استفاده ،امواج رادیویی را دریافت میکند ،باتری
ضعیف خواهد شد .عالئم زیر نشان دهنده ضعیف شدن باتری سوئیچ الکترونیکی است .درصورت لزوم
باتری را تعویض نمایید f( .صفحه )4۲۳
سیستم کلید هوشمند یا فرستنده کنترل از راه دور عمل نمیکند.
محدوده تشخیص کوچکتر شود.
چراغ نشانگر  LEDروی سطح سوئیچ روشن نشود.
براي پيشگيري از آسیب جدی ،سوئیچ الکترونيکي را در محدوده ( 1m )3ftاز تجهيزات الکترونيکی که
ميدان مغناطيسي ايجاد مي کنند ،قرار ندهيد:
تلويزيونها
کامپيوترهاي شخصي
تلفن همراه ،تلفن بيسيم ،شارژر باتري
تلفن همراه يا تلفن بيسيم در حال شارژ
المپ رو ميزي
اجاق هاي القايي

تعويض باتري

 fصفحه423

اطمينان از ثبت شماره سوئیچ
ثبت شدن شماره سوئیچ هاي مرتبط با خودرو را مي توان تاييد کرد .اطالعات بیش تر را از نمايندگي مجاز
تويوتا بخواهید.

اگر سوئیچ اشتباه استفاده شده است.

سيلندر سوئیچ آزادانه مي چرخد تا مکانيسم های داخلي را ايزوله کند.
سفارشی سازی
تنظیمات (مانند سیستم فرستنده کنترل از راه دور) را میتوان تغییر داد.
(مشخصههای سفارشی سازی f :صفحه )523
تأییدیه فرستنده کنترل از راه دور (ریموت)
 fصفحه 127
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براي پيشگيري از صدمه ديدن سوئيچ
از انداختن سوئيچ ،قرار دادن آن در معرض ضربه شدید یا خم کردن آن خودداري نماييد.
از قرار دادن سوئيچ در معرض دماي باال به مدت طوالني خودداري نماييد.
از خيس کردن يا شستن سوئیچها با شوينده التراسونيک خودداري نماييد.
از اتصال قطعات فلزي يا مغناطيسي به سوئیچها يا قرار دادن سوئیچها نزديک چنين موادي خودداري نماييد.
از جدا کردن قطعات سوئیچ خودداري نماييد.
از اتصال وسايل يا هر چيز ديگري بر سطح سوئیچ الکترونيکي خودداري نماييد.
از قرار دادن سوئیچ ها در نزديکی اجسام توليدکننده ميدان مغناطيسي همانند تلويزيون ،سيستم هاي
صوتي و اجاق هاي القايي ،يا تجهيزات الکتريکي پزشکي همانند تجهيزات درماني فرکانس پايين
خودداري نماييد.
همراه داشتن سوئیچ الکترونيکی
سوئیچ الکترونيکی را در فاصله ( 10 cm )3.9 inيا بيشتر از دستگاه هاي الکترونيکي روشن قرار دهيد.
امواج راديويی خروجي از دستگاه الکترونيکي در فاصله ( 10 cm )3.9 inاز سوئیچ الکترونيکي با عملکرد
سوئیچ تداخل کرده ،منجر به عملکرد نادرست آن مي شود.
درصورتی که عملکرد سیستم کلید هوشمند یا دیگر عملکردها دچار نقص فنی شدهاند.
خودرویتان را به همراه تمامي سوئبچ هاي الکترونيکي خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا ببريد.
گم شدن سوئیچ های الکترونيکی
اگر سوئیچ های الکترونيکي گم شود ،احتمال دزديده شدن خودرو به شدت افزايش مي يابد .بالفاصله به
همراه تمامي سوئیچ هاي الکترونيکي دیگر خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
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دربها
قفل کردن و باز کردن قفل درب ها از بيرون
سيستم کلید هوشمند

برای فعال کردن این عملکرد باید سوئیچ الکترونیکی را همراه داشته باشید.
دستگیره درب راننده را بگیرید تا قفل درب باز شود.
دستگیره درب سرنشین جلو را بگیرید تا قفل تمام
دربها باز شود*.
از لمس کردن سنسور در پشت دستگیره اطمینان
حاصل کنید.
تا  3ثانيه پس از قفل کردن دربها ،نمی توان آن ها را
مجددا ْ باز نمود.

* :تنظیمات بازنمودن قفل دربها قابل تغییر
است f( .صفحه )115

سنسور قفل (بر آمدگي روي بخش کناری دستگيره درب) را لمس کرده ،تمام درب ها را قفل نماييد.
قفل شدن ایمن تمام دربها را کنترل نماييد.
فرستنده کنترل از راه دور بیسیم (ریموت)

تمام دربها را قفل ميکند.

قفل شدن ایمن دربها را کنترل نمایید.

قفل تمام دربها را باز ميکند.

دکمه باز نمودن قفل درب راننده را فشار دهید.
بافشار دادن مجدد دکمه در مدت  5ثانیه قفل
دربهای دیگر نیز باز میشود.
برای بازکردن پنجره سمت راننده و سان روف
دکمه را فشار داده و نگه دارید (درصورت مجهز
بودن)* ( fصفحه  144و )۱۴۰
* :این تنظیمات باید در نمایندگی مجاز تویوتا سفارشی سازی شود.
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آژیر قفل درب
اگر یکی از دربها کام ً
ال بسته شده باشد و اقدام به قفل نمودن دربها نمایید ،آژیر به مدت  5ثانیه به صدا در
میآید .درب را کام ً
ال ببندید تا آژیر متوقف شودو دربها را مجددا ً قفل نمایید.
آژیر (درصورت مجهز بودن)
قفل کردن دربها ،سیستم آژیر را فعال میکند f( .صفحه )۸۰
اگر سیستم کلید هوشمند یا فرستنده کنترل از راه دور بیسیم به طور صحیح عمل نمیکند.
از سوئیچ معمولی براي بازو بسته کردن قفل درب ها استفاده نماييد ( fصفحه )485
در صورتي که باتري ضعیف شده است ،باتري را تعويض نماييد f(.صفحه )423

3
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سيگنالهاي عملکردي
دربها:
آژير به صدا در ميآيد و چراغ هاي فالشر چشمک ميزنند تا قفل شدن/باز شدن قفل دربها را نشان دهند
(قفل:يکبار و باز شدن قفل:دوبار)
پنجره سمت راننده و سان روف:
آژیر به صدا درمیآید تا باز بودن پنجره سمت راننده و سان روف را نشان دهد.
عملکرد امنيتي
اگر ظرف مدت  60ثانيه پس از باز شدن قفل دربها ،هيچ کدام از دربها باز نشوند ،عملکرد امنيتي مجددا ً
به طور اتوماتيک خودرو را قفل ميکند.
زماني که نمی توان با سنسور قفل روي بخش کناری دستگيره درب راننده درب را قفل نمود
اگر حتي زماني که سنسور سمت کناری را لمس کردهايد،
درب قفل نميشود ،سعي کنيد با کف دست سنسور
قفل را لمس کنيد.
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بازو بسته نمودن قفل دربها از داخل
کليدهاي قفل درب
تمام دربها را قفل ميکند.
قفل تمام دربها را باز ميکند.

دکمههاي قفل داخلي
درب قفل ميشود.
قفل درب باز میشود.
حتي اگر دکمههای قفل در موقعیت قفل قرار
داشته باشند ،با کشیدن دستگیره داخلی ،می توان
دربهای جلو را باز نمود.

قفل کردن تمام درب ها از بيرون بدون سوئیچ

 1دکمه قفل داخلی را در وضعیت قفل قرار دهید.
 2درب را ببندید.

اگر سوئیچ موتور در وضعیت تجهیزات جانبی  Accessoryیا روشن  ONقرار داشته باشد ،یا اگر سوئیچ
الکترونیکی داخل خودرو باقی مانده باشد ،درب را نمیتوان قفل کرد.
ممکن است سوئیچ به درستی شناسایی نشده و درب قفل شود.
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قفل محافظ کودک درب عقب
با فعال کردن این قفل درب از داخل باز نمی شود.
باز کردن قفل
قفل کردن

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

3

عملکردهاي زير را ميتوان فعال یا غیرفعال نمود:
عملکرد

نحوه کار

موقعيــت دســته دنــده مرتبــط تغيير وضعيت دسته دنده به خارج از وضعيت پارک  ،Pتمام دربها را قفل ميکند.
بــا عملکــرد قفــل درب
موقعيت دسته دنده مرتبط با
تغيير وضعيت دسته دنده به وضعيت پارک  ،Pقفل تمام دربها را باز ميکند.
عملکرد باز کردن قفل
عملکرد قفل درب مرتبط با زماني که سرعت خودرو به حدود ( 20 km/h )12mphیا باالتر برسد ،تمام
سرعت خودرو
درب ها قفل می شوند.
عملکرد باز کردن قفل درب در صورت باز شدن درب سمت راننده ،به مدت  10ثانیه پس از قرار دادن
سوئیچ موتور در وضعیت خاموش  OFFقفل تمام دربها باز میشود.
مرتبط با درب راننده

نحوه عملکرد هر بخش

سيستم اتوماتيک بازو بسته کردن قفل درب
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فعال و غیرفعال کردن عملکردها
عملکردهای قفل کردن و باز کردن قفل اتوماتیک درب را
میتوان روی صفحه سیستم صوتی یا به وسیله روشهای
زیر فعال یا غیرفعال نمود f( .صفحه )523
 1تمام دربها را بسته و سوئیچ موتور را در موقعیت روشن ON
قرار دهید( .مرحله  2را ظرف  10ثانیه انجام دهید).
 2دسته دنده را در موقعيت پارک  Pيا خالص  Nقرار داده
) را به مدت 5
يا
و دکمه قفل درب راننده (
ثانيه فشرده و نگه دارید و سپس رها کنيد.
دسته دنده و موقعيت کليد مرتبط به عملکرد دلخواه برای تنظیم شدن ،در جدول زیر آورده شده اند.
براي غيرفعال کردن ،مراحل فوق را تکرار نماييد.
عملکرد

وضعيت دسته دنده مرتبط با عملکرد قفل درب*

موقعيت دسته دنده موقعيت کليد قفل درب راننده

پارک p

موقعيت دسته دنده مرتبط با عملکرد باز کردن قفل درب
سرعت خودرو مرتبط با عملکرد قفل درب
عملکرد باز کردن قفل درب مرتبط با درب راننده

خالص N

زماني که عملکرد فعال يا غيرفعال کردن به پايان رسيد ،تمام دربها قفل شده و سپس باز ميشوند.
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تغییر دادن عملکرد باز نمودن قفل درب
این امکان وجود دارد که عملکرد باز شدن هرکدام از دربهای ورودی با استفاده از فرستنده کنترل از راه
دور تنظیم گردد.
 1سوئیچ موتور در موقعیت خاموش ( )OFFباشد.
به مدت

 2هنگامی که چراغ نشانگر روی سوئیچ روشن نباشد ،حین فشار دادن و نگه داشتن دکمه
را فشار داده و نگه دارید.
یا
یا
 5ثانیه دکمه
مطابق تصویر زیر ،هربار که این عملکرد انجام شود تنظیمات تغییر میکند.
(درصورت تغییر تنظیمات بطور مداوم ،دکمهها را رها کرده و به مدت  5ثانیه منتظر بمانید و سپس مرحله
 2را تکرار نمایید.

با گرفتن دستگیره درب راننده فقط قفل درب راننده بیرون خودرو :سه مرتبه
باز میشود.
صدای بیپ شنیده
میشود.
داخل خودرو :یکبار
با گرفتن دستگیره درب سرنشین جلو قفل تمام
صدای بیپ شنیده
دربها باز میشود.
میشود.
بیرون خودرو :دو مرتبه
صدای بیپ شنیده
با گرفتن دستگیره یکی از دربهای جلو قفل تمام میشود.
داخل خودرو :یکبار
دربها باز میشود.
صدای بیپ شنیده
میشود.
خودروهای مجهز به آژیر :برای جلوگیری از فعال شدن ناخواسته آژیر ،با استفاده از فرستنده کنترل از راه
دور بیسیم ،قفل دربها را باز نمایید .و پس از تغییر تنظیمات یکبار درب را باز و بسته نمایید( .اگر درب
به مدت  60ثانیه باز نشود ،دربها مجدد قفل شده و آژیر به طور خودکار

پس از فشار دادن دکمه
فعال میشود).
درصورت فعال شدن آژیر ،بالفاصله آن را غیرفعال نمایید f( .صفحه )80
شرایط تأثیرگذار بر عملکرد سیستم کلید هوشمند یا فرستنده کنترل از راه دور بیسیم (ریموت)
 fصفحه 124
سفارشی سازی
تنظیمات (مانند عملکرد باز نمودن قفل با استفاده از سوئیچ) را میتوان تغییر داد.
(مشخصههای سفارشی سازی f :صفحه )523

نحوه عملکرد هر بخش

صفحه نمایش
چند منظوره

عملکرد باز نمودن قفل

صدای هشدار صوتی
(بیپ)
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هشدار
جلوگيري از تصادف

حين راندن خودرو پيشگيريهاي زير را در نظر قرار دهيد.

عدم توجه به موارد زير منجر به باز شدن درب و بيرون افتادن سرنشينان درنتيجه صدمات جسميجدي
يا حتي مرگ میگردد.
از بسته و قفل بودن تمام دربها اطمينان حاصل نماييد.

هنگام رانندگي از کشيدن دستگيره داخلي دربها خودداری نماييد.

بسيار مراقب دربهای جلو باشيد ،چرا که حتي اگر دکمه قفل داخلي در حالت قفل قرارداشته باشد،
درب باز ميشود.

حين حضور کودکان در صندليهاي عقب قفل محافظ کودک دربهاي عقب را فعال نمایيد.

درصورت استفاده از فرستنده کنترل از راه دور بیسیم و عملکرد شیشه باالبرهای برقی و سان روف

پس از بررسی و اطمینان از اینکه هیچ قسمتی از بدن سرنشینان در پنجره یا سان روف گیر نکرده
است ،از عملکرد شیشه باالبرهای برقی یا سان روف استفاده نمایید .به کودکان اجازه ندهید به
فرستنده کنترل از راه دور دست بزنند .امکان دارد کودکان یا دیگر سرنشینان در مسیرحرکت شیشه
باالبر برقی و سان روف گیر کنند.
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درب صندوق عقب
با استفاده از ضامن درب صندوق عقب ،عملکرد ورود و فرستنده کنترل از راه دور بیسیم می توانید درب
صندوق عقب را باز کنید.
باز کردن درب صندوق عقب از داخل خودرو
اهرم را به سمت باال کشیده ،درب صندوق عقب را باز کنيد.
3

سیستم کلید هوشمند
حين حمل سوئیچ الکترونيکی ،دکمه روي درب
صندوق عقب را فشار دهيد.
زماني که قفل تمام دربها توسط سيستم قفل درب
برقي باز شده است ،بدون حمل سوئیچ الکترونيکی،
ميتوانيد درب صندوق عقب را باز کنيد.
فرستنده کنترل از راه دور بیسیم (ریموت)
دکمه را فشار داده و نگه داريد
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باز کردن درب صندوق عقب از بيرون خودرو

118

 .۳-۲باز کردن ،بستن و قفل کردن دربها

سيگنال عملکردی
آژیر به صدا درآمده و باز شدن درب صندوق عقب را نشان میدهد.
چراغ صندوق عقب
وقتي درب صندوق عقب را باز ميکنيد ،چراغ آن روشن ميشود.
عملکردهایی برای جلوگیری از قفل شدن درب صندوق عقب حین قرار داشتن سوئیچ الکترونیکی
درون آن
زمانی که تمام دربها قفل هستند و سوئیچ الکترونیکی داخل صندوق عقب قرار دارد ،بستن درب آن
آژیر را به صدا درمیآورد .در این حالت میتوان با فشار دادن دکمه ضامن ،درب صندوق عقب را باز نمود.
حین قفل بودن تمام درب ها اگر سوئیچ الکترونیکی یدکی در صندوق عقب باشد ،عملکرد جلوگيري از
گیر افتادن سوئیچ فعال شده ،در نتيجه درب صندوق عقب باز مي شود .براي جلوگيري از سرقت خودرو،
حين ترک خودرو ،تمامي سوئیچ های الکترونيک را با خود برداريد.
حتي زماني که تمام درب ها قفل هستند و سوئیچ الکترونيکی درون صندوق عقب قرار دارد ،ممکن است سوئیچ های
الکترونیکی ،بسته به محل قرارگيري و امواج راديويي اطراف آن سوئیچ شناسايي نشود .در اين حالت،
عملکرد جلوگیری از گیر افتادن سوئیچ فعال نشده و درصورت بسته بودن درب صندوق عقب ،دربها قفل
ميشوند .پيش از بستن درب صندوق عقب ،محل قرارگيري سوئیچ را کنترل نمایید.
درصورتی که قفل یکی از درب ها باز باشد ،عملکرد جلوگیری از گیر افتادن سوئیچ فعال نمی شود .درب
صندوق عقب را با استفاده از ضامن باز کنید.
اهرم داخلی باز کردن درب صندوق عقب
با باالکشیدن اهرم با خاصیت درخشندگی در تاریکی
که در قسمت داخل کناره درب صندوق عقب قرار دارد
درب صندوق عقب باز میشود.
پس از بسته شدن درب صندوق عقب اهرم برای مدتی
شروع به درخشیدن میکند.
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هشدار
پیشگیریهای زیر را در نظر بگیرید.
عدم توجه به موارد زیر میتواند منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ گردد.
پیش از رانندگی

نکات مهم حین رانندگی
هرگز اجازه ندهید کسی در صندوق عقب بنشیند .درصورت ترمز ناگهانی یا برخورد ،این افراد در معرض صدمات
جسمی جدی یا حتی مرگ قرار میگیرند.

3
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ال بسته است .اگر درب صندوق عقب کام ً
مطمئن شوید درب صندوق عقب کام ً
ال بسته نباشد ،ممکن است
حین رانندگی به طور تصادفی باز شده و با اجسام نزدیک برخورد کرده یا ممکن است بارهای درون صندوق
عقب به بیرون پرتاب شوند و منجر به تصادف گردند.
اجازه ندهيد کودکان درون صندوق عقب بازي کنند .اگر کودکان به طور تصادفي درون صندوق عقب
گير بيافتند ،ممکن است دچار گرمازدگي ،خفگي يا ديگر صدمات گردند.
اجازه ندهيد کودکان درب صندوق عقب را باز و بسته کنند.
اين کار منجر به باز شدن ناخواسته درب صندوق عقب یا درنتیجه گير افتادن دستان ،سر يا گردن
کودک در صندوق عقب میشود.
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هشدار

استفاده از صندوق عقب
پيشگيريهاي زير را در نظر بگیرید.
عدم توجه به این موارد ميتواند منجر به گير کردن اعضاي بدن در صندوق عقب ،و در نتيجه صدمات
جسمي جدي گردد.
پيش از باز کردن ،هر گونه جسم سنگين همانند برف يا يخ را از روي درب صندوق عقب برداريد .عدم
توجه به اين موارد منجر به بسته شدن ناگهاني درب صندوق عقب ميگردد.
حين باز يا بستن درب صندوق عقب ،ابتدا ايمن بودن محدوده اطراف را کنترل نماييد.
در صورتي که کسي در نزديکي است ،پيش از بازکردن درب صندوق عقب ،از ايمن بودن آنها مطمئن
شويد و باز کردن و بستن درب صندوق عقب را به آنها اطالع دهيد.
درصورت باز کردن یا بستن درب صندوق عقب حین وزش باد ،بسیار مراقب باشید چراکه در وزش
شدید باد ،درب ناگهان حرکت میکند.
اگر درب صندوق عقب کام ً
ال باز نشده باشد ممکن است
ناگهان بسته شود.
همچنین بازکردن یا بستن درب صندوق عقب در
سطح شیب دار سخت تر از سطح صاف است ،بنابراین
مراقب بازشدن یا بسته شدن ناگهانی درب صندوق
عقب باشید.
قبل از استفاده از صندوق عقب ،مطمئن شوید که درب
صندوق عقب کام ًٌ
ال باز و در محل خود ایمن شده است.
حين بستن درب صندوق عقب ،براي جلوگيري از گير
کردن انگشتانتان ،بسيار مراقب باشيد.
حين بستن درب صندوق عقب ،آرام به سطح بيروني
آن فشار آوريد.

از اتصال هر گونه تجهيزات به جز قطعات اصلي تويوتا به درب صندوق عقب خودداري نماييد .اينگونه
وسايل وزن درب را افزايش داده ،منجر به بسته شدن ناگهانی درب باز می شوند.
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سیستم کلید هوشمند
حین همراه داشتن سوئیچ الکترونیکی مث ً
ال در جیبتان عملکردهای زیر را انجام دهید راننده باید همواره
سوئیچ الکترونیکی را همراه خود داشته باشد.
قفل کردن و باز کردن قفل دربها ( fصفحه )110
باز کردن درب صندوق عقب ( fصفحه )117
فعال کردن سیستم هیبریدی ( fصفحه )161
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موقعيت آنتن
آنتن بيرون اتاق
آنتن داخل اتاق
آنتن داخل صندوق عقب
آنتن بيرون صندوق عقب
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محدوده موثر(محدوده اي که در آن سوئیچ الکترونيکی شناسايي مي شود)
حين قفل کردن و باز کردن قفل دربها
زماني که سوئیچ الکترونيکی در محدوده
( 0.7 m ) 2.3 ftاز دو سمت دستگيره بيروني درب
جلو قرار گيرد ،سيستم فعال می شود (فقط درب
هايي که سوئیچ را شناسايي کنند عمل می کنند)
حین فعال کردن سیستم هیبریدی یا تغییر وضعیت
سوئیچ موتور
زمانی که سوئیچ الکترونیکی داخل خودرو باشد
سیستم فعال میشود.
حین باز کردن درب صندوق عقب
زماني که سوئیچ الکترونیکی در محدوده ( 0.7 m ) 2.3 ftاز دکمه ضامن صندوق عقب باشد،
سيستم عمل ميکند.
آژيرها و نشانگرهاي هشدار
برای جلوگیری از تصادفات ناخواسته ناشی از عملکرد اشتباه و جلوگیری از سرقت ،ترکیبی از آژیرهای
بیرونی و داخلی به صدا درمی آیند .با توجه به چراغ اخطار روشن شده در صفحه نمایش چندمنظوره به
طور مناسب عمل کنید.
( fصفحه )۴۵۳
جدول زير موقعیت رخ داده و اقدام اصالحی حین به صدا درآمدن آژیر را توضیح می دهد.
آژیر

آژير بيروني يکبار به مدت 5
ثانيه به صدا درمیآيد.

موقعیت

اقدام اصالحی

حين قرار داشتن سوئیچ
سوئیچ الکترونيکي را از صندوق
الکترونيکی درون صندوق عقب،
عقب خارج کرده و درب صندوق
صندوق عقب بسته و تمام درب
عقب را ببنديد.
ها قفل شدهاند.
اقدامی برای قفل کردن خودرو حین تمام دربها را بسته و مجدد
باز بودن یکی از دربها شده است .دربها را قفل نمایید.

آژير داخلي به طور مداوم به
صدا در مي آيد.

سوئيچ موتور در وضعيت
" "ACCESSORYقرار گرفته در
سوئيچ موتور را در وضعيت
حالي که درب راننده باز بوده
خاموش قرار داده و درب راننده
است( .یا درب راننده باز شده
را ببنديد.
است ،در حالی که سوئیچ موتور در
 ACCESSORYقرار داشته است).
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عملکرد حفظ باتري
عملکرد حفظ باتری به منظور جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری سوئیچ الکترونیکی و باتری  ۱۲ولت خودرو
زمانی که خودرو به مدت طوالنی کار نمی کند فعال می شود.
در موقعيتهاي زير ،سيستم کلید هوشمند براي باز کردن دربها اندکي زمان ميبرد.
سوئیچ الکترونيکي در فاصله حدود ( 2m )6ftاز بيرون خودرو به مدت  10دقيقه يا بيشتر باقي مانده باشد.
سيستم کلید هوشمند به مدت  5روز يا بيشتر استفاده نشده باشد.
اگر سيستم کلید هوشمند به مدت  14روز يا بيشتر استفاده نشود ،درب ها را نميتوان به هيچ روشي بجز
درب سمت راننده باز نمود .در اين مورد ،دستگيره درب راننده را نگه داشته يا از فرستنده کنترل از راه دور
يا سوئیچ معمولی براي باز کردن قفل دربها استفاده نماييد.
عملکرد حفظ باتري سوئیچ الکترونيکی
زمانيکه حالت حفظ باتري فعال شده است ،ضعيف شدن باتري از طريق متوقف نمودن دريافت امواج به
وسيله سوئیچ الکترونيکي ،به حداقل ميرسد.
را فشار داده و نگه داشتهاید ،دکمه
درحالیکه دکمه
را دوبار فشار دهيد.
مطمئن شويد که چراغ نشانگر کليد چهار بار چشمک بزند.
حين قرار داشتن در حالت حفظ باتري ،سيستم کلید
هوشمند قابل استفاده نيست .براي لغو نمودن اين عملکرد،
یکی از دکمههاي سوئیچ الکترونيکی را فشار دهيد.
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شرايط ت ٌاثيرگذار بر عملکرد
سيستم کلید هوشمند از امواج راديويي ضعيف استفاده ميکند .در برخي مواقع ،ارتباط بين سوئیچ
الکترونيکی و خودرو ممکن است تحت تاثير قرار گيرد و از عملکرد صحيح سيستم کلید هوشمند ،فرستنده
کنترل از راه دور و سيستم ايموباليزر موتور جلوگيريکند.
(روشهاي مقابله f:صفحه )۴۸۵
در صورتیکه باتری سوئیچ الکترونیکی خالی شود.
نزدیک به فرستندههای تلویزیونی ،نیروگاه برق ،پمپ بنزین ،ایستگاه رادیویی ،صفحه نمایشهای بزرگ،
فرودگاه یا دیگر تجهیزاتی که امواج رادیویی قوی یا نویز الکتریکی تولید میکنند.
حین همراه داشتن رادیو قابل حمل ،تلفن همراه ،تلفن بیسیم تا دیگر تجهیزات ارتباطی بیسیم.
وقتی سوئیچ الکترونیکی در تماس با یا پوشیده شده یا اجسام فلزی زیر باشد.
کارتهايي که ورقهاي آلومينيومي به آن ها متصل است.
قوطي سيگارهايي که داخل آن فويل آلومينيومي است.
کيف پول يا جعبههاي فلزي
سکهها
گرم کنهاي دست فلزي
وسایل صوتی همانند  CDو DVD
وقتی سوئیچهای بیسیم دیگری (که امواج رادیویی ساتع میکنند) در نزدیکی سوئیچ الکترونیکی درحال
استفاده باشد.
حين حمل سوئیچ های الکترونيکي به همراه وسايل زير که امواج راديويي ساتع ميکنند:
سوئیچ های الکترونیکی خودروی دیگر یا فرستنده کنترل از راه دور که امواج رادیویی ساتع ميکنند.
کامپيوترهاي شخصي يا دستیار شخصی دیجیتال (PDAها)
دستگاه های پخش صوتي ديجيتال
سيستمهاي بازي قابل حمل
اگر پنجره با اليهاي فلزي پوشانده شده يا اجسام فلزي به شيشه عقب چسبانده شدهاند.
زماني که سوئیچ الکترونيکي در نزديکي شارژر باتري و یا وسایل الکترونيکي قرار دارد.
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نکاتی برای عملکرد ورود
حتي زمانيکه سوئیچ الکترونيکی در محدوده موثر (محدوده شناسایی) قرار دارد ،ممکن است سيستم به
داليل زير به درستي عمل نکند:
حين باز و بسته نمودن قفل دربها ،سوئیچ الکترونيکی خيلي نزديک به پنجره يا دستگيره درب بيروني،
نزديک به زمين يا در مکاني بلند قرار داشته باشد.
حين باز و بسته کردن درب صندوق عقب ،سوئیچ الکترونيکی در نزديک زمين يا ديگر مکانهای بلند
يا خيلي نزديک به مرکز سپر عقب باشد.
حین فعال کردن سیستم هیبریدی یا تغییر وضعیت سوئیچ موتور ،سوئیچ الکترونیکی روی جلو داشبورد،
سینی عقب یا کف خودرو ،یا درون جیبهای روی درب یا در جعبه داشبورد قرار داشته باشد.
حین خروج از خودرو سوئیچ الکترونیکی را روی جلو داشبورد یا نزدیک جیبهای روی درب قرار ندهید.
بسته به شرایط دریافت امواج رادیویی ممکن است سوئیچ بوسیله آنتن بیرون اتاق شناسایی شده و دربها
از بیرون قفل شوند و درنتیجه سوئیچ الکترونیکی داخل خودرو گیر بیافتد.
تا زمانی که سوئیچ الکترونیکی در محدوده مؤثر قرار داشته باشد ،دربها قابل قفل یا باز شدن توسط هر
کسی است .با این وجود تنها شناسایی سوئیچ الکترونیکی میتواند قفل خودرو را باز کند.
حتی اگر سوئیچ الکترونیکی داخل خودرو نباشد ،ممکن است حین قرار داشتن سوئیچ الکترونیکی نزدیک
به پنجره ،فعال کردن سیستم هیبریدی امکان پذیر باشد.
حين قرار داشتن سوئیچ الکترونيکی در محدوده موثر اگر مقدار زيادي آب مثل آب باران یا کارواش بر
روي دستگيره درب بپاشد ،قفل درب باز يا بسته ميشود( .اگر تا  60ثانیه درب ها باز و بسته نشوند ،به
طور اتوماتیک قفل خواهند شد).
حين قرار داشتن سوئیچ الکترونيکی در نزديکي خودرو ،اگر فرستنده کنترل از راه دور براي قفل کردن
دربها استفاده شده باشد ،احتمال باز نشدن قفل درب به وسيله عملکرد ورود وجود دارد( .از فرستنده
کنترل از راه دور براي باز کردن قفلها استفاده نماييد).
حين پوشيدن دستکش لمس کردن سنسور بستن و باز کردن قفل درب ،دربها را قفل و باز نميکند.
زمانيکه قفل کردن با استفاده از سنسور قفل انجام شود ،سيگنال شناسايي در دو زمان نمايش داده
ميشود.
پس از این ،سيگنال شناسايي وجود ندارد.
اگر سوئیچ الکترونيکی در محدوده مؤثر قرار داشته باشد و دستگيره درب خيس شود ،ممکن است درب
مرتباً باز و بسته شود .در اين صورت ،اقدام اصالحي را براي شستن خودرو انجام دهيد:
سوئیچ الکترونيکي را در محدوده ( 2m )6ftيا بيشتر از خودرو قرار دهيد (مطمئن شويد که کليد دزديده
نشده است)
سوئیچ الکترونيکي را در حالت حفظ باتري قرار دهيد تا سيستم کلید هوشمند غير فعال شود f( .صفحه )123
اگر سوئیچ الکترونيکي درون خودرو است و حين شستشوي خودرو دستگيره درب خيس شود ،ممکن
است پیغامی روی صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده شود و آژير بيرون خودرو به صدا در آيد .براي
متوقف کردن آژير ،تمام دربها را قفل کنيد.
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اگر سنسور قفل در تماس با يخ ،برف ،گل و غيره قرار گيرد ،ممکن است به خوبي عمل نکند .سنسور
قفل را تميز کرده و مجددا ً اقدام کنيد.
اگر سوئیچ الکترونيکي ديگري در محدوده شناسایی وجود داشته باشد ،ممکن است باز کردن قفل درب
از طريق گرفتن دستگيره درب ،اندکي زمان ببرد.
عملکرد ناگهاني با دستگيره درب يا عملکرد فوري با دستگيره پس از وارد شدن به محدوده شناسایی
ممکن است از باز شدن قفل دربها جلوگيري کند .سنسور باز نمودن قفل درب را لمس کرده و پيش از
کشيدن مجدد دستگيره درب ،باز شدن قفل دربها را کنترل نماييد.
وقتی به مدت طوالنی خودرو رانده نشده است.
براي جلوگيري از سرقت خودرو ،سوئیچ الکترونيکي را در محدوده ( 2m )6ftاز خودرو رها نکنيد.
می توان زودتر سيستم کلید هوشمند را غیرفعال نمود f( .صفحه )523
براي عملکرد صحيح سيستم
مطمئن شويد که حين کار با سيستم ،سوئیچ الکترونيکي را همراه داريد .زماني که از بيرون خودرو با
سيستم کار مي کنيد ،سوئیچ الکترونيکي را خيلي نزديک خودرو نبريد.
بسته به موقعيت و شرايط نگه داشتن ممکن است سوئیچ الکترونيکي به درستي شناسايي نشود و سيستم
به طور صحيح عمل نکند( .آژير ممکن است به طور تصادفي فعال نشده يا عملکرد جلوگيري از قفل درب
عمل نکند)
اگر سيستم کلید هوشمند به درستي عمل نميکند.
قفل کردن و باز کردن قفل درب ها :از سوئیچ معمولی استفاده کنيد f(.صفحه )485
فعال کردن سیستم هیبریدی f :صفحه 486
سفارشی سازي
تنظيمات (به طور مثال سيستم کلید هوشمند) قابل تغيير است.
(مشخصههای سفارشی سازي f :صفحه )523
اگر در تنظيمات سفارشیسازي سيستم کلید هوشمند را غير فعال نموده اید.
قفل کردن و باز کردن قفل دربها:
از فرستنده کنترل از راه دور بیسیم يا سوئیچ معمولي استفاده کنيد ( fصفحه )110 ،۴۸۵
فعال کردن سیستم هیبریدی و تغيير وضعيت سوئيچ موتور f :صفحه 4۸۶
غیرفعال کردن سیستم هیبریدی f :صفحه 1۶1
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تأییدیه سیستم کلید هوشمند
مخصوص ایاالت متحده آمریکا

NI4TMLF10-3 : FCCID
NI4TMLF10-51 : FCCID
HYQ23AAP :FCCID
HYQ14FBA :FCCID
توجه:
اين وسيله مطابق با بخش  15از قوانين  FCCاست .عملکرد در معرض دو شرط زير است )1(:اين وسيله

توجه:

این دستگاه با استاندارد (استانداردهای)  RSSمعاف از مجوز صنایع کانادا ،مطابقت میکند .عملکرد در
معرض دو شرط زير است )1( :اين وسيله منجر به تداخالتی مضر نميگردد ،و ( )2اين وسيله هرگونه تداخل
دريافتي شامل تداخلهایی که منجر به عملکرد ناخواسته ميگردد را ميپذيرد.

هشدار
هشدار در ارتباط با تداخل با دستگاههاي الکترونيک
افراد داراي دستگاه تنظيم کننده ضربان قلب ،و یا دفیبرلیتور هر گونه دستگاه داخلي قلب ،بايد از
آنتنهای سیستم کلید هوشمند دورتر قرار بگیرند f( .صفحه )121
امواج راديويي ميتوانند بر عملکرد اين دستگاه ها تأثير بگذارند .در صورت لزوم ،عملکرد ورود را ميتوان غير
فعال نمود .براي اطالع از جزئيات بيشتر مانند فرکانس امواج راديويي و زمان بندي امواج راديويي ارسالي با
نمايندگي های مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
سپس براي اطالع از لزوم غير فعال کردن عملکرد ورود با پزشک خود مشورت نماييد.
استفادهکنندگان از تجهيزات پزشکي الکتريکي درون بدن همانند تنظیم کننده ضربان قلب ،تنظيم
کننده کارديومتر ،دفیبرلیتور یا هرگونه دستگاه الکتریکی داخلی بدن دیگر بايد با سازنده دستگاه مشورت
کرده ،اطالعات الزم در مورد تأثير امواج رادیویی را کسب کنند.
امواج راديويي ميتوانند تأثير ناخواستهاي بر عملکرد اين دستگاههاي پزشکي داشته باشند.
براي اطالع از جزئيات مرتبط يا غيرفعال کردن عملکرد ورود با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.

نحوه عملکرد هر بخش

منجر به تداخالتی مضر نميگردد ،و ( )2اين وسيله هرگونه تداخل دريافتي شامل تداخلهایی که منجر به
عملکرد ناخواسته ميگردد را ميپذيرد.
اخطار :FCC
هرگونه تغییر و دستکاری در این دستگاهها توسط اشخاص میتواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر برای
استفاده از این دستگاهها شود.
مخصوص کشور کانادا
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صندليهاي جلو
مراحل تنظيم
صندلي با قابلیت تنظیم دستی

اهرم تنظیم وضعیت صندلی
اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی

اهرم تنظیم ارتفاع عمودی (فقط صندلی راننده)

صندلي با قابلیت تنظیم برقی

کلید تنظیم وضعیت صندلی
کلید تنظیم زاویه پشتی صندلی
کلید تنظیم زاویه (جلو) تشک
صندلی (فقط صندلی راننده)

کلید تنظیم ارتفاع عمودی (فقط صندلی راننده)
کلید تنظیم محافظ کمر (فقط صندلی راننده)
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تنظيم موقعيت صندلي
حين تنظيم موقعيت صندلي مراقب باشيد که ديگر سرنشينان بر اثر حرکت صندلي صدمه نبينند.
از قرار دادن دستان خود زير يا نزديکي بخشهاي متحرک خودداري کرده تا دچار آسیب نشوید.
انگشت یا دست شما ممکن است در مکانیزم صندلی گیر کند.
فضای کافی در اطراف پاها را در نظر بگیرید تا پاها بهم نچسبند.
تنظيم صندلي
مراقب باشید که صندلی به سرنشینان و بارها صدمهای وارد نکند.
برای کاهش احتمال سر خوردن از زیر کمربند روی پا حین بروز تصادف ،صندلی را بیش از مقدار نیاز
خم نکنید .اگر صندلي بيش از حد باز شود ،کمربند روي پا از روي رانها سر ميخورد و نيروي بيش
از حدي را مستقيما به ناحيه شکميوارد ميکند يا ممکن است گردن در تماس با کمربند روي شانه
قرار گيرد و احتمال مرگ يا صدمات جسميدر صورت بروز تصادفات افزايش یابد.
تنظيمات نبايد حين رانندگي انجام شود چرا که حرکت ناگهاني صندلي ميتواند منجر به از دست
دادن کنترل خودرو گردد.
فقط صندلی با قابلیت تنظیم دستی :پس از تنظيم صندلي ،مطمئن شويد که صندلي در موقعيت خود
قفل شده است.
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صندليهاي عقب
پشتی صندلی عقب سمت راست قابل تا شدن است.
تاکردن پشتی صندلی عقب

اهرم پشتی صندلی تعبیه شده در صندوق عقب را بکشید.
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حين تا کردن پشتي صندليهاي عقب
پيشگيريهاي زير را در نظر قرار بگیرید .عدم توجه به موارد زير ،ميتواند منجر به مرگ يا صدمات
جسمي جدي گردد.
حين رانندگي پشتی صندلی را تا نکنید.
خودرو را بر روي سطحي صاف پارک کرده ،ترمز دستی را درگیر کنید و دسته دنده را در موقعیت
پارک  Pقرار دهید.
حین حرکت خودرو اجازه ندهید کسی روی پشتی صندلیای تا شده یا در محدوده صندوق عقب بنشیند.
اجازه ندهید کودکان وارد صندوق عقب شوند.
حین بازگرداندن صندلی به موقعیت اولیه
ازگیرنکردن کمربندایمنی بین یا پشت صندلیها مطمئن شوید.
درصورتی که کمربندایمنی از راهنمایش خارج شده است ،کمربند ایمنی را از میان راهنمایش (گاید)
عبور دهید f( .صفحه )32
تنظیم صندلی
هنگام تاکردن پشتی صندلی عقب دقت نمایید که دستها یا پاها بین جعبه کنسول عقب و صندلی
عقب گیر نکند.
پس از بازگرداندن پشتي صندلي به موقعيت عمودي
پيشگيريهاي زير را در نظر بگيرید .عدم توجه به موارد زير ميتواند منجر به صدمات جسمي جدي يا
حتي مرگ گردد.
با فشار دادن باالی صندلی به جلو و عقب مطمئن شوید پشتی صندلی در محل خود قفل شده است.
مطمئن شوید کمربندایمنی تاب ندارد یا در پشتی صندلی گیر نکرده است.
از عبور کردن کمربندایمنی از میان راهنما (گاید) مطمئن شوید.
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پشتسريها
تمام صندليها مجهز به پشتسري هستند.
صندليهاي جلو
تنظیم عمودی
باال
پشتسري را باال بکشيد.
پایین
حين فشار دادن دکمه آزاد کردن قفل (ضامن)،
پشتسري را به پايين فشار دهيد.
دکمه آزاد کردن قفل

پیاده کردن پشت سری (صندلیهای جلو)
حین فشردن دکمه آزاد کردن قفل (ضامن) ،پشت سری
را به سمت باال بکشید.
دکمه آزاد
کردن قفل

سوارکردن پشت سری (صندلیهای جلو)
پشت سری را با سوراخهای نصب هم راستا نمایید و آن
را به پایین فشار دهید تا قفل شود.
حین پایین آوردن پشت سری دکمه آزاد کردن قفل
(ضامن) را فشار داده و نگه دارید.
دکمه آزاد کردن قفل
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تنظیم ارتفاع پشت سریها (صندلیهای جلو)
مطمئن شوید که پشت سری به نحوی تنظیم شده
که مرکز آن در راستای باالی گوشهای سرنشین
باشد.

هشدار

نحوه عملکرد هر بخش

پيشگيري هاي مرتبط با پشتسری (صندلیهای جلو)
پيشگيريهاي زير را مدنظر قرار دهيد .عدم توجه به موارد زير ميتواند منجر به صدمات جسميجدي
و حتي مرگ گردد.
از پشتسري طراحي شده براي صندلي مورد نظر استفاده نماييد.
پشتسريها را هميشه در موقعيت صحيح تنظيم نماييد.
پس از تنظيم پشت سري ها ،آن ها را به پايين فشار دهيد و مطمئن شويد به درستي قفل شدهاند.
حين پياده بودن پشتسريها ،رانندگي نکنيد.
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غربيلک فرمان
مراحل تنظيم
1

غربيلک فرمان را نگه داشته و اهرم را به پايين فشار
دهيد.

 2با حرکت غربيلک به صورت افقي و عمودي آن را در
موقعيت دلخواه قرار دهيد.
پس از تنظيم ،اهرم را باال کشيده ،غربيلک را در محل
خود قفل کنيد.

بوق
براي به صدا در آمدن بوق ،عالمت
آن را فشار دهيد.

یا نزدیک
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هشدار
هشدار حين رانندگي
حین رانندگی غربیلک فرمان را تنظیم نکنید.
اين کار ميتواند منجر به از دست دادن کنترل و تصادف و در نتيجه صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ
گردد.
پس از تنظیم غربیلک فرمان
از قفل شدن غربیلک فرمان اطمینان حاصل نمایید.
در غیر اینصورت ،غربیلک فرمان به طور ناگهانی حرکت کرده ،منجر به تصادف و درنتیجه صدمات جسمی
جدی و حتی مرگ میگردد .همچنین اگر غربیلک فرمان در محل خود قفل نشده باشد ،ممکن است بوق
به صدا درنیاید.

3
نحوه عملکرد هر بخش

 .۳-4 136تنظیم غربیلک فرمان و آینهها
آینه دید عقب داخلی
برای داشتن دید خوب از پشت خودرو می توانید آینه را تنظیم نمایید.
تنظیم ارتفاع آینه دید عقب
ارتفاع آينه دید عقب را ميتوان با توجه به حالت نشستن تنظيم نمود.
با حرکت آينه به باال و پايين ارتفاع آن را تنظيم نماييد.

عملکرد ضد انعکاس
آينه داخلي ضد انعکاس دستي
نور منعکس شده از چراغ هاي خودروهاي پشتی را ميتوان با استفاده از اهرم کاهش داد.
موقعيت عادي
موقعيت ضد انعکاس
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آينه داخلی ضد انعکاس اتوماتيک
در واکنش به ميزان روشنايي چراغ هاي خودروهاي پشتی ،نور انعکاسی به طور اتوماتيک کاهش
مييابد.
تغيير وضعيت اتوماتیک عملکرد ضد انعکاس
روشن  /خاموش
زماني که عملکرد ضد انعکاس اتوماتیک روشن است،
چراغ نشانگر روشن ميشود.
با هر بار قرار دادن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن
" ،"ONعملکرد فعال ميشود.

چراغ نشانگر

براي جلوگيري از خطاي سنسور (خودروهاي مجهز به آينه داخلی ضد انعکاس اتوماتيک)
براي اطمينان از عملکرد صحيح ،از لمس کردن يا
پوشاندن سنسور خودداري نماييد.

هشدار
حین رانندگی آینه را تنظیم نکنید.
اين کار ميتواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو ،تصادف و در نتيجه صدمات جسمي جدي يا حتي
مرگ گردد.

نحوه عملکرد هر بخش

فشار دادن دکمه ،عملکرد را در حالت خاموش قرار مي دهد (چراغ نشانگر نيز خاموش ميشود)
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آينه هاي بغل
مراحل تنظيمات
 1براي انتخاب آينه مورد نظر ،کليد را فشار دهيد.
چپ
راست

 2براي تنظيم آينه ،کليد را فشار دهيد.
باال
راست
پايين
چپ

تا کردن آينهها
پشت آینه را در جهت عقب خودرو فشار دهید.

جهت تنظیم زاویه آینه
سوئیچ موتور در موقعیت تجهیزات جانبی  ACCESSORYیا روشن  ONباشد.
حین بخار کردن آینهها
با استفاده از عملکرد مهزدایی آینهها میتوان بخار روی آینههای بغل را برطرف نمود.
با روشن کردن عملکرد مه زدایی شیشه عقب ،عملکرد مه زدایی آینه بغل روشن میشود f( .صفحه )334

 .۳-4تنظیم غربیلک ،فرمان و آینهها 139
هشدار
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نکات مهم حين رانندگي
حين رانندگي پيشگيريهاي زير را در نظر قرار بگیرید.
عدم توجه به موارد زير ميتواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو در نتيجه تصادف و در نهايت
صدمات جسميجدي و حتي مرگ گردد.
از تنظيم آينهها حين رانندگي خودداري نماييد.
در صورت تاکردن آینهها ،رانندگی نکنید.
آينه بغل راننده و سرنشين جلو را پيش از رانندگي باز کنيد و بهطور صحيح تنظيم نماييد.
حين حرکت آينه
براي جلوگيري از صدمات جسميو نقص آينه ،حين حرکت آينهها از دست زدن به آينهها خودداري نمایيد.
حين عملکرد سيستم مهزدايي آينهها
از دست زدن به سطح آينه هاي بغل خودداري نماييد چرا که خيلي داغ هستند و دست شما را ميسوزاند.
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شيشه باالبرهاي برقي
مراحل باز و بسته کردن
شيشه باالبرهاي برقي را ميتوان با استفاده از کليدها باز و بسته نمود
کليدها براي حرکت شيشهها ،به صورت زير عمل مي کنند.
بستن
بستن با يک حرکت (فقط شيشههای جلو)*
باز کردن
بازکردن با يک حرکت (فقط شيشههای جلو)*
* :براي متوقف کردن شيشه در حال حرکت ،کليد را در
جهت مخالف حرکت دهيد.

کليد قفل شيشهها
براي قفل کردن کليدهای شيشه سرنشينان ،کليد را
فشار دهيد.
براي جلوگيري از باز و بسته کردن ناگهانی
شيشههای سمت سرنشینان توسط کودکان ،از این
کليد استفاده نماييد.

زمان عملکرد شیشه باالبرهای برقی
سوئیچ موتور در موقعیت روشن  ONباشد.
کار با شیشه باالبرهای برقی پس از خاموش کردن سیستم هیبریدی
حتی  45ثانيه پس از قرار دادن سوئيچ موتور در وضعيت تجهيزات جانبي  ACCESSORYيا خاموش
ميتوان با شيشه باالبرهاي برقي کار کرد ،با اين وجود پس از باز شدن هرکدام از درب های جلو ،شيشه
باالبرها متوقف ميشود.
عملکرد محافظ برگردان شیشه (شیشه درب جلو)
درصورت گیر کردن شیء بین شیشه و قاب پنجره ،حرکت شیشه متوقف شده و شیشه اندکی باز میشود.
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چه زمانی شیشه باالبر برقی به صورت عادی بسته نمیشود (شیشه درب جلو)

اگر عملکرد محافظ برگردان شیشه به صورت عادی کار نميکند و شيشه بسته نميشود ،عملکرد زير را با
استفاده از کليدشيشه باالبر برقي درب راننده انجام دهيد.
پس از متوقف کردن خودرو و قرار داشتن خودرو در موقعيت روشن " ،"ONبا نگه داشتن کليد شيشه
باالبر برقي در موقعيت بستن با يک حرکت ،ميتوانيد شيشه را ببنديد.
اگر حتي پس از انجام مراحل باال شيشه باز هم بسته نميشود ،عملکرد شيشه باالبرها را از طريق انجام
مراحل زير ،دوباره اجرا کنید.

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.
سفارشی سازی
تنظیمات (به طور مثال عملکرد مرتبط با کلیدها) را میتوان تغییر داد.
(مشخصههای قابل سفارشی سازی f :صفحه )523
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 1کليد شيشه باالبر برقي را در موقعيت بستن با يک حرکت نگه داريد .پس از بسته شدن کامل شيشه،
کليد را به مدت  6ثانيه نگه داريد.
 2کليد شيشه باالبر برقي را در موقعيت باز کردن با يک حرکت نگه داريد تا  2ثانيه پس از باز شدن
کامل شيشه ،کليد را نگه داريد.
 3کليد شيشه باالبر برقي را در موقعيت بستن با يک حرکت نگه داريد تا  2ثانيه پس از بسته شدن
کامل شيشه ،کليد را نگه داريد.
اگر حين حرکت شيشه ،کليد را رها کرديد ،باید از مرحله اول دوباره تکرار نماييد.
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هشدار
پيشگيريهاي زير را در نظر بگیرید.
عدم توجه به موارد زير ميتواند منجر به مرگ يا صدمات جسمي جدي گردد.
بستن پنجرهها
راننده مسئول تمامی حرکات شیشه باالبرها شامل شیشه های سرنشین است .به منظور جلوگیری از
عملکرد تصادفی مخصوصاً توسط کودکان ،اجازه ندهید کودکان با شیشه باالبرها بازی کنند .احتمال
گیر کردن قسمتی از بدن کودکان یا سرنشینان حین باال رفتن شیشه وجود دارد .همچنین توصیه
میشود هنگام سوار کردن کودک شیشه باالبر را قفل کنید f( .صفحه )140
حين کار با شيشه باالبرها مطمئن شويد دست يا هيچ عضوي از بدن سرنشينان در مسير شيشه باالبر
و در معرض گير کردن الي پنجره نيست.
هنگام استفاده از فرستنده کنترل از راه دور یا سوئیچ معمولی و استفاده از عملکرد شیشه باالبرهای
برقی ،پس از کنترل و بررسی از عملکرد شیشه باالبرها استفاده نمایید و مطمئن شوید که هیچ عضو
بدن سرنشینان در مسیر شیشه گیر نکرده باشد.
همچنین اجازه ندهید کودکان با استفاده از فرستنده کنترل از راه دور یا سوئیچ معمولی شیشه باالبر
برقی را فعال نمایند .ممکن است کودکان یا دیگر سرنشینان در مسیر حرکت شیشه گیر کنند.
هنگام خروج از خودرو ،خاموش کردن موتور ،کلید را همراه با کودکان از خودرو خارج کنید .ممکن
است شیطنت کودکان منجر به عملکردی تصادفی گردد که احتمال بروز تصادف وجود دارد.
عملکرد محافظ برگردان شیشه (شیشه درب جلو)
هرگز برای امتحان عملکرد محافظ برگردان شیشه ،اقدام به قرار دادن اعضای بدن در مسیر شیشه نکنید.
اگر جسمی کمی پيش از بسته شدن کامل در مسير شيشه باالبر قرارگيرد ،این عملکرد ،کار نميکند.
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سان روف (سقف برقی)*
کليدهاي باالي سر براي باز کردن و بستن و حرکت سان روف به سمت باال و پایین می باشد.
باز کردن و بستن
باز کردن و بستن

سان روف را باز ميکند*.

سان روف اندکي پيش از قرار گرفتن در موقعيت کام ً
ال باز
متوقف ميشود تا صداي باد کاهش يابد.
براي باز کردن کامل سان روف ،کليد را دوباره فشار دهید.
* :در يکي از دو جهت کليد را آرام فشار دهيد تا سان
روف در ميانه راه متوقف شود.
حرکت لوالیی به سمت باال یا پایین

سان روف را به سمت باال حرکت می دهد*.
سان روف را به سمت پايين حرکت می دهد*
* :آرام يکي از کليدهاي سان روف را فشار دهيد تا
سان روف در ميانه راه متوقف شود.

* :درصورت مجهز بودن

نحوه عملکرد هر بخش

سان روف را مي بندد*.
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زمان عملکرد سان روف
سوئیچ خودرو در موقعیت روشن  ONقرار داشته باشد.
کار با سان روف پس از خاموش کردن سیستم هیبریدی
تا حدود  45ثانيه پس از قرار دادن سوئيچ موتور در موقعيت تجهيزات جانبي " "ACCESSORYيا خاموش،
ميتوان با سان روف کار کرد و با اين وجود پس از باز شدن هر کدام از درب هاي جلو عملکرد سان روف
متوقف ميشود.
عملکرد محافظ برگردان
اگر حين بستن یا حرکت لوالیی سان روف به سمت پايين ،جسمي در مسير سان روف و قاب سقف قرار گيرد،
سان روف متوقف شده ،اندکي باز ميشود.
سايبان
سايبان را ميتوان به طور دستي باز و بسته نمود .با اين وجود ،زمانيکه سان روف بازشود ،سايبان به طور
اتوماتيک باز ميگردد.
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زمانيکه سان روف به حالت عادي بسته نميشود.
مراحل زير را دنبال نماييد:
اگر سان روف بسته شده ،اما اندکي باز ميشود
 1خودرو را متوقف نماييد
 2کليد " "CLOSEرا فشار داده و نگه داريد1*:
سان روف بسته شده ،باز ميشود و به مدت  10ثانيه بي حرکت مي ماند  2*.سپس مجددا ً بسته شده ،به
سمت باال خم شده ،به مدت  1ثانيه متوقف ميشود .نهايتاً به سمت پايين خم شده و بسته و باز ميشود.
 3بسته شدن کامل سان روف را کنترل کرده و سپس کليد را رها کنيد.
اگر سان روف به سمت پايين خم شده ،اما به سمت باال نميرود.
 1خورو را متوقف کنيد
 2کليد " "UPرا فشار داده و نگه داريد* 1تا سان روف به سمت باال حرکت کرده و سپس متوقف شود.
 3کليد " " UPرا رها کرده و مجددا ً کليد " " UPرا فشرده ،نگهداريد1*.
2
*
سان روف به مدت  10ثانيه در وضعيت حرکت لوالیی به سمت باال متوقف ميشود .سپس اندکی تنظيم
شده و به مدت  ۱ثانيه متوقف ميشود .نهايتاً به پايين خم شده ،باز و بسته ميشود.
 4بسته شدن کامل سان روف را کنترل کرده و سپس کليد را رها کنيد.
 :*1اگر کليد را در زمان نامناسب رها کرده ايد ،عملکرد را مجددا ً از ابتدا تکرار نماييد
 :*2اگر پس از  10ثانيه توقف کليد را رها کنيد ،عملکرد اتوماتيک متوقف ميشود .در اين حالت کليد باز/
بسته را در موقعيت بسته نگهداريد يا کليد " "UPرا فشرده و نگه داريد .سان روف به سمت باال خم
شده 1 ،ثانيه توقف ميکند .سپس به سمت پايين خم شده ،باز و بسته ميشود .بسته شدن کامل سان روف
را کنترل کرده ،سپس کليد را رها کنيد.
اگر حتي پس از انجام مراحل باال ،سان روف کام ً
ال بسته نشد ،براي بازرسي خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا
مراجعه نماييد.
آژير اخطار باز ماندن سان روف
اگر حين باز بودن سان روف ،سوئيچ موتور در وضعيت خاموش قرار گرفته و درب راننده باز شده باشد ،آژير
به صدا در آمده و پيغامی در صفحه نمايش چند منظوره نمايش داده ميشود.
سفارشی سازی
تنظیمات (به طور مثال عملکرد مرتبط با کلیدها) را میتوان تغییر داد.
(مشخصههای قابل سفارشی سازی f :صفحه )523
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هشدار
پيشگيريهاي زير را مد نظر قرار دهيد.
عدم توجه به موارد زير منجر به صدمات جسميجدي و حتي مرگ ميگردد.
باز کردن سانروف
حين حرکت اجازه ندهيد سرنشينان دستها يا سر خود را از خودرو خارج کنند.
اجازه ندهيد کسي روي سانروف بنشيند.
بستن سانروف
راننده مسئول عملکرد باز و بسته کردن سانروف است .براي جلوگيري از عملکرد تصادفي به ويژه توسط
کودکان اجازه ندهيد کودکان با سانروف کار کنند .ممکن است کودک يا ديگر سرنشينان خودرو اعضاي
بدن خودر را در مسير سانروف قرار دهند و صدمه ببينند.
کنترل کنيد اعضاي بدن هيچ کدام از سرنشينان در جايي که ممکن است در بين سانروف گير کند قرار
نداشته باشد.
هنگام استفاده از فرستنده کنترل از راه دور یا سوئیچ معمولی و استفاده از عملکرد سان روف ،پس از
کنترل و بررسی از عملکرد سان روف استفاده نمایید و مطمئن شوید که هیچ عضو بدن سرنشینان در
مسیر سان روف گیر نکرده باشد  .همچنین اجازه ندهید کودکان با استفاده از فرستنده کنترل از راه دور
یا سوئیچ معمولی سان روف را فعال نمایند .ممکن است کودکان یا دیگر سرنشینان در مسیر حرکت سان
روف گیر کنند.
حین خروج از خودرو ،سوئیچ موتور را در وضعیت خاموش قرار دهید .سوئیچ را همراه خود بردارید و
همراه کودکان از خودرو خارج شوید .ممکن است به دلیل عملکردهای ناگهانی و نامناسب منجر به بروز
تصادف شود.
عملکرد محافظ برگردان
ً
هرگز برای فعال کردن عملکرد محافظ برگردان عمدا قسمتی از بدن خود را در مسیر سانروف قرار ندهید.
قبل از بسته شدن کامل سانروف ،در صورت گیر کردن جسمی در مسیر سانروف ،ممکن است عملکرد
محافظ برگردان غیرفعال شود.
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 .۴-۱ 148پیش از رانندگی
راندن خودرو
براي اطمينان از رانندگي ايمن مراحل زير بايد در نظر گرفته شود:
روشن کردن سیستم هیبریدی
 fصفحه 161
رانندگی
 1حين فشردن پدال ترمز ،دسته دنده را در حالت  Dقرار دهيد f( .صفحه )168
 2ترمز دستی را آزاد نماييد ( fصفحه )171
 3آهسته پدال ترمز را آزاد کرده و آرام پدال گاز را فشار دهيد تا خودرو سرعت گيرد.
توقف کردن
 1حين قرار داشتن دسته دنده در  ،Dپدال ترمز را فشار دهيد.
 2در صورت لزوم ،ترمز دستي را درگير کنيد.
اگر خودرو بايد به مدت طوالني متوقف باشد ،دسته دنده را به پارک  Pجابهجا کنيد.
( fصفحه )168
پارک خودرو
1
2
3
4
5

حين قرار داشتن دسته دنده در  ،Dپدال ترمز را فشار دهید f( .صفحه )194
دسته دنده را در پارک  Pقرار دهید f( .صفحه )۱۶۸
ترمز دستی را درگیر نمایید f( .صفحه )171
با فشار دادن سوئیچ موتور ،سیستم هیبریدی را خاموش نمایید.
درب را قفل کرده ،مطمئن شويد که سوئيچ را برداشته ايد.
در صورت پارک بر روي سر بااليي ،درصورت لزوم پشت چرخ ها بلوک مانع قرار دهيد.

شروع به حرکت خودرو در سرباالیی تند
 1از درگير بودن ترمز دستي و قرار داشتن دسته دنده در موقعیت  Dاطمينان حاصل نماييد.
 2پدال گاز را به آرامی فشار دهيد.
 3ترمز دستي را آزاد نماييد.
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جهت شروع به حرکت خودرو در سرباالیی
سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی فعال میشود f( .صفحه )218
رانندگی با مصرف سوخت مناسب
به خاطر داشته باشید که خودروهای هیبریدی همانند خودروهای معمولی هستند ،الزم است از عملکردهایی
مانند شتابگیری ناگهانی جلوگیری شود f( .صفحه )239
رانندگی در باران
حين بارندگی ،بسيار با دقت برانيد ،چراکه ديد کاهش يافته ،پنجره ها بخار ميگيرند و جاده لغزنده است.
زمانی که بارندگی شروع می شود با دقت رانندگی کنید ،چراکه سطح جاده به شدت لغزنده است.
حين رانندگي در بزرگراه ها در بارش باران با سرعت زیاد رانندگی نکنید ،چراکه اليه اي آب بين الستيکها
و سطح جاده قرار ميگيرد و از عملکرد صحيح فرمان و ترمزها جلوگيري ميکند.
ترمزگیری در خودروی تویوتای جدید شما
براي افزايش عمر مفيد خودرو ،توجه به پيشگيريهاي زير توصيه ميشود:
در ( 300km )186 mileاول:
از ترمزگيري ناگهاني خودداري نمایید
در ( 1000km )621 mileاول:
از رانندگي با سرعت بسيار باال خودداري نماييد.
از گاز دادن ناگهاني خودداري نماييد.
به مدت طوالني با دنده پايين رانندگي نکنيد.
از رانندگي با سرعت ثابت به مدت طوالني خودداري نماييد.
سیستم ترمزدستی نوع کاسهای داخل دیسک
خودروی شما مجهز به سیستم ترمز دستی نوع کاسه ای داخل دیسک می باشد .این نوع سیستم ترمز نیاز
به تعویض دورهای کفشکهای ترمز یا تعویض کفشک ترمز دستی و /یا کاسه دارد.
برای تعویض کفشکها به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
رانندگی با خودرو در کشورهای دیگر
قوانين مربوط به آن کشور را رعایت کرده و از وجود سوخت مناسب اطمينان حاصل نماييد f( .صفحه )500
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هشدار

پيشگيريهاي زير را مد نظر قرار دهيد.
عدم توجه به موارد زير ميتواند منجر به صدمات جسمي يا حتي مرگ گردد.
جهت استارت زدن خودرو
همیشه حین توقف با روشن بودن نشانگر " ،"READYپای خود را روی پدال ترمز نگه دارید .این کار از
خزش خودرو به جلو جلوگیری میکند.
جهت راندن خودرو
اگر با محل قرارگيري پدالهاي ترمز و گاز آشنا نيستيد ،و ممکن است پدال ها را اشتباه فشار دهید،
رانندگي نکنيد.
فشردن اشتباهي پدال گاز به جاي ترمز منجر به افزايش ناگهاني سرعت و در نتيجه تصادف ميشود.
حين دنده عقب گرفتن ،ممکن است بدن خود را چرخانده و در نتيجه پدالها را اشتباه فشار دهيد.
مطمئن شويد پدالها را به درستي فشارميدهيد.
حتي زماني که فقط اندکي خودرو را جابهجا ميکنيد ،در حالت صحیح رانندگی بنشینید به اين
ترتيب پدالهاي گاز و ترمز را به درستي فشار خواهيد داد.
پدال ترمز را با پاي راست فشار دهيد .فشار پدال ترمز با پاي چپ ،سرعت عکسالعمل در موقعيت
اضطراري را کاهش داده ،منجر به تصادف ميشود.
درصورتی که خودرو را فقط با موتور الکتریکی (موتور محرک) روشن کردهاید ،باید توجه کافی به
عابرین پیاده داشته باشید .به علت اینکه صدایی از موتور شنیده نمیشود ،با عابرین پیاده ممکن است
در مورد حرکت خودرو دچار اشتباه شوند.
از رانندگی یا توقف خودرو در نزدیکی (روی) مواد قابل اشتعال خودداری کنید سیستم اگزوز و دود
اگزوز بشدت داغ است .داغی این قطعات ممکن است منجر به آتش سوزی گردد اگر نزدیک به مواد
قابل اشتعال باشد.
حین رانندگی عادی ،سیستم هیبریدی را غیرفعال نکنید .غیرفعال کردن سیستم هیبریدی حین
رانندگی منجر به از دست دادن کنترل فرمان و ترمز نمیشود ،اما سیستمهای برقی فرمان در دسترس
نخواهد بود .درنتیجه فرمان گیری نرم سخت شده ،بنابراین باید خودرو را به شانه جاده کشیده و در
اولین فرصت در مکانی امن توقف نمایید.
عملکرد در شرایط اضطراری مثل وقتی که حین رانندگی عادی خودرو متوقف نمیشود f( .صفحه )439
حين رانندگي در سراشيبي تند ،از ترمز موتوري (کم کردن دنده) براي داشتن سرعت ايمن استفاده نماييد.
استفاده مداوم از ترمزها منجر به داغ کردن ترمزها و از دست دادن تأثير آنها ميگردد f( .صفحه )168
حين رانندگي از تنظيم صفحه نمایش ،موقعيت غربيلک فرمان ،صندلي ،آينههاي داخلي و بغل
خودداري نماييد.
اين کار می تواند منجر به از دست دادن کنترل خودروگردد.
هميشه از قرار داشتن دستها ،سر و ديگر اعضاي بدن سرنشينان داخل خودرو اطمينان حاصل نماييد.
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پیشگیریهای زیر را مد نظر قرار دهید.
عدم توجه به موارد زیر میتواند منجر به صدمات جسمی جدی و حتی مرگ گردد.
جهت راندن خودرو
با سرعتی بیش از سرعت مجاز رانندگی نکنید .حتی اگر سرعت مجاز قانونی به شما اجازه افزایش سرعت را
میدهد ،باسرعت بیش از ( 140Km/h)85mphرانندگی نکنید مگر اینکه خودروی شما دارای الستیکهای
با قابلیت حرکت در سرعت باال باشد .رانندگی باسرعت بیش از ( 140Km/h )85mphممکن است منجر
به خرابی الستیکها ،از دست دادن کنترل خودرو و احتمال آسیبهای جسمی شود .پیش از رانندگی در
چنین سرعتی با مرکز فروش الستیک تماس گرفته و مشخص نمایید آیا الستیکهای خودروی شما دارای
قابلیت حرکت با سرعت باال هستند یا خیر.
حین رانندگی در جادههای لغزنده
ترمزگيري ،گاز دادن و فرمان دادن ناگهاني ميتواند منجر به لغزش خودرو و کاهش توانایی راننده در
کنترل خودرو گردد.
گاز دادن ناگهاني ،ترمز موتوري به دليل تغيير دنده يا تغييرات دور موتور ميتوانند منجر به لغزيدن
خودرو گردد.
پس از رانندگي در چاله آب ،آرام پدال ترمز را فشارداده ،از عملکرد صحيح ترمزها اطمينان حاصل
نماييد .ترمزهاي خيس ،از عملکرد صحيح ترمز جلوگيري ميکنند .اگر فقط ترمزهاي يک سمت خيس
شده است و به درستي کار نميکند ،فرمانگیری تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
حين تعويض دنده
از حرکت خودرو به سمت عقب حين قرار داشتن دسته دنده در وضعيت رانندگي يا از حرکت خودرو
رو به جلو حين قرار داشتن دسته دنده در دنده عقب  Rجلوگيري نماييد.
درغیر اینصورت منجر به تصادف یا صدمه دیدن خودرو میشود.
حين حرکت خودرو از تغيير وضعيت به موقعیت پارک  ،Pخودداري نماييد.
اين کار منجر به صدمه ديدن گيربکس و درنتيجه از دست دادن کنترل خودرو ميگردد.
حین حرکت رو به جلو از تغییر وضعیت به دنده عقب  Rخودداری نمایید:
اين کار منجر به صدمه ديدن گيربکس شده و می تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو شود.
حين حرکت خودرو به سمت عقب از قرار دادن دنده در حالت  Dخودداري نماييد.
این کار منجر به صدمه دیدن گیربکس شده و میتواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو شود.
حین حرکت خودرو ،تغییر وضعیت به دنده خالص  Nمنجر به غیرفعال شدن سیستم هیبریدی
میگردد .حین انتخاب دنده خالص  Nترمز موتوری در دسترس نمیباشد.
مراقب باشيد حين فشردن پدال گاز ،دسته دنده را جابهجا نکنيد .جابهجا کردن دنده به هر دنده اي بجز
پارک  Pيا خالص  Nمنجر به افزايش شديد سرعت خودرو و در نتيجه تصادف و بروز صدمات جسمي
جدي يا حتي مرگ ميگردد.
در غیر اینصورت منجر به تصادف و بروز تصادفات جسمی جدی یا حتی مرگ میگردد.
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هشدار
پيشگيريهاي زير را مد نظر قرار دهيد.
عدم توجه به موارد زير ميتواند منجر به صدمات جسمي يا حتي مرگ گردد.
در صورت شنيدن صداي جيغ و کشيدگي (صداي نشانگر سایش لنت ترمزها)
دراولين فرصت ممکن لنت ترمزها را در نمايندگي مجاز تويوتا بازرسي نماييد.
در صورت عدم تعويض لنتها در زمان الزم ،روتور صدمه ميبيند.
رانندگي حین سایش بيش از حد لنت ترمزها و/یا ديسک ترمزها بسيار خطرناک است.
حين توقف خودرو
از گاز دادن به موتور خودداري نماييد.
در صورت قرار داشتن خودرو در هر دندهاي به جز پارک  Pيا خالص  ،Nخودرو به طور ناگهانی شتاب
گرفته و منجر به تصادف ميشود.
براي پيشگيري از تصادف به دليل خزش خودرو ،هميشه حين روشن بودن نشانگر" ،"READYپدال
ترمز را فشار داده ،درصورت لزوم ترمز دستي را درگیر کنيد.
در صورت توقف خودرو در شيب ،براي جلوگيري از تصادف به دليل حرکت خودرو به جلو يا عقب،
هميشه پدال ترمز را فشار داده و ترمز دستي را محکم درگير نماييد.
از دادن گاز بيش از حد به موتور یا باال بردن دور موتور خودداري نماييد.
باال بردن دور موتور حين توقف خودرو ميتواند منجر به داغ شدن بيش از حد سيستم اگزوز و در
نتيجه آتش گرفتن مواد قابل احتراق اطراف خودرو گردد.
حين توقف خودرو
حين قرار داشتن خودرو در نور آفتاب از قرار دادن عينک ،فندک ،اسپري يا قوطي نوشابه درون خودرو
اجتناب نماييد.
اين کار منجر به عواقب زير خواهد شد:
ممکن است گاز فندک يا اسپري نشت کرده ،منجر به آتش سوزي گردد.
دماي باالي داخل خودرو ميتواند منجر به تغيير شکل و ترک خوردن مواد پالستيکي عینک و
لنزهاي پالستیکی گردد.
قوطي نوشابه ممکن است بترکد ،منجر به ریختن مایع درون خودرو شده و همچنين ميتواند در
قطعات الکتريکي خودرو اتصالي ايجاد کند.
فندک ها را در خودرو جا نگذارید .اگر فندک درون جعبه داشبورد يا کف خودرو باشد ،ممکن است حين
قرار دادن وسايل یا تنظیم صندلی تصادفاْ روشن شده و منجر به آتش سوزيگردد.
از اتصال دیسک های چسبی به شيشه ها یا شیشه جلو خودداري نماييد .از قرار دادن خوشبو کننده هوا
روي جلو داشبورد يا داشبورد خودداري نماييد .دیسک های چسبی یا قوطی ها ميتوانند همانند لنز
عمل کرده ،منجر به آتش سوزي درون خودرو شوند.
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هشدار
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پيشگيريهاي زير را مد نظر قرار دهيد.
عدم توجه به موارد زير ميتواند منجر به صدمات جسمي يا حتي مرگ گردد.
حین پارک خودرو
درصورتی که شیشه انحناء دار یا خم با پوشش فلزی مانند پوشش نقرهای رنگ پوشیده شده از باز نگه
داشتن درب یا پنجره خودداری نمایید .انعکاس نور آفتاب ممکن است باعث شود شیشه مانند لنز عمل
کرده و ایجاد آتش سوزی کند.
همواره ترمزدستی را درگیر نمایید .دسته دنده را در موقعیت پارک  Pقرار دهید ،سیستم هیبریدی را
غیرفعال کرده و خودرو را قفل نمایید.
درصورت روشن بودن نشانگر " "READYخودرو را بدون مراقب ترک نکنید.
حین روشن بودن نشانگر " "READYیا بالفاصله پس از غیرفعال کردن سیستم هیبریدی از دست زدن
به لولههای اگزوز خودداری نمایید.
بیتوجهی به این مورد ممکن است باعث سوختگی گردد.
حین استراحت درون خودرو
همیشه سیستم هیبریدی را غیرفعال کنید .در غير اين صورت ،ممکن است تصادفي دسته دنده را
جابهجا کرده يا پدال گاز را فشار دهيد و درنتيجه منجر به تصادف شده يا می تواند به دلیل داغ شدن
بيش از حد سیستم هیبریدی منجر به آتش سوزی گردد .عالوه بر اين ،اگر خودرو در مکاني با تهويه
نامناسب پارک شده باشد ،ممکن است دود اگزوز جمع شده و وارد خودرو شود که می تواند منجر به
صدمات بسيار جدي جسمی يا حتي مرگ گردد.
حين ترمزگيري
حين خيس بودن ترمزها ،با دقت بيشتري برانيد.
زماني که ترمزها خيس هستند ،مسافت ترمزگيري افزايش مييابد و ميتواند منجر به عملکرد متفاوت
ترمزهاي يک سمت خودرو با سمت ديگر شود .همچنين ترمز دستي نيز می تواند خودرو را ایمن نگه ندارد.
اگر سیستم ترمز کنترلشونده به صورت الکترونیکی عمل نميکند ،از حرکت با فاصله کم با ديگر خودروها
اجتناب کرده و از رانندگي در سربااليي يا پيچهاي تند که نياز به ترمزگيري دارند خودداري نماييد.
در اين شرایط ،هنوز ترمزگيري ممکن است ،اما پدال ترمز بايد محکمتر از معمول فشار داده شود.
همچنين ،مسافت ترمزگيري افزايش مييابد .بالفاصله ترمزها را تعمير نماييد.
سیستم ترمز شامل دو سیستم هیدرولیک جداگانه است؛ اگر یکی از سیستمها 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.
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توجه
حين راندن خودرو
حين رانندگي از فشار همزمان پدال ترمز و گاز خودداري نماييد ،چرا که این کار نیروی محرکه را
محدود ميکند.
از فشار پدال گاز يا پدال گاز و پدال ترمز با هم برای نگه داشتن خودرو روی شیب خودداري نماييد.
حين پارک خودرو
هميشه دنده را در پارک  Pقرار دهيد .عدم توجه به اين مورد حين فشار تصادفي پدال گاز منجر به حرکت
خودرو به جلو يا افزایش سرعت ناگهانی خودرو ميگردد.
از صدمه زدن به قطعات خودرو اجتناب نماييد.
از چرخاندن کامل غربيلک فرمان در یک جهت و نگه داشتن درهمان حالت به مدت طوالنی خودداري نماييد.
اين کار منجر به صدمه ديدن موتور فرمان با نیروی کمکی ميشود.
حين رانندگي روي دست اندازهاي جاده ،تا جاي ممکن آهسته برانيد تا از صدمه ديدن چرخها ،زير
خودرو و ديگر قطعات جلوگيري شود.
در صورت پنچر شدن حين رانندگي
الستيک پنچر يا صدمه ديده ميتواند منجر به رخداد شرايط زير گردد .غربيلک فرمان را محکم گرفته و
به تدریج پدال ترمز را فشار دهيد تا سرعت خودرو کاهش يابد.
ممکن است کنترل خودرو سخت باشد.
ممکن است صداي غيرعادي از خودرو شنیده شود و خودرو بلرزد.
ممکن است خودرو به طور غير عادي به يک سمت کشيده شود.
اطالعات مربوط به عملکرد در صورت پنچر شدن ( fصفحه )471
رانندگي در جاده آب گرفته
از رانندگي بر روي جاده هاي آب گرفته پس از بارندگي شديد خودداري نماييد .اين کار منجر به وارد
آمدن صدمات جدی زیر به خودرو ميگردد:
متوقف شدن موتور
بوجود آمدن اتصال کوتاه در قطعات الکتريکي
صدمه ديدن موتور به دليل آب گرفتگی
در صورتي که در جاده آب گرفته رانندگي ميکنيد و خودرو آب گرفته است ،از نمايندگي مجاز تويوتا
بخواهيد که موارد زير را کنترل کند:
عملکرد ترمز
تغيير کيفيت و کميت روغن های مورد استفاده در موتور ،گیربکس هیبریدی و غیره.
شرايط روانکاري برای بلبرينگها و اتصاالت سيستم تعليق (در جای ممکن) و عملکرد تمامي اتصاالت،
بلبرينگها و غيره
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بار و وسايل
براي اطالع از پیشگیریهای مرتبط با بارگيري ،ظرفيت صندوق عقب و بار ،اطالعات زير را در نظر بگیرید:
ظرفیت و توزیع بار
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ظرفیت بار بستگی به وزن کلی سرنشینان دارد.
(ظرفیت بار) = (ظرفیت کلی بار) – (وزن کلی سرنشینان)
مراحل تشخیص ظرفیت صحیح بار
( )1عبارت «مجموع وزن سرنشینان و بار نباید بیش از  XXX Kgیا  XXXIbsباشد» را روی اسناد رسمی
خودرو قرار دهید.
( )2مجموع وزن راننده و سرنشینان سوار شده در خودرو را مشخص کنید.
( )3مجموع وزن راننده و سرنشینان را از  XXX Kgیا  XXXIbsکم کنید.
( )4مقدار بدست آمده ،مقدار مجاز بار و ظرفیت بار صندوق عقب برابر است.
به عنوان مثال اگر مقدار « »XXXبرابر با  1400Ibsباشد و پنج سرنشین با وزن  150Ibدر خودرو باشند.
مقدار مجاز بار و ظرفیت بار صندوق عقب ( )1400-750 )5X150( = 650Ibsمیشود.
( )5مجموع وزن وسایل و بار موجود در خودرو را مشخص نمایید .این وزن ممکن است بیش از مقدار مجاز بار
و ظرفیت بار صندوق عقب محاسبه شده در مرحله  4نباشد.
( )6اگر از خودرو به عنوان یدککش تریلر استفاده میکنید ،میزان باری از روی تریلر به خودرو شما منتقل
میشود .با مراجعه به این کتابچه چگونگی کاهش دادن بار و ظرفیت بار مجاز صندوق عقب خودرو را
مشخص نمایید f( .صفحه )158
تویوتا یدک کشیدن تریلر با خودرو را توصیه نمیکند .خودروی برای یدک کشیدن تریلر طراحی نشده است.

 .۴-۱ 156پیش از رانندگی
فرمول محاسبه وزن خودرو
ظرفیت بار
ظرفیت کلی بار (ظرفیت وزنی خودرو) ( fصفحه )498

اگر دونفر با مجموع وزن  A (kg).lbسوار خودرو شوند ،که ظرفیت کلی بار (وزن ظرفیت خودرو)B(kg).Ib
باشد ،مقدار مجاز بار و ظرفیت بار صندوق عقب  C(kg).Ibخواهد شد مانند زیر:
2
1
B* (Kg).Ib-A* (Kg).Ib=C*3 (Kg).Ib
وزن افراد=1*: A
ظرفیت کلی بار=2*: B
بار و بار صندوق عقب مجاز=3*: B
دراین صورت اگر سه سرنشین دیگر با مجموع وزن ) DIb-(kgسوار شوند ،مقدار بار مجاز و بار صندوق
عقب مجاز به ) EIb-(kgکاهش مییابد مانند زیر:
5
C(Kg).Ib- D*4(Kg).Ib=E* (Kg).Ib
وزن افراد اضافه شده =*4: D
بار و بار چمدان مجاز =*5: E

همانطور که در مثال فوق مالحظه کردید ،اگر تعداد سرنشینان افزایش یابد ،بار و بار صندوق عقب
تا مقدار برابر با وزن افزایش یافته افراد اضافه شده کاهش مییابد .به عبارت دیگر ،اگر افزایش تعداد
سرنشینان باعث افزایش ظرفیت کلی بار (مجموع وزن سرنشینان به اضافه بارو بار صندوق عقب) شود،
باید مقدار بار و وسایل خودرو را کاهش دهید.
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چيزهايي که نبايد درون صندوق عقب قرار داده شود
بارگيري اجسام زیر در صندوق عقب ميتواند منجر به آتش سوزي گردد:
ظروف محتوي بنزين
قوطی آرسول ()Aerosol
پيشگيريهاي مرتبط با بارگيري
پيشگيريهاي زير را در نظر بگیرید:
عدم توجه به موارد زير می تواند از فشار دادن صحيح پدال ها جلوگيري کرده ،ديد راننده را مسدود نموده
يا منجر به برخورد اجسام به راننده و سرنشينان ،در نتيجه تصادف ميگردد.
تا جاي ممکن بارها و وسايل را درون صندوق عقب قرار دهيد.
براي جلوگيري از سر خوردن وسایل به سمت جلو حين ترمزگيري ،از چیدن وسايل با ارتفاع زياد
درون صندوق عقب بزرگ شده خودداري نماييد .وسايل را تا جاي ممکن با ارتفاع کم و نزديک به
کف خودرو بچینید.
از قرار دادن بار و وسايل در مکانهاي زير خودداري نماييد:
روي پاي راننده
جلوي پاي سرنشين جلو يا صندلي هاي عقب (حين قرار دادن اجسام)
روي طاقچه عقب
روي جلو داشبورد
روي داشبورد
درون جعبههای نگهدارنده بدون درپوش
تمام وسايل را در کابین خودرو محکم کنيد.
ً
حين تا کردن صندليهاي عقب ،اجسام بلند را مستقيما پشت صندليهاي جلو قرار ندهيد.
هرگز به هيچ کسي اجازه ندهيد درصندوق عقب بزرگ شده بنشيند .اين محل براي نشستن سرنشينان
طراحي نشده است .آنها بايد در صندلي خود نشسته و کمربند ايمني خود را ببندند.
ظرفیت و توزیع بار
حداکثر وزن اکسل یا وزن کلی خودرو را افزایش ندهید.
حتی اگر وزن کلی سرنشینان و بار خودرو کمتراز ظرفیت کلی بار باشد ،از قرار دادن بارها به طور
نامساوی خودداری نمایید .بارگیری نامناسب ممکن است باعث از دست دادن کنترل فرمان یا ترمز
شده و ممکن است منجربه آسیبهای جسمی جدی یا مرگ گردد.
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محدودیتهای بار خودرو
محدودیتهای بار خودرو شامل ظرفیت کلی بار ،ظرفیت نشستن ،ظرفیت یدک کشیدن و ظرفیت
بار میباشد.
ظرفیت کلی بار (ظرفیت وزنی خودرو) f( :صفحه )498
ظرفیت کلی بار یعنی مجموع وزن سرنشینان ،بار و وسایل
ظرفیت نشستن :پنج سرنشین ( 2نفر درجلو 3 ،نفر در عقب)
ظرفیت نشستن یعنی حداکثر تعداد سرنشینان با متوسط وزن تخمینی هرفرد به اندازه )68Kg(.150 lb
ظرفیت یدک کشیدن
تویوتا یدک کشیدن تریلر را به وسیله خودرو توصیه نمیکند.
ظرفیت بار
ظرفیت بار ممکن است بسته به وزن و تعداد سرنشینان افزایش یا کاهش یابد.
ظرفیت کلی بار و ظرفیت نشستن
این جزئیات در بخشهای الستیک و برچسبهای اطالعات بارگیری توضیح داده میشود f( .صفحه )416
هشدار
بارگیری بیش از اندازه خودرو
از بارگیری بیش از اندازه خودرو خودداری نمایید.
ممکن است نه تنها الستیکها صدمه ببینند ،بلکه ممکن است توانایی ترمزگیری و فرمان گیری نیز
کاهش یافته و منجربه تصادف گردد.
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يدک کشيدن تريلر
تويوتا يدک کشيدن تريلر با خودرو را توصيه نميکند ،همچنين تویوتا نصب يدک کش با استفاده
از نگه دارنده یدک کش براي حمل ويلچر ،اسکوتر ،دوچرخه و غيره را توصيه نميکند .خودروی
شما براي يدک کشيدن و براي نصب نگه دارند ه حمل اجسام طراحي نشده است.
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یدک کردن از جلو
خودروی شما برای یدک کردن از جلو (چهارچرخ روی زمین) با کاروان موتوردار طراحی نشده.

توجه
از یدک کشیدن خودرو با چهار چرخ روی زمین خودداری نمایید.
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سوئیچ موتور
درصورت حمل سوئیچ معمولی با خود عملکردهای زیر را انجام دهید ،سیستم هیبریدی را فعال
کرده یا موقعیت سوئیچ موتور را تغییر دهید.
فعال کردن سیستم هیبریدی
1
2
3

4

 5روشن شدن نشانگر " "READYرا بررسی نمایید.
درصورت خاموش بودن نشانگر " "READYخودرو حرکت نمیکند.
غیرفعال کردن سیستم هیبریدی
1
2
3
4

خودرو را به طور کامل متوقف نمایید.
دسته دنده را در موقعیت پارک  Pقرار دهید.
ترمز دستی را درگیر نمایید f( .صفحه )171
سوئیچ موتور را فشار دهید.
اطالعات مربوط به رانندگی روی صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده میشود.
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درگیر بودن ترمز دستی را بررسی نمایید.
قرار داشتن دسته دنده در موقعیت پارک  Pرا بررسی نمایید.
پدال ترمز را محکم فشار دهید.
پیغامهایی به ترتیب مانند چگونگی فعال کردن سیستم هیبریدی و تغییر وضعیت به حالت تجهیزات
جانبی  ACCESSORYروی صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده میشود.
سوئیچ موتور را فشار دهید.
درصورت روشن بودن نشانگر " ،"READYسیستم هیبریدی به طور عادی کار میکند.
تا روشن شدن نشانگر " "READYپای خود را روی پدال ترمز نگه دارید.
سیستم هیبریدی را میتوان از هر موقعیت سوئیچ موتور فعال کرد.
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تغییر وضعیت سوئیچ موتور
با فشار دادن سوئیچ موتور و آزاد کردن پدال ترمز وضعیت سوئیچ موتور را میتوان تغییر داد( .وضعیت سوئیچ
موتور هربار با فشار دادن سوئیچ تغییر میکند).

وضعیت خاموش (*)OFF

از چراغهای فالشر (احتیاط) میتوان استفاده نمود.

وضعیت تجهیزات جانبی ()ACCESSORY

برخی تجهیزات الکتریکی همچون سیستم صوتی قابل
استفاده هستند.
پیغام چگونگی فعال کردن سیستم هیبریدی ،روی
صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده میشود.

وضعیت روشن ()ON

تمام تجهیزات الکتریکی قابل استفاده هستند.
پیغام چگونگی فعال کردن سیستم هیبریدی روی
صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده میشود.
* :درصورت غیرفعال کردن سیستم هیبریدی و قرار داشتن دسته دنده در موقعیتی غیر از پارک  ،Pسوئیچ
موتور در موقعیت تجهیزات جانبی ( ACCESSORYنه موقعیت خاموش  )OFFقرار میگیرد.

پیغام چگونگی غیرفعال کردن سیستم هیبریدی در حالیکه دسته دنده در موقعیتی غیر از
پارک  Pباشد.
در صورت غیرفعال بودن سیستم هیبریدی با قرار داشتن دسته دنده در موقعیتی غیراز پارک ، Pپیغام تغییر
وضعیت دسته دنده به پارک  Pروی صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده میشود .دراین لحظه ،سوئیچ
موتور به موقعیت خاموش  OFFباز نمیگردد .درعوض در موقعیت تجهیزات جانبی  ACCESSORYقرار
میگیرد.
برای قرار دادن سوئیچ در موقعیت  OFFمراحل زیر را انجام دهید.
 1درگیر بودن ترمز دستی را بررسی نمایید.
 2دسته دنده را در موقعیت پارک  Pقرار دهید.
 3نمایش پیغام " "TURN POWER OFFرا روی صفحه نمایش چندمنظوره بررسی کرده و سپس یکبار
سوئیچ موتور را فشار دهید.
 4لغو شدن پیغام " "TURN POWER OFFرا روی صفحه نمایش چند منظوره بررسی نمایید.
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عملکرد خاموش شدن اتوماتیک سوئیچ موتور
در صورتیکه خودرو در وضعیت تجهیزات جانبی  ACCESSORYبه مدت بیش از  20دقیقه قرار گرفته
باشد یا در وضعیت روشن ( ONسیستم هیبریدی غیرفعال است) به مدت بیش از یک ساعت در حالیکه
دسته دنده در موقعیت پارک  pباشد قرار گرفته باشد ،سوئیچ موتور به طور اتوماتیک در موقعیت خاموش
 offقرار میگیرد .با این وجود این عملکرد نمیتواند از خالی شدن شارژ باتری (12ولتی) کام ً
ال جلوگیری
نماید .درصورت غیرفعال بودن سیستم هیبریدی سوئیچ موتور را به مدت طوالنی در وضعیت تجهیزات
جانبی  ACCESSORYیا روشن  ONقرار ندهید.
صداها و لرزشهای مربوط به خودروی هیبریدی
 fصفحه 72
خالی شدن باتری سوئیچ الکترونیکی
 fصفحه 108
درصورت کاهش دمای محیط مانند شرایط رانندگی در فصل زمستان
حین فعال کردن سیستم هیبریدی ،ممکن است زمان چشمک زدن نشانگر " "READYبه طول انجامد از
خودرو خارج شوید تا زمانیکه نشانگر" "READYروشن بماند (چشمک نزند) دراین حالت میتوانید خودرو
را حرکت دهید.
شرایط مؤثر بر عملکرد
 fصفحه 124
نکاتی برای عملکرد ورود
 fصفحه 125
اگر سیستم هیبریدی فعال نشود.
سیستم ایموبالیزر (ضد سرقت) ممکن است فعال نشود f( .صفحه )78
با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
قرار داشتن دسته دنده در موقعیت پارک  Pرا بررسی نمایید .اگر دسته دنده در موقعیتی غیر از  Pباشد
ممکن است سیستم هیبریدی فعال نشود.
قفل فرمان
پس از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت خاموش  OFFو باز و بسته نمودن دربها ،غربیلک فرمان از
طریق عملکرد قفل فرمان قفل میشود .فعال کردن مجدد سوئیچ موتور قفل فرمان را به طور اتوماتیک
باز میکند.
درصورتی که قفل فرمان آزاد نمیشود.
پیغام روی صفحه نمایش چندمنظوره به اطالع راننده میرساند
که غربیلک فرمان قفل شده است.
قرار داشتن دسته دنده در موقعیت پارک  Pرا بررسی نمایید.
حین چرخاندن غربیلک فرمان به چپ و راست ،سوئیچ موتو را
فشار دهید.
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پیشگیری از داغ شدن بیش از حد موتور قفل فرمان
براي پيشگيري از داغ شدن بيش از حد موتور قفل فرمان ،اگر در مدت زماني کوتاه سیستم هیبریدی به
دفعات فعال و غیرفعال شود ،عملکرد موتور قفل غربيلک به تعویق می افتد در این صورت ،مانع از عملکرد
سیستم هیبریدی شوید .پس از حدود  10ثانيه ،موتور قفل فرمان ،عملکرد خود را از سر ميگيرد.
زمانی که پیغام درخواست بازرسی سیستم کلید هوشمند روی صفحه نمایش چند منظوره نمایش
داده میشود.
سيستم ممکن است معيوب شده باشد .براي بازرسي خودرو بالفاصله به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه
نماييد.
اگر نشانگر " "READYروشن نشود.
درحوادثی که نشانگر " "READYروشن نشود حتی پس از انجام صحیح مراحل استارت زدن خودرو ،بالفاصله
با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
درصورت وجود نقص فنی در سیستم هیبریدی
 fصفحه 455
درصورت خالی شدن باتری سوئیچ الکترونیکی
 fصفحه 423
عملکرد سوئیچ موتور
وقتي با سوئيچ موتور کار ميکنيد ،يک فشار کوتاه کافي است .اگر سوئيچ نادرست فشار داده شود ،ممکن
است سیستم هیبریدی فعال نشود يا وضعيت سوئيچ موتور تغيير نکند .فشار دادن و نگه داشتن سوئيچ
الزم نيست.
در صورت اقدام به فعال کردن مجدد سیستم هیبریدی بالفاصله پس از خاموش کردن موتور ،در برخي
مواقع ممکن است سیستم هیبریدی فعال نشود .پس از خاموش کردن موتور ،پيش از فعال کردن مجدد
سیستم هیبریدی ،چند ثانیه منتظر بمانيد.
درصورتی که سیستم کلید هوشمند در تنظیمات سفارشی سازی غیرفعال شده است .
 fصفحه 485
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هشدار

توجه
جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری 12ولتی
حین عدم عملکرد سیستم هیبریدی از قرار دادن سوئیچ در وضعيت تجهيزات جانبي ACCESSORY
يا روشن  ONبه مدت طوالني خودداري نماييد.
از غیر فعال کردن سیستم هیبریدی حین قرار داشتن دسته دنده در هرموقعیتی غیراز پارک  Pخودداری
نمایید .اگر سیستم هیبریدی را حین قرار نداشتن دسته دنده در پارک  Pغیرفعال کنید ،سوئیچ موتور
خاموش نشده ،بلکه در عوض به موقعیت تجهیزات جانبی  ACCESSORYتغییر حالت میدهد .اگر
خودرو در حالت  ACCESSORYباقی بماند ممکن است باتری  12ولت خالی شود.
حین فعال کردن سیستم هیبریدی
از فشار دادن غیرضروری پدال گاز خودداری نمایید.
اگر فعال کردن سیستم هیبریدی سخت شده ،بالفاصله برای بازرسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا
مراجعه نمایید.
عالئم نشانگر نقص فنی سوئيچ موتور
اگر سوئيچ موتور به نظر متفاوت از حالت عادي عمل ميکند ،مثل اينکه سوئيچ اندکي حالت چسبنده دارد،
ممکن است نقص فنی در سوئيچ وجود داشته باشد ،بالفاصله با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
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حین فعال کردن سیستم هیبریدی
همیشه پس از نشستن روی صندلی راننده ،سیستم هیبریدی را فعال نمایید .تحت هیچ شرایطی پدال
گاز را حین فعال کردن سیستم هیبریدی فشار ندهید.
این کار میتواند منجربه تصادف و درنتیجه آسیبهای جسمی جدی یا حتی مرگ شود.
هشدار حين رانندگي
در صورتي که حين حرکت خودرو ،سیستم هیبریدی دچار نقص شده است ،پیش از توقف کامل خودرو
در مکاني امن از قفل يا باز کردن درب ها خودداري نماييد .در اين حالت فعال نمودن قفل فرمان ممکن
است منجر به تصادف و در نتيجه صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.
غیرفعال نمودن سیستم هیبریدی در موقعیت اضطراری
اگر حين رانندگي ميخواهيد در موقعيتي اضطراري سیستم هیبریدی را غیرفعال نماييد ،سوئيچ موتور را
به مدت  2ثانيه فشار داده و نگه داريد؛ يا سه بار یا بیشتر پشت سرهم کوتاه فشار دهيد f( .صفحه )439
با اين وجود ،حين رانندگي بجز در مواقع اضطراري به سوئیچ دست نزنید .غیرفعال کردن سیستم
هیبریدی حين رانندگي منجر به از دست دادن کنترل فرمان يا ترمزها نميشود ،اما نيروي کمکي اين
فرمانگیری از دست میرود .درنتيجه فرمان دادن نرم به سختي انجام ميشود ،بنابراين در اولين فرصت
ممکن خودرو را در مکاني ايمن پارک کرده و متوقف نماييد.
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حالت رانندگی ( EVخودروی برقی)
درحالت رانندگی  ،EVنیروی برق به وسیله باتری هیبریدی (باتری محرک) تأمین میگردد ،و فقط
موتور برقی (موتور محرک) برای راندن خودرو استفاده میشود.
این حالت به شما اجازه میدهد در مناطق مسکونی صبح خیلی زود و دیر هنگام در شب یا
پارکینگهای سرپوشیده و غیره رانندگی نمایید .بدون اینکه نگران سرو صدا و گازهای آالینده
باشید.
بااین وجود در صورت قرار داشتن خودرو در نزدیکی سیستمهای فعال هشدار ،ممکن است از
خودرو صدایی شنیده شود.

روشن /خاموش کردن حالت رانندگی EV

در صورت روشن بودن حالت رانندگی  ،EVپیغام
قرار داشتن خودرو در حالت  EVروی صفحه نمایش
چندمنظوره ظاهر میشود.
با فشار دادن کلید وضعیت خودرو از حالت رانندگی EV
به حالت رانندگی نرمال تغییر پیدا میکند (استفاده از
موتوربنزینی و موتور برقی ([موتور محرک]))

شرایطی که درآن حالت رانندگی  EVفعال نمیشود.
درشرایط زیر ممکن است حالت رانندگی  EVفعال نشود .اگر این حالت فعال نشود ،صدای آژیر شنیده شده
و پیغامی روی صفحه نمایش چندمنظوره ظاهر میشود.
درجه حرارت سیستم هیبریدی باال است.
خودرو در زیر نور آفتاب پارک شده ،رانندگی روی تپه ،رانندگی با سرعت باال و غیره
درجه حرارت سیستم هیبریدی پایین است.
خودرو در دمایی پایینتر از  32° F 0°Cبه مدت طوالنی پارک شده و غیره
موتور بنزینی گرم شده است.
سطح باتری هیبریدی (باتری محرک) پایین است.
سطح نمایش داده شده از انرژی باقی مانده در باتری در مانیتور انرژی روی صفحه نمایش چندمنظوره
پایین است f( .صفحه )98
سرعت خودرو باال است.
پدال گاز محکم فشرده شده یا خودرو روی سطح شیبدار قرار دارد و غیره
از سیستم مه زدایی شیشه جلو استفاده شده است.
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پیشگیریهای حین رانندگی
حین رانندگی درحالت  EVهیچ صدایی از موتور شنیده نمیشود .در نتیجه عابرین پیاده ،دوچرخه
سواران یا افراد دیگر و خودروهای اطراف ممکن است از شروع به حرکت خودرو و یا نزدیک شدن خودرو
به آنها اطالع پیدا نکنند  .بنابراین درصورت رانندگی حتی اگر سیستم نزدیک شدن به خودرو فعال
باشد ،مراقبت بیشتری داشته باشید.
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تغییر به حالت رانندگی  EVدر صورت سرد بودن موتور بنزینی
در حالی که موتور بنزینی سرد است اگر سیستم هیبریدی را فعال کنید ،موتور بنزینی پس از مدت
کوتاهی برای گرم شدن به طور اتوماتیک روشن میشود .دراین صورت شما نمیتوانید به حالت رانندگی
 EVتغییر وضعیت دهید .پس از فعال کردن سیستم هیبریدی و روشن شدن نشانگر " ، "READYپیش
از قرار گرفتن موتور بنزینی درحالت رانندگی  ،EVکلید حالت رانندگی  EVرا فشار دهید.
لغو اتوماتیک حالت رانندگی EV
درصورت رانندگی درحالت رانندگی  ،EVتحت شرایط زیر ممکن است موتور بنزینی به طور اتوماتیک
مجدد روشن شود .حین لغو حالت رانندگی  EVصدای آژیر شنیده شده و چراغ نشانگر حالت رانندگی EV
چشمک زده و سپس خاموش میشود.
سطح باتری هیبریدی (باتری محرک) پایین است.
سطح نمایش داده شده از انرژی باقی مانده در باتری در مانیتور انرژی روی صفحه نمایش چندمنظوره
پایین است f( .صفحه )98
سرعت خودرو باالست.
پدال گاز محکم فشرده شده یا خودرو در حال حرکت در سرباالیی قرار دارد و غیره.
مسافت قابل رانندگی ممکن حین رانندگی درحالت EV
مسافت قابل رانندگی ممکن درحالت رانندگی  EVاز چند صد متر تا حدود  )miles 1.3( 2KMاست .با این
وجود بسته به شرایط خودرو ،در صورت استفاده نکردن از حالت رانندگی  EVموقعیتهایی به وجود میآید.
(مسافت قابل رانندگی بستگی به سطح انرژی باتری هیبریدی [باتری محرک] و شرایط رانندگی دارد).
مصرف اقتصادی سوخت
سیستم هیبریدی برای رسیدن به بهترین مصرف اقتصادی سوخت درحالت رانندگی نرمال طراحی شده
است (با استفاده از موتور بنزینی و موتور برقی [موتور محرک] ) رانندگی درحالت  EVبیش از حد الزم
ممکن است مصرف سوخت را افزایش دهد.
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گیربکس هیبریدی
تغییر وضعیت دنده

زماني که سوئيچ موتور در وضعيت روشن “ ”ONقرار دارد ،پدال ترمز را فشار داده و دنده را جابهجا
نماييد.
حين تغییر موقعیت بین  Pو  ،Dاز توقف کامل خودرو اطمینان حاصل نمایید.
عملکرد وضعيت دسته دنده
وضعيت دنده

عملکرد
پارک خودرو يا فعال کردن سیستم هیبریدی

R

دنده عقب

P
N

خالص

D

رانندگي عادي*

B

وضعیت ترمز موتوری

* :برای بهینهسازی مصرف سوخت و کاهش سروصدا ،برای رانندگی عادی دسته دنده را در موقعیت  Dقرار دهید.
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انتخاب حالت رانندگی ECO
انتخاب حالت  Ecoبه کاهش مصرف سوخت در طی مسافت هایی که نیاز به تغییر سرعت مکرر دارد کمک
میکند.

فعال و غیرفعال کردن حالت رانندگی ECO

درصورت فعال کردن حالت رانندگی  ،ECOپیغام حالت
رانندگی  ECOروی صفحه نمایش چندمنظوره ظاهر میشود.
با فشار دادن کلید از حالت رانندگی  ECOبه حالت رانندگی
عادی تغییر وضعیت دهید.

عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) درحالت رانندگی ECO
جهت افزایش راندمان مصرف سوخت ،حالت  ،Ecoعملکرد سرمایش /گرمایش و سرعت فن سیستم تهویه

هشدار
درصورت رانندگی روی جاده لغزنده
از تغییر سرعت یا جابه جا کردن دسته دنده بهطور 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 میگردد.
توجه
پیشگیریهای مرتبط با شارژ باتری هیبریدی (باتری محرک)
درصورت قرار داشتن دسته دنده در موقعیت دنده خالص  ،Nحتی اگر موتور در حال کار باشد ،باتری
هیبریدی (باتری محرک) شارژ نمیشود .بنابراین اگر خودرو به مدت طوالنی در موقعیت دنده خالص
 Nقرار بگیرد ،شارژ باتری هیبریدی (باتری محرک) خالی میشود و در نتیجه خودرو استارت نمیخورد.

رانندگی

هوای مطبوع (ایرکاندیشن) را کنترل میکند f( .صفحه  .)332جهت بهینهسازی عملکرد سیستم تهویه
هوای مطبوع (ایرکاندیشن) ،سرعت فن را تنظیم کرده یا حالت  Ecoرا غیرفعال نمایید.
اگر دسته دنده از موقعیت پارک  Pخارج نمیشود.
 fصفحه 484
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اهرم دسته راهنما
دستورالعمل عملکردی
گردش به راست
تغيير خط حرکت به راست (دسته را اندکي فشار
داده و رها کنید)
چراغهای راهنمای سمت راست  ۳بار چشمک میزند.
تغيير خط حرکت به چپ (دسته را اندکي فشار داده
و رها کنید)
چراغهاي راهنماي سمت چپ  ۳بار چشمک ميزنند.
گردش به چپ

دسته راهنما زمانی عمل میکند که
سوئیچ موتور در موقعیت روشن  ONباشد.
اگر چراغهاي راهنما سريعتر از معمول چشمک ميزنند.
سالم بودن و نسوختن المپ چراغهاي راهنماي جلو و عقب را کنترل نماييد.
اگر قبل از تغییر الین ،چشمک زدن چراغهای راهنما متوقف شود.
دسته را مجددا ً درگیر نمایید.
برای قطع کردن حالت چشمک زدن چراغهای راهنما حین تغییر الین
دسته را در جهت مخالف درگیر نمایید.
سفارشی سازی
تعداد دفعات چشمک زدن چراغهای راهنما حین تعویض الین میتواند تغییر یابد.
(مشخصههای سفارشیسازی :صفحه )529
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ترمز دستی
دستورالعملهای عملکردی
برای درگیر نمودن ترمز دستی ،حین فشار دادن پدال
ترمز با پای راست ،پدال ترمز دستی را با پای چپ
کام ً
ال فشار دهید.
(فشار دادن مجدد ،پدال ترمز دستی را آزاد میکند).

کانادا

ایاالت متحده
آمریکا

ترمز دستی ،آژیر هشدار را درگیر میکند.
 fصفحه 242
توجه
پيش از رانندگي
ترمز دستي را کام ً
ال آزاد نماييد.
رانندگي با خودرو حين درگير بودن ترمز دستي منجر به داغ شدن بيش از حد قطعات ترمز شده ،بر
عملکرد ترمزگيري تأثير گذاشته و منجر به افزايش سايش ترمزها ميگردد.

رانندگی

 fصفحه 444، ۴۵۵
استفاده در فصل زمستان
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کلید (دسته) چراغهاي جلو
چراغهاي جلو به طور دستي یا اتوماتيک عمل ميکنند.
دستورالعمل عملکردی
انتهاي دسته را بچرخانيد تا چراغها به نحو زير عمل کنند:
چراغهای جلو ،چراغهای روشنایی روز و
تمام چراغهای زیر بطور اتوماتیکی روشن
و خاموش میشوند( .درصورت قرار داشتن
سوئیچ موتور در موقعیت روشن ")"ON
چراغهای کوچک ،ترمز ،عقب ،چراغهای
پالک راهنمایی و رانندگی ،چراغهای
روشنایی روز و چراغهای جلو داشبورد
روشن میشوند.
چراغهای جلو و تمام چراغهای فوق
(به جز چراغهای روشنایی روز) روشن
میشود.
 :*1چراغهای روشنایی روز خاموش
میشوند.
 :*2چراغهای روشنایی روز روشن میشوند.
 :*1مخصوص ایاالت متحده آمریکا
 :*2مخصوص کشور کانادا
روشن کردن چراغهاي جلو نور باال
حين روشن بودن چراغهاي جلو ،دسته را از خود دور
کنید تا چراغ های نور باال را روشن نماييد.
اهرم را به سمت خود و وسط بکشيد تا چراغهاي جلو
نور باال خاموش شوند.
اهرم را به سمت خود کشيده و رها کنيد تا چراغهاي
جلو ی نور باال يکبار چشمک بزنند.

در زمان خاموش یا روشن بودن چراغهای جلو ،میتوانید از چراغهای نور باال در حالت چشمک زدن
استفاده نمایید.
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سیستم چراغ روشنایی روز
پ هالوژنی
خودروهای مجهز به چراغهای روشنایی روز با الم 
برای اینکه خودروی شما برای دیگر رانندگان قابل مشاهده باشد هرگاه سیستم هیبریدی فعال شود و ترمز
دستی آزاد گردد .چراغهای جلو نور باال به طور اتوماتیک (با کاهش شدت نور) روشن میشوند .چراغهای
روشنایی روز برای استفاده در شب طراحی نشدهاند.
خودروهای مجهز به چراغهای روشنایی روز با المپ LED
برای اینکه خودرو شما برای دیگر رانندگان قابل مشاهده باشد هرگاه سیستم هیبریدی فعال شود و
ترمزدستی آزاد گردد چراغهای ترمز به طور اتوماتیک (با افزایش شدت نور) روشن میشوند .چراغهای
روشنایی روز برای استفاده در شب طراحی نشدهاند.
ایاالت متحده آمریکا :با استفاده از عملکرد کلید ،میتوان چراغهای روشنایی روز را خاموش نمود.
در مقایسه با چراغهای جلو روشن ،سیستم چراغهای روشنایی روز از مقاومت بیشتری برخوردارند و انرژی
برق کمتری مصرف میکنند ،بنابراین به مصرف بهینه سوخت کمک مینمایند.
سنسور کنترل چراغهای جلو
اگر جسمی روي سنسور قرار گيرد ،يا هر چيزی به شيشه جلو
متصل شود ،سنسور به درستي عمل نميکند.
اين اجسام در شناسایی میزان نور محیط به وسیله سنسور
تداخل ایجاد میکنند و منجر به نقص فنی یا عملکرد نادرست
چراغ های جلو اتوماتیک می شوند.
سیستم خاموش شدن اتوماتیک
درصورت روشن بودن چراغهای جلو :پس از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت تجهیزات جانبی
 ACCESSORYیا خاموش  OFFو باز کردن و بستن درب ،چراغهای جلو و عقب  30ثانیه خاموش
میشوند( .اگر پس از بستن تمامی دربها کلید روی سوئیچ  ۲بار فشار داده شود ،چراغها بالفاصله
خاموش میشوند).
فقط درصورت روشن بودن چراغهای عقب :پس از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت تجهیزات جانبی
 ACCESSORYیا خاموش  OFFو باز کردن درب راننده ،چراغهای عقب به طور اتوماتیک خاموش
میشوند.
برای روشن کردن مجدد چراغها ،سوئیچ موتور را در موقعیت روشن  ONقرار دهید ،یا یکبار کلید چراغ را
بازگردید.
یا
در موقعیت خاموش قرار داده و سپس به موقعیت
اگر یکی از دربها یا درب صندوق عقب باز نگه داشته شود ،پس از  20دقیقه چراغها به طور اتوماتیکی
خاموش میشوند.
آژیر یادآوری چراغها (به جز زمانی که کلید چراغ در موقعیت  AUTOباشد).
درصورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت خاموش  OFFیا تجهیزات جانبی  ACCESSORYو باز
کردن درب راننده در حالیکه چراغها روشن هستند ،آژیر به صدا در میآید.
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عملکرد حفظ باتری
در شرایط زیر جهت جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری خودرو پس از  20دقیقه چراغهای روشن مانده و
به طور اتوماتیک خاموش میشوند:
چراغهای جلو و/یا چراغ عقب روشن باشند.
سوئیچ موتور در موقعیت تجهیزات جانبی  ACCESSORYیا خاموش  OFFباشد .درهرکدام از شرایط
زیر این عملکرد لغو میگردد.
درصورت قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت روشن ON
درصورت درگیر کردن کلید چراغ
درصورت بازکردن یا بستن درب یا درب صندوق عقب
سفارشی سازی
تنظيمات (به طور مثال حساسيت سنسور نور) قابل تغيير است.
(مشخصه های سفارشي سازي f :صفحه )529
توجه
جهت پیشگیری از خالی شدن باتری  12ولتی
از روشن گذاشتن چراغها طوالنی تر از حد مورد نیاز حین غیرفعال بودن سیستم هیبریدی خودداری نمایید.
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چراغهای نورباالی اتوماتیک*
چراغهاي نورباالی اتوماتیک با استفاده از سنسور دوربین داخل خودرو ،میتواند روشنایی چراغهای خیابان،
چراغهای جلو و نور چراغهای خودروهای جلویی و غیره را تشخیص داده و در صورت لزوم چراغهای نورباال
را بهطور اتوماتیک روشن و خاموش نماید.
فعال کردن سیستم چراغهای نورباالی اتوماتیک
1

کلید (دسته) چراغهای جلو را در موقعیت AUTO
قرار دهید.
4

حین روشن بودن چراغهای جلو بطور اتوماتیک،
نشانگر چراغهای نورباالی اتوماتیک نیز روشن شده که
نشاندهنده فعال بودن سیستم میباشد.

* :درصورت مجهز بودن

رانندگی

2

دسته را از خود دور کنید.
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شرایط روشن و خاموش کردن چراغهای نورباالی اتوماتیک
درصورت عمل کردن به تمام شرایط زیر ،چراغهای نورباال بهطور اتوماتیک روشن میشوند:
سرعت خودرو بیش از ( 34 km/h )21 mphباشد.
محدوده روبروی خودرو تاریک باشد.
چراغهای جلو یا عقب خودروهای جلو یا روبرویی خاموش باشد.
تعداد کمی از چراغ خیابان در مسیر روبرو روشن باشند.
درصورت عمل کردن به یکی از شرایط زیر ،چراغهای نورباال بهطور اتوماتیک خاموش میشوند:
سرعت خودرو کمتر از ( 27 km/h )17 mphباشد.
محدوده روبروی خودرو تاریک نباشد.
چراغهای جلو و عقب خودروهای جلویی یا روبرو روشن باشند.
تعداد زیادی از چراغهای خیابان در مسیر روبرو روشن باشند.
روشن و خاموش کردن دستی چراغهای نورباال
تغییر به موقعیت نور پایین
اهرم را به طرف موقعیت اصلی خود بکشید.

تغییر به موقعیت نور باال
بچرخانید.
کلید (دسته) ،چراغ را به موقعیت
نشانگر چراغهای نور باال اتوماتیک خاموش شده و
نشانگر چراغهای نور باال روشن خواهد شد.
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چراغهای نورباالی اتوماتیک زمانی عمل میکند که
سوئیچ موتور در موقعیت روشن " "ONقرار 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 خودرو دیگر به جلوی خودروی شما
درصورتی که خودروهای جلویی یا از روبرو بدلیل پیچهای پی در پی ،عالئم جادهای یا درختان کنار جاده از
محدوده دید خارج شوند.
درصورتیکه خودروهای روبرو از الینهای جانبی به الین حرکت شما تغییر مسیر دهند.
درصورت روشن نبودن چراغ خودروهای جلو یا روبرویی
اگر خودروی روبرویی بدون روشن کردن چراغهای جلو از چراغ مهشکن استفاده کند ممکن است چراغهای
نورباالی خودروی شما خاموش شود.
چراغ خانهها ،چراغهای خیابان ،چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی و روشنایی بیلبوردها یا تابلوها باعث خاموش شدن
چراغهای نورباال میشود.
عوامل زیر بر مدت زمان روشن یا خاموش بودن چراغهای نورباال تأثیر میگذارد.
روشنایی چراغهای جلو ،چراغهای مهشکن و چراغهای عقب خودروهای جلو و روبرویی
حرکت و جهت خودروهای جلو و روبرویی
درصورت روشن بودن فقط چراغهای خودروهای جلو و روبرویی
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 ،چراغهای نورباال روشن یا خاموش میشوند.
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در شرایط زیر ،سیستم قادر به تشخیص صحیح سطح روشنایی اطراف نمیباشد و ممکن است درصورت نزدیک
شدن عابرین پیاده ،چراغهای جلو به نورباال تغییر وضعیت دهند یا چشمک بزنند .بنابراین ،چراغهای نورباال را بطور
دستی روشن و خاموش نمایید و به سیستم چراغهای نورباالی اتوماتیک وابسته نباشید.
شرایط هوایی نامساعد (بارش باران ،برف ،وجود مه ،طوفان شن و غیره)
پوشانده شدن شیشه جلو بوسیله قطرات بخار ،آب ،یخ و آلودگی
خراشیده شدن و خرابی شیشه جلو
سنسور دوربین کثیف یا تغییر شکل داده باشد.
درجه حرارت بسیار باالی سنسور دوربین
میزان روشنایی محیط اطراف برابر با روشنایی چراغهای جلو ،چراغهای عقب یا چراغهای مهشکن باشد.
چراغهای جلوی خودروهای جلویی خاموش ،کثیف ،دارای تغییر رنگ یا بدرستی کار نمیکنند.
حین عبور از مناطقی که بطور متناوب بین روشنایی و تاریکی تغییر میکنند.
حین رانندگی در سرباالیی و سرازیری مکرر یا پی در پی یا عبور از جادههایی با سطح ناهموار ،یا دارای دستانداز
(مانند جادههای پوشیده از سنگریزه ،شن و غیره)
حین رانندگی در جادههای با پیچ مکرر و پی در پی یا رانندگی در جادههای بادخیز
وجود یک شیء بازتابنده نور مانند تابلو یا آینه در جلوی خودرو.
عقب خودروی جلویی مانند کانتینر کامیونها نور را شدیدا ً منعکس میکند.
چراغهای جلوی خودرو کثیف یا خراب باشند.
بدلیل پنچر شدن تایر ،یدک کشیدن تریلر و غیره ،خودرو دچار نوسان یا به یک طرف منحرف شود.
چراغهای نورباال و پایین بطور مکرر در شرایط غیرعادی تغییر وضعیت دهند.
راننده به این نتیجه برسد که چراغهای نورباال ممکن است باعث بروز مشکل یا استرس برای رانندگان دیگر یا
عابرین پیاده عبوری شود.
کاهش موقتی حساسیت سنسور
حساسیت سنسور به طور موقت کاهش مییابد.
 1درصورت به وجود آمدن شرایط زیر ،سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش  OFFقرار دهید.
کلید چراغ جلو در موقعیت  AUTOباشد.
دسته کلید چراغ جلو در موقعیت نور باال باشد.
 2سوئیچ موتور را در موقعیت روشن  ONقرار دهید.
 3به مدت  5ثانیه پس از انجام مرحله  ، 2کشیدن اهرم کلید چراغ جلو به وضعیت اولیه را تکرار کنید و سپس
آن را به سرعت  9مرتبه به موقعیت نور باال فشار دهید ،پس از آن اهرم را در موقعیت نور باال رها کنید.
حتی اگر خودرو متوقف باشد ممکن است عملکرد نور باالی اتوماتیک (چراغهای جلو) روشن شود.
درصورت چشمک زدن نشانگر نور باالی اتوماتیک
نشان دهنده نقص فنی سیستم است .با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
سفارشی سازی
عملکرد نور باالی اتوماتیک را میتوان غیرفعال نمود.
(مشخصههای سفارشی سازی)  f( :صفحه )529
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محدودیتهای چراغهای نورباالی اتوماتیک
به سیستم نورباالی اتوماتیک وابسته نباشید .همواره بطور ایمن رانندگی کرده و به اطراف خود توجه
داشته باشید و درصورت لزوم چراغهای نورباال را بصورت دستی روشن یا خاموش نمایید.
توجه

4
رانندگی

درصورت استفاده از سیستم چراغهای نورباالی اتوماتیک به نکات زیر توجه نمایید.
جهت اطمینان از عملکرد درست چراغهای نورباالی اتوماتیک موارد زیر را مد نظر قرار دهید.
از لمس کردن سنسور دوربین خودداری نمایید.
از قرار دادن سنسور دوربین در معرض فشار شدید خودداری
نمایید.
از جدا کردن سنسور دوربین خودداری نمایید.
از پاشیده شدن مایعات روی سنسور دوربین خودداری نمایید.
از رنگ کردن شیشه یا چسباندن برچسب روی سنسور دوربین
یا محدوده شیشه جلو نزدیک به سنسور دوربین خودداری
نمایید.
از قرار دادن اشیاء روی داشبورد خودداری کنید .امکان دارد بازتاب این اشیاء روی شیشه جلو به عنوان
چراغهای خیابان ،چراغهای جلوی دیگر خودروها و غیره توسط سنسور به اشتباه تشخیص داده شود.
از نصب عالمت پارک یا هر شیء دیگری نزدیک یا اطراف سنسور دوربین خودداری نمایید.
خودرو را بیش از اندازه بارگیری نکنید.
از ایجاد تغییرات در خودرو خودداری کنید.
اگر الزم است شیشه جلو تعویض شود ،با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
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برف پاک کن و شيشه شوي شیشه جلو
عملکرد دسته برف پاککن
با حرکت دسته برفپاککن به شرح زیر عملکرد برفپاککن انتخاب میشود.
در صورت انتخاب عملکرد متناوب برف پاککن شیشه جلو ،حرکت با فاصله زمانی برف پاککنها نیز
تنظیم میگردد.
حرکت متناوب برف پاککن شیشه جلو
حرکت برف پاککن شیشه جلو با سرعت پایین
حرکت برف پاککن شیشه جلو با سرعت باال
حرکت موقت
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حین انتخاب عملکرد متناوب ،حرکت با فاصله زمانی برف پاککنها تنظیم میگردد.
افزایش سرعت عملکرد متناوب برفپاککنهای
شیشه جلو
کاهش سرعت عملکرد متناوب برفپاککنهای
شیشه جلو
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عملکرد دوگانه برفپاککن /شیشهشوی
پس از پاشش مایع شیشهشوی ،برفپاککنها بطور
اتوماتیک چندین بار حرکت میکنند.

برف پاککنهای شیشه جلو و شیشه شوی
زمانی عمل میکنند که
سوئیچ موتور در موقعیت روشن  ONباشد.
اگر مايع شيشه شوي روی شيشه جلو پاشیده نمیشود.
مسدود شدن نازل شيشه شوي و وجود مايع در مخزن مايع شيشه شوي را کنترل نماييد.

هشدار مرتبط با استفاده از مايع شيشهشوي
در هواي سرد ،تا زمانيکه شيشه جلو گرم شود ،از شيشه شوي استفاده نکنيد .ممکن است مايع شيشه
شوي روي شيشه جلو يخ زده و منجر به کاهش ديد شود .که ميتواند منجر به تصادف ،صدمات جسمي
جدي و حتي مرگ گردد.
توجه
حين خشک بودن شيشه جلو
از برف پاککنها استفاده نکنيد ،چرا که به شيشه جلو صدمه ميزنند.
خالي بودن مخزن مايع شيشه شوي
اگر اهرم را به طور مداوم به سمت خود بکشید و نگه دارید ،ممکن است باعث صدمه دیدن پمپ
مایع شیشه شوی شود.
حين مسدود شدن نازل
دراين صورت ،با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
از بازکردن نازل با سوزن يا اجسام مشابه خودداري نماييد .نازل صدمه ميبيند.

رانندگی

هشدار
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باز کردن درب باک سوخت
براي باز کردن درب باک ،مراحل زير را دنبال نماييد:
پيش از سوختگيري خودرو
تمام دربها و پنجرهها را بسته و سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش  OFFقرار دهید.
از مناسب بودن نوع سوخت اطمينان حاصل نماييد.
نوع سوخت
بنزین بدون سرب (با عدد اکتان [ 87عدد اکتان آزمایشگاهی  ]91یا باالتر)

هشدار
حين سوختگيري خودرو
حين سوختگيري پيشگيريهاي زير را در نظر بگیرید .عدم توجه به موارد زير می تواند منجر به
صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.
پس از خروج از خودرو و پيش از باز کردن درب باک ،سطحي فلزي و بدون رنگ را لمس کرده،
الکتريسيته ساکن را تخليه نماييد .تخليه الکتريسيته ساکن پيش از سوختگيري بسيار حائز
اهميت است چراکه جرقهها ميتوانند منجر به اشتعال بخار سوخت گردند.
هميشه درب باک را گرفته و آهسته بچرخانيد .حين باز کردن درب باک صداي هيس شنيده
ميشود .برای باز کردن کامل درب ،تا متوقف شدن صدا منتظر بمانيد .درهواي گرم ،ممکن
است سوخت پرفشار از گلویی باک به بيرون پاشيده ،منجر به صدمات جسمي گردد.
اجازه ندهيد کسي که الکتريسيته ساکن بدن او تخليه نشده ،به باک نزديک شود.
از تنفس بخار سوخت خودداري نماييد.
سوخت حاوي موادي است که براي بدن انسان مضر هستند.
حين سوختگيري از سيگار کشيدن خودداري نماييد.
اين کار منجر به اشتعال سوخت و آتش سوزي ميشود.
از بازگشت به درون خودرو یا لمس اجسام و اشخاص دارای الکتریسیته ساکن اجتناب نماييد.
در غیراینصورت باعث جمع شدن الکتریسیته ساکن و درنتیجه ممکن است آتشسوزی
خطرناک بوجود آید.
حين سوختگيري
براي پيشگيري از بيرون پاشيدن سوخت از باک ،پيشگيريهاي زير را در نظر بگیرید:
نازل شلنگ سوخت را کامل در گلویی مخزن جا بزنيد.
پس از قطع اتوماتيک نازل ،از سوختگيري بيشتر خودداري نماييد.
از پر کردن بيش از حد باک خودداري نماييد.
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توجه
سوختگيري
حين سوختگيري از پاشيدن سوخت به اطراف جلوگیری نماييد.
اين کار می تواند منجر به آسيب ديدن خودرو مانند عملکرد غيرعادي سيستم کنترل آالیندگی يا آسيب
قطعات سيستم سوخت يا رنگ خودرو گردد.
باز کردن درب باک سوخت
 1ضامن را بکشيد تا درب باک باز شود.
4
رانندگی

 2دريچه باک را آهسته بچرخانید تا باز شود .دریچه باک
را از پشت درب باک آویزان نمایید.

بستن درب باک سوخت
پس از سوختگيري ،دريچه باک را بچرخانيد تا صداي
کليک شنيده شود .پس از رها کردن ،درب باک در جهت
عکس جابهجا ميشود.
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هشدار
حين تعويض درب باک
از هيچ قطعه اي جز درب باک اصلي تويوتا استفاده نکنيد .اين کار منجر به آتش سوزي يا ديگر حوادث
و در نتيجه صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ ميگردد.
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کروز کنترل*
وضعیت عملکرد سیستم
از کروز کنترل براي حفظ سرعت تنظيم شده بدون فشار دادن پدال گاز استفاده نماييد.
صفحه نمایش
نشانگرها
سرعت تنظیم شده
اهرم کروز کنترل

4

 1کلید روشن-خاموش " "ON-OFFرا فشرده ،عملکرد
کروز کنترل را فعال نماييد.
نشانگر کروز کنترل روی صفحه نمایش چند منظوره
ظاهر میشود.
با فشار دادن مجدد کلید ،کروز کنترل را غیرفعال
نمایید.

 2سرعت خودرو را تا سرعت دلخواه افزايش يا کاهش
دهيد ،اهرم را به سمت پايين فشار دهيد تا سرعت
تثبيت شود.
نشانگر " "SETو سرعت تنظیم شده روی صفحه
نمایش چندمنظوره ظاهر میشوند.
سرعت خودرو در زمان رها کردن اهرم ،همان سرعت
تنظيم شده خودرو میباشد.

* :درصورت مجهز بودن

رانندگی

تنظيم سرعت خودرو
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تنظيم سرعت ثابت
براي تغيير سرعت ثابت ،اهرم را تا زمان رسيدن به سرعت دلخواه حرکت دهيد.
افزايش سرعت
کاهش سرعت
تنظيمات دقیق :اهرم را به صورت لحظهاي در
جهت دلخواه حرکت دهيد.
تنظيمات کامل :اهرم را در جهت دلخواه نگه داريد.

سرعت ثابت به روش زير کاهش يا افزايش مييابد:
در صورت نمایش سرعت ثابت در واحد ""MPH
تنظيمات دقیق :با هر بار فشار اهرم ،سرعت ( 1 mph )1.6 kmhتغییر ميکند.
تنظيمات کامل :تا رها کردن اهرم ،سرعت ثابت به طور مداوم افزايش يا کاهش مييابد.
در صورت نمایش سرعت ثابت در واحد ""km/h
تنظيمات دقیق :با هر بار فشار اهرم ،سرعت ( 1 km/h )0.6 mphتغییر ميکند.
تنظيمات کامل :تا رها کردن اهرم ،سرعت ثابت به طور مداوم افزايش يا کاهش مييابد.
غیرفعال کردن و از سرگيري کنترل سرعت ثابت
اهرم را به سمت خود بکشيد تا کروز کنترل
غيرفعال شود.
درصورت درگیری ترمزها تنظیمات سرعت
غیرفعال میشود.
اهرم را به سمت باال فشار دهيد تا عملکرد کروز
کنترل از سرگرفته شود.
درصورت افزایش سرعت خودرو بیش از
( 40km/h)25mphاز سرگیری عملکرد کروز کنترل
در دسترس قرار میگیرد.
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کروز کنترل زمانی فعال میشود که
دسته دنده در موقعیت  Dباشد.
سرعت خودرو بیش از حدود ( 40 km/h )25 mphباشد.
شتابگیری پس از تثبیت سرعت خودرو
سرعت خودرو را میتوان بهصورت عادی افزایش داد .پس از شتابگیری ،سرعت تثبیتشده از سر گرفته
میشود.
حتي بدون غيرفعال کردن سيستم کروز کنترل ،برای افزایش سرعت ثابت 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.
غيرفعال شدن اتوماتیک کروز کنترل
در هر کدام از شرايط زير سيستم کروز کنترل غيرفعال ميشود.
سرعت خودرو بيش از ( 16km/h )10mphزير سرعت حاضر خودرو کاهش يابد.
در اين حالت ،سرعت تثبيتي به حافظه سپرده شده ،از سرگيري نخواهد شد.
سرعت واقعي خودرو زیر ( 40km/h )25mphباشد.
 VSCفعال شده باشد
سیستم  VSCپیشرفته فعال شود.
برای مدت زمانی سیستم  TRACفعالشود.
با فشار دادن کلید  ،VSC OFFسیستم  VSCیا  TRACغیرفعالشود.
اگر پیغام هشدار کروز کنترل روی صفحه نمایش چند منظوره ظاهر شود.
براي غيرفعال نمودن کروز کنترل " "ON- OFFرا فشار دهيد ،برای فعال شدن ،مجدد دکمه را فشار دهید.
اگر سرعت کروز کنترل را نميتوان تنظیم نمود يا اگر بالفاصله پس از فعال کردن ،کروز کنترل غيرفعال
ميشود ،سيستم کروز کنترل نقص فنی دارد .براي کنترل و بازرسي خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه
نماييد.
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هشدار
براي جلوگيري از فعال شدن ناخواسته کروز کنترل
در صورت عدم استفاده از کروز کنترل دکمه " "ON-OFFرا فشار دهید تا کروز کنترل غيرفعال شود.
موقعيتهاي نامناسب براي فعال کردن کروز کنترل
در شرايط زير از کروز کنترل استفاده نکنيد.
در غير اين صورت می تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو ،صدمات جسمي جدي و حتي مرگ
گردد.
در ترافيک سنگين
در جادههاي با پيچهاي تند
در جادههاي بادخیز
در جادههاي لغزنده همانند جادههاي پوشيده از باران ،يخ يا برف
در جادههای با شیب زیاد ممکن است هنگام رانندگی در سرازیری سرعت خودرو از سرعت تنظیمی
باالتر رود.
حين بکسل کردن در مواقع اضطراری
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سیستم رادار دینامیک کروز کنترل*
وضعیت عملکرد سیستم

سیستم رادار دینامیک کروز کنترل به عملکرد کروز کنترل معمولی برای حفظ کنترل فاصله
خودرو تا خودرو کمک میکند .درحالت "کنترل فاصله اتوماتیک" خودرو برای حفظ فاصله تنظیم
شده از خودروی جلویی سرعت خود را کم یا زیاد میکند.
دکمه فاصله خودرو تا خودرو
نشانگرها
سرعت تنظیم شده
صفحه نمایش
اهرم کروز کنترل

4
رانندگی

* :درصورت مجهز بودن
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تنظیم کردن سرعت خودرو (حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو)
 1برای فعال کردن کروز کنترل دکمه " "ON-OFFرا
فشار دهید.
نشانگر رادار کروز کنترل نمایش داده میشود.
کلید را مجدد فشار دهید تا کروز کنترل غیرفعال شود.

 2با افزایش یا کاهش سرعت ،سرعت خودرو را تا مقدار
دلخواه برسانید و اهرم را برای تنظیم سرعت به طرف
پایین فشار دهید.
در اینصورت نشانگر " "SETو سرعت تنظیم شده
نمایش داده میشود.
در لحظه رها کردن اهرم سرعت خودرو همان سرعت
تنظیم شده میشود.
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تنظیمات سرعت تنظیم شده
برای تغییر سرعت تنظیم شده ،اهرم را حرکت دهید تا سرعت تنظیمی مورد نظر نمایش داده شود.
افزایش سرعت
کاهش سرعت
تنظيمات دقیق :اهرم را به صورت لحظهاي در جهت
دلخواه حرکت دهيد.
تنظيمات کامل :اهرم را در جهت دلخواه نگه داريد.
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درحالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو ،به روش زیر سرعت تنظیم شده افزایش یا کاهش مییابد:
اگر سرعت تنظیم شده در واحد "( "MPHمایل در ساعت) نشان داده شود.
تنظیمات دقیق :با هربار فشار اهرم سرعت ( 1.6 Km/h)1mphتغییر میکند.
تنظیمات کامل :درهر  0/75ثانیه که اهرم را نگه دارید سرعت ( 8 Km/h )5Mphتغییر میکند.
اگر سرعت تنظیم شده در واحد "( " Km/hکیلومتر در ساعت) نشان داده شود.
تنظیمات دقیق :با هربار فشار اهرم سرعت ( 1 Km/h )0.6 mphتغییر میکند.
تنظیمات کامل :درهر  ۰/۷۵ثانیه که اهرم را نگه دارید سرعت ( 5 Km/h )3.1 Mphتغییر میکند.
درحالت کنترل سرعت ثابت  fصفحه  )195به روش زیر سرعت تنظیم شده افزایش یا کاهش مییابد.
اگر سرعت تنظیم شده در واحد "( "MPHمایل در ساعت) نشان داده شود.
تنظیمات دقیق :با هربار فشار اهرم سرعت ( 1.6 Km/h)1mphتغییر میکند.
تنظیمات کامل :تا رها کردن اهرم تنظیم سرعت کروز کنترل ،سرعت تنظیم شده بهطور مداوم افزایش یا
کاهش مییابد.
Km/h
" (کیلومتر در ساعت) نشان داده شود.
اگر سرعت تنظیم شده در واحد "
تنظیمات دقیق :با هربار فشار اهرم سرعت ( 1 Km/h )0.6 mphتغییر میکند.
تنظیمات کامل :تا رها کردن اهرم ،تنظیم سرعت کروز کنترل سرعت تنظیم شده به طور مداوم افزایش یا
کاهش مییابد.
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تغییر فاصله خودرو تا خودرو
به روش زیر با فشار دادن کلید فاصله خودرو تا خودرو تغییر میکند:
فاصله طوالنی
عالمت خودروی جلویی
فاصله متوسط
فاصله کوتاه
درصورت قرارداشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن
 ONفاصله خودرو تا خودرو به طور اتوماتیک در
حالت طوالنی تنظیم میگردد.
عالمت خودروی جلویی
اگر خودرویی در جلوی شما درحال حرکت است،
عالمت خودروی جلویی نیز روی صفحه نمایش داده
میشود.

تنظیمات فاصله خودرو تا خودرو
از جدول زیر فاصله را انتخاب نمایید .توجه داشته باشید که فاصلههای نشان داده شده با سرعت خودرو
( 80km/h)50mphمطابقت میکند .بسته به سرعت خودرو فاصله خودرو تا خودرو افزایش یا کاهش
پیدا میکند.
گزینههای فاصله

فاصله خودرو تا خودرو

طوالنی

حدود )160 ft( 50m
حدود )130ft( 40m
حدود )100ft( 30m

متوسط
کوتاه

غیرفعال کردن و از سرگیری کنترل سرعت

با کشیدن اهرم به سمت خود ،عملکرد کروز کنترل
غیرفعال میگردد .درصورت درگیری ترمزها ،تنظیمات
سرعت نیز غیرفعال میگردد.
اهرم را به سمت باال فشار دهید عملکرد کروز کنترل
از سرگرفته میشود .سرعت خورو به سرعت تنظیم
شده باز میگردد.
اگر سرعت خودرو بیش از ( 40km/h )25mphشود،
از سرگیری عملکرد کروز کنترل در دسترس قرار
میگیرد.
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رانندگی درحالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو
این حالت ،با استفاده از سنسور رادار ،میتواند خودروهای جلویی را تا فاصله ( 120m )400ftتشخیص دهد،
فاصله خودرو تا خودرو شناسایی میگرددو فاصله مناسب تا خودروی جلویی حفظ میشود.
توجه داشته باشید که درصورت رانندگی در سرازیریهای طوالنی فاصله خودرو تا خودرو کمتر خواهد شد.
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نمونهای از سرعت یکنواخت ثابت
اگرخودرویی در جلوی شما نباشد.
خودرو در سرعت تنظیم شده توسط راننده حرکت میکند .فاصله مورد نظر خودرو تا خودرو با عملکرد
سیستم کنترل فاصله خودرو تا خودرو تنظیم میشود.
نمونهای از کاهش سرعت یکنواخت
اگر سرعت خودروی جلویی کمتر از سرعت تنظیم شده باشد ،درصورت شناسایی خودروی جلویی ،سیستم
به طور اتوماتیک سرعت خودروی شما را کاهش میدهد .اگر کاهش سرعت بیشتری الزم باشد ،سیستم
ترمزها را درگیر میکند .درصورتی که سیستم نتواند به اندازه مناسب سرعت را کاهش دهد و از نزدیک
شدن خودروی شما به خودروی جلویی جلوگیری کند ،با صدای هشدار شما را آگاه میسازد.
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نمونهای از حرکت با سرعت یکنواخت پشت سر خودروی جلویی
اگر خودروی در جلوی شما حرکت میکند سرعتش کمتر از سرعت تنظیم شده توسط راننده باشد ،خودرو
به حرکت با سرعت یکنواخت ادامه داده درحالیکه سیستم سرعت خودروی شما به منظور حفظ فاصله
خودرو تا خودرو براساس سرعت خودروی جلویی تنظیم میکند.
نمونهای از افزایش سرعت
هنگامی که خودرویی با سرعت کمتر از سرعت تنظیم شده درجلوی خودرو شما وجود نداشته باشد.
سیستم سرعت را افزایش داده تا زمانیکه به سرعت تنظیم شده برسد .سپس سیستم با سرعت ثابت
تنظیم شده به حرکت ادامه میدهد.

هشدار نزدیک شدن

درصورت نزدیک شدن بیش از اندازه به خودروی جلویی ،واگر امکان کاهش سرعت مناسب به طور
اتوماتیک از طریق کروز کنترل وجود نداشته باشد ،برای هشدار به راننده صفحه نمایش چشمک زده و
صدای آژیر شنیده میشود .مانند زمانی که پشت سر خودرویی درحال حرکت هستید و خودروی دیگری به
جلوی خودرو شما میپیچد .برای داشتن فاصله مناسب خودرو تا خودرو ترمزها را درگیر نمایید.
زمانی که هیچ هشداری وجود ندارد.
درمثالهای زیر ،هشدارها ممکن است اتفاق نیفتد.
زمانی که سرعت خودروی جلویی مطابق با یا بیشتر از سرعت خودروی شما باشد.
زمانی که خودروی جلویی با سرعت بسیار کمی درحال حرکت باشد.
بالفاصله پس از اینکه سرعت کروز کنترل تنظیم شود.
پدال گاز به صورت لحظهای فشرده شود.
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انتخاب حالت کروز کنترل سرعت ثابت معمولی
درصورت انتخاب حالت کنترل سرعت ثابت ،خودرو بدون اینکه فاصله خودرو تا خودرو را کنترل نماید،
سرعت تنظیم شده را حفظ خواهد کرد .این حالت را فقط زمانی انتخاب نمایید که حالت کنترل سرعت
خودرو تا خودرو به دلیل آلودگی و غیره عملکرد درستی ندارد.
برای فعال کردن کروز کنترل کلید روشن -خاموش
" "ON-OFFرا فشار دهید.
برای غیرفعال کردن کروز کنترل کلید را مجدد فشار
دهید.
به حالت کنترل سرعت ثابت تغییر وضعیت دهید.
(اهرم را به سمت جلو فشار داده و حدود  1ثانیه نگه
دارید).

رانندگی

نشانگر حالت کنترل سرعت ثابت روشن میشود.
درصورتیکه درحالت کنترل سرعت ثابت هستید ،اهرم را به سمت جلو مجدد فشار داده و به مدت  1ثانیه
نگه دارید تا به حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو بازگردید.
پس از تنظیم سرعت مورد نظر ،بازگشت به حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو ممکن نیست .اگر سوئیچ
موتور در موقعیت خاموش  OFFباشد و سپس به موقعیت روشن  ONمجدد باز گردد ،خودرو به طور
اتوماتیک به حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو بازمیگردد.
تنظیمات سرعت f :صفحه 191
غیرفعال کردن و از سرگیری تنظیمات  fصفحه 192
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رادار دینامیک کروز کنترل زمانی تنظیم میشود که
دسته دنده در موقعیت  Dباشد.
سرعت خودرو بیش از ( 50km/h )30mphباشد.
شتابگیری پس از تنظیم سرعت خودرو
خودرو به طور عادی شتاب میگیرد .پس از شتابگیری ،سرعت تنظیم شده از سرگرفته میشود .بااین وجود،
حین استفاده از حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو ،سرعت خودرو ممکن است به کمتر از سرعت تنظیم
شده ،کاهش یابد تا فاصله خود را تا خودروی جلویی حفظ نماید.
غیرفعال کردن اتوماتیک سیستم کنترل فاصله خودرو تا خودرو
درشرایط زیر رانندگی در حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو به طور اتوماتیک غیرفعال میشود:
سرعت واقعی خودرو تا حدود ( 40km/h )25mphکاهش یابد.
سیستم  VSCپیشرفته فعال شود.
برای مدتی سیستم  TRACفعال شود.
سیستم  VSCپیشرفته فعال شود.
اگر سیستم  VSCیا  TRACبا فشار دادن کلید  VSC OFFغیرفعال شود.
اگر سنسور با موادی پوشانده شده باشد به درستی عمل نمیکند.
برف پاک کنهای شیشه جلو با دور تند درحال کار باشند( .زمانی که کلید (دسته) برف پاککن در
موقعیت سرعت باال تنظیم شود)
اگر به هردلیلی حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو به طور اتوماتیک غیرفعال شود ،سیستم دچار نقص
فنی است .با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
غیرفعال کردن اتوماتیک کنترل سرعت یکنواخت
برای حفظ سرعت خودرو در شرایط زیر سیستم کروز کنترل غیرفعال میشود:
سرعت واقعی خودرو بیش از ( 16km/h )10mphکمتر از سرعت تنظیم شده خودرو باشد .دراین لحظه ،به
خاطر سپردن سرعت تنظیم شده حفظ نمیگردد.
سرعت خودرو به کمتر از ( 40km/h )25mphبرسد.
سیستم  VSCفعال باشد.
سیستم  VSCپیشرفته فعال باشد.
برای مدتی سیستم  TRACفعال باشد.
با فشاردادن کلید  ،VSC OFFسیستمهای  VSCیا  TRACغیرفعال شوند.
حالت ترمزگیری پیشگیری از تصادف فعال شود.
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سنسور رادار و پوشش جلو پنجره
برای اطمینان از عملکرد صحیح کنترل فاصله خودرو تا خودرو همواره سنسور و پوشش جلو پنجره را تمیز
نگه دارید( .موانعی مانند برف ،یخ و اشیاء پالستیکی به وسیله سنسور قابل شناسایی نیست).
اگر مانعی تشخیص داده شود عملکرد رادار دینامیک کروز کنترل غیرفعال میشود.
پوشش جلو پنجره
سنسور رادار

FCCID: HYQDNMWROO7
اين وسيله مطابق با بخش  15از قوانين  FCCاست .عملکرد در معرض دو شرط زير است)1(:اين وسيله

منجر به تداخالتی مضر نميگردد ،و ( )2اين وسيله هرگونه تداخل دريافتي شامل تداخلهایی که منجر به
عملکرد ناخواسته ميگردد را ميپذيرد.

هشدار FCC

هرگونه تغییر و دستکاری در این دستگاهها توسط اشخاص میتواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر برای
استفاده از این دستگاهها شود.
اطالعات مربوط به تشعشع فرکانسهای رادیویی:
این تجهیزات با مجموع محدودیتهای تشعشعی (انتشار)  FCCدر محیطهای کنترل نشده مطابقت میکند.
این تجهیزات باید با حداقل فاصله  20CMبین (آنتن) و بدن شما نصب و کار نمایند .این فرستنده نباید در
نزدیکی محل یا عملکرد دیگر آنتنها یا فرستندهها قرار گیرد.
مخصوص خودروهای فروخته شده در کانادا
این دستگاه با استاندارد (استانداردها)  RSSمعاف از مجوز صنایع کانادا مطابقت میکند .عملکرد در معرض
دو شرط زير است )1( :اين وسيله منجر به تداخالتی مضر نميگردد ،و ( )2اين وسيله هرگونه تداخل
دريافتي شامل تداخلهایی که منجر به عملکرد ناخواسته ميگردد را ميپذيرد.
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عملکرد نمایشگر راهنما
درصورت عملکرد کلید رادار دینامیک کروز کنترل ،نمایشگر راهنما روی صفحه نمایش چندمنظوره برای
چند ثانیه ظاهر میشود تا چگونگی عملکرد کلید رادار دینامیک کروز کنترل یا کلید فاصله را نشان دهد.
( fصفحه )95
پیغامها و آژیر هشدار برای رادار دینامیک کروز کنترل
پیغامها و آژیر هشدار برای نشان دادن نقص فنی در سیستم استفاده میگردد وحین رانندگی نیاز به توجه
به هشدارها را به اطالع راننده میرساند f( .صفحه )457
تأییدیه
مخصوص خودروهای فروخته شده در ایاالت متحده آمریکا
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هشدار
پیش از به کاربردن رادار دینامیک کروز کنترل
به سیستم کنترل فاصله خودرو تا خودرو خیلی وابسته نباشید .از سرعت تنظیم شده اطالع داشته باشید.
اگر سیستم افزایش یا کاهش اتوماتیک سرعت عملکرد مناسبی نداشته باشد ،سرعت خودرو را تنظیم
کرده و با درگیر کردن ترمزها و غیره فاصله بین خودروی خود و خودروی جلویی را نیز تنظیم نمایید.
پیشگیریهای مرتبط با سیستمهای کمکی در رانندگی
پیشگیریهای زیر را مد نظر قرار دهید.
بیتوجهی به آنها منجر به بروز تصادف و آسیبهای جسمی جدی یا مرگ میشود.
به راننده در اندازهگیری فاصله کمک میکند.
سیستم رادار دینامیک کروزکنترل فقط به راننده در تعیین فاصله بین خودروی خود و خودرو درحال
حرکت جلویی کمک میکند .این سیستم مکانیزمی نیست که اجازه دهد درحالت بیدقتی یا بیاعتنایی
رانندگی کنید و در شرایط کاهش محدوده دید به راننده کمکی نمیکند .الزم است راننده به اطراف
خودرو توجه کامل داشته باشد.
به راننده در تعیین فاصله مناسب کمک میکند.
سیستم رادار دینامیک کروز کنترل تعیین میکند آیا فاصله بین خودروی خود و خودروی درحال
حرکت جلویی مناسب است یا خیر .این سیستم قادر به انجام تنظیمات دیگر نیست .بنابراین کام ً
ال الزم
است راننده هوشیار باشد و احتمال بروز هرخطری را در شرایطی تعیین نماید.
به راننده در هدایت خودرو کمک میکند.
سیستم رادار دینامیک کروز کنترل هیچ توانایی درجلوگیری یا دوری کردن از بروز تصادف با خودروی
درحال حرکت جلویی ندارد .بنابراین درصورت وجود هرخطری ،راننده باید بالفاصله و مستقیم خودرو
را کنترل کرده و جهت اطمینان از ایمنی تمامی موارد باید به درستی عمل نماید.
جلوگیری از فعال شدن نا خواسته کروز کنترل
درصورت استفاده نکردن از کروز کنترل با استفاده از کلید روشن – خاموش  ON-OFFکروز کنترل را
در موقعیت غیرفعال قرار دهید.
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موقعیتهای نامناسب برای فعال کردن سیستم رادار دینامیک کروز کنترل
در شرایط زیر از سیستم رادار دینامیک کروز کنترل استفاده نکنید .درغیراینصورت میتواند منجربه از
دست دادن کنترل سرعت خودرو و صدمات جسمی جدی و حتی مرگ گردد.
رانندگی درجادههایی که عابرین پیاده و وسایل نقلیه دوچرخ و غیره وجود دارد.
در ترافیک سنگین
درجادههایی با پیچ تند
درجادههای بادخیز
درجادههای لغزنده همانند جادههای پوشیده از باران ،یخ یا برف
رانندگی در سرازیریهای شیبدار ،یا جادههایی که شیب رو به باال یا پایین بطور ناگهانی تغییر میکند.
ممکن است هنگام رانندگی در سرازیری سرعت خودرو از سرعت تنظیمی باالتر رود.
حین ورود به آزاد راه و بزرگراه
درشرایط آب و هوایی نامناسب ممکن است از عملکرد تشخیص صحیح سنسورها جلوگیری نماید.
(هوای مه آلود ،برفی ،طوفانی ،بارش شدید باران و غیره)
صدای آژیر هشدار به دفعات شنیده شود.
حین بکسل کردن در مواقع اظطراری
در صورتی که ممکن است سنسور به درستی خودروی جلویی را تشخیص ندهد.
بسته به شرایط زیر ،اگر کاهش سرعت سیستم کافی نباشد ،پدال ترمز را درگیر نمایید یا اگر افزایش
سرعت الزم باشد ،پدال گاز را درگیر کنید.
سنسور ممکن است قادر به تشخیص صحیح خودروهای زیر نباشد ،سیستم هشدار نزدیک شدن به دستگاهها
فعال نمیشود f( ،صفحه  )194درنتیجه باعث بروز تصادف و آسیبهای جسمی یا مرگ میشود.
خودروهایی که به طور ناگهانی جلوی خودروی شما میپیچند.
خودروهایی که با سرعت پایین درحال حرکت هستند.
خودروهایی که در یک الین درحال حرکت نیستند.
خودروهایی با انتهای عقب کوچک (تریلرهایی بدون محفظه بار و غیره )
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موتور سیکلتهایی که دریک الین حرکت میکنند.
درصورتی که آب یا برف در اطراف خودروها پخش میشود از عملکرد شناسایی سنسور جلوگیری میکند.
درصورتی که سرخودرو روبه باال باشد (به وسیله بار
سنگین در صندوق عقب و غیره ایجاد میشود).

شرایطی که تحت آن ممکن است حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو به درستی کار نکند.
ممکن است پدال ترمز درگیر باشد( .یا عملکرد پدال گاز به شرایطی بستگی داشته باشد .).در شرایط زیر
ممکن است سنسور رادار خودروی جلویی را به درستی تشخیص ندهد ،و باعث بروز تصادف و درنتیجه
صدمات جسمی جدی یا مرگ شود.
سر پیچها یا عرض الینها بسیار باریک باشد.

کاهش
سرعت
زمانی که عملکرد غربیلک فرمان یا موقعیت
خودروی شما در الین ناپایدار باشد.

زمانی که خودروی جلویی ناگهان سرعت خود را کاهش دهد.

افزایش
سرعت

افزایش
سرعت
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دستکاری سنسور رادار
موارد زیر را درنظر بگیرید تا از عملکرد صحیح سیستم رادار دینامیک کروز کنترل اطمینان حاصل نمایید.
درغیراینصورت سنسور رادار ممکن است به درستی عمل نکرده و باعث بروز تصادف گردد.
همواره سنسور و پوشش جلو پنجره را تمیز نگه دارید.
برای جلوگیری از صدمه زدن یا عالمت گذاشتن روی سنسور و پوشش جلو پنجره آنها را با پارچه
نرم تمیز نمایید.
سنسور یا محدوده اطراف آن را در معرض ضربه شدید قرار ندهید .حتی اگر سنسور مقدار کمی از جای
خود حرکت کند ،سیستم ممکن است به طور عادی کار نکند یا دچار نقص فنی شود .درصورتی که
سنسور یا محدوده اطراف آن در معرض ضربه شدید باشد ،همواره محدوده اطراف آن را بازرسی کرده
و توسط نمایندگی مجاز تویوتا تنظیم نمایید.
هرگز سنسور را جدا نکنید.
از قرار دادن تجهیزات جانبی یا برچسب روی سنسور ،پوشش جلو پنجره یا محدوده اطراف آنها
خودداری نمایید.
از تغییر دادن یا رنگ کردن سنسور و پوشش جلو پنجره خودداری نمایید.
درصورت نیاز به تعویض سنسور با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
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سیستم هشدار رانندگی بین خطوط (*)LDA
وضعیت عملکرد سیستم
هنگام رانندگی در جادههایی با عالئم خطوط ،این سیستم ،با استفاده از دوربین حسگر عالئم خطوط را
تشخیص داده و درصورت انحراف خودرو از این خطوط به راننده هشدار میدهد.
درصورتیکه سیستم ،انحراف خودرو از خطوط را تشخیص دهد ،با استفاده از صدای آژیر و نشانگرهای روی
صفحه نمایش چندمنظوره راننده را آگاه میکند.
سنسور دوربین

فعال کردن سیستم LDA
برای فعال کردن سیستم ،کلید  LDAرا فشار دهید.
نشانگر " "LDAو خطوط الین روشن میشوند.
با فشار دادن مجدد این کلید ،سیستم  LDAغیرفعال
میشود.
حتی اگر سوئیچ موتور در وضعیت روشن " "ONباشد
ممکن است سیستم  LDAروشن باقی مانده یا خاموش
میشود.

*  :درصورت مجهز بودن
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شرایط عملکردی
هنگامی که سرعت خودرو حدود ( 50km/h )32mphیا بیشتر باشد.
هنگامی که عرض الین بیش از ( 2.5 m )8.2 ftباشد.
هنگام رانندگی در جادههای مستقیم یا عبور از پیچ جاده با شعاع بیش از (.100 m )328 ft
نشانگرهای روی صفحه نمایش چندمنظوره
زمانی که داخل هردو خط الین سفید گردد:
نشان میدهد که دو عالمت الین راست و چپ قابل
تشخیص هستند.
درصورت خارج شدن خودرو از الین ،خط الین سمتی
که خودرو از آن خارج شده چشمک میزندf( .
صفحه )453

زمانی که داخل هردوخط الین تیره گردد:
نشان میدهد که هیچ عالمت الینی تشخیص داده
نشده یا سیستم  LDAبه طور موقت غیرفعال شده
است.

رانندگی

زمانی که داخل یکی از خط الینها سفید گردد:
نشان میدهد که عالمت الین روی سمت سفید رنگ
قابل تشخیص است.
درصورت خارج شدن خودرو از سمتی که عالمت الین
آن تشخیص داده شده ،خط الین چشمک میزند.
( fصفحه )453

4
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غیرفعال شدن موقتی سیستم LDA
درصورت بروز شرایط زیر ،سیستم  LDAبطور موقت غیرفعال میشود .پس از برگشت به شرایط عملکردی
الزم ،سیستم مجدد فعال میشود.
سرعت خودرو از محدوده عملکردی سیستم  LDAتجاوز کند.
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  ،LDAحتی اگر خودرو مجدد از الین خارج شود ،عملکرد هشدار حرکت بین
خطوط برای مدت چند ثانیه مجدد فعال نمیشود.
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  LDAبه سختی
انجام میشود.
پس از پارک خودرو در زیر نور آفتاب
پس از شروع به رانندگی ،سیستم  LDAممکن است در دسترس نباشد و پیغام هشداری برای چند لحظه
روی صفحه نشان داده شود (fصفحه )458
درصورت کاهش دما در اتاق خودرو دمای اطراف محدوده سنسور دوربین برای عملکرد سیستم مناسب
باشدf( .صفحه  ،)202عملکردها فعال خواهند شد.
اگر فقط عالئم الین در یک سمت خودرو نشان داده شود.
درصورت تشخیص داده نشدن عالئم الین کنار خودرو ،سیستم هشدار حرکت بین خطوط فعال نمیشود.
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شرایط فعال نشدن صحیح سیستم LDA
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با توجه به شرایط زیر ،بدلیل عملکرد نادرست سیستم هشدار حرکت بین خطوط ،سنسور دوربین قادر به
تشخیص عالئم الین نیست .با این وجود این شرایط نشاندهنده وجود عیب در سیستم نمیباشد
درصورت رانندگی در مناطق بدون عالئم الین ،مانند گیشه دریافت عوارض راه ،تقاطعها یا قبل از محل
بازرسی قبض عوارضی راه
درصورت رانندگی در جادههای 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
مشکلتر است)
شکسته بودن عالئم الین ،عالئم ترافیکی برجسته روی سطح جاده" ،برجستگیهای خطوط عابر پیاده"
یا سنگریزهها
قرار داشتن عالئم الین روی جدول پیادهرو 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 میباشد یا عالئم در سایه واقع شده باشد.
رانندگی روی سطح جاده با سطح رنگ روشن مانند سطح جادههای بتنی
رانندگی روی سطح جادهای که نور را منعکس میکند.
رانندگی در مناطقی که شدت نور به سرعت تغییر میکند ،مانند ورود یا خروج از تونل
درصورتیکه نور آفتاب یا نور چراغهای جلوی خودروهای روبرو مستقیم به لنز دوربین تابیده شود.
رانندگی در جادههایی که چند راهه یا یک راهه میشوند.
رانندگی در جادههایی که بدلیل بارش باران ،بارش باران قبلی یا وجود آب لغزنده باشد.
درصورت تکانهای شدید خودرو مانند رانندگی در جاده هایی دارای سطح بسیار ناهموار یا سطح
سنگفرش خیابان
بدلیل کثیف بودن لنزها و تنظیم نبودن ارتفاع نور چراغهای جلو ،میزان روشنایی چراغهای جلو در هنگام
شب کاهش یافته باشد.
رانندگی در جادههای بادخیز یا ناهموار
رانندگی در جادههای ناهموار یا پر دستانداز
هنگام تعویض الستیکها
عملکرد مناسب الستیکها ممکن است با توجه به الستیک مورد استفاده ،قابل دسترسی نباشد.
پیغام هشدار سیستم LDA
از پیغامهای هشدار برای نشان دادن وجود عیب در سیستم یا آگاه ساختن راننده از لزوم انجام اقدامات
احتیاطی هنگام رانندگی استفاده میشودf( .صفحه )457
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پیش از استفاده از سیستم LDA
فقط وابسته به سیستم  LDAنباشید .سیستم  LDAنه خودرو را بهطور اتوماتیک میراند و نه نیاز به توجه
و دقت شما را کاهش میدهد .بنابراین راننده همواره مسئولیت توجه به محیط اطراف خود ،فرمان دادن
در مسیر درست حرکت و رانندگی ایمن را بر عهده دارد .رانندگی با بیدقتی یا نامناسب منجر به بروز
تصادف میگردد.
از بروز خطا در عملکرد سیستم  LDAاجتناب کنید.
درصورت استفاده نکردن از سیستم  ،LDAبوسیله کلید  ،LDAسیستم را غیرفعال نمایید.
شرایط نامناسب سیستم LDA
در شرایط زیر از سیستم  LDAاستفاده نکنید .درغیراینصورت ،سیستم بدرستی عمل نکرده و باعث بروز
تصادف میگردد.
هنگام رانندگی با زنجیر چرخ ،چرخ زاپاس یا تجهیزات مشابه
وجود اشیاء یا ساختارهایی در کنار جاده که به اشتباه عالئم الین تشخیص داده میشوند (مانند
گاردریل ،جدول پیادهرو ،تابلوهای بازتابکننده نور و غیره)
رانندگی روی جادههای پوشیده از برف
بدلیل بارش باران ،برف ،مه ،شن و آلودگی ،دیدن خطوط ترافیکی مشکل میباشد.
درصورتیکه خطوط ترافیکی در جاده در دست تعمیر یا عالئم الین باقیمانده از خطوط قبلی روی جاده
هنوز قابل دیدن باشد.
رانندگی در جاده با وجود موانع جادهای بدلیل تعمیر و نگهداری و یا رانندگی در الین موقت
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توجه

از پاشیده شدن مایعات روی سنسور دوربین خودداری نمایید.
از چسباندن طلقهای رنگی روی شیشه جلو خودداری نمایید.
از نصب آنتن در جلوی لنز دوربین خودداری نمایید.
درصورت بخار گرفتن شیشه جلو ،با استفاده از سیستم مهزدایی ،اقدام به برطرف کردن بخار روی
شیشه نمایید.
در هوای سرد با استفاده از بخاری و تنظیم دریچه خروج هوا به سمت پاها ،بخار روی قسمت باالیی
شیشه جلو را برطرف نمایید .درغیراینصورت بر تصاویر دریافتی بوسیله دوربین تأثیر منفی خواهد
داشت.
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.
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از صدمه زدن یا عملکرد نادرست سیستم  LDAجلوگیری نمایید.
از اصالح عملکرد چراغهای جلو یا چسباندن برچسب به سطح رویی چراغها 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
برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم  LDAبه موارد زیر توجه نمایید.
همواره شیشه جلو را تمیز نگه دارید.
عملکرد شیشه جلو تحت تأثیر آلودگی ،قطرات باران یا ذرات یخ روی آن قرار دارد.
از چسباندن برچسب روی شیشه جلو نزدیک به سنسور
دوربین خودداری نمایید.

 .۴-۵ 208استفاده از سیستمهای حمایتی رانندگی
مانيتور ديد عقب
حین دنده عقب گرفتن برای مثال حین پارک ،مانيتور ديد عقب از طريق نمايش خطوط راهنما و
تصويري از عقب خودرو به راننده کمک ميکند.
صفحه نمايش داده شده در اين بخش به عنوان مثال بوده و ممکن است با تصوير اصلي نمايشی روي صفحه
خودروي شما متفاوت باشد.
تصوير ديد عقب حين قرار داشتن دنده در دنده عقب  Rو
سوئيچ در موقعيت " "ONنمايش داده ميشود.
مانيتور ديد عقب در مواقع زير غيرفعال ميشود:
سیستم مانیتور دید عقب در صورتی که دسته دنده در
هر موقعیتی غیراز دنده عقب  Rباشد غیرفعال میگردد.
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استفاده از مانيتور ديد عقب
شرح صفحه نمایش

رانندگی

خطوط راهنماي عرضي خودرو
خطوط ،نشانگر مسير راهنما حين دنده عقب گرفتن خودرو به صورت مستقيم است.
عرض نمايشی بيشتر از عرض واقعی خورو است.
خطوط راهنماي مرکزي خودرو
اين نشانگر مرکز تخمینی خودرو روي زمين است.
خطوط راهنماي فاصله
این خطوط نشان دهنده نقاط تقريبي (( 0.5 m )1.5 f.tقرمز) از مرکز لبه سپر است.
خطوط راهنماي فاصله
این خطوط نشان دهنده فاصله پشت خودرو ،نقطهاي حدود (( 1m )3 ft .آبي ) از لبه سپر است.
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پيشگيريهاي مرتبط با سيستم مانيتور ديد عقب
محدوده نمايش داده شده روي صفحه نمايش
سيستم مانيتور ديد عقب تصويري از زاويه ديد از
سپر محدوده عقب خودرو نمايش ميدهد.
تصویر روی صفحه مانیتور دید عقب تنظیم
میگرددf( .صفحه )261
محدوده نمايشی روي صفحه ممکن است بر
اساس جهتگيري خودرو متفاوت باشد.
اجسامي که به يکي از گوشههاي سپر نزديک
هستند يا زير سپر هستند قابل نمايش نيستند.
دوربينها از لنزهاي مخصوصي استفاده
ميکنند .فاصله تصويري که روي صفحه ظاهر
ميشود با فاصله واقعي متفاوت است.
مواردي که باالتر از دوربين قرار دارند ،ممکن
است در مانيتور نمايش داده نشوند.

گوشههاي سپر
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دوربين مانيتور ديد عقب
دوربين مانيتور ديد عقب باالي پالک راهنمايي
رانندگي قرار گرفته است.

رانندگی

استفاده از دوربين
اگر لنز دوربين کثيف شود ،نميتواند تصوير واضحي را منتقل کند .اگر قطرات آب ،برف يا گل به لنز چسبيده،
آن را با آب شسته و با دستمال نرم خشک نماييد .اگر لنز به شدت کثيف شده با تميز کنندهاي ماليم شسته و
آب کشي نماييد.
تفاوت بين تصوير نمايشی و جاده واقعي
خطوط راهنمای فاصله و خطوط راهنماي عرض خودرو ممکن است واقعاً با خطوط جدا کننده محدوده
پارک موازي نباشد ،حتي اگر چنين به نظر ميرسد .حتماً به صورت چشمي کنترل کنيد.
فاصله بين خطوط راهنماي عرضي خودرو و خطوط جدا کننده راست و چپ فضاي پارک ممکن است برابر
نباشد ،حتي اگر چنين به نظر ميرسد؛ حتماً به صورت چشمي کنترل کنيد.
خطوط راهنماي فاصله ،يک راهنماي فاصله اي براي سطح جاده صاف ارائه ميدهند .در هر کدام از شرايط
زير ،محدودهاي از خطا بين خطوط راهنماي ثابت روي صفحه نمايش و فاصله روي جاده وجود دارد.
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زماني که مسیر پشت خودرو به سمت باال شيب دارد
خطوط راهنماي فاصله نسبت به فاصله واقعي نزديکتر به
نظر ميرسند .به همين دليل اجسام ممکن است دورتر از
فاصله واقعي به نظر برسند .به همين ترتيب ،حاشیهیخطا
بين خطوط راهنما و فاصله /مسیر روي جاده وجود دارد.

زماني که مسیر پشت خودرو به سمت پايين شيب دارد.
خطوط راهنماي فاصله نسبت به فاصله واقعي دورتر
به نظر ميرسند .به همين دليل اجسام ممکن است
نزديکتر از فاصله واقعي به نظر برسند .به همين ترتيب
حاشیه ی خطا فضای بين خطوط راهنما و فاصله /مسیر
روي جاده وجود دارد.
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وقتي بخشي از خودرو پايين رفته است
وقتي بخشي از خودرو به دليل تعداد سرنشينان يا
نامتعادل قرار دادن بارها ،پايين رفته است ،حاشیه ای خطا
بين خطوط راهنماي ثابت روي صفحه و فاصله /مسیر
واقعی روي جاده وجود دارد.
حاشیه خطا
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وقتي به جسمي سه بعدي نزديک ميشوید
خطوط راهنماي فاصله بر اساس سطح صاف اجسام را (همانند جاده) نمايش می دهد .تعيين موقعيت اجسام
سه بعدي (همانند خودرو) با استفاده از خطوط راهنماي فاصله وجود ندارد .حين نزديک شدن به جسم سه
بعدي که به سمت بيرون کشيده شده است (همانند کاميونهاي تخت) مراقب موارد زير باشيد.
خطوط راهنماي فاصله
اطراف و پشت خودرو را به صورت چشمي کنترل نماييد.
روي صفحه ،به نظر ميرسد که کاميون در نقطه
پارک شده است .با اين وجود در حقيقت ،اگر به نقطه
دنده عقب بگيريد ،با کاميون برخورد خواهيد کرد .بر
نزديکتر است
روي صفحه ،به نظر ميرسد که نقطه
دورتر است با اين وجود ،در حقيقت فاصله
و نقطه
و
از
يکسان بوده و نقطه
و
نقطه
دورتر است.
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خطوط راهنماي عرضی خودرو
به طور چشمي اطراف و پشت خودرو را کنترل نماييد .در مواردي همانند تصوير زير ،کاميون بيرون از
خطوط راهنماي عرض خودرو بوده ،به نظر ميرسد برخورد خودرو با کاميون اتفاق نميافتد .با اين وجود
انتهای اتاق کاميون از خط راهنماي عرضي خودرو عبور کرده است .در حقيقت اگر همانند راهنماي خطوط
راهنماي عرضي خودرو دنده عقب بگيريد ،خودرو با کاميون برخورد ميکند.
خطوط راهنماي عرضي خودرو
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مواردي که بايد بدانيد
اگر متوجه هرکدام از اين عالئم شديد
ممکن است متوجه عالئم زير شويد ،علت و راه حل ممکن را بررسي کرده و مجددا ً کنترل نماييد.
اگر پس از انجام راه حل ،عالئم برطرف نشد ،خودرو را در نمايندگي مجاز تويوتا بازرسي نماييد.
علت ممکن

ديدن تصوير مشکل است

اگر اين اتفاق به اين داليل رخ داد ،نشان دهنده نقص
فنی نيست.
حين کنترل چشمي اطراف خودرو دنده عقب بگيريد
(پس از بهتر شدن شرايط ،مجددا ً ازدوربين استفاده
نماييد).
تصوير روي صفحه مانیتور دید عقب را ميتوان تنظيم
کردf( .صفحه )2۶1

لنز دوربين را با آب تميز کرده و با دستمال نرم
آشغال يا مواد خارجي (همانند قطره آب ،برف ،گل و غيره) به خشک کنيد.
در صورت محکم چسبيدن کثيفي ،با صابون ماليم
دوربین چسبیده است.
شسته و آبکشي نماييد.
تصوير تراز نیست
براي بازرسي خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه
دوربين يا اطراف آن تحت ضربه شديد قرار گرفتهاند.
نماييد.
خطوط راهنماي ثابت خيلي خارج از تنظيم هستند.

خودرو کج شده است (بار سنگين درون خودرو قرار دارد،
در صورت اتفاق افتادن به داليل زير ،نقص فنی رخ نداده
فشار باد الستيک به دليل پنچر شدن يا غيره پايين است)
است.
خودرو بر روي شيب است
حين کنترل چشمي اطراف خودرو ،دنده عقب بگيريد
موقعيت دوربين خارج از تنظيم است

خودرو را در نمايندگي مجاز تويوتا بازرسي نماييد
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خودرو را در مکاني تاريک قرار داده اید.
دماي اطراف لنزها خيلي باال يا پايين است.
دماي هواي بيرون پايين است.
قطرات آب روي دوربين است.
باران ميبارد يا هوا شرجي است.
مواد خارجي (همانند گل و غيره) به دوربين چسبيده است.
دوربين خراشيده شده است.
نور خورشيد يا نور چراغهاي جلو مستقيماً به دوربين
ميتابد.
خودرو زير نور فلورسانت ،نور مهتابي و انواع نورهاي ديگر
است.
تصوير تار است

راه حل
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هشدار
حين استفاده از مانيتور ديد عقب
مانيتور ديد عقب وسيلهاي تکميلي براي کمک به راننده حين دنده عقب گرفتن است .حين دنده عقب
گرفتن پيش از ادامه دادن ،پشت و اطراف خودرو را به صورت چشمي کنترل نماييد.
براي پيشگيري از صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ بر اثر تصادف ،پيشگيريهاي زير را در نظر بگیرید.
هرگز حين دنده عقب گرفتن ،فقط به مانيتور ديد عقب تکيه نکنيد .تصوير و موقعيت خطوط راهنماي
نمايشی در صفحه ممکن است با واقعيت متفاوت باشند.
حين دنده عقب گرفتن ،با هر خودرو ،مراقب باشيد
حين دنده عقب گرفتن آهسته برانید و برای کنترل سرعت خودرو پدال ترمز را فشار دهید.
دستورالعمل های داده شده فقط راهنما هستند.
اينکه کي و چگونه غربيلک فرمان را بچرخانيد بر اساس شرايط ترافيک ،وضعيت سطح جاده ،شرايط
خودرو و غيره متفاوت است .پيش از استفاده از مانيتور ديد عقب ،دانستن اين موارد حائز اهميت است.
حين پارک ،پيش از جابه جا کردن از جاشدن خودرو در فضاي پارک اطمينان حاصل نماييد.
در موارد زير از مانيتور ديد عقب استفاده نکنيد:
در سطح جاده يخ زده ،لغزنده يا در برف
حين استفاده از زنجير چرخ يا الستيک زاپاس سایز کوچک
زمانيکه درب صندوق عقب کام ً
ال بسته نيست.
روي جادههايي که مستقيم و صاف نيستند ،همانند جادههاي پيچدار يا لغزنده.
در دماي پايين ،صفحه نمايش ممکن است تاريک شده يا تصوير کم رنگ شود .زمانيکه خودرو حرکت
ميکند ،ممکن است تصوير برهم بخورد يا ديدن تصوير روي صفحه غيرممکن شود .پیش از ادامه از
کنترل اطراف خودرو با چشم و استفاده از تمام آینه ها اطمينان حاصل نماييد.
اگر اندازه الستيکها تغيير کند ،موقعيت خطوط راهنماي ثابت نمايشی روي صفحه ممکن است تغيير
کند.
دوربين از لنزي مخصوص استفاده ميکند .فاصله اجسام و افراد پیاده که نمايش داده ميشود با فاصله
واقعي متفاوت است f( .صفحه )211

 .۴-۵استفاده از سیستمهای حمایتی رانندگی 217
توجه

از ضربه زدن به دوربين خودداري نماييد چراکه منجر به نقص فنی دوربين ميگردد .در اين صورت ،در
اولين فرصت ممکن خودرو را در نمايندگي تويوتا بازرسي نماييد.
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نحوه استفاده از دوربين
مانيتور ديد عقب در موارد زير به درستي عمل نميکند.
اگر عقب خودرو ضربه بخورد ،موقعيت و زاويه سوار شدن دوربين ميتواند تغيير کرده باشد.
از آنجاکه دوربين داراي ساختار ضدآب است ،ازجدا کردن ،پياده کردن يا دستکاري آن خودداري
نماييد .اين کار ميتواند منجر به عملکرد نادرست دوربين گردد.
از ساييدن شدید لنز دوربين خودداري نماييد .اگر لنز دوربين خراشيده شود ،تصوير واضحي منتقل
نخواهد کرد.
اجازه ندهيد حاللهاي طبيعي ،واکس خودرو ،شيشه شوي يا پوشاننده شيشه به دوربين بچسبد .در
اين صورت ،بالفاصله آن را تميز کنيد.
در صورت تغيير شديد دما ،همانند ريختن آب داغ بر روي خودرو در هواي سرد ،ممکن است سيستم
به درستي عمل نکند.
حين شستن خودرو ،از پاشيدن شديد آب به دوربين يا محدوده دوربين خودداري نماييد .اين کار
می تواند منجر به نقص فنی دوربينشود.
حين قرار داشتن دوربين زير نور مستقيم فلورسانت يا نور ديگر ،پرتوهای نور و محدوده اطراف روشن
شده و به صورت لرزان ديده ميشوند.
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سيستمهاي کمکي رانندگي
براي کمک به افزايش ايمني و عملکرد رانندگي ،سيستمهاي زير در پاسخ به شرايط مختلف
رانندگي به صورت اتوماتيک فعال ميشوند .با اين وجود ،آگاه باشيد که اين سيستمها تکميلي
بوده و نبايد حين کار با خودرو بيش از حد به آنها تکيه نمود.
( ECBسیستم کنترل ترمز الکترونیکی)
سیستم کنترل ترمز الکترونیکی بسته به عملکرد ترمز ،نیروی ترمز تولید میکند.

( ABSسيستم ترمز ضد قفل)
حين ترمزگيري ناگهاني ،يا درگیر شدن ترمزها حین رانندگی روی جاده لغزنده به جلوگيري از قفل شدن
چرخها کمک ميکند.
ترمز کمکي
در صورتي که سيستم ،توقف ناگهاني را شناسايي کند ،پس از فشار دادن پدال ترمز سطح باالتری از نیروی
ترمز را ايجاد ميکند.

 VSCپیشرفته (کنترل پیشرفته پايداري خودرو)

به راننده کمک میکند که حین دور زدن ناگهانی یا دور زدن در جادههای لغزنده ،سر خوردن خودرو را کنترل کند.

( VSCکنترل پايداري خودرو)
عملکرد مشترک کنترلهای اعمال شده از طریق سیستمهای  ABS، TRAC ، VSCو  EPSرا ارائه میدهد .با کنترل
کردن عملکرد فرمان حین دور زدن ناگهانی روی جادههای لغزنده به حفظ تعادل خودرو کمک میکند.

( TRACکنترل کشش)
به حفظ قدرت رانندگي کمک کرده و از درجا چرخيدن چرخهاي محرک حين شروع به حرکت خودرو يا
گاز دادن بر روي جادههاي لغزنده جلوگيري ميکند.
کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی
حین شروع حرکت در جادههای شیبدار یا لغزنده از عقب رفتن خودرو جلوگیری میکند.
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( EPSفرمان با نیروی کمکی برقی)
از یک موتور الکتريکي براي کاهش نيروي الزم برای چرخاندن فرمان استفاده ميکند.
( PCSسیستم پیشگیری از تصادف) (درصورت مجهز بودن)
fصفحه 224
( BSMنشانگر نقطه کور) (درصورت مجهز بودن)
fصفحه 231
حين عملکرد سيستمهاي TRAC/ VSC /ABS
حین عملکرد سيستمهاي TRAC/ VSC /ABSچراغ
نشانگر لغزش چشمک ميزند.
4
رانندگی

غير فعال نمودن سيستم TRAC
در صورتي که خودرو در گل ،آشغال يا برف گيرکرده است ،سيستم  TRACممکن است نيروي وارده از
سيستم را خاموش کرده ،در این
سیستم هیبریدی به الستيکها را کاهش دهد .فشار دادن دکمه
صورت جابه جا کردن و بیرون آوردن خودرو آسان تر می شود.
را سريع فشار داده و رها کنيد.
براي خاموش کردن سيستم  ،TRACدکمه
پیغام و نشانگر " "TRAC OFFروی صفحه نمایش
چندمنظوره ظاهر می شود.
براي روشن کردن سيستم ،دکمه
فشار دهيد.

را مجددا ً
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غیرفعال کردن هر دو سيستم  TRACو VSC
براي غیرفعال کردن سيستم  TRACو  VSCحين توقف خودرو ،دکمه

را به مدت بيش از  3ثانيه فشار

داده و نگه داريد.
چراغ نشانگر  VSC OFFروشن شده ،پیغام " "TRAC OFFروی صفحه نمایش چندمنظوره ظاهر میشود.
را فشار دهيد.
براي روشن کردن سيستم ،مجددا ً دکمه
 :درخودروهای مجهز به سیستم پیشگیری از تصادف هنچنین سیستم ترمز کمکی پیشگیری از تصادف و
سیستم ترمزگیری پیشگیری از تصادف نیز غیرفعال میشود .چراغ هشدار سیستم پیشگیری از تصادف
روشن شده و پیغامی روی صفحه نمایش چندمنظوره ظاهر میشودf( .صفحه )227
حین ظاهر شدن پیغامی روی صفحه نمایش چندمنظوره ،نشان میدهد که حتی اگر دکمه
فشار داده نشود ،سیستم  TRACغیرفعال میگردد.
 TRACو سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی فعال نمیشود ،با نمایندگی مجاز تویوتا تماس
بگیرید.
صدا و لرزش ايجاد شده بر اثر عملکرد  ،ABSترمز کمکي و سيستمهاي  TRACو VSC
هرکدام از شرایط زیر ممکن است زمانی که سیستمهای فوق فعال هستند به وجود آید .هیچکدام از این
شرایط نشان دهنده نقص فنی نیست.
لرزش بدنه خودرو و فرمان
صداي موتور پس از توقف خودرو
ضربان آرام پدال ترمز پس از فعال شدن ABS
حرکت آرام پدال ترمز به پايين پس از فعال شدن ABS
صدای عملکرد ECB
درشرایط زیر ممکن است صدای عملکرد سیستم  ECBشنیده شود ،اما نشان دهنده نقص فنی نیست.
حین درگیری پدال ترمز صدای عملکرد از تجهیزات موتور شنیده شود.
حین بازکردن درب راننده صدای موتور سیستم ترمز از قسمت جلوی خودرو شنیده شود.
یک یا دو دقیقه پس از غیرفعال کردن سیستم هیبریدی ،صدای عملکرد از تجهیزات موتور شنیده شود.
صدای عملکرد EPS
زمانيکه غربيلک فرمان کار ميکند ،ممکن است صداي موتور (صداي چرخش) شنيدهشود .اين صدا بيانگر
نقص فنی نيست

*

*

 .۴-۵استفاده از سیستمهای حمایتی رانندگی

221

عملکرد اتوماتيک سيستمهاي  TRACو VSC
پس از خاموش کردن سیستمهای  TRACو  ،VSCدر شرایط زیر سیستمها بطور اتوماتیک فعال میشوند:

4
رانندگی

سوئيچ دروضعيت خاموش قرار گيرد.
اگر فقط سيستم  TRACخاموش شده باشد ،با افزايش سرعت خودرو ،سيستم  TRACفعال ميشود.
اگر هر دو سيستم  TRACو  VSCغير فعال شده باشند ،با افزايش سرعت خودرو ،سیستمها بطور
اتوماتیک مجدد فعال نمی شوند.
کاهش تأثيرگذاري سيستم EPS
در صورتي که فرمانگیری مکرر در زماني طوالنی وجود داشته باشد ،براي جلوگيري از داغ کردن بيش از حد
تأثيرگذاري سيستم  EPSکاهش مييابد .در نتيجه غربيلک فرمان سنگين به نظر ميرسد .در اين حالت،
فرمانگیری بيش از حد را متوقف کرده يا خودرو را متوقف نمایید و سیستم هیبریدی را غیرفعال کنيد.
پس از  10دقيقه سيستم  EPSبه حالت عادي باز ميگردد.
شرایط عملکردی سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی
زمانی که هرکدام از چهار شرایط زیر اتفاق بیفتد ،سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی فعال میشود.
دسته دنده در موقعیتی غیر از  Pیا دنده خالص  Nقرار داشته باشد (درصورتی که درجادههای سرباالیی
به سمت باال ،به جلو یا عقب شروع به حرکت کنید).
خودرو متوقف باشد.
پدال گاز فشار داده نشود.
ترمز دستی درگیر نباشد.
غیرفعال کردن اتوماتیک سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی
در شرایط زیر سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی غیرفعال میگردد.
دسته دنده در موقعیت پارک  Pیا خالص  Nقرار گیرد.
پدال گاز فشرده شود.
ترمزدستی درگیر باشد.
پس از رها کردن پدال ترمز حدود  2ثانیه سپری شود.
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هشدار
در مواقع زير سيستم  ABSبه درستي عمل نميکند.
چسبندگی الستیک افزایش یافته است (همانند سايش بيش از حد الستيکها در جادهاي پوشيده از برف)
حين رانندگی با سرعت باال در جاده های خیس یا لغزنده خودرو سر میخورد.
ممکن است زمانیکه  ABSدر حال عملکرد میباشد فاصلهی توقف بیشتر از شرایط عادی باشد.
سیستم  ABSجهت کاهش دادن فاصله توقف خودرو طراحی نشده است ،همواره فاصله ایمن تا خودروی
جلویی بویژه در شرایط زیر را حفظ نمایید.
حين رانندگي در آشغال ،ماسه يا جادههاي پوشيده از برف
حين رانندگي با زنجير چرخ
حين رانندگي بر روي دست اندازها
حين رانندگي در جادههاي داراي چاله يا سطح ناصاف
در شرايط زير ممکن است سيستم  ،TRACبه طور مؤثر عمل نکند:
حين رانندگي بر روي جادههاي لغزنده ،حتي در حال عملکرد سيستم  ،TRACممکن است کنترل جهت
و قدرت به طور کامل بدست نيايد.
زمانيکه پايداري و قدرت خودرو کم شده است ،با دقت رانندگي کنيد.
درشرایط زیر سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی به درستی کار نمی کند.
به سیستم کنترل کمکی شروع به حرکت در سرباالیی خیلی وابسته نباشید .ممکن است این سیستم
درجادههای شیب دار و پوشیده از یخ به درستی عمل نکند.
عکس عملکرد ترمزدستی ،سیستم کنترل کمکی شروع حرکت درسرباالیی برای نگه داشتن خودرو
به طور ثابت به مدت طوالنی طراحی نشده است  .از سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی
جهت نگهداشتن خودرو روی سطح شیبدار استفاده نکنید ،درغیراین صورت منجر به بروز تصادف
میشود.
حين فعال شدن VSC
چراغ نشانگر لغزش چشمک ميزند .هميشه با دقت رانندگي کنيد .رانندگي با بی توجهی می تواند منجر
به تصادفشود .حين چشمک زدن چراغ ،به شدت مراقب باشيد.
زمانيکه سيستمهاي  TRACو  VSCغير فعال هستند.
بسيار مراقب بوده و با سرعت مناسب شرايط جاده رانندگي نماييد .از آنجاکه اين سيستمها براي اطمينان
از پايداري خودرو و نيروي رانندگي هستند ،فقط در مواقع ضروري سيستمهاي  TRACو  VSCرا غيرفعال نماييد.

 .۴-۵استفاده از سیستمهای حمایتی رانندگی 223
هشدار
تعويض الستيکها
از همسان بودن اندازه ،مارک ،الگوي عاج و ظرفيت بار کلي همه الستيکها با مقدار مشخص شده ،مطمئن
شوید .عالوه بر اين ،از فشار باد همه ی الستیک ها با سطح فشار توصیه شده اطمینان حاصل نمایید.
سيستمهاي  TRAC, ABSو  VSCدر صورت استفاده از الستيکهاي متفاوت ،کار نميکنند.
براي اطالع از جزئيات بيشتر در مورد تعويض چرخها يا الستيکها با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل
نماييد.
کار با الستيکها و سيستم تعليق
استفاده از الستيکهاي داراي هرگونه مشکل يا دستکاري سيستم تعليق منجر به تأثير منفي بر
سيستمهاي کمکي رانندگي شده و می تواند منجر به نقص فنی سيستمگردد.
4
رانندگی
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سیستم پیشگیری از تصادف (*)PCS
هنگامی که سنسور رادار احتمال بروز برخورد از جلو را تشخیص میدهد ،ترمزها به طور اتوماتیک
درگیر شده و شدت ضدبه و نیز وارد آمدن صدمه به خودرو را کاهش میدهند.
با استفاده از عملکرد کلید میتوان زمانبندی هشدار برای سیستم پیشگیری از تصادف ( )pcsرا تغییر داد یا
درصورت لزوم سیستم را روشن یا خاموش نمودf( .صفحه )225
هشدار پیشگیری از تصادف
اگر احتمال زیاد تصادف از جلو تشخیص داده شود،
آژیر به صدا درآمده و پیغامی روی صفحه نمایش
چندمنظوره ظاهر میشود تا راننده عملکرد مناسبی
را انجام دهد.

ترمز کمکی پیشگیری از تصادف
اگر احتمال زیاد تصادف از جلو وجود داشته باشد ،سیستم بسته به مقدار نیرویی که ترمز را فشار میدهید
نیروی ترمز بیشتری را اعمال میکند.
ترمزگیری پیشگیری از تصادف
اگر احتمال زیاد تصادف از جلو وجود داشته باشد ،سیستم به راننده از طریق نمایش هشدار و آژیر هشدار
میدهد .درصورتی که سیستم تشخیص دهد تصادف اجتناب ناپذیر است ،ترمزها به طور اتوماتیک درگیر
شده تا سرعت در هنگام تصادف کاهش یابد.

*:

درصورت مجهز بودن
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تغییر سیستم پیشگیری از تصادف
] تغییر زمانبندی هشدار سیستم پیشگیری از تصادف
هربار با فشار دادن کلید  ،PCSنحوه پاسخگویی سیستم
به تغییرات فاصله به ترتیب زیر تغییر میکند.
فاصله دور
فاصله متوسط*
فاصله نزدیک
* :تنظیمات پیش فرض

4

نمایش چندمنظوره ظاهر میشود.
برای فعال کردن سیستم ،کلید  PCSرا مجدد فشار
دهید .هربار با قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت
روشن  ONسیستم در موقعیت فعال تنظیم میگردد.

سنسور رادار
سنسور رادار ،خودروها یا دیگر موانع نزدیک یا در مسیر
روبرو را تشخیص میدهد و میزان حتمی تصادف را
براساس موقعیت ،سرعت و جهت موانع تعیین میکند.

رانندگی

غیرفعال کردن سیستم پیشگیری از تصادف ()PCS
کلید  PCSرا به مدت  3ثانیه یا بیشتر فشار دهید.
چراغ هشدار  PCSروشن شده و پیغامی روی صفحه
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زمان عملکرد سیستم پیشگیری از تصادف ()PCS

اگر سیستم پیشگیری از تصادف فعال باشد( .صفحه  ،)225 fشرایط زیر به وجود میآید:
هشدار پیشگیری از تصادف:
سرعت خودرو بیشتر از ( 15km/h )10mphباشد.
سرعتی که با آن خودرو به مانع نزدیک میشود یا سرعت خودروی جلویی بیشتر از (10km/h )7mph
باشد.
ترمز کمکی پیشگیری از تصادف:
سیستم  VSCغیرفعال نباشد.
سرعت خودرو بیشتر از ( 30km/h )19mphباشد.
سرعتی که با آن خودرو به مانع نزدیک میشود یا سرعت خودروی جلویی بیش از (30km/h )19mph
باشد.
پدال ترمز فشرده شود.
ترمزگیری پیشگیری از تصادف:
سیستم  VSCغیرفعال نباشد.
سرعت خودرو بیشتر از ( 15km/h )10mphباشد.
سرعتی که با آن خودرو به مانع نزدیک میشود یا سرعت خودروی جلویی بیشتر از (10km/h )7mph
باشد.
شرایطی که ممکن است سیستم ( )PCSرا فعال نماید حتی اگر احتمال تصادف وجود نداشته
باشد.
درصورت وجود موانع زیر در جلوی سنسور ،سیستم تشخیص میدهد که تصادف ممکن است رخ دهد و
سیستم فعال میگردد.
درصورت عبوراز کنار خودرویی که به سمت راست یا چپ درحال گردش است یا اینکه از کنار خودرویی
در الین مقابل عبور نمایید.
خودرو با سرعت به مانع جلویی نزدیک شود(.مانند خودوری دیگر ،ورودی عوارض جاده و غیره)
درصورت حرکت در سرباالیی و ساختارهایی در محدوده باالی جاده وجود داشته باشد و غیره (بیلبوردها،
سقفهای کوتاه ،چراغهای خیابان و غیره)
درصورت رانندگی از میان مسیرهای باریک یا مکانهایی با سقف کوتاه (پلها ،تونلها ،مسیرهای
سرپوشیده و غیره)
رانندگی در جادههای ناهموار
وجود اجسام فلزی روی سطح جاده که منجر به اختالف سطح یا برآمدگی در سطح جاده میشود.
تغییر زیاد ارتفاع خودرو
به دلیل شرایط محیط اطراف و قرار گرفتن در معرض ضربه شدید ،سنسور رادار در وضعیتی قرار گیرد
که فعال شود.
درصورت وجود مانع در سرپیچ جاده (گاردریل و غیره)
اگر سیستم در شرایط فوق فعال شود ،احتمال عملکرد ترمزها با نیروی بیشتر از حد نرمال وجود دارد.
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موانعی که تشخیص داده نمیشوند.
سنسور ،موانع پالستیکی مانند مخروطهای ترافیکی را تشخیص نمیدهد .درصورتیکه سنسور نتواند
عابرین پیاده ،حیوانات ،دوچرخه ،موتور سیکلت ،درختان یا توده برف را تشخیص دهد ،ممکن است تصادف
رخ دهد.
شرایطی که درآن سیستم پیشگیری از تصادف به درستی عمل نمیکند.
سیستم درشرایط زیر ممکن است به طور مؤثر عمل نکند:
درجادههایی با شیب تند یا سطح ناصاف
درصورت حرکت ناگهانی خودرویی به جلوی خودروی شما مانند محل تقاطعها
درصورت پیچیدن ناگهانی خودرویی به جلوی خودروی شما مانند سبقت گرفتن
درآب و هوای نامناسب مانند بارش شدید باران ،مه  ،برف یا طوفان شن
درصورت سرخوردن خودرو هنگامی که سیستم  VSCغیرفعال است.
درصورت تغییر زیاد ارتفاع خودرو
به دلیل شرایط محیط اطراف و قرار گرفتن در معرض ضربه شدید ،سنسور رادار از وضعیت خود خارج گردد.
درصورت ظاهرشدن ناگهانی مانع درجلوی خودرو ،چرخها به شدت بچرخند.
غیرفعال نمودن اتوماتیک سیستم پیشگیری از تصادف
به دلیل کثیف شدن سنسور و غیره ،نقص فنی به وجود آمده است که سنسورها نمیتوانند موانع را تشخیص
دهند ،سیستم پیشگیری از تصادف به طور اتوماتیک غیرفعال میشود .در اینصورت حتی اگر احتمال
تصادف وجود داشته باشد ،سیستم فعال نخواهد شد.
درصورت وجود نقص فنی در سیستم یا سیستم بطور موقت در دسترس نباشد.
چراغ هشدار  PCSچشمک زده و پیغام هشداری روی صفحه نمایش چندمنظوره ظاهر میشود .اگر پیغام
هشداری روی صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده شود ،پیغام را خوانده و به دستورالعملها عمل نمایید.
(fصفحه  ۴۵۸و )۴۴۵
درصورت غیرفعال شدن سیستم  TRACو VSC
درصورت غیرفعال شدن عملکردهای  TRACو f( VSCصفحه ، )220ترمزکمکی پیشگیری از تصادف و
ترمزگیری پیشگیری از تصادف نیز غیرفعال میگردد ،بااین وجود عملکرد هشدار فعال میباشد.
چراغ هشدار  PCSروشن شده و پیغام هشداری روی صفحه نمایش چندمنظوره نمایش داده میشود.
(fصفحه  ۴۶۲و )۴۴۵
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تأییدیه
مخصوص خودروهای فروخته شده درایاالت متحده آمریکا

FCCID: HYQDNMWROO7
اين وسيله مطابق با بخش  15از قوانين  FCCاست .عملکرد در معرض دو شرط زير است)1(:اين وسيله

منجر به تداخالتی مضر نميگردد ،و ( )2اين وسيله هرگونه تداخل دريافتي شامل تداخلهایی که منجر به
عملکرد ناخواسته ميگردد را ميپذيرد.

هشدار FCC

هرگونه تغییر و دستکاری در این دستگاهها توسط اشخاص میتواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر برای
استفاده از این دستگاهها شود.
اطالعات مربوط به تشعشع فرکانسهای رادیویی:
این تجهیزات با مجموع محدودیتهای تشعشعی (انتشار)  FCCدر محیطهای کنترل نشده مطابقت
میکنند.
این تجهیزات باید با حداقل فاصله  20CMبین رادیاتور (آنتن) و بدن شما نصب و کار نمایند .این فرستنده
نباید در نزدیکی محل یا عملکرد دیگر آنتنها یا فرستندهها قرار گیرد.
مخصوص خودروهای فروخته شده در کانادا
این دستگاه با استاندارد (استانداردها)  RSSمعاف از مجوز صنایع کانادا مطابقت میکند .عملکرد در معرض
دو شرط زير است )1( :اين وسيله منجر به تداخالتی مضر نميگردد ،و ( )2اين وسيله هرگونه تداخل
دريافتي شامل تداخلهایی که منجر به عملکرد ناخواسته ميگردد را ميپذيرد.
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محدودیتهای سیستم پیشگیری از تصادف
رانندگی به طور ایمن از مسئولیتهای راننده است  .راننده باید از شرایط محیط اطراف آگاه بوده و اقدام
به رانندگی ایمن نماید.
به جای عملکردهای ترمزگیری نرمال به سیستم پیشگیری از تصادف وابسته نباشید .این سیستم میزان
تصادف را درهرشرایطی کاهش نمیدهد یا از آن جلوگیری نمیکند.
وابستگی کامل به سیستم و واگذارکردن حفظ ایمنی به آن ممکن است منجر به تصادفات ناخواسته گردد
که باعث آسیبهای جسمی جدی یا مرگ میشود.
با این وجود سیستم با هدف جلوگیری از تصادف یا کاهش صدمات ناشی از تصادف طراحی شده است،
با توجه به شرایط مختلف تأثیرات آن تغییر میکند.
بنابراین سیستم همواره عملکرد یکسانی ندارد .همچنین سیستم ترمزگیری پیشگیری از تصادف بسته
به شرایط عملکردی راننده کار نمیکند .زمانی که راننده پدال ترمز را فشار و غربیلک فرمان را حرکت
میدهد ،سیستم تشخیص میدهد که راننده عکس العمل مناسبی انجام داده و سیستم ترمزگیری
اتوماتیک ممکن است عمل نکند.
کاربا سنسور رادار
موارد زیر را مد نظر قرار داده و از عملکرد مناسب سیستم پیشگیری از تصادف مطمئن شوید .درغیراین
صورت سیستم ممکن است عملکرد صحیحی نداشته و منجر به بروز تصادف گردد.
سنسور و شبکه جلو پنجره را همواره تمیز نگهدارید .سنسور و شبکه جلو پنجره را با پارچه نرمی تمیز
کنید ،مواظب باشید روی آن عالمتی نگذارید یا صدمه وارد نکنید.
سنسور یا محدوده اطراف آن را در معرض ضربه شدید قرار ندهید .اگر سنسور حتی کمی در موقعیت
فعال شدن قرارگیرد ،ممکن است سیستم به طور عادی عمل نکند یا دچار نقص فنی شود .درصورتی که
سنسور یا محدوده اطراف آن درمعرض ضربه شدید باشند ،همواره محدوده اطراف آن را توسط نمایندگی
مجاز تویوتا بازرسی و تنظیم نمایید.
سنسور را جدا نکنید.
از چسباندن تجهیزات جانبی یا برچسب بر روی سنسور ،شبکه جلو پنجره یا محدوده اطراف آن
خودداری نمایید.
از تغییر دادن یا رنگ کردن سنسور و شبکه جلو پنجره خودداری نمایید.
درصورت نیاز به تعویض سنسور رادار ،با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
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هشدار
پیشگیریهای مرتبط با موارد کمکی سیستم پیشگیری از تصادف
به وسیله آژیر و کنترل ترمز ،سیستم پیشگیری از تصادف به راننده در جلوگیری از بروز تصادف از طریق
عملکرد "( "LOOK- JUDGE-ACTپایش – تشخیص – عکس العمل) کمک میکند ،محدودیتهایی در
مورد سیستم کمکی وجود دارد ،بنابراین توصیه میشود نکات مهم زیر را به خاطر بسپارید.
کمک به راننده در نظارت کردن برجاده
سیستم پیشگیری از تصادف فقط قادر به شناسایی موانعی است که مستقیماً درجلوی خودرو و
فقط درمحدوده شناسایی قرار دارند .این سیستم مکانیزمی نیست که اجازه بیتوجهی یا بیدقتی در
رانندگی را دهدو این سیستم نمیتواند به راننده در شرایط دید کم کمک نماید .الزم است راننده
توجه کافی به اطراف خودرو داشته باشد.
کمک به راننده در تشخیص دادن صحیح
زمانی که به تشخیص احتمال بروز تصادف اقدام میکنید ،فقط اطالعاتی دراختیار سیستم پیشگیری
از تصادف قرار میگیرد که از موانعی که مستقیماً درجلو خودروی قرار داردند تشخیص داده شوند.
بنابراین حتماً الزم است راننده مراقب باشد و در هرشرایطی احتمال بروز تصادف را تشخیص دهد.
کمک به راننده در انجام عکس العمل مناسب
عملکرد ترمز کمکی سیستم پیشگیری از تصادف ،طراحی شده است که شدت تصادف را کاهش دهد
و فقط زمانی عمل میکند که سیستم تشخیص دهد بروز تصادف حتمی است .این سیستم خودش،
بدون عملکرد خاصی از طرف راننده ،قادر به جلوگیری از تصادف به طور اتوماتیک یا توقف خودرو به
طور ایمن نیست به همین دلیل ،درصورت مواجه شدن با شرایط خطرناک ،راننده باید عملکرد مستقیم
و سریعی به جهت اطمینان از ایمنی تمام موارد داشته باشد.
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( BSMنشانگر نقطه کور)*
خالصهای از وضعیت عملکردی نشانگر نقطه کور
این سیستم دارای دو عملکرد میباشد؛
عملکرد نشانگر نقطه کور
هنگام تغییر الین به دقت عمل راننده کمک میکند.
عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب
هنگام حرکت به عقب به راننده کمک میکند.
در این دو عملکرد از سنسورهای یکسان استفاده میشود.
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کلید اصلی BSM

با فشار دادن کلید ،سیستم را روشن یا خاموش نمایید .درصورت قرار داشتن کلید در موقعیت روشن
 ،ONنشانگر کلید روشن شده و آژیر به صدا درمی آید .کلید عملکرد نشانگر نقطه کور و عملکرد هشدار
عبور و مرور در عقب یکسان میباشد.

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 میشود و اگر از دسته راهنما استفاده شود ،نشاگر آینه بغل چشمک میزند.
عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب:
زمانی که خودرویی از سمت راست یا چپ عقب خودروی شما نزدیک شود ،نشانگرهای آینه بغل چشمک
میزنند.

*

 :درصورت مجهز بودن
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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 صندلیهای
عقب شنیده میشود.
دیدن نشانگرهای آینه بغل
در زیر نور آفتاب شدید ،نشانگر آینه بغل به سختی دیده میشود.
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 میشود.
وجود عیب در سیستم نشانگر نقطه کور
اگر به دالیل زیر ،عیبی در سیستم تشخیص داده شود ،پیغامهای هشدار نمایش داده میشود ( fصفحه
)457 ،458
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 درایاالت متحده آمریکا
OAYSRR2A : FCCID
اين وسيله مطابق با بخش  15از قوانين  FCCاست .عملکرد در معرض دو شرط زير است )1(:اين وسيله

منجر به تداخالتی مضر نميگردد ،و ( )2اين وسيله هرگونه تداخل دريافتي شامل تداخلهایی که منجر به
عملکرد ناخواسته ميگردد را ميپذيرد.

هشدار FCC

هرگونه تغییر و دستکاری در این دستگاهها توسط اشخاص میتواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر برای
استفاده از این دستگاهها شود.
مخصوص خودروهای فروخته شده در کانادا
قانون قابل اجراCanada310 :
این دستگاه با استاندارد (استانداردها)  RSSمعاف از مجوز صنایع کانادا مطابقت میکند .عملکرد در معرض
دو شرط زير است )1( :اين وسيله منجر به تداخالتی مضر نميگردد ،و ( )2اين وسيله هرگونه تداخل
دريافتي شامل تداخلهایی که منجر به عملکرد ناخواسته ميگردد را ميپذيرد.
فرکانس باندهای24 .05 - 24 .25 GHz :
برق خروجی :کمتر از  ۲۰میلی وات
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هشدار
استفاده از سنسور رادار
یک سنسور نشانگر نقطه کور در داخل سپر عقب خودرو به ترتیب در سمت راست و چپ نصب شده است.
برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم نشانگر نقطه کور به موارد زیر توجه کنید.
همواره سنسور و محدوده اطراف آنرا تمیز نگه دارید.
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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
میشوند 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 برچسبها 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 محدودهای
که در آینه بغل منعکس نمیشود (نقطه کور) را تشخیص میدهد و راننده را از وجود خودروهایی از طریق
نشانگر آینه بغل آگاه میسازد.
محدوده شناسایی نشانگر نقطه کور

نقطه کور قادر به شناسایی خودروهایی در محدوده زیر میباشد:
محدوده منطقه شناسایی به شرح زیر است:
حدود ( 3.5 m )11.5 ftاز کنار خودرو
اولین ( 0.5 m )1.6 ftاز کنار خودرو در محدوده
شناسایی قرار نمیگیرد.
حدود ( 3 m )9.8 ftاز سپر عقب
حدود ( 1 m )3.3 ftاز جلوی سپر عقب

هشدار
پیشگیریهای 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
میدهد .به عملکرد نشانگر نقطه کور خیلی وابسته نباشید .اگر تغییر الین با ایمنی انجام شود ،نیازی
به عملکرد نشانگر نمیباشد زیرا وابستگی زیاد به این سیستم منجر به بروز تصادف و باعث آسیبهای
جسمی جدی و مرگ میشود.
با توجه به شرایط ،سیستم ممکن است بدرستی عمل نکند .بنابراین استفاده از دید خود راننده در مورد
رانندگی ایمن ضروری میباشد.
زمان فعال شدن عملکرد نشانگر نقطه کور
کلید اصلی  BSMدر وضعیت روشن  ONباشد.
سرعت خودرو بیشتر از ( 16 km/h )10 mphباشد.
زمان تشخیص خودرو بوسیله نشانگر نقطه کور
خودروی الین کناری از خودرو شما سبقت بگیرد.
هنگام تغییر الین ،خودروی دیگر وارد محدوده شناسایی شود.
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شرایطی که در آن ،عملکرد نشانگر نقطه کور خودرویی را شناسایی نمیکند.
عملکرد نشانگر نقطه کور برای شناسایی انواع وسایل نقلیه و /یا اشیاء زیر طراحی نشده است.
موتور سیکلتهای کوچک ،دوچرخهها یا عابرین پیاده و غیره*
خودروهای عبوری در جهت مخالف
گاردریل ،دیوار ،تابلو ،خودروهای پارکشده 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 میشوند.
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 جادههای خیس به دلیل بارش باران ،آبگرفتگی 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 تپهها ،جادههای پر از چاله و غیره
زمانی که چند خودرو با فاصله کمی بین هر خودرو بهم میرسند.
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.
درست پس از قرار دادن کلید اصلی  BSMدر موقعیت روشن .ON
نمونههای 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 کمی بین خودرو شما و خودروی عقبی وجود داشته باشد.
زمانی که الینها بسیار باریک باشند و خودروهای عبوری از دو الین کنار خودرو وارد محدوده شناسایی شوند.
هنگامی که تجهیزاتی مانند حملکننده دوچرخه در عقب خودرو نصب باشد.
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عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب
هنگام حرکت با دنده عقب از این عملکرد استفاده میشود .این عملکرد خودروهایی که از سمت راست یا
چپ عقب به خودروی شما نزدیک میشوند را شناسایی میکند .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 میکند.

				
نزدیک شدن خودرو

محدوده شناسایی

هشدار
پیشگیریهای 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 نمیتواند 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 میباشد.
درغیراینصورت منجر به آسیبهای جسمی جدی و یا مرگ میشود.
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
محدوده قابل شناسایی برای خودرو به شرح زیر میباشد.

خودروهای در حال نزدیک شدن
سریع
آهسته

سرعت

(28 km/h )18 mph
(8 km/h )5 mph

1

حدود فاصله هشدار

(20 m )65 ft.
(5.5 m )18 ft.

زمان فعال شدن عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب
کلید اصلی  BSMدر موقعیت روشن  onباشد.
دسته دنده در موقعیت دنده عقب  Rباشد.
سرعت خودرو کمتر از ( 8 km/h )5 mphباشد.
سرعت خودروی در حال نزدیک شدن بین ( 8 km/h )5 mphو ( 28 km/h )18 mphباشد.
شرایطی که تحت آن عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب ،خودرویی را شناسایی نمیکند.
عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب برای شناسایی انواع وسایل نقلیه و /یا اشیاء زیر طراحی نشده است.
موتور سیکلتها و دوچرخههای کوچک یا عابرین پیاده و غیره*.
خودروهایی که مستقیماً از پشت به خودرو نزدیک میشوند.
گاردریل ،دیوار ،تابلوها ،خودروهای پارکشده و اجسام ثابت مشابه*
خودروهایی که در حال دور شدن از خودروی شما میباشند.
خودروهایی که از محل پارک کنار خودروی شما نزدیک میشوند*.
خودروهایی که از محل پارک کنار خودروی شما با دنده عقب حرکت میکنند*.

رانندگی

به راننده فرصت بیشتری جهت عکسالعمل مناسب میدهد ،آژیر میتواند درمورد خودروهای عبوری
سریعتر از فاصله دورتر هشدار دهد.
مثال:
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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 شیبدار مانند تپهها ،جادههای پر از چاله و غیره
درست پس از روشن کردن کلید اصلی BSM
درست پس از فعال کردن سیستم هیبریدی همراه با روشن بودن کلید اصلی BSM
بدلیل وجود مانع ،سنسورها قادر به شناسایی خودروها نمیباشند.
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نکات سودمند برای رانندگی با خودروی هیبریدی
برای رانندگی اقتصادی و بوم شناختی به نکات زیر توجه نمایید:

استفاده از حالت رانندگی ECO

درصورت استفاده از حالت رانندگی  ،ECOبسته به مقدار فشار وارده به پدال گاز ،گشتاور کمی بیشتر
از شرایط نرمال ایجاد میگردد .همچنین ،عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع (سرمایش  /گرمایش ) به
حداقل رسیده و مصرف سوخت را بهینه میسازدf( .صفحه )332
استفاده از نشانگر هیبریدی
با نگه داشتن عقربه نشانگر سیستم هیبریدی در محدوده  ،ECOرانندگی درحالت  ECOامکان پذیر است.
(fصفحه )90

عملکرد پدال ترمز و پدال گاز

خودرو را به آرامی برانید .از افزایش و کاهش سرعت ناگهانی خودداری نمایید .افزایش و کاهش تدریجی
سرعت باعث استفاده مؤثرتر از موتور الکتریکی (موتور محرک) میشود بدون اینکه مجبور به استفاده از
نیروی موتور بنزینی باشید.
از شتاب گیری مداوم خودداری نمایید .شتاب گیری مداوم ،انرژی باتری هیبریدی (باتری محرک) را
مصرف میکند و درنتیجه مصرف سوخت افزایش مییابد.
با رهاکردن پدال گاز باتری قادر است انرژی خود را بازیابی کند.

رانندگی

عملکرد دسته دنده
درصورت توقف پشت چراغ راهنمایی یا رانندگی در ترافیک سنگین وغیره ،دسته دنده در موقعیت  Dقرار
دهید .درصورت پارک خودرو ،دسته دنده را در موقعیت پارک  Pقرار دهید .هنگام استفاده از دنده خالص
 ،Nهیچ تأثیر مثبتی بر روی مصرف سوخت ندارد .درموقعیت دنده خالص  ،Nموتور بنزینی عمل میکند
اما الکتریسیته تولید نمیشود .همچنین در زمان استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) و
غیره ،انرژی باتری هیبریدی (باتری محرک) مصرف میشود.

4

 .۴-6 240نکات سودمند برای رانندگی
حین ترمزگیری
ازعملکرد آرام و به موقع ترمزها اطمینان حاصل نمایید .هنگام کاهش سرعت ،مقداری زیادی از
انرژی برق مجدد تولید میشود.
به تأخیر انداختن
افزایش و کاهش سرعت مداوم و نیز معطل شدن طوالنی مدت در پشت چراغ راهنمایی ،منجر به
مصرف نامناسب سوخت میشود .درصورت امکان قبل از خارج شدن یا جلوگیری کردن از تأخیر،
گزارشهای ترافیکی را کنترل نمایید .درصورت رانندگی درترافیک سنگین ،برای حرکت آرام به
جلو پدال ترمز را رها کرده و حتی المقدور از پدال گاز استفاده نکنید.
با این کار به کنترل مصرف بیش از اندازه بنزین کمک میشود.
رانندگی در بزرگراه
خودرو را با سرعت ثابت برانید .قبل از توقف درمحل عوارض راهها یا مشابه آن ،پدال گاز را به
مدت کوتاهی رها کرده و به آرامی ترمزها را درگیر نمایید .حین کاهش سرعت مقدار زیادی انرژی
برق مجدد تولید میشود.
سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن)
فقط در صورت لزوم از سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن ) استفاده نمایید .بااین کار به
کاهش بیش از اندازه مصرف بنزین کمک میشود.
درفصل تابستان :حین باال بودن دمای محیط اطراف ،از حالت هوای گردش داخل استفاده نمایید.
با این کار به کاهش فشار روی سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) و نیز کاهش مصرف
سوخت کمک میشود.
در فصل زمستان :تا زمانی که موتور بنزینی و هوای داخل اتاق خودرو گرم شود ،موتور بنزینی به
طور اتوماتیک غیرفعال نمیشود ،بنابراین سوخت مصرف میشود .همچنین با خودداری کردن از
مصرف بیش از اندازه از بخاری میتوان مصرف سوخت را بهینه نمود.
کنترل فشار باد الستیکها
از کنترل کردن فشار باد الستیکها به طور مکرر اطمینان حاصل نمایید .فشار باد نامناسب
الستیکها منجر به مصرف سوخت بیش از اندازه میگردد.
چون الستیکهای یخ شکن باعث اصطکاک زیادی میشوند ،استفاده از آنها در جادههای خشک
منجر به مصرف سوخت بیش از اندازه میگردد .از الستیکهای مناسب فصلها استفاده نمایید.
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بار
حمل بار سنگین منجربه مصرف بیش از اندازه سوخت میشود .از حمل بارهای غیرضروری خودداری
نمایید .نصب باربند سقفی بزرگ نیز باعث افزایش مصرف سوخت میگردد.
گرم شدن قبل از رانندگی
زمانیکه موتور بنزینی روشن میشود و به طور اتوماتیک خاموش میشود هنگامی که سرد است ،گرم
کردن موتور لزومی ندارد .عالوه براین ،رانندگی مکرر در مسیرهای کوتاه باعث گرم شدن مداوم موتور
خواهد شد ،که منجر به مصرف بیش از اندازه سوخت میشود.
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نکات سودمند براي رانندگي در زمستان
پيش از رانندگي با خودرو در زمستان آماده سازی ها و بازرسيهاي ضروري را انجام دهيد .هميشه
به روش مناسب در شرايط آب و هوايي مختلف رانندگي نماييد.
آماده سازی های الزم براي زمستان
از روغن ها و روانکارهای مناسب در دماي پايين استفاده نماييد.
روغن موتور
مايع خنک کننده موتور و واحد کنترل برق
مايع شيشه شوي
از تکنسين سرويس بخواهيد شرايط باتري راکنترل نمايد.
چهار الستيک یخ شکن يا زنجيرچرخ براي چرخهاي جلو را همراه در خودرو داشته باشيد
از يکسان بودن اندازه و مارک چهار الستيک و مناسب بودن زنجيرچرخها براي اندازه الستيکها
اطمينان حاصل نماييد.

پيش از راندن خودرو

موارد زير را بر اساس شرايط خودرو انجام دهيد:
حين يخ زدگي ،از بازکردن پنجرهها با زور يا تکان دادن برف پاککن خودداري نماييد .ابتدا آب داغ
را بر روي ناحيه مورد نظر ريخته و يخ را ذوب نماييد .بالفاصله آب را خشک نماييد تا مجددا ٌ یخ نزند.
براي اطمينان از عملکرد صحيح فن سيستم کنترل هوا ،هرگونه برف جمع شده روي دريچههاي ورودي
هوای جلو شيشه جلو را تميز نماييد.
برف و يخ جمع شده روي چراغهاي بيروني ،سقف خودرو ،شاسيها ،اطراف الستيکها يا روي ترمزها
را تميز نماييد.
پيش از وارد شدن به خودرو ،هرگونه برف يا گل را از کفشهاي خود تميز نماييد.
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حين راندن خودرو
آهسته گاز داده ،فاصله ايمن را بين خودرو و خودروي جلويي حفظ کنيد ،با سرعت کم مناسب با شرايط جاده
رانندگی نمایید.
حين پارک خودرو
خودرو را پارک کرده و بدون درگير کردن ترمز دستي ،دنده را در پارک  ،Pقرار دهيد .ممکن است ترمز
دستي يخ زده ،آزاد کردن آن ممکن نباشد .در صورت لزوم پشت چرخها بلوک مانع قرار دهيد تا از لغزش
يا خزش خودرو جلوگيري شود.
انتخاب زنجيرچرخ

قوانين مرتبط با استفاده از زنجيرچرخ
قوانين استفاده از زنجيرچرخ به موقعیت و نوع جاده بستگی دارد .هميشه پيش از نصب زنجيرچرخ ،قوانين
را کنترل نماييد.
نصب زنجيرچرخ
حين نصب و پياده کردن زنجيرچرخ ،پيشگيريهاي زيررا در نظر بگیرید:
زنجيرچرخ را در مکاني امن ،پياده و سوار کنيد.
زنجيرچرخ را روي الستيکهاي جلو سوار کنيد .از سوار کردن زنجيرچرخ روي الستيکهاي عقب
خودداري نماييد.
زنجيرچرخ را روي الستيکهاي جلو تا جاي ممکن محکم سوار کنيد .پس از )1/4-1/2 mile( 0.5 -1.0 km
رانندگي ،زنجيرچرخها را مجددا ً سفت کنيد.
براي نصب زنجيرچرخ ،دستورالعمل های کارخانه سازنده را دنبال نماييد.

4
رانندگی

برای نصب زنجیرچرخ روی چرخها از اندازه مناسب استفاده نمایید.
اندازه زنجيرچرخ با هر الستيک تنظیم می شود.
زنجير جانبي:
قطر (3 mm )0.12 in
عرض (10 mm )0.39 in
طول (30 mm )1.18 in
زنجير عرضي:
قطر(4 mm )0.16 in
عرض(14 mm )0.55 in
طول (25 mm )0.98 in
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هشدار
رانندگي با الستيکهاي یخشکن
براي کاهش احتمالي تصادف ،پيشگيريهاي زير را در نظر بگیرید.
عدم توجه به موارد زير می تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو و صدمات جسمي جدي و حتي
مرگگردد.
از الستيکهاي با اندازه مشخص شده استفاده نماييد.
فشار باد الستيکها را در مقدار مشخص شده نگه داريد.
صرفنظر از نوع الستیکهای یخشکن مصرفشده ،از رانندگی با سرعت بیش از (120 km/h )75 mph
خودداری نمایید ،از رانندگي با سرعت بيش از محدوده سرعت جاده يا محدوده سرعت الستيک
یخشکن مورد استفاده خودداري نماييد.
الستيکهای یخشکن را بر روي هر چهار چرخ و نه بعضی چرخ ها نصب کنيد.
رانندگي با زنجيرچرخ
براي کاهش احتمالي تصادف ،پيشگيريهاي زير را در نظر بگیرید.
عدم توجه به موارد زيرمیتواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو و صدمات جسمي جدي و حتي
مرگ گردد.
از رانندگي با سرعت بيش از محدوده سرعت زنجيرچرخ يا ( 50 km/h )30 mphهرکدام که کمتر است،
خودداري نماييد.
از رانندگي در جادههاي پر دست انداز يا از روي چالهها خودداري نماييد.
از گاز دادن ناگهاني ،فرمان گیری سريع ،ترمزگيري و دنده عوض کردن ناگهاني که منجر به ترمز
موتوري ناگهانی ميشود خودداري نماييد.
پيش از رسيدن به پيچ ،سرعت را به اندازه کافي کم کنید تا بتوانيد کنترل خودرو را حفظ نماييد.
خودروهای مجهز به سیستم ( LDAهشدار رانندگی بین خطوط) :از سیستم ( LDAهشدار رانندگی
بین خطوط) استفاده نکنید.
توجه
تعمیر یا تعویض کردن الستیکهای یخشکن (خودروهای مجهز به سیستم هشدار پایین بودن
فشار باد الستیک)
تعمیر یا تعویض کردن الستیکهای یخشکن را از نمایندگی مجاز تویوتا درخواست نمایید یا از طریق
فروشندگان مجاز اقدام نمایید.
زیرا نصب یا پیاده کردن الستیکهای یخشکن بر عملکرد سوپاپهای هشدار فشاد باد و فرستندهها
تأثیر میگذارد.
نصب کردن زنجیر چرخ (خودروهای مجهز به سیستم هشدار پایین بودن فشار باد الستیک)
درصورت نصب زنجیر چرخ سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها ممکن است بدرستی کار نکنند.
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 .5سیستم صوتی
اصلی
 5-1عملکردهای
آماده سازی برای استفاده از اتصاالت
انواع سیستم صوتی ۲۴۸..........................................
بی سیم ۲۸۳.............................................................
سیستم صوتی ۲۵۰...................................................
ثبت دستگاه پخش صوتی بلوتوث
کلیدهای کنترل سیستم صوتی روی غربیلک
برای اولین بار۲۸۷....................................................
۲۵۲..................................................................
فرمان
ثبت تلفن بلوتوث برای اولین بار۲۸۸...................
ثبت دستگاه بلوتوث ۲۸۹.......................................
پورت  USBو 253......................................... AUX
اتصال دستگاه بلوتوث ۲۹۱....................................
عملکردهای اصلی سیستم صوتی ۲۵۵.................
نمایش جزئیات دستگاه بلوتوث ۲۹۳...................
 5-۲تنظیم اولیه ()SETUP
تنظیمات جزئیات سیستم بلوتوث ۲۹۴..............
منوی تنظیم اولیه (257..................... )SETUP
تنظیمات کلی  5-۸ 258................................................سیستم صوتی بلوتوث Bluetooth
گوش کردن به سیستم صوتی بلوتوث ۲۹۵......
تنظیمات صوتی 260.............................................
تنظیمات صفحه نمایش  5-۹ 261..............................تلفن بلوتوث Bluetooth
نحوه استفاده از تلفن بلوتوث ۲۹۶......................
تنظیمات صدا 262................................................
برقراری تماس۲۹۸.................................................
 5-۳نحوه استفاده از سیستم چندرسانهای
دریافت تماس۳۰۱..................................................
انتخاب منبع صوتی 263......................................
صحبت کردن با تلفن ۳۰۲...................................
عملکرد صفحه لیست 264...................................
دریافت پیامهای تلفن بلوتوث ۳۰۵....................
استفاده دیداری از سیستم چندرسانهای
نحوه استفاده از کلیدهای
266............................................................................
روی غربیلک فرمان ۳۰۸......................................
 5-۴نحوه استفاده از رادیو
تنظیمات تلفن مجهز به بلوتوث ۳۰۹.................
عملکرد رادیو 267...................................................
تنظیمات سابقه تماس ۳۱۰.................................
 5-۵پخش  CDصوتی و دیسکهای /MP3
اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم (برطرف کردن
WMA/ AAC
مشکل) ۳۱۸............................................................
عملکرد سیستم پخش 269........................... CD
 5-10بلوتوث Bluetooth
 5-6نحوه استفاده از دستگا ه بیرونی
بلوتوث ۳۲۲.............................................................
گوش دادن به ۲۷۴......................................... Ipod
 5-11نحوه استفاده از سیستم فرمان صوتی
گوش دادن به دستگاه
سیستم فرمان صوتی ۳۲۷....................................
حافظه جانبی ۲۷۸..........................................USB
نحوه استفاده از پورت ۲۸۲............................AUX

 5-7اتصال بلوتوث Bluetooth
R
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انواع سيستم صوتي

سیستم صوتی اینتون

سیستم صوتی اینتون پالس

مالک این سیستم باید به "کتابچه راهنمای مالک خودرو سیستم مسیریاب و سیستم چندرسانهای" مراجعه نماید.
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سیستم صوتی پرمییوم مجهز به مسیریاب
مالک این سیستم باید به "کتابچه راهنمای مالک خودرو سیستم مسیریاب و سیستم چندرسانهای" مراجعه نماید.

5
سیستم صوتی
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سیستم صوتی *
عملکردهایی مانند گوش دادن به سیستم صوتی ،استفاده از تلفن هندزفری و تغییر دادن
تنظیمات سیستم چندرسانهای با استفاده از دکمههای زیر امکان پذیر است.
دکمههای عملکردی سیستم صوتی

دکمه ""AUDIO

صفحه منبع صوتی انتخابی " "select Audio sourceیا صفحه باالیی سیستم صوتی را نشان میدهد.
( fصفحه )263
دکمه ""CAR
با فشار دادن این دکمه ،صفحه مصرف سوخت در دسترس قرار میگیرد f( .صفحه )101
دکمه ""SETUP
با فشار دادن این دکمه ،تنظیمات عملکردی سفارشی سازی میشوند f( .صفحه )257
دکمه
با فشاردادن این دکمه ،سیستم هندزفری بلوتوث (  )Blutoothدر دسترس قرار میگیرد f( .صفحه )296
R
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عملکرد صفحه لمسی
با لمس کردن صفحه به وسیله انگشتان خود ،سیستم چندرسانهای و غیره را میتوان کنترل نمود.

کشیدن*()Drag
صفحه را به وسیله انگشتان خود لمس کرده و صفحه را در وضعیت دلخواه حرکت دهید.
مرور کردن لیستها

کشیدن سریع*()Flick

صفحه را به وسیله انگشتان خود لمس کرده و به وسیله کشیدن سریع انگشتان خود صفحه را به سرعت
حرکت دهید.
مرور کردن صفحه اصلی صفحه

* :عملکردهای فوق ممکن است در تمام صفحات اجرا نشود.

توجه
از صدمه وارد کردن به صفحه لمسی اجتناب نمایید.
از صدمه وارد کردن به صفحه خودداری کنید ،به آرامی دکمههای صفحه را با انگشتان خود لمس
نمایید.
برای لمس صفحه از اشیاء دیگر غیر از انگشتان خود استفاده نکنید.
سرانگشتان خود را با استفاده از پارچه تمیز کردن شیشه تمیز کنید .برای تمیز کردن صفحه از
تمیزکنندههای شیمیایی استفاده نکنید ،زیرا ممکن است به صفحه لمسی صدمه وارد شود.

5
سیستم صوتی

حین استفاده از صفحه لمسی
درصورت سرد بودن صفحه ،ممکن است صفحه نمایش تاریک باشد یا ممکن است سیستم آهستهتر از
زمان نرمال عمل نماید.
زمانیکه از طریق عینک آفتابی به صفحه نگاه میکنید ،ممکن است صفحه تاریک به نظر برسد و به
سختی مطالب آن دیده شود .زاویه دید خود را تغییر دهیدو صفحه نمایش را روی صفحه "تنظیمات
صفحه نمایش" ( )Display Settingتنظیم نمایید f( .صفحه  )261یا عینک آفتابی را بردارید.
عملکرد کشیدن سریع ممکن است به آرامی در مناطق مرتفع اجرا نشود.
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کلیدهای کنترل سیستم صوتی روی غربیلک فرمان
برخي عملکردهاي سيستم صوتي را ميتوان با استفاده از کليد هاي روي فرمان کنترل نمود.
عملکردها بسته به نوع سیستم مسیریاب یا سیستم چندرسانهای متغير است .براي اطالع از
جزئيات بيشتر  ،کتابچه راهنماي مالک سیستم مسیریاب یا سیستم چندرسانهای مراجعه فرمائيد.
عملکرد سیستم چندرسانهایبا استفاده از کلیدهای روی فرمان
کليد بلندي صدا:
• افزايش و کاهش بلندي صدا
• فشاردهید و نگه دارید :افزايش يا کاهش مداوم صدا

کلید برگشت ()Back

• به صفحه قبلی باز میگردید

کليد نشانهگر:
• (ایستگاههای رادیویی  /ایستگاههای از پیش تنظیم شده رادیویی /تراکهای صوتی /فایلهای صوتی/
آهنگها) را انتخاب میکند.
• نشانهگر را حرکت میدهد.
• فشار دادن و نگه داشتن( :ایستگاههای رادیویی) را در باال و پایین جستجو میکند.
• فایلهای صوتی /تراکهای صوتی) را سریع به باال یا پایین حرکت میدهد.
کلید ورود
• صفحه لیست و از پیش تنظیم شده را نمایش میدهد.
• موارد را انتخاب میکند.
کلید ""MODE/ HOLD
• منبع صوتی را تغییر میدهد.
• با فشار دادن و نگه داشتن این کلید عملکرد حاضر را بیصدا یا متوقف کنید .برای لغو حالت بیصدا یا
توقف ،کلید را مجدد فشار دهید و نگه دارید.
هشدار
براي کاهش احتمال تصادف

حين کار با کليدهاي روي فرمان ،بسيار دقت نماييد.
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پورت  / AUXپورت USB
همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده ،دستگاه  ،Ipodحافظه جانبی  USBیا دستگاه صوتی
قابل حمل را به پورت  AUXیا  USBمتصل نمایید .روی صفحه انتخابی منبع صوتی " "USB
" " ، "ipodیا "  "AUXرا انتخاب کرده و از طریق سیستم چندرسانهای دستگاه را فعال نمایید.

اتصال با استفاده از پورت  AUXو پورت USB
iPod

 1درپوش را فشار دهید.
2

پوشش را بازکرده و  iPodرا با استفاده از کابلiPod

متصل نمایید.
اگر  iPodروشن نشده است ،آن را روشن کنید.

5
 1درپوش را فشار دهید.
 2پوشش را بازکرده و دستگاه حافظه جانبی  USBرا
متصل نمایید.
اگر دستگاه حافظه جانبی  USBروشن نشده است،
آن را روشن کنید.
دستگاه صوتی قابل حمل
 1درپوش را فشار دهید.
 2پوشش را بازکرده و دستگاه صوتی قابل حمل را متصل نمایید.
اگر دستگاه صوتی قابل حمل روشن نشده است ،آن را روشن کنید.

سیستم صوتی

دستگاه حافظه جانبی USB
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هشدار
حين رانندگي

از اتصال دستگاه یا کار با کليدهاي کنترل آن خودداري نماييد.
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عملکردهای اصلی سیستم صوتی
عملکردهای اصلی و طرز کار معمولی سیستم صوتی درهر حالت دراین بخش شرح داده میشود.
عملکرد سیستم چندرسانهای

تراک صوتی یا فایل صوتی مورد نظر در دسترس قرار میگیرد.
بازپخش به صورت تصادفی

با انتخاب

حالت روشن /خاموش تغییر میکند.

عملکرد سیستم چندرسانهای
با انتخاب

حالت روشن /خاموش تغییر میکند.

استفاده از تلفن همراه
درصورت عملکرد سیستم چندرسانهای و استفاده از تلفن همراه داخل یا نزدیک خودرو ،ممکن است نویز
(تداخل امواج) از طریق بلندگوهای سیستم چند رسانهای شنیده شود.

5
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فشاردادن :سیستم چندرسانهای را روشن و خاموش میکند.
چرخاندن :میزان صدا را تنظیم میکند.
خروج دیسک
محل قرار دادن دیسک
متوقف کردن یا از سرگیری پخش موسیقی
چرخاندن :باند ایستگاههای رادیویی ،تراکهای صوتی و فایلهای صوتی را انتخاب میکند.
مواردی را در لیست صفحه نمایش انتخاب میکند.
ایستگاههای رادیویی را در باال یا پایین جستجو میکند.
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هشدار
محصوالت لیزری
این محصوالت از نوع لیزر  Class1هستند.
از بازکــردن پوشــش دســتگاه پخــش خــودداری کــرده یــا خــود اقــدام بــه تعمیــر ایــن واحــد نکنیــد.
بــه بخــش تعمیرکــردن توســط پرســنل متخصــص مراجعــه نماییــد.
محصوالت لیزری
از جداکردن این واحد خودداری کرده یا خود اقدام به انجام هرتغییری نکنید.
این واحد دارای سیستم پیچیدهای است که با استفاده از لیزر اطالعات را از سطح دیسکهای فشرده
بازیابی میکند .قسمت لیزری با دقت حفاظت شده به طوری که اشعههای آن داخل محفظه دستگاه
خودرو باقی میماند .بنابراین هرگز اقدام به بازکردن دستگاه پخش یا تغییر دادن قطعههای آن نکنید،
ممکن است در معرض اشعههای لیزر و ولتاژ خطرناک آن قرار بگیرید.
دراین محصول از لیزر استفاده شده است.
استفاده از کنترلها یا تنظیمات یا روشهای عملکردی به غیراز روشهایی که اینجا گفته شده ممکن
است باعث انتشار پرتوهای خطرناک شود.
استفاده از ابزارهای اپتیکال همراه با این محصوالت خطر آسیب به چشمها را افزایش میدهد.
توجه
برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری  12ولت
درصورت غیرفعال بودن سیستم هیبریدی از قرار دادن سیستم چندرسانهای درحالت فعال بیش از
مقدار مورد نیاز خودداری کنید.
از وارد آوردن صدمه به سیستم چندرسانهای خودداری کنید.
مراقب باشید که نوشیدنی یا دیگر مایعات روی سیستم چندرسانهای پاشیده نشود.

 .5-۲تنظیم اولیه )257 (Set up
منوی تنظیم اولیه ()SETUP
سیستم چندرسانهای را میتوان با تنظیمات مورد نظر تنظیم نمود.

صفحه نمایش ""SETUP
برای نمایش صفحه " ، "SETUPدکمه " "SETUPرا فشار دهید.
تنظیمات صداهای عملکردی ،صفحه تصویری و غیره
تنظیم میشود f( .صفحه )258
تنظیمات صدا تنظیم میشود f( .ص )262
تنظیمات وضوح و روشنایی صفحه تنظیم میشود.
( fصفحه )261

سیستم صوتی

تنظیمات ثبت ،پیاده کردن ،متصل کردن و جدا کردن دستگاههای بلوتوث (  )Bluetooth Rتنظیم میشود.
( fصفحه)294
تنظیمات صدای تلفن ،تماس و غیره تنظیم میشود f( .صفحه )310
تنظیمات صوتی تنظیم میشود f( .صفحه )260
صفحه غیرفعال (خاموش) میشود.
تنظیمات سفارشی سازی خودرو تنظیم میشود f(.صفحه )523
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تنظیمات کلی
برای تنظیم کردن صداهای عملکردی ،افکتهای تصویری و غیره به کار میرود.
صفحه تنظیمات کلی

 1دکمه " "SETUPرا فشار دهید.
 2روی صفحه " "SETUPگزینه " "Generalرا انتخاب کنید.
برای تنظیم ساعت به کار میرود.
زبانهای انگلیسی ،فرانسه یا اسپانیایی انتخاب
میشود.
تنظیمات روشن /خاموش صدای بیپ انتخاب
میشود.
رنگ صفحه را تغییر میدهد.
نمای کلی صفحه کلید را تغییر میدهد.
تنظیمات افکتهای تصویری را فعال /
غیرفعال میکند.
اطالعات شخصی حذف میشود.
نسخه برنامهها را به روز رسانی میکند .برای اطالع از جزئیات بیشتر با نمایندگی مجاز تویوتا
تماس بگیرید.
اطالعات نرم افزاری را نمایش میدهد .اطالعات مربوط به نرم افزار شخص ثالث فهرست
بندی میشود( .شامل دستورالعملهای مربوط به این نرم افزارها است ،هرجاکه کاربرد دارد).
بازگشت به تنظیمات پیش فرض میزان صدا
ابتدا گزینه " "Defaultرا انتخاب کرده و سپس گزینه " "Yesرا انتخاب نمایید.

 .5-۲تنظیم اولیه )259 (Set up
حذف اطالعات شخصی
 1گزینه " "Delet personal Dataرا روی صفحه " "General settingsانتخاب کنید.
 2گزینه " "Deleteرا انتخاب کنید.
به دلیل اینکه اطالعات حذف شده مجدد بازیابی نمیشوند ،پیش از حذف آنها ،با دقت اطالعات را بررسی نمایید.
 3صفحه تأیید نمایش داده میشود .گزینه " "Yesرا انتخاب نمایید.
اطالعات شخصی زیر حذف شده یا به تنظیمات پیش فرض تغییر میکند.
تنظیمات کلی
تنظیمات صوتی
تنظیمات تلفن
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سیستم صوتی
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تنظیمات صوتی
برای تنظیم کردن عملکرد رادیو ،تصویر انتخابی فایل صوتی و غیره به کار میرود.
صفحه تنظیمات صوتی
 1دکمه " "SETUPرا فشار دهید.
 2گزینه " "Audioروی صفحه " "SETUPرا انتخاب نمایید.
با استفاده از عدد ،شماره ایستگاههای پیش تنظیم
رادیویی را انتخاب میکند.
نمایش تصویر انتخابی فایل صوتی را فعال و غیرفعال
میکند.
تنظیم بلندی اتوماتیک صدا ( fصفحه )26۰

صتنظیم بلندی اتوماتیک صدا ()ASL
 "Automatic Sound Levelizer" 1را انتخاب کنید.
( "High" 2صدای بلند)( "MID" ،صدای متوسط)( "LOW" ،صدای پایین) ،یا "( "OFFخاموش) را انتخاب کنید.

درباره تنظیم بلندی اتوماتیک صدا ()ASL
سیستم  ASLبسته به سرعت خودرو به طور اتوماتیک میزان صدا و کیفیت آن را تنظیم میکند.

 .5-۲تنظیم اولیه )261 (Set up
تتنظیمات صفحه نمایش
برای تنظیم کردن وضوح و روشنایی صفحه به کار میرود.
صفحه تنظیمات صفحه نمایش
 1دکمه " "SETUPرا فشار دهید.
 2گزینه " "Displayرا روی صفحه " "SETUPانتخاب کنید.
وضوح و روشنایی صفحه را تنظیم کنید.
وضوح و روشنایی صفحه دوربین دید عقب را تنظیم
کنید.
حالت روز را تغییر میدهد.

تنظیم کردن وضوح و روشنایی صفحه

حالت روز

درصورت روشن بودن چراغهای جلو ،صفحه تاریک میشود.
بااین وجود ،با انتخاب " "Day Modeصفحه به حالت روز تغییر موقعیت میدهد.
تا زمانی که چراغهای جلو روشن باشند ،صفحه درحالت روز باقی میماند.
" "Day Modeمجدد انتخاب میشود.

سیستم صوتی

 1گزینه " "Generalروی صفحه " "Display settingرا انتخاب کنید.
 2با انتخاب " "+یا " "-تنظیمات مورد نظر در صفحه نمایش را تنظیم کنید.
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تنظیمات صدا
این صفحه برای راهنمای تنظیمات سیستمهای فرمان صوتی به کار میرود.
تنظیمات مربوط به میزان صدا را تنظیم میکند.
شناسایی صدا روی "( "Highصدای بلند)( "LOW" ،صدای
پایین) ،یا "( "OFFخاموش) را تنظیم میکند.
تمرین مربوط به تشخیص گفتار را تنظیم میکند.
وقفه مربوط به تشخیص گفتار را تنظیم میکند.
آموزش مربوط به فرمان صوتی را تنظیم میکند.
بازگشت به تنظیمات پیش فرض میزان صدا
گزینه " "Defaultرا انتخاب کرده و سپس گزینه " "Yesرا انتخاب نمایید.

 .5-3نحوه استفاده از سیستم چندرسانهای 263
انتخاب منبع صوتی
دراین بخش تغییر موقعیت بین منبع صوتی مانند رادیو و  CDتوضیح داده میشود.
تغییر منبع صوتی
 1دکمه " "AUDIOرا فشار دهید تا صفحه مربوط به منبع صوتی نمایش داده شود.
درصورتیکه صفحه انتخابی منبع صوتی نمایش داده نشود ،دکمه "  " AUDIOرا مجدد فشار دهید.
 2منبع صوتی مورد نظر را انتخاب نمایید.
یا
منبع صوتی مورد نظر را انتخاب کرده و سپس
را برای فرمان دادن مجدد فشار دهید.

استفاده از کلیدهای روی غربیلک فرمان برای تغییر دادن منبع صوتی

سیستم صوتی

هربار با فشار دادن کلید " "MODE/HOLDمنبع صوتی به شرح زیر تغییر میکند.
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عملکرد صفحه لیست
زمانیکه صفحه لیست نمایش داده میشود ،برای حرکت لیست از دکمههای مختص این کار استفاده نمایید.
طرز حرکت دادن صفحه لیست
 :با انتخاب این دکمهها ،صفحه بعدی یا قبلی
انتخاب میگردد.
در سمت راست عنوان ظاهر شود ،یعنی
 :اگر
عنوان کامل برای نمایش در صفحه بسیار طوالنی است.
با انتخاب این دکمه عنوان را حرکت دهید.
با چرخاندن کلید مدور " ،"TUNE/SCROLLنشانه گر
حرکت کرده و آیتم مورد نظر از لیست انتخاب میشود ،با
فشار دادن دکمه  TUNE/SCROLLصفحه پخش میشود.
تراک صوتی درحال پخش روشن میگردد.
برای بازگشت به صفحه باالیی ،روی صفحه لیست گزینه
" "Now Playingرا انتخاب نمایید.

انتخاب ،جلو و عقب بردن سریع تراکهای صوتی ،فایلهای صوتی و آهنگها

"^"

انتخاب تراک صوتی ،فایل صوتی و آهنگ

را فشار دهید یا کلید مدور" "TUNE/SCROLLرا چرخانده و
روی صفحه " ،"SEEK/TRACKدکمه "^"یا
شماره تراک صوتی ،فایل صوتی و آهنگ مورد نظر را انتخاب نمایید.

"^"

برای جلو و عقب بردن سریع ،دکمه "^" یا

روی صفحه " "SEEK/TRACKرا فشار داده و نگه دارید.

 .5-3نحوه استفاده از سیستم چندرسانهای 265
انتخاب تراک صوتی ،فایل صوتی و آهنگها از لیست آنها
 1گزینه  Browseیا تصویر انتخابی فایل صوتی را انتخاب نمایید.
 2تراک صوتی ،فایل صوتی یا آهنگ مورد نظر را انتخاب
نمایید.

درصورت استفاده از دیسک  AAC/WMA/MP3یا حافظه جانبی  ،USBفولدر (پوشه) انتخاب میشود .هنگامی

که دستگاه بلوتوث یا  ipodاستفاده میگردد ،آلبوم انتخاب میشود.
براساس تجهیزات صوتی ،موارد زیر نمایش داده میشود.
 CDصوتی

منبع صوتی

تراک صوتی

نام لیست

بلوتوث

آلبوم ،تراک صوتی

USB
ipod

نام هنرمند ،آلبوم ،آهنگها ،نام اثر ،نام آهنگ ساز
نام هنرمند ،آلبوم ،آهنگها ،نام اثر ،نام آهنگ ساز،
کتابهای صوتی ،ویدئوها

سیستم صوتی

دیسک AAC / WMA / MP3

فولد ،فایل صوتی
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استفاده دیداری از سیستم چندرسانهای

روی صفحه " "Sound settingsمیتوان کیفیت صدا [( Trebleصدای زیر) ( Mid /صدای متوسط)Bass /
(صدای بم)] ،باالنس میزان صدا را تنظیم نمود.
نحوه تنظیم تنظیمات صدا و کیفیت صدا
برای تنظیم سطح صدا در صدای زیر ،متوسط
یا بم بین  5و  -5گزینههای" "-یا " "+انتخاب
میشود.
برای تنظیم باالنس صوتی جلو و عقب ،گزینههای
"( "Frontجلو) یا "( "Rearعقب) انتخاب میشود.
برای تنظیم باالنس صوتی راست و چپ ،گزینههای
"( "Lچپ) یا "( "Rراست) انتخاب میشود.
سطح کیفیت صدا به طور جداگانه تنظیم میگردد.
سطح صدای بم ،متوسط و زیر باهربار انتخاب حالت صوتی به طور جداگانه تنظیم میگردد.

 .5-4نحوه استفاده از رادیو 267
عملکرد رادیو
برای گوش دادن به رادیو روی صفحه انتخاب منبع صوتی "AM" ،یا " "FMرا انتخاب کنید.

صفحه کنترل صوتی ()Audio Control
با فشار دادن دکمه " ،"AUDIOصفحه کنترل صوتی از هر صفحه منبع صوتی انتخابی نمایش داده میشود.
صفحه انتخاب منبع صوتی نمایش داده میشود.
ایستگاههای از پیش تنظیم شده
اسکن ایستگاه دریافتی
.برای نمایش لیست ایستگاههای دریافتی انتخاب میشود.
تنظیمات صدا ( fصفحه )266

انتخاب ایستگاه رادیویی

"^"

روی صفحه  SEEK/TRACKرا فشار دهید.
دکمه "^" یا
رادیو شروع به جستجو در باال یا پایین ایستگاهها از نزدیکترین فرکانس میکندو زمانی که ایستگاه یافت شود
این عملکرد متوقف میگردد.
تنظیم دستی ایستگاه رادیویی
کلید مدور " "TUNE/SCROLLرا بچرخانید.
ایستگاههای رادیویی از پیش تنظیم شده
ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم مورد نظر را انتخاب میکند.

سیستم صوتی

با استفاده از یکی از حالتهای زیر ایستگاه مورد نظر تنظیم میگردد.
جستجوی ایستگاه رادیویی
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تنظیمات ایستگاههای از پیش تنظیم شده

روی صفحه "SEEK/

"^"

 1با چرخاندن کلید مدور " "TUNE/SCROLLیا فشار دادن دکمه "^" یا
 ،"TRACKایستگاههای مورد نظر را جستجو میکند.
 2گزینه " "add newرا انتخاب نمایید.
برای تغییر ایستگاه از پیش تنظیم به ایستگاه دیگر ،ایستگاه از پیش تنظیم را انتخاب کرده و نگه دارید.
 3گزینه " "YESرا انتخاب نمایید.
 4پس از تنظیم ایستگاه از پیش تنظیم جدید گزینه " "OKرا انتخاب نمایید.
لیست ایستگاه را تازه سازی (به روزرسانی) نمایید.
 1گزینه " "Refreshروی صفحه " "Station Listرا انتخاب نمایید.
برای لغو عملکرد " "Refreshگزینه " "Cancel Refreshرا انتخاب نمایید.

حساسیت دریافت
به دلیل تغییر مداوم موقعیت آنتن ،تفاوت قدرت سیگنالهای رادیویی و اشیاء محیط اطراف مانند قطار،
فرستندهها و غیره ،همواره دریافت مناسب ایستگاههای رادیویی را مشکل کرده است.
آنتن رادیویی در داخل شیشه عقب نصب شده است .برای دریافت واضح امواج ایستگاههای رادیویی،
از اتصال طلقهای فلزی یا دیگر اجسام فلزی به سیم آنتن نصب شده در داخل شیشه عقب خودداری
نمایید.

 .5-5پخش  CDصوتی و دیسکهای 269 WMA/ AAC /MP3

عملکرد سیستم پخش CD
برای گوش دادن به  ،CDروی صفحه انتخاب منبع صوتی ،همراه با جازدن دیسک گزینه " "CDرا انتخاب
کنید یا دیسک را جا بزنید.
صفحه کنترل صوتی
با فشار دادن دکمه " ، "AUDIOصفحه کنترل صوتی از هر صفحه منبع صوتی انتخابی نمایش داده میشود.
صفحه انتخاب منبع صوتی نمایش داده میشود.
لیست تراک یا فایل صوتی نمایش داده میشود.
پخش تصادفی ( fصفحه )255
پخش تکرار ( fصفحه )255
توقف
پخش از سرگرفته میشود.
با انتخاب
تنظیمات صدا ( fصفحه )266

پیغام

""Check Disc

علت
دیسک کثیف است یا صدمه دیده است.
دیسک به صورت پشت و رو جازده شده است.
دیسک قابل پخش با دستگاه پخش نیست.

اقدام اصالحي
دیسک را تمیز کنید.
دیسک را به صورت صحیح جابزنید.
از پخش دیسک به وسیله دستگاه
پخش مطمئن شوید.
دیسک را خارج نمایید.

""Disc Error

سیستم نقص دارد

""No Music files found

هیچ اطالعات قابل پخشی روی دیسک دیسک را خارج نمایید.
وجود ندارد.

سیستم صوتی

نمایش عنوان و نام هنرمند
اگر دیسک  CD-TEXTجا زده شود ،عنوان دیسک و تراک صوتی نمایش داده میشود.
پیغام خطا
درصورت نمایش پیغام خطا ،به جدول زیر مراجعه نمایید و اقدامات مناسب را انجام دهید.
ی مجاز تویوتا ببرید.
اگر مشکل برطرف نشد خودرو را به نمایندگ 
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دیسکهای قابل استفاده
ديسک هاي داراي عالئم زير قابل استفاده هستند.
ممکن است براساس نوع ضبط يا مشخصههای ديسک يا به دلیل خراشیدگی ،کثيفي يا خرابي ،پخش  CDامکان
پذير نباشد.
 CDهايي که در برابر کپي حفاظت شده اند  ،قابل استفاده نيستند.

مشخصه محافظت از پخشکننده CD

برای حفاظت از قطعات داخلی ،حین شناسایی مشکل پخش بهطور اتوماتیک متوقف میشود.

اگر دیسک به مدت طوالنی داخل پخشکننده  CDیا در موقعیت بیرون زده باقی بماند،
ممکن است دیسک صدمه ببیند یا به درستی پخش نشود.
تميز کننده لنز

از تميزکننده لنز استفاده نکنيد .اين کار منجر به صدمه ديدن پخش کننده مي گردد.

فایلهای  WMA ،MP3و AAC
 )MPEG Audio LAYER3( MP3فرمت استاندارد فشرده سازي فايل های صوتي است.
بااستفاده از فشرده سازي  ، MP3فايل ها تا حدود  1از اندازه اوليه خود فشرده میشوند.
10
 )Windows Media Audio( WMAفرمت فشرده سازي فايل صوتي ماکروسافت است.
اين فرمت اطالعات صوتي را با اندازه اي کوچکتر از فرمت  MP3فشرده ميکند.
 ACCراه کوتاه برای کدگذاری فایلهای صوتی است و به فناوری استاندارد فشرده سازی فایل صوتی مورد
استفاده در  MPEG2و  MPEG4اشاره میکند.
فایل  WMA ، MP3و  AACو سازگاری فرمتها و رسانه محدود هستند.
سازگاری فایل MP3
استانداردهای سازگاری
(MP3 )MPEG2LSFLAYER3 ,MPEG1 LAYER3
فرکانسهای نمونه گیری سازگار
(MPEG1 LAYER3: 32,44.1,48 )KHZ
(MPEG2 LSF LAYER3: 16,22.05,24 )KHZ
بیت ریتهای سازگار (سازگار یا )VBR

MPEG1 LAYER3: )kbps( 32-320
(MPEG2 LSF LAYER3: 8-160 )kbps

حالتهای کانال سازگار :استریو ،استریو ملحق شده ،دو کاناله و مونورال
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سازگاری فایل WMA
استانداردهای سازگاری
 WMAنسخه ۹و  ۸و ۷
فرکانسهای نمونه گیری سازگاری
( 48 )KHZو  44.1و 32

بیتریتهای سازگار (فقط سازگار با پخش دوکاناله)

نسخه  ۸و CBR 48-192 (kbps) :۷
نسخه CBR 48 -320 (kbps) :۹
سازگاری فایل ACC
استانداردهای سازگاری

AAC-L4/MPEG4

فرکانسهای نمونهگیری سازگاری

(11.025 /12 /16 / 22.05 /24 /32 /44.1/ 48 )kHz

بیت ریتهای سازگاری

(16-320 )kbps

فرمتهای فایل:

CD-ROM Mode 1 , Mode 2
CD-ROMXA Mode 2 , Form 1 , Form 2

)ISO9660 Level1, Level2, (Romeo,Joliet
) 2.01یا پایینتر( UDF
فایلهای  WMA ،MP3و  AACنوشته شده یا هر فرمتی به جزء موارد لیست شده در باال به طور صحیح قابل اجرا نیست و نام

فایلها و فولدرها به درستی ممکن است نمایش داده نشود.
موارد مرتبط با استانداردها و محدودیتها به شرح زیر است.
حداکثر طبقه بندي  8 :سطح
حداکثر طول نام فولدر  /نام فايل  32 :کاراکتر
حداکثر تعداد فولدرها( 192 :شامل فرمت سازگار دستگاه)
حداکثر تعداد فايل ها در هر ديسک255 :
نام فايل ها
فقط فايل هايي که به صورت  WMA/MP3و  ACCشناسايي شده و اجرا خواهند شد که دنباله  wmaیا .m4a.mp3
داشته باشند.
دیسکهای چند فصلی
از آنجا که سيستم صوتي با چند فصلي سازگاری دارد ،پخش ديسکی شامل فايل هاي  WMA ، MP3و  ACCامکان
پذیر است .با اين وجود فقط فصل اول پخش خواهد شد.
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حالتهای کانال سازگاری 1 :کاناله و  2کاناله
رسانه سازگاری
رسانه قابل استفاده برای پخش  WMA ،MP3و  AACرسانههای  CD-Rو  CD-RWهستند.
اگر  CD-Rیا  CD-RWبه پایان برسد ،پخش در بعضی مثالها امکان پذیر نیست.
اگر دیسک خراشیده شده یا اثر انگشت روی آن باشد ممکن است پخش اجرا نشود یا سیستم صوتی رد کند.
فرمتهای دیسک سازگار
فرمتهای دیسک زیر را میتوان استفاده نمود.
فرمتهای دیسک:
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برچسبهای  WMA ،ID3و AAC
برچسبهاي  ID3را ميتوان به فايلهاي  MP3اضافه نموده تا بتوان نام آهنگ  ،نام هنرمند و غيره را ثبت
نمود.
سيستم با  ID3نسخه  1.0و  1.1و نسخه  2.3 ، 2.2برچسب هاي  ID3سازگاری دارد (تعداد کاراکترها به ID3
نسخه  1.0و  1.1بستگي دارد)
برچسب  WMAرا مي توان به فايل هاي  WMAاضافه نمود تا بتوان نام آهنگ ،نام هنرمند و غيره را به روش
برچسب هاي  ID3ثبت کرد.
برچسبهای  AACرا میتوان به فایلهای  AACاضافه نمود تا بتوان نام آهنگ و نام هنرمند را به روش
برچسبهای  ID3ثبت کرد.
پخش  WMA ،MP3و AAC
زمانی که دیسک حاوی فایلهای  WMA ،MP3و  ACCجا زده میشود ،تمام فایلهای روی دیسک ابتدا
کنترل شده و پس از اینکه کنترل فایل به اتمام رسید ،اولین فایل  WMA ،MP3و  ACCیا ایجاد هرگونه
فولدر غیرضروری اجتناب نمایید.
دیسکهایی که شامل ترکیبی از اطالعات موسیقی و اطالعات فرمت  WMA ،MP3یا  AACهستند پخش
نمیشوند.
دنبالهها
اگر دنباله  .mp3يا  m4A .wmaبه هر فايلي به جز  AAC ،MP3و  WMAاستفاده شود ،آنها به صورت
اشتباه  MP3و  WMAشناسايي شده و پخش ميشوند .اين حالت ممکن است به تداخل بسيار و صدمه
ديدن بلندگوها منجر گردد.
پخش
براي پخش فايل  MP3با کيفيت صداي ثابت  ،توصيه ميشود از بیت ریتها ثابت حداقل 128 Kbpsو
فرکانس نمونه گيري  44.1 Hzاستفاده شود.
پخش  CD-Rو  CD-RWدر برخي مواقع بسته به خصوصيات ديسک ممکن است قابل شناسايي نباشد.
انواع مختلفي از نرم افزارهاي بازکردن کد براي فايل هاي  AAC ، MP3و  WMAدر بازار وجود دارد و
بسته به وضعيت بازکردن کد و فرمت فايل ،ممکن است کيفيت صداي ضعيف يا پارازیت حين شروع
پخش وجود داشته باشد .در بعضی موارد ممکن است پخش اص ً
ال امکانپذیر نباشد.
وقتي فايل هايي به جز  WMA ، MP3یا  ACCدر ديسک ضبط شده باشد ،ممکن است زمان بيشتري
براي شناسايي ديسک الزم باشد و در ديگر موارد ممکن است پخش اص ً
ال امکان پذير نباشد.
 Windows, Microsoftو  Windows Mediaنام هاي تجاري ثبت شده شرکت مايکروسافت در ایاالت
متحده آمريکا و ديگر کشورها هستند.
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توجه
 CDها و آداپتورهای غير قابل استفاده
از انواع  CDهاي زير استفاده نکنيد.
همچنين ،از  CDآداپتور (تبدیل) ( 8 cm )3 inديسک هاي دوطرفه يا ديسکهاي قابل پرينت استفاده
نکنيد .اين کار می تواند منجر به صدمه ديدن پخش کننده و يا عملکرد ورود  /خروج  CDگردد.
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دیسکهايي که قطر آنها ( 12 cm )4.7 inنيست.
دیسکهاي بي کيفيت يا تغيير شکل يافته
دیسکهایی با محدوده ضبط شفاف یا نیمه شفاف
دیسکهاي داراي چسب  ،برچسب يا برچسبهای  CD-Rمتصل شده يا آنهايي که برچسب شان کنده
شده است.
پيشگيري هاي مرتبط با پخش کننده دیسک
عدم توجه به موارد زير می تواند منجر به آسيب ديدن دیسک ها يا خود پخش کننده گردد.
از جازدن هرچيزي به جز دیسک در شکاف جا زدن دیسک خودداري نماييد.
از روغن کاری به پخش کننده دیسک خودداري نماييد.
دیسکها را به دور از نور مستقيم خورشيد قرار دهيد.
هرگز قطعات دستگاه پخشکننده دیسک را جدا نکنید.
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گوش دادن به ipod
اتصال  iPodامکان لذت بردن از موسيقي از طریق بلندگوهاي خودرو را فراهم مي آورد.
روی صفحه انتخاب منبع صوتی ،گزینه  ipodرا انتخاب نمایید.
زمانی که  ipodشامل  video ipodبه سیستم متصل شود ،با انتخاب صفحه  browseسیستم فقط
قادر به پخش صدا میباشد.

اتصال ipod

 fصفحه 253

صفحه کنترل صوتی

با فشار دادن دکمه " ، "AUDIOصفحه کنترل صوتی از هر صفحه منبع صوتی انتخاب شده نمایش داده میشود.
صفحه انتخاب منبع صوتی ظاهر میشود.
تصویر انتخاب شده صوتی نمایش داده میشود.
حالت پخش انتخاب میشود f ( .صفحه )۲۷۴
پخش تصادفی (  fصفحه )۲۷۴
پخش تکرار (  fصفحه )۲۷۴
توقف
را انتخاب نمایید.
برای ازسرگیری بخش
تنظیمات صدا (  fصفحه )266
انتخاب حالت پخش
 1روی صفحه گزینه " "Browseرا انتخاب نمایید.
 2حالت پخش مورد نظر را انتخاب کنید .سپس برای استفاده از حالت پخش انتخابی آهنگی را انتخاب نمایید.
پخش تصادفی
را انتخاب کنید تا حالت فعال  /غیرفعال تغییر کند.
پخش تکرار
را انتخاب کنید تا حالت فعال  /غیرفعال تغییر کند.
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در مورد iPod

"( "Made for iPodساخته شده برای  )iPodو " ( "Made for iPhoneساخته شده برای  )iPhoneبه
اين معني است که تجهيزات جانبي الکترونيکي مخصوصاً براي اتصال به  iPodيا  iPhoneساخته شده
اند و همچنین به نحوی طراحی شده اندکه استانداردهاي  Appleرا رعايت کنند.
شرکت  Appleمسئوليت استفاده از اين وسيله يا مطابقت آن با استاندارد هاي ايمني و قوانين را به عهده
نمي گيرد .لطفاً توجه داشته باشيد که استفاده از اين تجهيزات با  iPodو  iPhoneبر عملکرد از راه دور
بي سيم تاثير مي گذارد.
موارد  iPod، iPhoneو  iPod classic ، iPod nano ،و  iPod touchعالئم تجاري شرکت  Appleثبت
شده در آمريکا و ديگر کشورها هستند.

تصویر انتخاب فایل صوتی iPod
بسته به  iPodو آهنگهای  ،iPodتصویر انتخاب فایل صوتی  iPodممکن است نمایش داده شود.

عملکردهای iPod
زمانی که  iPodمتصل شده و منبع صوتی به حالت  iPodتغییر وضعیت داده است iPod ،پخش را از

همان نقطه که آخرین بار قطع شده از سر میگیرد.
بسته به  iPodکه به سیستم متصل است ،عملکردهای خاصی در دسترس قرار نمیگیرد .اگر به دلیل
نقص فنی (برخالف مشخصات سیستم) عملکردی در دسترس نیست ،جداکردن و اتصال مجدد دستگاه
مشکل را برطرف میکند.
حین اتصال به سیستم نمیتوان از کلیدهای کنترل  iPodاستفاده نمود ،درعوض میبایست از کلیدهای
کنترل سیستم چندرسانهای خودرو استفاده کنید.
وقتی باتری  iPodرو به اتمام است ،ممکن است  iPodکار نکند  .دراین حالت پیش از استفادهiPod ،
را شارژ کنید.
مدلهای قابل سازگاری ( fصفحه )276

مشکالت iPod

براي برطرف کردن بيشتر مشکالت موجود حین استفاده از  ،iPodدستگاه را از اتصال مربوطه روي خودرو
جدا کرده و سپس دستگاه را تنظیم مجدد کنيد.
براي اطالع از دستورالعمل نحوه تنظیم مجدد دستگاه ،به کتابچه راهنماي مالک  iPodمراجعه نماييد.

سیستم صوتی

این عملکرد قابل تغییر به حالت فعال/غیرفعال است f( .صفحه )260
برای نمایش تصویر انتخاب فایل صوتی  iPodزمان الزم است و درحالی که تصویر انتخاب فایل صوتی در
حال پخش میباشد iPod ،ممکن است اجرا نشود.
فقط تصویر انتخاب فایل صوتی  iPodکه در فرمت  JPEGذخیره شده قابل نمایش میباشد.
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پیغامهای خطا
علت /اقدام اصالحی

پیغام

 "connection errorاین پیغام بیانگر وجود مشکل در  ipodیا اتصال ipod
 Please consult your Owner's Manual forاست.
"instructions on how to connect the ipod
این پیغام بیانگر وجود نداشتن اطالعات و موسیقی در
""No music files found
 iPodاست.
این پیغام بیانگر وجود نداشتن فایل تصویری در
" iPod "No video foundاست.

 "There are no songs available for play back.این پیغام بیانگر عدم یافتن برخی از آهنگهای
" Please add compatible files to your ipodموجود در لیست پخش انتخابی است.
" "ipod authorization unsuccessfullاین پیغام بیانگر تأیید نشدن  iPodدر پخش سیستم
چندرسانهای است.
توصیه میشود  iPodخود را بررسی نمایید.

مدلهای سازگاری

دستگاه هاي  iPod ، iPod nano ، iPod classic ،iPod touch Rو  iPhoneرا ميتوان با اين سيستم
مورد استفاده قرار داد.
ساخته شده براي
• ( iPod touchنسل پنجم)
• ( iPod touchنسل چهارم)
• ( iPod touchنسل سوم)
• ( iPod touchنسل دوم)
• ( iPod touchنسل اول)
• ipod classic
•  ipodبا ويدئو
• ( iPod nanoنسل هفتم)
• ( iPod nanoنسل ششم)
• ( iPod nanoنسل پنجم)
• ( iPod nanoنسل چهارم)
• ( iPod nanoنسل سوم)
• ( iPod nanoنسل دوم)
• ( iPod nanoنسل اول)
• iPhoneg5
• iPhoneg4s
• 4وiPhone
• iPhoneg3GS
• iPhoneg3G
•وiPhone
بسته به تفاوت بین مدل ها و نسخه نرم افزار و غيره برخي مدل ها با دستگاه سازگاري ندارند.
R

R

R

R
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هشدار
حین رانندگی
از اتصال  iPodیا کاربا دکمهها خودداری نمایید.
توجه
جهت پیشگیری از صدمه دیدن  iPodیا اتصاالت آن
از رها کردن  iPodدر خودرو خودداري نماييد .ممکن است دماي داخل خودرو بسيار باال رفته  ،منجر
به صدمه ديدن  iPodميشود.
حين اتصال ،از فشاردادن يا وارد کردن فشار غير ضروري خودداري نماييد.
از وارد کردن اجسام خارجی در پورت خودداري نماييد.
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گوش دادن به دستگاه حافظه جانبی USB
اتصال حافظه جانبي  USBامکان لذت بردن از موسيقي از طريق بلندگوهاي خودرو را براي شما
فراهم مي آورد.
روی صفحه انتخاب منبع صوتی ،گزینه " "USBرا لمس نمایید.

اتصال دستگاه حافظه جانبی USB

 fص 253

صفحه کنترل صوتی

با فشار دادن دکمه " ، "AUDIOصفحه کنترل صوتی از صفحات منبع انتخاب شده نمایش داده میشود.
صفحه انتخاب شده منبع صوتی ظاهر میشود.
لیست فولدر نمایش داده میشود.
پخش تصادفی ( fصفحه )255
پخش تکرار ( fصفحه )255
توقف
را انتخاب کنید.
برای ازسرگیری پخش،
تنظیمات صدا ( fصفحه )266

انتخاب حالت پخش
 1روی صفحه گزینه " "Browseرا انتخاب نمایید.
 2حالت پخش مورد نظر را انتخاب کنید .سپس برای استفاده از حالت پخش انتخابی ،آهنگی را انتخاب نمایید.
نمایش لیست پخش حال حاضر
تصویر انتخابی فایل صوتی را لمس کنید.
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عملکردهای حافظه جانبی USB
بسته به حافظه جانبي  USBمتصل به سيستم ،ممکن است دستگاه عمل نکند و عملکرد هاي خاصي در

دسترس نباشد .اگر دستگاه عمل نکند یا یک عملکرد در دسترس نباشد نشانگر نقص فنی است (برخالف
مشخصات سیستم) ،دستگاه را جدا کرده و دوباره متصل نمایید تا مشکل برطرف گردد.
اگر پس از جدا کردن و اتصال مجدد حافظه جانبي  USBکار نميکند ،دستگاه را فرمت کنيد.
پیغامهای خطای حافظه USB
علت /اقدام اصالحی

پیغام

"connection error
 Please consult your Owner's Manual forاین پیغام بیانگر وجود مشکل درحافظه جانبی USB
" instructions on how to connect the USB Deviceاتصاالت آن است.
""No music files found

حافظه جانبی USB

یا

این پیغام بیانگر عدم وجود فایلهای  WMA، AAC،MP3در
حافظه جانبی  USBاست.

دستگاههای سازگار

حافظه جانبی  USBقابل استفاده برای پخش فایلهای  AAC،MP3وWMA

سیستم صوتی

فرمتهای دستگاه سازگار
فرمتهای دستگاههای زیر قابل استفاده هستند.
فرمت اتصال FS(12Mbps), USB2.0 HS(Mbps) :USB
فرمت سیستم فایلFAT 16/32 (Windows) :
کالس مربوطMass storage class :
فایلهای  WMA، AAC،MP3نوشته شده در هر فرمتی بجز موارد ذکر شده ،به درستی پخش نمیشود نام
فایل و فولدر آنها به درستی نمایش داده نمیشود.
آینههای مرتبط با استانداردها و محدودیتها به شرح زیر است.
حداکثر طبقه بندي فايل ها 8 :سطح
حداکثر تعداد فولدرها در دستگاه( 3000 :شامل فهرست اصلی)
حداکثر تعداد فایل در دستگاه۹999 :
حداکثر تعداد فایل در هر فولدر255 :
فایلهای  AAC،MP3وWMA
 )MPEG AUDIO LAYERSH3( MP3فرمت استاندارد فشرده سازی فایلهای صوتی است.
۱
از اندازه اوليه خود فشرده می شوند.
با استفاده از فشرده سازي  MP3فايل ها تا حدود
۱۰
 (Windows Media Audio) WMAفرمت فشرده سازی فایل های صوتی ماکروسافت است.
اين فرمت اطالعات صوتي را به اندازه اي کوچکتر از فرمت  MP3فشرده مي کند.
 ACCمسیر کوتاه برای کد گذاری فایلهای صوتی است و به فناوری استاندارد فشرده سازی فایل صوتی با
استفاده از  MPEG2و  MPEG4اشاره میکند.
فایلهای  AAC،MP3و WMAاز نظر سازگاری فرمتها و رسانه محدود هستند.

5

 .5-۶ 280نحوه استفاده از دستگاه بیرونی
سازگاری فایل MP3
استانداردهای سازگار
)MP3(MPEG1 AUDIO LAYERII , III, MPEG2 AUDIO LAYER II , III
فرکانسهای نمونهگیری سازگار
(MPEG1 AUDIO LAYER ll, lll: 32 , 44.1 ,48 )kHz
(MPEG1 AUDIO LAYER ll, lll: 16 , 22.05 ,24 )kHz
بیت ریتهای سازگار (سازگار با )VBR
)MPEG1 AUDIO LAYER ll, lll: 32-320 (kbps
)MPEG2 AUDIO LAYER ll, lll: 8-160 (kbps
حالتهای کانال سازگار :استریو ،استریو ملحق شده ،دوکاناله و مونورال
سازگاری فایل WMA
استانداردهای سازگار
 WMAنسخه 7،8،9
فرکانسهای نمونهگیری سازگار
)HIGH PROFILE 32 ,44.1 ,48 (kHz
بیت ریتهای سازگار
)HIGH PROFILE 48-320 (Kbps,VBR
سازگاری فایل AAC
استانداردهای سازگار
MPEG4/AAC-LC
فرکانسهای نمونهگیری سازگار
(11.025 /12 /16 /22 .05 /24 /32 /44.1 /48 )kHz
بیت ریتهای سازگار
)16-320(Kbps
حالتهای کانال سازگار :یک کاناله و دوکاناله
نام فایلها
فقط فايل هايي که به صورت  WMA/AAC/ MP3شناسايي شده و اجرا خواهند شد که دنباله/wma/m4a
یا  mp3داشته باشند.
برچسبهای  WMA ،ID3و ACC
برچسب هاي  ID3را مي توان به فايل هاي  MP3اضافه نموده تا بتوان نام آهنگ  ،نام هنرمند و غيره را
ثبت کرد.
سيستم با  ID3نسخه  1.0و  1.1و نسخه  2.3 ، 2.2برچسب هاي  ID3سازگاری دارد (تعداد کاراکترها به ID3
نسخه  1.0و  1.1بستگي دارد)
برچسب  WMAرا مي توان به فايل هاي  WMAاضافه نمود تا بتوان نام آهنگ ،نام هنرمند و غيره را به روش
برچسب هاي  ID3ثبت کرد.
برچسبهای  ACCرا میتوان به فایلهای  ACCاضافه نمود تا بتوان نام آهنگ ،نام هنرمند را به روش
برچسبهای  ID3ثبت کرد.
111
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پخش  WMA ،MP3و AAC
زماني که ديسک حاوی فايل هاي ،
 WMAو  MP3و  AACمتصل شود ،تمام فايل ها در دستگاه حافظه
جانبی  USBکنترل میشود .پس از اينکه کنترل فايل به اتمام رسيد ،اولين فايل  WMA ،MP3و AAC
پخش ميشود .براي کنترل فايل ها ،توصيه ميشود که از رايت هر فايل ديگري به جز  WMA ،MP3و AAC
يا ايجاد هرگونه فولدر غير ضروري اجتناب نماييد.
زمانی که حافظه  USBمتصل میشود و منبع صوتی به حالت پخش حافظه  USBتغییر می کند ،پخش
اولین فایل در اولین فولدر  USBشروع می شود .اگر همان دستگاه جدا و مجددا ْ وصل شود (و محتویات
آن تغییر نکرده باشد) ،پخش از آخرین نقطه اجرا شده و از سرگرفته میشود.
دنبالهها
اگر دنباله  .wma ، .mp3و  m4aبراي هر فايلي به جز  WMA ، MP3و  AACاستفاده شود ،میپرد (پخش نمیشود)
پخش
براي پخش فايل  MP3با کيفيت صداي ثابت  ،توصيه مي شود از نسبت بيتي ثابت حداقل  128 Kbpsو فرکانس
نمونه گيري 44/1 kHzاستفاده نمود.
انواع مختلفي از نرم افزارهاي بازکردن که براي فايل هاي  WMA ،MP3و  AACدر بازار وجود دارد و بسته به وضعيت
بازکردن کد و فرمت فايل ،ممکن است کيفيت صداي ضعيف يا پارازیت حين شروع پخش وجود داشته باشد یا در
برخی موارد فایل اصال پخش نخواهد شد.
 Windows, Microsoftو  Windows Mediaنام هاي تجاري ثبت شده شرکت مايکروسافت در ایاالت متحده آمريکا
و ديگر کشورها هستند.

هشدار حين رانندگي
از اتصال حافظه جانبي  USBيا کار با دکمه هاي کنترل خودداري نماييد.
توجه
براي پيشگيري از صدمه ديدن حافظه جانبي  USBیا اتصاالت آن
از جا گذاشتن دستگاه حافظه جانبي  USBدر خودرو اجتناب نماييد ،ممکن است دماي داخل خودرو افزایش
یابد .و در نتیجه حافظه جانبی  USBصدمه ببیند.
حين اتصال دستگاه حافظه جانبي  USBاز فشاردادن يا وارد آوردن فشار غير ضروري خودداري نماييد.
از وارد کردن اجسام خارجي درون پورت  USBخودداري نماييد.

سیستم صوتی

هشدار
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نحوه استفاده از پورت AUX
این پورت برای اتصال دستگاههای صوتی قابل حمل به کار میرود ،برای نمایش صفحه کنترل
صوتی ،دکمه " "AUDIOرا فشارداده و سپس گزینه " "AUXرا انتخاب نمایید.
اتصال دستگاه صوتی قابل حمل

 fصفحه 253

کار با دستگاههای صوتی قابل حمل متصل به سیستم چندرسانهای
بلندي صدا را مي توان با کنترل سيستم صوتی خودرو تنظيم نمود ،اما ديگر تنظيمات بايد از خود دستگاه
قابل حمل انجام شود.
حين استفاده از دستگاه صوتي قابل حمل متصل به خروجي برق
ممکن است حين پخش ،پارازيت شنيده شود .از منبع برق خود سيستم صوتي قابل حمل استفاده نماييد.
هشدار
حين رانندگي
از اتصال دستگاه صوتی قابل حمل یا کار با دکمههای دستگاه خودداری نمایید.

 .5-۷اتصال بلوتوث 283 Bluetooth
R

آمادهسازی برای استفاده از اتصاالت بیسیم
با استفاده از اتصال بیسیم بلوتوث  Bluetooth Rمیتوان موارد زیر را اجرا نمود:
دستگاه صوتی قابل حمل قابل اجرا است و از طریق سیستم چندرسانهای میتوان به آن گوش داد.
تماسهای تلفن هندزفری از طریق تلفن همراه امکان پذیر است.
برای استفاده از اتصال بیسیم ،با استفاده از روشهای زیر ،دستگاه بلوتوث را ثبت کرده و به آن
متصل شوید.

درمورد بلوتوث Bluetooth R
( Bluetooth Rبلوتوث) عالمت تجاری ثبت شده شرکت
 Bluetooth SIG, Incاست.

5
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R

هشدار

تأییدیه بلوتوث Bluetooth R

FCCID: BABFTOO49B
FCCID: AJDKO68
پیشگیری :انتشار فرکانس رادیویی
این تجهیزات مطابق با محدودیتهای پخش امواج رادیویی  FCCاست که در محیطهای کنترل نشده و
راهنمای پخش فرکانس رادیویی  ) RF( FCCدر تجهیزات  Cتا  OET65قابل اجرا میباشد .این تجهیزات
دارای سطوح کمی از انرژی  RFمیباشند که در محدوده حداکثر مجاز تشعشعات ( )MPEقرار دارند.
اما توصیه میشود که این تجهیزات را بهگونهای نصب کنید که در زمان عملکرد ،منبع تشعشع حداقل
 20 cmیا بیشتر از بدن اشخاص دورتر قرار گرفته باشد (که شامل :دستها ،مچ دست ،پاها و قوزک پا
میشود).
مجاورت :این فرستنده هنگام کار نباید در مجاورت یا تلفیق با هیچ آنتن یا گیرنده دیگری باشد.
اين وسيله مطابق با بخش  15از قوانين  FCCاست .عملکرد در معرض دو شرط زير است )1( :اين
وسيله منجر به تداخالتی مضر نميگردد ،و ( )2اين وسيله هرگونه تداخل دريافتي شامل تداخلهایی که
منجر به عملکرد ناخواسته ميگردد را ميپذيرد.

هشدار :FCC

هرگونه تغییر و دستکاری در این دستگاهها توسط اشخاص میتواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر
برای استفاده از این دستگاهها شود.

IC: 2024B-FTOO49B
IC:775E-KO68

این دستگاه با استاندارد (استانداردها)  RSSمعاف از مجوز صنایع کانادا مطابقت میکند .عملکرد در
معرض دو شرط زير است )1( :اين وسيله منجر به تداخالتی مضر نميگردد ،و ( )2اين وسيله هرگونه
تداخل دريافتي شامل تداخلهایی که منجر به عملکرد ناخواسته ميگردد را ميپذيرد.
پیشگیری :انتشار فرکانس رادیویی
این تجهیزات مطابق با محدودیتهای پخش امواج  ICاست که در محیطهای کنترل نشده و با قوانین
انتشار فرکانس رادیویی ( )RFدر  RSS-102از  ICقابل اجرا است.
این تجهیزات دارای سطوح کمی از انرژی  RFمیباشند که در محدوده حداکثر مجاز تشعشعات ()MPE
قرار دارند.
اما توصیه میشود که این تجهیزات را بهگونهای نصب کنید که در زمان عملکرد ،منبع تشعشع حداقل
 20 cmیا بیشتر از بدن اشخاص دورتر قرار گرفته باشد (که شامل :دستها ،مچ دست ،پاها و قوزک پا
میشود).
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R

ثبت دستگاه /مراحل اتصال
 .1دستگاه مجهز به بلوتوث را برای استفاده با سیستم چندرسانهای ثبت کنید f( .صفحه )۲۸۹ ،۲۸۸ ،287

 .2دستگاه مجهز به بلوتوث را برای استفاده متصل نمایید f( .صفحه )291
برای استفاده در سیستم صوتی

برای استفاده در تلفن هندزفری

 .3اتصال بلوتوث را فعال نمایید f( .صفحه )291

 .3اتصال بلوتوث را فعال نمایید f( .صفحه )291

 .4وضعیت اتصال را بررسی نمایید
 f( .صفحه )295

 .4وضعیت اتصال را بررسی نمایید.
( fصفحه )297

 .5از سیستم صوتی بلوتوث استفاده نمایید.
( fصفحه )295

 .5از تلفن بلوتوث استفاده نمایید f( .صفحه )296

5
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ثبت و اتصال از صفحه ""Bluetooth setup
برای نمایش صفحه زیر ،دکمه " "Setupرا فشار داده و روی صفحه " "Setupگزینه ""Bluetoothرا انتخاب نمایید.

دستگاه مورد استفاده با سیستم چندرسانهای را
متصل میکند f( .صفحه )291
دستگاه مورد استفاده با سیستم چندرسانهای را
ثبت میکند f( .صفحه )289
جزئیات تنظیمات سیستم بلوتوث را تنظیم
میکند f( .صفحه )294
دستگاههای ثبت شده را حذف میکند.
( fصفحه )290
*" ( Bluetoothبلوتوث) عالمت تجاری ثبت شده شرکت  Bluetooth SIG,Incاست.

 .5-۷اتصال بلوتوث 287 Bluetooth
R

ثبت دستگاه پخش صوتی بلوتوث برای اولین بار
برای استفاده از سیستم صوتی بلوتوث الزم است دستگاه پخش صوتی با سیستم ثبت گردد.
زمانی که دستگاه پخش ثبت میگردد ،امکان استفاده از سیستم صوتی بلوتوث فراهم میگردد.
برای اطالع از جزئیات ثبت دستگاه بلوتوث به صفحه  289مراجعه نمایید.
1
2
3
4
5

تنظیمات اتصال بلوتوث دستگاه پخش صوتی خود را فعال نمایید.
دکمه " "Audioرا فشار دهید.
 "Audioرا انتخاب نمایید.
گزینه "
گزینه " "Select Deviceرا انتخاب نمایید.
مراحل "نحوه ثبت دستگاه بلوتوث" از " f( "Step2صفحه  )289را انجام دهید.

5
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ثبت تلفن بلوتوث برای اولین بار
برای استفاده از سیستم هندزفری الزم است تلفن بلوتوث در سیستم ثبت گردد .زمانی که تلفن
ثبت گردید ،امکان استفاده از سیستم هندزفری فراهم میگردد.
برای اطالع از جزئیات ثبت دستگاه بلوتوث به  fصفحه  289مراجعه نمایید.
1
2
3
4

تنظیمات اتصال بلوتوث تلفن همراه خود را فعال نمایید.
دکمه" " را فشار دهید.
برای ثبت تلفن ،گزینه " "OKرا انتخاب نمایید.
مراحل نحوه ثبت دستگاه بلوتوث را از " f( "STEP 3صفحه  )289انجام دهید.

 .5-۷اتصال بلوتوث 289 Bluetooth
R

ثبت دستگاه بلوتوث
تلفنهای قابل حمل بلوتوث ( )HFPو دستگاههای پخش صوتی قابل حمل ( )AVPرا می توان به طور
همزمان ثبت نمود .میتوانید تا پنج دستگاه بلوتوث را ثبت نمایید.
نحوه ثبت دستگاه بلوتوث
 1صفحه " "Bluetooth setupنمایش داده میشود f( .صفحه )286
 2گزینه " "Addرا انتخاب کنید.
 3زمانی که این صفحه ظاهر شد ،نام دستگاه نشان
داه شده دراین صفحه از صفحه دستگاه بلوتوث خودرا
جستجو نمایید.
برای اطالع از جزئیات عملکرد دستگاه بلوتوث به
کتابچه راهنمای همراه این کتابچه مراجعه نمایید.
برای لغو عملکرد ثبت ،گزینه " "Cancelرا انتخاب
نمایید.

سیستم صوتی

 4با استفاده از دستگاه بلوتوث ،آنرا ثبت کنید .در دستگاههای قابل حمل ( SSPجفت سازی امنیتی ساده)
به پین کد ( )PIN-Codeنیازی نیست .بسته به نوع دستگاه بلوتوث متصل شده ،پیغام تأیید مراحل ثبت
روی صفحه دستگاه بلوتوث نمایش داده میشود .با توجه به پیغام تأیید به دستگاه بلوتوث پاسخ داده و
عمل نمایید.
 5درصورت کامل شدن مراحل ثبت ،نمایش داده شدن
این صفحه را بررسی نمایید.

5
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 6زمانی که وضعیت اتصال از "( "Connecting ...درحال اتصال) به "( "Connectedمتصل شد) تغییرکرد،
گزینه " "OKرا انتخاب نمایید.
اگر پیغام خطایی ظاهر گردید ،با استفاده از راهنمای روی صفحه ،این مراحل را مجدد اجرا نمایید.
از صفحات دیگری غیراز صفحه " "Bluetooth setupنیز میتوان مراحل ثبت را انجام داد.

درصورت انجام مراحل ثبت از صفحه ""Bluetooth*Audio
 1صفحه " "Bluetooth Audioنمایش داده میشود.
 2گزینه " "Select Deviceرا انتخاب نمایید.
 3مراحل "" "How to register a Bluetooth deviceنحوه ثبت دستگاه بلوتوث" را از " "STEP2انجام
دهید f( .صفحه )289

*( Bluetooth :بلوتوث) عالمت تجاری ثبت شده شرکت  Bluetooth SIG, Incاست.
حذف دستگاه بلوتوث
1
2
3
4
5

صفحه " "Bluetooth* Setupنمایش داده میشود f( .صفحه )286
گزینه " "Removeرا انتخاب نمایید.
دستگاه مورد نظر را انتخاب نمایید.
با نمایش پیغام تأیید ،گزینه " "YESرا انتخاب کرده تا دستگاه حذف گردد.
درصورت کامل شدن مراحل حذف ،نمایش داده شدن صفحه تأیید را بررسی نمایید.

*( Bluetooth :بلوتوث) عالمت تجاری ثبت شده شرکت  Bluetooth SIG, Incاست.

 .5-6استفاده از ابزارهای بلوتوث 291 Blutooth R

اتصال دستگاه بلوتوث
تا پنج دستگاه بلوتوث (تلفنهای [ ]HFPو دستگاه پخش صوتی [ ) ]AVPرا میتوان ثبت نمود.
اگر بیش از یک دستگاه بلوتوث ثبت شده است ،دستگاهی که میخواهید متصل شود را انتخاب نمایید.
 1دکمه " "setupرا فشار دهید.
( Bluetooth* 2بلوتوث) را انتخاب نمایید.
 3دستگاهی را که میخواهید متصل شود را انتخاب نمایید.
آیکونهای پروفایل پشتیبانی شده نمایش داده میشود.
تلفن
دستگاه پخش صوتی
آیکونهای پروفایل پشتیبانی شده برای دستگاههای
متصل شده روشن میشود.
آیکونهای تاریک (روشن نشده) برای اتصال مستقیم به
عملکرد انتخاب میشوند.

*( Bluetooth :بلوتوث) عالمت تجاری ثبت شده شرکت  Bluetooth SIG, Incاست.
برای فعال کردن حالت اتصال اتوماتیک ،گزینه " "Bluetooth*Powerرا فعال نمایید( .صفحه )294
درصورت ثبت تلفن ،اتصال اتوماتیک فعال میگردد .همواره با تنظیم حالت اتصال اتوماتیک ،تلفن
بلوتوث را درجایی که اتصال پایدار باقی بماند قرار دهید.
درصورت قرار داشتن سوئیچ موتور در وضعیت تجهیزات جانبی  ACCESSORYیا روشن  ،ONسیستم
نزدیکترین تلفن همراهی که ثبت کردهاید را جستجو مینماید.
پس از آن سیستم به طور اتوماتیک به آخرین تلفنی که اخیرا ً متصل شده ،متصل میگردد .سپس نتیجه
اتصال نمایش داده میشود.

سیستم صوتی

اتصال اتوماتیک

5
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اتصال دستی
درصورتی که اتصال اتوماتیک عمل نکرد یا " "Bluetooth*Powerغیرفعال گردید .میتوان اتصال دستگاه
بلوتوث را به طور دستی انجام داد.
 1مراحل " "Connecting a Bluetooth R deviceرا از مرحله " "STEP1انجام دهید f(.صفحه )291
*( Bluetooth :بلوتوث) عالمت تجاری ثبت شده شرکت  Bluetooth SIG, Incاست.
اتصال دستگاه پخش صوتی بلوتوث
ثبت دستگاه دیگر
 1روی صفحه کنترل سیستم صوتی بلوتوث گزینه " "Select Deviceرا انتخاب نمایید.
 2برای آگاهی از اطالعات بیشتر به صفحه  289مراجعه نمایید.
انتخاب دستگاه ثبت شده
 1روی صفحه کنترل سیستم صوتی بلوتوث گزینه " "Select Deviceرا انتخاب نمایید.
 2برای آگاهی از اطالعات بیشتر به صفحه  291مراجعه نمایید.
اتصال مجدد تلفن بلوتوث
درصورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت تجهیزات جانبی  ACCESSORYیا روشن " ،"ONقدرت
سیگنال ضعیف میگردد و سیستم متصل نمیشود ،سیستم را به طور اتوماتیک مجدد وصل نمایید.
درصورت غیرفعال شدن تلفن ،سیستم مجدد وصل نخواهد شد .دراین صورت اتصال را به صورت دستی
انجام دهید ،یا تلفن را مجدد انتخاب نمایید.
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نمایش جزئیات دستگاه بلوتوث
جزئیات دستگاه ثبت شده را میتوان تغییر داد و تأیید نمود.
وضعیت ثبت دستگاه بلوتوث
1
2
3
4

صفحه " "Bluetooth* Setupنمایش داده میشود f( .صفحه )286
دستگاه را انتخاب نمایید.
گزینه " "Device Infoرا انتخاب نمایید.
صفحه زیر نمایش داده میشود:
نام دستگاه
روش اتصال را تغییر میدهد f( .صفحه )293
آدرس بلوتوث
شماره تلفن شما را نشان میدهد.
بسته به مدل تلفن ،شماره تلفن ممکن است
نمایش داده نشود.
پروفایل سازگاری دستگاه

*( Bluetooth :بلوتوث) عالمت تجاری ثبت شده شرکت  Blutooth SIG, Incاست.
تغییر دادن روش اتصال

 1گزینه " "Connect Audio Player fromرا انتخاب نمایید.
 2گزینه " "Vehicleیا " "Deviceرا انتخاب نمایید.
" : "Vehicleسیستم چندرسانهای را به دستگاه پخش صوتی قابل حمل متصل میکند.
" : "Deviceدستگاه پخش صوتی قابل حمل را به سیستم چندرسانهای متصل میکند.

سیستم صوتی

تنظیمات پیش فرض را مجدد ذخیره میکند.

5
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تنظیمات جزئیات سیستم بلوتوث
تنظیمات جزئیات سیستم بلوتوث را میتوان تغییر دادو تأیید نمود.
نحوه بررسی و تغییر تنظیمات جزئیات بلوتوث
 1صفحه " "Bluetooth* Setupنمایش داده میشود f( .صفحه )286
 2گزینه " "system settingsرا انتخاب نمایید.
 3صفحه زیر نمایش داده میشود:
فعال /غیرفعال کردن بلوتوث
با فعال /غیرفعال کردن میتوان عملکرد بلوتوث
راتغییر داد.
نام بلوتوث
تغییر پین کد ( f( )PIN-Codصفحه )294
آدرس بلوتوث
نمایش وضعیت بلوتوث
درصورت اتصال تلفن میتوان برای نشان داه شدن
صفحه تأیید سیستم را تنظیم نمود.
وضعیت دستگاه پخش صوتی نمایش داده میشود.
درصورت اتصال دستگاه پخش صوتی میتوان برای نشان داده شدن صفحه تایید ،سیستم را تنظیم نمود.
پروفایل سازگاری سیستم
تنظیمات پیش فرض مجدد ذخیره میگردد.

*( Bluetooth :بلوتوث) عالمت تجاری ثبت شده شرکت  Blutooth SIG, Incاست.
ویرایش پین ( )PINبلوتوث

پین کد ( )PIN-Codeاستفاده شده برای ثبت دستگاههای بلوتوث در سیستم را میتوان تغییر داد.
 1گزینه " "Bluetooth* PINرا انتخاب نمایید.
 2پین کد را وارد نمایید و گزینه " "OKرا انتخاب کنید.
*( Bluetooth :بلوتوث) عالمت تجاری ثبت شده شرکت  Blutooth SIG, Incاست.
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گوش کردن به سیستم صوتی بلوتوث
سیستم صوتی بلوتوث امکان لذت بردن از موسیقی پخش شده در دستگاه پخش قابل حمل از
بلندگوهای خودرو از طریق اتصال بیسیم را فراهم میکند.
درصورتی که دستگاه بلوتوث متصل نشود ،وضعیت اتصال روی صفحه " "Bluetooth* Audioرا
بررسی نمایید .اگر دستگاه متصل نشد ،دستگاه را ثبت کرده یا مجدد متصل نمایید.
( fصفحه )291
*( Bluetooth :بلوتوث) عالمت تجاری ثبت شده شرکت  Blutooth SIG, Incاست.
نمایش وضعیت سیستم
مواردی همچون نشانگرهای قدرت سیگنال و شارژ باتری را میتوان روی صفحه بررسی نمود.
وضعیت اتصال
شارژ باتری
5

وضعیت اتصال
شارژ باتری

متصل نشده
خالی

سیستم صوتی

نشانگرها

شرایط

خوب
پر

پخش سیستم صوتی بلوتوث
( پخش) یا
(توقف) را انتخاب کنید.
برای اطالع از جزئیات روشهای عملکردی صفحه " ، "Bluetooth* Audioبه عملکردهای اصلی
سیستم صوتی مراجعه نمایید f(.صفحه )255
برای اطالع از جزئیات نحوه انتخاب تراک صوتی یا آلبومها به بخش انتخاب حرکت سریع به جلو و عقب در
تراک صوتی  /فایل صوتی /آهنگها مراجعه نمایید f( .صفحه )265
*( Bluetooth :بلوتوث) عالمت تجاری ثبت شده شرکت  Blutooth SIG, Incاست.
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نحوه استفاده از تلفن بلوتوث
سیستم هندزفری استفاده از تلفن همراه بدون لمس تلفن همراه را برای شما فراهم میکند.
این سیستم بلوتوث را پشتیبانی میکند .بلوتوث سیستم اطالعاتی بیسیم است که تلفن همراه
را به طور بیسیم به سیستم هندزفری متصل کرده و برقراری و دریافت تماس را فراهم میکند.
قبل از برقراری تماس ،وضعیت اتصال ،شارژ باتری ،محدوده تماس و قدرت سیگنال را بررسی
نمایید f(.صفحه )297
اگر دستگاه بلوتوث متصل نشود ،وضعیت اتصال روی صفحه تلفن را بررسی نمایید.
اگر دستگاه متصل نشود ،آن را یا ثبت کرده یا مجدد متصل کنید f( .صفحه )291
صفحه تلفن

روی غربیلک فرمان یا دکمه را فشار دهید.
برای نمایش صفحه زیر ،کلید
با انتخاب یکی از  ۴نوار چندین عملکرد در صفحه نمایش در دسترس قرار میگیرد.
نام دستگاه
وضعیت اتصال بلوتوث
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کلید تلفن ( fصفحه )308
میکروفن
از میکروفن میتوان در خودروهای مجهز به میکروفن
حین صحبت با تلفن استفاده نمود.
صدای فردی که درحال صحبت با او هستید از بلندگوهای
جلو شنیده میشود.

برای استفاده از سیستم هندزفری ،باید تلفن بلوتوث را در سیستم ثبت نمایید f( .صفحه )289
نمایش وضعیت سیستم
مواردی همچون نشانگرهای قدرت سیگنال و شارژ باتری را میتوان روی صفحه تلفن بررسی نمود.
وضعیت اتصال
قدرت سیگنال
شارژ باتری

شارژ باتری
محدوده تماس
قدرت سیگنال

متصل نشده
خالی

سیستم صوتی

وضعیت اتصال

نشانگرها

شرایط

5

خوب
پر

" : "Rmمحدوده رومینگ
ضعیف

عالی
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برقراری تماس
با ثبت تلفن بلوتوث ،به روش زیر تماس برقرار میگردد.
شمارهگیری
 1صفحه تلفن نمایش داده میشود f( .صفحه )296
 2نوار " "Dial padرا انتخاب کرده و شماره تلفن را وارد نمایید.
را انتخاب نمایید.
برای حذف شماره تلفن واردشده،
به عنوان اولین رقم برای وارد کردن عالمت " "+و عالمت "*" را مدتی نگه دارید.
را انتخاب نمایید.
روی غربیلک فرمان را فشار داده یا
 3کلید
شمارهگیری از لیست تماسها

1
2
3
4

از اطالعات تماس وارد شده به تلفن همراه خود میتوانید شمارهای را شماره گیری نمایید .سیستم برای
هر تلفن ثبت شده ،یک تماس برقرار میکند .درهر تماس تا  2500تماس ممکن است ذخیره گردد.
( fصفحه )298
صفحه تلفن نمایش داده میشود.
نوار " "Contactرا انتخاب کنید.
شماره تماس مورد نظر را از لیست انتخاب کنید.
را انتخاب کنید.
روی غربیلک فرمان فشار داده یا
شماره تلفن را انتخاب کرده و سپس کلید

درصورت خالی بودن لیست دفترچه تلفن

درصورت خالی بودن لیست دفترچه تلفن ،میتوان شمارههای تلفن در تلفن بلوتوث را به سیستم منتقل کرد.
روشهای عملکردی بین  PBAPسازگار (پروفایل دسترسی به دفترچه تلفن) و تلفنهای بلوتوث PBAP
غیرسازگار متفاوت است .اگر تلفن همراه نتواند  PBAPیا سرویس ( OPP (Object push profileرا
پشتیبانی کند ،انتقال اطالعات دفترچه تلفن غیرممکن است.
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5
سیستم صوتی

روی غربیلک فرمان را فشار دهید.
 1کلید
درصورت خالی بودن دفترچه تلفن ،پیغامی نمایش داده میشود.
مخصوص تلفن مجهز به بلوتوث سازگار با  PBABو غیر فعال بودن Automatic Contact /
"History Transfer
 2آیتم مورد نظر را انتخاب نمایید.
برای انتقال اطالعات دفترچه تلفن جدید
از تلفن همراه ،گزینه " "Alwaysرا انتخاب
کرده و سپس "Automatic Contact/ History
 "Transferرا فعال نمایید.
فقط یکبار تمام اطالعات دفترچه تلفن را
از تلفن همراه متصل شده انتقال دهید.
عملکرد انتقال را لغو میکند.
مخصوص تلفنهای مجهز به بلوتوث غیر سازگار با  PBADو سازگار با OPP
 2آیتم مورد نظر را انتخاب نمایید.
برای انتقال اطالعات دفترچه تلفن از تلفن
همراه متصل شده استفاده میگردد.
برای اضافه نمودن شماره تماس جدید به
طور دستی استفاده میگردد.
برای لغو عملکرد انتقال استفاده میگردد.
درصورت انتخاب ""Transfer
 3مراحل " "Update Contacts from phoneرا از " "STEP2دنبال کنید f( .صفحه )311
درصورت انتخاب ""Add
 3مراحل " "Registering a new contact to the contacts listرا از " "STEP2دنبال کنید.
( fصفحه )312
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برقراری تماس با استفاده از لیست مورد نظر

با استفاده از شماره تلفنهای ثبت شده در اطالعات دفترچه تلفن ،تماسی را برقرار نمایید.
 1صفحه تلفن نمایش داده میشود f( .صفحه )296
 2نوار " "Favoritesرا انتخاب نمایید.
 3برای برقراری تماس شماره مورد نظر را انتخاب کنید.
شمارهگیری از سابقه تماس

با استفاده از سابقه تماس که دارای سه عملکرد زیر است ،تماسی را برقرار نمایید.
 :تماسهای از دست رفته
 :تماسهای دریافت شده
 :تماسهای برقرار شده
 1صفحه تلفن نمایش داده میشود f( .صفحه )296
 2نوار " "Call Historyرا انتخاب کنید.
3
یا تماس ورودی مورد نظر از لیست را انتخاب کنید.
انتخاب شود
درصورتیکه
 4نمایش داده شدن صفحه " "Callرا بررسی کنید.
درصورتیکه اطالعات تماس مورد نظر انتخاب شود.
 4شماره مورد نظر را انتخاب کنید.
 5نمایش داده شدن صفحه " "Callرا بررسی کنید.
لیست سابقه تماس
درصورت برقراری تماس یا دریافت تماس از شماره ثبت شده در اطالعات تماس ،نام در
سابقه تماس نشان داده میشود.
اگر با یک شماره تلفن چندبار تماس بگیرید ،فقط آخرین تماس برقرار شده در سابقه
تماس نشان داده میشود.
تماسهای بینالمللی
بسته به تلفن همراه ،ممکن است برقراری تماس بینالمللی امکان پذیر نباشد.
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دریافت تماس
درصورت دریافت تماس ،صفحه زیر همراه با صدا نمایش داده میشود.
پاسخ دادن به تلفن
کلید

رد تماس

5
روی غربیلک فرمان را فشار داده یا

انتخاب نمایید.

تنظیم بلندی صدای تماس
کلید مدور " "PWR/VOLرا بچرخانید .با استفاده از کلیدهای روی غربیلک فرمان هم میتوان بلندی
صدای تماس را تنظیم نمود.
تماسهای بینالمللی
بسته به تلفن همراه ،ممکن است تماسهای بینالمللی دریافتی به درستی نمایش داده نشود.

سیستم صوتی

کلید

روی غربیلک فرمان را فشار داده یا

انتخاب نمایید.
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صحبت کردن با تلفن
درصورت صحبت کردن با تلفن  ،صفحه زیر نمایش داده میشود.

تنظیم بلندی صدای زنگ تماس
" "+یا " "-را انتخاب کنید .با استفاده از کلیدهای روی غربیلک فرمان یا دکمه مدور تنظیم صدا هم میتوان
بلندی صدا را تنظیم نمود.
جلوگیری از شنیده شدن صدای شما توسط افراد دیگر
گزینه " "Muteرا انتخاب کنید.
صدای تن ورودی

درصورت استفاده از سرویسهای تلفن مانند سرویس پاسخگویی یا بانک ،میتوانید شماره تلفنها و شماره
کدها را در اطالعات تماس ذخیره نمایید.
 1از  0تا  9را انتخاب کنید.
 2شماره را وارد کنید.

Release Tone

در صورتی که سیگنالهایتن مداوم که شامل ( )Wاست در لیست اطالعات تماس ثبت شده باشد گزینه
" "Release Tonesنمایش داده میشود.
 1گزینه" "Release Tonesرا انتخاب کنید.
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Release Tone

سیگنال صدای تن مداوم شامل رشته کاراکترهایی است که عبارت است از شمارهها و کاراکترهای  Pیا . W

(مانند *(056133w0123P#*1

درصورت استفاده از تن صدای توقف " ، "Pاطالعات صدای تن به مدت  2ثانیه متوقف شده و به صورت
اتوماتیک اطالعات صدای تن بعدی فرستاده میشود .درصورت استفاده از صدای تن توقف " ،"Wاطالعات

صدای تن پس از انجام عملکرد کاربر متوقف شده و به صورت اتوماتیک اطالعات صدای تن بعدی را

میفرستد.

درصورتی که عملکرد اتوماتیک تلفن براساس سرویسهایی مانند سرویس پاسخگویی یا سرویس تلفن

بانک درخواست گردد ،میتوان از  Release Toneاستفاده نمود.

شماره تلفن همراه با سیگنال صدای تن مداوم در لیست اطالعات تماس ثبت میگردد.

اطالعات صدای تن پس از صدای تن توقف " ،"Wحین تماس در فرمان صوتی فعال میگردد.
انتقال تماس

گزینه " "Handset Modeرا درحالت ( )ONانتخاب کنید ،وضعیت تماس از تلفن هندزفری به تلفن همراه
گزینه " "Handset Modeرا در حالت ( )offانتخاب کنید ،وضعیت تماس از تلفن همراه به تلفن هندزفری
غیرفعال میگردد.

تنظیمات صدای تماس انتقال یافته.
 1گزینه " "Transmit Volumeرا انتخاب کنید.

 2سطح صدای مورد نظر را برای میزان صدای تماس انتقال یافته انتخاب کنید.

 3گزینه " "OKرا انتخاب کنید.
خاتمه تماس
کلید

روی غربیلک فرمان را فشار داده یا

را انتخاب کنید.

سیستم صوتی

فعال میگردد.
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تماس درحالت انتظار()Call Waiting
درصورتیکه حین صحبت کردن شخص ثالثی با شما تماس بگیرد ،پیغام تماس ورودی نمایش داده میشود.

صحبت کردن با شخص ثالث:

روی غربیلک فرمان را فشار دهید.
کلید
را انتخاب کنید.
رد کردن تماس:
کلید روی غربیلک فرمان را فشار دهید.
را انتخاب کنید.

اگر حین تماس درحالت انتظار کلید روی غربیلک فرمان را فشار دهید یا
صحبت کردن با شخص ثالث تغییر وضعیت میدهید.

را انتخاب نمایید ،به حالت

انتقال تماسها
اگر از تلفن همراه به تلفن هندزفری تغییر وضعیت دهید ،صفحه تلفن هندزفری نمایش داده میشود و
شما با استفاده از این صفحه میتوانید سیستم را فعال کنید.
با توجه به تلفن همراه مورد استفاده ممکن است روش انتقال و عملکرد آن متفاوت باشد.
برای آشنایی با عملکرد تلفن همراه مورد استفاده ،به کتابچه راهنمای تلفن مراجعه نمایید.
عملکرد تماس درحالت انتظار
بسته به شرکت سرویس دهنده خدمات تلفن و سازنده تلفن همراه شما ممکن است عملکرد تماس درحالت
انتظار متفاوت باشد.
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دریافت پیامهای تلفن بلوتوث
پیامهای دریافتی از تلفن مجهز به بلوتوث متصل شده قابل انتقال است و با استفاده از سیستم
چندرسانهای میتوان آن را بررسی کردو به آن پاسخ داد.
بسته به نوع تلفن بلوتوث متصل شده ،پیامهای دریافتی ممکن است به قسمت پیامهای دریافتی
منتقل نشود.
اگر تلفن از عملکرد دریافتی پیام پشتیبانی نکند ،دریافت پیام انجام نمیشود.
نمایش صفحه پیامهای دریافتی
 1دکمه
 2گزینه

را فشار دهید.
را انتخاب کنید.

دریافت پیام

پیامهای دریافتی
بسته به تلفن همراه مورد استفاده در دریافت پیامها ،با وضعیت ثبت تلفن همراه در سیستم مسیریاب،
بعضی از اطالعات ممکن است نمایش داده نشود.
تحت شرایط زیر صفحه باال آمده ( )Popupبرای دریافت ایمیل و پیامهای  SMS / MMSبه طور
جداگانه در دسترس قرار میگیرد.
ایمیل:
" "Incoming E-mail Displayبه حالت تمامصفحه" "Full screenتنظیم میگردد f( .صفحه )316
" " Email Notification popupبه حالت فعال " "ONتنظیم میگردد f( .صفحه )316

: SMS / MMS
" "Incoming SMS / MMS Displayبه حالت تمامصفحه " "Full screenتنظیم میگردد f( .صفحه )316
"  " SMS / MMS Notification popupبه حالت فعال " "ONتنظیم میگردد f( .صفحه )316

5
سیستم صوتی

درصورت دریافت ایمیل  ، SMS / MMS/صفحه پیام ورودی همراه با صدا باال آمده و آماده فعال شدن
روی صفحه است.
پیام را بررسی میکند.
پیام را رد میکند.
با فرستنده پیام تماس برقرار میکند.

 .5-9 306تلفن بلوتوث
بررسی پیام
 1صفحه پیامهای ورودی نمایش داده میشود f( .صفحه )305
 2پیام مورد نظر را از لیست انتخاب نمایید.
 3نمایش داده شدن پیام را بررسی نمایید.
ایمیل :برعالمت گذاری ایمیلهای خوانده
نشده یا خواندن پیامهای ورودی گزینه "Mark
 "Unreadیا " "Mark readرا انتخاب نمایید.
درصورت فعال کردن "Update Message
 ، "Read Status on phoneاین عملکرد قابل
اجرا است f( .صفحه )316
برای برقراری تماس با فرستنده پیام استفاده میشود.
پیامها را میخواند  .برای لغو این عملکرد گزینه " "Stopرا انتخاب کنید.
پیامهای قبلی یا بعدی را نمایش میدهد.
به پیامها پاسخ میدهد.
بررسی پیامها
بسته به نوع تلفن بلوتوث متصل شده ممکن است انجام مراحل اضافی در تلفن الزم باشد.
پیامها در فولدر آدرس نامه ( )mailثبت شده در تلفن بلوتوث متصل شده قابل نمایش است.
با انتخاب نوار فولدر مورد نظر این پیامها نمایش داده میشوند.
فقط پیامهای دریافتی در تلفن بلوتوث متصل شده نمایش داده میشود.
حین رانندگی متن پیام نمایش داده نمیشود.
درصورت فعال کردن "Automatic Message Read out" ،پیامها به طور اتوماتیک خوانده میشوند.
( fصفحه )316
کلید مدور " "PWR/VOLرا بچرخانید یا برای تنظیم صدای خواندن پیامها از کلید تنظیم صدای روی
غربیلک فرمان استفاده نمایید.
حتی درصورت رانندگی ،عملکرد خواندن پیام قابل اجرا است.
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پاسخ دادن به پیامها
 1صفحه دریافت پیامها نمایش داده میشود f( .صفحه )305
 2پیام مورد نظر را از لیست انتخاب کنید.
 3گزینه " "Quick Messageرا انتخاب کنید.
 4پیام مورد نظر را انتخاب کنید.
 5گزینه " "sendرا انتخاب کنید.
ویرایش پیام پاسخ سریع
 1گزینه " "Quick Messageرا انتخاب کنید.
را انتخاب نمایید.
 2با توجه به پیام مورد نظر که میخواهید ویرایش شود
 3درصورت اتمام ویرایش ،گزینه " "OKرا انتخاب نمایید.
برقراری تماس با فرستنده پیام

5
سیستم صوتی

برقراری تماس با شماره تلفن فرستنده ایمیل و پیامهای  MMS/SMSامکان پذیر است.
 1صفحه پیامهای ورودی نمایش داده میشود f(.صفحه )305
 2پیام مورد نظر را انتخاب کنید.
3
را انتخاب کنید.
 4نمایش داده شدن صفحه " "Callرا بررسی نمایید.
برقراری تماس از شماره تلفن درج شده در پیام
برقراری تماس را میتوان از شماره تلفن درج شده در متن پیام انجام داد.
 1صفحه پیامهای ورودی نمایش داده میشود f(.صفحه )305
 2پیام مورد نظر را انتخاب کنید.
 3متن را انتخاب کنید.
را انتخاب کنید.
 4بسته به شماره مورد نظر
 5نمایش داده شدن صفحه " "Callرا بررسی نمایید.
برقراری تماس از صفحه پیامهای ورودی
 fصفحه 304
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نحوه استفاده از کلیدهای روی غربیلک فرمان
برای استفاده از عملکرد تلفن همراه متصل شده از کلیدهای غربیلک فرمان استفاده نمایید.
عملکرد تلفن با استفاده از کلیدهای غربیلک فرمان
کلیدهای سمت راست غربیلک فرمان
کلید وصل
برقراری تماس
دریافت تماس
نمایش صفحه ""phone
کلید قطع
خاتمه تماس
رد تماس
کلیدهای سمت چپ غربیلک فرمان
کلید تنظیم صدا
افزایش و کاهش صدا
فشار دادن و نگه داشتن  :صدا را به طور مداوم
افزایش یا کاهش میدهد.
کلید برگشت
به صفحه قبلی باز میگردد.
کلید نشانگر
لیست یا نوار را انتخاب میکند.
کلید ورود
موردی را انتخاب میکند.
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تنظیمات تلفن مجهز به بلوتوث
سیستم هندزفری را میتوان با تنظیمات مورد نظر تنظیم نمود.

صفحه ""phone /Message settings
درصورت نمایش صفحه زیر ،دکمه " "SETUPرا فشار دهید و گزینه " "Phoneروی صفحه " "Setupرا
انتخاب نمایید.
اتصال تلفن را تنظیم میکند f(.صفحه )289
تنظیمات صدا ( fصفحه )309
تنظیمات سابقه تماس /اطالعات تماس
( fصفحه )310
تنظیمات پیام را تنظیم میکند f(.صفحه )316
صفحه نمایش تلفن را تنظیم میکند.
( fصفحه )317
تنظیمات صدا

بازگشت به تنظیمات میزان صدای پیش فرض
گزینه " "Defaultرا انتخاب کرده و سپس گزینه " "Yesرا انتخاب نمایید.

سیستم صوتی

 1صفحه " "phone /Message settingsنمایش داده میشود f( .صفحه )309
 2گزینه " "sound settingsرا روی صفحه
" "Phone/ Message settingsانتخاب کنید.
صدای زنگ مورد نظر را برقرار میکند.
میزان صدای زنگ را تنظیم میکند.
صدای خواندن پیام را تنظیم میکند.
صدای تن  SMS/MMSورودی مورد نظر را برقرار
میکند.
میزان صدای تن  SMS/MMSورودی را تنظیم
میکند.
صدای تن ایمیل ورودی را برقرار میکند.
میزان صدای تن ایمیل ورودی را تنظیم میکند.
میزان صدای پیش فرض صدای فرد دیگر را تنظیم میکند.

5
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تنظیمات سابقه تماس /اطالعات تماس
اطالعات تماس را میتوان از تلفن مجهز به بلوتوث به سیستم منتقل نمود .همچنین اطالعات تماس را
میتوان اضافه و ویرایش کرد و حذف نمود.
سابقه تماس راهم میتوان حذف کرد و اطالعات تماس و موارد مورد نظر را هم تغییر داد.
 1صفحه " "phone /Message settingsنمایش داده میشود f( .صفحه )309
 2گزینه " "Contact/ Call History settingsرا انتخاب نمایید.
 3آیتم مورد نظر برای تنظیم را انتخاب نمایید.
تلفنهای مجهز به بلوتوث و سازگار با  ،PBADبرای
فعال /غیرفعال کردن ( )On/Offانتقال اتوماتیک
سابقه تماس /اطالعات تماس به کار میرود .زمانی
که در وضعیت فعال ( )Onقرار میگیرد ،اطالعات
تماس تلفن و سابقه تماس به طور اتوماتیک انتقال
مییابد.
برای به روزرسانی اطالعات تماس از تلفن متصل
شده به کار میرود f( .صفحه )311

اطالعات تماس را براساس اسم کوچک با نام فامیلی طبقه بندی میکند.
اطالعات تماس را به لیست مورد نظر اضافه میکند f( .صفحه )314
اطالعات تماس را از لیست مورد نظر حذف میکند f( .صفحه )315
تصویر اطالعات تماس را نمایش میدهد.
اطالعات تماس را از سابقه تماس* پاک میکند.
اطالعات تماس جدید را به لیست اطالعات تماس* اضافه میکندf( .صفحه )312
اطالعات تماس را در لیست اطالعات تماس* ویرایش میکندf(.صفحه )313
اطالعات تماس را از لیست اطالعات تماس* حذف میکندf(.صفحه )313
تمام آیتمهای تنظیمات اولیه* را مجدد تنظیم میکند.
* :مخصوص تلفنهای مجهز به بلوتوث و سازگار با  ،PBADدرصورت غیرفعال کردن ( )OFFگزینه
" "Automatic contact /History Transferاین عملکردقابل اجرا است.
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به روزرسانی اطالعات تماس از تلفن

سیستم صوتی

روشهای عملکردی بین تلفنهای مجهز به بلوتوث و سازگار با  PBAPو ناسازگار با  PBAPولی سازگار با
 OPPمتفاوت است.
اگر تلفن همراه شما با  PBAPو  OPPسازگار نباشد ،اطالعات تماس قابل انتقال نیست.
مخصوص تلفنهای مجهز به بلوتوث و سازگار با PBAP
 1گزینه " "Update Contacts from phoneرا انتخاب نمایید.
 2درصورت اتمام عملکرد ،نمایش داده شدن صفحه تأیید را بررسی نمایید.
بسته به نوع تلفن همراه ممکن است این عملکرد الزم نباشد.
حین انتقال اطالعات تماس ،بسته به نوع تلفن همراه ،شناسایی  OBEXممکن است درخواست شود.
در تلفن مجهز به بلوتوث کد " "1234را وارد نمایید.
اگر حین انتقال اطالعات تماس ،دستگاه مجهز به بلوتوث دیگری متصل شود ،بسته به نوع تلفن،
دستگاه مجهز به بلوتوث متصل شده الزم است قطع شود.
بسته به نوع تلفن مجهز به بلوتوث متصل شده ،ممکن است الزم باشد مراحل اضافی دیگری در تلفن
انجام گردد.
5
مخصوص تلفنهای مجهز به بلوتوث و سازگار با  OPPاما ناسازگار با PBAP
 1صفحه " "Update Contacts from phoneرا انتخاب نمایید.
 2با استفاده از تلفن مجهز به بلوتوث اطالعات تماس را به سیستم منتقل کنید.
بسته به نوع تلفن همراه ممکن است این عملکرد الزم نباشد.
حین انتقال اطالعات تماس ،بسته به نوع تلفن همراه ،شناسایی  OBEXممکن است درخواست شود.
در تلفن مجهز به بلوتوث کد " "1234را وارد نمایید.
برای لغو این عملکرد  ،گزینه " "Cancelرا انتخاب نمایید.
 3درصورت نمایش گزینه " "Doneروی صفحه ،آن را انتخاب نمایید.
 4درصورت اتمام عملکرد ،نمایش داده شدن صفحه تأیید را بررسی نمایید.
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روشهای مختلف به روزرسانی اطالعات تماس (از صفحه ")"Call History
مخصوص تلفنهای مجهز به بلوتوث و سازگار با  ،PBAPدرصورت غیرفعال شدن ( )OFFگزینه
" ، "Automatic Contact /History Transferاین عملکرد قابل اجرا است.
 1صفحه تلفن نمایش داده میشود f( .صفحه )296
 2نوار " "Call Historyرا انتخاب کرده و اطالعات تماسی را که هنوز در لیست اطالعات تماس ثبت نشده
را انتخاب نمایید.
 3گزینه " "Update Contactرا انتخاب کنید.
 4اطالعات تماس مورد نظر را انتخاب کنید.
 5نوع تلفن را برای شماره تلفن انتخاب کنید.
ثبت اطالعات تماس جدید در لیست اطالعات تماس

اطالعات تماس جدید را می توان ثبت نمود .برای هر فرد میتوان تا  4شماره تلفن را ثبت کرد.
مخصوص تلفنهای مجهز به بلوتوث وسازگار با  ،PBAPدرصورت غیرفعال شدن ( )OFFگزینه
" ،"Automatic Contact /History Transferاین عملکرد قابل اجرا است.
( fصفحه )310
 1گزینه " "New Contactرا انتخاب نمایید.
 2نام را وارد کرده و گزینه " "OKرا انتخاب نمایید.
 3شماره تلفن را وارد کرده و گزینه " "OKرا انتخاب نمایید.
 4نوع تلفن را برای شماره تلفن انتخاب کنید.
 5برای اضافه نمودن شماره تلفن دیگری به اطالعات تماس ،گزینه " "Yesرا انتخاب نمایید.
روش متفاوت ثبت اطالعات تماس جدید(از صفحه ")"Call History
 1صفحه تلفن نمایش داده میشود f( .صفحه )296
 2نوار " "Call Historyرا انتخاب کرده و اطالعات تماسی را که هنوز در لیست اطالعات تماس ثبت نشده
را انتخاب نمایید.
 3گزینه " "Add to Contactsرا انتخاب نمایید.
 4مراحل اجرای " "Registering a new contact to the contacts listرا از " "STEP3را دنبال کنید.

 . 5-9تلفن بلوتوث 313
ویرایش اطالعات تماس
مخصوص تلفنهای مجهز به بلوتوث و سازگار با  ،PBAPدرصورت غیرفعال شدن ( )Offگزینه
" ، "Automatic Contact /History Transferاین عملکرد قابل اجرا است f( .صفحه )310
 1گزینه " "Edit Contactرا انتخاب نمایید.
 2اطالعات تماس مورد نظر را انتخاب نمایید.
را انتخاب نمایید.
 3بسته به نام و شماره تلفن مورد نظر،
برای ویرایش نام
 4مراحل اجرای " "Registering a new contact to the contact listرا از " "STEP3دنبال کنید.
( fصفحه )312
برای ویرایش شماره تلفن
 4مراحل اجرای " "Registering a new contact to the contact listرا از " "STEP4دنبال کنید.
( fصفحه )312
روش متفاوت ویرایش اطالعات تماس (از صفحه ")"Contact Details
 1صفحه تلفن نمایش داده میشود f(.صفحه )296

حذف اطالعات تماس
مخصوص تلفنهای مجهز به بلوتوث و سازگار با  ،PBAPدرصورت غیرفعال شدن ( )Offگزینه
" ،"Automatic Contact /History Transferاین عملکرد قابل اجرا است f( .صفحه )310
 1گزینه " "Delete Contactsرا انتخاب نمایید.
 2اطالعات تماس مورد نظر را انتخاب نموده و گزینه " "Deleteرا انتخاب کنید.
 3درصورت ظاهر شدن صفحه تأیید ،گزینه " "Yesرا انتخاب نمایید.
روش متفاوت حذف اطالعات تماس (از صفحه ")"Contact Details
 1صفحه تلفن نمایش داده میشود f( .صفحه )296
 2نوار " "Contacts"، "Call Historyیا نوار " "Favoritesرا انتخاب کرده و اطالعات تماس مورد نظر را
انتخاب نمایید.
 3گزینه " "Edit contactرا انتخاب نمایید.
 4درصورت ظاهر شدن صفحه تأیید ،گزینه " "Yesرا انتخاب نمایید.

سیستم صوتی

 2نوار " "Contacts"، "Call Historyیا نوار " "Favoritesرا انتخاب کرده و اطالعات تماس مورد نظر را
انتخاب نمایید.
 3گزینه " "Edit Contactرا انتخاب نمایید.
" :"Email Addressessبا انتخاب این گزینه تمام آدرسهای ایمیل ثبت شده برای اطالعات تماس
نمایش داده میشود.
 4مراحل اجرای " "Editing the contact dataرا از " "STEP4دنبال کنید.
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تنظیم لیست مورد نظر
درلیست مورد نظر تا پانزده مورد اطالعات تماس (حداکثر چهار شماره تلفن برای هر مورد اطالعات تماس) قابل
ثبت است.
ثبت اطالعات تماس در لیست مورد نظر
 1گزینه " "Add favoriteرا انتخاب نمایید.
 2برای اضافه نمودن به لیست مورد نظر ،اطالعات تماس مورد نظر را انتخاب نمایید.
اطالعات تماس تاریک (روشن نشده) به عنوان اطالعات تماس مورد نظر ذخیره میشوند.
 3درصورت اتمام عملکرد از نمایش داده شدن صفحه تأیید مطمئن شوید.
درصورت ثبت کردن پانزده اطالعات تماس درلیست مورد نظر
 1حین ثبت کردن پانزده اطالعات تماس در لیست مورد نظر  ،الزم است اطالعات تماس ثبت شده جابه
جا شود .زمانی که صفحه تأیید جابجایی اطالعات تماس ظاهر گردید ،گزینه " "Yesرا انتخاب نمایید.
 2اطالعات تماس را که میخواهید جابجا نمایید را انتخاب کنید.
 3درصورت اتمام عملکرد از نمایش داده شدن صفحه تأیید مطمئن شوید.
روش متفاوت ثبت اطالعات تماس در لیست مورد نظر (از صفحه ") "Contacts
 1صفحه تلفن نمایش داده میشود f(.صفحه )296
 2نوار " "Contactsرا انتخاب نمایید.
 3درشروع عملکرد ثبت کردن نام لیست اطالعات تماس مورد نظر در لیست مورد نظر را انتخاب کنید.
درصورت انتخاب ،عالمت به تغییر میکند و اطالعات تماس در لیست مورد نظر ثبت میگردد.
روش متفاوت ثبت اطالعات تماس در لیست مورد نظر (از صفحه ")"Contact Details
 1صفحه تلفن نمایش داده میشود f( .صفحه )296
 2نوار " "Contactیا نوار " "Call Historyرا انتخاب کرده و اطالعات تماس مورد نظر را انتخاب نمایید.
 3گزینه " "Add favoriteرا انتخاب کنید.
 4درصورت اتمام عملکرد از نمایش داده شدن صفحه تأیید مطمئن شوید.
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حذف اطالعات تماس از لیست مورد نظر
 1گزینه " "Remove favoriteرا انتخاب نمایید.
 2اطالعات تماس مورد نظر را انتخاب کرده و گزینه " "Removeرا انتخاب نمایید.
 3درصورت نمایش صفحه تأیید ،گزینه " "Yesرا انتخاب نمایید.
 4درصورت اتمام عملکرد ،از نمایش داده شدن صفحه تأیید مطمئن شوید.
روش متفاوت حذف اطالعات تماس از لیست مورد نظر (از صفحه ")"Contact
 1صفحه تلفن نمایش داده میشود f( .صفحه )296
 2نوار " "Contactsرا انتخاب نمایید.
را انتخاب نمایید.
 3درشروع عملکرد حذف کردن نام لیست اطالعات تماس از لیست مورد نظر،
درصورت انتخاب ،عالمت به تغییر میکند و اطالعات از لیست حذف میگردد.
روش متفاوت حذف اطالعات تماس از لیست مورد نظر (از صفحه ")"Contact Details
 1صفحه تلفن نمایش داده میشود f( .صفحه )296
 2نوار " "Contacts" ، "Call Historyیا نوار " "Favoritesرا انتخاب کرده و اطالعات تماس مورد نظر که
میخواهید حذف شود را انتخاب کنید.
 3گزینه " "Remove Favoriteرا انتخاب نمایید.
 4درصورت ظاهر شدن صفحه تأیید ،گزینه " "Yesرا انتخاب کنید.
 5درصورت اتمام عملکرد ،از نمایش داده شدن صفحه تأیید مطمئن شوید.
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تنظیمات پیام
 1صفحه " "phone /Message settingsنمایش داده میشود.
 2گزینه " "Message settingsرا انتخاب نمایید.
 3آیتم مورد نظر برای تنظیم شدن را انتخاب نمایید.
حالت فعال/غیرفعال ( )On/offانتقال اتوماتیک پیام را تنظیم
میکند.
حالت فعال /غیرفعال ( )On/Offخواندن اتوماتیک پیام را تنظیم
میکند.
حالت فعال/غیرفعال ( )On/Offباالآمدن عالمت شناسایی SMS/
 MMSرا تنظیم میکند.
حالت فعال /غیرفعال ( )On/Offباال آمدن عالمت شناسایی ایمیل
را تنظیم میکند.
اضافه نمودن امضای خودرو را درحالت فعال/غیرفعال ( )On/Offپیامهای خروجی تنظیم میکند.
وضعیت خواندن پیامهای به روزرسانی شده را درحالت فعال /غیرفعال ( )On/Offتلفن تنظیم میکند.
صفحه نمایش  SMS/MMSورودی را تغییر میدهد.
"( "Full Screenتمام صفحه) :درصورت دریافت پیام  ، MMS/SMSصفحه نمایش MMS/SMS
ورودی نمایش داده میشود و قابل اجرا روی صفحه است.
"( "Drop-downپایین آمدن صفحه ) :درصورت دریافت پیام  ،MMS/SMSپیامی در قسمت باالی
صفحه نمایش داده میشود.
صفحه نمایش ایمیل ورودی را تغییر میدهد.
"( "Full Screenتمام صفحه) :درصورت دریافت ایمیل ،صفحه نمایش ایمیل ورودی نمایش داده
میشود و قابل اجرا روی صفحه است.
"( "Drop-downپایین آمدن صفحه ) :درصورت دریافت ایمیل ،پیامی در قسمت باالی صفحه نمایش
داده میشود.
نمایش نام اکانت ( : )accountپیام را درحالت فعال/غیرفعال ( )On/Offنوار صندوق ورودی پیام
تنظیم میکند.
درصورت فعال شدن ( ،)Onنام اکانت ( )accountبه کار رفته در تلفن همراه نمایش داده میشود.

برگشت به حالت تنظیمات پیش فرض صدا
گزینه " "Defaultرا انتخاب کرده و سپس گزینه " "Yesرا انتخاب نمایید.
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روش متفاوت در نمایش صفحه ""Messaging settings
 1صفحه نمایش ،نشان داده میشود f( .صفحه )296
را انتخاب نمایید.
2
 3گزینه " "settingsرا انتخاب نمایید.

تنظیمات صفحه نمایش تلفن
 1صفحه " "Phone/Message settingsنمایش داده میشود f( .صفحه )309
 2گزینه " "Phone/Message settingsرا انتخاب نمایید.
 3آیتم مورد نظر را که میخواهید تنظیم شود ،انتخاب نمایید.
صفحه نمایش تماس ورودی را تغییر میدهد.
"( "Full Screenتمام صفحه) :درصورت دریافت
تماس ،صفحه هندزفری نمایش داده میشود و
روی صفحه قابل اجرا است.
"( "Drop-Downپایین آمدن صفحه) :پیامی در
قسمت باالی صفحه نمایش داده میشود.

سیستم صوتی

نمایش پیام حالت فعال/غیرفعال ( )On/Offاتمام عملکرد انتقال سابقه تماس /اطالعات تماس را تنظیم
میکند.
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اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم( ...برطرف کردن مشکل)
درصورت وجود مشکل در عملکرد سیستم هندزفری یا دستگاه مجهز به بلوتوث ،ابتدا موارد جدول زیر را
بررسی نمایید.
درصورت استفاده از سیستم هندزفری با دستگاه مجهز به بلوتوث
سیستم هندزفری یا دستگاه مجهز به بلوتوث کار نمیکند.
دستگاه متصل شده ممکن است با تلفن همراه مجهز به بلوتوث سازگار نباشد.
 fبرای آشنایی با لیست دستگاههایی که عملکرد آنها در این سیستم مورد تأیید است ،از طریق
نمایندگی مجاز تویوتا بررسی نمایید یا به سایت زیر مراجعه کنید:

http.//www.toyota.com/entune.html

نسخه بلوتوث تلفن همراه متصل شده ممکن است قدیمی تر از نسخه بلوتوث جدید باشد.
 fاز تلفن همراه با نسخه بلوتوث  2.0یا باالتر استفاده نمایید( .توصیه شده :نسخه  3.0مجهز به
 EDRیا باالتر) ( fصفحه )322
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درصورت ثبت یا اتصال تلفن همراه
تلفن همراه ثبت نمیشود.
کد عبور نادرست در تلفن همراه وارد شده است.
 fکد عبور صحیح را در تلفن همراه وارد نمایید.
عملکرد ثبت از طرف تلفن همراه به اتمام نرسیده است.
 fعملکرد ثبت در تلفن همراه را به اتمام رسانید(.تأیید ثبت در تلفن).
اطالعات ثبت قدیمی برروی این سیستم با تلفن همراه باقی مانده است.
 fاطالعات ثبت موجود را از این سیستم و تلفن همراه حذف نمایید ،سپس تلفن همراهی که
میخواهید به این سیستم متصل نمایید را ثبت کنید f( .صفحه )290
اتصال بلوتوث برقرار نمیشود.
دستگاه مجهز به بلوتوث دیگری هم اکنون متصل شده است.
 fتلفن همراهی را که میخواهید بااین سیستم استفاده نمایید را به طور دستی متصل نمایید.
( fصفحه )292

پیام " "Please check your device settingsنمایش داده میشود.
عملکرد بلوتوث در تلفن همراه فعال نمیگردد.
 fعملکرد بلوتوث را در تلفن همراه فعال نمایید.
اطالعات ثبت قدیمی برروی این سیستم با تلفن همراه باقی مانده است.
 fاطالعات ثبت موجود را از این سیستم و تلفن همراه حذف نمایید ،سپس تلفن همراهی که
میخواهید به این سیستم متصل نمایید را ثبت کنید f( .صفحه )290
درصورت برقراری و دریافت تماس
تماس برقرار یا دریافت نمیشود.
خودروی شما در محدوده "( "Out of cellular service area please try again laterمشترک مورد نظر
در دسترس نمیباشد لطفاً مجددا ً تماس بگیرید ).قرار دارد.
 fخودرو را برانید و به محدودهای بروید که دیگر پیام ""Out of cellular service area Please try again later
رویصفحهنمایشظاهرنشود.

سیستم صوتی

عملکرد بلوتوث در تلفن همراه فعال نمیگردد.
 fعملکرد بلوتوث را در تلفن همراه فعال نمایید.
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درصورت استفاده از دفترچه تلفن
اطالعات دفترچه تلفن به طور دستی و اتوماتیکی قابل انتقال نیست.
نسخه پروفایل تلفن همراه متصل شده ممکن است با اطالعات دفترچه تلفن فرستاده شده سازگار نباشد.
 fبرای آشنایی با لیست دستگاههایی که عملکرد آنها در این سیستم مورد تأیید است ،از
طریق نمایندگی مجاز تویوتا بررسی نمایید یا به سایت زیر مراجعه کنید:

http.//www.toyota.com/entune.html

عملکرد انتقال دفترچه تلفن به صورت اتوماتیک دراین سیستم غیرفعال ( )Offشده است.
 fعملکرد انتقال دفترچه تلفن به صورت اتوماتیک در سیستم را در موقعیت فعال ( )Onقرار
دهید.
( fصفحه )310
کد عبور در تلفن همراه وارد نشده است.
 fدرصورت درخواست سیستم ،کد عبور را در تلفن همراه وارد نمایید( .کد عبور پیش فرض )1234 :
عملکرد انتقال در تلفن همراه به اتمام نرسیده است.
 fاجازه دهید عملکرد انتقال در تلفن همراه به اتمام برسد(.پیام تأیید عملکرد انتقال در تلفن)
اطالعات دفترچه تلفن ویرایش نمیشود.
عملکرد انتقال دفترچه تلفن به صورت اتوماتیک در سیستم فعال ( )Onشده است.
 fعملکرد انتقال دفترچه تلفن به صورت اتوماتیک در سیستم را در موقعیت غیرفعال ()Off
قرار دهید.
درصورت استفاده از عملکرد پیام بلوتوث
پیامها نشان داده نمیشود.
عملکرد انتقال پیام در تلفن همراه غیرفعال است.
 fعملکرد انتقال پیام را در تلفن همراه فعال نمایید( .پیام تأیید عملکرد انتقال پیام در تلفن )
عملکرد انتقال اتوماتیک در سیستم درموقعیت غیرفعال ( )Offقرار دارد.

 fعملکرد انتقال اتوماتیک در سیستم را در موقعیت فعال ( )Onقرار دهید f( .صفحه )316
عالمت شناسایی پیام جدید نمایش داده نمیشود.
عالمت شناسایی دریافت  MMS/SMSایمیل در سیستم در موقعیت غیرفعال ( )Offقرار دارد.
 fعالمت شناسایی دریافت  MMS/SMSایمیل در سیستم را در موقعیت فعال ( )Onقرار دهید.
( fصفحه )316
عملکرد انتقال پیام به صورت اتوماتیک در تلفن همراه غیر فعال است.
 fعملکرد انتقال پیام به صورت اتوماتیک در تلفن همراه را فعال نمایید.

 . 5-9تلفن بلوتوث 321
در موقعیتهای دیگر
حتی با وجود انجام تمام اقدامات ممکن ،وضعیت عالمت تغییر نمیکند .
تلفن همراه به اندازه کافی به سیستم نزدیک نیست.
 fتلفن همراه را در نزدیکی سیستم قرار دهید.
احتماالً علت به وجود آمدن عالمت  ،خود تلفن همراه است.
 fتلفن همراه را خاموش کنیدو باتری آن را خارج کرده و مجدد جا بزنیدو سپس تلفن همراه
را دوباره روشن نمایید.
 fاتصال بلوتوث تلفن همراه را فعال نمایید.
 fنرم افزار امنیتی تلفن همراه را غیرفعال کرده و تمام برنامههای کاربردی آن را ببندید.
 fقبل از استفاده از برنامههای کاربردی نصب شده در تلفن همراه ،منبع آن و نحوه تأثیرگذاری
این برنامهها در سیستم را با دقت بررسی نمایید.
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بلوتوث) Bluetooth( R
درصورت استفاده از سیستم صوتی بلوتوث
درشرایط زیر ممکن است سیستم کار نکند.
اگر دستگاه پخش صوتی قابل حمل خاموش باشد.
اگر دستگاه پخش صوتی قابل حمل وصل نباشد.
اگر شارژ باتری دستگاه پخش صوتی قابل حمل ضعیف باشد.
درصورت اتصال تلفن همراه در زمان عملکرد پخش صوتی بلوتوث ،ممکن است تأخیری به وجود آید.
بسته به نوع دستگاه پخش صوتی قابل حمل متصل شده به سیستم ،ممکن است عملکرد آن کمی
متفاوت باشد و عملکردهای خاص آن ممکن است اجرا نشود.
درصورت استفاده از سیستم هندزفری
درصورت برقراری تماس صدای سیستم چندرسانهای قطع میگردد.
درصورتی که هردو نفر به طور همزمان صحبت کنند ،ممکن است صدا به سختی شنیده شود.
اگر صدای زنگ تماس دریافتی خیلی بلندباشد ،ممکن است صدا اکو شنیده شود.
درصورت قرار گرفتن تلفن مجهز به بلوتوث بسیار نزدیک به سیستم ،کیفیت صدا و وضعیت اتصال
ممکن است بدترشود.
درشرایط زیر ،ممکن است صدای دیگران به سختی شنیده شود:
رانندگی در جادههای ناهموار
رانندگی با سرعت باال
درصورت باز بودن سان روف یا پنجرهها
درصورتیکه جهت وزش باد سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) مستقیم روی میکروفن باشد.
درصورت وجود تداخل امواج در شبکه ارتباطی تلفن همراه
شرایطی که دراثر آن سیستم کار نمیکند.
استفاده از تلفن همراهی که از عملکرد بلوتوث پشتیبانی نمیکند.
خاموش بودن تلفن همراه
خارج شدن از محدوده پوشش شبکه تلفن همراه
تلفن همراه متصل نمیباشد.
شارژ باتری تلفن همراه ضعیف است.
به دلیل ترافیک سنگین ارتباطی در خطوط تلفن و غیره ،تماسهای خروجی کنترل میشوند.
درصورتی که از خود تلفن همراه نمیتوان استفاده نمود.
درصورت انتقال اطالعات تماس از تلفن همراه.
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آنتن بلوتوث
عالمت آنتن نمایش داده میشود.
اگر دستگاه پخش صوتی قابل حمل در پشت صندلی یا جعبه داشبورد یا جعبه کنسول ،یا در تماس یا
پوشش اجسام فلزی باشد ،ممکن است وضعیت اتصال ضعیفتر شود.
اگر تلفن همراه پشت صندلی یا در جعبه کنسول یا در تماس با پوشش اجسام فلزی باشد ،وضعیت اتصال
ممکن است ضعیفتر شود.
شارژ باتری /وضعیت سیگنال
صفحه نمایش به طور مستقیم به دستگاه پخش صوتی قابل حمل یاخود تلفن همراه مربوط نمیشود.
سیستم دارای عملکرد شارژ نیست
درصورت اتصال دستگاه بلوتوث ،باتری دستگاه پخش صوتی قابل حمل یا تلفن همراه به سرعت خالی میشود.
درصورت استفاده همزمان از دستگاه صوتی مجهز به بلوتوث و سیستم هندزفری
مشکالت زیر ممکن است به وجود آید.
در اتصال دستگاه صوتی مجهز به بلوتوث ممکن است وقفه ایجاد شود.
درصورت استفاده از پخش دستگاه صوتی مجهز به بلوتوث ممکن است صدای نویز شنیده شود.
اطالعات تماس سیستم
اطالعات زیر در هر تلفن همراه ثبت شده ذخیره میگردد .درصورت اتصال تلفن دیگر ،قادر به خواندن
اطالعات ثبت شده نمیباشید.
اطالعات تماس
سابقه تماس
برگزیدهها
پیام
درصورت خارج کردن تلفن مجهز به بلوتوث از سیستم ،اطالعات فوق نیز حذف میگردد.
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مدلهای سازگار
سیستم صوتی مجهز به بلوتوث از دستگاه پخش صوتی قابل حمل در شرایط زیر پشتیبانی میکند.
مشخصات بلوتوث:
نسخه  2.0یا باالتر (توصیه شده  :نسخه 3.0+ EDRیا باالتر)
پروفایل:
( A2DPپروفایل توزیع صوتی) نسخه  1.0یا باالتر
(توصیه شده :نسخه  1.2یا باالتر )
این پروفایل سیستم صوتی استریو یا صدا را با کیفیت باالتر به سیستم چندرسانهای انتقال میدهد.
( AVRCPپروفایل دستگاه ریموت کنترل سیستم صوتی و ویدئو) نسخه  1.0یا باالتر (توصیه شده:
نسخه  1.4یا باالتر)
این پروفایل اجازه میدهد تجهیزات  A/Vاز طریق دستگاه فرستنده ریموت ،کنترل شود.
با این وجود ،لطفاً توجه کنید که بعضی از عملکردها ممکن است بسته به نوع دستگاه پخش صوتی قابل
حمل متصل شده عملکرد محدودی داشته باشند .سیستم هندزفری از تلفنهای همراه در شرایط زیر
پشتیبانی میکند.
مشخصات بلوتوث:
نسخه  2.0یا باالتر (توصیه شده :نسخه  3.0+ EDRیا باالتر )
پروفایل:
( HFPپروفایل هندزفری) نسخه  1.0یا باالتر (توصیه شده :نسخه  1.6یا باالتر) این پروفایل اجازه میدهد
هندزفری با استفاده از تلفن همراه یا دستگاه هدست تماس برقرار شود.
این پروفایل دارای عملکرد تماسهای ورودی و خروجی است.
( OPPپروفایل  )Object pushنسخه  1.1یا باالتر (توصیه شده :نسخه )1.2
این پروفایل اطالعات تماس را انتقال میدهد .درصورتی که تلفن همراه مجهز به بلوتوث با پروفایلهای
 PBADو  OPPسازگار باشد ،نمیتوان از پروفایل  OPPاستفاده نمود.
( PBAPپروفایل دسترسی به دفترچه تلفن ) نسخه  1.0یا باالتر (توصیه شده :نسخه )1.1
این پروفایل اطالعات تماس را منتقل میکند.
( MAPپروفایل دسترسی به پیام) نسخه  1.0یا باالتر
این پروفایل در پیام تلفنی استفاده میگردد.
اگر تلفن همراه پروفایل  HFPرا پشتیبانی نکند ،شما نمیتوانید آن را با سیستم هندزفری ثبت نمایید.
سرویسهای  OPP، PBADیا  MRPرا باید به طور جداگانه انتخاب نمود.
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تأییدیه

توجه:

اين وسيله مطابق با بخش  15از قوانين  FCCاست .عملکرد در معرض دو شرط زير است)1(:اين وسيله
منجر به تداخالتی مضر نميگردد ،و ( )2اين وسيله هرگونه تداخل دريافتي شامل تداخلهایی که منجر به
عملکرد ناخواسته ميگردد را ميپذيرد.

هشدار :FCC

هرگونه تغییر و دستکاری در این دستگاهها توسط اشخاص میتواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر برای
استفاده از این دستگاهها شود.

پیشگیری:

5
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انتشار فرکانس رادیویی
ل نشده و
این تجهیزات مطابق با محدودیتهای پخش امواج رادیویی  FCCاست که در محیطهای کنتر 
راهنمای پخش فرکانس رادیویی  ) RF( FCCدر تجهیزات  Cتا  OET65قابل اجرا میباشد .این تجهیزات
دارای سطوح کمی از انرژی  RFمیباشند که در محدوده حداکثر مجاز تشعشعات ( )MPEقرار دارند.
اما توصیه میشود که این تجهیزات را بهگونهای نصب کنید که در زمان عملکرد ،منبع تشعشع حداقل 20cm
یا بیشتر از بدن اشخاص دورتر قرار گرفته باشد (که شامل :دستها ،مچ دست ،پاها و قوزک پا میشود).
مجاورت :این فرستنده هنگام کار نباید در مجاورت یا تلفیق با هیچ آنتن یا فرستنده دیگری باشد.
اتصال مجدد دستگاه پخش صوتی قابل حمل
درصورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت تجهیزات جانبی  ACCESSORYیا روشن  ،ONاگر دستگاه
پخش صوتی قابل حمل به دلیل دریافت ضعیف جدا شود ،سیستم به طور اتوماتیک مجدد دستگاه پخش
صوتی قابل حمل را متصل میکند.
اگر شما خود دستگاه پخش صوتی قابل حمل را خاموش کنید ،برای اتصال مجدد دستورالعملهای زیر را
مد نظر قرار دهید.
دستگاه پخش صوتی قابل حمل را مجدد انتخاب نمایید.
دستگاه پخش صوتی قابل حمل را وارد نمایید.
درصورت فروختن خودرو
از حذف تمام اطالعات شخصی خود اطمینان حاصل نمایید f( .صفحه )259
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هشدار
حین رانندگی
از عملکرد دستگاه پخش صوتی قابل حمل ،تلفن همراه استفاده نکنید و از اتصال هر دستگاهی به
سیستم بلوتوث خودداری نمایید.
هشدار در ارتباط با تداخل با دستگاه الکترونيک
واحد صوتي شما داراي آنتن بلوتوث است .افرادي با لوازم پزشکي داخلی همانند تمامي دستگاه هاي
تنظيم ضربان قلب ،یا دفیبالتور کاردیوتر و هرگونه دستگاه پزشکی دیگر داخل بدن بايد فاصله کافي
را بين خود و آنتن بلوتوث حفظ کنند .امواج راديويي مي توانند بر عملکرد اين گونه دستگاه ها تاثير
بگذارد.
قبل استفاده از دستگاه هاي مجهز به بلوتوث  ،استفاده کننده هرگونه دستگاه پزشکی بجز دستگاه تنظيم
ضربان قلب ،و ديگر دستگاه هاي مرتبط با قلب درون بدن ،بايد در مورد عملکرد دستگاه ها تحت تاثير
امواج راديويي با سازنده دستگاه مورد نظر مشورت نماید .امواج راديويي مي توانند تاثير نا خواسته اي بر
اينگونه دستگاههاي پزشکي داشته باشند.
توجه
حين ترک خودرو
از رها کردن دستگاه پخش کننده صوتي قابل حمل يا تلفن همراه خود داخل خودرو اجتناب نماييد.
ممکن است دماي داخل خودرو باال رفته ،منجر به صدمه ديدن دستگاه هاي مزبور گردد.
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با استفاده از سیستم فرمان صوتی میتوان از عملکرد سیستم هندزفری استفاده نمود.
با انتخاب منوی مربوط به هر عملکرد در صفحه میتوان عملکردهای سیستم فرمان صوتی را اجرا
نمود .حتی با انتخاب هر منویی ،فرمانهای نمایش داده شده روی تمام منوها قابل اجرا هستند.
نحوه استفاده از سیستم فرمان صوتی
 1کلید صحبت کردن را فشار دهید.
برای لغو عملکرد سیستم فرمان صوتی ،کلید
صحبت کردن را فشار داده و نگه دارید.

میکروفن
 fصفحه 297
درصورت استفاده از میکروفن
درصورت فرمان دادن ،ضرورتی ندارد به طور مستقیم در میکروفن صحبت کنید.
درصورت فعال شدن ( )Onگزینه " ،"Voice Promp Interruptقبل از دادن فرمان ،ضرورتی ندارد برای
شنیدن صدای بیپ تأیید منتظر بمانید f( .صفحه )262
اگر فرمان صوتی شناسایی نشود:
خیلی سریع صحبت شده است.
با صدای بسیار بلند یا پایین صحبت شده است.
سان روف یا پنجرهها باز باشند.
حین دادن فرمان صوتی ،سرنشینان خودرو درحال صحبت باشند.
سرعت فن سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) دروضعیت عملکرد تند (با سرعت باال) تنظیم
شده باشد.
دریچههای هوای سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) در جهت میکروفن تنظیم شده باشد.
درشرایط زیر ،ممکن است شناسایی فرمان صوتی به درستی انجام نشود و استفاده از فرمان صوتی
امکان پذیر نباشد.
فرمان نادرست یا نامشخص باشد .توجه داشته باشید که لغات خاص ،لهجه یا الگوی سخن گفتن
ممکن است برای شناسایی شدن ،سیستم را دچار مشکل نماید.
وجود نویز پس زمینه بسیار بلند مانند صدای وزش باد.

سیستم صوتی

 2پس از شنیده شدن صدای بیپ ،فرمان مورد نظر را بگویید.
درصفحه لیست ،میتوانید فرمان مورد نظر را انتخاب نمایید.

5
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شناسایی گفتار عامیانه

با توجه به فناوری شناسایی زبان طبیعی ،درصورت صحبت کردن به طور صحیح این سیستم قادر به
شناسایی فرمان صوتی است .با این وجود این سیستم هر تغییری در فرمان را نمیتواند تشخیص دهد.
در بعضی شرایط ،امکان دارد به دلیل شیوه گفتار و وضعیت مخاطب ،عملکرد مورد نظر حذف گردد.
تمام فرمانهای صوتی در منوی میانبر ( )short cutنمایش داده نمیشوند.
این عملکرد به زبانهای انگلیسی ،اسپانیایی و فرانسه قابل اجرا است.
نمونههای گفتاری برای هر عملکرد
فرمان

نمونههای گفتاری

.>Get me <Robert Brown
<بگیر برای من <رابرت براون>>
">I need to call <Robert Brown> at <Work>right away "Call <Name> <type
باید تلفن کنم<رابرت براون>در <محل کار> همین االن
>3334445555< Please dial the number
(لطفاً شمارهگیری کن شماره <>3334445555
">>3334445555< Ring "Dial <number
(صدای زنگ )3334445555
لیست فرمان

به عنوان مثال چند فرمان صوتی قابل شناسایی و عملکردهایشان درزیر نشان داده میشود.
اصلی
فرمان

""Help
""Go Back

عملکرد

راهنمای صوتی اجرا میشود تا نمونههایی از فرمانها یا روشهای عملکردی
ارئه گردد.
به صفحه قبلی باز میگردد.

 5-11نحوه استفاده از سیستم فرمان صوتی 329
تلفن
عملکرد

فرمان

""Redial

آخرین تماس خروجی را مجدد شمارهگیری میکند.

""Call Back

آخرین تماس ورودی را مجدد شمارهگیری می کند.

""Show Recent Calls
"<"Dial <phone number
">Call <Contacts><phone types

صفحه سابقه تماسها را نمایش میدهد.
با آخرین شماره تلفن گفته شده تماس میگیرد.
با شماره تلفن گفته شده (موبایل ،منزل ،محل کار )...در اطالعات تماس از
دفترچه تلفن تماس میگیرد.
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سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) اتوماتیک
دريچه هاي خروجي و سرعت فن به طور اتوماتيک بر اساس تنظيمات دما تنظيم خواهند شد.
کلیدهای سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن)

تنظیمات دما
را در جهت حرکت عقربههای ساعت بچرخانید ،دما افزایش
برای انجام تنظیمات دما ،اگر کلید
مییابد و اگر در خالف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید ،دما کاهش مییابد.
تنظیمات سرعت فن
را فشار دهید ،سرعت فن افزایش
برای انجام تنظیمات سرعت فن ،اگر عالمت "^" روی کلید
مییابد و اگر عالمت را فشار دهید ،سرعت فن کاهش مییابد.
فن خاموش میگردد.
با فشار دادن کلید

"^"
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تغییر دادن حالتهای وزش هوا
برای تغییر دادن حالتهای وزش هوا ،دکمه
را فشار دهید.
با هربار فشار دادن دکمه ،جهت دریچههای
خروجی هوا تغییر میکند.
جهت وزش هوا رو به صورت (قسمت باالی بدن)
جهت وزش هوا رو به صورت و پاها
جهت وزش هوا رو به پاها
جهت وزش هوا روبه پاها و عملکرد مه زدایی
شیشه جلو

نحوه استفاده از حالت اتوماتیک

6
تجهیزات داخلی

را فشار دهید.
 1کلید
عملکرد رطوبت زدایی فعال میگردد .جهت دریچههای خروجی هوا و سرعت فن بسته به تنظیمات
دما به طور اتوماتیک تنظیم میشود.
 2تنظیمات دما را انجام دهید.
را فشار دهید.
 3برای توقف عملکرد کلید
نشانگر حالت اتوماتیک
درصورت انجام تنظیمات سرعت فن یا حالتهای وزش جریان هوا ،نشانگر حالت اتوماتیک خاموش
میشود .با این وجود ،حالت اتوماتیک برای عملکردهایی غیراز آنهایی که فعال هستند حفظ میگردد.
نحوه تنظیم کردن جداگانه دمای صندلی راننده و سرنشین (حالت ")"SYNC
برای فعال کردن حالت " ،"SYNCبه روش زیر اقدام کنید:
کلید
را فشار دهید.
تنظیمات دمای سمت سرنشین را انجام دهید.
درصورت فعال شدن حالت " ،"SYNCنشانگر روشن میشود.
حین فعال بودن حالت " ،"SYNCبا انجام تنظیمات دمایی سمت راننده ،دمای دریچههای خروجی
هوای عقب نیز تنظیم میشوند.
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عملکردهای دیگر

تغییر وضعیت بین ورود هوای بیرون و گردش مجدد هوای داخل
کلید
را فشار دهید.
وضعیت بین حالت ورود هوای بیرون (خاموش شدن چراغ نشانگر)
با هر بار فشار دادن کلید
و حالت گردش مجدد هوای داخل (روشن شدن چراغ نشانگر) تغییر میکند.
سیستم مه زدایی شیشه جلو
سیستمهای مه زدایی جهت برطرف نمودن بخار از شیشه جلو و شیشههای جانبی جلو استفاده میشود.
را فشار دهید.
کلید
عملکرد رطوبتزدایی فعالشده و سرعت فن افزایش مییابد .درصورت استفاده از حالت گردش هوای
داخلی (ممکن است بطور اتوماتیک تغییر نماید ).دکمه حالت گردش هوای داخل /هوای بیرون را
در حالت ورود هوای تازه بیرون قرار دهید.
جهت مهزدایی سریع شیشه جلو و پنجرههای جانبی ،میزان وزش هوا و دما را باال ببرید.
را مجدد فشار دهید.
پس از مهزدایی شیشه جلو ،برای بازگشت به حالت قبلی ،کلید
مه زدایی شیشه عقب و آینههای بغل
از این عملکرد برای مه زدایی شیشه عقب و برطرف کردن قطرات باران ،شبنم و بخار از سطح آینههای
بغل استفاده می شود.
کلید
را فشار دهید.
پس از مدتی سیستم مه زدایی به طور اتوماتیک خاموش میشود.
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دریچههای خروجی هوا

موقعیت دریچههای خروجی هوا
بسته به حالت انتخابی جهت وزش هوا ،وضعیت
دریچههای خروجی هوا و میزان صدای هوای خروجی
تغییر میکند.
* :درصورت مجهز بودن

نحوه تنظیم کردن موقعیت بازکردن و بستن دریچههای خروجی هوا
عقب (درصورت مجهز بودن)
		
		
جلو

6
تجهیزات داخلی

جریان هوا را مستقیم به سمت راست یا چپ ،باال یا پایین هدایت میکند.
برای بازکردن یا بستن دریچههای هوا ،کلید مدور را بچرخانید.
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عملکرد سیستم تهویه مطبوع (ایرکاندیشن) در حالت رانندگی Eco
برای در اولویت قرار دادن کاهش مصرف سوخت در حالت رانندگی  Ecoدر شرایط زیر عملکرد سیستم
تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) کنترل میشود:
برای محدود کردن ظرفیت سرمایش/گرمایش دور موتور و عملکرد کمپرسور کنترل میگردد.
درصورت انتخاب حالت اتوماتیک ،سرعت فن محدود میگردد.
برای بهینهسازی عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) ،عملکردهای زیر را انجام دهید:
سرعت فن را تنظیم نمایید.
حالت رانندگی  Ecoرا غیرفعال نمایید.

استفاده از حالت اتوماتیک
با توجه به تنظیمات دما و شرایط هوای بیرون ،سرعت فن بطور اتوماتیک تنظیم میشود:
 ،عملکرد فن برای مدتی کوتاه متوقف شده تا هوای گرم
بنابراین پس از فشار دادن دکمه
یا سرد آماده وزش شود.

بخار گرفتن شیشهها

زمانی که رطوبت داخل خودرو خیلی باال باشد ،شیشه به آسانی بخار می کند.

با روشن کردن کلید
اگر کلید

 ،هوای خروجی از دریچه ها را رطوبت زدایی می کند و شیشه بخارزدایی می شود.
را خاموش کنید ،شیشه ها به آسانی بخار می کنند.

درصورت استفاده از گردش مجدد هوای داخلی ،شیشهها بخار میکنند.

عملکرد تشخیص وجود بخار روی شیشه جلو
هنگامی که حالت اتوماتیک را فعال نمایید ،سنسور رطوبت ( fصفحه  )338وجود بخار روی شیشه جلو را
شناسایی کرده و برای برطرف نمودن بخار روی شیشه ،عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن)
را کنترل میکند.
وضعيت ورود هواي تازه بيرون /گردش مجدد هواي داخل
حين رانندگي در جاده هاي پر گرد و خاک همانند تونل ها يا در ترافيک سنگين ،کلید را در وضعيت
گردش مجدد هواي داخل قرار دهيد .اين حالت براي جلوگيري از ورود هواي آلوده بيرون به داخل خودرو
موثر است .در حالت خنک کردن  ،قراردادن کليد در وضعيت گردش مجدد هواي داخل  ،درون خودرو را
سريعتر خنک ميکند.
حالت گردش هوای داخل /ورود هوای بیرون با توجه به تنظیمات دما یا دمای داخل بطور اتوماتیک تغییر میکند.
درصورتی که دمای هوای بیرون به بیش از( 24oC)75oFبرسد و سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن)
روشن باشد.
برای کاهش دادن مصرف برق در سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) ،ممکن است وضعیت
سیستم تهویه هوای مطبوع به طور اتوماتیک به حالت گردش مجدد هوای داخل تغییر کند .این حالت
ممکن است مصرف سوخت را نیز کاهش دهد.
درصورت قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت روشن  ،ONحالت گردش مجدد هوای داخل در حالت
پیشفرض انتخاب میشود.
 ،ممکن است وضعیت به حالت ورود هوای بیرون تغییر نماید.
با هربار فشار دادن کلید
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درصورتی که دمای هوای بیرون پایین باشد.
فشرده شود ،ممکن است عملکرد رطوبت زدایی فعال نشود.
حتی زمانی که کلید
تهویه و بوی سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن)
برای ورود هوای تازه بیرون ،سیستم تهویه مطبوع را در حالت ورود هوای تازه بیرون تنظیم نمایید.
حين استفاده از سيستم ايرکانديشن انواع بوهاي مختلف از بيرون و داخل وارد سيستم تهویه هوای مطبوع
شده و در آنجا جمع ميشوند .درنتيجه ممکن است هواي خروجي از دريچه ها بوي نامطبوعي داشته باشد.
براي کاهش بوی احتمالی سيستم تهویه هوای مطبوع:
توصيه ميشود پيش از خاموش کردن خودرو  ،ورودي هوا را در وضعيت هواي تازه بيرون تنظيم نماييد.
بالفاصله پس از روشن کردن سيستم تهویه هوای مطبوع در حالت اتوماتيک ،ممکن است شروع عملکرد
فن با اندکي تاخير انجام شود.
فیلتر سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن)
 fصفحه 421
سفارشی سازی
کنترل سیستم تهویه هوای مطبوع در حالت رانندگی  ECOقابل تغییر به همان تنظیمات رانندگی درحالت
عادی میباشد.
(مشخصههای سفارشی سازی  fصفحه )530

هشدار

جلوگیری از سوختگی
درصورت فعال بودن سیستم مه زدایی آینههای بغل ،از دست زدن به سطح آینههای بغل خودداری نمایید.

تجهیزات داخلی

پپیشگیری از بخار کردن شیشههای جلو
استفاده نکنید.
حین عملکرد سرمایش ،درهوای بسیار مرطوب از کلید
تفاوت بين دماي بيرون و دماي شيشه جلو منجر به بخارکردن سطح بيروني شيشه جلو و در نتيجه
مسدود شدن ديد شما ميشود.
از قراردادن هرچیزی روی جلو داشبورد خودداری نمایید،
ممکن است باعث مسدود شدن خروجیهای هوا شود.
درغیراین صورت ممکن است جریان هوا مسدود شده و از
عملکرد مه زدایی شیشههای جلو جلوگیری شود.
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توجه
سنسور رطوبت
برای تشخیص وجود بخار روی شیشه جلو ،سنسوری برای
نشان دادن دمای شیشه جلو ،میزان رطوبت محدوده اطراف
و غیره تعبیه شده است.
( fصفحه )33۶
برای جلوگیری از وارد آمدن صدمه به سنسور به نکات زیر
توجه نمایید:
سنسور را جدا نکنید.
از اسپری کردن تمیزکننده شیشه روی سنسور یا قرار دادن در معرض ضریه شدید خودداری نمایید.
چیزی را روی سنسور نچسبانید.
برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری  12ولت
حین غیرفعال بودن سیستم هیبریدی ،از روشن گذاشتن سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) بیش
از زمان الزم خودداری نمایید.
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گرمکن صندلی*
هشدار
درصورت روشن بودن گرمکن صندلی ،برای جلوگیری از آسیب دیدن افراد زیر حین تماس با صندلی ها
مراقبت الزم را انجام دهید:
نوزادان ،کودکان کوچک ،سالخوردگان ،افراد بیمار و معلول
افراد دارای پوست حساس

افرادی که خسته میباشند.

افرادی که مشروبات الکلی یا داروی خوابآور (شامل داروهای خوابآور ،سرماخوردگی و غیره) مصرف

نمودهاند.
جهت جلوگیری از سوختگی جزئی یا گرم شدن بیش از اندازه به پیشگیریهای زیر توجه کنید.
هنگام استفاده از گرمکن صندلی از پوشاندن صندلی با پتو یا تشکچه خودداری نمایید.
از گرمکن صندلی بیش از حد نیاز استفاده نکنید.
توجه

گرمکن صندلی را روشن میکند.
چراغ نشانگر روشن میشود.
دمای صندلی را تنظیم میکند.
با حرکت دادن کلید مدرج به سمت جلو ،صندلی گرمتر
میشود.

*

حين قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن  ONاز گرمکن صندلی استفاده نمایید.
درصورت استفاده نکردن از گرمکن صندلی ،کلید مدرج را کام ً
ال به سمت عقب حرکت دهید .چراغ نشانگر
آن خاموش میشود.
 :درصورت مجهز بودن

تجهیزات داخلی

از قرار دادن اجسام سنگین لبهدار روی صندلی خودداری کرده و اجسام نوک تیز (سوزن ،میخ و غیره )
را در صندلی فرو نکنید.
برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری  12ولت ،درصورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت خاموش
 OFFاز گرمکن صندلی استفاده نکنید.
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لیست چراغهای داخلی

چراغهای داخلی عقب /چراغهای سقفی (شخصی) (خودروهای مجهز به سان روف) (fصفحه )341
چرا غ داخلی (خودروهای فاقد سان روف ) (fصفحه )341
چراغهای داخلی جلو/چراغهای سقفی (شخصی) (خودروهای مجهز به سان روف) یا چراغهای
سقفی (شخصی) (خودروهای فاقد سان روف) (fصفحه )341
چراغ دسته دنده (خودروهای مجهز به سان روف)
چراغ سوئیچ موتور
چراغهای استقبال درب

 6-2نحوه استفاده از چراغهای داخلی خودرو 341
چراغهای داخلی
			
خودروهای فاقد سان روف

چراغها روشن میشوند
بسته به موقعیت دربها ،چراغها روشن/
خاموش میشوند.
چراغها خاموش میشوند.

خودروهای مجهز به سان روف

بسته به موقعیت دربها ،چراغها روشن/
خاموش میشوند.
چراغها روشن /خاموش میشوند .چراغهای
داخلی عقب همراه با چراغهای داخلی جلو
روشن /خاموش میشوند.

چراغهای سقفی (شخصی)
عقب (خودروهای مجهز به سان روف)

تجهیزات داخلی

چراغها روشن  /خاموش میشوند.
		
جلو
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سیستم روشنایی با ورود
بدون در نظر گرفتن قفل /باز بودن دربها و یا باز /بسته بودن دربها و بسته به موقعیت سوئیچ
موتور و وجود سوئیچ الکترونیکی ،چراغها به طور اتوماتیکی روشن /خاموش میشوند.
درصورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت خاموش ( ،)OFFاگر چراغهای زیر روشن باقی بمانند،
پس از  20دقیقه چراغها به طور اتوماتیک خاموش میشوند.
چراغهای داخلی
چراغهای سقفی (شخصی)
چراغهای استقبال درب
تنظیمات (مانند مدت زمان سپری شده پیش از خاموش شدن چراغها) را میتوان تغییر داد.
(مشخصههای سفارشی سازی f :صفحه )530

 6-3نحوه استفاده از جعبههای نگهدارنده 343
لیست جعبههای نگهدارنده

جعبههای جانبی ( fصفحه )347
جعبه داشبورد ( fصفحه )344
نگهدارندههای بطری  /نگهدارنده روی درب
( fصفحه )345

جالیوانی ( fصفحه )346
جعبه (محفظه) اشیاء ( fصفحه )352
جعبه کنسول ( fصفحه )344
جا سکهای ( fصفحه )345

از رها کردن عينک ،فندک يا قوطي اسپري داخل فضاهاي نگهدارنده خودداري نماييد؛ چرا که حين
باالرفتن دماي داخل اتاق ،ممکن است حوادث زير رخ دهد:
اگر عینکها در تماس با دیگر اجسام قرار گیرند ،ممکن است بر اثر گرما تغییر شکل یافته یا ترک بخورند.
فندک يا اسپري ها ممکن است منفجر شوند .در صورت تماس با دیگر اجسام ،فندک ممکن است آتش
گرفته يا گاز درون اسپري آزاد شود و منجر به آتش سوزي گردد.
حین رانندگی یا درصورت استفاده نکردن از محفظههای نگهدارنده ،درب آنها را بسته نگهدارید.
درصورت ترمزگیری ناگهانی یا تغییر مسیر ناگهانی ،ممکن است اجسام به بیرون پرتاب شوند و به
سرنشین برخورد کرده و منجربه تصادف گردد.

تجهیزات داخلی

هشدار
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جعبه داشبورد

بازکردن (دکمه را فشار دهید)
قفل کردن به وسیله سوئیچ معمولی
باز نمودن قفل به وسیله سوئیچ معمولی

جعبه کنسول

برای آزاد کردن قفل ،حین باال کشیدن اهرم ،درب را بلند کنید.

درصورت نیاز به استفاده از درب جعبه کنسول به عنوان
زیرآرنجی ،درب جعبه کنسول را با حرکت کشویی جلو
آورید .این کار را حین باال کشیدن اهرم انجام دهید.

درب جعبه کنسول را از قسمت جلو هم می توان باز نمود.
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درجلوی جعبه کنسول شیاری تعبیه شده است
که کابلها (سیمها) از خروجی برق درون جعبه
کنسول حتی با درب بسته نیز عبور میکنند.

جاسکهای

حین فشار دادن دکمه به پایین ،درب را بکشید.

نگهدارندههای بطری

عقب

جلو

6
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درصورت قرار دادن بطری از بسته بودن درب بطری مطمئن شوید.
بسته به اندازه یا شکل بطری ممکن است بعضی از آنها در نگهدارنده جا نشوند.
هشدار
از قرار دادن اجسامی غیراز بطری درون نگهدارنده خودداری نمایید.
درصورت تصادف یا ترمز ناگهانی ممکن است این اجسام از نگهدارنده به بیرون پرتاب شده و منجر به
آسیبهای جسمی شوند.
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توجه
پيش از قراردادن بطري ،درب آن را ببندید .از قراردادن بطري در باز ،ليوان شيشه ای يا ليوان کاغذي پر
در نگهدارنده بطري خودداري نماييد .ممکن است مایع درون آن به اطراف بپاشد يا ليوان شيشه اي بشکند.
جا لیوانی

		
جلو

عقب

زیرآرنجی را پایین بکشید.
برای تمیزکردن میتوان جداکننده جالیوانی جلو را
خارج نمود

هشدار
از قراردان اجسامی بجز لیوان يا قوطي آلومينيومي درون جالیوانی خودداري نماييد.
اجسام ديگر درصورت بروز تصادف يا ترمزهاي ناگهاني ممکن است بيرون افتاده منجر به صدمات جسمي گردند.
درصورت قرار دادن نوشیدنی داغ در جالیوانی ،برای جلوگیری از بروز سوختگی ،روی نوشیدنیهای داغ
را بپوشانید.
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جعبههای جانبی

تیپ A
درپوش را فشار دهید.

تیپ B
درپوش را فشار دهید.

تیپ ( Cدرصورت مجهز بودن)

6
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عبور دادن کابل (سیم)
جعبه جانبی مجهز به شیاری میباشد که میتوان از طریق آن
کابلهای خارج شده از برق خروجی را از جعبه جانبی حتی با
درب بسته نیز عبور داد.
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درصورت استفاده از شارژر بیسیم (درصورت مجهز بودن)
دستگاه موبایل را میتوان به صورت بیسیم روی جعبه (محفظه) شارژ نمود.
فقط درصورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت تجهیزات جانبی  ACCESSORYیا روشن  ONمیتوان
دستگاههای موبایل مجهز به لوگو را شارژ نمود.
درپوش را باز کرده و کلید شارژر بیسیم را فشار دهید.
مطابق تصویر دستگاه موبایل را در جعبه (محفظه) قرار دهید.
درصورت انجام عملکرد شارژ ،نشانگر به رنگ کهربایی
روشن میشود .درصورت اتمام عملکرد شارژ ،نشانگر سبز
رنگ نیز روشن میشود.
حتی با انجام شارژ کامل ،در بعضی تلفنها ،بسته به نوع
محفظهها یا پوشش شارژرهای بیسیم ،ممکن است چراغ
نشانگر سبز رنگ روشن نشود.

هنگامی که دستگاه موبایل را روی سطح شارژ بیسیم جعبه (محفظه) قرار میدهید از قرار نداشتن هیچ
جسمی بین دستگاه موبایل و جعبه (محفظه) اطمینان حاصل نمایید .ممکن است در عملکرد شارژ تداخل
ایجاد نماید.
درصورت چشمک زدن نشانگرهای  LEDشارژر بیسیم
درصورت داغ شدن بیش از اندازه سطح شارژر بیسیم جعبه (محفظه) ،نشانگرهای  LEDآن چشمک زده و عملکرد
شارژ لغو میگردد .درصورت سرد شدن سطح جعبه (محفظه) ،نشانگرهای  LEDروشن باقی میمانند.
حتی با وجود اینکه سطح جعبه (محفظه) داغ نباشد و بازهم نشانگرهای  LEDچشمک بزنند ،ممکن است
شارژر بیسیم دچار نقص فنی شده است دراین صورت با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
درصورت توقف موقتی عملکرد شارژ بیسیم
درصورت انجام هرکدام از عملکردهای زیر و همراه داشتن سوئیچ الکترونیکی ،ممکن است عملکرد شارژ به
طور موقت متوقف گردد .پس از مدتی عملکرد شارژ مجدد فعال میگردد.
قفل کردن /باز نمودن قفل دربها به وسیله لمس کردن دستگیره درب
بازکردن /بستن دربها
بازکردن /بستن درب صندوق عقب
فعال کردن سیستم هیبریدی
قفل کردن دربها با فشار دادن دکمه قفل روی سوئیچ الکترونیکی
قرار داشتن سوئیچ الکترونیکی خارج از محدوده شناسایی
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تأییدیه شارژر بیسیم
مخصوص خودروهای فروخته شده در ایاالت متحده آمریکا
این دستگاه با بخش  18قوانین  FCCسازگاری دارد.
بخش فروش شرکت تویوتا موتور ،ایاالت متحده آمریکا
19001S.Western Avenue
Torrance,CA 90501
مخصوص خودروهای فروخته شده در کشور کانادا
دستگاه  ISMبا  ICES - 001کانادا سازگاری دارد.

َ

Cet appareil lSM est conforma a la norma NMB- 001 du Canada.
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هشدار
اجسام نامناسب برای نگهدارندهها (فقط تیپ )A
از نگهداری اجسام سنگین تراز ( 0.2Kg )0.4Ibخودداری کنید.
درغیراین صورت باعث بازشدن جعبههای نگهدارنده جانبی شده و ممکن است اجسام داخل آنها به
بیرون پرتاب شده و منجر به بروز تصادف شود.
پیشگیریهای مرتبط با تداخل با دستگاههای الکترونیکی (خودروهای مجهز به شارژر بیسیم)
افرادی از لوازم پزشکی داخلی همانند تمامی دستگاههای تنظیم ضربان قلب ،یا دفیبالتور کاردیوتر
و هرگونه دستگاه پزشکی دیگر داخل بدن باید فاصله کافی را بین خود و شارژر بیسیم حفظ کنند.
امواج رادیویی ممکن است برعملکرد این گونه دستگاهها تأثیر بگذارد.
قبل از استفاده از شارژر بیسیم ،استفاده کننده هرگونه دستگاه پزشکی بجز دستگاه تنظیم ضربان
قلب و دیگر دستگاههای مرتبط با قلب درون بدن باید در مورد عملکرد دستگاهها تحت تأثیر امواج
رادیویی با سازنده دستگاه مورد نظر مشورت نماید .امواج رادیویی میتوانند تأثیر ناخواستهای بر
اینگونه دستگاههای پزشکی داشته باشند.
برای جلوگیری از هرگونه تداخل با دستگاههای الکتریکی ،با قرار دادن کلید شارژر بیسیم در
موقعیت خاموش  ،OFFشارژر بیسیم را خاموش نمایید.
جلوگیری از صدمه زدن یا آتش سوزی (خودروهای مجهز به شارژر بیسیم)
پیشگیریهای زیر را مدنظر قرار دهید.
بیتوجهی به موارد زیر ممکن است باعث نقص فنی یا صدمه دیدن تجهیزات ،آتشگرفتن خودرو و
سوختگی بدن در اثر گرما یا حتی شوک الکتریکی شود.
از قرار دادن اجسام فلزی بین محدوده شارژ و دستگاه قابل حمل خودداری کنید.
از قرار دادن اشیاء در کنار دستگاهی که درحال شارژ با شارژر بیسیم است خودداری کنید .شارژر
بیسیم برای استفاده کردن به عنوان جعبه نگهدارنده جانبی طراحی نشده است.
از وارد کردن نیرو یا ضربه به شارژر بیسیم خودداری کنید.
از جداکردن یا تعمیر شارژر بیسیم خودداری کنید.
از شارژ کردن دستگاههای قابل حمل که سازگار با دستگاه استاندارد شارژ بیسیم نیستند خودداری
نمایید.
از قرار دادن اجسام مغناطیسی نزدیک شارژر بیسیم خودداری نمایید.
درصورت وجود گرد و خاک در محدوده شارژر از شارژ کردن خودداری کنید.
اجسام خارجی را از شارژر بیسیم دور نگه دارید و از پاشیده شدن مایعات روی شارژر بیسیم
جلوگیری کنید.
حین شارژ کردن از پوشاندن شارژر بیسیم با پارچه یا دیگر اجسام خودداری کنید.
از چسباندن اجسام فلزی مانند برچسبهای آلومینیومی به محدوده شارژر خودداری کنید.
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توجه
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شرایطی که ممکن است شارژر بیسیم به درستی کار نکند (خودروهای مجهز به شارژر بیسیم)
درشرایط زیر ،شارژر بیسیم ممکن است به درستی کار نکند.
زمانی که شارژ دستگاه قابل حمل تمام شده است.
زمانی که جسم خارجی بین محدوده شارژ و دستگاه قابل حمل قرار داشته باشد.
درصورتی که حین شارژ ،دستگاه قابل حمل داغ شده باشد.
درصورتی که دستگاه قابل حمل درحالی که سطح شارژ آن روبه باال است در محدوده بیسیم قرار داشته باشد.
زمانی که دستگاه قابل حمل در مرکز محدوده شارژ قرار نداشته باشد.
درصورتی که خودرو نزدیک به گیرندههای تلویزیونی ،نیروگاه برق ،پمپ بنزین ،ایستگاه رادیویی،
صفحه نمایشهای بزرگ ،فرودگاه یا دیگر وسایلی که امواج رادیویی قوی یا نویز الکتریکی تولید
میکنند قرار داشته باشد.
درصورتی که دستگاه قابل حمل با هرکدام از اجسام فلزی زیر تماس یا پوشانده شده باشد.
کارتهای دارای پوشش آلومینیومی
جعبه سیگارهایی که داخلشان پوشش آلومینیومی است.
کیف پولها یا جعبههای فلزی
سکه
گرمکن دستی فلزی
وسایلی مانند  CDو DVD
درصورت استفاده از سوئیچهای بیسیم (که امواج رادیویی ساطع میکنند) غیراز سوئیچهای خودرو
در نزدیکی دستگاه قابل حمل ،اگر در شرایطی غیراز موارد فوق ،شارژ بیسیم به درستی کار نکرد یا
ی مجاز
چراغ نشانگر چشمک میزند ،ممکن است شارژر بیسیم دچار نقص فنی شده باشد .با نمایندگ 
تویوتا تماس بگیرید.
جلوگیری از صدمه دیدن اطالعات (خودروهای مجهز به شارژر بیسیم)
از قرار دادن کارتهای مغناطیسی مانند کارت اعتباری یا رسانه مجهز به ضبط مغناطیسی نزدیک به
شارژر بیسیم خودداری کنید .درغیراین صورت به دلیل تداخل امواج مغناطیسی ممکن است اطالعات
پاک شوند.
همچنین از قرار دادن دستگاههای سنجش دقیق مانند ساعتهای مچی نزدیک به شارژر بیسیم
خودداری کنید زیرا ممکن است شارژر بیسیم دچار نقص فنی شود.
از قرار دادن دستگاههای قابل حمل در اتاق خودرو جلوگیری کنید .درصورت پارک خودرو در زیر نور
آفتاب ،ممکن است دمای داخل اتاق باال رفته و به دستگاه صدمه وارد شود.
جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری  12ولت (خودروهای مجهز به شارژر بیسیم)
درصورت غیرفعال بودن سیستم هیبریدی از شارژ بیسیم به مدت طوالنی استفاده نکنید.
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جعبه (محفظه) اشیاء

هشدار
درصورت قرار دادن اشیاء درون جعبه (محفظه) اشیاء ،پیشگیریهای زیر را مد نظر قرار دهید.
بیتوجهی به این موارد درصورت ترمز یا تغییر مسیر ناگهانی میتواند باعث پرتاب شدن اشیاء از این
محفظه شود.
دراین صورت اجسام پرتاب شده ممکن است در عملکرد پدالها تداخل ایجاد کنند یا باعث حواس پرتی
راننده و در نتیجه تصادف شود.
ازقرار دادن اجسامی که به راحتی جابه جا شده یا به بیرون پرتاب میشوند خودداری کنید.
از قرار دادن اجسامی با ارتفاع بلندتر از لبه جعبه (محفظه) اشیاء خودداری کنید.
از قرار دادن اجسامی با لبه بلندتر از لبه جعبه (محفظه) اشیاء خودداری کنید.
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مشخصات صندوق عقب
قالبهای آویزان کردن کیف و کیسه

توجه
برای جلوگیری از صدمه دیدن قالبها ،از آویزان کردن بار بسیار سنگین روی این قالبها خودداری کنید.

6
تجهیزات داخلی

 .6-4 354دیگر تجهیزات داخلی خودرو
دیگر تجهیزات داخلی خودرو
آفتابگیرها
برای قرار دادن آفتابگیر در موقعیت رو به جلو ،آن
را به سمت پایین بچرخانید.
برای قرار دادن آفتابگیر در موقعیت جانبی ،آن را به
سمت پایین بچرخانید ،از گیره جداکنید و به سمت
موقعیت جانبی حرکت دهید.
برای استفاده از آفتابگیر بازشده در موقعیت جانبی،
آفتابگیر را در موقعیت جانبی قرار داده و سپس آن
را به سمت عقب به صورت کشویی حرکت دهید.
آینههای آرایشی
درپوش آن را به حالت کشویی بازکنید.
خودروهای مجهز به آینههای آرایشی :درصورت
بازشدن درپوش چراغ روشن میشود.

خودروهای مجهز به چراغ آینه آرایشی :درصورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت خاموش  ،OFFاگر
چراغهای آینه آرایشی به مدت  20دقیقه روشن باقی بمانند ،به طور اتوماتیکی خاموش میشوند.
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ساعت
به روش زیر میتوان ساعت سیستم صوتی اینتون را تنظیم نمود.
درخودروهای مجهز به سیستم مسیریاب یا سیستم صوتی اینتون پالس به "کتابچه راهنماب مالک
خودرو ،سیستم مسیریاب و چند رسانهای" مراجعه نمایید.
دکمه  SETUPرا فشار دهید و گزینه " "Generalرا انتخاب کرده و سپس گزینه ' "Clockرا انتخاب نمایید.
تنظیم کردن ساعت/دقیقه
تنظیم کردن AM/ PM
گردکردن به نزدیکترین ساعت
نمایش فرمت  12ساعت  24 /ساعت*
1:00
مثال  1:00 :تا 1:29
f
2:00
 1:30تا 2:00
f

*

درصورت قرار داشتن سوئیچ موتور در تجهیزات جانبی  ACCESSORYیا روشن  ONساعت نمایش
داده میشود.
درصورت جداکردن یا اتصال مجدد ترمینالهای باتری  12ولتی ،ساعت به طور اتوماتیک درحالت
 --: --تنظیم میگردد.
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زیرسیگاری (درصورت مجهز بودن)

زیرسیگاری را میتوان در جالیوانی نصب نمود f( .صفحه )346

هشدار
درصورت استفاده نکردن از زیرسیگاری ،آن را بسته نگه دارید .درصورت ترمز ناگهانی و تصادف ممکن است
سرنشینان به وسیله زیرسیگاری باز یا پاشیده شدن خاکستر باقی مانده در زیرسیگاری دچار آسیب شوند.
برای جلوگیری از آتش سوزی ،پیش از قرار دادن کبریت و سیگار در زیرسیگاری ،آنها را کام ً
ال خاموش
نمایید و سپس از کامل بسته شدن درپوش زیرسیگاری مطمئن شوید.
برای جلوگیری از آتش سوزی ،از قرار دادن کاغذ یا هرماده قابل اشتعال در زیرسیگاری خودداری نمایید.
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خروجي برق
توصیه میشود برای وسایل الکترونیکی که کمتر از ( 10A /12VDCمصرف برق  )120Wبرق مصرف
میکنند از خروجی برق استفاده نمایید.
هنگام استفاده از وسایل الکترونیکی ،مطمئن شوید که مصرف تمام وسایل متصل شده به خروجیهای برق
کمتر از  120Wاست.
صفحه نمایشگر
جعبه کنسول
درپوش جعبه کنسول را بازکنید ( fصفحه
درپوش جعبه نگهدارنده جانبی را باز کنید.
 )344و سپس درپوش را بردارید.
( fصفحه  )347و سپس درپوش را بردارید.

توجه

براي جلوگيري از صدمه ديدن خروجي برق زماني که از خروجي برق استفاده نميکنيد ،درپوش آن
را ببنديد.
اجسام خارجي يا مايعات ممکن است وارد خروجي برق شده ،منجر به اتصالي شوند.
براي جلوگيري از خالي شدن باتري  12ولت حين عدم عملکرد موتور ،از خروجي برق بيش از
زمان ضروري استفاده نکنيد.

تجهیزات داخلی

درصورت قرار داشتن سوئیچ در تجهیزات جانبی  ACCESSORYیا روشن  ONاز خروجیهای برق
استفاده نمایید.
عبور کابل (سیم)
 fصفحه  345و 347
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زیرآرنجی
برای استفاده زیرآرنجی را به سمت پایین خم کنید.

توجه
بــراي جلوگيــري از صدمــه ديــدن زیرآرنجــی از قــرار دادن بــار بیــش از انــدازه روی زیرآرنجــی خــودداری
نما یید .

دستگیرههای سقفی
برای حفاظت از بدن شما حین نشستن روی صندلی،
دستگیرههای سقفی (کمکی) روی سقف ارائه شده است.

هشدار
حین ورود یا خروج از خودرو یا بلند شدن از روی صندلی از دستگیره سقفی استفاده نکنید.
توجه
برای جلوگیری از صدمه دیدن دستگیره سقفی ،از قرار دادن بار سنگین روی دستگیرههای سقفی خودداری
نمایید.
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قالبهای جالباسی
قالبهای جالباسی همراه با گیرههای کمکی عقب ارائه
شدهاند.

هشدار
از آویزان کردن چوب لباسی یا دیگر اجسام سخت یا نوکتیز روی قالب جالباسی خودداری
نمایید .درصورت فعال شدن (باد شدن) کیسه هوای پردهای ،این اجسام ممکن است پرتاب شده
و باعث بروز آسیبهای جسمی جدی یا حتی مرگ گردد.
6
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بازکن درب پارکینگ*
با برنامه ریزی سیستم بازکن درب پارکینگ ،میتوان باعث عملکرد دربهای پارکینگ ،دربهای
ورودی ،قفل دربها ،سیستم روشنایی منزل ،سیستمهای امنیتی و دیگر دستگاهها گردید.

بازکن درب پارکینگ ( )Home Link R Universal Transceiverتحت لیسانس هوم لینک ( )Home Link R
ساخته میشود.

برنامهریزی هوم لینک (مخصوص مالکان خودروی ایاالت متحده)
دستگاه گیرنده فرستنده هوم لینک (  )Home Link Rدر خودروی شما دارای سه دکمه است که برای عملکرد
سه دستگاه متفاوت برنامه ریزی میشود .به روش برنامه ریزی زیر مناسب با دستگاه مراجعه کنید.
دکمهها
نشانگرها

برنامهریزی هوم لینک ( )Home Link R
 1دستگاه ریموت کنترل را در فاصله  25تا 75mm
( 1تا  ) 3inاز دکمههای کنترل هوم لینک قرار دهید.

حین برنامهریزی شدن دستگاه ،چراغ نشانگر
سیستم هوم لینک روشن میشود.

* :درصورت مجهز بودن
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 2یکی از دکمههای هوم لینک و دکمه دستگاه فرستنده
را فشار داده و نگه دارید.
هنگامی که چراغ نشانگر هوم لینک از چشمک زدن
آهسته به چشمک زدن سریع تغییر میکند ،دکمههای
هردو سیستم را رها کنید.
اگر چراغ نشانگر هوم لینک روشن بماند و چشمک
نزند ،یا به مدت  2ثانیه سریع چشمک بزند و سپس
روشن باقی بماند ،نشان دهنده برنامه ریزی شدن
دکمههای هوم لینک است .از دیگر دکمهها استفاده
کرده یا دستورالعملهای برنامه ریزی دکمه هوم لینک
(  )Home Link Rرا انجام دهید.
( fصفحه )363
 3با فشار دادن دکمهای که اخیرا ً برنامهریزی شده،
عملکرد هوم لینک را بررسی نمایید.
اگر دکمه هوم لینک برای درب پارکینگ برنامه ریزی
شده ،آن را از نظر عملکرد بازکردن و بستن درب
پارکینگ بررسی و کنترل نمایید.
درصورتی که درب پارکینگ کار نمیکند ،بررسی نمایید
که دستگاه ریموت کنترل از نوع کد گردشی میباشد.
دکمه برنامهریزی شده هوم لینک را فشار داده و نگه
دارید .اگر چراغ نشانگر هوم لینک به مدت  2ثانیه سریع
چشمک زده و سپس روشن باقی بماند نشان میدهد که
دستگاه ریموت کنترل از نوع کد گردشی است .به بخش
"برنامه ریزی سیستم کد چرخشی" مراجعه نمایید.
 4برای برنامه ریزی هرکدام از دکمههای باقی مانده هوم لینک برای دیگر دستگاهها مراحل فوق را تکرار نمایید.
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برنامهریزی سیستم کد گردشی (مخصوص مالکان خودرو در ایاالت متحده)
اگر دستگاه شما مجهز به کد گردشی است ،مراحل زیر عنوان "برنامه ریزی هوم لینک" را قبل از مراجعه
به مراحل لیست شده زیر انجام دهید.
 1دکمه برنامهریزی را روی موتور باز کن درب پارکینگ پیدا کنید.
محل واقعی و رنگ دکمه ممکن است بر اساس مارک موتور بازکن درب پارکینگ متفاوت باشد.
برای آشنایی با محل دکمه آموزشی به کتابچه آن که همراه با کتابچه موتور بازکن درب پارکینگ است
مراجعه نمایید.
 2دکمه برنامهریزی را فشار دهید.
این مرحله را انجام دهید 30 ،ثانیه فرصت دارید که مرحله  3زیر را فعال کنید.
 3به مدت  2ثانیه دکمه هوم لینک برنامه ریزی شده خودرو را فشار داده و نگه دارید و سپس آن را رها
کنید .یکبار دیگر این مرحله را تکرار نمایید .ممکن است درب پارکینگ باز شود.
درصورت بازشدن درب پارکینگ ،مرحله برنامه ریزی به اتمام رسیده است .درصورت باز نشدن درب،
برای بار سوم دکمه را فشار داده و رها کنید .بازکننده درب پارکینگ حال میتواند سیگنال هوم لینک را
شناسایی کرده و باعث عملکرد درب پارکینگ شود.
 4برای برنامه ریزی سیستم کد گردشی درهرکدام از دکمههای باقی مانده هوم لینک مراحل فوق را تکرار نمایید.
برنامه ریزی درب ورودی (مخصوص مالکان خودرو در ایاالت متحده) /برنامه ریزی دستگاه در
بازارهای کانادا
 1دستگاه ریموت کنترل را  25تا  1 ( 75mmتا  ) 3inاز دکمههای هوم لینک دور نگه دارید.
حین برنامهریزی چراغ نشانگر هوم لینک روشن باقی میماند.
 2دکمه هوم لینک انتخاب شده را فشار داده و نگه دارید.
 3به مدت  2ثانیه دکمه ریموت کنترل را پی در پی (دوره زمانی) فشار داده و رها کنید .تا اینکه مرحله
 4به اتمام برسد.
 4هنگامی که چراغ نشانگر هوم لینک با سرعت شروع به چشمک زدن کرد ،دکمهها را رها کنید.
 5با فشاردادن دکمهای که اخیرا ًٌ برنامه ریزی شده ،عملکرد هوم لینک را بررسی نمایید.
عملکرد صحیح دستگاه و درب ورودی را بررسی و کنترل نمایید.
 6برای برنامه ریزی هرکدام از دکمههای باقی مانده هوم لینک برای دیگر دستگاهها مراحل فوق را تکرار نمایید.
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برنامهریزی دیگر دستگاهها
برای برنامهریزی دیگر دستگاهها مانند سیستم امنیتی منزل ،سیستم روشنایی یا قفل درب منزل ،ضمن
تماس با نمایندگی مجاز تویوتا از آنها کمک بگیرید.
برنامهریزی دکمهها
برنامه دکمههای شخصی هوم لینک پاک نمیشوند اما میتوان آنها را برنامهریزی کرد .برای برنامهریزی
دکمهها ،دستورالعملهای "برنامهریزی دکمه هوم لینک (  )Home Link Rزیر را انجام دهید.
عملکرد هوم لینک
دکمه هوم لینک را فشار دهید .چراغ نشانگر هوم لینک روشن میشود.
تازمانی که دکمه را فشار میدهید دستگاه گیرنده فرستنده سازگار با هوم لینک در خودروی شما به مدت
 20ثانیه پی در پی سیگنال میفرستد.
برنامهریزی مجدد دکمه هوم لینک
دکمه هوم لینک مورد نظر را فشار داده نگه دارید .پس از  20ثانیه ،چراغ نشانگر هوم لینک آرام شروع به
چشمک زدن میکند .تازمان تغییر چشمک زدن آرام چراغ نشانگر هوم لینک به چشمک زدن سریع ،دکمه
هوم لینک و دکمه فرستنده را فشار داده و نگه دارید.
سپس دکمهها را رها کنید.
پاک کردن حافظه هوم لینک داخلی (مجموع سه برنامه)

تجهیزات داخلی

تازمان چشمک زدن چراغ نشانگر ،دو دکمه بیرونی را
به مدت  10ثانیه فشار داده و نگه دارید.
درصورت فروختن خودرو ،از پاک کردن برنامههای
ذخیره شده در حافظه هوم لینک اطمینان حاصل
نمایید.
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پیش از برنامه ریزی
باتری جدیدی را در ریموت کنترل قرار دهید.
قسمت کناری باتری ریموت کنترل باید از دکمه هوم لینک دورتر قرار داده شود.
جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری  12ولت
اگر به مدت  20دقیقه درب پارکینگ باز و بسته شود یا سوئیچ موتور در موقعیت خاموش  OFFقرار گیرد،
سیستم هوم لینک غیرفعال میگردد( .پس از اینکه برنامه ریزی تمام شود)
برای فعال کردن سیستم هوم لینک ،درب پارکینگ را باز و بسته کرده یا سوئیچ موتور را در موقعیت
تجهیزات جانبی  ACCESSORYقرار دهید .توصیه میشود حین قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت
تجهیزات جانبی  ،ACCESSORYبرنامه ریزی را انجام دهید.
تأییدیه بازکن درب پارکینگ
ایاالت متحده آمریکا

FCCID: CB2051AHL4/ CB251AHL4NR
توجه:
این وسیله مطابق با بخش  15از قوانین  FCCاست .عملکرد در معرض دو شرط زير است )1( :اين وسيله

منجر به تداخالتی مضر نميگردد ،و ( )2اين وسيله هرگونه تداخل دريافتي شامل تداخلهایی که منجر به
عملکرد ناخواسته ميگردد را ميپذيرد.
هشدار :FCC
هرگونه تغییر و دستکاری در این دستگاهها توسط اشخاص میتواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر برای
استفاده از این دستگاهها شود.
کانادا

ICID:051AHL4/ 51AHL4NR
توجه:

عملکرد در معرض دو شرط زير است )1( :اين وسيله منجر به تداخالتی مضر نميگردد ،و ( )2اين وسيله
هرگونه تداخل دريافتي شامل تداخلهایی که منجر به عملکرد ناخواسته ميگردد را ميپذيرد.
درصورت نیاز به پشتیبانی
به سایت  WWW.homelink.comمراجعه کرده یا با تلفن  1-800-355- 3515تماس بگیرید.

هشدار
درصورت برنامهریزی درب پارکینگ یا دیگر دستگاه ریموت کنترل
درهنگام برنامه ریزی ،درب پارکینگ یا دیگر دستگاهها ممکن است فعال شود ،بنابراین برای جلوگیری
از وارد آمدن صدمه از خارج بودن افراد و اجسام از محدوده خطر اطمینان حاصل نمایید.
مطابقت با استانداردهای ایمنی فدرال
از دستگاه گیرنده فرستنده سازگار با هوم لینک هر بازکن درب پارکینگ یا دستگاهی که دارای ایمنی
نبوده و متناقص با مشخصههای مورد نظر استاندارد ایمنی فدرال است استفاده نکنید.
این مورد هر درب پارکینگی را شامل میشود که نتواند اجسام ایجاد کننده تداخل عملکردی را شناسایی
نماید.
اگر درب یا دستگاهی بدون این مشخصهها باشد ،احتمال آسیب جسمی یا مرگ بیشتر میگردد.

 .6-4دیگر تجهیزات داخلی خودرو 365

سیفتی کانکت (*)saftey connect
سیفتی کانکت سیستمی بر اساس خدمات دهی از راه دور می باشد که از سیستم موقعیت یاب
جهانی ( )GPSو اطالعات موقعیت تلفن همراه استفاده کرده و مشخصههای امنیتی و ایمنی را
به مشترکین ارائه میدهد .سیفتی کانکت توسط مرکز پاسخگویی طراحی شده تویوتا پشتیبانی
میشود و  24ساعت در روز ،و  7روز هفته پاسخگو میباشد.
سرویس سیفتی کانکت در خودروهای مجهز به سخت افزار خدمات دهی از راه دور ارائه شده است.
با استفاده از سرویس سیفتی کانکت ،شما توافق کردهاید که در زیر مجموعه سرویس خدمات دهی
از راه دور و شرایط و اصول آن قرار بگیرید .مدت زمان و موارد توافق نامه در سایت Toyota.com
قابل دسترسی است .تمام موارد قابل استفاده در بندهای توافق نامه موجود است.
تجهیزات سیستم
میکروفن
نشانگرهای چراغ LED
دکمه ""SOS
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سرویس
به مشترکین سرویسهای قابل دسترسی سیفتی کانکت ( )safety connectزیر ارائه شده است.
اعالن اتوماتیک تصادف*
به راننده در دریافت پاسخ الزم از مراکز سرویس دهی در مواقع اضطراری کمک میکندf( .صفحه )۳۶۷
* :شماره ثبت در ایاالت متحده 7.508 , 298B2
یافتن محل خودروی سرقت شده
به راننده در هنگام بروز سرقت کمک میکندf( .صفحه )۳۶۸
دکمه کمکرسانی در مواقع اضطراری ()SOS
راننده را به مراکز پشتیبانی و پاسخگویی متصل میکندf( .صفحه )۳۶۸
کمک رسانی جادهای
امدادرسانی مختلف جادهای را به راننده ارائه میدهدf( .صفحه )۳۶۸
تعهدنامه
پس از امضای توافقنامه خدماتدهی از راه دور و عضو شدن در این سرویس ،شما میتوانید خدماتی را
دریافت نمایید.
موارد متنوعی در این تعهدنامه برای خریداران وجود دارد .با نمایندگی مجاز تویوتا به شماره تلفن
 1-800-331-4331تماس گرفته یا برای آشنایی با جزئیات بیشتر دکمه " "SOSدر خودروی خود را فشار
دهید.

اطالعات خدمات سیفتی کانکت ()safety connect
حین استفاده از خدمات سیفتی کانکت از طریق تلفن ،دسترسی به سیستم بلوتوث خودور امکانپذیر نمیباشد.
از آغاز فصل پاییز سال  ۲۰۰۹در مدلهای انتخابی تویوتا خدماتی سیفتی کانکت ارائه شده است.
تماس با مرکز پاسخگویی سیفتی کانکت بسته به شرایط عملکردی خدماتدهی از راه دور ،دسترسی
به اطالعات تلفن همراه و دریافت سیگنال ماهواره  Gpsانجامپذیر است که میتواند دسترسی به
مرکز پاسخگویی یا دریافت پشتیبانی خدمات در مواقع اضطراری را محدود نماید .ثبتنام و توافقنامه
خدماتدهی از راه دور ارائه شده است .موارد متنوعی در این تعهدنامه وجود دارد ،هزینه اشتراک بسته به
نوع تعهدنامه انتخابی متفاوت است.
اعالن اتوماتیک تصادف ،کمکرسانی در مواقع اضطراری ،یافتن محل خودروی سرقت شده و کمکرسانی
جادهای در ایاالت متحده ،شامل هاوایی ،آالسکا و کانادا کاربرد دارد .هیچگونه خدماتدهی سیفتی کانکت
در خارج از ایاالت متحده در کشورهایی غیر از کانادا کاربردی ندارد.
سرویسهای سیفتی کانکت سازگار با بخش  255عملکرد ارتباط از راه دور و سیستم  TTYنمیباشد.
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زبان
مرکز پاسخگویی سیفتی کانکت ( )safety connectخدمات دهی خود را به چندین زبان ارائه میدهد.
سیستم سیفتی کانکت ،صدای خدمات دهی خود را به زبان انگلیسی و اسپانیایی ارائه میدهد .توصیه
میشود در زمان ثبت نام زبان انتخابی خود را مشخص نمایید.
درصورت تماس گرفتن با مرکز پاسخگویی
درصورت ضعیف بودن شبکه ارتباطی ممکن است قادر به تماس گرفتن با مرکز پاسخگویی نباشید.
نشانگرهای چراغ  LEDسیفتی کانکت
زمانی که سوئیچ موتور در موقعیت روشن  ONقرار میگیرد ،چراغ نشانگر قرمزرنگ به مدت  2ثانیه روشن
شده و سپس خاموش میگردد .پس از آن چراغ نشانگر سبز رنگ روشن شده و تا زمان فعال شدن سرویس
روشن باقی میماند.
نمونههایی از چراغهای نشانگر زیر شرایط کاربردی سیستم سیفتی کانکت را نشان میدهد.
چراغ نشانگر سبز رنگ روشن ( =)ONسرویس سیفتی کانکت فعال است.
چشمک زدن چراغ نشانگر سبز رنگ= تماس با سیفتی کانکت برقرار است.
چراغ نشانگر قرمز رنگ (غیراز چراغ شروع به حرکت خودرو)= سیسم دچار نقص فنی شده است.
(با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید).
چراغ نشانگر خاموش( :)OFFسرویس سیفتی کانکت غیرفعال است.
سرویسهای سیفتی کانکت

تجهیزات داخلی

اعالن اتوماتیک تصادف
درصورت بازشدن کیسههای هوا یا تصادف از سمت عقب ،سیستم به طور اتوماتیک برای تماس با مرکز
پاسخگویی طراحی شده است .نماینده پاسخگویی موقعیت خودرو را دریافت کرده و برای دسترسی به میزان
اضطراری بودن وضعیت با سرنشینان خودرو صحبت می کند .درصورتی که نتواند با سرنشینان تماس بگیرد،
نماینده پاسخگویی به طور اتوماتیک تماس را یک تماس اضطراری در نظر گرفته و با نزدیکترین مرکز
خدمات دهی در مواقع اضطراری تماس میگیرد و شرایط را توضیح میدهد و امداد رسانی به موقعیت
فرستاده شده را درخواست میکند.
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یافتن محل خودروی سرقت شده
درصورت سرقت خودرو ،سرویس سیفتی کانکت بانمایندگیهای مجاز محلی برای کمک رسانی به آنها در
یافتن محل خودروی سرقت شده کمک میکند .پس از پرکردن برگه گزارش پلیس ،با مرکز پاسخگویی
سیفتی کانکت به شماره تلفن 1-800-331-4331تماس برقرار شده و دستورالعملهای فعال سازی سیستم
سیفتی کانکت انجام میگردد.
همچنین برای اجرای قوانین و یافتن خودروی سرقت شده ،اطالعات موقعیت مکانی خودروی مجهز به
سیفتی کانکت ممکن است تحت شرایط خاصی در اختیار اشخاص ثالث دیگری قرار گیرد تا محل خودرو
شناسایی گردد .اطالعات بیشتر در سایت  Toyota.comموجود است.
دکمه کمک رسانی در مواقع اضطراری (")"SOS
درحوادث جادهای ،دکمه  SOSرا فشار دهید تا به مرکز پاسخگویی سیفتی کانکت متصل شوید .نماینده
پاسخگو ،محل خودروی شما را شناسایی میکند و میزان وضعیت اضطراری را ارزیابی کرده و امدادرسانی
مورد نیاز را درخواست میکند.
درصورتی که به طور تصادفی دکمه " "SOSرا فشار دادید ،به نماینده مرکز پاسخگویی اطالع دهید که
شما در شرایط اضطراری قرار ندارید.
کمک رسانی جادهای
کمک رسانی جادهای ،عالوه بر اطالعات  ،GPSگارانتی شرکت تویوتا را نیز شامل میشود.
مشترکین میتوانند با فشار دادن دکمه " "SOSبه نماینده مرکز پاسخگویی سیفتی کانکت متصل شوند .این
نماینده میتواند درسطح وسیعی احتیاجات آنها مانند :یدک کشیدن ،پنچرشدن الستیک ،ارسال سوخت و
غیره را برآورده کند .برای آشنایی بیشتر با سرویسهای کمک رسانی جادهای و محدودیتهای آن ،توصیه
میشود به شرایط و موارد سیفتی کانکت ،قابل دسترسی در سایت  Toyota.comمراجعه نمایید.
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اطالعات ایمنی برای سرویس سیفتی کانکت ()Safety connect
توجه! قبل از استفاده از سرویس سیفتی کانکت این اطالعات را مطالعه نمایید.
انتشار سیگنالهای فرکانس رادیویی
سیستم سیفتی کانکت نصب شده در خودروی شما دارای فرستنده و گیرنده رادیویی ضعیفی است که
سیگنالهای فرکانس رادیویی ( )RFرا دریافت و نیز ارسال میکند.
در آگوست  ،1996کمیسیون ارتباطات فدرال ( )FCCبا مقررات انتشار  RFبا سطوح ایمنی برای تلفنهای
موبایل بیسیم موافقت نمود.
این مقررات شامل استانداردهای ایمنی هستند که قب ً
ال توسط ایاالت متحده و سازمانهای بینالمللی
استاندارد زیر تنظیم شده است.
( ANSIمؤسسه استانداردملی آمریکا) ]1992[ C95.1
( NCRDانجمن ملی پشتیبانی از انتشار و اندازهگیری امواج) گزارش ]1986[ 86
( ICNIRPکمیسیون بینالمللی محافظت از انتشار پرتوهای غیر یونیزان) []1996
چنین استانداردهایی براساس ارزیابیهای دورهای و فراگیر مقاالت علمی مربوطه در نظر گرفته شده است.
بیش از  120دانشمند ،مهندس و فیزیکدان از دانشگاهها و مراکز پزشکی دولتی و صنعتی بر عملکرد
سازمانهای تحقیقاتی در زمینه گسترش استاندارد ( ANSI (C95.1نظارت دارند.
طراحی سیستم سیفتی کانکت با مقررات  FCCو استانداردهای آن سازگاری دارد.

تأییدیه سیستم سیفتی کانکت ()Safety connect

توجه:

اين وسيله مطابق با بخش  15از قوانين  FCCاست .عملکرد در معرض دو شرط زير است)1(:اين وسيله
منجر به تداخالتی مضر نميگردد ،و ( )2اين وسيله هرگونه تداخل دريافتي شامل تداخلهایی که منجر به
عملکرد ناخواسته ميگردد را ميپذيرد.
هشدار :FCC
هرگونه تغییر و دستکاری در این دستگاهها توسط اشخاص میتواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر برای
استفاده از این دستگاهها شود.

تجهیزات داخلی

FCCID: 06Y-CDMRF101
FCCID: XOECDMRF101B
FCCID: N7NGTM2
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قطب نما*
قطب نمای تعبیه شده در آینه دید عقب داخلی جهت حرکت خودرو را نشان میدهد.
عملکرد
برای فعال یا غیرفعال کردن قطب نما ،کلید را به مدت 3
ثانیه فشار داده و نگه دارید.

صفحه نمایش و جهتها
صفحه نمایش

N

جهت
شمال

NE

شمال شرقی

E

شرق

SE

جنوب شرقی

S

جنوب

SW

جنوب غربی

W

غرب

NW

شمال غربی

* :درصورت مجهز بودن
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کالیبره (تنظیم ) کردن قطب نما

جهت نمایشی با جهت تشخیص داده شده به وسیله میدان مغناطیسی زمین متفاوت فرق میکند .مقدار
این اختالف با توجه به موقعیت جغرافیایی خودرو متفاوت است.
در صورتی که مطابق شکل از خطوط نقشه عبور نمایید ،قطب نما دچار خطا میگردد.
برای بدست آوردن تنظیمات دقیقتر یا کالیبره (تنظیمات) کامل ،موارد زیر را مورد نظر قرار دهید.

 3کلید را فشار داده و به نقشه باال مراجعه نمایید .شماره منطقهای که هستید را انتخاب نمایید.
اگر پس از تنظیمات ،جهت به مدت چند ثانیه نمایش داده شد ،یعنی کالیبره (تنظیمات) پایان
یافته است.

تجهیزات داخلی

خطای کالیبره (تنظیمات)
 1خودرو را متوقف نمایید.
 2کلید را فشار داده و نگه دارید.
شمارهای (از  1تا  )15روی صفحه نمایش قطب
نما ظاهر میشود.
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کالیبره (تنظیم) کردن چرخشی
درصورت ظاهر شدن " "cروی صفحه نمایش ،با سرعت
 )5mph( 8km/hیا کمتر به صورت دایرهای حرکت نمایید
تا زمانیکه جهت نمایش داده شود.
اگر فضای کافی برای چرخیدن به صورت دایرهای وجود
ندارد ،به دور مانعی حرکت نمایید تا زمانیکه جهت
نمایش داده شود.
شرایط نامناسب برای عملکرد صحیح
قطب نما ممکن است در شرایط زیر به درستی جهت را نشان ندهد:
پس از پیچیدن بالفاصله خودرو متوقف شود.
خودرو در جاده شیب دار قرار داشته باشد.
خودرو در مکانی که میدان مغناطیسی زمین در معرض تداخالت میدانهای مغناطیسی مصنوعی (مانند:
پارکینگهای زیرزمینی ،زیر برجهای فلزی ،بین ساختمانها ،پارکینگهای طبقاتی ،نزدیک تقاطعها،
نزدیک خودروهای بزرگ و غیره) قرار داشته باشد.
خودرو مغناطیسی شده باشد.
(آهن ربا یا جسمی فلزی نزدیک به آینه دید عقب داخلی قرار داشته باشد).
باتری  12ولتی جدا شده باشد.
دربی باز باشد.

هشدار
حین راندن خودرو
صفحه نمایش را تنظیم نکنید .فقط هنگام توقف خودرو اقدام به تنظیم صفحه نمایش نمایید.
حین کالیبره (تنظیم) کردن چرخشی
فضای بازی را در نظر بگیرید و مراقب افرادو خودروهای اطراف باشید .حین انجام دور زدن کالیبره،
قوانین محلی ترافیکی را نقض نکنید.
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توجه
از نقص فنی قطب نما جلوگیری کنید.
آهنربا یا هرجسم فلزی را نزدیک به آینه دید عقب داخلی قرار ندهید .درغیراینصورت ممکن است
سنسور قطب نما دچار نقص فنی گردد.
از عملکرد عادی قطب نما مطمئن شوید.
از انجام عملکرد کالیبره (تنظیم) شدن چرخشی قطب نما در مکانی که میدان مغناطیسی زمین در
معرض تداخالت میدانهای مغناطیسی مصنوعی قرار دارد جلوگیری نمایید.
حین کالیبره (تنظیم) شدن ،از سیستمهای الکتریکی (سان روف ،شیشه باالبر برقی و غیره) استفاده
نکنید ،ممکن است در عملکرد کالیبره (تنظیم) شدن تداخل ایجاد نمایند.
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نگهداري و مراقبت
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تميز کردن و حفاظت از بيرون خودرو
براي حفاظت از خودرو و نگهداشتن آن طبق شرايط اولیه ،موارد زير را انجام دهيد:
از باال به پايين شروع کرده ،به بدنه خودرو آب پاشيده ،ديواره چرخ ها و زير خودرو را تميز کنيد تا هرگونه
گرد و خاک و آشغال تميز شود.
با استفاده از اسفنج يا پارچه نرم مثل جیر ،بدنه خودرو را تميز کنيد.
براي لکه هاي سخت  ،از صابون شستشوي خودرو استفاده کرده وکام َ
ال آب کشی کنيد.
هرگونه آب را خشک نماييد.
زماني که اليه 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.
کارواشهای اتوماتیک
پیش از شستن خودرو ،آینهها را تا کنید .شستشو را از جلوی خودرو شروع کنید و از بازکردن آینههای
بغل قبل از رانندگی اطمینان حاصل نمایید.
برس هاي مورد استفاده درکارواش هاي اتوماتيک ممکن است سطح خودرو را خراشيده و به رنگ خودرو
آسيب بزنند.
خودروهای مجهز به بادگیر عقب :در کارواشهای اتوماتیکی ویژه ،ممکن است بادگیر عقب خودرو در
عملکرد ماشینها تداخل ایجاد نمایدو ازتمیزشدن کامل خودرو جلوگیری کرده یا به بادگیر عقب خودرو
صدمه وارد میکند.
شستشو با فشار باالی آب
اجازه ندهيد نازل کارواش خيلي به پنجره ها نزدیک شود.
پيش از استفاده از کارواش ،درب باک خودرو را به طور کامل ببنديد.
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درصورت استفاده از کارواش
اگر دستگيره درب حين قرارداشتن سوئیچ الکترونيکي در محدوده موثر خيس شود ،ممکن است درب
به دفعات باز و قفل شود .دراين صورت ،حين شستشوي خودرو بايد اقدامات اصالحی زير را انجام دهيد :
حين شستشوي خودرو سوئیچ را در فاصله ( 2m )6 ftيا بيشتر از خودرو قراردهيد( .مراقب باشيد که
سوئیچ دزديده نشود.).
برای غیرفعال کردن سیستم کلید هوشمند ،سوئیچ الکترونیکی را درحالت حفظ باتری قرار دهید.
( fصفحه )123
چرخ با رینگ آلومینیومی (درصورت مجهز بودن)
با استفاده از شوينده خنثي هرگونه کثیفی را بالفاصله تميز نماييد .از برس هاي سفت يا تميز کننده هاي
خورنده استفاده نکنيد .از شوينده هاي شيميايي قوي استفاده نکنيد.
از شوينده ماليم 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 ايد از مواد
شوينده استفاده نکنيد.
بالفاصله پس از استفاده ،شوينده ها را تميز نماييد.
سپرها
از ساییدن با شوينده هاي خورنده اجتناب نماييد.

هشدار

پیشگیریهای مرتبط با نشانگر نقطه کور (درصورت مجهز شدن)
درصورت خراشیدگی و پریده شدن رنگ سپر عقب ،ممکن است سیستم دچار نقص شود .در این صورت،
از سیستم استفاده نکرده و با نمایندگی مجاز تویوتا مشورت نمایید.

نگهداری و مراقبت

حين شستشوی خودرو
از ريختن آب به درون محفظه موتور خودداري نماييد  ،اين کار منجر به آتش گرفتن قطعات الکتريکي
ميگردد.
پيشگيري هاي مرتبط با لوله اگزوز
گازهای خروجی اگزوز منجر به داغ شدن بسيار زياد لوله اگزوز ميگردد.
حين شستن خودرو مراقب باشيد پيش از خنک شدن کامل به لوله اگزوز دست نزنید زیرا منجر به سوختگي
ميگردد.
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توجه
پيشگيري از خراب شدن رنگ و زنگ زدگي بدنه و قطعات (چرخ با رینگ آلومينيومي و غيره)
در موارد زير بالفاصله خودرو را بشوييد:
پس از رانندگي در نزديکي ساحل دريا
پس از رانندگي در جاده هاي نمک زده
اگر ذغال یا صمغ درختان روي رنگ خودرو ريخته است.
اگر الشه حشرات ،مدفوع حشرات يا پرندگان روي رنگ خودرو ريخته است.
پس از رانندگي در جاده هاي آلوده به دوده ،دوده روغني ،گرد معدن ،پودر آهن يا مواد شيميايي.
اگر خودرو به شدت آلوده به گرد و خاک يا گل شود.
اگر مايعاتي همانند بنزن يا بنزين روي سطح رنگ پاشيده باشد.
اگر رنگ خراشيده يا پريده ،آن را بالفاصله تعمير نماييد.
براي جلوگيري از زنگ زدگي چرخ ها ،هرگونه آشغال را تميز کرده و چرخ ها را در مکاني با رطوبت پايين
انبار نماييد.
تميزکردن چراغهاي بيروني
به دقت بشوييد .از مواد ارگانیک يا ساینده يا برسهای سخت استفاده نکنید .اين کار به سطح چراغ
ها آسيب ميزند.
به چراغها واکس نزنید.
واکس به پوشش چراغها صدمه ميزند.

 .7-1نگهداري و مراقبت 379

تميزکردن و حفاظت از داخل خودرو
عملکردهای زير به حفاظت از داخل خودرو و نگه داشتن آن در بهترين شرايط کمک ميکند:
حفاظت از داخل خودرو
با استفاده از جاروبرقي آشغال و گرد و خاک را تميز نماييد .سطح کثيف را با پارچه مرطوب و آب ولرم تميز کنید.
تميزکردن محدوده هاي چرمي
گرد و خاک و آشغال را با جاروبرقي تميز نماييد.
هرگونه آشغال و گرد و خاک را با پارچه نرم مرطوب با تميز کننده رقيق تميز نماييد.
از محلول آب و حدود  5%تميزکننده خنثي استفاده نماييد.
ً
هرگونه آب اضافي را از پارچه خالي کرده و هرگونه شوينده باقي مانده را کامال تميز کنيد.
کل سطح را با پارچه نرم و خشک پاک کنید تا هرگونه رطوبت باقي مانده خشک شود .چرم را در سايه
و دارای تهويه ،خشک کنید.
تميز کردن محدوده پوشش چرم مصنوعي
هرگونه آشغال را با استفاده از جارو برقي تميز نماييد.
چرم مصنوعي را با محلول صابون ماليم و اسفنج يا پارچه نرم تميز کنيد.
اجازه دهيد محلول چند دقيقه بماند .کثيفي را برداشته و محلول صابون را با پارچه تميز و مرطوب پاک کنيد.
7
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نگهداري از پوشش هاي چرمي
تويوتا توصيه مي کند داخل خودرو را حداقل سالي دو بار تميز کنيد تا کیفیت باالی داخل خودرو حفظ شود.
شامپو زدن به کفپوش خودرو
شويندههاي کفکننده متفاوتی در بازار وجود دارد .از اسفنج يا برس براي ماليدن کف استفاده نماييد .به
صورت دايره اي بماليد .از آب استفاده نکنيد .روی سطوح کثيف بماليد و اجازه دهيد خشک شود .نتيجه عالي
زماني حاصل ميشود که اجازه دهيد کف پوش تا جاي ممکن خشک شود.
کمربندهاي ايمني
با استفاده از پارچه يا اسفنج آغشته به صابون ماليم و آب ولرم تميز نماييد .همچنين به طور مرتب کمربندها را از
نظر پوسیدگی ،ساییدگی یا پارگی شدید کنترل نمایید.

هشدار
آب درون خودرو
از پاشیدن یا ریختن مایع درون خودرو مانند روی کف ،در باتری هیبریدی (باتری محرک) ،دریچههای
خروجی هوا و در صندوق عقب جلوگیری نمایید.
این کار ممکن است منجر به صدمه دیدن باتری هیبریدی ،تجهیزات الکتریکی ،نقص فنی یا آتش
سوزی و غیره شود.
از خیس شدن قطعات سیستم کیسه هوا یا سیم کشیهای درون خودرو ،جلوگیری نمایید.
( fصفحه )38
نقص الکتریکی میتواند منجر به بازشدن کیسههای هوا یا عدم عملکرد صحیح آنها و در نتیجه صدمات
جسمی جدی یا حتی مرگ گردد.
خودروهای مجهز به شارژر بیسیم
از خیس شدن شارژر بیسیم ( fصفحه  )348جلوگیری کنید .بیتوجهی ممکن است باعث داغ شدن
شارژر و در نتیجه سوختگی یا منجر به شوک الکتریکی و در نتیجه آسیبهای جسمی جدی یا حتی
مرگ گردد.
تميز کردن داخل خودرو ( به ويژه پنل جلو داشبورد)
از واکس يا پوليش استفاده نکنيد .پنل جلو داشبورد ممکن است تصوير شيشه جلو را منعکس کرده ،ديد
راننده را محدود نموده و منجر به تصادف و نهايتاً صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.
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توجه

از تماس با سنسور دوربین خودداری نمایید f( .صفحه )202
درصورت وارد آمدن ضربه یا خراشیدگی ناگهانی به دوربین ،سیستم  LDAو چراغ نورباالی اتوماتیک
ممکن است به درستی کار نکند یا منجر به بروز نقص در این سیستمها شود.
تميز کردن داخل شيشه عقب
از شيشه شوي براي تميزکردن شيشه عقب استفاده نکنيد ،چراکه منجر به صدمه ديدن سیمهاي گرم
کن مهزدا یا آنتن ميگردد .براي تميز کردن شيشه از پارچه آغشته به آب ولرم استفاده نماييد .شيشه
را با حرکت رفت و برگشتي به موازات سيم هاي آنتن يا مهزدا تميز نماييد.
مراقب باشيدسيم هاي گرم کن يا آنتن را خراب نکرده يا نخراشيد.
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مواد شوينده
ازشوينده هاي زير استفاده نکنيد ،چرا که منجر به تغيير رنگ داخل خودرو يا آسيب ديدن رنگ خودرو
ميشود:
غیر از صندلی  :مواد طبيعي مثل بنزن یا بنزین ،حالل هاي اسيدي يا قليايي ،رنگ يا سفيدکننده
صندليها :حالل هاي اسيدي يا قليايي مثل تينر ،بنزن و الکل
از واکس پوليش يا تميزکننده هاي پوليشي استفاده نکنيد .جلو داشبورد يا بخش هاي داخلي پوشيده
از رنگ ممکن است صدمه ببيند.
جلوگيري از صدمه ديدن سطوح چرمي
براي جلوگيري از صدمه ديدن سطوح چرمي و خراب شدن چرم ،پيشگيري هاي زير را در نظر بگیرید:
هرگونه آشغال يا کثيفي را بالفاصله از روي چرم تميز نماييد.
از قرار دادن خودرو در معرض آفتاب مستقيم براي مدت طوالني خودداري نماييد؛ به ويژه در تابستان
خودرو را در سايه پارک نماييد.
ازقراردادن اجسام ساخته شده از وینیل (پالستيک) ،پالستیک يا مواد پوشيده از واکس روي پوشش
صندلي ها خودداري نماييد ،چرا که در صورت باال رفتن دمای داخل خودرو ،به سطح چرم ميچسبند.
ريختن آب روی کف
از شستن کف خودرو با آب خودداري نماييد.
در صورت تماس آب با قطعات الکتريکي سيستم هاي خودرو ،همانند سيستم صوتي يا سيستم هاي زير
یا کف خودرو ممکن است این سیستمها آسیبببینند ،همچنين آب منجر به زنگ زدن بدنه نیز میشود.
تمیز کردن شیشه جلو از داخل (خودروهای مجهز به [ LDAهشدار حرکت بین خطوط] و چراغ
نورباالی اتوماتیک)
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الزامات نگهداری
برای اطمینان از رانندگی ایمن و اقتصادی ،مراقبت روزانه بسیار ضروری است .کنترل و بررسیهای
منظم از مسئولیتهای مالک خودرو میباشد .تویوتا انجام موارد زیر را توصیه میکند:
تعمیرو نگهداری کلی
تعمیرو نگهداری کلی را روزانه انجام دهید .این کار را خود یا توسط نمایندگی مجاز تویوتا انجام دهید.
برنامه تعمیرو نگهداری
برنامه تعمیرو نگهداری باید در فواصل زمانی معینی با توجه به برنامه تعمیرو نگهداری انجام شود.
برای آشنایی با جزئیات برنامه تعمیرونگهداری به بخش "راهنمای برنامه تعمیرونگهداری "یا "ضمیمه کتابچه
راهنمای مالک خودرو " مراجعه نمایید.
موارد قابل انجام توسط مالک

بعضی از موارد تعمیرو نگهداری را میتوانید خود انجام دهید.
توجه داشته باشید که تعمیرو نگهداری توسط مالک ممکن است پوشش گارانتی خودرو را تحت تأثیر قرار دهد.
توصیه میشود از کتابچههای تعمیر تویوتا استفاده نمایید.
برای آشنایی با جزئیات پوشش گارانتی خودرو به بخش جداگانه "دفترچه اطالعات گارانتی مالک خودرو"
یا "ضمیمه کتابچه راهنمای مالک خودرو" مراجعه نمایید.
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تعمیرو تعویض
جهت انجام تعمیرات و اطمینان از عملکرد هر سیستم توصیه میشود از قطعات اصلی شرکت تویوتا استفاده
نمایید .اگر هنگام تعویض قطعات از قطعات غیراصلی استفاده نمایید یا به تعمیرگاههای غیر از نمایندگیهای
مجاز تویوتا مراجعه کنید ،الزم است شرایط پوشش گارانتی خودرو را بررسی نمایید.
صفر کردن مجدد صفحه نمایش پیغام لزوم تعمیرو نگهداری (فقط ایاالت متحده آمریکا)
پس از انجام تعمیرونگهداری مورد نیاز باتوجه به برنامه تعمیرونگهداری ،توصیه میشود پیغام را صفر نمایید.
برای صفرکردن پیغام ،مراحل زیر را انجام دهید:
با استفاده از مسافت سنج سفری
 1زمانیکه مسافت سنج سفری درحالت نمایش  Aقرار دارد سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش ()OFF
قرار دهید.
 2درصورتی که دکمه صفرکردن مسافت سنج سفری ( fصفحه  )89را فشار میدهید ،سوئیچ موتور را
در موقعیت روشن ( )ONقرار دهید (سیستم هیبریدی را فعال نکنید زیرا باعث لغو عملکرد صفر شدن
میگردد)
 3تا زمانی که صفحه نمایش مسافت سنج سفری " "000000را نشان دهد به فشار دادن و نگه داشتن دکمه
دراین حالت ادامه دهید.
استفاده از صفحه نمایش چندمنظوره
 1حین فعال کردن سیستم هیبریدی ،صفحه نمایش چندمنظوره را به صفحه "f( "Settingصفحه )88
تغییر دهید.
 2روی صفحه " "Settingگزینه " " Maintenance Resetرا انتخاب کنید.
 3روی صفحه " ، " Maintenance Resetگزینه " "Yesرا انتخاب کنید.
زمانی که مراحل صفرکردن تمام شد پیغام " "Maintenance Reset Completeروی صفحه نمایش
چندمنظوره نشان داده میشود.
بازرسیها و تعمیرات را توسط نمایندگی مجاز تویوتا انجام دهید.
تکنسینهای تویوتا متخصصان ماهری هستند و با آخرین اطالعات خدمات دهی آشنا هستند .آنها به
خوبی از تمام عملکردهای سیستمهای خودروی شما آگاهی دارند.
کپی از برگه تعمیرات تهیه کنید .این برگه کپی ثابت میکند که تعمیرونگهداری تحت پوشش گارانتی
خودرو انجام شده است .درصورت بروز هرگونه مشکلی ،اگر خودرو تحت پوشش گارانتی قرار دارد مسئولیت
آن با نمایندگی مجاز تویوتا است.

 7-2 384نگهداري

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  ۱۲ولتی
گازهای خروجی موتور ،بعضی از مواد تشکیل دهنده آن و تنوع گسترده قطعات اتومبیل دارای ترکیبات
شیمیایی هستند یا این مواد شیمیایی را از خود ساطع میکنند که در ایاالت کالیفرنیا به عنوان موادی
که منجر به بروز سرطان ،نارساییهای مادرزادی و دیگر بیماریها میگردد شناخته شدهاند.
درمحیطهای دارای سیستم تهویه مناسب کار کنید.
روغنها ،سوخت و مایعات مورد استفاده در خودرو و نیز ضایعات تولید شده به وسیله سایش قطعات
دارای ترکیبات شیمیایی هستند یا این مواد شیمیایی را از خود ساطع میکنند که در ایاالت کالیفرنیا به
عنوان موادی که منجر به بروز سرطان ،نارساییهای مادرزادی و دیگر بیماریها میگردد شناخته شدهاند.
در معرض این مواد قرار نگیرید و درصورت تماس بالفاصله محل را شستشو دهید.
اتصاالت ،پست ها و ديگر قطعات باتری  ۱۲ولتی حاوي سرب و ترکیبات سربی بوده و به مغز آسیب
میزند ،پس از کار با باتري دست هايتان را بشوييد ( fصفحه )402
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تعمیرو نگهداری کلی
لیست زیر موارد برنامه تعمیرونگهداری کلی میباشد که در فواصل زمانی مشخص شده در
"دفترچه اطالعات گارانتی مالک خودرو" یا "ضمیمه کتابچه راهنمای مالک خورو  /راهنمای برنامه
تعمیرونگهداری " قابل انجام است .توصیه میشود درصورت بروز هرمشکلی با نمایندگی مجاز
تویوتا یا تعمیرگاههای تخصصی مشورت نمایید.
محفظه موتور
موارد

روغن ترمز

مایع خنک کننده موتور

نکات مورد بررسی
آیا سطح روغن ترمز مناسب است؟ ( fصفحه )400
آیا سطح مایع خنک کننده موتور مناسب است؟ ( fصفحه )398

روغن موتور

آیا سطح روغن موتور مناسب است؟ ( fصفحه )395

سیستم اگزوز

دراین سیستم نباید دود یا صدای عجیبی وجود داشته باشد.

رادیاتور /کندانسور

رادیاتور و کندانسور باید بدون مواد خارجی باشند f( .صفحه )399

مایع شیشهشوی

آیا مایع شیشهشوی به اندازه کافی وجود دارد؟( fصفحه )401
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صندوق عقب
باتری  12ولتی

اتصاالت را بررسی نمایید f( .صفحه )402
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موارد

نکات مورد بررسی
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تجهیزات داخلی خودرو
موارد
پدال گاز

نکات مورد بررسی
پدال گاز باید به نرمی حرکت کند (بدون گیرکردن یا تالش زیاد برای
درگیر کردن پدال گاز)

مکانیزم "( "Parkپارک) گیربکس هیبریدی

درصورت پارک خودرو روی سطح شیبدار و قرار دادن دسته دنده در
موقعیت پارک  ،Pآیا از توقف ایمن خودرو اطمینان دارید؟

پدال ترمز

آیا پدال ترمز به نرمی حرکت میکند؟
آیا پدال ترمز فاصله مناسبی تا کف خودرو دارد؟(  fصفحه )504
آیا پدال ترمز دارای میزان مناسبی از آزادی حرکت است؟ (  fصفحه )504

ترمزها

حین درگیر بودن ترمزها ،خودرو نباید به یک سمت کشیده شود.
ترمزها باید عملکرد مؤثری داشته باشد.
پدال ترمزها نباید حالت اسفنجی داشته باشد.
حین درگیر بودن ترمزها ،نباید پدال ترمز بیش از اندازه نزدیک به کف
خودرو قرار گیرد.

پشت سری (صندلی جلو)

آیا پشت سری به نرمی حرکت میکند و بهطور محکم قفل میگردد؟

نشانگرها  /آژیرها
چراغها
ترمزدستی

آیا عملکرد نشانگرها و آژیرها به درستی انجام میشود؟
آیا تمام چراغها روشن میشوند؟
آیا پدال ترمزدستی به نرمی حرکت میکند؟
درصورت پارک خودرو در سراشیبی و درگیر بودن ترمز دستی (،)ON
آیا از توقف ایمن خودرو اطمینان دارید؟
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موارد

نکات مورد بررسی

کمربندهای ایمنی

آیا کمربندهای ایمنی به راحتی عمل میکند؟
کمربندهای ایمنی نباید صدمه دیده باشند.

صندلیها

آیا دکمههای تنظیم صندلی به درستی کار میکنند؟

غربیلک فرمان

آیا غربیلک فرمان به راحتی حرکت میکند؟
آیا غربیلک فرمان دارای میزان مناسبی از خالصی است؟
هیچ صدای غیرعادی نباید از غربیلک فرمان شنیده شود.

تجهیزات بیرونی خودرو
موارد

نکات مورد بررسی

درب موتور

آیا سیستم قفل درب موتور به درستی کار میکند؟

نشتی روغن

پس از پارک خودرو ،هیچ نشانهای از نشتی روغن نباید وجود داشته باشد.

الستیکها

آیا فشار باد الستیکها مناسب است؟
الستیک نباید صدمه یا سایش شدیدی داشته باشد.
آیا الستیکها براساس برنامه تعمیرونگهداری به درستی حرکت میکنند؟
مهرههای چرخ نباید شل باشند.

برف پاک کنهای شیشه جلو

هیچ گونه نشانهای از ترک خوردگی ،بریدگی ،سایش ،آلودگی و یا
تغییر شکل نباید در تیغههای برف پاک کن وجود داشته باشد.
تیغههای برف پاککن باید شیشه جلو را بدون خط انداختن یا پرش
تمیز نمایند.
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دربها /درب صندوق عقب

آیا دربها /درب صندوق عقب به راحتی عمل میکنند؟
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هشدار
درصورت فعال بودن سیستم هیبریدی
سیستم هیبریدی را غیرفعال نماییدو مطمئن شوید که قبل از انجام بررسیهای تعمیرونگهداری تهویه
مناسبی وجود دارد.
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بازرسی گازهای آالینده و برنامه تعمیرو نگهداری ()I/M
در چند ایالت خودروها دارای برنامه بازرسی گازهای آالینده هستند که شامل کنترل OBD
(عیبیابی درون خودرو) نیز میشود .سیستم  OBDبر عملکرد سیستم کنترل گازهای آالینده
نظارت دارد.

درصورت روشن شدن چراغ نشانگر وجود عیب
سیستم  OBDنشان میدهد که مشکلی درجایی از سیستم کنترل گازهای آالینده وجود دارد.
خودرو ممکن است نتواند در تست  I/Mموفق شود و نیاز به تعمیر داشته باشد .برای سرویس خودرو با
نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
درشرایط زیر ممکن است خودرو در تست  I/Mموفق نشود.
زمانی که باتری  12ولتی جدا یا خالی از شارژ شود.
کدهای اعالن آمادگی که حین رانندگی عادی تنظیم شدهاند پاک شوند.
همچنین با توجه به رفتارهای رانندگی شما ،کدهای اعالن آمادگی ممکن است به طور کامل تنظیم نشوند.
درصورت باز بودن درب باک سوخت.
چراغ نشانگر وجود عیب روشن شده که نشانگر نقص فنی موقتی است و ممکن است خودرویی در تست
 I/Mموفق نشود.
پس از چند مرحله رانندگی ،چراغ نشانگر وجود نقص هنوز روشن باقی مانده است

جهت آماده کردن خودرو برای تست کردن مجدد ،با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.

نگهداری و مراقبت

کد خطا در سیستم  OBDپاک نمیشود مگر اینکه خودرو  40مرتبه یا بیشتر رانده شود.
اگر خودرو در تست I/Mموفق نشود.
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پیشگیریهای مرتبط با نگهداریهای قابل انجام توسط مالک
در صورتي که موارد تعمير و نگهداري را خودتان انجام ميدهيد ،مطمئن شوید که موارد را به
ترتيب توضيحي در اين بخش ها انجام میدهيد.
موارد

شرایط باتری  12ولتی
( fصفحه )402

ابزارها و مواد
گريس
آچار فرانسه (براي پيچ هاي بست ترمينال باتری)

روغن ترمز  FMVSSشماره  116DOT3یا SAEJ1703

مقدار روغن ترمز ( fصفحه )400

پارچه یا دستمال کاغذی
قیف (فقط برای افزودن روغن ترمز استفاده میشود).

" مايع خنک کننده با عمر بسيار طوالني تويوتا " يا مایع خنک
کننده با کيفيت باالي مشابه بر پايه اتيلن گليکول ،غير سيليکات،
غيرآمين ،فاقد نيترات و فاقد بورات با تکنولوژي اسيد اورگانيک
هیبریدی با عمر طوالنی
ایاالت متحده آمریکا:
مقدار مایع خنک کننده و واحد کنترل " مايع خنک کننده با عمر بسيار طوالني تويوتا " از  %5۰مايع خنک کننده
نیرو  /موتور ( fصفحه )398
و  %۵۰آب دي يونيزه ترکیب شده است.
کانادا:
"مایع خنککننده با عمر طوالنی تویوتا" از  ٪۵۵مایع خنککننده و
 ٪۴۵آب دییونیزه ترکیب شده است.
قيف (فقط براي افزودن مايع خنک کننده استفاده ميشود)
مقدار روغن موتور( fصفحه )395

" روغن موتور اصلي تويوتا " يا مشابه
پارچه يا دستمال کاغذي
قيف (فقط براي افزودن روغن موتور استفاده ميشود)

فیوزها( fصفحه )425

فيوزهاي با آمپر مشابه فيوز اصلي

المپ چراغ ها ( fصفحه )428

المپ هايي با توان و تعداد مشابه با المپ اصلی
پيچ گوشتي چهارسو
پيچ گوشتي دوسو
آچار

رادیاتور  /کندانسور( fصفحه )399
فشار باد الستیک( fصفحه )416
مایع شیشه شوی ( fصفحه )401

گيج فشار الستيک
منبع هواي فشرده

آب يا مايع شيشه شوي حاوي ضديخ (براي استفاده در زمستان)
قيف (فقط براي افزودن آب یا مايع شيشه شوي استفاده ميشود)
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هشدار
محفظه موتور شامل مکانيزم ها و مايعات متعددی است که ممکن است ناگهان حرکت کرده ،داغشوند يا به
طور الکتريکي انرژي بگيرند .برای جلوگیری از صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ ،پیشگیریهای زیر را در نظر
بگیرید.
حين کار روي محفظه موتور
از خاموش بودن نشانگر " "READYمطمئن شوید.
دست ها ،لباس ها و ابزارها را از فن هاي محرک و تسمه موتور دور نگه داريد.
بالفاصله پس از خاموش کردن خودرو مراقب باشيد که به موتور ،رادياتور ،مانيفولد اگزوز و غيره دست نزنيد،
روغنها و ديگر مايعات نیز داغ هستند.
از قرار دادن چيزهايي که به راحتي ميسوزند همانند کاغذ و پارچه در محدوده محفظه موتور خودداري نماييد.
سیگار نکشید ،جرقه یا شعله منجر به آتش گرفتن سوخت میشود .گازهای سوخت قابل اشتعال هستند.
حين کار در نزديکي فن خنک کننده الکتريکی يا دريچه رادياتور
از قرارداشتن سوئيچ موتور در وضعيت خاموش " "OFFاطمينان حاصل نماييد .در صورت قرارداشتن
سوئيچ در وضعيت روشن " "ONاگر ايرکانديشن روشن شود و يا دماي مايع خنک کننده موتور باال رود،
فن الکتريکي به طور اتوماتيک روشن مي شود f( .صفحه )۳۹۹
عينک هاي ايمني
براي جلوگيري از برخورد اجسام در حال افتادن يا اسپري مايع به داخل چشم هايتان یا دیگر آسیبها  ،عينک
ايمني بزنيد.

در صورت پیاده کردن فیلتر تمیز کننده هوا
رانندگی حین پیاده کردن فیلتر تمیز کننده هوا منجر به سایش بیش از حد موتور بر اثر ورود گرد و خاک
درون هوا به موتور میگردد.

نگهداری و مراقبت

توجه
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درب موتور
قفل ضامن را از داخل خودرو آزاد کرده  ،درب موتور را باز کنيد.
 1اهرم ضامن قفل درب موتور را باال بکشيد.
درب موتور اندکی باال میرود.

 2اهرم نگهدارنده جانبي را به سمت باال فشار داده و
درب موتور را باال بياوريد.

هشدار
کنترل پيش از رانندگي
بسته و قفل شدن کامل درب موتور را کنترل نماييد.
اگر درب موتور به طور صحيح قفل نشود ،ممکن است حين حرکت ،ناگهان باز شده و منجر به تصادف
و در نهايت صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.

 7-۳نگهداري قابل انجام توسط مالک 393

قراردادن جک
درصورت استفاده از جک ،دستورالعملهای ارائه شده در کتابچه راهنما در مورد جک و جک
زدن به طور ایمن را انجام دهید .درصورت باال بردن خودرو با استفاده از جک ،آن را بهطور
صحیح زیر خودرو قرار دهید .قرار دادن نادرست جک به خودرو صدمه زده و منجر به آسیبهای
جسمی میگردد.
جلو

عقب

7
نگهداری و مراقبت

 .7-۳ 394نگهداري قابل انجام توسط مالک

محفظه موتور

جعبه فيوز ( fصفحه )425

رادیاتــور مایــع خنــک کننــده واحــد کنتــرل

درپوش مخزن روغن موتور ( fصفحه )396

نیــرو ( fصفحــه)398

گیج (میله اندازهگیری) سطح روغن موتور

کندانسور ( fصفحه )399

( fصفحه )395

فنخنککنندهالکتريکي

مخزن روغن ترمز ( fصفحه )400

مخزن مايع خنک کننده موتور

رادیاتور مایع خنک کننده موتور

( fصفحه )398

( fصفحه )398

مخزن مايع شيشه شوي ( fصفحه)401
واحد کنترل نیرو و مخزن مایع خنک کننده
( fصفحه )398
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روغن موتور

حين قرارداشتن موتور در دماي عملکردي ،آن را خاموش کنيد و با استفاده از گيج میزان روغن را کنترل
نماييد.
کنترل روغن موتور
 1خودرو را در مکاني مسطح پارک کنيد .پس از گرم شدن موتور و خاموش کردن آن و غیرفعال نمودن
سیستم هیبریدی 5 ،دقيقه منتظر بمانيد تا روغن به پايين موتور بازگردد.
 2پارچهای زیر گیج نگهداشته و گیج را بیرون بکشید.

 6گيج را تميزکرده و کام ً
ال جا بزنيد.
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 3گيج را تميز و پاک کنيد.
 4گيج را مجدد و کام ً
ال جا بزنید.
 5دستمالی زیر گیج نگه داشته و آن را بيرون کشيده ،سطح روغن را کنترل نماييد.
کم
متوسط
بيش از حد
شکل گيج بسته به نوع خودرو يا موتور متفاوت است.

 .7-3 396نگهداري قابل انجام توسط مالک
افزودن روغن موتور
اگر سطح روغن موتور زير يا نزديک عالمت کم
است ،روغن موتور مشابه درون موتور را به مخزن
بيافزاييد.

حتماْ نوع روغن را کنترل کرده و پيش از افزودن روغن ،وسایل مورد نياز را آماده سازيد.
انتخاب روغن موتور

 fصفحه 501

ميزان روغن
(کم  fپر)

( 1.5 L )1.6 qt.,1.3 Imp.qt

وسایل

قيف تميز

1

درپوش را در خالف جهت عقربههای ساعت چرخانده و پياده نماييد.

2

روغن موتور را آهسته افزوده و گيج را کنترل نماييد.

 3درپوش را در جهت عقربه هاي ساعت چرخانده و سفت کنيد.
مصرف روغن موتور
مقدار معینی از روغن موتور حين رانندگي مصرف ميشود .در موقعيت هاي زير  ،مصرف روغن افزايش يافته
و بايد بين فواصل تعمير و نگهداري ،روغن مجددا ً پر شود.
زماني که موتور جديد است ،به طور مثال مستقيماً پس از خريد خودرو يا تعويض موتور
اگر کيفيت روغن پايين است يا روغن با ويسکوزيته نامناسب استفاده ميشود.
حين رانندگي با دور موتور باال يا بار زياد يا حين رانندگي با افزایش و کاهش مداوم سرعت
کارکردن موتور به صورت درجا برای مدت طوالنی یا زمانی که به دفعات در ترافیک سنگین رانندگی
میکنید.
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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 .بنابراين از تماس طوالني و مکرر با روغن موتور اجتناب نماييد .براي تميز کردن روغن
سوخته از روي پوست آن را با آب و صابون کامال بشوييد
روغن سوخته و فيلتر روغن را به روش مناسب و ايمن دور بريزيد .روغن سوخته و فيلتر روغن را در زبالههاي
خانگي نريزيد و درون جوي آب يا روي زمين نياندازيد.
براي اطالع از نحوه دور ريختن يا بازيافت اين مواد ،با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد
روغن موتور سوخته را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
توجه
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جلوگيري از صدمه ديدن جدي موتور
سطح روغن را به طور مرتب کنترل نماييد.
حین تعويض روغن موتور
مراقب باشيد روغن موتور روي قطعات خودرو نپاشد.
از پرکردن بيش از حد خودداري نماييد ،در غير اين صورت موتور صدمه مي بيند.
هر بار درصورت تعویض روغن موتور ،سطح روغن روی گیج را کنترل نمایید.
پس از پرکردن روغن ،درپوش را کام ً
ال سفت نماييد.
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مایع خنک کننده موتور
مخزن مایع خنک کننده موتور
اگرحين سرد بودن سیستم هیبریدی ،سطح مايع خنک کننده بين خطوط ""Fو " "Lروي مخزن قرار دارد،
ميزان مايع خنک کننده کافي است.
درپوش مخزن
خط "( "Fپر)
خط "( "Lخالی)
اگر سطح مايع خنک کننده زير يا نزديک خط
" "Lاست ،تا رسيدن آن به خط " "Fمايع بيافزايد.
( fصفحه )491
مخزن مایع خنک کننده واحد کنترل نیرو
اگرحين سرد بودن سیستم هیبریدی ،سطح مايع خنک کننده بين خطوط ""FULLو " "LOWروي مخزن
قرار دارد ،ميزان مايع خنک کننده کافي است.
درپوش مخزن
"( "FULLپر)
"( "LOWخالی)
اگر سطح مايع خنک کننده زير يا نزديک خط ""LOW
است ،تا رسيدن آن به خط " "FULLمايع بيافزايد.
( fصفحه )491

انتخاب مايع خنک کننده
فقط از "مايع خنک کننده با عمر بسيار طوالني تويوتا" يا مايع خنک کننده مشابه کيفيت باال ،بر پايه اتيلن
گليکول ،فاقد آمين ،فاقد نيترات ،فاقد بورات با تکنولوژي اسيد اورگانيک هیبریدی با عمر طوالني استفاده نماييد.
ایاالت متحده آمریکا:
"مايع خنک کننده با عمر بسيار طوالني تويوتا" ترکيبي از  50%مايع خنک کننده و  50%آب دی یونیزه
شده است( .حداقل دما)-35 C ]-31 F[:
---

کانادا:

"مايع خنک کننده با عمر بسيار طوالني تويوتا" ترکيبي از  ۵۵%مايع خنک کننده و  45%آب دی یونیزه
شده است( .حداقل دما)-42 C ]-44 F[:
براي اطالع از جزئيات بيشتر در مورد مايع خنک کننده موتور ،با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
---
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اگر سطح مايع خنک کننده در مدت کوتاهي پس از پرکردن ،مجددا ً افت کرد.
به طور چشمي رادياتور ،شلنگها ،درپوشهای مخزن مایع خنک کننده واحد کنترل نیرو /موتور ،شیر تخليه
و واتر پمپ را کنترل نماييد.
درصورت عدم مشاهده نشتي ،براي کنترل نشتي سيستم خنک کننده و کنترل درپوش به نمايندگي مجاز
تويوتا مراجعه نماييد.

هشدار
وقتی سیستم هیبریدی داغ است.

از باز کردن درپوشهای مخزن مايع خنک کننده واحد کنترل نیرو /موتور خودداري نماييد.
ممکن است سيستم خنک کننده تحت فشار بااليي باشد و مايع خنک کننده داغ ممکن است به اطراف پاشيده
و منجر به صدمات جسمي جدي مانند سوختگي گردد.
توجه
حين افزودن مايع خنک کننده
مايع خنک کننده نه آب خالي و نه ضد يخ کامل است .باید ترکيب صحيحی از آب و ضد يخ براي
روانکاري مناسب و حفاظت از زنگ زدگي و يخ زدگي استفاده شود .مطمئن شويد که برچسب ضديخ يا
مايع خنک کننده را مطالعه نمودهاید.
اگر مايع خنک کننده پاشيد
مراقب باشيد بالفاصله آن را با آب بشوييد تا رنگ و قطعات صدمه نبينند.

رادياتور،کندانسور را کنترل کرده و هرگونه مواد خارجي را تمیز نمایید .اگر هرکدام از قطعات بيش از حد کثيف
است يا از شرايط آن مطمئن نيستید ،براي بازرسي خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.

هشدار
حين داغ بودن سیستم هیبریدی

از دست زدن به رادياتور و کندانسور خودداري نماييد ،چرا که اين قطعات داغ بوده و مي توانند منجر به صدمات
جسمي جدي نظير سوختگي شديد گردند.

نگهداری و مراقبت

رادياتور و کندانسور
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روغن ترمز
کنترل سطح روغن ترمز
سطح روغن ترمز باید بین خطوط "( "MAXحداکثر)
و "( "MINحداقل) روی مخزن باشد.
"( "MAXحداکثر)
"( "MINحداقل)

اضافه کردن روغن موتور
از کنترل و بررسی نوع روغن و آماده کردن موارد مورد نیاز اطمینان حاصل نمایید.
نوع روغن

روغن ترمز  FMVSSشماره  116DOT3یا SAEJ1703

مورد

قیف تمیز

روغن ترمز رطوبت هوا را جذب میکند.
وجود رطوبت بیش از اندازه در روغن ترمز خطرناک است و باعث کاهش بازده عملکرد ترمزگیری میگردد.
فقط از روغن ترمزی که اخیرا ً درب قوطی آن باز شده استفاده نمایید.

هشدار
حین پرکردن مخزن روغن ترمز
مراقب باشید زیرا روغن موتور برای دستان و چشم شما مضر است و به سطوح رنگ شده صدمه وارد میکند.
درصورت تماس روغن ترمز با دست یا چشم ،بالفاصله محل را با آب تمیز شستشو دهید در صورتی که
هنوز احساس ناراحتی میکنید به پزشک مراجعه نمایید.
توجه
درصورتی که سطح روغن ترمز در مخزن باال یا پایین باشد.
اندکی پایین رفتن سطح روغن به دلیل سایش لنتهای ترمز یا باال رفتن سطح روغن ترمز در مخزن
عادی است .درصورت نیاز به پرکردن مداوم مخزن ،این میتواند نشانه مشکل جدی در سیستم باشد.
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مایع شیشهشوی

درصورتی که شیشهشوی کار نمیکند یا پیغام
هشداری روی صفحه نمایش چند منظوره ظاهر شده
است ،ممکن است مخزن شیشه شوی خالی باشد.
مایع شیشه شوی اضافه کنید f( .صفحه )461

هشدار
حين افزودن مایع شيشه شوي
حين داغ بودن يا عملکرد سیستم هیبریدی از افزودن مایع شيشه شوي خودداري نماييد .چرا که مایع شيشه
شوي الکل دارد و ممکن است در صورت ريختن بر روي سیستم هیبریدی آتش بگيرد.
توجه

نگهداری و مراقبت

از افزودن هر مايعي بجز مايع شيشه شوي خودداري نماييد.
از آب صابون يا ضديخ موتور به جاي مايع شيشه شوي استفاده نکنيد.
انجام اين کار ممکن است منجر به خط افتادن روي رنگ خودرو شود.
رقيق کردن مايع شيشه شوي
شیشهشوی را به مقدار الزم با آب رقیق کنید.
برای اطالع از دمای انجماد ،برچسب بطری را مطالعه نمایید.
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باتری  12ولتی
موقعیت باتری

باتری  12ولتی در سمت راست صندوق عقب قرار
دارد.

پیاده کردن پوشش باتری  12ولتی

حین فشار دادن زبانه به سمت پایین ،پوشش
باتری  12ولتی را خارج کنید.

نصب پوشش باتری  12ولتی

پوشش را سوار کنید.
برای محکم شدن پوشش روی دیواره صندوق
عقب ،زبانه را باال آورید.
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بیرون باتری

مطمئن شويد که اتصاالت باتري زنگ نزده و اتصاالت ضعيف ،ترک يا بست هاي شل وجود ندارد.
اتصاالت
بست هاي پايين نگه دارنده.
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پیش از شارژ مجدد
حين شارژ از باتري گاز هيدروژن قابل اشتعال و انفجار تولید ميشود .بنابراين پيش از شارژ ،موارد زير
را در نظر بگیرید:
اگر حين سوار بودن باتري روي خودرو باتری  ۱۲ولتی را شارژ ميکنيد ،اتصال بدنه (منفی) را حتماً
جدا کنيد.
حين جدا کردن و اتصال کابلهای شارژ به باتري  ۱۲ولتی ،از قرارداشتن کليد شارژر در حالت خاموش
اطمينان حاصل نماييد.
پس از شارژ /اتصال مجدد باتری  12ولتی
بالفاصله پس از اتصال مجدد باتري  12ولتی ،ممکن است دربها با استفاده از سيستم کلید هوشمند باز
نشوند .در اين صورت ،از فرستنده کنترل از راه دور يا سوئیچ معمولی براي قفل کردن یا باز کردن قفل
درب ها استفاده نماييد.
حين قرارداشتن سوئيچ در وضعيت تجهيزات جانبي  ACCESSORYسیستم هیبریدی را فعال
نمایید .در صورت قرار داشتن سوئيچ در حالت خاموش ،ممکن است سیستم هیبریدی فعال نشود.
با اين وجود ،با تالش دوباره ممکن است سیستم هیبریدی عادی عمل کند.
توجه داشته باشید که وضعیت سوئیچ موتور توسط خودرو ثبت می شود .در صورت اتصال مجدد باتری
 ۱۲ولتی ،حالت سوئیچ سیستم هیبریدی را به حالت قبل از جدا کردن باتری  ۱۲ولتی باز میگرداند.
قبل از جدا کردن باتری  12ولتی از خاموش بودن موتور مطمئن شوید .در صورتیکه وضعیت سوئیچ
قبل از خالی شدن شارژ باتری  ۱۲ولتی را نمیدانید ،هنگام اتصال باتری بسیار دقت نمایید.
اگر سیستم ،حتی پس از چند بار استارت زدن فعال نشود ،با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
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هشدار
مواد شيميايي باتري  ۱۲ولتی
باتري  ۱۲ولتی حاوي اسيد سولفوريک خوردنده و سمي است و میتواند گاز هيدروژن قابل اشتعال و انفجار
تولید کند .براي کاهش خطر مرگ يا صدمات جسمي جدي  ،حين کار برروي يا در نزديکي باتري  ۱۲ولتی
پيشگيريهاي زير را در نظر بگیرید:
حين لمس اتصاالت باتري  ۱۲ولتی با ابزار جرقه ايجاد نکنيد.
از سيگار کشيدن يا روشن کردن کبريت در نزديکي باتري  ۱۲ولتی خودداري نماييد.
از تماس الکترولیت با چشمان ،پوست و لباس تان جلوگيري نماييد.
هرگز الکتروليت را تنفس نکرده يا قورت ندهيد.
حين کار در نزديکي باتري  ۱۲ولتی عينک ايمني بزنيد.
کودکان را از باتري  ۱۲ولتی دور نگه داريد.
مکان شارژ ايمن باتري
هميشه باتري  ۱۲ولتی را در مکان باز شارژ نماييد .از شارژ باتري در پارکينگ يا مکان بستهاي با تهویه نامناسب
خودداري نماييد.
نحوه شارژ مجدد باتری  12ولتی
از شارژ معمولی (شارژ آهسته  5آمپریا کمتر) استفاده نمایید.
درصورت شارژ سریع باتری ممکن است باتری  12ولتی منفجر گردد.
اقدامات اضطراري در ارتباط با الکتروليت
در صورت ورود الکتروليت به چشمان
چشم ها را با آب تميز به مدت حداقل  15دقيقه شسته و بالفاصله به مراکز پزشکي مراجعه نماييد.
در صورت امکان حين رفتن به مراکز پزشکي  ،با استفاده از اسفنج يا پارچه چشمان را مرطوب کنید.
در صورت پاشيدن الکتروليت روي پوست
محدوده را کام ً
ال با آب بشوئيد .در صورت احساس درد يا سوختگي  ،بالفاصله به مراکز پزشکي مراجعه نماييد.
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 نماييد.
درصورت قورت دادن اتفاقي الکتروليت
مقدار زيادي آب یا شير بنوشيد .بالفاصله به مراکز پزشکي مراجعه نماييد.
حین تعویض باتری  12ولتی

از باتری  12ولتی طراحی شده برای این خودرو استفاده نمایید بی توجهی ممکن است باعث ورود گاز (هیدروژن)
به قسمت سرنشین شده و منجر به بروز آتش سوزی یا انفجار گردد.
جهت تعویض باتری  12ولتی با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
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توجه
حین شارژ مجدد باتری  12ولتی
هرگز حین فعال بودن سیستم هیبریدی ،باتری  12ولتی را شارژ نکنید .همچنین مراقب باشید که تمام
تجهیزات جانبی خاموش باشند.
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الستیکها
الستيک ها را بر اساس برنامه تعمير و نگهداري و همچنین میزان سايش آجها تعويض يا جا به جا نماييد.
کنترل الستيک ها
آج جدید
نشانگر سایش آج
آج ساییده شده
محل نشانگر سايش آج به وسيله عالئم " "TWIیا " " و
غيره بر روي ديوارهاي هر الستيک نمايش داده مي شود.
وضعيت الستيک زاپاس و فشار آن را درصورت جابه جا
نکردن کنترل نماييد.
جابهجا نمودن الستيک ها
الستیکها را به ترتیب نمایشی در تصویر جابهجا
نمایید.
برای یکسان سازی سایش الستیک و کمک به افزایش
عمر الستیک ،تویوتا توصیه میکند در فاصله زمانی
مشابه با بازرسی الستیکها ،جابهجایی الستیکها را
انجام دهید.
پس از جابهجا کردن الستیکها ،سیستم هشدار فشار
باد الستیکها را فعال نمایید.

جلو
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سیستم هشدار فشار باد الستیک (درصورت مجهز بودن)
خودروی شما مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیک میباشد که با استفاده از سوپاپهای هشدار فشار باد
الستیک و فرستندهها پیش از بروز مشکل جدی ،فشار پایین باد الستیک را شناسایی میکند.
درصورت افت فشار باد الستیک تا زیر مقدار توصیه شده ،با روشن شدن چراغ هشدار و نمایش پیغام روی
صفحه نمایش ،راننده مطلع میشود f( .صفحه)۴۴۶
فشار باد الستیک به وسیله سیستم هشدار فشار باد الستیک
تشخیص داده میشود که روی صفحه نمایش چندمنظوره
نشان داده میشود.

7
نگهداری و مراقبت

نصب سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها
هنگام تعویض الستیکها یا چرخها ،سوپاپهای هشدار فشار باد و فرستندهها را نصب نمایید.
درصورت نصب سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندههای جدید ،کدهای  IDجدیدی در کامپیوتر
بخش هشدار فشار باد الستیک ثبت میشودو سیستم هشدار فشار باد الستیکها فعال میگردد .کدهای ID
سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها را توسط نمایندگی مجاز تویوتا ثبت کنید f( .صفحه )408
فعال کردن سیستم هشدار فشار باد الستیک
درشرایط زیر سیستم فشار باد الستیک را باید فعال نمایید:
درصورت تغییر فشار باد الستیک مانند زمانی که سرعت رانندگی تغییر میکند.
درصورت تغییر فشار باد الستیک مانند زمانی که سایز الستیک تغییر میکند.
زمانی که الستیک ها را جابهجا میکنید.
هنگام فعال کردن سیستم هشدار فشار باد الستیکها ،فشار باد الستیک حال حاضر به عنوان فشار مرجع
تنظیم میگردد.
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نحوه فعال سازی (مقدار دهی اولیه) سیستم هشدار فشار باد الستیک

 1خودرو را در مکان امنی پارک نمایید و سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش  offقرار دهید.
حین حرکت خودرو فعال سازی را نمیتوان انجام داد.
 2فشار باد الستیک را در سطح فشار باد الستیک سرد توصیه شده تنظیم نمایید f( .صفحه )505
از تنظیم فشار باد الستیک در سطح فشار باد الستیک سرد توصیه شده مطمئن شوید .بر اساس این
سطح فشار باد ،سیستم هشدار فشار باد الستیک فعال میشود.
 3سوئیچ موتور را در موقعیت روشن " "ONقرار دهید.
 4کلید صفرکردن سیستم هشدار فشار باد الستیک را
فشار داده و نگه دارید.
تا زمانیکه چراغ هشدار فشار باد الستیک  3مرتبه
به آرامی چشمک بزند.
درصورتی که سیستم هشدار فشار باد الستیکها
وضعیت هر الستیک را تشخیص دهد"----" ،
مخصوص فشار باد هر الستیک روی صفحه نمایش
چندمنظوره نشان داده خواهد شد.
حین مشخص شدن وضعیت هرالستیک ،فشار باد
هر الستیک روی صفحه نمایش چندمنظوره نشان
داده میشود.
 5خودرو را با سرعت حدود  )25MPH( 40KM/Hیا بیشتر به مدت  10دقیقه برانید .حین به اتمام
رسیدن مرحله فعال سازی ،فشار باد هر الستیک روی صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده میشود.
درصورت توقف خودرو به مدت طوالنی مانند پشت عالئم ترافیکی ،مرحله فعال سازی در مدت طوالنیتر از
 10دقیقه انجام میگردد.

ثبت کدهای ID

سوپاپ هشدار فشار باد الستیک و فرستنده مجهز به کد  IDخاصی میباشند .درصورت تعویض سوپاپ
هشدار فشار باد الستیک و فرستنده ،الزم است کد  IDثبت گردد.
این کد را توسط نمایندگی مجاز تویوتا ثبت نمایید.
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حين تعويض الستيک هاي خودرو
درمواقع زير الستيک ها بايد تعويض شوند:
اگر الستيک صدماتي نظير بريدگي ،پارگي يا ترک عميق داشته باشد به اندازهاي که نخها معلوم باشند،
باد کردگی نشانگر صدمات داخلي است.
الستيک مکررا ً باد خالي میکند يا پارگي و ديگر صدمات جایی هستند که نمیتوان آن را تعمیر کرد.
درصورتي که مطمئن نيستيد با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
تعویض الستیکها وچرخها (خودروهای مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیک)
درصورت ثبت نشدن کد  IDسوپاپ هشدار فشار باد الستیک و فرستنده ،سیستم هشدار فشار باد الستیک
به درستی کار نمیکند .پس از رانندگی حدود  10دقیقه ،چراغ هشدار فشار باد الستیک به مدت یک دقیقه
چشمک زده و برای نشان دادن وجود عیب در سیستم روشن باقی میماند.
عمر الستیک
هر الستيکي با عمر بيش از  6سال بايد توسط تکنسین ماهرکنترل شود؛ حتي اگر هرگز يا بسيار کم استفاده
شده يا صدمه واضحي روي آن ديده نشود.
کنترل دائمی فشار باد الستیکها (خودروهای مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیک)
سیستم هشدار فشار باد الستیک جایگزین کنترلهای دائمی فشار باد الستیک نمیباشد .از کنترل فشار باد
الستیکها به عنوان قسمتی از کنترلهای روزانه خودرو مطمئن شوید.
حداکثر بار روی هر الستیک
۱
کنترل نمایید حداکثر بار الستیک تعویض شده بیشتر از میزان وزن ناخالص محورها ( )GAWRنباشد محور
۲
جلو یا محور عقب ،هرکدام که بیشتر است.
درمورد میزان وزن ناخالص محورها ( ،)GAWRبرچسب تأییدیه
آن را مطالعه نمایید .برای دانستن حداکثر بار الستیک ،به قسمت
محدوده بار در حداکثر فشار باد الستیک سرد حک شده روی
دیواره الستیک مراجعه نمایید f( .صفحه )510
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انواع الستیکها
الستیکهای تابستانی
الستیکهای فصل تابستان ،بهترین الستیکهای قابل استفاده در سرعتهای باال است که برای رانندگی
در بزرگراهها در شرایط هوایی خشک مناسب است .به دلیل اینکه انواع الستیکهای تابستانی دارای
عملکرد کششی مانند الستیکهای زمستانی (یخ شکن) نیستند ،بنابراین الستیکهای تابستانی مناسب
رانندگی در جادههای پوشیده از برف یا یخ نمیباشند.
توصیه میشود برای رانندگی در جادههای پوشیده از برف یا یخ از الستیکهای زمستانی (یخ شکن)
استفاده نمایید .حین نصب الستیکهای زمستانی (یخ شکن) از تعویض چهار الستیک مطمئن شوید.
الستیکهای چهار فصل
الستیکهای چهار فصل جهت ارائه بهترین کشش در جاده های برفی طراحی شدهاندو برای رانندگی
در فصل زمستان و نیز تمام سال مناسب است .بااین وجود الستیکهای چهار فصل در مقایسه با
الستیکهای زمستانی (یخ شکن) در جادههای پر برف یا برف ذوب شده عملکرد کششی مناسبی ندارند.
همچنین الستیکهای چهارفصل در مقایسه با الستیکهای تابستانی هنگام رانندگی در بزرگراهها در
شتاب گیری و قابلیت هدایت خودرو ضعیفتر عمل میکنند.
الستیکهای زمستانی (یخ شکن)
توصیه میشود برای رانندگی در جادههای پوشیده از برف یا یخ ،از الستیکهای زمستانی (یخ شکن)
استفاده نمایید .درصورت نیاز به الستیکهای زمستانی ،از الستیکهایی با اندازه ،ساختار و ظرفیت بار
مشابه با الستیکهای اصلی نصب شده استفاده نمایید.
چون خودروی شما دارای الستیکهای رادیال به عنوان تجهیزات اصلی است ،مطمئن شوید که
الستیکهای زمستانی (یخ شکن) دارای ساختار رادیال باشند .از نصب الستیکهای میخ دار بدون
بررسی اولیه قوانین محلی و محدودیتهای آن خودداری کنید .الستیکهای زمستانی (یخ شکن) باید
روی تمام چرخها نصب گردد f( .صفحه )242
فعالسازی سیستم هشدار فشار باد الستیک (خودروهای مجهز به سیستم هشدار فشار باد
الستیک)
سیستم را با توجه به فشار باد تنظیم شده در سطح توصیه شده فعال سازی نمایید.
اگر آج الستیکهای یخشکن کمتر از ( 4 mm )0.16 in.ساییده شده است.
اثر الستیکها به عنوان الستیک یخشکن از بین رفته است.
اگر کلید صفر کردن هشدار فشار باد الستیک را به طور تصادفی فشار دهید (خودروهای مجهز
به سیستم هشدار فشار باد الستیک)
درصورت فعال سازی ،فشار باد الستیک را با توجه به سطح توصیه شده تنظیم کرده و سیستم هشدار فشار
باد الستیک را مجدد فعال سازی نمایید.
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شرایطی که باعث عملکرد نادرست سیستم هشدار فشار باد الستیکها میشود(خودروهای مجهز به
سیستم هشدار فشار باد الستیک)
درموارد زیر ،سیستم هشدار فشار باد الستیکها ممکن است به درستی کار نکند.
استفاده از چرخهای تویوتا غیر اصلی
تعویض الستیک با الستیکی غیر اصلی ()OE
تعویض الستیک با الستیکی که دارای سایز توصیه شده نمیباشد.
درصورت استفاده از زنجیر چرخ و غیره
درصورت استفاده از برچسب روی شیشهها که بر عملکرد سیگنالهای امواج رادیویی تأثیر میگذارد.
وجود برف یا یخ فراوان روی خودرو ،به ویژه در اطراف چرخها یا حفره چرخها
فشار باد الستیک بیشتر از مقدار توصیه شده باشد.
درصورت استفاده از الستیکهایی که مجهز به سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها نیستند.
درصورتی که کد  IDروی سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها در کامپیوتر هشدار فشار باد
الستیک ثبت نشده باشد.
شرایط زیر بر عملکرد الستیکها تأثیر میگذارد.
نزدیک به فرستنده تلویزیونی ،نیروگاه ،پمپ بنزین ،ایستگاه رادیویی ،صفحه نمایشهای بزرگ ،فرودگاه یا
دیگر ساختمانها که امواج رادیویی قوی یا نویز الکتریکی ایجاد میکنند.
همراه داشتن رادیوی قابل حمل ،تلفن همراه ،تلفن بیسیم یا دیگر دستگاههای ارتباطی بیسیم
اگر اطالعات وضعیت الستیک به دلیل شرایط امواج رادیویی به درستی نمایش داده نشود ،وضعیت صفحه
نمایش با رانندگی کردن و تغییر شرایط امواج رادیویی اصالح میگردد.
درصورت پارک خودرو ،زمان کافی برای اعالم هشدار هنگام استارت زدن یا خاموش کردن ممکن است افزایش یابد.
درصورت کاهش سریع فشار باد الستیکها ،به عنوان مثال ،زمان ترکیدن الستیک ،ممکن است سیستم
هشدار فعال نشود.
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عملکرد فعال سازی (مقدار دهی اولیه) (خودروهای مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیک)
پس از تنظیم فشار باد الستیکها از فعال بودن سیستم مطمئن شوید .قبل از تنظیم فشار باد الستیکها
یا فعال کردن سیستم از سرد بودن الستیکها مطمئن شوید.
اگر به طور تصادفی حین فعال سازی سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش" "OFFقرار دهید،در زمان بعدی
که سوئیچ موتور را در موقعیت روشن" "ONقرار میدهید نیازی به فشار دادن مجدد کلید صفر کردن برای
انجام عملکرد فعال سازی اتوماتیک نمیباشد.
درصورت فشار دادن تصادفی کلید صفر کردن زمانی که به عملکرد فعالسازی نیازی ندارید ،هنگام سرد
بودن الستیکها ،فشار باد الستیک را به میزان توصیه شده تنظیم کرده و مجدد عملکرد فعالسازی را
انجام دهید.
درصورت تشخیص وضعیت هر الستیک و نمایش داده نشدن فشار باد الستیک روی صفحه نمایش
چندمنظوره ،درصورت کم شدن فشار باد الستیک ،چراغ هشدار فشار باد الستیک روشن میشود.
عملکرد سیستم هشدار در سیستم هشدار فشار باد الستیک (خودروهای مجهز به سیستم
هشدار فشار باد الستیک)
بسته به شرایط فعال سازی عملکرد سیستم هشدار در سیستم هشدار فشار باد الستیک تغییر میکند .به
همین دلیل ،حتی اگر فشار باد الستیک به اندازه کافی به سطح پایین نرسد یا فشار باد الستیک بیشتر از
فشار تنظیم شده در زمان فعال سازی سیستم باشد ،ممکن است سیستم هشدار دهد.
درصورتی که فعال سازی سیستم هشدار فشار باد الستیک به درستی انجام نشود (خودروهای
مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیک )
درصورت رانندگی در جادههای ناهموار ممکن است عملکرد فعال سازی در مدت زمان طوالنی تری انجام گردد.
حین انجام فعال سازی ،درصورت امکان در جادههای هموار رانندگی کنید .بسته به محیط رانندگی و شرایط
الستیکها ،عملکرد فعالسازی در زمان  10دقیقه انجام میشود .اگر پس از  10دقیقه عملکرد فعال سازی
به پایان نرسید ،مدت بیشتری به رانندگی ادامه دهید.
درصورتی که پس از یک ساعت رانندگی ،فشار باد هر الستیک نمایش داده نشود ،روشهای زیر را انجام دهید.
خودرو را در محل امنی به مدت  20دقیقه پارک کنید .سپس به طور مستقیم در مواقعی (با چرخش به
سمت راست و چپ) با سرعت ( 40km/h )25mphیا بیشتر حدود  10تا  20دقیقه برانید.
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با این وجود ،درشرایط زیر فشار باد الستیک ثبت نشده و سیستم به درستی عمل نمیکند .فعال
سازی را مجدد انجام دهید.
درصورت عملکرد کلید صفر کردن هشدار فشار باد الستیک ،چراغ هشدار فشار باد الستیکها  3مرتبه
چشمک نمیزند.

حین رانندگی پس از انجام فعال سازی ،چراغ هشدار فشار باد الستیک به مدت یک دقیقه
چشمک زده و سپس روشن باقی میماند.
اگر فشار باد هر الستیک هنوز نمایش داده نمیشود ،جهت بررسی سیستم به نمایندگی مجاز
تویوتا مراجعه نمایید.
تأییدیه سیستم هشدار فشار باد الستیک
FCCID: HYQ23AAP
FCCID:HYQ23AAN
FCCID: HYQ23AAC
توجه:
اين وسيله مطابق با بخش  15از قوانين  FCCاست .عملکرد در معرض دو شرط زير است)1(:اين وسيله
منجر به تداخالتی مضر نميگردد ،و ( )2اين وسيله هرگونه تداخل دريافتي شامل تداخلهایی که منجر به
عملکرد ناخواسته ميگردد را ميپذيرد.

هشدار FCC

هرگونه تغییر و دستکاری در این دستگاهها توسط اشخاص میتواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر برای
استفاده از این دستگاهها شود.

توجه:

اين وسيله مطابق با بخش  15از قوانين  FCCاست .عملکرد در معرض دو شرط زير است)1(:اين وسيله
منجر به تداخالتی مضر نميگردد ،و ( )2اين وسيله هرگونه تداخل دريافتي شامل تداخلهایی که منجر به
عملکرد ناخواسته ميگردد را ميپذيرد.

هشدار FCC

هرگونه تغییر و دستکاری در این دستگاهها توسط اشخاص میتواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر برای
استفاده از این دستگاهها شود.

نگهداری و مراقبت

FCCID:PAXPMVCO15
FCCID:PAXPMVCO10
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هشدار
حين بازرسي يا تعويض الستيک ها

براي جلوگيري از تصادف ،پيشگيري هاي زير را در نظر بگیرید:
عدم توجه به موارد زير میتواند منجر به صدمه ديدن بخش انتقال نیرو و همچنين کنترل خطرناک خودرو و
تصادف با نتيجه صدمات جسمي جدي و حتي مرگ گردد.
از الستيک هاي با ساخت ،مدل يا طرح آج متفاوت با هم استفاده نکنيد.
همچنین الستیکها با سایش آج متفاوت را با هم استفاده نکنید.
فقط از سایز الستيک توصيه شده تويوتا استفاده کنيد.
از الستيک هاي با ساختار متفاوت (رادیال ،دوجهته یا دوجهته مورب) با هم استفاده نکنید.
از الستيک هاي تابستانی ،چهارفصل و زمستانی با هم استفاده نکنید.
از الستيک هاي دست دوم استفاده نکنید.

اگر نمی دانید الستیک ها قب ً
ال کجا استفاده شده اند ،از آنها استفاده نکنید.
فعال سازی سیستم هشدار فشار باد الستیک (خودروهای مجهز به سیستم هشدار فشار باد
الستیک)
بدون اینکه ابتدا فشار باد الستیکها را در سطح توصیه شده تنظیم نمایید ،از فعال کردن کلید صفر
کردن هشدار فشار باد الستیک خودداری نمایید .درغیر این صورت ،اگر فشار باد الستیک کم باشد ،چراغ
هشدار فشار باد الستیک ممکن است روشن نشود یا اگر فشار باد الستیک نرمال باشد ممکن است این
چراغ روشن شود.
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تعمیر یا تعویض الستیکها ،چرخها ،سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک ،فرستندهها و
درپوش سوپاپ الستیک (خودروهای مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیک)
هنگام نصب یا پیاده کردن چرخها ،الستیکها یا سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها،
درصورت صدمه دیدن سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها با نمایندگی مجاز تویوتا
تماس بگیرید ،درغیر این صورت به درستی آن را نصب یا پیاده نمایید.
هنگام تعویض درپوش سوپاپهای الستیک ،از سوپاپهای غیر اصلی (توصیه نشده) استفاده نکنید،
زیرا درپوش ممکن است دچار چسبندگی شود.
از صدمه زدن به سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها خودداری نمایید.
(خودروهای مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیکها)
درصورت تعمیر الستیک با استفاده از چسب مایع ،ممکن است سوپاپ هشدار فشار باد الستیک
وفرستندهها به درستی کار نکنند .درصورت استفاده از چسب مایع ،بالفاصله با نمایندگی مجاز تویوتا یا
تعمیرگاههای مجاز تماس بگیرید .حین تعویض الستیک ،از تعویض سوپاپ هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها
مطمئن شوید f( .صفحه )407
رانندگي در جاده هاي ناهموار
حين رانندگي در جاده هاي ناهموار با سطح شل يا پر دست انداز بسيار دقت کنيد .اين شرايط مي تواند منجر
به کم شدن فشار باد الستيک و کاهش ضربهگیری الستيک ها گردد .به عالوه رانندگي در جادههاي
پر دست انداز میتواند به خود الستيک ها نيز صدمه زده ،منجر به آسيب ديدن بدنه و چرخ هاي
خودرو گردد.
اگر فشار باد هرکدام از الستيک ها حين رانندگي کم شد
به رانندگي ادامه ندهيد ،در غير اين صورت الستيک و /یا چرخ صدمه ميبيند.
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فشار باد الستیک
فشار باد الستیک

فشار باد توصیه شده الستیک سرد و سایز الستیک
بر روی برچسب اطالعات بار و الستیک حک شده
است f( .صفحه )505
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نحوه تنظیم و بررسی فشار باد الستیک
سوپاپ الستیک
گیج فشار باد الستیک

1
2
3
4
5
6

درپوش سوپاپ الستیک را خارج کنید.
سر گیج فشار را روی سوپاپ الستیک فشار دهید.
درجه نشان داده شده گیج فشار را بخوانید.
اگر فشار باد الستیک در سطح توصیه شده نمیباشد ،فشار باد الستیک را تنظیم کنید.
درصورت اضافه کردن بیش از اندازه باد به الستیک ،با فشار دادن وسط سوپاپ  ،باد الستیک را خالی کنید.
پس از اتمام اندازهگیری و تنظیم فشار باد الستیک ،با استفاده از مخلوط آب صابون در اطراف سوپاپ،
آن را از نظر نشتی بررسی نمایید.
درپوش سوپاپ را درجای خود قرار دهید.
7
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فواصل زمانی بررسی فشار باد الستیک
هردو هفته یا حداقل هریک ماه فشار باد الستیکها را کنترل نمایید.
کنترل و بررسی چرخ زاپاس را فراموش نکنید.
تأثیرات فشار باد نادرست.
رانندگي با الستيکهای با باد نادرست منجر به صدمات زير مي گردد:
کاهش کارايي سوخت
کاهش عمر مفيد الستیک
کاهش ايمني
صدمه ديدن بخش محرک و انتقال نیرو
اگر الستيک ها به باد دادن مکرر نياز دارند ،آنها را در نمايندگي مجاز تويوتا کنترل نماييد.
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دستورالعمل کنترل فشار باد الستيک
حين کنترل باد الستيک موارد زير را مد نظر قراردهيد:
فشار الستيک را حين سردبودن کنترل نماييد.
اگر خودرو حداقل به مدت  3ساعت پارک شده يا بيش از  1.5 kmیا  1 mileبا آن رانندگي نکرده ايد،
فشار باد صحيح الستيک سرد را اندازهگیری کنید.
هميشه از گيج فشار استفاده نماييد.
ظاهر الستيک مي تواند گمراه کننده باشد .عالوه بر اين  ،فقط چند درجه پایین بودن فشار باد الستیک
ميتواند بر کيفيت رانندگي و کنترل خودرو تاثير بگذارد.
از کم کردن باد الستيک پس از رانندگي خودداري نماييد .باال بودن فشار الستيک پس از رانندگي عادي است.
هرگز از ظرفيت بار خودرو تجاوز نکنيد.
وزن سرنشينان و بارها بايد به نحوي قرار گيرد که خودرو تعادل داشته باشد.

هشدار
فشار صحيح براي حفظ عملکرد الستيک حائز اهميت است.

الستيک ها را به طور صحيح باد کنيد .در غير اين صورت  ،ممکن است اتفاقات زير رخ داده و منجر به تصادف
و در نتيجه آن صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد:
سايش بيش از حد
سایش ناهموار
فرمانگیری ضعیف
منفجر شدن الستیک در صورت داغ شدن بيش از حد الستیکها
آب بندي ضعيف مهرههاي الستيک
تغيير شکل چرخ و  /یا جدا شدن الستيک
امکان باالي صدمه ديدن الستيک براثر خطرات جادهای
توجه

حين بازرسي و تنظيم باد الستيک
از قراردادن درپوش سوپاپ بر روي آن اطمينان حاصل نماييد.
بدون درپوش سوپاپ آشغال و رطوبت وارد سوپاپ شده و منجر به نشتي هوا ميگردد  ،که مي تواند منجر به
تصادف گردد .در صورتي که درپوش گم شده است  ،در اولين فرصت ممکن آن را تعويض نماييد.
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چرخ ها
ن را تعويض نماييد .در غير اين
اگر چرخ خم شده ،ترک خورده يا به شدت زنگ زده ،بايد آ 
صورت ،ممکن است الستيک از چرخ جدا شده و منجر به از دست دادن کنترل خودرو شود.
انتخاب چرخ
حين تعويض چرخ ها ،مراقب باشيد که چرخهای تعویض شده ظرفيت بار ،قطر ،عرض لبه و اين ست
( *)insetيکسان داشته باشند.
تعويض چرخ بايد در نمايندگي مجاز تويوتا انجام شود.
* :شناخته شده به صورت "آفست "offset
تويوتا استفاده از موارد زير را توصيه نميکند:
چرخ هايي با اندازه یا نوع متفاوت
چرخ هاي دست دوم
چرخ هاي خم شده که مجددا ً صاف شدهاند.
پيشگيري هاي مرتبط با چرخ با رینگ آلومينيومي (درصورت مجهز بودن)

تعویض چرخها(خودروهای مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیکها)
چرخهای خودرو مجهز به سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها میباشند که اجازه میدهد
قبل از بروز حوادثی که باعث کم شدن فشار باد الستیک میشود سیستم هشدار فشار باد الستیک ،هشدار
دهد .هرزمان که چرخها تعویض شوند ،سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها باید نصب شوند.
( fصفحه )407
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از مهره چرخ و آچار چرخ تويوتا ،طراحي شده براي چرخ هاي با رینگ آلومينيومي استفاده کنيد.
حين جا به جا کردن ،تعمير و تعويض الستيکها ،پس از (1600 km )1000 milesرانندگی ،سفت بودن
مهرههای چرخ را کنترل نماييد.
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 تويوتا يا مشابه و چکش الستيکي يا پالستيکي
استفاده نماييد.
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هشدار
حين تعويض چرخ ها

از الستيک های دارای اندازهای بجز موارد توصیه شده در کتابچه راهنما استفاده نکنيد ،چرا که منجر به از
دست دادن کنترل خودرو مي گردد.

حین پنچرگیری چرخهای تیوپلس ،از تیوپ داخلی استفاده نکنيد .اين کار میتواند منجر به تصادف ،صدمات
جسمي جدي و حتي مرگ گردد.

حين نصب مهره هاي چرخ

مراقب باشيد که مهرهها به شکل سمت باریک به داخل
طراحی شدهاند .نصب مهرهها به شکل سمت باریک به بیرون
میتواند منجر به شکستن چرخ و در نتيجه بيرون آمدن چرخ
حين رانندگي شود که خود ميتواند منجر به تصادف ،صدمات
جسمي جدي و حتي مرگ گردد.

هرگز روي مهره ها يا پيچ هاي چرخ روغن يا گريس نماليد.
روغن يا گريس میتواند منجر به سفت شدن بيش از حد مهره ها و در نتيجه صدمه ديدن پيچ ها يا ديسک
هاي چرخ گردد .عالوه براين ،روغن يا گريس ممکن است منجر به شل شدن مهرهها چرخ و بيرون آمدن
چرخ گردد ،که میتواند باعث تصادف ،صدمات جسمي جدي و حتي مرگ گردد .روغن و گريس را از روي
مهره ها و پيچ هاي چرخ تميز کنيد.
توجه
تعویض سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها (خودروهای مجهز به سیستم هشدار
فشار باد الستیک)
به دلیل تأثیر داشتن تعویض یا تعمیر الستیکها بر سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها،
الستیکها را توسط نمایندگیمجاز تویوتا یا دیگر تعمیرگاههای مجاز سرویس نمایید.
همچنین برای خرید سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
مطمئن شوید درخودرو از چرخهای اصلی تویوتا استفاده شده است .سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و
فرستندهها ممکن است با چرخهای غیر اصلی به درستی کار نکنند.
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فيلتر تهویه هوای مطبوع
براي حفظ عملکرد موثر سيستم تهویه هوای مطبوع ،فيلتر بايد مرتب تعويض شود.
روش پياده کردن
 1سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش  OFFقرار دهید.
 2جعبه داشبورد را بازکرده و پوشش جعبه داشبورد در
داخل جعبه داشبورد را پیاده کنید.

 3پوشش فیلتر را بردارید.
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f

 4فیلتر سیستم تهویه هوای مطبوع را پیاده کرده و آن
را با فیلتر جدید تعویض نمایید.
عالمت " " UPروی فیلتر باید به سمت باال باشد.
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فواصل زمانی کنترل
فيلتر تهویه هوای مطبوع را بر اساس برنامه تعمير و نگهداري بازرسي و تعويض نماييد .در مناطق پر گرد
و خاک يا با ترافيک سنگين ،ممکن است تعويض فيلتر زودتر از موعد مقرر ،ضروري باشد( .توصیه میشود
جهت آشنایی با اطالعات برنامه تعمیر و نگهداری به"راهنمای برنامه تعمیر و نگهداری" یا "ضمیمه کتابچه
راهنمای مالک خودرو" مراجعه نمایید).
کاهش شديد خروج هوا از دريچه هاي خروجي
فيلتر مسدود شده است .آن را کنترل کرده و در صورت لزوم تعويض نماييد.
توجه
حين استفاده از تهویه هوای مطبوع
هميشه مطمئن شويد که فيلتر نصب شده است.
استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع بدون فيلتر میتواند منجر به صدمه ديدن سيستم گردد.
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باتري سوئیچ الکترونیکی
در صورت خالي شدن باتري ،آن را تعويض نماييد.
به وسایل زير احتياج داريد:
پيچ گوشتي دوسو
پيچ گوشتي دوسو کوچک
باتري ليتيومي CR2032

تعويض باتري

 1سوئیچ معمولی را خارج کنید.

 2درپوش را بر داريد.
براي جلوگيري از صدمه ديدن کليد ،نوک پيچ گوشتي
را با پارچه بپوشانيد.

نگهداری و مراقبت

 3باتری خالی را خارج کنید.
باتری جدید را به شکل سمت " "+رو به باال ،سوار
کنید.

7

 .7-3 424نگهداري قابل انجام توسط مالک
از باتری لیتیومی  CR2032استفاده نمایید.
باتري را ميتوان در نمايندگي مجاز تويوتا ،فروشگاه های لوازم الکتريکي يا تجهيزات دوربين
خريداري نماييد.
برای تعویض باتری فقط از نوع مشابه توصيه شده توسط کارخانه سازنده استفاده نماييد.
باتريهاي کهنه را براساس قوانين محلي دور بريزيد.
اگر باتري سوئیچ خالي شده باشد
عالئم زير رخ مي دهد:
سیستم کلید هوشمند و فرستنده کنترل از راه دور بیسیم (ریموت کنترل) به درستی عمل نخواهد کرد.
محدوده عملکردي کاهش مي يابد.

هشدار
باتري و قطعات پياده شده

اين قطعات بسيار کوچک بوده و در صورت خورده شدن توسط کودکان  ،مي توانند منجر به خفگي شوند .اين
قطعات را از دسترس کودکان دور نگه داريد .عدم توجه به اين موارد میتواند منجر به صدمات جسمي جدي
و يا حتي مرگ گردد.
توجه
براي عملکرد عادي پس از تعويض باتري
براي جلوگيري از صدمات ،پيشگيري هاي زير را در نظر بگیرید:
هميشه با دستان خشک کار کنید.
رطوبت مي تواند منجر به زنگ زدن باتري گردد.
از دست زدن يا جا به جا کردن قطعات درون فرستنده کنترل از راه دور خودداري نماييد.
از تاکردن اتصاالت باتري خودداري نماييد.
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کنترل و تعويض فيوزها
اگر سيستم هاي الکتريکي عمل نميکنند ،ممکن است يکي از فيوزها سوخته باشد .در اين
صورت فيوزها را کنترل و تعويض نماييد.
 1سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش ( )offقرار دهید.
 2درپوش جعبه فیوز را باز کنید.
محفظه موتور (تیپ )B
			
محفظه موتور (تیپ )A

زبانه را کشیده و درپوش را بلند کنید.

زبانه را کشیده و درپوش را بلند کنید.

زیر جلو داشبورد سمت راننده
7
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درپوش را باز نمایید.
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 3با استفاده از ابزار فيوز کش فیوز را پياده کنيد.
فقط فيوزهاي تیپ  Aرا ميتوان با ابزار فيوزکش بيرون
آورد.

 4سوختن فیوز را کنترل کنید.
		
تیپ 		A

تیپ B

تیپ C

فيوز عادي
فيوز سوخته
تیپ  Aو :B
فيوز سوخته را با فيوز جديد داراي آمپر مشابه تعويض نماييد .آمپر فيوزها را مي توان روي درب جعبه
فيوز يافت.
تیپ :C
با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
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پس از تعويض فيوز
اگر حتي پس از تعويض فيوز باز هم چراغ روشن نميشود ،المپ چراغ بايد تعويض شود f( .صفحه )428
اگر فيوز دوباره سوخت ،براي بازرسي خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
درصورتي که مدار بيش از حد بار دارد.
فيوز میسوزد تا از آسیب سیمکشی جلوگیری کند.
درصورت تعویض المپ چراغها
تویوتا توصیه میکند از محصوالت اصلی تویوتا طراحی شده برای این خودرو استفاده نمایید .زیرا برای
جلوگیری از بار اضافی مدار باید المپهای توصیه شده را به مدار متصل نمایید ،همچنین قطعات غیراصلی
یا قطعاتی که برای این خودرو طراحی نشدهاند ممکن است غیرقابل استفاده باشد.

هشدار
جلوگيري از آسيب ديدن سيستم ها و آتش سوزی خودرو

پيشگيريهاي زير را در نظر بگیرید:

عدم توجه به موارد زیر مي تواند منجر به صدمه ديدن خودرو ،آتش سوزي و صدمات جسمي گردد.
هرگز از فيوزي با آمپر باالتر از مقدار مشخص شده يا جسمی دیگر به جاي فيوز استفاده نکنيد.
هميشه از فيوزهاي اصلي تويوتا يا مشابه استفاده کنيد.
هرگز فيوز را با سيم حتي براي مدتي کوتاه جایگزین نکنيد.
از دستکاري فيوزها یا جعبه فيوز خودداري نماييد.

پيش از تعويض فيوز
در صورتي که سيستم بار بيش از حد دارد ،در اولین فرصت ممکن براي شناسایی و تعمير سیستم به نمايندگي
مجاز تويوتا مراجعه نماييد.

نگهداری و مراقبت

توجه
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المپ چراغ ها
المپ چراغ هاي زير را خودتان میتوانید 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.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تعویض المپ چراغهای دیگر ،با نمایندگی مجاز تویوتا تماس
حاصل نمایید.
آمادگي براي تعويض المپ چراغ
ولتاژ المپ چراغ هاييکه ميخواهيد تعويض شوند را کنترل نماييد f( .صفحه )506
موقعیت المپ ها
جلو

عقب

چراغهای نور باالی جلو /چراغهای
روشنایی روز (المپ هالوژن)
چراغهای نور پایین جلو
چراغهای شبرنگ جلو
چراغهای راهنمای جلو /چراغهای کوچک
(پارکینگ) (نوع المپی)

چراغهای دنده عقب
چراغهای راهنمای عقب
چراغهای شبرنگ عقب /چراغهای عقب/
چراغهای ترمز
چراغهای پالک راهنمایی و رانندگی
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تعويض المپ چراغها
چراغهای نور باالی جلو /چراغهای روشنایی روز (المپهالوژنی)
 1پایه المپ را در خالف حرکت عقربههای ساعت
بچرخانید.

 2حیــن فشــار دادن ضامــن قفــل کانکتــور ،المــپ را
بیــرون بکشــید.

 3برای نصب کردن ،عکس مراحل فوق عمل نمایید.

7
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چراغهای نور پایین جلو
 1پایه المپ را در خالف حرکت عقربههای ساعت
بچرخانید.

 2حین فشار دادن ضامن قفل کانکتور ،المپ را بیرون
بکشید.

 3برای نصب کردن ،عکس مراحل فوق عمل نمایید.
چراغهای شبرنگ جلو
 1پایه المپ را در خالف حرکت عقربههای ساعت
بچرخانید.

 2المپ چراغ را خارج کنید.

 3برای نصب کردن ،عکس مراحل فوق عمل نمایید.
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چراغهای راهنمای جلو (نوع المپی)
 1برای داشتن فضای کافی برای انجام کار ،غربیلک
فرمان را بچرخانید تا چرخ جلو از المپ تعویضی
دورتر قرار گیرد.
درصورت تعویض المپ چراغ سمت راست ،غربیلک
فرمان را به چپ بچرخانید ،و درصورت تعویض
المپ چراغ سمت چپ ،غربیلک فرمان را به راست
بچرخانید.
 2پیچهای الیه گلگیر را باز نمایید.

 4الیه گلگیر را کمی بیرون آورید و پایه المپ را در
خالف حرکت عقربههای ساعت بچرخانید.
 :*1خودروهای فاقد چراغهای روشنایی روز LED
 :*2خودروهای مجهزبه چراغهای روشنایی روز LED

7
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 3بست الیه گلگیر را پیاده کنید.
پس از چرخاندن بست ،تازمان متوقف شدن ،بست
را بکشید.
مجدد بست را بچرخانید ،و سپس بست را بیرون
بکشید.
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 5المپ چراغ را خارج کنید.

 6برای نصب کردن ،عکس مراحل فوق عمل نمایید.

چراغهای شبرنگ عقب  /چراغهای عقب /چراغهای ترمز و چراغهای راهنمای عقب
 1درب صندوق عقب را بازکرده و بستهای پوشش
داخلی صندوق عقب را پیاده کنید f( .صفحه )436

 2حین فشار دادن قالب ،قالب را بکشید.

 3بخشی از پوشش داخلی صندوق عقب را جدا
کنید.
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 4پایه المپ را در خالف حرکت عقربههای ساعت
بچرخانید.
چراغ راهنمای عقب
چراغ شبرنگ عقب  /چراغ عقب /چراغ ترمز

 5المپ چراغ را جدا کنید.
چراغ راهنمای عقب
چراغ شبرنگ عقب  /چراغ عقب /چراغ ترمز

 6برای نصب کردن ،عکس مراحل فوق عمل نمایید.
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چراغهای دنده عقب
 1درب صندوق عقب را بازکرده و بستها را پیاده کنید.
( fصفحه  .)436سپس قسمتی از پوشش پنل
صندوق عقب را جدا کنید.

 2حین فشار دادن ضامن قفل ،کانکتور را جدا نمایید.

 3پایه المپ را در خالف حرکت عقربههای ساعت
بچرخانید.

 4المپ چراغ را جدا کنید.

 5برای نصب کردن ،عکس مراحل فوق عمل نمایید.
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چراغهای پالک راهنمایی و رانندگی
 1پوشش را خارج کنید.
برای جلوگیری از صدمه دیدن خودرو ،سرپیچ
گوشتی را با نوار چسب بپوشانید.

 2پوشش چراغ را خارج کنید.
سرپیچ گوشتی تخت را پشت زبانه پوشش چراغ قرار
دهید و مطابق شکل پیچ گوشتی را بچرخانید تا
پوشش چراغ جدا شود.
برای جلوگیری از صدمه دیدن خودرو ،سرپیچ گوشتی
را با نوار چسب بپوشانید.

 3المپ چراغ را پیاده کنید.
7
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 4برای نصب کردن ،عکس مراحل فوق عمل نمایید.
المپهای زیر را تعویض کنید.
درصورت سوختن هرکدام از المپ های زیر ،آن را توسط نمایندگی مجاز تویوتا تعویض نمایید.
المپ چراغهای روشنایی روز (نوع )LED
المپ چراغهای ترمز باال
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المپ چراغهای LED
چراغهای روشنایی روز (نوع  )LEDو چراغهای ترمز باال دارای المپهای  LEDهستند ،اگر المپهای LED
بسوزند برای تعویض آنها به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
رطوبت جمع شده داخل قاب چراغها
اندکی رطوبت جمع شده داخل قاب چراغهاي جلو بيانگر نقص نيست.
براي اطالع از جزئيات در موقعیتهای زير با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد:
قطرات بزرگ جمع شده داخل قاب چراغها
آب جمع شده درون چراغ هاي جلو
پیاده کردن و نصب بستهای روکش و پوشش پنل صندوق عقب
پیاده کردن
نصب کردن

درصورت تعویض المپ چراغها
( fصفحه)427

هشدار
تعويض المپ چراغ ها

چراغ ها را خاموش نماييد .بالفاصله پس از خاموش کردن المپ چراغ را تعویض نکنید.
المپ ها بسيار داغ شده و ممکن است منجر به سوختگي شوند.
بدون دستکش به شيشه المپ چراغ دست نزنید .اگر دست زدن به آن الزامي است آن را با پارچه خشک
تميز نگه دارید و اجازه ندهيد رطوبت يا چربي با المپ تماس پيدا کند .همچنین ،اگر المپ خراشیده شده
یا زمین خورده است ،ممکن است ترک خورده یا بشکند.

المپ چراغها و قطعات نگهدارنده آنها را محکم نمایید .عدم توجه به این مورد میتواند منجر به صدمه دیدن
در اثر داغ شدن ،آتشسوزی یا ورود آب به چراغ جلو گردد که ممکن است منجر به صدمه دیدن چراغهای
جلو یا جمع شدن رطوبت در قاب چراغها شود.

برای جلوگیری از صدمه یا آتش سوزی

مطمئن شوید که المپها محکم قرار داده شده و قفل شدهاند.
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چراغ هاي فالشر (احتیاط)
حین توقف اضطراری خودرو در جاده به دلیل نقص فنی و غیره ،چراغهای فالشر به رانندگان دیگر
هشدار میدهند.
کلید را فشار دهيد.
تمام چراغ هاي راهنما چشمک خواهند زد.
براي خاموش کردن چراغ های راهنما ،کلید را يکبار
ديگر فشار دهيد.

چراغ هاي فالشر (احتیاط)
اگر حین غیرفعال بودن سیتسم هیبریدی به مدت طوالنی از چراغهای فالشر استفاده شود( ،درصورتی
که نشانگر " "READYروشن نمیباشد) ،ممکن است باتری  12ولتی خالی شود.
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موقعيت اضطراري
اضطراري
خودرو در
توقف مواقع
خودرو در
توقفلزوم
لزومصورت
در
فقط در مواقع اضطراري وقتی امکان توقف خودرو به صورت عادي نیست  ،خودرو را به روش زير متوقف
نماييد :
 1هردو پا را محکم بر روي پدال ترمز قرار داده و فشاردهيد.

با این تصور که نیروی مورد نیاز برای توقف خودرو افزایش پیدا میکند از پمپ کردن (پا زدن) مکرر پدال
ترمز خودداری نمایید.

 2دنده را در حالت خالص  Nقرار دهيد.

اگر دنده در حالت خالص  Nقرار گرفت

 3پس از کاهش سرعت ،خودرو را در مکاني ايمن متوقف نماييد.
 4سیستم هیبریدی را غیرفعال کنید.
اگر دنده در حالت خالص  Nقرار نمي گيرد.

 3به فشاردادن پدال ترمز با هر دو پا ادامه دهيد تا سرعت خودرو تا جاي ممکن کاهش يابد.
 4برای غیرفعال کردن سیستم هیبریدی ،سوئیچ
موتور را به مدت  2ثانیه یا بیشتر متوالی فشار داده و
نگهدارید ،یا  3بار یا بیشتر به مدت کوتاه فشار دهید.

به مدت  ۲ثانیه یا بیشتر فشار داده و نگه دارید یا  ۳بار یا
بیشتر به مدت کوتاه فشار دهید.

 5خودرو را در مکاني ايمن کنار جاده متوقف نماييد.

اگر حین رانندگی باید سیستم هیبریدی را خاموش نمایید.

نیروی کمکی برای غربیلک فرمان از دست خواهد رفت و درنتیجه چرخاندن غربیلک فرمان سنگین تر
میشود .پیش از خاموش کردن سیستم هیبریدی ،تاجای ممکن سرعت خودرو را کاهش دهید.

عملکرد در مواقع اضطراری
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در صورت لزوم بکسل شدن خودرو
اگر بکسل نمودن ضروري است ،توصيه ميشود خودرو را توسط نمايندگي مجاز تويوتا يا شرکت هاي
بکسل معتبر و با استفاده از کاميونت بلند کننده يا کاميونت تخت بکسل نماييد.
از زنجير ايمني براي بکسل استفاده کرده و تمامي قوانين محلي ،استانی ،ایالتی را رعايت نماييد.
در صورت بکسل نمودن خودرو با استفاده از کاميونت بلند کننده از سمت جلو ،بايد چرخهاي عقب
خودرو و اکسل هاي آن در موقعیت مناسبی قرار داشته باشند درصورت صدمه دیدن چرخهای عقب
یا اکسلهای خودرو از کامیونت تخت یا کفی چرخدار استفاده نمایید f(.صفحه)442 ،441
شرايطي که الزم است پيش از بکسل کردن با نمايندگي هاي مجاز تماس بگيريد.
موارد زير مي تواند بيانگر وجود مشکل در گيربکس باشد .پيش از بکسل با نمايندگي مجاز تويوتا یا شرکتهای
تجاری بکسل تماس حاصل نماييد.
پیغام هشداری درمورد سیستم هیبریدی در صفحه نمایش چندمنظوره ظاهر میشود و خودرو حرکت نمیکند.
خودرو صداي غير عادي میدهد.
بکسل کردن با استفاده از کاميونت جرثقيلي

براي جلوگيري از صدمه ديدن بدنه خودرو ،براي بکسل
کردن از کاميونت جرثقيلي استفاده نکنيد.

 .8-2اقدامات الزم در مواقع اضطراری 441
بکسل کردن با استفاده از کامیون بلندکننده چرخها
		
از سمت جلو

ترمزدستی را آزاد نمایید.

از سمت عقب

از کفی چرخ دار در زیر چرخهای عقب استفاده نمایید.

استفاده از کامیونت تخت
درصورتی که از کامیونت تخت استفاده کنید ،آن را در
موقعیت نشان داده شده در تصویر متصل و محکم نمایید.
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در صورتي که از زنجير يا کابل براي نگه داشتن خودرو
استفاده ميکنيد ،زاويه هاشور خورده تصویر بايد 45
باشد.
از سفت کردن بيش از حد خودداري نماييد .در غير اين
صورت خودرو صدمه ميبيند.
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هشدار
پيشگيري هاي زير را در نظر بگيريد:
عدم توجه به اين موارد مي تواند منجر به صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.
در صورت بکسل کردن خودرو

براي انتقال خودرو ،از باال آوردن چرخ هاي جلو يا باال آوردن
چهارچرخ خودرو از روي زمين اطمينان حاصل نماييد .در صورت
بکسل خودرو با چرخ هاي جلو در تماس با زمين ممکن است،
بخش انتقال نيرو و قطعات مربوطه صدمه ببينند .یا برق تولید شده
از طریق عملکرد موتور ممکن است بسته به موقعیت محل آسیب
دیده یا نقص فنی باعث آتش سوزی شود.
توجه
جلوگيري از صدمه ديدن خودرو حين بکسل با استفاده از کاميونت بلندکننده چرخ ها
از وجود فاصله کافي با زمين در سمت ديگر خودروي باال رفته اطمينان حاصل نماييد .بدون فاصله کافي،
ممکن است حین بکسل نمودن عقب خودرو به شدت صدمه ببيند.
جلوگيري از صدمه ديدن خودرو حين بکسل نمودن با استفاده از کامیونت جرثقیلی
از بکسل نمودن با استفاده از کامیونت جرثقیلی ،از سمت جلو يا عقب خودداري نماييد.

 .8-2اقدامات الزم در مواقع اضطراری 443
در صورت بروز مشکل
در صورتي که متوجه عالئم زير شديد ،احتماالً خودرو نياز به تنظيم يا تعمير دارد .با نمايندگي
مجاز تويوتا تماس بگیرید.
عالئم قابل مشاهده
نشتي مايع از زير خودرو
(چکیدن آب از سیستم تهویه هوای مطبوع پس از استفاده عادي است)
الستيک ها بدون باد به نظر مي رسند يا سايش آج الستيک ناهموار است
نشانگر دمای مایع خنک کننده مکررا ً باالتر از حد نرمال قرار میگیرد.

عالئم قابل شنيدن

تغيير صداي اگزوز
جيغ کشيدن شدید الستيک ها حين دورزدن
صداي عجيب سيستم تعليق
صدای تق تق یا صداهاي ديگر سیستم هیبریدی

عالئم عملکردي

موتور خاموش مي کند ،درجا مي زند يا بد عمل مي کند.
کاهش شديد قدرت
حين ترمزگيري خودرو به يک طرف کشيده مي شود.
حين رانندگي روي جاده صاف خودرو به يک طرف کشيده مي شود.
ازدست دادن قدرت ترمز ،حالت اسفنجي ترمز ،رسيدن پدال به کف خودرو
8
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در صورت روشن شدن چراغ اخطار يا 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 ،لزوم ًا بیانگر نقص فنی سیستم نیست .با این
وجود ،اگر این اتفاق مجددا ً رخ داد ،برای کنترل خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
لیست چراغهای اخطار و آژیر هشدار
چراغ اخطار

چراغ اخطار /جزئيات /عملکردها
چراغ اخطار سيستم ترمز قرمز رنگ (آژير هشدار)*1

نشان میدهد:
پايين بودن روغن ترمز
(ایاالت متحده آمریکا)
نقص فنی ترمز
زماني که ترمز دستي آزاد نشده باشد ،اين چراغ روشن ميشود .اگر پس از آزاد کردن
کامل ترمز دستي ،چراغ خاموش شد ،سیستم به طور عادي عمل ميکند.
 fبالفاصله خودرو را در محل امنی متوقف کرده و با نمایندگی مجاز تویوتا
(کانادا)
تماس بگیرید .ادامه رانندگی ممکن است خطرناک باشد.
چراغ اخطار سیستم ترمز زرد رنگ
نشانگر نقص سیستمهای زیر است:
سیستم ترمزگیری باز تولید ،یا
سیستم ترمز کنترل شده برقی
 fبالفاصله برای بررسی سیستم به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
چراغ نشانگر نقص فنی
نشانگر نقص سيستم هاي زير است:
سيستم هیبریدی
سيستم کنترل الکترونيک موتور
(ایاالت متحده آمریکا)
سيستم کنترل الکترونيک دریچه گاز
سيستم کنترل گيربکس هیبریدی
(کانادا)

 fبالفاصله برای بررسی سیستم به نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
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چراغ اخطار

چراغ اخطار /جزئيات /عملکردها
چراغ اخطار سيستم کیسه هوا
نشانگر نقص فنی در سيستم هاي زير است:
سيستم کیسه هوا؛
سيستم طبقهبندی سرنشینان جلو یا
سيستم پيش کشنده کمربندايمني

 fبالفاصله جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

چراغ اخطار سيستم ترمز
نشانگر نقص فنی در سيستم هاي زير است:
سيستم  ABSیا
سيستم ترمز کمکي
(ایاالت متحده آمریکا)

 fبالفاصله جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

(کانادا)

چراغ اخطار سيستم غربيلک فرمان با نیروی کمکی (آژیر اخطار)
نشانگر نقص فنی در سيستم ( ESPسیستم فرمان با نیروی کمکی برقی) است.

 fبالفاصله جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

چراغ اخطار سیستم پیشگیری از تصادف *2

 fبالفاصله جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
نشانگر لغزش
نشانگر نقص فنی در سيستم هاي زير است:
سيستم کنترل پایداری خودرو ()VSC
سيستم کنترل کشش ()TRAC
سیستم ABS
سيستم کنترل کمکي شروع حرکت در سربااليي ،يا
زماني که سيستم ،VSCيا  TRACدر حال عملکرد است ،چراغ چشمک میزند.
 fبالفاصله جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

8
عملکرد در مواقع اضطراری

(چشمک میزند)

بیانگر نقص فنی در سیستم پیشگیری از تصادف ( )PCSاست.
چراغ نشانگر به ترتیب زیر عمل می کند ،حتی زمانی که سیستم دچار نقص فنی نیست:
درصورت غیرفعال شدن سیستم پیشگیری از تصادف ،چراغ روشن میشود f( .صفحه )225
درصورت غیرفعال شدن سیستم کنترل پایداری خودرو ( ،)VSCچراغ روشن میشود.
( fصفحه )220
اگر به طور موقت از سیستم استفاده نشود ،چراغ چشمک میزند f( .صفحه )462
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چراغ اخطار

چراغ اخطار /جزئیات /عملکردها
چراغ اخطار پایین بودن بنزین
نشانگر باقي ماندن حدود )Imp. gal.و 9.7 L (2.6 gal. 2.1يا کمتر سوخت در
مخزن است.
 fخودرو را مجدد سوختگیری نمایید.
چراغ يادآور کمربند ايمني (آژير اخطار)*3

به راننده و  /يا سرنشين جلو بستن کمربند ايمني را يادآوري ميکند.
 fبستن کمربند ایمنی
در صورت وجود فردي در صندلي سرنشين جلو ،سرنشين جلو بايد کمربند
ايمني خود را ببندد تا چراغ اخطار (آژير هشدار) خاموش گردد.
چراغ اخطار
آژیر به صدا در میآید و چراغ اخطار روشن شده و چشمک میزند نشان میدهد که
سیستم اخطار نقص فنی را تشخیص داده است.
( fصفحه)453
چراغ هشدار فشار باد الستیک2*:

درصورت روشن شدن چراغ:
فشار باد پایین الستیک مانند:
داليل معمولی( fصفحه )448
پنچر شدن الستيک ( fصفحه )471
 fفشار باد الستيکها را در سطح توصيه شده تنظيم نماييد.
پس از چند دقيقه چراغ هشدار خاموش ميگردد .در مواردي که با وجود تنظيم فشار
باد الستيک ها ،اين چراغ خاموش نشود .جهت بررسي سيستم به نمايندگي مجاز
تويوتامراجعه نماييد.
پس از چشمک زدن به مدت  ۱دقیقه ،چراغ روشن میگردد.
نشانگر نقص فنی در سیستم هشدار فشار باد الستیک است.
 fجهت بررسي سيستم بهنمايندگيمجاز تويوتا مراجعه نماييد.
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 :*1آژیر هشدار درگیر بودن ترمزدستی:
 fصفحه 445
 :*2درصورت مجهز بودن
 :*3آژیر هشدار کمربندایمنی صندلی راننده:
آژير هشدار کمربند ايمني راننده به صدا در مي آيد تا به راننده هشدار دهد که کمربند وي بسته نشده
است .پس از قرار گرفتن سوئيچ موتور در موقعيت روشن " ، "ONآژير به مدت  6ثانيه به صدا در مي آيد.
اگر سرعت خودرو به  )12mph( 20km/hبرسد ،آژير يک بار به صدا در مي آيد .اگر پس از  30ثانيه کمربند
ايمني هنوز بسته نشده باشد ،آژير با فواصل  10ثانيه اي به صدا در مي آيد .سپس اگر کمربند ايمني هنوز
بسته نشده باشد ،آژير به مدت  20ثانيه با صداي متفاوتي شنيده خواهد شد.
آژیر هشدار کمربند ایمنی سرنشین جلو:
آژير کمربند ايمني سرنشين جلو به صدا در مي آيد تا بسته نشدن کمربند را به سرنشين جلو يادآوري کند.
اگر سرعت خودرو به  )12mph( 20km/hبرسد ،آژير يک بار به صدا در مي آيد .اگر پس از  30ثانيه کمربند
ايمني هنوز بسته نشده باشد ،آژير با فواصل  10ثانيه اي به صدا در مي آيد .سپس اگر کمربند ايمني هنوز
بسته نشده باشد ،آژير به مدت  20ثانيه با صداي متفاوتي شنيده خواهد شد.
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چراغ اخطار کیسه های هوا
این سیستم چراغ اخطار میتواند وضعیت مجموعه سنسور کیسه هوا ،سنسورهای برخورد از جلو ،سنسورهای
برخورد از کنار (درب جلو) ،سنسورهای برخورد و از کنار (جلو) ،سنسورهای برخورد از کنار (عقب) ،کلید
بستن کمربندایمنی راننده ،سیستم طبقه بندی سرنشینان جلو ،چراغ نشانگر " ، "AIRBAGONچراغ نشانگر
" ،"AIRBAGOFFکلید بستن کمربندایمنی سرنشین جلو ،پیش کشنده کمربندایمنی (جلو) ،کیسههای
هوا ،سیم کشی اتصاالت داخلی و منبع برق را نشان دهد f( .صفحه )38
حسگر شناسایی سرنشین جلو ،یادآور کمربند ایمنی و آژیر هشدار
اگر روی صندلی سرنشین جلو ،بار قراردهید ،حسگر شناسایی سرنشین جلو ،حتی اگر سرنشین در
صندلی نباشد ،میتواند منجر به چشمک زدن چراغ هشدار و به صدا درآمدن آژیر اخطار شود.
اگر روی صندلی ،تشکچه قرار دهید ،حسگر ممکن است سرنشین را شناسایی نکرده و چراغ هشدار به
درستی عمل نکند.
اگر حین رانندگی چراغ نشانگر نقص روشن شود.
ابتدا موارد زیر را بررسی کنید:
آیا باک بنزین خالی است؟
اگر خالی است ،بالفاصله باک سوخت را پر کنید.
آیا درب باک سوخت محکم بسته شده است؟
اگر درب محکم بسته نشده ،آن را محکم نمایید.
پس مدتی رانندگی چراغ خاموش میشود.
درصورتی که حتی پس از مدتی رانندگی چراغ خاموش نشود ،بالفاصله با نمایندگی مجاز تویوتا تماس
بگیرید.
چراغ هشدار فشار باد الستيک روشن شود (خودروهاي مجهز به سيستم هشدار فشار باد الستيک)
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 ،اين چراغ هشدار خاموش نميشود.
ممکن است چراغ هشدار فشار باد الستيک به داليل معمولي روشن شود( .خودروهاي مجهز به
سيستم هشدار فشار باد الستيک)
ممکن است چراغ هشدار فشار باد الستيک به داليل معمولي مانند خارج شدن باد الستيک و تغيير فشار
باد الستيک به دليل دماي باال ،روشن شود .در اين صورت ،با تنظيم کردن فشار باد الستيک ،اين چراغ
(پس از چند دقيقه) خاموش ميگردد.
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درصورت تعویض الستیک با چرخ زاپاس (خودروهای مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیک)
چرخ سایز کوچک مجهز به سوپاپ هشدار فشار باد الستيک و فرستنده نميباشد .در صورت پنچر شدن
الستيک ،حتي با وجود تعويض الستيک پنچر با چرخ زاپاس ،باز هم چراغ هشدار فشار باد الستيک خاموش
نميگردد .چرخ زاپاس را با الستيک استاندارد تعويض کرده و فشار باد الستيک را تنظيم نماييد .چراغ
هشدار فشار باد الستيک پس از چند دقيقه خاموش ميگردد.
شرایطی که ممکن است سیستم هشدار فشار باد الستیک به درستی کار نکند (خودروهای
مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیک)
 fصفحه ۴۱۱
در صورتي که چراغ هشدار فشار باد الستيک به طور مداوم روشن باشد و بعد از يک دقيقه
چشمک بزند( .خودروهاي مجهز به سيستم هشدار فشار باد الستيک)
در صورت قرار داشتن سوئيچ موتور در موقعيت روشن " ،"ONچراغ هشدار فشار باد الستيک پس از يک
دقيقه چشمک زدن ،روشن باقي مي ماند ،جهت بررسي سيستم به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
آژیر هشدار
در برخی موارد ،ممکن است به دلیل سر و صدای مکان یا سیستم صوتی ،آژیر شنیده نشود.
چراغ هشدار سیستم فرمان با نیروی کمکی برقی (آژیر هشدار)
زمانی که شارژ باتری  12ولتی ناکافی است یا ولتاژ به صورت موقت افت کرده ،چراغ اخطار سیستم فرمان
با نیروی کمکی برقی ممکن است روشن شده و صدای آژیر هشدار به صدا درآید.
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هشدار
اگر چراغهای هشدار سیستم ترمز و  ABSروشن بمانند.

بالفاصله خودرو را در مکانی ایمن متوقف نموده و با نمایندگی مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید .حین ترمزگیری،
خودرو به شدت بیثبات میشود و ممکن است سیستم  ABSنقص داشته باشد و در نتیجه ممکن است منجر
به تصادف ،صدمات جسمی جدی یا حتی مرگگردد.
اگر چراغ هشدار سیستم فرمان با نیروی کمکی برقی روشن شود.

ممکن است غربیلک فرمان به شدت سنگین شود.

اگر حین عملکرد ،غربیلک فرمان سنگینتر از معمول شده است ،آن را محکم گرفته و با نیرویی بیش از معمول
کار کنید.
اگر چراغ هشدار فشار باد الستيک روشن شود ( .خودروهاي مجهز به سيستم هشدار فشار باد
الستيک)

پيشگيريهاي زير را مدنظر قرار دهيد .عدم توجه باعث از دست دادن کنترل خودرو و در نتيجه بروز آسيبهاي
جسمي جدي و يا مرگ ميشود.
خودرو را در مکان امني بالفاصله متوقف کرده و فشار باد الستيکها را تنظيم نماييد.
اگر پس از تنظيم فشار باد الستيک ،چراغ هشدار فشار باد الستيک روشن شود .امکان دارد که الستيک پنچر
شده باشد .الستيکها را کنترل و بررسي کنيد .در صورت پنچر شدن الستيک ،آن را با چرخ زاپاس تعويض کرده
يا در نزديکترين نمايندگي مجاز تويوتا تعمير نماييد.
از ترمزگيري و تغيير مسير ناگهاني خودداري کنيد .در صورت صدمه ديدن الستيکهاي خودرو ،کنترل
غربيلک فرمان يا ترمزها را از دست ميدهيد.

درصورت ترکيدن يا خارج شدن ناگهاني باد الستيکها (خودروهاي مجهز به سيستم هشدار فشار باد
الستيک)
ممکن است سيستم هشدار فشار باد الستيک بالفاصله فعال نشود.
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هشدار
تعمیر و نگهداری الستیکها

الستیک ها و همچنین چرخ زاپاس (درصورت مجهز بودن) فشار باد آنها زمانی که سرد هستند در سطح توصیه
شده که توسط سازندگان خودرو بر روی برچسب خودرو یا برچسب فشار باد الستیک ( الستیک و برچسب
اطالعات بار) حک شده است باید ماهانه کنترل و بررسی شود.
(درصورتی که سایز الستیک خودروی شما با سایز مشخص شده روی برچسب خودرو یا برچسب فشار باد
الستیک [ برچسب اطالعات الستیک و بار] متفاوت است ،باید فشار باد مناسب الستیک را مشخص نمود).

مورد ایمنی دیگر این است که خودروی شما مجهزبه سیستم مانیتور فشار باد الستیک (سیستم هشدار فشار باد
الستیک –  )TPMSاست و زمانی که یک یا چند الستیک فشار باد مناسبی نداشته باشد .نشانگر پایین بودن فشار
باد الستیک روشن میشود (چراغ هشدار فشار باد الستیک)
زمانی که نشانگر پایین بودن فشار باد الستیک (چراغ هشدار فشار باد الستیک) روشن شود ،بالفاصله خودرو
را متوقف کرده و الستیک ها را بررسی نمایید ،و آنها را تا سطح مناسب باد کنید .درصورت رانندگی با
الستیکهایی که فشار باد مناسبی ندارند منجربه داغ شدن بیش از اندازه الستیکها و صدمه دیدن آنها میشود.
همچنین مصرف سوخت افزایش یافته و سایش الستیک بیشتر میگردد و ممکن است بر هدایت خودرو و توانایی
ما در متوقف نمودن خودرو تأثیر بگذارد.
به خاطر داشته باشید که ( TPMSسیستم هشدار فشار باد الستیک) نمیتواند جایگزین برنامه تعمیر و نگهداری
الستیکها شودو کنترل و تعمیر صحیح فشار باد الستیکها از مسئولیتهای راننده است حتی اگر فشار باد الستیک
به سطحی نرسد که نشانگر پایین بودن سطح فشار باد الستیک (چراغ هشدار فشار باد الستیک) روشن شود.
همچنین خودروی شما مجهز به نشانگر نقص ( TPMSسیستم هشدار فشار باد الستیک ) است که عملکرد نقص
نامناسب سیستم را نشان میدهد .همچنین نشانگر ( TPMSسیستم هشدار فشار باد الستیک) دارای نشانگر
پایین بودن سطح فشار باد الستیک (چراغ هشدار باد الستیک ) نیز است.

نقص ( TPMSسیستم هشدار فشار باد الستیک ) ممکن است به دالیل متعددی به وجود آید ،مانند تعویض و
جابهجاکردن الستیکها یا چرخهای خودرو که می تواند از عملکرد صحیح ( TPMSسیستم هشدار فشار باد
الستیک) جلوگیری نماید.
همواره نشانگر نقص ( TPMSسیستم هشدار فشار باد الستیک) را پس از تعویض یک یا چند الستیک یا چرخ
کنترل و بررسی کنید تا با تعویض و جابهجا کردن الستیکها و چرخها ازعملکرد صحیح ( TPMSسیستم هشدار
فشار باد الستیک) اطمینان حاصل نمایید.

عملکرد در مواقع اضطراری

زمانی که سیستم ،نقص فنی را تشخیص دهد ،نشانگر به مدت یک دقیقه چشمک زده و سپس روشن باقی
میماند ،ترتیب روشن شدن چراغ هشدار پس از هر استارت زدن خودرو تا زمان رفع عیب مجددا ً تکرار میشود.
حین روشن شدن نشانگر نقص ،ممکن است سیستم نتواند نقص را تشخیص دهد یا سیگنال پایین بودن فشار
باد الستیک را دریافت نماید.
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توجه
از عملکرد صحيح سيستم هشدار فشار باد الستيک مطمئن شويد (خودروهاي مجهز به سيستم
هشدار فشار باد الستيک)

از نصب الستيکهاي مجهز به عالئم يا مشخصات متفاوت خودداري کنيد ،زيرا ممکن است سيستم هشدار
فشار باد الستيک بدرستي کار نکند.
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در صورت نمایش پیغام هشدار یا روشن شدن نشانگر
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 پیغام
بر روی صفحه نمایش چند منظوره نیز روشن
شده یا چشمک میزند.

صفحه نمایش چند منظوره
اگر پیغام یا نشانگر هشدار پس از اقدامات زیر دوباره روشن شد ،با نمایندگی مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.
لیست پیغامها و آژیر هشدار
پیغام هشدار

(درصورت مجهز بودن)

(درصورت مجهز بودن)

نشان میدهد:
احتمال زیاد برخورد از جلو وجود دارد یا
ترمزگیری سیستم پیشگیری از تصادف فعال است.
آژیر نیز به صدا در میآید.
 fبا درگیر کردن ترمزها سرعت خودرو را کاهش دهید.
نشان میدهد که خودرو شما درحال نزدیک شدن به خودروی جلویی است
(حالت فاصله خودرو تا خودرو)
 fآژیر نیز به صدا در میآید.
 fبا درگیر کردن ترمزها سرعت خودرو را کاهش دهید.
به راننده هشدار ميدهد که خودرو خارج از عالئم الين قرار دارد (در صورتي
که [ LDAرانندگي بين خطوط] فعال ميباشد).
در صورت منحرف شدن خودرو از روي خط الين کناري ،اين نشانگر
چشمک ميزند.
صدای آژیر بهطور مداوم شنیده میشود.
 fاطراف خودرو را کنترل و بررسي کرده و با استفاده از فرمان
گيري ايمن ،به بين خطوط الين باز گرديد.
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(درصورت مجهز بودن)

جزئيات /عملکردها

 .8-2 454اقدامات الزم در مواقع اضطراری
پیغام هشدار

جزئیات  /عملکرد
نشانگر بسته نشدن کامل يک يا چند درب است.

سيستم همچنين دربهايي که کامل بسته نشدهاند را نشان ميدهد .اگر

سرعت خودرو به  )3mph( 5km/hبرسد،

چشمک زده و آژير به

صدا در ميآيد که نشان ميدهد ،دربها هنوز به طور کامل بسته نشدهاند.

 fاز بسته شدن تمام دربها اطمینان حاصل نمایید.

نشانگر بسته نشدن کامل درب موتور است.
اگر سرعت خودرو به  )3mph( 5km/hبرسد،
چشمک زده و
آژیر به صدا در میآید که نشان میدهد درب موتور کامل بسته نشده است.
 fدرب موتور را ببندید.
نشانگر بسته نشدن کامل درب صندوق عقب است.
اگر سرعت خودرو به  )3mph( 5km/hبرسد،
چشمک زده و
آژیر به صدا در میآید که نشان میدهد درب صندوق عقب کامل بسته
نشده است.
 fدرب صندوق عقب را ببندید.
نشانگر فشارداده شدن پدال گاز حین قرار داشتن دسته دنده در دنده خالص
 Nاست.
آژیر نیز به صدا در میآید.
 fپدال گاز را رها کرده و دسته دنده را درموقعیت  Dیا دنده عقب
 Rقرار دهید.
(چشمک میزند)

نشانگر افت انرژی باتری هیبریدی (باتری محرک) است زیرا مدت زمان
زیادی است که دسته دنده در موقعیت دنده خالص  Nقرار دارد.
آژیر نیز به صدا درمیآید.
 fحین استارت زدن خودرو ،سیستم هیبریدی را نیز فعال نمایید.
(چشمک میزند)

 .8-2اقدامات الزم در مواقع اضطراری 455
پیغام هشدار

جزئیات  /عملکرد
نشانگر پایین بودن انرژی باتری هیبریدی (باتری محرک) است.
آژیر نیز به صدا در میآید.
 fدرصورت توقف خودرو به مدت طوالنی ،دسته دنده را در
موقعیت پارک  Pقرار دهید .درصورت قرار داشتن دسته دنده
درموقعیت دنده خالص  ،Nباتری شارژ نمیشود.

(چشمک میزند)

نشانگر نقص سیستم هیبریدی است.
آژیر نیز به صدا در میآید.
 fبالفاصله خودرو را در مکان امنی پارک کرده و با نمایندگی مجاز
تویوتا تماس حاصل نمایید.

نشانگر نقص سیستم  ( EPSفرمان با نیروی کمکی برق) است آژیر نیز
به صدا در میآید.
 fبرای بررسی سیستم به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

نشانگر درگیر بودن ترمز دستی و رانده شدن خودرو با سرعت )3mph( 5Km/h

(چشمک
میزند)

(کانادا)

(ایاالت متحده
آمریکا)

عملکرد در مواقع اضطراری

یا بیشتر است.
آژیر نیز به صدا در میآید.
 fترمز دستی را آزاد کنید.
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پیغام هشدار

(ایاالت متحده آمریکا)

جزئیات  /عملکرد

نشانگر نقص فنی در سیستمهای زیر است:
سیستم  ،ABSیا
سیستم کمکی ترمز
آژیر نیز به صدا درمیآید.
 fجهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

(کانادا)

نشانگر نقص در سیستم ( VSCسیستم کنترل تعادل خودرو) است.
 fجهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

نشانگر باالبودن بیش از اندازه دمای مایع خنک کننده موتور است.
آژیر نیز به صدا درمیآید.
 fصفحه 491

نشانگر نقص در سیستم شارژ خودرو است.
 fبالفاصله خودرو را در مکان امنی پارک کرده و با نمایندگی مجاز
تویوتا تماس حاصل نمایید.

 .8-2اقدامات الزم در مواقع اضطراری 457
پیغام هشدار

جزئیات  /عملکرد
نشانگر کثیف یا پوشیده از برف بودن سنسور رادار است.
آژیر نیز به صدا درمیآید.
 fسنسور را تمیز کنید.

(درصورت مجهز بودن)

(درصورت مجهز بودن)

(درصورت مجهز بودن)

نشانگر آن است که عملکرد سیستم ( LDAهشدار رانندگی بین خطوط) به
حالت تعلیق درآمده است( .دمای سنسور دوربین باالتر از دمای عملکردی
قرار دارد)
آژیر نیز به صدا درمیآید.
 fپس از مدتی رانندگی ،سیستم  LDAرا مجدد فعال کنید.
نشانگر آن است که سنسور نشانگر نقطه کور یا محدوده اطراف سپر کثیف
یا پوشیده از برف است.
آژیر نیز به صدا درمیآید.
 fسنسور و محدوده اطراف سپر را تمیز کنید.
نشانگر نقص فنی در سیستمهای زیر است:
سیستم کروز کنترل (درصورت مجهز بودن) ،یا
سیستم رادار دینامیک کروز کنترل (درصورت مجهز بودن)
برای غیرفعال کردن سیستم یکبار دکمه روشن  /خاموش " "ON-OFFرا
فشار داده و سپس برای فعال کردن مجدد سیستم دکمه را فشار دهید.
آژیر نیز به صدا درمیآید.
 fجهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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(درصورت مجهز بودن)

نشانگر آن است که سیستم رادار دینامیک کروز کنترل قادر به تنظیم
کردن فاصله خودرو تا خودرو نیست.
آژیر نیز به صدا در میآید.
 fحالت رانندگی را در وضعیت عادی قرار دهید.
درصورت عملکرد برف پاک کنهای شیشه جلو ،کلید برف
پاککن را در موقعیت خاموش یا در موقعیتی غیراز عملکرد برف
پاککنها با دورتند قرار دهید.

 .8-2 458اقدامات الزم در مواقع اضطراری
پیغام هشدار

جزئیات  /عملکرد
نشانگر نقص سیستم ( LDAهشدار رانندگی بین خطوط) است.
آژیر نیز به صدا درمیآید.
 fجهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

(درصورت مجهز بودن)

نشانگر نقص در سیستم ( PCSسیستم پیشگیری از تصادف) است.
آژیر نیز به صدا درمیآید.
 fجهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
(چشمک میزند)
(درصورت مجهز بودن)

نشانگر نقص در سیستم ( BSMنشانگر نقطه کور) است.
 fجهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

(درصورت مجهز بودن)

ننشانگر غیرعادی بودن سطح روغن موتور است.
آژیر نیز به صدا درمیآید.
 fبالفاصله خودرو را در محل امنی پارک کرده و با نمایندگی مجاز
تویوتا تماس حاصل نمایید.

(درصورت مجهز بودن)

(چشمک میزند)

نشان میدهد که نمیتوان از سیستم ( LDAهشدار رانندگی بین خطوط)
استفاده نمود زیرا سرعت خودرو کمتر از  )32mph(50km/hاست.
 fخودرو را با سرعت  )32mph(50km/hیا بیشتر برانید.
نشان میدهد که با قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت خاموش  OFFیا
موقعیت تجهیزات جانبی  Accessoryو باز بودن درب راننده چراغها روشن
مانده است.
آژیر نیز به صدا در میآید.
 fچراغها را خاموش کنید.
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پیغام هشدار

(چشمک میزند)

جزئیات  /عملکرد

نشانگر عدم بسته شدن کامل سان روف است (سوئیچ در موقعیت خاموش
و درب سمت راننده باز است)
آژیر نیز به صدا درمیآید.
 fسان روف را ببندید.

(درصورت مجهز بودن)

نشان میدهد که سیستم هیبریدی بیش از اندازه داغ شده است.
ممکن است این پیغام حین رانندگی تحت شرایط عملکردی شدید نیز
نشان داده شود( .مانند زمانی که مسیر طوالنی را در سرباالیی رانندگی
میکنید).
آژیر نیز به صدا درمیآید.
 fخودرو را متوقف کرده و بررسی نمایید f( .صفحه )491
نشانگر نقص در سیستم چراغ نور باالی اتوماتیک است.
آژیر نیز به صدا درمیآید.
 fجهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
(درصورت مجهز بودن)
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عملکرد در مواقع اضطراری

نشانگر پایین بودن فشار باد الستیک است.
 fفشار باد الستیک را بررسی کرده و آن را در سطح مناسب
تنظیم نمایید.

 .8-2 460اقدامات الزم در مواقع اضطراری
پیغام هشدار

جزئیات  /عملکرد
نشانگر نقص در سیستم هشدار فشار باد الستیک است.
 fخودرو را در محل امنی پارک کنیدو سوئیچ موتور را در موقعیت

(درصورت مجهز بودن)

(درصورت مجهز بودن)

خاموش  offو سپس روشن  ONقرار دهید .اگر نشانگر هشدار
فشار باد الستیک به مدت یک دقیقه چشمک زدو سپس روشن
باقی ماند ،نشانگر وجود نقص در سیستم است .جهت بررسی
خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

نشان میدهد که اطالعات وضعیت الستیک شناسایی نمیشود.
 fخودرو را مدت کوتاهی برانید و تغییرات در اطالعات تمایش داده
شده را بررسی نمایید .درصورت بهبود وضعیت دریافت امواج
رادیویی ،صفحه نمایش به حالت عادی برمیگردد .اگر پس از
چنددقیقه رانندگی ،فشار باد الستیکها هنوز نمایش داده
نمیشود ،خودرو را در محل امنی متوقف کرده و سوئیچ موتور
را در موقعیت خاموش  offو سپس روشن  ONقرار دهید و سپس
استارت زده و خودرو را برانید.
اگر حتی پس از چندبار تکرار این مرحله بازهم فشار باد
الستیکها نمایش داده نشد ،جهت بررسی خودرو به نمایندگی
مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
نشانگر ضعیف بودن باتری هیبریدی (باتری محرک) است.
 fبالفاصله خودرو را در محل امنی متوقف کنید .برای فعال کردن
مجدد سیستم هیبریدی ،سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش
 offو سپس روشن  ONقرار دهید ،از قرار داشتن دسته دنده در
موقعیت پارک  Pمطمئن شوید ،باتری هیبریدی (باتری محرک)
شارژ میشود.
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پیغام هشدار

جزئیات  /عملکرد
نشانگر پایین بودن سطح مایع شیشهشوی است.
 fمایع شیشه شوی به مخزن اضافه کنید.

نشانگر وجود سوخت حدود ) 2.6gal. (9.7L 2.1IMP.galیا کمتر
در باک سوخت است.
 fخودرو را مجدد سوختگیری کنید.

نشانگر غیرفعال شدن سیستم ( TRACکنترل کشش) است.
 fسیستم  TRACرا فعال نمایید f( .صفحه )219

فقط ایاالت متحده آمریکا)

نشانگر انجام تعمیر و نگهداری باتوجه به مسافت طی شده در برنامه
تعمیرونگهداری* 1است.
پس از صفرکردن پیغام حدود ( 8 000Km )5000milesرانندگی کنید.
(نشانگر به درستی کار نمیکند مگر اینکه پیغام صفر شود).
 fتعمیر و نگهداری مورد نیاز را انجام دهید .توصیه میشود پس
از انجام تعمیر و نگهداری ،پیغام را صفر کنید f( .صفحه )۳۸۸

عملکرد در مواقع اضطراری

(فقط ایاالت متحده آمریکا)

نشانگر انجام سریع تعمیر و نگهداری با توجه به مسافت طی شده در برنامه
تعمیرونگهداری* 1است.
پس از صفرکردن پیغام حدود( 7200Km )4500mileرانندگی کنید.
 fدرصورت لزوم ،تعمیرونگهداری را انجام دهید.
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پیغام هشدار

(درصورت مجهز بودن)

(چشمک میزند)
(درصورت مجهز بودن)

جزئیات  /عملکرد
نشانگر غیرفعال شدن سیستم ( VSCکنترل تعادل خودرو) ،و توقف عملکرد
سیستم ترمز پیشگیری از تصادف است.
 fسیستم  VSCرا فعال نمایید f( .صفحه )220

نشانگر عملکرد نادرست سیستم ( PCSپیشگیری از تصادف) است زیرا
شبکه جلو پنجره یا سنسور کثیف می باشد.
 fشبکه جلو پنجره و سنسور را بررسی کرده و درصورت کثیف
بودن آنها را تمیز نمایید.
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دیگر پیغامهای نمایش داده شده
پیغامهای هشدار

جزئیات  /عملکرد
نشانگر تعمیرونگهداری محفظه خنک کننده سیستم هیبریدی (باتری
محرک) است .ممکن است فیلتر مسدود شده ،دریچه خروجی هوا بسته
شده یا کانال جدا شده باشد.
 fتعمیرونگهداری را روی محفظه خنک کننده سیستم هیبریدی
(باتری محرک) را در نمایندگی مجاز تویوتا انجام دهید.

نشانگر در دسترس نبودن حالت رانندگی ( EVخودروی الکتریکی)*2
است.
ممکن است دلیل در دسترس نبودن حالت رانندگی ( EVخودرو
درجا کار میکند ،باتری هیبریدی (باتری محرک)ضعیف است،
سرعت بیشتر از سرعت عملکردی حالت رانندگی  EVاست و بر پدال
گاز بیش از اندازه فشار وارد شده است) نمایش داده شود صدای آژیر
نیز شنیده میشود.
 fدرصورت در دسترس بودن حالت رانندگی  ،EVاز آن استفاده
نمایید.

8
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پیغامهای هشدار

جزئیات  /عملکرد
نشانگر لغو اتوماتیک حالت رانندگی ( EVخودروی الکتریکی)* 2است.
ممکن است دلیل در دسترس نبودن حالت رانندگی  EVباتری
هیبریدی (باتری محرک) ضعیف است ،سرعت بیشتر از سرعت
عملکردی حالت رانندگی  EVاست و بر پدال گاز بیش از اندازه فشار
وارد شده است) نمایش داده شود صدای آژیر نیز شنیده میشود.
 fبرای مدتی خودرو را برانید.

 :*1جهت انجام برنامه تعمیرونگهداری خودرو در فواصل زمانی به "راهنمای برنامه تعمیرونگهداری" یا "ضمیمه
کتابچه راهنمای مالک خودرو" به طور جداگانه مراجعه نمایید.
 :*2برای آشنایی با شرایط عملکردی حالت رانندگی  EVبه صفحه  166مراجعه نمایید.
پیغامهای هشدار حالت رادار دینامیک کروز کنترل (درصورت مجهز بودن)
درشرایط زیر ممکن است پیغام هشدار حتی اگر فاصله خودرو تا خودرو کاهش یابد نمایش داده نشود.
هنگامی که خودروی شما و خودروی جلویی با سرعت یکسان درحال حرکت هستند یا خودروی جلویی
با سرعت بیشتری نسبت به خودروی شما درحال حرکت است.
هنگامی که خودروی جلویی با سرعت بسیار کمی درحال حرکت است.
بالفاصله پس از برقرار کردن سرعت کروز کنترل
بالفاصله پدال گاز فشرده شود.
عملکرد هشدار رانندگی بین خطوط ( LDAهشدار رانندگی بین خطوط) (درصورت مجهز بودن)
درشرایط زیر ،حتی اگر از الین عبور کنید پیغام هشدار نمایش داده نمیشود.
هنگامی که سرعت خودرو از میزان عملکردی سیستم  LDAبیشتر شود.
هنگامی که خطوط الین شناسایی نشود.
درصورت تعویض الستیک با چرخ زاپاس.
چرخ زاپاس سایز کوچک مجهز به سوپاپ هشدار فشار و فرستنده نمیباشد .درصورت پنچرشدن الستیک،
حتی با وجود تعویض الستیک پنچر شده با چرخ زاپاس ،چراغ هشدار فشار باد الستیک خاموش نمیگردد.
شرایطی که ممکن است درآن سیستم هشدار فشار باد الستیک به درستی عمل نکند
(خودروهای مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیک)
 fصفحه 383
آژیر هشدار
 fصفحه 449
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آژیر داخلی

آژیر بیرونی

مداوم

-

مداوم

مداوم

یکبار

 ۳بار

پیغام هشدار

جزئیات /عملکردها
حین قرار داشتن دسته دنده درموقعیت
پارک  Pو بدون چرخاندن سوئیچ به حالت
خاموش ،درب سمت راننده باز شده است.
 fدسته دنده را در موقعیت پارک
 Pقرار دهید.

(چشمک میزند)

بدون قرار داشتن سوئیچ الکترونیکی
درخودرو ،حین قرار داشتن دنده
در هرحالتی به جزء پارک Pو بدون
چرخاندن سوئیچ به حالت خاموش ،درب
سمت راننده باز و بسته شده است.
 fدسته دنده را در موقعیت پارک P
قرار دهید.
 fسوئیچ الکترونیکی را درون خودرو
قرار دهید.
(به نوبت نمایش داده میشود)
(چشمک میزند)

(چشمک میزند)

حین همراه داشتن سوئیچ الکترونیکی و
درصورت قرار داشتن سوئیچ درهرحالتی
به جز خاموش اقدام به بازوبسته کردن هر
دربی به جز درب سمت راننده شده است.
 fسوئیچ الکترونیکی را درون خودرو
قرار دهید.

عملکرد در مواقع اضطراری

بدون قرار داشتن سوئیچ الکترونیکی در
خودرو ،حین قرار داشتن دنده در موقعیت
پارک Pو بدون چرخاندن سوئیچ درحالت
خاموش ،درب سمت راننده بازوبسته شده
است.
 fسوئیچ را درحالت خاموش قرار دهید.
fسوئیچ الکترونیکی را درون خودرو
قرار دهید.
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آژیر داخلی

آژیر بیرونی

یکبار

مداوم

یکبار

-

 9بار

-

پیغام هشدار

جزئیات /عملکردها
حین همراه داشتن سوئیچ الکترونیکی و
قفل کردن تمام دربها ،بدون چرخاندن
سوئیچ موتور به وضعیت خاموش و قرار
داشتن دنده در موقعیت پارک  ،Pاقدام
به خروج از خودرو شده است.
 fسوئیچ را در حالت خاموش قرار
دهید و دربها را مجددا ً قفل کنید.

(به نوبت نمایش داده میشود)
(چشمک میزند)

بدون شناسایی شدن سوئیچ الکترونیکی
اقدام به فعال کردن سیستم هیبریدی
شده است.
 fسیستم هیبریدی را با همراه
داشتن سوئیچ الکترونیکی فعال
نمایید.
(چشمک میزند)

بدون قرار داشتن سوئیچ الکترونیکی
درون خودرو ،اقدام به راندن خودرو شده
است.
 fمطمئن شوید که سوئیچ
الکترونیکی درون خودرو است.
(چشمک میزند)
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آژیر داخلی

آژیر بیرونی

-

مداوم

یکبار

مداوم

یکبار

-

یکبار

-

پیغام هشدار

جزئیات /عملکردها
حین قرار داشتن سوئیچ الکترونیکی
درون خودرو ،اقدام به قفل کردن دربها
با استفاده از کلید هوشمند شده است.
 fسوئیچ الکترونیکی را از خودرو
برداشته و درب ها را مجدد قفل
نمایید.

(چشمک میزند)

(چشمک میزند)

حین قرار داشتن سوئیچ الکترونیکی
درون خودرو ،اقدام به قفل کردن یکی از
دربهای جلو از طریق باز کردن درب و
قرار دادن دکمه قفل داخلی در موقعیت
قفل و سپس بستن درب شده است.
 fسوئيچ الکترونيکی را از خودرو
برداشته و دربها را مجدد قفل
نماييد.
ولتاژ باتری سوئیچ الکترونیکی در حال
تمام شدن است.
 fباتری سوئیچ الکترونیکی را
تعویض نمایید.
( fصفحه )423

عملکرد در مواقع اضطراری

(چشمک میزند)

ظرف  ۳ثانیه پس از فشار دادن سوئیچ
موتور ،قفل فرمان آزاد نشود.
 fحین فشار دادن پدال ترمز و
حرکت فرمان به چپ و راست،
سوئیچ موتور را فشار دهید.
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آژیر داخلی

آژیر بیرونی

یکبار

-

یکبار

-

یکبار

-

پیغام هشدار

جزئیات /عملکردها
نشانگر نقص فنی سیستم کلید هوشمند
است.
 fبرای بررسی خودرو به نمایندگی
مجاز تویوتا مراجعه کنید.

(چشمک میزند)

(چشمک میزند)

(چشمک میزند)

حین باز کردن قفل دربها با سوئیچ
معمولی و سپس فشار دادن سوئیچ،
سوئیچ الکترونیکی درون خودرو
شناسایی نشود.
پس از دوبار فشار دادن پشت سرهم
سوئیچ ،سوئیچ الکترونیکی داخل
خودرو شناسایی نشود.
 fحین فشار دادن پدال ترمز ،با
سوئیچ الکترونیکی ،سوئیچ
موتور را لمس کنید.
نشان میدهد:
با قرار داشتن سوئیچ موتور در وضعیت
خاموش ،قفل دربها باز شده و سپس
درب سمت راننده بازوبسته شده است،
یا
سوئیچ موتور در موقعیت تجهیزات جانبی
 ACCESSORYقرار گرفته بدون اینکه
سیستم هیبریدی فعال شود.
 fحین فشار دادن پدال ترمز،
سوئیچ موتور را فشار دهید.
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آژیر داخلی

آژیر بیرونی

یکبار

-

یکبار

-

یکبار

-

-

-

پیغام هشدار

جزئیات /عملکردها
درصورت قرار داشتن دسته دنده در
موقعیت نادرست اقدام به فعال کردن
سیستم هیبریدی شده است.
 fدسته دنده را در موقعیت پارک P
قرار داده و سیستم هیبریدی را
فعال نمایید.

(چشمک میزند)

حین قرار داشتن دنده در حالتی بجز
پارک  ،Pسوئیچ موتور در وضعیت
خاموش قرار دارد.
 fدسته دنده را در موقعیت پارک P
قرار دهید.
(چشمک میزند)

پس از قرار دادن سوئیچ در وضعیت
خاموش و دنده در هر موقعیتی بجز پارک
 ،Pدنده به موقعیت پارک Pجابهجا شده
است.
 fموتور را خاموش نمایید.
8

(چشمک میزند)

عملکرد در مواقع اضطراری

به دلیل قطع اتوماتیک ،انرژی قطع شده
است.
 fدفعه بعد حین فعال کردن
سیستم هیبریدی ،به مدت
تقریبی  5دقیقه اجازه دهید
سیستم هیبریدی کار کند تا
باتری  12ولتی شارژ گردد.
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آژیر داخلی

آژیر بیرونی

یکبار

-

پیغام هشدار

(چشمک میزند)

آژیر هشدار
 fصفحه 449

جزئیات /عملکردها
حین فعال بودن سیستم هیبریدی
به دلیل عملکرد نادرست سوئیچ
الکترونیکی ( fصفحه ،)485سوئیچ
الکترونیکی ،سوئیچ موتور را لمس کرده
است.
 fپس از شنیدن صدای آژیر ،به
مدت  10ثانیه سوئیچ موتور را
فشار دهید.
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در صورت پنچر کردن
الستيک پنچر را باز کرده و با چرخ زاپاس موجود تعويض نماييد.
جزئيات بيشتر در مورد الستيک ها f :صفحه 406

هشدار
در صورت پنچرکردن
به رانندگي با الستيک پنچر ادامه ندهيد.
رانندگي حتي براي مسافتي کوتاه با الستيک پنچر ،میتواند به الستيک و چرخ ،صدمات غيرقابل جبراني وارد کند که
ممکن است منجر به تصادف گردد.
پيش از جک زدن زير خودرو

خودرو را روي سطحي صاف و سفت متوقف نماييد.
ترمز دستي را درگير نماييد.
دنده را در پارک  Pقرار دهيد.
سیستم هیبریدی را غیرفعال کنید.
چراغ هاي اخطار /فالشرها را روشن نماييد ( fصفحه )438

محل قرارگيري الستيک زاپاس ،جک و ابزارها
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آچار چرخ

جک

چرخ زاپاس

عملکرد در مواقع اضطراری

		
پوشش کف صندوق عقب

دسته جک
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هشدار
استفاده از جک
پيشگيري هاي زير را در نظر بگیرید.
استفاده نادرست از جک میتواند منجر به افتادن ناگهاني خودرو از روي جک ،در نتيجه صدمات جسمي
جدي يا حتي مرگ گردد.
از جک به منظور ديگري بجز تعويض الستيک يا پياده و سوار کردن زنجيرچرخ استفاده نکنيد.
براي تعويض چرخ زاپاس فقط از جک همراه خودرو استفاده نماييد .از جک خودروهاي ديگر استفاده نکرده
و از جک براي تعويض الستيک ديگر خودروها استفاده نکنيد.
جک را به طور صحيح در محل خود قراردهيد.
از قرار دادن اعضاي بدن زير خودروي روي جک ،خودداري نماييد.
حین قرار داشتن خودرو روی جک ،سیستم هیبریدی را فعال نکرده یا رانندگی نکنید.
حين قرارداشتن افراد درون خودرو ،خودرو را جک نزنيد.
حين باال بردن خودرو ،از قراردادن اجسام رو يا زير جک خودداري نماييد.
از باال بردن خودرو بیش از ارتفاع الزم براي تعويض الستیک خودداري نماييد.
اگر بايد به زير خودرو برويد از جک کارگاهي (پایه) استفاده نماييد.
حين پابين آوردن خودرو از عدم وجود افراد در اطراف خودرو اطمينان حاصل نماييد .اگر کسي نزديک خودرو
است ،پيش از پايین آوردن خودرو به آنها هشدار دهيد.
بیرون آوردن جک
 1قالب پوشش کف صندوق عقب تعبیه شده روی کف
صندوق عقب را باال آورید.
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 2با استفاده از قالب ارائه شده ،پوشش کف صندوق
عقب را محکم نمایید.

 3جک را خارج نمایید.

بیرون آوردن چرخ زاپاس
 1قالب پوشش کف صندوق عقب تعبیه شده روی کف
صندوق عقب را باال آورید.
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 3با استفاده از قالب تعبیه شده پوشش کف صندوق
عقب را محکم نمایید.
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 3جعبه ابزار را خارج نمایید.

 4بست مرکزی نگهدارنده چرخ زاپاس را شل کنید.
درصورت خارج کردن یا قرار دادن چرخ زاپاس ،حتماً
زیر چرخ آن را محکم بگیرید.

هشدار
حين قراردادن چرخ زاپاس

مراقب باشيد انگشتان و ديگر اعضاي بدنتان بين الستيک زاپاس و بدنه خودرو گير نکند.
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تعويض الستيک پنچر

 1برای الستيک ها از بلوک مانع استفاده نمایید.

الستيک پنچر

جلو
عقب

محل قراردادن بلوک مانع

سمت چپ

پشت الستيک عقب سمت راست

سمت راست

پشت الستيک عقب سمت چپ

سمت چپ

جلوي الستيک جلو سمت راست

سمت راست

جلوي الستيک جلو سمت چپ

 2در خودروهای مجهز به چرخهایی با رینگ آهنی ،با
استفاده از آچار ،قالپاق را در بياوريد.
براي جلوگيري از صدمه ديدن قالپاق ،همانند تصویر
پارچه اي را بين آچار و قالپاق قراردهيد.
8
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 3مهره هاي چرخ را اندکي شل کنيد (يک دور).
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 4بخش" "Aجک را با دست بچرخانيد تا تورفتگي جک،
محل جک گذاري را لمس کند.
نقاط راهنمای جکزنی زير بدنه خودرو قرار گرفته است؛
آن ها محل جک گذاشتن را نشان مي دهند.

 5خودرو را باال آورید تا الستیکها کمی از روی زمین
بلند شوند.

 6تمام مهره هاي چرخ را باز کنيد.
زماني که چرخ را روي زمين قرار مي دهيد ،مهرههاي
چرخ را رو به باال قرار دهید تا سطح چرخ صدمه نبيند.
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هشدار
تعويض الستيک پنچر

بالفاصله پس از توقف خودرو ،از دست زدن به ديسک چرخ ها يا محدوده اطراف ترمز ها خودداري
نماييد.

پس از رانندگي ديسک چرخها و محدوده اطراف ترمزها به شدت داغ ميشود .حین تعویض الستیک ،لمس
اين نواحي با دست ،پا يا ديگر اعضاي بدن و غيره ممکن است منجر به سوختگي گردد.
عدم انجام اين پيشگيريها میتواند منجر به شل شدن مهرههاي چرخ و بيرون افتادن چرخ شود که ممکن
است منجر به صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.
پس از تعويض چرخ در اولين فرصت ممکن مهره هاي چرخ را با استفاده از آچار تورک یا گشتاورسنج
) 103 N.m (10.5 Kg f m, 76 ft lbfسفت کنيد.
از قالپاقهای به شدت معیوب استفاده نکنید .زیرا حین حرکت خودرو ممکن است بیرون بیافتند.
حين سوارکردن الستيک ،فقط از مهره هاي چرخ مخصوص همان چرخ استفاده نماييد.
اگر روي پيچ ها ،مهره ها يا سوراخ هاي چرخ هرگونه ترک يا تغيير شکل ديده مي شود  ،براي بازرسي
خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
حين سوار کردن مهره هاي چرخ  ،مطمئن شويد که آنها را از سمت باريک رو به داخل ،سوار کنيد.
( fصفحه )۴۲۰
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سوارکردن چرخ زاپاس
 1هرگونه آشغال یا مواد خارجي را از روي سطح تماس
چرخ تميز کنيد.
اگر مواد خارجي روي سطح تماس چرخ باشد ،ممکن
است حین رانندگی مهره هاي چرخ شل شده ،منجر به
بيرون آمدن الستيک گردند.

 2الستيک را سوار کرده و تمام مهره هاي چرخ را با دست تقریباً به میزان یکسان سفت کنيد.
حين تعويض رینگ آهنی با رینگ آهنی چرخ ديگر
بخش مخروطی
مهره هاي چرخ را به قدري سفت کنيد که محل
مخروطي مهره اندکی تماس با سيت دیسک چرخ
داشته باشد.
بخش دیسک
چرخ

حين تعويض چرخ با رینگ آلومينيومي با چرخ با
رینگ آهنی مهرههاي چرخ را به قدري سفت کنيد
که بخش مخروطي مهره اندکی تماس با سيت ديسک
چرخ داشته باشد.

بخش مخروطی

سیت دیسک
چرخ

 3خودرو را پایین آورید.
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 4هر مهره چرخ را دو يا سه بار به ترتيب نمايشي در
تصوير سفت کنيد.
گشتاور سفت کردن

)103 N.m (10.5kg f m, 76 ft lbf

 5چرخ زاپاس ،جک و تمام ابزارها را درون خودرو قرار دهيد.
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چرخ زاپاس سایز کوچک
الستيک زاپاس سایز کوچک داراي برچسب “( ”TEMPRORARY USE ONLYفقط براي استفاده موقت)
روی ديوارههاست.
از چرخ زاپاس سایز کوچک فقط به صورت موقت و در شرایط اضطراری استفاده نمایید.
مطمئن شويد که باد چرخ زاپاس سایز کوچک را کنترل نموده ايد ( fصفحه )۵۰۵
استفاده از چرخ زاپاس سایز کوچک (خودروهای مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیک)
از آنجائيکه چرخ زاپاس سایز کوچک مجهز به سوپاپ هشدار فشار باد الستيک و فرستنده نميباشد ،در
نتيجه فشار کم باد چرخ زاپاس به وسيله سيستم هشدار فشار باد الستيک شناسايي نميگردد .همچنين
اگر پس از روشن شدن چراغ هشدار فشار باد الستيک ،چرخ زاپاس سایز کوچک را تعويض نماييد ،اين
چراغ روشن باقي ميماند.
اگر حين رانندگي در جاده پوشيده از برف يا يخ پنچر کرديد.
چرخ زاپاس سایز کوچک را روي یکی از چرخ هاي عقب خودرو سوار کنيد .مراحل زير را دنبال کرده و
زنجير چرخ را برروي چرخ هاي جلو سوار کنيد :
 1يکي از الستيکهاي عقب را با چرخ زاپاس سایز کوچک تعويض نماييد.
 2الستيک پنچر جلو را با الستيک پياده شده از عقب تعويض نماييد.
 3زنجير چرخ را برروي چرخ هاي جلو سوار کنيد.
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هشدار
حين استفاده از چرخ زاپاس سایز کوچک

به يادداشته باشيد که چرخ زاپاس سایز کوچک براي خودروي شما طراحي شده است .آن را به روي
خودروي ديگر استفاده نکنيد.

همزمان بيش از يک چرخ زاپاس سایز کوچک را استفاده نکنید.
در اولين فرصت ممکن چرخ زاپاسسایز کوچک را با الستيک معمولي تعويض نماييد.
گاز دادن  ،فرمان دادن  ،ترمز کردن و دنده عوض کردن ناگهاني منجر به ترمز موتوري میگردد ،از این اعمال
خودداري نماييد..

حين سوار کردن چرخ زاپاس سایز کوچک

ممکن است سرعت خودرو به درستی شناسایی نشود ممکن است سیستم های زیر به درستی عمل نکنند.
سيستم  ABSو ترمز کمکي

سیستم VSC
سیستم TRAC
سیستم رادار دینامیک کروز کنترل
(درصورت مجهز بودن)

سیستم ( PCSدرصورت مجهز بودن)

سيستم ( LDAهشدار رانندگی بین خطوط) (درصورت
مجهز بودن)
سيستم مانیتور دید عقب
سیستم کروز کنترل (درصورت مجهز بودن)

سیستم EPS
سیستم مسیریاب (درصورت مجهز بودن)

محدوديت سرعت حين استفاده از چرخ زاپاس سایز کوچک

حين استفاده از چرخ زاپاس سایز کوچک ،با سرعت بيش از ( 80km/h )50mphرانندگي نکنيد.
زاپاس سایز کوچک براي رانندگي با سرعت باال طراحي نشده است .عدم توجه به اين پيشگيري میتواند
منجر به تصادف و در نتیجه صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.

پس از استفاده از ابزارها و جک

پيش از رانندگي ،تمام ابزارها و جک را به طور ايمن در محل قرارگيري خود قرار دهيد تا احتمال صدمات
جسمي حين تصادف يا ترمز ناگهاني کاهش يابد.
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توجه
حين رانندگي روي دست اندازها در حال استفاده از چرخ زاپاس سایز کوچک ،مراقب باشيد.
حين رانندگي با چرخ زاپاس سایز کوچک ،خودرو پايين تر از رانندگي با الستيکهاي معمولی است .حين
رانندگي برروي جاده نامسطح مراقب باشيد.
رانندگي با زنجير چرخ و چرخ زاپاس سایز کوچک
از قراردادن زنجير چرخ برروي زاپاس چرخ سایز کوچک خودداري نماييد.
ممکن است زنجير چرخ به بدنه خودرو صدمه زده و به صورت منفي بر رانندگي اثر بگذارد.
حین تعويض الستيکها (خودروهاي مجهز به سيستم هشدار فشار باد الستيک)
هنگام پياده کردن يا نصب چرخها ،الستيکها يا سوپاپ هشدار فشار باد الستيک و فرستنده ،ممکن
است در صورت دستکاري نادرست ،سوپاپ هشدار فشار باد الستيک و فرستنده صدمه ببيند ،بنابراين با
نمايندگي مجاز تويوتا تماس بگيريد.
از صدمه دیدن سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها جلوگیری نمایید.
(خودروهای مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیک)
هنگام تعمیرکردن الستیک با چسب مایع ،ممکن است سوپاپ هشدار فشار باد الستیک و فرستنده به
درستی عمل نکند .درصورت استفاده از چسب مایع ،بالفاصله با نمایندگی مجاز تویوتا یا دیگر تعمیرگاههای
مجاز تماس بگیرید و حین تعویض الستیک از تعویض سوپاپ هشدار فشار باد الستیک و فرستنده
اطمینان حاصل نمایید f( .صفحه )407
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در صورت فعال نشدن سیستم هیبریدی
بسته به شرایط ،عوامل مؤثر در فعال نشدن سیستم هیبریدی متفاوت است  .موارد زیر را بررسی
کرده و روش مناسب را انجام دهید.
حتی با وجود انجام روش درست فعال کردن ،سیستم هیبریدی فعال نمیشود f( .صفحه )161
ممکن است یکی از موارد زیر علت احتمالی باشد.
سوئیچ الکترونیکی ممکن است به درستی عمل نکند f( .صفحه )486
ممکن است سوخت کافي در باک خودرو نباشد.
سوختگیری نمایید.
ممکن است نقص فنی در سيستم ايموباليزر وجود داشته باشد f( .صفحه )78
ممکن است نقص فنی در سیستم قفل فرمان وجود داشته باشد.
ممکن است نقص فنی در سیستم هیبریدی به دلیل مشکالت الکتریکی مانند قطع مدار یا سوختن فیوز
به وجود آمده باشد .بااین وجود بسته به نوع نقص فنی ،برای فعال کردن سیستم هیبریدی اقدامات موقتی
را انجام دهید f( .صفحه )483

چراغهای داخلی و چراغهای جلو کم نور هستند یا بوق به صدا درنیامده یا صدای بسیار کمی دارد.
ممکن است يکي از موارد زير علت احتمالي باشد:
ممکن است باتري  ۱۲ولتی خالي شده باشد f( .صفحه )487
ممکن است اتصاالت باتري  ۱۲ولتی شل شده يا زنگ زده باشد f( .صفحه )4۰۲
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چراغهای داخلی و چراغهای جلو روشن نشده یا بوق به صدا درنمیآید.
ممکن است یکی از موارد زیر علت احتمالی باشد:
ممکن است باتری  12ولتی خالی شده باشد f( .صفحه )4۸۷
ممکن است یک یا دو اتصال باتری  12ولتی جدا شده باشد f( .صفحه )402
اگر مشکل قابل تعمیر نیست یا نمیدانید چگونه میتوانید آن را تعمیر کنید ،با نمایندگی مجاز تویوتا
تماس حاصل نمایید.
فعال کردن سیستم در مواقع اضطراری

وقتی سیستم هیبریدی فعال نمیشود ،اگر سوئیچ موتور عادی عمل میکند ،با اقدامات موقتی زیر سیستم
هیبریدی را فعال نمایید:
از این موارد به جز در مواقع اضطراری استفاده نکنید.
 1ترمز دستي را درگير نماييد.
 2دنده را در پارک Pقراردهيد.
 3سوئيچ را در موقعيت تجهيزات جانبي  ACCESSORYقراردهيد.
 4سوئيچ را به مدت  15ثانيه فشارداده و همزمان پدال ترمز را فشار دهيد.
حتی اگر سیستم هیبریدی با دنبال نمودن مراحل فوق فعال شد ،سیستم هنوز هم دچار نقص فنی است.
درنمایندگی مجاز تویوتا خودرو را بازرسی نمایید.
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در صورت خارج نشدن دنده از پارک P
اگر حين قرارداشتن پا روي پدال ترمز نمي توانيد دنده را جابه جا کنيد ،ممکن است مشکلي
در سيستم قفل دنده وجود داشته باشد (سيستمي براي جلوگيري از عملکرد تصادفي دنده).
بالفاصله براي کنترل خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
مراحل زیر به عنوان اقدامی اضطراری برای جابهجا کردن دنده قابل استفاده هستند:
1
2
3
4

ترمز دستي را درگير نماييد.
سوئیچ موتور را در موقعیت تجهیزات جانبی  ACCESSORYقرار دهید.
پدال ترمز را فشار دهید.
درپوش را با استفاده از پيچ گوشتي دوسو يا ابزاري
مشابه برداريد.
برای جلوگیری از صدمه دیدن درپوش،
سرپیچگوشتی را با پارچه بپوشانید.

 5دکمه لغو عملکرد قفل دنده را فشار دهيد.
حين فشار دکمه ،دنده را مي توان جابجا نمود.
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درصورت کار نکردن صحیح سوئیچ الکترونیکی
اگر ارتباط بين سوئیچ الکترونيکی و خودرو مختل شود ( fصفحه  )124يا بدلیل خالی شدن
باتری سوئیچ الکترونيکي قابل استفاده نيست ،سيستم کلید هوشمند و سیستم کنترل از
راهدور بي سيم (ریموت) کار نمي کنند .در اين حالت ،به روش زير مي توان درب ها را باز کرده و
سیستم هیبریدی را فعال نمود.
قفل کردن و باز کردن درب ها
از سوئیچ معمولی ( fصفحه  )107براي عملکردهای زير
استفاده نماييد (فقط درب راننده):
تمام درب ها قفل میشود.
پنجرهها و سان روف بسته میشوند( .کلید را چرخانده
نگه دارید*).
قفل تمام دربها باز میشود.
برای باز نمودن قفل درب سمت راننده کلید را به سمت عقب بچرخانید ،برای باز نمودن قفل دربهای
دیگر کلید را یکبار دیگر بچرخانید.
پنجرهها و سان روف باز میشوند (کلید را چرخانده و نگه دارید)*
* :این تنظیمات باید در نمایندگی مجاز تویوتا سفارشی سازی شوند.
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فعال کردن سیستم هیبریدی
 1از قرار داشتن دنده در پارک  Pاطمینان حاصل نموده و پدال ترمز را فشار دهید.
 2با عالمت تویوتای سوئیچ الکترونیکی ،دکمه استارت
موتور را لمس کنید.
حین شناسایی سوئیچ الکترونیکی ،آژیر به صدا درآمده
و سوئیچ موتور درحالت روشن  ONقرار میگیرد.
زمانی که سیستم کلید هوشمند در سفارشی سازی
تنظیمات غیرفعال شده باشد ،سوئیچ موتور در وضعیت
تجهیزات جانبی قرار میگیرد.
روی صفحه نمایش چندمنظوره را کنترل نمایید.

 3محکم پدال ترمز را فشار داده و نمایش نشانگر
 4سوئیچ موتور را فشار دهید.
اگر بازهم سوئیچ موتور فعال نمیشود ،با نمایندگی مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.

متوقف کردن سیستم هیبریدی
دنده را در پارک  Pقرار داده و سوئیچ موتور را به صورت عادی فشار دهید تا بتوانید سیستم هیبریدی را
متوقف نمایید.
تعویض باتری کلید
از آنجا که اقدامات فوق موقت است ،توصيه مي شود باتري کليد را بالفاصله پس از خالي شدن تعويض نماييد
( fصفحه )423
تغییر حالتهای سوئیچ موتور
پدال ترمز را رها کرده و مانند مرحله  3باال سوئیچ موتور را فشار دهید.
سیستم هیبریدی فعال نمیشود و حالتهای سوئیچ موتور هربار با فشار دادن سوئیچ تغییر میکند.
( fصفحه )162
در صورت کار نکردن درست سوئيچ الکترونيکي
از غير فعال نشدن سيستم کلید هوشمند در سفارشیسازي تنظيمات اطمينان حاصل نماييد .اگر خاموش
است ،عملکرد را روشن کنيد( .مشخصههای قابلسفارشیسازی  fصفحه )۵۲۳
قرار نداشتن سوئيچ الکترونيکی در حالت حفظ باتري را کنترل نماييد .در اين صورت ،عملکرد را غير فعال
نماييد f( .صفحه )۱۲۳
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در صورت خالی شدن باتری  12ولتی خودرو
درصورت خالی شدن باتری  12ولتی خودرو ،برای فعال کردن سیستم هیبریدی ،مراحل زیر را
دنبال نمایید .همچنین میتوانید با نمایندگی مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید یا به تعمیرگاههای
مجاز مراجعه کنید.
اگر کابل کمکي (یا بوستر) و همچنين خودرويي ديگر با باتري  12ولتی داريد ،ميتوانيد باتري خودرو را به روش زير
شارژ کنيد.
 1درب صندوق عقب را بازکرده و پوشش باتری  12ولتی را خارج نمایید f( .صفحه )402
 2کابلهاي کمکي را به ترتيب زير متصل نماييد.

8
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سر کابل مثبت را به ترمينال مثبت ( )+باتري  12ولتی خودروی خود متصل نماييد.
سر انتهاي ديگر کابل مثبت را به ترمينال مثبت ( )+باتري  ۱۲ولتی خودروي دوم متصل نماييد.
سر کابل منفي ( )-را به ترمينال منفي ( )-خودروي دوم متصل نماييد.
سر انتهای ديگر کابل منفی را مطابق تصویر به نقطه اي بدون رنگ  ،ثابت و فلزي به دور از باتري ۱۲
ولتی و بخشهاي متحرک ،متصل نماييد.
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3

4
5
6
7

موتور خودروي دوم را استارت بزنيد .دور موتور را اندکي باال برده و در همان سطح حدود  5دقيقه نگه
داريد تا باتري  ۱۲ولتی خودرویتان شارژ شود.
حين خاموش بودن موتور ،يکي از درب ها را باز و بسته نماييد.
دور موتور خودروی دوم را حفظ کرده و سوئیچ موتور را درحالت روشن  ONقرار دهید سپس موتور
خودرو را استارت بزنید.
از روشن شدن نشانگر " "READYاطمینان حاصل کنید .درصورت روشن نشدن نشانگر با نمایندگی مجاز
تویوتا تماس بگیرید.
ً
پس از فعال کردن سیستم هیبریدی ،کابلهای کمکی را دقیقا عکس مراحل اتصاالت جدا کنید.
پس از فعال کردن سیستم هیبریدی ،در اولین فرصت ممکن برای بازرسی خودرو به نمایندگی مجاز
تویوتا مراجعه نمایید.
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فعال شدن سیستم هیبریدی زمانی که باتری  12ولتی خالی شده است.
سیستم هیبریدی به روش هل دادن فعال نمیشود.
برای جلوگیری از خالی شدن باتری  12ولتی

حین خاموش بودن سیستم هیبریدی ،چراغ های جلو و سیستم صوتی را خاموش نمایید.
حین حرکت خودرو با سرعت کم به مدت طوالنی همانند ترافیک سنگین ،تجهیزات الکتریکی غیرضروری
را خاموش نمایید.
شارژ باتری  ۱۲ولتی
الکتریسیته ذخیره شده در باتری به دلیل تخلیه طبیعی شارژ و تأثیر تخلیه برخی دستگاههای الکتریکی به
تدریج تخلیه میشود .اگر خودرو به مدت طوالنی بی استفاده باشد ،ممکن است باتری  ۱۲ولتی خالی شود و
درنتیجه سیستم هیبریدی فعال نمیشود( .حین رانندگی ،باتری  ۱۲ولتی به طور اتوماتیک شارژ می شود).
حین شارژ مجدد یا تعویض باتری  12ولتی
در برخی موارد ،حین خالی شدن باتری  ۱۲ولتی باز کردن قفل درب ها با سیستم کلید هوشمند امکان پذیر
نیست .از فرستنده کنترل از راه دور یا سوئیچ معمولی برای باز کردن و قفل کردن درب ها استفاده نمایید.

پس از شارژ مجدد باتری  12ولتی ممکن است سیستم هیبریدی دراولین اقدام فعال نشود ،اما
در اقدام بعدی به طور عادی فعال شده و این حالت بیانگر نقص فنی نیست.

موقعیت سوئیچ موتور در خودرو ذخیره می شود .زمانی که باتری  ۱۲ولتی مجددا ً متصل شود ،سیستم
به حالت قبل از خالی شدن شارژ باتری بازمی گردد .پیش از جدا کردن باتری  ۱۲ولتی ،سوئیچ موتور را
در حالت خاموش قرار دهید.
اگر از وضعیت سوئیچ موتور پیش از خالی شدن باتری  ۱۲ولتی مطمئن نیستید ،حین اتصال باتری ۱۲
ولتی بسیار مراقب باشید.
خودروهای مجهز به آژیر :حین شارژ مجدد یا تعویض باتری  ۱۲ولتی از عدم وجود سوئیچ الکترونیکی
داخل خودرو اطمینان حاصل نمایید .اگر آژیر فعال شود ،ممکن است سوئیچ قفل شود f( .صفحه)۸۱
8
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هشدار
از آتش گرفتن یا انفجار باتری  12ولتی جلوگیری کنید.
برای جلوگیری از انفجار تصادفی گازهای قابل اشتعال که ممکن است از باتری  12ولتی ساتع شود،
پیشگیری های زیر را در نظر بگیرید.
از اتصال کابل های کمکی به ترمینال صحیح اطمینان حاصل نموده و مطمئن شوید که در تماس با
چیزی بجز ترمینال مشخص شده نیستند.
اجازه ندهید سر " "+کابل کمکی ،در تماس با دیگر قسمت ها و سطح فلزی مثل پایه ها یا قسمت فلزی
بدون رنگ قرار بگیرد.
اجازه ندهید سر کابلهای " "+و " "-کابل کمکی در تماس با یکدیگر قرار گیرند.
در نزدیک باتری سیگار نکشید ،از کبریت یا فندک استفاده نکنید تا شعله به باتری  ۱۲ولتی نزدیک نشود.
پیشگیری های مرتبط به باتری  ۱۲ولتی
باتری حاوی گاز سمی و مایع الکترولیت اسیدی و خورنده و همچنین قطعات حاوی سرب يا ترکيبات
سربي است .حین کار با باتری  ۱۲ولتی پیشگیری های زیر را در نظر بگیرید:
حین کار با باتری  ۱۲ولتی ،همیشه عینک محافظ بزنید و مراقب باشید اسید باتری در تماس با پوست،
لباس یا بدنه خودرو قرار نگیرد.
روی باتری  ۱۲ولتی خم نشوید.
درصورتی که اسید باتری  ۱۲ولتی در تماس با پوست یا چشم قرار گرفت ،بالفاصله محدوده را با آب
فراوان شسته و به مراکز پزشکی مراجعه نمایید .اسفنج یا پارچه ای مرطوب را روی محدوده مورد نظر
قرار دهید و به مراکز پزشکی مراجعه نمایید.
همیشه پس از کار با نگهدارنده ،اتصاالت و دیگر قطعات باتری  ۱۲ولتی ،دست های خود را بشویید.
اجازه ندهید کودکان نزدیک باتری  ۱۲ولتی باشند.
توجه
حین کار با کابل های کمکی
حین اتصال کابل های کمکی ،مطمئن شوید که کابلها به فن خنک کننده یا تسمه محرک موتور گیر
نکرده اند.
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درصورت جوش آوردن خودرو
عالئم زیر نشانگر جوش آوردن خودرو است.
گیج نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور وارد محدوده قرمز شده f( .صفحه  )88قدرت سیستم هیبریدی
از دست میرود( .مانند :سرعت خودرو افزایش نمییابد)
"( "Hybrid system overhatداغ کردن سیستم هیبریدی) این پیغام روی صفحه نمایش چندمنظوره ظاهر
میشود f( .صفحه )453
از زیر درب موتور بخار بیرون میآید.
اقدامات اصالحی

درپوش رادیاتور
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اگر سمت راست صفحه نمایش دمای مایع خنک کننده موتور چشمک بزند.
 1خودرو را درمکاني امن پارک نموده و سيستم تهویه هوای مطبوع را خاموش کرده و در نهايت سیستم
هیبریدی را متوقف نماييد.
 2اگر بخار ميبينيد:
پس از تمام شدن بخار ،درب موتور را با دقت باز کنيد.
اگر بخار نميبينيد:
درب موتور را آرام باز کنيد.
 3پس از خنک شدن کامل سیستم هیبریدی ،نشتي
شلنگ ها و هسته رادياتور (رادیاتور) را کنترل نماييد.
رادياتور
فن خنک کننده
در صورتي که مقدار زيادي مایع خنک کننده نشت
ميکند بالفاصله با نمايندگي مجاز تويوتا تماس
حاصل نماييد.
 4اگر سطح مايع خنک کننده بين عالئم پر " "Fو
کم " "Lروي مخزن قرار دارد ،میزان مایع کافي است.
مخزن
عالمت پر""F
عالمت خالي""L
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 5در صورت لزوم ،میزان مايع خنک کننده
را افزایش دهید.
در شرايط اضطراري ،اگر مايع خنک کننده موجود
نيست ،مي توان از آب استفاده نماييد.

 6سیستم هیبریدی را فعال کرده و سیستم تهویه هوای مطبوع را روشن کنید ،عملکرد فن خنک کننده
رادياتور را کنترل کرده و عدم وجود نشتي از مايع خنک کننده رادياتور يا شلنگ ها را کنترل نماييد.
زماني که بالفاصله پس از استارت سرد ،سيستم تهویه هوای مطبوع را روشن کنيد ،فن روشن مي شود.
با کنترل صداي فن و وزش هوا ،از عملکرد فن اطمينان حاصل نماييد .اگر کنترل آن ها سخت است،
تهویه هوای مطبوع را مکررا ً روشن و خاموش نماييد( .فن ممکن است در دماي زير صفر روشن نشود).
 7اگر فن عمل نمي کند:
بالفاصله سیستم هیبریدی را خاموش کرده و با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
اگر فن عمل مي کند:
خودرو را در نزديکترين نمايندگي مجاز تويوتا بازرسي نماييد.
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درصورت نمایش پیغام "( "Hybrid system overhontداغ کردن سیستم هیبریدی) روی صفحه
نمایش چندمنظوره
 1خودرو را درمکان امنی متوقف نمایید.
 2سیستم هیبریدی را غیرفعال کرده و با دقت درب موتور را بلند کنید.
 3پس از خنک شدن سیستم هیبریدی ،نشتی شلنگها
و هسته رادیاتور (رادیاتور) را کنترل نمایید.
رادیاتور
فن خنک کننده
درصورتی که مقدار زیادی مایع خنک کننده
نشت میکند بالفاصله با نمایندگی مجاز تویوتا
تماس حاصل نمایید.
 4اگر سطح مایع خنک کننده بین عالئم پر ""FULL
و کم " "LOWروی مخزن قرار دارد ،میزان مایع
کافی است.
مخزن
عالمت پر ""FULL
عالمت خالی ""LOW

 5درصورت لزوم ،میزان مایع خنک کننده را افزایش
دهید.
درشرایط اضطراری ،اگر مایع خنک کننده موجود
نیست ،میتوان از آب استفاده کنید.
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 6سیستم هیبریدی را فعال کرده و صفحه نمایش چندمنظوره را کنترل کنید.
درصورت نمایش داده شدن پیغام:
سیستم هیبریدی را متوقف کرده و با نمایندگی مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.
درصورت نمایش داده نشدن پیغام :
خودرو را در نزدیکترین نمایندگی مجاز تویوتا بازرسی نمایید.
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هشدار
حين بازرسي زير درب موتور خودرو
پيشگيري هاي زير را در نظر بگیرید.

عدم توجه به موارد زير میتواند منجر به صدمات جسمي جدي همانند سوختگي گردد.

اگر از زير درب موتور بخار بيرون مي آيد ،تا تمام شدن بخار ،درب موتور را باز نکنيد ،محفظه موتور بسيار داغ
خواهد بود.

پس از خاموش کردن سیستم هیبریدی ،نشان داده شدن پیغام " "Power onروی صفحه نمایش چندمنظوره
و خاموش بودن نشانگر " "READYرا کنترل و بررسی نمایید .درصورت فعال شدن سیستم هیبریدی ،ممکن
است موتور بنزینی به طور اتوماتیک روشن شود یا حتی اگر موتور بنزینی متوقف شود ،ممکن است فن خنک
کننده به طور ناگهانی عمل کند .از دست زدن یا نزدیک شدن به قطعات حرکتی مانند فنها خودداری کنید،
ممکن است انگشتتان یا لباسهایتان (به ویژه کراوات ،روسری یا شال گردن) در قطعات حرکتی گیر کرده و
منجر به صدمات جسمی جدی شود.
حین داغ بودن سیستم هیبریدی و رادیاتور از شل کردن درپوش مخزن مایع خنک کننده خودداری کنید.
درصورت پاشیدن مایع خنک کننده و بخار تحت فشار و داغ ممکن است دچار آسیبهای جسمی جدی مانند
سوختگیشوید.
توجه
حین افزودن مایع خنک کننده واحد کنترل نیرو /موتور
قبل از اضافه کردن مایع خنک کننده واحد کنترل نیرو /موتور تا خنک شدن سیستم هیبریدی منتظر بمانید.
مایع خنک کننده را آهسته بیافزایید .افزودن خیلی سریع مایع خنک کننده به سیستم هیبریدی داغ،
میتواند منجربه صدمه دیدن سیستم هیبریدی گردد.
برای جلوگیری از صدمه دیدن سیستم خنک کننده
پیشگیری های زیر را در نظر بگیرید:
از آلوده کردن مايع خنک کننده با مواد خارجي (همانند شن و ماسه ،گرد و خاک و غيره) خودداري نماييد.
از افزودني هاي مايع خنککننده استفاده نکنيد.
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در صورت گير کردن خودرو
اگر الستيک ها درجا بچرخند يا خودرو در گل ،آشغال يا برف گير کرده است ،اقدامات زیر را
انجام دهید:
1
2
3
4
5

سیستم هیبریدی را متوقف کنيد .ترمز دستي را درگير نموده و دنده را در دنده پارک  Pقرار دهید.
گل ،برف يا خاک را از اطراف چرخهای جلو تميز نماييد.
چوب ،سنگ يا مواد ديگر مشابه را زير چرخهای جلو قرار دهيد تا اصطکاک افزايش يابد.
سیستم هیبریدی را مجدد فعال کنید.
دنده را در  Dیا عقب  Rقرار داده و ترمز دستی را آزاد نمایید .سپس با دقت بسیار پدال گاز را فشار دهید.
زمانی که آزاد کردن خودرو سخت است.
را فشار دهید تا سیستم  TRACخاموش شود.
دکمه

هشدار
حين اقدام به آزاد کردن خودرو گير کرده

اگر مي خواهيد اقدام به عقب جلوکردن خودرو براي آزاد کردن آن نماييد ،ابتدا اطراف خودرو را کنترل نماييد
تا به ديگر خودروها  ،اجسام يا افراد برخورد نکنید .همچنين ممکن است خودرو به طور ناگهاني به جلو يا عقب
پريده و آزاد شود .بسيار مراقب باشيد.
مراقب باشید حین فشردن پدال گاز ،دنده را جابهجا نکنید .چرا که میتواند منجر به افزایش سرعت ناگهانی و
سریع خودرو و در نتیجه تصادف و صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.

عملکرد در مواقع اضطراری

حين تغيير وضعيت دسته دنده
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توجه
براي جلوگيري از صدمه ديدن گيربکس يا ديگر قطعات
از درجا کار کردن چرخهای جلو و فشار دادن پدال گاز بيش از مقدار ضروري اجتناب نماييد.
حتی اگر پس از انجام اقدامات فوق ،باز هم خودرو خارج نشد ،براي آزاد کردن خودرو بايد آن را بکسل نمود.
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اطالعات تعمیر و نگهداري (سوخت ،سطح روغن و غیره)
ابعاد و وزن
طول کلی

)4850 mm (190.9 in.

عرض کلی
ارتفاع کلی

)1820 mm (71.7 in.
)1470 mm (57.9 in.

*1

فاصله بین چرخهای جلو و عقب
فاصله عرضی چرخهاي جلو و عقب

)2775 mm (109.3 in.
جلو
عقب

وزن قابل حمل توسط خودرو
(سرنشینان  +بار)

* : 1خودروی بدون بار
* : 2الستيک هاي P215 /55R17
* : 3الستيک هاي P205 /65R16

1585 mm (62.4 in.)*2
1595 mm (62.8 in.)*3
*2

)1575 mm (62.0 in.
1585 mm (62.4 in.)*3
(410Kg )905Ib
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شناسايي خودرو
شماره شناسايي خودرو
شماره شناسايي خودرو ( )VINشماره شناسايي قانوني خودروی شما است .اين شماره شناسايي خودروي
تويوتاي شماست و براي ثبت مالکيت خودرو مورد استفاده قرار مي گيرد.
این شماره در قسمت چپ باالی جلو داشبورد حک
شده است.

این شماره همچنین روی برچسب تأییدیه خودرو نیز
حک شده است.

شماره موتور
شماره موتور مشابه تصویر برروی بلوک موتور حک
شده است.
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موتور
مدل

نوع

قطر و کورس پيستون
جابجايي(حجم موتور)
خالصي سوپاپ
(موتور سرد)

2AR – FXE
چهار سيلندر خطي ،چهار زمانه ،بنزيني
(90.0 × 98.0mm )3.54 × 3.86in
(2494 cm3 )152.2 cu.in
تنظيم اتوماتيک

سوخت
نوع سوخت

عدد اکتان

طرفیت مخزن سوخت (مرجع)

فقط بنزین بدون سرب
( 87عدد اکتان آزمایشگاهی  ) 91یا باالتر

)64.35L (17.0 gal,14.2Imp.gal

موتور الکتریکی (موتور محرک)
نوع

حداکثر خروجی
حداکثر گشتاور

موتور معناطیسی دائم ،سنکرونیزه

105kw
)270N.m (199 ft.bf,27.5kgf.m

باتری هیبریدی (باتری محرک)
نوع

باتری هیبریدی نیکل متال

ولتاژ
ظرفیت

هر ماژول 7.2V
(6.5 Ah )3HR

تعداد

 34ماژول

ولتاژ کلی

244.8 V
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سیستم روانکاری
ظرفیت روغن

(تخلیه و پرکردن مجدد -مرجع*)
به همراه فیلتر
بدون فیلتر

)4.4L(4.6q.t,3.9 Imp.qt.
)4.0L(4.2q.t,3.5 Imp.qt.

* :ظرفیت روغن موتور مقدار مرجعی است که برای تعویض روغن موتور استفاده میشود.
موتور را گرم کرده و سیستم هیبریدی را خاموش نمایید ،بیش از  5دقیقه منتظر مانده و سطح روغن را
روی گیج کنترل نمایید.
انتخاب روغن موتور
در خودروي تويوتاي شما روغن موتور اصل تويوتا استفاده شده است .براي اطمينان از درجه و عدد
ويسکوزيته ،از روغن موتور اصل تويوتا يا مشابه آن استفاده نماييد.
درجه روغن :روغن موتور چند درجهای(مولتی گرید) ILSAC GF-5
عدد ویسکوزیته توصیه شده:

SAE OW - 20

 SAE OW-20بهترین انتخاب برای مصرف بهینه سوخت
و استارت زدن در هوای سرد میباشد.
درصورتیکه  SAE OW-20در دسترس نباشد ،روغن
 SAE-5 w-20ممکن است استفاده شود .بااین وجود در
تعویض روغن بعدی آن را با  SAEOW-20تعویض نمایید.
دمای بیرون

9
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عدد ویسکوزیته روغن (به عنوان مثال  0W –20در اینجا شرح داده می شود):
 0Wدر  0W –20مشخصه روغنی است که اجازه میدهد موتور در هوای سرد روشن شود.
روغنهایی با مقدار عددی کمتر قبل از حرف  Wبه موتور اجازه میدهد در هوای سرد راحت تر روشن
شود.
عدد  20در  0W –20مشخصه عدد ویسکوزیته روغن است ،زمانی که دمای روغن باال باشد .روغنی با عدد
ویسکوزیته بیشتر (ویسکوزیته باالتر) ممکن است در خودروهایی که در سرعتهای باال یا تحت شرایط
بارگیری زیادی قرار دارند مناسبتر باشد.
نحوه خواندن برچسب ظرف روغن:
برای کمک به انتخاب روغن ،عالمت تاییدیه بینالمللی کمیسیون مشاوره مشخصات روانکاری ()ILSAC
در جلوی ظرف روغن اضافه شده است.
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سیستم خنککننده

ظرفیت
(مرجع)
موتور بنزینی
واحد کنترل نیرو

نوع مایع خنک کننده

)7.2L (7.6 qt,6.3 Imp.qt.
)3.2L (3.4 qt,2.8 Imp.qt.
از یکی از موارد زیر استفاده کنید:
" مایع خنک کننده عمر طوالنی تویوتا"
یا از مایع خنک کننده کیفیت باالی بر پایه ی
اتیلن گلیکول ،فاقد سیلیکات ،فاقد آمین،
فاقد نیترات و فاقد بورات بر پایه تکنولوژی
اسید ارگانیک هیبرید مشابه.
از آب خالی استفاده نکنید.

سیستم احتراق

شمع
کارخانه سازنده
فاصله دهانه شمع

DEN SO FK16 HR-A8
)0.8 mm (0.031in

توجه
شمع با سر ايريديوم
فقط از شمع هاي با سر ايريديوم استفاده نماييد .از تنظيم دهانه شمع خودداري نماييد.
9
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سيستم الکتریکی
باتری  12ولتی
ولتاژ در دمای (:20 °C )68 °F

شارژ کامل 12.6 – 12.8V
شارژ نیمه 12.2 – 12.4 V
خالی شدن شارژ 11.8 – 12.0 V

نسبت شارژ

حداکثر  5آمپر

(ولتاژ را  20دقیقه پس از خاموش کردن سیستم
هیبریدی و تمام چراغها کنترل نمایید).

گیربکس

ظرفیت روغن*

)3.9qt (3.7 L,3.3 Imp.qt.

نوع روغن

روغن اصل تویوتا ATF WS

*  :ظرفيت روغن مقدار مرجع است.
اگر تعويض ضروري است با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
توجه
نوع روغن گیربکس
اسـتفاده از روغـن گیربکـس بـه جـز " روغن اصل تویوتـا  " ATFWSممکن اسـت باعث صدمه دیـدن گیربکس
خودروی شـما شود.
ترمزها

فاصله پدال *1

)92 mm (3.62 in

بازی آزاد پدال

)1-6 mm (0.04 - o.24 in

محدوده سایش لنت ترمز

)1.0mm (0.04in

محدوده سایش لنت ترمزدستی

)1.0mm (0.04in

میزان حرکت پدال ترمزدستی *2
نوع روغن

 7-10تقه
 SAEJ1703یا  FMVSSشماره 116DOT3

 :*1حداقل فاصله پدال هنگام فعال بودن سیستم هیبریدی که با نیروی ) 112Ibf (500N,51kgfفشار داده میشود.
 :*2میزان حرکت پدال ترمز دستی هنگامی که با نیروی ) 67Ibf (300N,31Kgfفشار داده میشود.
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غربیلک فرمان
بازی آزاد

کمتر از (30 mm )1.2 in

الستیکها و چرخها

تیپ A
اندازه الستيك

 T 155 / 70 D17 110 Mو P 205 / 65 R 16 94 S
رانندگی تحت شرایط عادی

فشار باد الستیک
(فشار باد الستيك سرد
توصيه شده )

اندازه الستيك
گشتاور مهره چرخ

جلو bar :یا 35 psi )240 kPa ,2.4 kgf /cm2
عقب bar :یا 35 psi )240 kPa ,2.4 kgf2 /cm2
چرخ زاپاس bar :یا 60 psi )420 kPa ,4.2 kgf /cm
رانندگی با سرعت باال (بیش از ]100mph [ 160Km/h

(درکشورهایی که قانون اجازه رانندگی با این سرعت را میدهد).
را به الستیک
فشار باد(3 psi )20 kPa ,0.2 kgf /cm2
جلو و عقب اضافه نمایید .هرگز از حداکثر فشار باد الستیک سرد
نشان داده شده روی دیواره کناری الستیک بیشتر باد نکنید.

(چرخ زاپاس سایز کوچک) 16X7J, 17X4T
)103N.m (10.5Kgf.m, 76ft.Ibf

تیپ B
اندازه الستيك

P 215 / 55 R 17 93 V ، T 155 / 70 D17 110 M
رانندگی تحت شرایط عادی

فشار باد الستیک
(فشار باد الستيك سرد
توصيه شده)

گشتاور مهره چرخ

(درکشورهایی که قانون اجازه رانندگی با این سرعت را میدهد).
را به الستیک
فشار باد( 3 psi )20 kPa ,0.2 kgf /cm2
جلو و عقب اضافه نمایید .هرگز از حداکثر فشار باد الستیک
سرد نشان داده شده روی دیواره کناری الستیک بیشتر باد نکنید.

(چرخ زاپاس سایز کوچک)17 7 J , 17 4 T
)103N.m (10.5Kgf.m, 76ft.Ibf
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اندازه الستيك

جلو bar :یا 35 psi )240 kPa ,2.4 kgf /cm22
عقب bar:یا /cm
35 psi )240 kPa ,2.4 kgf
چرخ زاپاس bar :یا 60 psi )420 kPa ,4.2 kgf /cm2
رانندگی با سرعت باال (بیش از ]100mph[ 160Km/h
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المپ چراغها *1
المپ چراغها
چراغهای جلو
نور پایین *2
نور باال *2
چراغهای نشانگر جهت
چراغهای راهنمای جلو (نوع
المپی)*2

بیرون

داخل

چراغهای راهنمای عقب

شماره المپ

وات ()W

نوع

-

9005

55
60

A
B

W5W

5

C

7444NA

28/8

D

WY21W

21

D

چراغهای نشانگر جهت عقب
 /چراغهای عقب /چراغهای
ترمز
چراغهای پالک راهنمایی و
رانندگی

7443

21/5

C

W5W

5

C

چراغهای دنده عقب

921

16

C

چراغهای سقفی (شخصی) /
چراغهای داخلی جلو *2

-

5

C

چراغهای سقفی (شخصی) /
چراغهای داخلی عقب *2

-

8

C

چراغ داخلی *2

-

8

E

چراغهای استقبال درب

168

5

C

چراغهای آینه آرایشی *2

-

8

C

194

3.8

C

چراغ صندوق عقب

 :Bالمپهای هالوژنی HB3
 :Dالمپهای سوکتی (کهربایی)

 :Aالمپهای هالوژنی H11
		
 :Cالمپهای سوکتی (شفاف)
 :Eالمپهای دوسره
 :*1المپ چراغهایی که در جدول فوق ذکر نشدهاند از نوع المپهای  LEDهستند.
 :*2درصورت مجهز بودن
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اطالعات سوخت
فقط از بنزین بدون سرب در خودرو استفاده نمایید.
عدد اکتان ( 87عدد اکتان آزمایشگاهی  )91یا باالتر را انتخاب نمایید.
استفاده از بنزین بدون سرب همراه با عدد اکتان کمتر از  87ممکن است باعث ضربه زدن موتور
شود .ضربه زدن مداوم موتور منجر به صدمه دیدن آن میشود.
حداقل از بنزینی استفاده نمایید که دارای مشخصات  ASTMD4814در ایاالت متحده آمریکا باشد.
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دهانه مخزن سوخت برای بنزین بدون سرب
براي جلوگيري از سوختگيري نادرست ،دهانه سوختگيري خودرو فقط با نازلهای خاص پمپهاي بنزین
بدون سرب تطابق دارد.
کیفیت بنزین
در مواردی ،مشکالت استفاده از خودرو ممکن است به علت نوع بنزین مورد استفاده به وجود آید .درصورت
برطرف نشدن مشکل ،نوع بنزین مورد استفاده خود را تغییر دهید.
اگر بازهم مشکل برطرف نگردید ،با نمایندگی مجاز تویوتا مشورت نمایید.
استانداردهای کیفیت بنزین
کارخانجات خودروسازی در ایاالت متحده آمریکا ،اروپا و ژاپن مشخصاتی را برای کیفیت سوخت به نام
طبقه بندی سوخت در سراسر جهان ( )WWFCکه در سراسر جهان قابل استفاده است را ارائه دادهاند.
 WWFCشامل چهار طبقه است که براساس سطح گازهای آالینده تدوین شده است .درایاالت متحده
طبقه چهارم قابل استفاده است.
 WWFCکیفیت هوا را با کاهش گازهای آالینده حین حرکت خودرو و رضایتمندی مشتری را با انجام
بهترین عملکرد بهبود داده است.
توصیه استفاده از بنزین حاوی افزودنیهای تمیزکننده.
تویوتا توصیه میکند برای جلوگیری از تشکیل رسوب در موتور از بنزین حاوی افزودنیهای تمیزکننده
استفاده کنید.
تمام بنزین فروخته شده در ایاالت متحده آمریکا برای تمیزکردن و یا تمیز نگه داشتن سیستم های
ورودی شامل حداقل افزودنیهای تمیز کننده هستند.
درهر  EPAکمترین میزان تراکم مواد افزودنی وجود دارد.
تویوتا قویاً توصیه میکند از بنزین " "Top Tier Det Detergent Gasolineاستفاده نمایید .برای به دست
آوردن اطالعات بیشتر در مورد بنزین " "Top Tier Det Detergent Gasolineو فهرست بازارهای آن
لطفاً به سایت رسمی www.toptiergas.comمراجعه نمایید.
توصیه استفاده از سوخت پاک
بنزین سوخت پاک شامل فرموالسیون بنزینی است که حاوی اکسید کنندههایی مانند اتانول یا ( MTBEمتیل
تری بوتیل ) است که در بسیاری از مناطق در دسترس میباشند.
تویوتا استفاده از بنزین سوخت پاک و بنزینهای حاوی افزودنیهای مناسب را توصیه میکند .این نوع
بنزینها باعث عملکرد بهینه خودرو ،کاهش گازهای آالینده خودرو و بهبود کیفیت هوا میشوند.
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استفاده از بنزین ترکیبی توصیه نشده است.
فقط از بنزین شامل 15 %اتانول استفاده نمایید.
هرگز از هیچ سوخت " "flex-fuelیا بنزینی که شامل
بیش از  15 %اتانول یا دارای برچسب E85 ،E50 ،E30
(که فقط نمونههایی از سوخت دارای بیش از 15 %
اتانول هستند) استفاده نکنید.

از بنزین حاوی بیش از 15 %
اتانول استفاده نکنید.
( ۳۰%اتانول)
( ۵۰%اتانول)
( ۸۵%اتانول)

درصورت استفاده از گسهول (بنزین) درخودرو خود ،مطمئن شوید که عدد اکتان آن کمتر از  87باشد.
تویوتا استفاده از بنزین حاوی متانول را توصیه نمیکند.
استفاده از بنزین حاوی  MMTتوصیه نشده است.
بعضی از بنزینها حاوی افزودنیهای باال برنده عدد اکتان به نام ( MMTمتیل سی کلوپنتادی اتیل تری
کربونیل منگنز) هستند.
تویوتا استفاده از بنزین حاوی  MMTرا توصیه نمیکند .درصورت استفاده از بنزین حاوی  ،MMTممکن است
تأثیر معکوسی بر سیستم کنترل گازهای آالینده خودروی شما داشته باشد.
ممکن است چراغ نشانگر وجود نقص در صفحه نمایشگر روشن میشود .دراین صورت برای سرویس خودرو
با نمایندگی مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.
اگر موتور شما ضربه میزند.
با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
گاهي ممكن است متوجه ضربه زدن جزئی موتور حين سرعتگيري يا رانندگي روي شيب به سمت باال
شوید ،اين حالت عادي است و نبايد نگران باشيد.
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توجه
به كيفيت سوخت توجه نماييد
از سوخت نامناسب استفاده نكنيد .اگر سوخت نامناسب استفاده شود ،موتور صدمه ميبيند
از بنزین دارای سرب استفاده نکنید.
بنزین دارای سرب باعث صدمه دیدن مبدل سه راهه کاتالیک و نقص سیستم کنترل گازهای آالینده
میشود.
از بنزین غیراز انواعی که قب ً
ال ذکر شد استفاده نکنید .ممکن است بنزینهای دیگر باعث صدمه به
سیستم سوخت یا عملکرد نادرست خودرو شوند.
استفاده از بنزین بدون سرب یا عدد اکتان یا عد اکتان کمتر از عدد ذکر شده در انواع قبلی باعث ضربه
زدن سنگین دائمی موتور میشود و درنتیجه موتور صدمه میبیند.
عملکردهای حرکتی ضعیف در ارتباط با سوخت
درصورتیکه پس از استفاده از نوع متفاوتی از سوخت با عملکردهای حرکتی ضعیف خودرو (استارت
نامناسب در زمان گرم بودن موتور ،تبخیر ،ضربه زدن موتور و غیره) مواجه شدید ،دیگر از این نوع سوخت
استفاده نکنید.
درصورت سوختگیری گسهول
از ریخته شدن گسهول روی بدنه جلوگیری نمایید .ممکن است به رنگ خودرو صدمه بزند.
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اطالعات الستیک
عالئم الستیک
الستیک معمولی

چرخ زاپاس سایز کوچک
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سایز الستیک ( fصفحه )51۳
شماره شناسایی الستیک ( )TINو  f( DOTصفحه )512
درجه بندی کیفی رویه الستیک
برای اطالع از جزئیات بیشتر به بخش "درجه بندی کیفی رویه الستیک" درصفحات بعدی مراجعه نمایید.
محل نشانگرهای سایش آج ( fصفحه )406
ترکیب چیدمان الیههای الستیک
الیههای الستیک از ریسمانهای موازی از جنس الستیک ساخته شدهاند .این ریسمانها به هم بافته
شده الیههای الستیک را به وجود آوردهاند.
الستیک رادیال یا الستیک دارای الیه کمربندی مورب
الستیک رادیال دارای عالمت " "RADIALروی دیواره الستیک است .الستیکی که دارای عالمت
" "RADIALنباشد از نوع الستیک دارای الیه کمربندی مورب است.
( TUBELESSبدون تیوب) ( TUBE TYPEنوع تیوب)
الستیک تیوبلس تیوب ندارد و هوا مستقیماً وارد الستیک میشود .الستیک نوع تیوبی دارای تیوبی
داخل الستیک است و تیوب فشار باد را حفظ میکند.
محدوده بار در حداکثر فشار باد الستیک سرد f( .صفحه )51۷
حداکثر فشار باد الستیک سرد ( fصفحه )51۷
یعنی فشار بادی که درآن الستیک باد میشود.
الستیکهای تابستانی یا الستیکهای چهار فصل ( fصفحه )۴۱۰
الستیکهای چهارفصل دارای عالمت " "M+Sروی دیواره الستیک هستند .الستیکی که دارای عالمت
" "M+Sنباشد ،الستیک تابستانی است.
"( "TEMPORARY USE ONLYفقط برای استفاده موقت)
چرخ زاپاس سایز کوچک با عالمت " "TEMPORARY USE ONLYحک شده روی دیواره الستیک
قابل شناسایی است .این الستیک فقط برای استفاده موقت در مواقع اضطراری طراحی شده است.
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شماره شناسایی الستیک ( )TINو DOT
عالمت *DOT

شماره شناسایی الستیک ()TIN

عالمت شناسایی کارخانه سازنده الستیک
کد سایز الستیک
کد انتخابی کارخانه سازنده الستیک ( 3یا  4حرف)
هفته تولید
سال تولید

* :عالمت  DOTنشان دهنده مطابقت الستیک با استانداردهای ایمنی فدرال وسایل نقلیه موتوری است.
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سایز الستیک

اطالعات سایز الستیک معمولی
تصویر مقابل سایز الستیک معمولی را نشان میدهد.
کاربری الستیک ( =Pخودروی سواری=T ،استفاده
موقت)
پهنای الستیک (میلی متر)
نسبت ابعادی
(ارتفاع الستیک نسبت به پهنای الستیک)
کد ساختار الستیک
( =Rرادیال =D ،سازه دارای الیه اریب)
قطر رینگ (اینچ)
شاخص ظرفیت تحمل بار
( 2شماره یا  3شماره)
عالمت شاخص سرعت
(مشخص شده با یکی از حروف الفبا)
ابعاد الستیک
پهنای الستیک
ارتفاع الستیک
قطر رینگ

9
مشخصات خودرو

 . 9-1 514مشخصات خودرو
بخشهای برش عرضی الستیک
الیه لبه تایر
دیواره کناری
شانه
آج
تسمه
اتصال داخلی
الستیکهای تقویت کننده
بدنه
خط رینگ
سیمهای لبه تایر
چافر
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درجه بندی کیفی رویه الستیک
این اطالعات بر اساس قوانین منتشر شده از اداره ملی ایمنی ترافیکی بزرگراهها در بخش حمل و نقل
ایاالت متحده ارائه شده است.
این اطالعات در اختیار خریداران و /یا خریداران خودروهای تویوتا همراه با اطالعاتی در مورد درجه بندی
کیفی رویه الستیک قرار گرفته است.
نمایندگی مجاز تویوتا آماده پاسخگویی به سؤاالت شما در زمینه این اطالعات میباشد.
درجه بندی کیفی DOT
تمام الستیکهای خودروهای سواری و درجه بندی آنها باید مورد تأیید بخش اجرایی ایمنی فدرال
باشد .درجه بندی کیفی در محل دیواره الستیک بین شانه آج و حداکثر پهنای الستیک قرار دارد.
به عنوان مثال :سایش آج  ،200چسبندگی  AAدما A
سایش آج
درجه سایش آج یک نسبت مقایسهای بر اساس نسبت سایش الستیک است درصورتی که تحت دوره
آزمون رسمی با شرایط کنترل شده قرار داشته باشد.
1
به عنوان مثال الستیک با درجه بندی  ،150یک و نیم (  )1-برابر و نیز دوره آزمون رسمی با درجه
2
بندی  100سایش پیدا می کند.
عملکرد مربوط به الستیکها به شرایط واقعی نحوه استفاده از آنها بستگی دارد .ممکن است عملکرد
آنها به دلیل رفتارهای رانندگی متفاوت ،خدمات سرویس و شرایط جاده و شرایط آب و هوایی به
طور قابل توجهی فرق نماید.
چسبندگی C, B, A, AA
درجه بندی چسبندگی از بیشترین تا کمترین به ترتیب  C, B, A, AAاست ،این درجهبندی توانایی
الستیک برای ترمزگیری درجادههای خیس را نشان میدهد این قابلیت الستیک تحت شرایط کنترل
شده تست دولتی مانند سطح آسفالت و بتون اندازهگیری شده است.
الستیک دارای عالمت  Cممکن است دارای عملکرد ضعیفی باشد.
هشدار :درجه چسبندگی در الستیک براساس تستهای چسبندگی ترمزگیری (درمسیر مستقیم)
مشخص شده و شامل چسبندگی حرکت در پیچ (دور زدن) نمیشود.
9
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دمای A، B، C
درجه بندی دما عبارت است از ( Aباالترین)  Bو  Cکه مقاومت الستیک را در برابر گرما و قابلیت الستیک
در برابر اتالف گرما هنگامی که تحت شرایط کنترل شده در دوره تست چرخ در داخل آزمایشگاه با شرایط
مشخص و کنترل شده را نشان می دهد.
دمای ثابت باال میتواند باعث خراب شدن و کاهش عمر الستیک شده و دمای بیش از اندازه منجربه
صدمه دیدن ناگهانی الستیک میشود.
درجه  Cمربوط به سطح عملکردی الستیک میباشد که درآن الستیک تمام خودروهای سواری باید
تحت استاندارد ایمنی فدرال وسایل نقلیه موتوری شماره  109قرار بگیرند.
درجههای  Aو  Bباالترین سطوح عملکردی در تست چرخ در آزمایشگاه را نسبت به حداقل سطوح
عملکردی ارائه شده به وسیله قانون را نشان میدهند.
هشدار :درجه بندی حرارتی الستیک با فرض داشتن فشار باد مناسب و عدم وجود بار بیش از اندازه
روی الستیک محاسبه میشود.
سرعت بیش از اندازه ،فشار کم باد الستیک یا وجود بار بسیار روی الستیک می تواند به طور جداگانه
یا در مجموع باعث افزایش گرما و صدمه دیدن احتمالی الستیک شود.
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فهرست معنایی اصطالحات فنی مربوط به الستیک
عبارت مربوط به الستیک
فشار باد الستیک سرد

مفهوم
فشــار بــاد الســتیک را زمانــی کــه خــودرو بــه مــدت ســه
ســاعت یــا بیشــتر پــارک شــده یــا تحــت شــرایطی کمتــر از
 1.5km/hیــا  1mileرانــده شــده را نشــان میدهــد.

حداکثر فشار باد الستیک

حداکثر فشار باد الستیک سرد که درآن امکان باد کردن
الستیک وجود دارد ،روی دیواره الستیک مشخص شده است.

فشار باد الستیک توصیه شده

مقدار فشار باد الستیک سرد توسط سازنده توصیه میشود.

وزن تجهیزات جانبی

مجموع وزن (تجهیزات اضافه بر استاندارد که ممکن است
شامل تجهیزات تعویض شده نیز باشد ).که شامل گیربکس
اتوماتیک ،فرمان با نیروی کمکی ،ترمز با نیروی کمکی است،
فرمان با نیروی کمکی ،ترمز با نیروی کمکی ،شیشه باالبر
برقی ،صندلیهای برقی ،رادیو و بخاری است.
بعضی از این تجهیزات ممکن است در کارخانه نصب شده یا
نشده باشند.

حداکثر وزن خودروی بارگیری شده

شامل مجموعه زیر است:
( )aوزن خالص
( )bوزن تجهیزات جانبی
( )cوزن ظرفیت خودرو
( )dوزن تجیهزات انتخابی نصب شده

وزن عادی سرنشینان

تعداد سرنشینان توصیه شده در ستون دوم جدول  *1به شرح
زیر به ازای هرنفر( 68kg )150Ibمحاسبه شود.

توزیع وزن سرنشینان

توزیع وزن سرنشینان درخودرو توصیه شده در ستون سوم
جدول *1
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وزن خالص خودرو

وزن وسیله نقلیه همراه با تجهیزات استاندارد با احتساب
حداکثر ظرفیت سوخت ،روغن و مایع خنک کننده و درصورت
مجهزبودن شامل سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) و
وزن اضافی موتور انتخابی میشود.
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عبارت مربوط به الستیک
وزن تجهیزات انتخابی

مفهوم
درصورت تعویض تجهیزات استاندارد نصب شده با تجهیزات
انتخابی با اختالف وزن  )5Ib(2.3kgاضافه وزن محاسبه
میشود که شامل ترمزهای سخت کار تجهیزات تنظیم ارتفاع،
باربند سقفی ،باتریهای سخت کار و روکشهای خاص است.

رینگ

نگهدارنده فلزی الستیک یا مجموعه الستیک و تیوب که لبه
الستیک روی آن سوار میشود.

قطر رینگ (قطر چرخ)

قطر اسمی محل قرارگیری لبه الستیک

شاخص سایز رینگ

قطر رینگ و پهنای الستیک

پهنای رینگ

فاصله اسمی بین فالنجهای رینگ

وزن مجاز خودرو با بار

بار و وسایل درنظر گرفته شده به اضافه ( 68kg )150Ibضربدر
ظرفیت سرنشین

حداکثر بار خودرو روی الستیک

بار روی هر الستیک برابر است با بار روی هر محور تقسیم بر
 2درحالی که خودرو در حالت حداکثر بارگیری شده است.

بار عادی خودرو روی الستیک

بار روی یک الستیک که با توزیع بار در هر محور محاسبه
میشود و قسمتی از آن وزن خالص خودرو ،وزن تجهیزات
جانبی و وزن عادی سرنشینان (که در جدول زیر محاسبه شده
است ).میباشد که تقسیم بر  2شده است.

کناره رینگ

سطحی از رینگ که با الستیک باد شده پوشانده نشده باشد.

الیه لبه الستیک

قسمتی از الستیک که از سیمهای فلزی ساخته شده و به
وسیله ریسمانهای الیهای پوشانده یا محکم شده است و باعث
نصب شدن الستیک روی رینگ میشود.

جداشدن الیه لبه الستیک

جدا شدن اتصال بین قسمتهای درون الیه لبه الستیک
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عبارت مربوط به الستیک
الیه کمربندی مورب

مفهوم
الستیک بادی که درآن نخهای الیهای که تا الیه لبه الستیک امتداد
دارند که درواقع زوایای آن کمتر از  90درجه نسبت به خط مرکزی
آج الستیک قرار گرفته است.

رائدههای الستیکی

تکههای جداشده از آج یا دیواره الستیک

نخ الستیک

رشتههای تشکیل دهنده الیههای الستیک

جداشدن نخ

جداشدن نخها از قسمتهای الستیکی مجاور

ترک

هر بخش جدا شده از آج ،دیواره الستیک یا الیه داخلی الستیک تا
قسمت نخ الستیک

CT

الستیک بادی با یک الستیک فالنج معکوس شده و سیستم رینگ
که درآن رینگ با فالنجهای رینگ به صورت رادیالی به سمت داخل
طراحی شده است و الستیک برای قرار گرفتن روی قسمت زیرین
رینگ طراحی شده به صورتیکه فالنجهای رینگ را در داخل محفظه
هوای الستیک نگه میدارد.

الستیک با قابلیت بار اضافی

الستیک به گونهای طراحی شده که بتواند در فشار باد باال و بارهای
سنگین نسبت به الستیک استاندارد عمل نماید.

شکاف

فضای بین دو شیار آج مجاور هم

الیه داخلی

الیههای تشکیل دهنده سطح داخلی الستیک تیوبلس که به عنوان
فضایی برای باد کردن الستیک استفاده میشود.

جداشدن الیه داخلی

جدا شدن الیه داخلی از نخ در بدنه الستیک

دیواره بیرونی الستیک

( )aدیواره الستیک شامل یک دیواره سفید ،حروف سفید یا نام
کارخانه سازنده ،مارک و یا نام مدل است که نام مدل باالتر
یا پایینتر از همان نام مدل در دیواره الستیکهای دیگر است
( )bسطح بیرونی دیواره الستیک نامتقارن دارای کنارهای است که
باید هنگام نصب بر روی خودرو همواره به سمت بیرون باشد.

9
مشخصات خودرو

بدنه الستیک

ساختار الستیک هنگام بادشدن بجز آج و دیواره الستیکی آن که بار
روی الستیک را تحمل میکند.
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عبارت مربوط به الستیک

مفهوم

الستیک کامیونهای سبک ()LT

الستیک طراحی شده توسط سازندگان قابل استفاده در
کامیونهای سبک یا خودروهای چندمنظوره سواری میباشد.

مقدار بار

حداکثر بار قابل حمل در الستیک با فشار باد توصیه شده

حداکثر مقدار بار

مقدار بار الستیک با حداکثر فشار باد مجاز الستیک

حداکثر فشار باد مجاز

حداکثر فشار باد الستیک سردکه میتوان الستیک را باد نمود.

اندازه رینگ

رینگی که الستیک را نگه میدارد دارای ابعاد فیزیکی
مشخصی میباشد.

شکاف باز

هرقسمت جداشده از آج ،دیواره یا الیه داخلی که تا نخ
الستیک امتداد دارد.

قطر بیرونی

قطر کلی الستیک نو بادشده

پهنای کلی

فاصله خطی بین دیواره بیرونی بادشده که به دلیل وجود
برچسب ،تزئینات یا نوار و شیارهای نگهدارنده دارای
برآمدگیهایی است.

الستیک خودروی سواری

الستیک قابل استفاده در خودروهای سواری ،خودروهای
چندمنظوره سواری و وانتها که وزن ناخالص خودرو به میزان
( 10000Ib )GVWRیا کمتر میباشد.

الیه

الیهای از جنس نخهای الستیکی موازی

جداشدن الیه

جداشدن قطعهای الستیکی بین الیههای مجاور

الستیک بادی

وسیله مکانیکی ساخته شده از الستیک ،مواد شیمیایی،
پارچه و فلز یا مواد دیگر که در زمان نصب شدن روی چرخ
اتومبیل ،چسبندگی ایجاد کرده و حاوی گاز یا مایعی است که
فشار را ثابت نگه میدارد.

الستیک با الیه رادیال

الستیک بادی که درآن نخهای الیه تا الیه لبه تایر امتداد دارند
و درواقع با زاویهای  90درجه نسبت به خط مرکزی آج
قرار گرفتهاند.

الستیک تقویت شده

الستیک طراحی شده برای عملکرد در فشار باد باال و بار
اضافی نسبت به الستیک استاندارد.
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عبارت مربوط به الستیک

مفهوم

پهنای الستیک

فاصله خطی بین قسمت بیرونی دیواره الستیک بادشده با
احتساب وجود برچسب ،تزئینات یا نوارهای نگهدارنده دارای
برآمدگی است.

دیواره الستیک

قسمتی از الستیک بین آج و الیه لبه الستیک

جداشدن دیواره الستیک

جداشدن قطعهای الستیکی از مواد نخ الستیک در دیواره الستیک

الستیک یخ شکن (زمستانی)

الستیک دارای شاخص چسبندگی برابر یا بزرگتر از ،110
براساس تست استاندارد مرجع  ASTME1136میباشد،
درصورت استفاده از آزمون چسبندگی الستیک یخ شکن
همانگونه که در  ASTMF-1805-00شرح داده شد ،روش
تست استاندارد برای بررسی میزان چسبندگی یک چرخ
درحال حرکت در مسیر مستقیم روی جادههای پوشیده از
را
برف و یخ انجام میشود و پس از آن عالمت Alpine
حداقل روی یکی از دیوارههای الستیک حک میکنند.

تست رینگ

تست رینگ که الستیکی برای تست برروی آن نصب شده است
و میتواند شامل هرنوع رینگی ،مناسب برای استفاده در این
الستیک باشد.

آج

قسمتی از الستیک که در تماس با سطح جاده است.

شیار آج

قسمتی از آج که دور تا دور الستیک امتداد دارد.

جداشدن آج

جداشدن آج از بدنه الستیک

نشانگرهای سایش الستیک ()TWI

برآمدگی داخل شیارهای اصلی که با شناسایی بصری ،درجه
سایش آج به دست میآید.

9

تجهیزات نگهدارنده چرخ

تجهیزات مورد استفاده برای نگه داشتن چرخ و مجموعه
الستیک در زمان تست میباشد.

مشخصات خودرو

* :جدول  - 1وزن سرنشینان و توزیع آن برای بار عادی خودرو براساس ظرفیت طراحی شده برای سرنشینان.
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توزیع سرنشینان در خودروی
بارگیری شده درحالت عادی

ظرفیت صندلی طراحی شده و
تعداد سرنشینان

بار عادی خودرو و تعداد
سرنشینان

 2تا 4

2

دونفر در جلو

 5تا 10

3

دو نفر در جلو و یک نفر در ردیف دوم

 11تا 15

5

دونفر درجلو ،یک نفر در ردیف
دوم ،یک نفر در ردیف سوم ،یک
نفر در ردیف چهارم

 16تا 20

7

دونفر در جلو 2 ،نفر در ردیف دوم،
دونفر در ردیف سوم ،یک نفر در
ردیف چهارم

 . 9-2سفارشی سازی 523
مشخصههای قابل سفارشی سازی
خودروی شما دارای مشخصههای الکترونیکی زیادی است که براساس عالیق شما قابل سفارشی
سازی هستند .تنظیمات این مشخصهها با استفاده از کلیدهای نمایشگر اصلی ،صفحه سیستم
صوتی یا درنمایندگی مجاز تویوتا قابل تغییر است.
سفارشی سازی مشخصههای خودرو

تغییر با استفاده از سیستم صوتی اینتیون *1
 1دکمه " "SETUPرا فشار دهید.
 2گزینه " "Vehicleروی صفحه " "SETUPرا انتخاب کنید.
تنظیمات گوناگونی قابل تغییر است برای اطالع از جزئیات به لیست تنظیمات قابل تغییر مراجعه نمایید.
تغییر با استفاده از سیستم صوتی اینتون پالس * 2یا سیستم صوتی پرمییوم همراه با
سیستم مسیریاب*2
 1دکمه " "APPSرا فشار دهید.
 2روی صفحه " "APPSگزینه " "SETUPانتخاب کرده و سپس گزینه " "Vehicleرا انتخاب نمایید.
تنظیمات گوناگونی قابل تغییر است .برای اطالع از جزئیات بیشتر به لیست تنظیمات قابل تغییر
مراجعه نمایید.
 :*1سیستم صوتی همراه با دکمه ""CAR
 :*2سیستم صوتی همراه با دکمه ""APPS

9
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مشخصههای قابل سفارشی سازی
برخی تنظیمات عملکردها همزمان با دیگر تنظیمات سفارشیسازی شده تغییر میکند .برای اطالع از
جزئیات بیشتر با نمایندگی مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.
تنظیمات روی صفحه سیستم صوتی اینتون تغییر میکند.
تنظیمات با استفاده از کلیدهای نمایشگر اصلی تغییر میکند.
تعریف عالمتها = :موجود = - ،ناموجود
گیجها ،نشانگرها و صفحه نمایش چندمنظوره ( fصفحه  92و )88
عملکرد

*1

تنظیمات پیش فرض

زبان *2

انگلیسی

واحدها *2

مایل ()MPG US

نشانگر EV

روشن
(دارای روشنایی)

تنظیمات سفارشی
سازی

1

فرانسه
اسپانیایی

)Km(km/L

اطالعات رانندگی 1

اطالعات رانندگی 2

اطالعات رانندگی 3

)Km(L/100km
Miles (MPG
)Imperiai
خاموش

سرعت سنج عددی

-

مسافت قابل طی شدن تا
خالی شدن باک
متوسط مصرف سوخت
اقتصادی (پس از صفرکردن)
مصرف سوخت اقتصادی فعلی

 6تا از موردهای زیر:
 fصفحه ۹۴

مسافت پیموده شده (پس از
صفر کردن)

نمایش Pop-up
رنگ تاکیدی

آبی روشن

-

-

زمان سپری شده در رانندگی
روشن

-

خاموش
آبی
نارنجی
زرد

-

2
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عملکرد

*1

تنظیمات پیش فرض

صفحه نمایش محدوده سرعت*4

روشن همراه با نشانگر هشدار
محدوده سرعت فعال شده
(زرد رنگ)

مقدار دهی اولیه سیستم
تعمیرونگهداری *3

خاموش

تنظیمات سفارشی
سازی
روشن همراه با نشانگر
هشدار محدوده سرعت
غیرفعال شده (زرد رنگ)

1

2

-

خاموش

روشن

-

 :*1برای اطالع از جزئیات هر عملکرد به صفحه  95مراجعه کنید.
 :*2بسته به قوانین هرکشوری تنظیمات پیش فرض متفاوت است.
 :*3فقط ایاالت متحده آمریکا
 :*4صفحه نمایش محدوده سرعت ممکن است در بعضی مناطق در دسترس نباشد.
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تنظیمات با استفاده از سیستم صوتی اینتیون تغییر میکند.
تنظیمات با استفاده از سیستم صوتی اینتون پالس یا سیستم صوتی پرمییوم همراه با سیستم مسیریاب
تغییر میکند.
تنظیمات توسط نمایندگی مجاز تویوتا تغییر می کند.
تعریف عالمتها = :موجود = - ،ناموجود
قفل درب ( fصفحه )485 ،117 ،110
عملکرد

تنظیمات پیش فرض

باز نمودن قفل با استفاده از
سوئیچ

بازنمودن قفل درب راننده
دریک مرحله ،باز نمودن قفل
تمامی دربها در دو مرحله

قفل کردن اتوماتیک درب

دسته دنده را در موقعیتی به
جز پارک  Pقرار دهید.

باز نمودن اتوماتیک قفل درب
قفل و بازنمودن قفل درب
صندوق عقب هنگامی که تمامی
دربها قفل  /یا باز میباشند.

دسته دنده را در موقعیت
پارک  Pقرار دهید.

روشن

تنظیمات سفارشی
سازی
بازنمودن قفل تمامی
دربها دریک مرحله

1

2

-

خاموش
سرعت خودروبه سطح
معینی میرسد
خاموش
درب راننده باز میشود
خاموش

-

-

3
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سیستم کلید هوشمند و فرستنده کنترل از راه دور بیسیم ( fصفحه )117 ،110
عملکرد

تنظیمات پیش فرض

تنظیمات سفارشی
سازی

سیگنال عملکردی (چراغهای
فالشر)

روشن

سیگنال عملکردی (آژیر)

روشن

خاموش

میزان صدای آژیر

سطح 5

.درسطح  7خاموش است

مدت زمان سپری شده قبل
از فعال کردن عملکرد قفل
اتوماتیک درب در صورتیکه پس
از بازنمودن قفل ،درب باز نباشد.

 60ثانیه

آژیر هشدار بازماندن درب

1

خاموش

2

3

-

-

خاموش
 30ثانیه

-

 120ثانیه
روشن

خاموش

-

-

سیستم کلید هوشمند ( fصفحه )۱۲۱ ،117 ،110
عملکرد

تنظیمات پیش فرض

تنظیمات سفارشی
سازی

1

2

سیستم کلید هوشمند

روشن

خاموش

-

-

تعداد دفعات مجاز قفل کردن پی
درپی با استفاده از کلید هوشمند

دو بار

نامحدود

-

-

3
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فرستنده کنترل از راه دور بیسیم (ریموت) ( fصفحه )۱۱۷ ،1۱۰ ،۱۰۶
عملکرد

تنظیمات پیش فرض

فرستنده کنترل از راه دور
بیسیم (ریموت)

روشن

خاموش

باز نمودن قفل درب راننده
دریک مرحله ،باز نمودن قفل
تمامی دربها در دو مرحله

باز شدن قفل تمامی
دربها دریک مرحله

عملکرد باز نمودن قفل

تنظیمات سفارشی سازی 1

2

-

-

3

فشار کوتاه
عملکرد باز نمودن قفل درب
صندوق عقب
عملکرد ترساندن

فشار دادن و نگه داشتن
(کوتاه مدت)
روشن

دوبار فشار دادن
فشار دادن ونگه
داشتن(طوالنی)
خاموش
خاموش

-

-

-

-

شیشه باالبر برقی (درب راننده) و سان روف* ( fصفحه )۱۴۳ ،140
عملکرد

تنظیمات پیش فرض

تنظیمات سفارشی سازی

1

2

عملکرد وابسته به کلید

خاموش

روشن

عملکرد بازکردن وابسته به فرستنده
کنترل از راه دور بیسیم(ریموت)

-

-

خاموش

روشن

-

-

عملکرد بستن وابسته به کلید

خاموش

روشن

-

-

روشن

خاموش

-

-

آژیر بازماندن وابسته به فرستنده
کنترل از راه دور بیسیم (ریموت)

3

* :درصورت مجهز بودن
سان روف* ( fصفحه )۱۴۳
عملکرد

تنظیمات پیش فرض

تنظیمات سفارشی سازی

1

2

وابسته به عملکرد تجهیزات
درصورت استفاده از کلید درب

فقط حرکت کشویی

فقط حرکت لوالیی

-

-

وابسته به عملکرد تجهیزات
درصورت استفاده از فرستنده
کنترل از راه دور بیسیم (ریموت)

فقط حرکت کشویی

فقط حرکت لوالیی

-

-

* :درصورت مجهز بودن

3
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دسته (کلید) چراغ راهنما ( fصفحه )170
عملکرد

تنظیمات پیش فرض

تعداد دفعاتی که چراغهای
راهنما به طور خودکار
چشمک میزنند در صورتیکه
دسته چراغ راهنما حین
تغییر الین به موقعیت اولیه
بازگردانده شود.

3

تنظیمات سفارشی سازی 1

2

3

خاموش *2

 4تا 7

-

-

 :*1درصورت خاموش بودن این عملکرد حین حرکت به سمت راست یا چپ پس از چشمک زدن چراغهای
راهنما و با حرکت دسته راهنما به موقعیت اولیه در جهتی که چراغ چشمک میزند ،میتوان موقعیت
چراغهای راهنما در حالت چشمک زدن یا خاموش را انتخاب نمود.
 :*2اگر دسته راهنما را به موقعیت اولیه در جهت چشمک زدن چراغها بازگرداند ،چراغهای راهنما خاموش
میشوند.
سیستم کنترل اتوماتیک چراغها ( fصفحه )172
عملکرد

تنظیمات پیش فرض

حساسیت سنسور نور

سطح 3

زمان سپری شده قبل از
خاموش شدن اتوماتیک
چراغهای جلو و بعد از بستن
دربها

 30ثانیه

تنظیمات سفارشی سازی 1

2

3

سطح  1تا 5
خاموش

 60ثانیه
 90ثانیه

چراغها ( fصفحه )۱۷۵ ،172

سیستم چراغ روشنایی روز
(بجز کشور کانادا)

روشن

خاموش

روشن

خاموش

* :درصورت مجهز بودن

-
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عملکرد

تنظیمات پیش فرض

چراغ نور باالی اتوماتیک*

تنظیمات سفارشی سازی 1

2

3

9
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سیستم آگاه سازی نزدیک شدن خودرو ( fصفحه )70

عملکرد

تنظیمات پیش فرض

میزان صدای سیستم آگاه
سازی نزدیک شدن خودرو

سطح 1

تنظیمات سفارشی

1

2

3

سطح 2
سطح 3

سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) اتوماتیک ( fصفحه )332

عملکرد
عملکرد کلید اتوماتیک A/C
کنترل سیستم تهویه هوای
مطبوع (ایرکاندیشن) درحالت
رانندگی ECO

تنظیمات پیش فرض

تنظیمات سفارشی

1

اتوماتیک

دستی

-

روشن

خاموش

-

2

3

-

روشنایی ( fصفحه )340

عملکرد

تنظیمات پیش فرض

زمان سپری شده قبل از خاموش
شدن چراغها

 15ثانیه

تنظیمات سفارشی

1

2

3

 7/5ثانیه
 30ثانیه

عملکرد در زمان باز بودن قفل
دربها

روشن

خاموش

-

-

عملکرد پس از قرار دادن سوئیچ
موتور در موقعیت خاموش OFF

روشن

خاموش

-

-

عملکرد در زمان نزدیک شدن
به خودرو و همراه داشتن سوئیچ
الکترونیکی

روشن

خاموش

-

-

یادآوری بستن کمربندایمنی ( fصفحه )446

عملکرد

تنظیمات پیش فرض

تنظیمات سفارشی

1

2

آژیر یادآوری بستن کمربند
ایمنی وابسته به سرعت خودرو

روشن

خاموش

-

-

3

 . 9-2سفارشی سازی 531
هشدار
حین سفارشیسازی

از آنجاکه حین سفارشیسازی ،سیستم هیبریدی باید فعال باشد ،از پارک خودرو در مکانی امن با تهویه
مناسب اطمینان حاصل نمایید .در مکانهای بسته همانند پارکینگ ،ممکن است اگزوز حاوی گاز
مونوکسید کربن ( )COاست که ممکن است جمع شده و وارد خودرو شود که میتواند منجر به صدمات
جسمی جدی یا حتی مرگ گردد.
توجه

حین سفارشیسازی
برای جلوگیری از خالی شدن باتری  12ولتی ،حین سفارشیسازی مشخصهها ،سیستم هیبریدی را فعال
نگه دارید.

9
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 . 9-3 532موارد قابل مقدار دهی اولیه

موارد قابل مقدار دهی اولیه
پس از انجام مواردی همچون انجام تعمیرونگهداری روی خودرو ،آیتمهای زیر برای عملکرد عادی
سیستمها بایدمقدار دهی اولیه شود.
مورد

زمان آمادهسازی

پیغامهای نشانگر تعمیرونگهداری
نمایش داده میشود.
(فقط ایاالت متحده آمریکا)

پس از انجام تعمیر و نگهداری

مرجع
صفحه 383

درصورتیکه فشار باد الستیک
سیستم هشدار فشار باد الستیک به وسیله تغییر سرعت حرکت
خودرو یا وزن بارو غیره تغییر کند.

صفحه 408

درصورتیکه فشار باد الستیک
سیستم هشدار فاشر باد به وسیله تغییر سرعت حرکت
خودرو یا وزن بارو غیره تغییر
الستیک
کند.

صفحه 408

 . 9-4شرح سرویسهای دورهای 533
برنامه سرویس و نگهداری
 :Iبازدید
 :Rتعویض یا روانکاری

عملیات سرویس و نگهداری:

فواصل انجام سرویس برحسب کیلومتر کارکرد

برحسب کیلومتر یا زمان
کارکرد (هر کدام زودتر
فرا برسد)

X1000km

10

20

30

40

70 60 50

80

X1000 miles

6

12

18

24

42 36 30

48

R
R

R
R

R
R

R
R

R
R

R
R

12
12

I

24

قطعات اصلی موتور

 1روغن موتور
 2فیلتر روغن موتور

 3سیستم گرمایش و سرمایش
"به مورد  1مراجعه نمایید"

I

 4مایع خنک کننده موتور (شامل مایع
خنک کننده اینورتر کانورتر)
"به مورد  2مراجعه نمایید"

I

I

-

I

I

-

I

12

هر  )60000miles( 100000 kmتعویض شود.

-

I

12

 5مایع خنک کننده اینورتر کانورتر
"به مورد  3مراجعه نمایید"

 6لولههای اگزوز و اتصاالت نصب
سیستم الکتریکی و جرقه
 7شمع
 8باتری  12ولتی

R
R

R
R

I

I

ماه

I

I

I

I

I

I

I

I
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 . 9-4 534شرح سرویسهای دورهای
 :Iبازدید
 :Rتعویض یا روانکاری

عملیات سرویس و نگهداری:

فواصل انجام سرویس برحسب کیلومتر کارکرد

برحسب کیلومتر یا زمان
کارکرد (هر کدام زودتر
فرا برسد)

X1000km

10

20

30

40

70 60 50

80

X1000 miles

6

12

18

24

42 36 30

48

قطعات اصلی موتور

 9فیلتر سوخت
"به مورد  5 , 4مراجعه نمایید"

ماه

R

96

R

I:24
R:48

I

6

 12درب باک سوخت ،لولههای سوخت،
اتصاالت و شیر کنترل بخارات بنزین
"به مورد  1مراجعه نمایید"

I

I

24

 13مخزن کنیستر
شاسی و بدنه

I

I

24

 15لنت ها و ديسک هاي ترمز

I

I

I

I

I

I

I

I

6

I

I

I

I

I

I

I

I

6

 16روغن ترمز

I

I

I

R

I

I

I

R

I:6
R:24

 10فیلتر هوای موتور
فیلتر هوای باتری هیبریدی
" 11به مورد  6مراجعه نمایید"

 14پدال ترمز و ترمز دستي

I
I

I

R
I

I

I
I

I

I

 . 9-4شرح سرویسهای دورهای 535
 :Iبازدید
 :Rتعویض یا روانکاری

عملیات سرویس و نگهداری:

فواصل انجام سرویس برحسب کیلومتر کارکرد

برحسب کیلومتر یا زمان
کارکرد (هر کدام زودتر
فرا برسد)

X1000km

10

20

30

40

70 60 50

80

X1000 miles

6

12

18

24

42 36 30

48

I

I

I

I

12

 18غربيلک فرمان ،اتصاالت و جعبه فرمان

I

I

I

I

12

 19گردگیرهای پلوس

I

I

I

I

24

I

I

I

I

12

I

24

I

12

I

I

I

I

I

I

I

I

6

*

*

*

*

*

*

*

*

6

I

I

I

I

I

I

I

I

6

R

R

R

R

-

I

I

I

I

12

قطعات اصلی موتور

 17لوله ها و شیلنگ هاي ترمز

 20سیبک ها و گردگيرهاي سيستم
تعليق
 21روغن گیربکس
(شامل روغن دیفرانسیل)

I

 22سيستم تعليق جلو و عقب
 23الستيک ها و فشار باد آنها

 24جابهجایی تایرها

"به مورد  7مراجعه نمایید"

 25چراغ ها ،بوق ،برف پاک کن و شيشه
شوي
 26فیلتر تهویه هوای مطبوع

 27مقدار گاز مبرد سیستم تهویه مطبوع

I

I

I

ماه

9
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 . 9-4 536شرح سرویسهای دورهای
توجه:
 .1اولین بار در ( 80,000 km )48000 milesیا  48ماه اول بازدید نمایید و پس از آن هر(20,000 km )12000 miles
یا 12ماه بازرسی نمایید.
 .2اولین بار در ( 160,000 km )100000 milesاول تعويض نماييد و پس از آن هر ( 80,000 km )48000 milesتعويض
نماييد.
 .3اولین بار در ( 240,000 km )150000 milesتعويض و پس از آن هر ( 80,000 km )50000 milesتعويض نماييد.
 .4شامل فيلتر درون باک سوخت.
 .5در کشور برزیل هر ( 60,000 km )36000 milesیا  72ماه تعویض کنید.
 .6فیلتر تهویه هوای باتری هیبریدی در هر سرویس بازدید و در صورت کثیف بودن فیلتر یا نمایش پیغام هشدار
تعویض شود.
 .۷تایر خودروهای  AWDهر  5,000 kmو خودروهای  2WDهر  10,000 kmجابهجا شود.

 . 9-4شرح سرویسهای دورهای 537
برنامه سرویس و نگهداري اضافي
برای مواردی در برنامه که نیازمند سرویس به دفعات بیشتر مشابه شرایط سخت هستند ،به جدول زير مراجعه
نماييد ( .براي ديدن فهرست ،مبحث " الزامات برنامه سرویس و نگهداري" را مطالعه نماييد).

 : A-1رانندگی در جاده هاي ناهموار يا گل آلود يا جاده هاي پوشیده از برف
بازدید لنت ها و ديسک هاي ترمز

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  3ماه

بازدید لوله ها و شیلنگهای ترمز

هر ( 10000 Km )6000 milesیا  6ماه

بازدید غربيلک فرمان ،اتصاالت و جعبه فرمان

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  3ماه

بازدید گردگیرهای پلوس

هر ( 10000 Km )6000 milesیا  12ماه

بازدید سیبکها و گردگيرهاي سيستم تعليق

هر ( 10000 Km )6000 milesیا  6ماه

بازدید سيستم تعليق جلو و عقب

هر ( 10000 Km )6000 milesیا  6ماه

سفت کردن پیچ و مهرههای بدنه و شاسی با
گشتاور مجاز
"به قسمت توجه مراجعه نمایید"

هر ( 10000 Km )6000 milesیا  6ماه
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 . 9-4 538شرح سرویسهای دورهای

 : A-2رانندگی در جادههای خاکی (یا جادههایی که ضخامت آسفالت آن کم است یا اغلب
تودهای از گرد و غبار روی جاده وجود دارد و هوا خشک است)
تعویض روغن موتور

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  6ماه

تعویض فیلتر روغن موتور

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  6ماه

بازدید یا تعویض فیلتر هوای موتور

 :Iهر ( 2500 Km )1500 milesیا  3ماه
 :Rهر ( 40000 Km )24000 milesیا  48ماه

بازدید لنتها و دیسکهای ترمز

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  3ماه

تعویض فیلتر تهویه هوای مطبوع

هر (15000 Km )9000 miles

 : B-1رانندگی با خودروی دارای بارسنگین (به طور مثال استفاده از کاروان و یا باربند سقفی)
تعویض روغن موتور

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  6ماه

تعویض فیلتر روغن موتور

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  6ماه

بازدید لنتها و ديسكهاي ترمز

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  3ماه

بازدید و تعویض روغن گیربکس (شامل روغن
دیفرانسیل جلو)

 :Iهر ( 40000 Km )24000 milesیا  24ماه
 :Rهر ( 8000 Km )48000 milesیا  48ماه

بازدید گردگیرها و سیبکهای سیستم تعلیق

هر ( 10000 Km )6000 milesیا  6ماه

بازدید سيستم تعليق جلو و عقب

هر ( 10000 Km )6000 milesیا  6ماه

سفت كردن پيچها و مهرههاي شاسي و بدنه با
گشتاور مجاز
"به قسمت توجه مراجعه نمایید"

هر ( 10000 Km )6000 milesیا  6ماه

 . 9-4شرح سرویسهای دورهای 539
 : B-2رانندگي در مسیرهای کوتاهتر از ( 8km )5milesبه دفعات در شرایط دمایی زیر صفر
(که دمای موتور به دمای عادی نخواهد رسید)
تعویض روغن موتور

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  6ماه

تعویض فیلتر روغن موتور

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  6ماه

 :B-3درجا کار کردن موتور /یا رانندگی با سرعت پایین در مسیرهای طوالنی مانند خودروی پلیس،
تاکسی یا فروشندگان سیار
تعویض روغن موتور

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  6ماه

تعویض فیلتر روغن موتور

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  6ماه

بازدید دیسکها و لنتهای ترمز

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  ۳ماه

 : B-4رانندگي با سرعت باال و به صورت مداوم ( 80%یا بیشتر از حداکثر سرعت خودرو) برای بیش از
 2ساعت
بازدید یا تعویض روغن گیربکس (شامل روغن
دیفرانسیل جلو)

 :Iهر ( 40000 Km )24000 milesیا  24ماه
 :Rهر ( 80000 Km )48000 milesیا  48ماه

توجه:
مخصوص پیچهای نصب صندلی و پیچهای نگهدارنده قطعات سیستم تعلیق جلو و عقب
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540

541

ضمیمه

اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم
(بر طرف کردن مشکل) 542............................................
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 545 .........
آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
خودرو 548 ................................................................................

خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب یا سیستم صوتی اینتون پالس:
برای اطالع از جزئیات تجهیزات مربوط به سیستم مسیریاب یا سیستم صوتی اینتون پالس مانند
سیستم صوتی به " کتابچه راهنمای سیستم مسیریاب و چند رسانهای" مراجعه نمایید.

 542اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم(...بر طرف کردن مشکل)

اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم (برطرف کردن مشکل)
در صورتی که مشکلی داشتید ،پیش از تماس با نمایندگی مجاز تویوتا موارد زیر را کنترل نمایید.
دربها قفل نمیشوند ،قفل دربها باز نمیشود ،باز نمیشود یا بسته نمیشود.
سوئیچتان را گم کردهاید.

اگر سوئیچهای معمولی را گم کردهاید ،سوئیچهای معمولی اصلی جدید در نمایندگی مجاز تویوتا قابل
ساخت است f( .صفحه )107
اگر سوئیچ الکترونیکی را گم کردهاید ،احتمال سرقت خودرو به شدت افزایش مییابد .بالفاصله با
نمایندگی مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید f( .صفحه )109
قفل دربها باز نمیشود یا دربها قفل نمیشود.

باتری سوئیچ ضعیف شده یا خالی شده است؟ ( fصفحه )423
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:
آیا سوئیچ موتور در وضعیت " "ONقرار دارد؟
حین قفل کردن درب ها ،سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش قرار دهید f( .صفحه )162
چ الکترونیکی داخل خودرو است؟
آیا سوئی 
چ الکترونیکی اطمینان حاصل نمایید.
حین قفل کردن دربها ،از همراه داشتن سوئی 
به دلیل شرایط امواج رادیویی ،به درستی عمل نمیکند f( .صفحه )124
درب عقب باز نمیشود.

آیا عملکرد قفل کودک فعال شده است؟
زمانیکه قفل کودک فعال شده باشد ،درب عقب از داخل باز نمیشود .درب عقب را ازبیرون باز کرده
و سپس قفل کودک را غیر فعال نماییدf( .صفحه )113
درب صندوق عقب حین قرار داشتن سوئیچ الکترونیکی داخل آن بسته شده است

عملکرد جلوگیری از باقی ماندن سوئیچ الکترونیکی داخل صندوق عقب فعال شده ،میتوانید به
حالت عادی درب صندوق عقب را باز نمایید .سوئیچ را از داخل صندوق عقب برداریدf(.صفحه )118

اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم(...بر طرف کردن مشکل) 543

اگر فکر میکنید مشکلی وجود دارد
سیستم هیبریدی فعال نمیشود.
آیا سوئیچ موتور را حین فشار دادن کامل پدال ترمز فشار دادهاید؟ (fصفحه )1۶۱
آیا دنده در پارک  Pقرار دارد؟ (fصفحه )۱۶۳
آیا سوئیچ الکترونیکی قابل شناسایی در داخل خودرو است؟ (fصفحه )۱۲۲
آیا قفل فرمان بازشده است؟ (fصفحه )۱۶۳
آیا باتری سوئیچ الکترونیکی ضعیف یا خالی شده است؟
دراین صورت سیستم هیبریدی را به روش موقت فعال کنیدf( .صفحه )۴۸۶
آیا باتری 12ولتی خالی از شارژ شده است؟ (fصفحه )۴۸۷
حتی با فشار پدال ترمز دنده از پارک  Pخارج نمیشود
آیا سوئیچ موتور در موقعیت روشن " "ONقرار دارد؟
اگر پس از فشار دادن پدال ترمز ،حین قرار داشتن سوئیچ موتور در حالت روشن " "ONنمیتوانید
دنده را آزاد نمایید ( fصفحه )484
پس از غیرفعال کردن سیستم هیبریدی ،غربیلک فرمان را نمیتوان چرخاند
برای جلوگیری از سرقت خودرو ،فرمان به طور اتوماتیک قفل میشودf( .صفحه )163
نمیتوان با استفاده از شیشه باالبرهای برقی شیشهها 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
کردf( .صفحه )140
سوئیچ موتور به طور اتوماتیک خاموش میشود
اگر برای مدتی طوالنی خودرو در حالت تجهیزات جانبی " ،"ACCESSORYیا روشن "( "ONسیستم
هیبریدی غیرفعال) باقی بماند ،عملکرد خاموش شدن سوئیچ موتور به طور اتوماتیک فعال میشود.
( fصفحه )163
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حین رانندگی آژیر اخطار به صدا در میآید
چراغ یادآور کمربند ایمنی در حال چشمک زدن است
آیا راننده و سرنشین جلو کمربند ایمنی خود را بستهاند؟ ( fصفحه )446
چراغ اخطار سیستم ترمز روشن است
آیا ترمز دستی آزاد شده است؟ ( fصفحه )171
بسته به موقعیت ،انواع دیگر آژیرهای اخطار نیز ممکن است به صدا درآیند f( .صفحه )453،444
حین ترک خودرو آژیر اخطار به صدا درمیآید.
آیا سوئیچ الکترونیکی داخل خودرو باقی مانده است؟
پیغام روی صفحه نمایش چند منظوره را کنترل نمایید (fصفحه )4۵۳
آژير فعال شده و بوق به صدا در مي آيد (خودروهای مجهز به آژیر)
آيا حين تنظيمات آژير کسي درون خودرو درب را باز کرده است؟
سنسور آن را شناسايي کرده و آژير به صدا در ميآيد (fصفحه )۸۰
براي توقف صداي آژير ،سوئيچ موتور را در موقعيت روشن  ONقرار داده و سیستم هیبریدی را فعال
نمایید.
چراغ اخطار روشن شده یا پیغام اخطار یا هشدار نمایش داده میشود.
حین روشن شدن چراغ اخطار یا نمایش پیغام هشدار یا نشانگر ،صفحه  ۴۵۳ ،۴۴۴را مطالعه نمایید.
هنگامی که مشکلی وجود دارد
اگرپنچر کرده اید
خودرو را در مکانی امن متوقف کرده و الستیک پنچر را با زاپاس تعویض نمایید.

( fصفحه )471

خوردو گیر کرده است

مراحل گیر کردن خودرو در گل ،آشغال یا برف را مطالعه نمایید f( .صفحه)495
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(مصوب مجلس شورای اسالمی مورخ  86/4/3به شماره )526/49525

ماده ۱
اصطالحات ذیل در معاني مشروح مربوط به كاربرده ميشود:
 .۱خودرو :هر نوع وسيله نقليه موتوري توليد داخل يا خارج براي استفاده در معابر عمومي براي حمل سرنشين
و بار تا ظرفيت مجاز.
 .۲عرضهكننده :هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش مبادرت به فروش
خودروهاي نو توليدي و وارداتي خود ميكند.
 .۳واسطه فروش :هر شخص حقيقي يا حقوقي كه با موافقت عرضهكننده نسبت به فروش خودرو اقدام ميكند.
 .۴نمايندگي مجاز :هر شخص حقيقي يا حقوقي كه با موافقت عرضهكننده عهدهدار فروش و خدمات پس از
فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
 .۵مصرفكننده :هر شخص حقيقي يا حقوقي كه خودرو را براي استفاده شخصي يا عمومي در اختيار دارد.
 .۶بهاي خودرو :مبلغي است كه در قرارداد واگذاري و يا در برگه فروش توسط عرضهكننده قيد گردیده است.

ماده *۲

عرضهكننده موظف به رعايت استانداردهاي ابالغي در مورد ايمني ،كيفيت ،سالمت خودرو و مطابقت آن با
ضمانت ارائه شده به مصرفكننده ميباشد.
تبصره  -۱دوره تضمين نميتواند كمتر از يك سال از زمان تحويل خودرو به مصرفكننده يا كاركردي برابر با
سي هزار كيلومتر (هر كدام زودتر به پايان برسد) باشد.
تبصره  -۲دوره تعهد يا دوره تامين قطعات و ارائه خدمات فني استاندارد ،برابر ده سال از زمان تحويل رسمي
آخرين خودرو به مصرفكننده ميباشد.

ماده *۳

عرضهكننده در طول مدت ضمانت مكلف به رفع هر نوع نقص يا عيب (ناشي از طراحي ،مونتاژ ،توليد يا
حمل) است كه در خودرو وجود داشته يا در نتيجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و
مشخصات اعالم به مصرفكننده مغاير بوده يا مانع استفاده مطلوب از خودرو يا نافي ايمني آن باشد يا موجب
كاهش ارزش معامالتي خودرو شود .هزينه رفع نقص يا عيب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران كليه
خسارات وارده به مصرفكننده و اشخاص ثالث ،اعم از خسارات مالي و جاني و هزينههاي درمان ناشي از نقص
يا عيب (كه خارج از تعهدات بيمه شخص ثالث باشد) هزينههاي حمل خودرو به تعميرگاه ،تامين خودروي
جايگزين مشابه در طول مدت تعميرات (چنانچه مدت توقف خودرو بيش از چهل و هشت ساعت باشد) برعهده
عرضهكننده ميباشد.
تبصره  -*۱تعهدات عرضهكننده به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش يا نمايندگي مجاز ايفاء ميشود.
عرضهكننده مكلف به ايجاد شبكه خدمات پس از فروش يا نمايندگيهاي مجاز تعمير و توزيع قطعات يدكي و
تامين آموزشهاي الزم متناسب با تعداد خودروهاي عرضه شده در سطح كشور بوده و نميتواند مصرفكننده
را به مراجعه به نمايندگي معيني اجبار نمايد.
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تبصره  -*۲در صورت بروز اختالف بين طرفين موضوع ماده فوق ،موضوع اختالفي حسب درخواست طرفين
ابتدا در هيات حل اختالف مربوطه ،متشكل از نمايندگيهاي عرضهكننده خودرو ،كارشناس رسمي دادگستري
و كارشناس نيروي انتظامي به رياست كارشناس رسمي دادگستري طرح و راي الزم با اكثريت آراء صادر خواهد
شد .در صورت اعتراض هر يك از طرفين به راي صادره ،خواسته در دادگاه صالحه قابل پيگيري خواهد بود.
دادگاه صالحه بايد خارج از نوبت و حداكثر ظرف دو ماه انشاء راي نمايد.

ماده *۴
چنانچه نقص يا عيب قطعات ايمني خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمير همچنان باقي باشد يا
در صورتي كه نقص يا عيب قطعاتي كه موجب احتمال صدمه جسمي يا جاني اشخاص گردد و با يك تعمير
برطرف نشده باشد يا خودرو بيش از سي روز به دليل تعميرات غير قابل استفاده بماند ،عرضهكننده مكلف
است حسب درخواست مصرفكننده خودروي معيوب را با خودروي نو تعويض يا با توافق ،بهاي آن را به
مصرفكننده مسترد دارد.
تبصره  -۱در صورت بروز اختالف بين طرفين ،حل و فصل آن از طريق هيات حل اختالف موضوع تبصره ()۲
ماده ( )۳اين قانون ميباشد.
تبصره  -۲عرضهكننده حق واگذاري يا استفاده از خودروي مسترد شده را پيش از رفع عيب ندارد ،واگذاري
خودروي مزبور پس از رفع عيب و نقص قبلي و با اعالم صريح عيوب مزبور در اسناد واگذاري مجاز ميباشد.
ماده *۵

عرضهكننده ،واسطه فروش و نمايندگي مجاز تعمير موظفند هر بار كه خودروي موضوع ضمانت ،مورد تعمير
يا خدمات مختلف دورهاي قرار ميگيرد ،پس از اتمام كار ،به صورت مكتوب كليه عيبها و نقصهاي اعالمي
از سوي مصرفكننده ،اقدامهاي انجام شده و قطعات تعمير يا تعويض شده را در صورت وضعيت ذكر نموده و
آن را تسليم مصرفكننده نمايد.
تبصره* -استفاده از قطعات غير استاندارد يا تاييد نشده توسط عرضهكننده و نمايندگيهاي مجاز تعمير
ممنوع ميباشد.

ماده *۶

چنانچه انجام تعهدات عرضهكننده به دليل حوادث غير مترقبه (غير قابل پيشبيني و غير قابل رفع) ناممكن
باشد ،اين تعهدات به حالت تعليق درميآيد .مدت تعليق به دوره ضمانت افزوده ميشود.

ماده *۷

هر نوع توافق مستقيم يا غير مستقيم بين عرضهكننده ،واسطه فروش يا مصرفكننده كه به موجب آن تمام
يا بخشي از تعهداتي كه عرضهكننده بر طبق اين قانون و يا ضمانتنامه صادر بر عهده دارد ،ساقط نمايد يا به
عهده واسطه فروش يا هر عنوان ديگري گذارده شود ،در برابر مصرفكننده باطل و بالاثر ميباشد.
تبصره* -انعقاد هر نوع قراردادي كه حقوق و تكاليف طرفين قرارداد و مشمولين اين قانون در آن رعايت نشود
به استناد ماده  ۱۰قانون مدني و مورد مشابه غير قانوني و از درجه اعتبار ساقط است.

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 547

ماده *۸
هرگونه عيب و نقص و خسارات جاني و مالي وارده به مصرفكننده و اشخاص ثالث كه به دليل تعويض يا
نصب قطعات و سيستمهاي جانبي و يا دريافت خدمات خارج از شبكه رسمي و مجاز عرضهكننده توسط
مصرفكننده طي دوران ضمانت ايجاد شود از شمول اين قانون خارج است و هيچگونه حقي براي مصرفكننده
و اشخاص ثالث در برابر عرضهكننده ايجاد نميكند.
ماده ۹
عرضهكننده مكلف است تعهدات موضوع اين قانون را به صورت كتبي در اوراق ضمانتنامه قيد نموده و در
زمان تحويل خودرو ،به نحو مقتضي موضوع اين قانون را به طور صريح و روشن به مصرفكننده اعالم نمايد.
ماده ۱۰
آئيننامه اجرائي اين قانون (بهويژه در مورد مالكهاي ايجاد نمايندگي مجاز تعمير در سطح كشور به ازاء تعداد
خودروها عرضه شده) ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده و به تصويب هيات
وزيران ميرسد.
ماده ۱۱
وزارت صنايع و معادن مكلف به نظارت بر اجرای اين قانون در راستاي حفظ حقوق مصرفكنندگان و اعالم
گزارش ادواري شش ماهه به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي است.
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ماده۱ـ ضوابط مندرج دراین آیین نامه شامل تمام عرضهکنندگان ،واسطههای فروش ،واسطههای خدمات پس
از فروش و عاملیتهای مجاز انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از سواری ،مینیبوس ،میدل باس ،اتوبوس ،ون،
وانت ،کامیونت ،کامیون ،کشنده ،تریلر و انواع موتورسیکلت ساخت داخل کشور یا خارج میباشد.
ماده۲ـ در این آییننامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ قانون :قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو ـ مصوب ۱۳۸۶ـ
ب ـ وزارت :وزارت صنعت ،معدن و تجارت.
پ ـ عرضهکننده :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 مینماید.
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 میباشد.
ث ـ واسطه خدمات فروش و پس از فروش :اشخاص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضهکننده ،صرفاً یا
توأماً عهده دار خدمات فروش و پس از فروش خودرو از طریق عاملیتهای مجاز میباشند .واسطه مذکور
میتواند به عنوان بخشی از مجموعه عرضهکننده یا به عنوان شرکتی مستقل تحت نظارت عرضهکننده
فعالیت نموده و خدمات خود را ارائه نماید.
ج ـ عاملیت مجاز :هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضهکننده 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 ( )۱۹۱۱۷درخصوص تعیین
شیوه مربوط به امور خدمات پس از فروش خودرو ،شاخصها و نحوه ارزیابی عرضهکننده ،واسطه خدمات
پس از فروش و عاملیت های مجاز آن و همچنین رده بندی و پایش عملکرد آنها میباشد.
ح ـ دستورالعمل شرایط ،ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو :دستورالعملی که به منظور تعیین
شیوه مربوط به امور خدمات فروش خودرو ،شاخصها و نحوه ارزیابی عرضهکننده ،واسطه خدمات فروش
و عاملیتهای آن و همچنین ردهبندی و پایش عملکرد آنها توسط وزارت تهیه و ابالغ میشود.
خ ـ خدمات دوره تضمین :مجموعه خدمات تعمیرات ،تأمین و تعویض قطعات یا تعویض خودرو که در یک
دوره زمانی یا طی مسافت مشخص مطابق مواد ( )۱۲و ( )۱۳این آییننامه و انجام آن به صورت رایگان
به عهده عرضهکننده میباشد.
د ـ خدمات دوره تعهد :مجموعه خدمات تعمیرات ،تأمین و تعویض قطعات و پشتیبانی خدمات که در یک
دوره زمانی مشخص مطابق ماده ( )۱۵این آییننامه و در قبال دریافت اجرت «برابر با نرخ مصوب موضوع
بند (ط) ماده ( )۲این آییننامه» از سوی عرضهکننده برای مصرفکننده انجام میشود.
ذ ـ خدمات سیار :خدمات امداد و تعمیراتی که در محل استقرار خودرو در بیرون از عاملیت مجاز به
مصرفکننده ارائه میشود.
ر ـ خدمات فنی استاندارد :خدماتی که مطابق با استاندارد کارخانهای ،ملی ،بینالمللی یا سایر استانداردها
و دستورالعملهای تخصصی رسمی باشد.
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ز ـ ضمانتنامه :سندی است به زبان فارسی و در برگیرنده مسئولیت دوره ضمانت و تعهد خدمات عرضهکننده
و استفاده مطلوب از خودرو که توسط عرضهکننده به همراه خودرو ،تحویل مصرفکننده میشود.
ژ ـ استفاده مطلوب از خودرو :استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعالم شده از سوی عرضهکننده به
ویژه در مورد تعداد سرنشین و مقدار بار.
س ـ کتابچه راهنمای مصرفکننده :کتابچه  ای است حداقل به زبان فارسی ،که باید در زمان تحویل
خودرو از طرف عرضهکننده به مصرفکننده 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 دورهای ،نام و نشانی عاملیتهای
مجاز شبکه فروش و خدمات پس از فروش ،متن قانون ،آییننامه و دستورالعملهای 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
میشود.
ض ـ شرکت بازرسی :شخصیت حقوقی دارای صالحیت از طرف سازمان ملی استاندارد ایران که توسط
وزارت برای انجام ارزیابی عملکرد عرضهکننده ،واسطه فروش ،واسطه خدمات پس از فروش ،عاملیت های
مجاز و ارائه گزارشهای ادواری یا موردی به وزارت و عرضهکننده انتخاب میشود.
ط ـ نرخ خدمات و قطعات :نظر به صنفی بودن فعالیت عاملیتهای مجاز ،واسطه خدمات پس از فروش و
خدمات سیار ،اجرت یا دستمزد خدمات و همچنین نرخ قطعات و مواد مصرفی مطابق ماده ( )۵۱اصالحی
قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با محوریت کمیسیون نظارت تعیین و در ازای ارائه خدمات و
ابالغ صورتحساب رسمی به مصرفکننده ،از وی دریافت میشود .
ظ ـ خودروی نو :خودرویی که به هنگام تحویل به مصرفکننده بیش از ( )۹۹کیلومتر 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 میشود.
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 میشود.
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 روغنها (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 عرضهکننده الزامی است.
تبصره ـ استانداردهای فنی شرکتهای عرضهکننده در صورت عدم مغایرت با موارد فوق ،جزو استانداردهای
ابالغی محسوب خواهد شد.
ماده۳ـ عرضهکننده موظف است در سامانه اطالعرسانی 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 عرضهکننده موظف است حداقل دو روزکاری قبل از اجرای فرآیند فروش شرایط موصوف را اطالع
رسانی عمومی نماید.
ماده۴ـ عرضهکننده موظف است قیمت نهایی محصوالت خود به همراه قید نوع ،تیپ ،رنگ و متعلقات ،ضوابط
و روشهای مختلف فروش و فرآیند خرید را به صورت شفاف و روشن مطابق جدول زیر تهیه و در پایگاه
اطالعرسانی و عاملیتهای مجاز فروش خود ،در دسترس متقاضیان خرید قرار دهد:
ضوابط و روشهای مختلف فروش
تحویل فوری
قیمت

قطعی

پیش فروش

عادی

مشارکت در تولید

سفارشی تعداد
محدود

قیمت قطعی زمان قیمت قطعی زمان قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل قیمت توافقی زمان
عقد قرارداد
مندرج در قرارداد مندرج در قرارداد
عقد قرارداد
عقد قرارداد

حداکثر تاریخ
تحویل

سی روز

حداقل سود
مشترک

-

نه ماه

دوازده ماه

حداقل سود سپرده
حداقل سود
برابر مقررات نظام
سپرده یک ساله
بانکی در مدت
نظام بانکی
قرارداد

سه سال

داخلی سه ماه
وارانتی چهار ماه

حداقل سود
سپرده سه ساله
نظام بانکی

-

حداکثر سه درصد حداکثر سه درصد حداکثر سه درصد حداکثر سه درصد حداکثر سه درصد
حداقل سود
کمتر از نرخ سود کمتر از نرخ سود کمتر از نرخ سود کمتر از نرخ سود کمتر از نرخ سود
انصراف (درصد) سپرده یک ساله سپرده یک ساله سپرده یک ساله سپرده یک ساله سپرده یک ساله
نظام بانکی
نظام بانکی
نظام بانکی
نظام بانکی
نظام بانکی
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جبران تاخیر در
تحویل

دو و نیم درصد
ماهانه

شرایط

نداشتن تعهدات
معوق

سود مشارکت
سود مشارکت
سود مشارکت
درصد
یک
بعالوه
درصد
یک
بعالوه
درصد
بعالوه یک
سه درصد ماهانه
ماهانه
ماهانه
ماهانه

-

-

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
نمیشود.

در صورت تاخیر
بیش از دو ماه
در تحویل خودرو
موضوع قرارداد،
مشتری حق
انصراف خواهد
داشت.

 در کلیه روشها ،اطمینان از تامین  CKD/CBUو شمارهگذاری توسط عرضه کننده الزامی است. در کلیه روشها ،امکان پرداخت وجه ثمن خودرو به صورت اقساطی میسر میباشد. در صورت استفاده از تسهیالت بانکها ،موسسات اعتباری و شرکتهای لیزینگ ،رعایت قوانین مرتبط با آن حصولاطمینان عرضهکننده از تامین و پرداخت تسهیالت توسط بانکها ،موسسات اعتباری و شرکتهای لیزینگ به
متقاضی بیش از انعقاد قرارداد و دریافت وجوه الزامی است.
* تعهدات معوق  :در فروشهای فوری ،تعهداتی است که طبق قرارداد سر رسید شده ولی خودرو تحویل نگردیده است.

تبصره۱ـ حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش فروش معادل پنجاه درصد قیمت فروش نقدی
محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد میباشد.
تبصره ۲ـ سود انصراف و خسارت تأخیر مندرج در بخش ضوابط فروش ،به صورت روزشمار محاسبه میشود.
ماده ۵ـ عرضهکننده موظف است قبل از اقدام به پیشفروش خودرو ،مجوز مربوط شامل تعداد خودروی قابل
عرضه را از وزارت اخذ نماید.
ماده ۶ـ عرضهکننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرفکننده اقدام نماید .در قرارداد فروش
قید مشخصات خودرو مورد نظر از قبیل نشان تجاری ،نوع ،تیپ ،رنگ و شرایط موضوع قرارداد مانند قیمت
فروش ،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 ،کفپوش متحرک ،مثلث
خطر و تجهیزات درخواستی و ارائه یک نسخه از اصل قرارداد به مصرفکننده ،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 میشود.
ماده ۷ـ عرضهکننده موظف است در قرارداد پیش فروش ،سود مشارکت وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت
ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت نماید.
تبصره۱ـ عرضهکننده موظف است در صورت تأخیر در تحویل خودرو ،از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان
تحویل خودرو به مصرفکننده ،مبلغ خسارت تأخیر در تحویل را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و پرداخت نماید.
تبصره۲ـ در صورتی که مصرفکننده پس از ابالغ دعوت نامه کتبی عرضهکننده ،ظرف پانزده روز کاری نسبت
به تسویه حساب خودرو موضوع قرارداد اقدام ننماید ،عرضهکننده میتواند خودرو را به سایر متقاضیان تحویل
و نوبت مصرفکننده را به موعد دیگری که نحوه تعیین آن در قرارداد مشخص شده ،موکول نماید.
تبصره ۳ـ در صورت اعالم انصراف مصرفکننده یک ماه پس از عقد قرارداد ،سود انصراف بر مبنای ضرایب
مندرج در جدول ذیل ماده ( )۴این آییننامه محاسبه و پرداخت میشود .عرضهکننده موظف است سود انصراف
و مبلغ پرداختی را ظرف بیست روز به مصرفکننده پرداخت نماید .انصراف مصرفکننده قبل از یک ماه از
زمان عقد قرارداد مشمول سود انصراف نمیشود.
تبصره ۴ـ در صورتی که زمان بازپرداخت وجوه پرداختی مصرفکننده بیش از بیست روز شود ،سود انصراف
متعلقه از تاریخ تأخیر تا تاریخ بازپرداخت وجوه مذکور نیز باید محاسبه و پرداخت گردد.
ماده  ۸ـ عرضهکننده موظف است هرگونه تغییر در شرایط عرضه را نسبت به شرایط مندرج در قرارداد به
استثنای الزامات قانونی ،رضایت کتبی مصرفکننده 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 مصرفکننده بر عهده عرضهکننده است.
ماده ۹ـ عرضهکننده موظف است در زمان تحویل ،خودروی درخواستی مصرفکننده را در حضور وی کنترل
نموده و پس از حصول اطمینان از عدم وجود عیب ،خودرو را تحویل دهد.
تبصره ۱ـ عرضهکننده 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 عرضهکننده موظف است نسبت به تعویض خودرو و یا اخذ رضایت کتبی مصرفکننده اقدام نماید.
تبصره ۲ـ در صورتی که مصرفکننده در دوره تضمین به عاملیت مجاز مراجعه نماید و رفع کامل عیوب
خودرو تحت هر شرایطی در مدت زمان باقی مانده از دوره مذکور برای عاملیت مجاز مقدور نباشد ،عرضهکننده
یا واسطه فروش با عاملیت مجاز موظف است ضمن الزام عاملیت مجاز به اعالم کتبی موضوع به مصرفکننده
ترتیبی اتخاد نماید که خودرو در اولین فرصت ممکن تحت شرایط تضمین رفع عیب گردد.
تبصره ۳ـ عرضهکننده 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 مصرفکننده ،برابر ماده ( )۱۷این آییننامه رفتار نماید.
ماده۱۰ـ عرضهکننده موظف است سند فروش ،صورتحساب فروش همراه با درج تفکیکی اقالم تشکیل دهنده،
بهای خودرو شامل بهای خالص خودرو ،شماره گذاری ،بیمه ،عوارض ،مالیات و سایر موارد مربوط ،برگههای
ضمانت،کتابچه راهنمای مصرفکننده حداقل به زبان فارسی و تجهیزات اضافی را در زمان تحویل خودرو به
مصرفکننده ارائه نماید.
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ماده۱۱ـ عرضهکننده موظف است نسبت به تهیه نظامات و دستورالعملهای 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 مصرفکننده.
پ ـ بازرسی قبل از تحویل خودرو.
ت ـ حمل مناسب خودرو از محل عرضهکننده تا عاملیت مجاز.
ث ـ نظام آموزش کارکنان شرکت عرضهکننده و عاملیتهای مجاز خود.
ج ـ پذیرش ،گردش کار خدمات قابل ارائه ،برنامهریزی تعمیرات و ترخیص خودرو به عاملیت مجاز.
چ ـ راهنمای تعمیراتی بخشهای مختلف خودرو.
ح ـ نظام تأمین و توزیع به موقع کلیه قطعات مورد نیاز واسطه خدمات پس از فروش و عاملیت مجاز آنها.
خ ـ نظام تشویق ،تنبیه و اعطا و لغو عاملیتهای مجاز خود.
د ـ ارتقای کمی و کیفی شبکه عاملیتهای مجاز خود.
ذ ـ اطالع رسانی شفاف رتبه عاملیت و حقوق مشتریان در محل پذیرش عاملیت مجاز.
ر ـ نظام نظرسنجی از مراجعین کلیه عاملیتهای 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.
ماده۱۲ـ دوره تضمین برای خودروهای سبک شامل سواری ،ون و وانت از تاریخ تحویل به مصرفکننده حداقل
دو سال یا کارکردی برابر چهل هزار ( )۴۰۰۰۰کیلومتر ،هرکدام زودتر فرا برسد ،برای خودروهای سنگین
شامل مینیبوس ،میدل باس ،اتوبوس،کامیونت ،کامیون و کشنده از تاریخ تحویل به مصرفکننده حداقل دو
سال یا کارکردی برابر دویست هزار ( )۲۰۰۰۰۰کیلومتر ،هرکدام زودتر فرا برسد و برای انواع موتورسیکلت از
تاریخ تحویل به مصرفکننده حداقل یک سال میباشد.
تبصره ۱ـ عرضهکننده می تواند براساس سیاست تجاری خود و به منظور افزایش رضایتمندی مصرفکننده،
نسبت به افزایش دوره تضمین یا تعهد اقدام نماید که در این صورت باید جزئیات شرایط آن به طور کتبی و
شفاف به مصرفکننده اعالم گردد.
تبصره۲ـ ضمانت رنگ برای خودروهای سبک حداقل سه سال ،برای خودروهای سنگین حداقل هجده ماه و
برای موتورسیکلت حداقل سه ماه میباشد.
تبصره ۳ـ عرضهکننده موظف است قطعات ،مواد مصرفی و استهالکی ناشی از عیوب کیفی و مونتاژی در هر
یک از مجموعههای خودرو را مشمول خدمات دوره تضمین نماید.
تبصره ۴ـ تعمیر یا تعویض قطعات خودرو ،ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف که به علت عیب فنی
خودرو نباشد ،مشمول ضمانت نمیگردد.
ماده۱۳ـ کلیه قطعات و مجموعههای خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی ،مشمول خدمات دوره تضمین
میباشند.
تبصره۱ـ 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 میباشد ،توسط وزارت تعیین و ابالغ خواهد شد.
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تبصره۲ـ عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا صرفاً مشمول دوره تضمین نبوده و براساس استانداردهای
ابالغی شامل دوران تعهد نیز میباشد.
ماده۱۴ـ عیوب ناشی از عدم انجام خدمات دوره ای مطابق با شرایط مندرج در کتابچه راهنمای مصرفکننده
خودرو در شبکه عاملیتهای مجاز شرکت عرضهکننده خودرو ،باعث خروج مجموعههای مرتبط خودرو به
خدمت مورد نظر ،از شرایط تضمین میگردد.
ماده ۱۵ـ 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 عرضهکننده میباشد.
ماده۱۶ـ عرضهکننده موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ای مبتنی بر فناوری اطالعات به منظور رعایت
مفاد ماده ( )۵قانون و تعیین زمان و محل مراجعه مصرفکننده به عاملیتهای مجاز در دوره تضمین و تعهد
اقدام نماید .در صورتی که مصرفکننده تأکید بر پذیرش در عاملیت خاصی را داشته باشد عرضهکننده باید در
اولین زمان ممکن ،نسبت به اجرای این درخواست ،اقدام نماید.
ماده۱۷ـ عرضهکننده 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 آییننامه اقدام نماید.
تبصره۱ـ 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 عاملیت اعم از
تعطیل و غیرتعطیل بدون در نظرگرفتن فرآیندهای داخلی سازنده و واردکننده و نیز واسطه خدمات پس از
فروش و یا عاملیت مجاز آن ،آغاز و در روزی که عاملیت مجاز پس از انجام تعمیرات الزم ،آمادگی تحویل
خودرو به مصرفکننده را اعالم نماید ،پایان مییابد .در هر صورت مدت زمان توقف خودرو به دوره تضمین
یا تعهد خودروی مربوط اضافه میشود.
تبصره۲ـ در صورت مراجعه مصرفکننده برای رفع عیب تکراری به همان عاملیت مجاز و یا هریک از
عاملیتهای مجاز دیگر برای بار دوم و یا بیشتر ،زمان توقف خودرو از بدو تاریخ پذیرش خودرو برای پرداخت
خسارت محاسبه میگردد.
تبصره۳ـ در صورتی که عیوب موجود در هر یک از مجموعههای خودرو که به تشخیص مرجع رسیدگی
کننده موضوع ماده ( )۳قانون موجب بروز حادثه یا تصادف و یا آالیندگی بیش از حد مجاز هوا گردد ،خدمات
مربوط مشمول ضوابط این ماده بوده و بر عهده عرضهکننده خودرو میباشد.
ماده ۱۸ـ 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 عاملیت مجاز به ازای هر روز توقف مازاد ،به میزان یادشده
در ماده ( )۱۷این آییننامه به مقدار پانزده ده هزارم ( )۰/۰۰۱۵بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط
عرضهکننده به مصرفکننده پرداخت می شود.
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ب ـ خودروی عمومی (تاکسی ،وانت ،ون) :از زمان تحویل خودرو به عاملیت به ازای هر روز توقف مازاد به
میزان یاد شده در ماده ( )۱۷این آییننامه به مقدار دو هزارم ( )۰/۰۰۲بهای خودرو به عنوان هزینه توقف
توسط عرضهکننده به مصرفکننده پرداخت می شود.
پ ـ خودروی سنگین (مینیبوس ،میدل باس ،اتوبوس ،کامیونت ،کامیون و کشنده) :به ازای هر روز
توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده ( )۱۷این آییننامه به مقدار یک هزارم ( )۰/۰۰۱بهای خودرو به
عنوان هزینه توقف توسط عرضهکننده به مصرفکننده پرداخت میشود.
ت ـ موتورسیکلت :به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده ( )۱۷این آییننامه به مقدار یک
هزارم ( )۰/۰۰۱بهای موتورسیکلت به عنوان هزینه توقف توسط عرضهکننده به مصرفکننده پرداخت
میشود.
تبصره۱ـ در صورت عدم توافق طرفین نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو ،مراتب با کسب نظر کارشناس
رسمی دادگستری انجام میپذیرد.
تبصره۲ـ عرضهکننده 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.
تبصره۳ـ در صورتی که توقف خودرو ی سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد ،با موافقت کتبی مصرفکننده
برای هر روز توقف خودرو مازاد بر یک ماه ،عرضهکننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم ( )۰/۰۰۰۲بهای خودرو
عالوه بر مقدار قبلی میباشد.
ماده۱۹ـ عرضهکننده موظف است راساً یا از طریق واسطه فروش و خدمات پس از فروش ،ساز و کار پرداخت
هزینه خسارات وارده به مصرفکننده شامل موارد اشاره شده در قانون و این آییننامه را راه  اندازی و اجرا
نماید .عملکرد این نظام باید به گونه  ای باشد که مصرفکننده را از میزان و چگونگی دریافت هزینه ها و
خسارت خودروی خود مطلع نماید.
ماده ۲۰ـ عرضهکننده موظف است راساً یا از طریق شبکه عاملیت مجاز خود تحت هر شرایطی به پذیرش کلیه
خودروهایی که به دلیل وجود عیب قطعات ایمنی قادر به تردد نیستند ،اقدام نماید.
تبصره ـ عرضهکننده موظف است در دوره تضمین ،هزینه های بارگیری و حمل خودروهای در راه مانده و
غیرقابل تعمیر به نزدیکترین عاملیت مجاز را به استثنای موارد تصادفی که ناشی از عیوب سایر قطعات و
مجموعههای خودرو نباشد ،تقبل نماید.
ماده ۲۱ـ عرضهکننده در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش و یا عاملیتهای مجاز،
نسبت به پذیرش تمام خودروهای تحت مسئولیت خود و همچنین سایر خودروهای مشابه وارداتی توسط
اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد عاملیت رسمی ،مطابق با دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نماید.
ماده ۲۲ـ عرضهکننده موظف است نسبت به تعیین نرخ خدمات تعمیرات ،قطعات یدکی و مواد مصرفی
مطابق بند (ط) ماده ( )۲این آییننامه و همچنین تدوین جدول زمان تعمیرات ،مطابق با استاندارد سازنده
خودرو اقدام نموده و پس از تطبیق و صحهگذاری توسط شرکت بازرسی ظرف یک ماه از زمان اعالم شرکت
عرضهکننده ،آن را به واسطه خدمات پس از فروش و عاملیتهای مجاز خود ابالغ نماید .براساس این ضوابط،
عاملیتو یا واسطه خدمات پس از فروش ،صورتحساب مصرفکننده را به ایشان تسلیم مینماید.
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ماده ۲۲ـ عرضهکننده موظف است نسبت به تعیین نرخ خدمات تعمیرات ،قطعات یدکی و مواد مصرفی
مطابق بند (ط) ماده ( )۲این آییننامه و همچنین تدوین جدول زمان تعمیرات ،مطابق با استاندارد سازنده
خودرو اقدام نموده و پس از تطبیق و صحهگذاری توسط شرکت بازرسی ظرف یک ماه از زمان اعالم شرکت
عرضهکننده ،آن را به واسطه خدمات پس از فروش و عاملیتهای مجاز خود ابالغ نماید .براساس این ضوابط،
عاملیت و یا واسطه خدمات پس از فروش ،صورتحساب مصرفکننده را به ایشان تسلیم مینماید.
تبصره ـ عرضهکننده موظف است امکان مقایسه صورتحساب صادره با نرخ خدمات را از طریق پایگاه اطالع
رسانی خود فراهم نماید.
ماده ۲۳ـ عرضهکننده موظف است عاملیتهای مجاز را ملزم نماید تا ضمن تسلیم صورتحساب به مصرفکننده،
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 ۲۴ـ عاملیت مجاز موظف است چنانچه تشخیص دهد عالوه بر عیوب مندرج در برگ پذیرش ،خودرو
عیب دیگری دارد ،قبل از تعمیر یا تعویض قطعه ،با مصرفکننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعمیرات
تعیین تکلیف نماید .در صورت عدم موافقت مصرفکننده ،مراتب هنگام تحویل خودرو به صورت کتبی
مستندسازی شود.
تبصره ـ عاملیت مجاز موظف است در دوره تعهد ،داغی قطعات تعویضی را به مصرفکننده تحویل و رسید
دریافت نماید.
ماده ۲۵ـ چنانچه به تشخیص مراجع مذکور در ماده ( )۳قانون به علت عدم کیفیت تعمیرات ،سهلانگاری و
یا استفاده از قطعات غیر استاندارد توسط عرضهکننده ،واسطه خدمات پس از فروش و عاملیت مجاز ،خسارتی
متوجه مصرفکننده گردد ،عرضهکننده موظف به جایگزین کردن قطعات ،رفع نقصان خدمات بدون دریافت
وجه و جبران خسارات وارده میباشد.
ماده ۲۶ـ تعداد عاملیتهای مجاز و واحدهای خدمات سیار ،بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت تعیین خواهد
شد.
ماده ۲۷ـ عرضهکننده موظف است در شبکه عاملیتهای مجاز فروش و خدمات پس از فروش خود صرفاً
از ظرفیت واحدهای دارای سطح کیفی قابل قبول ،مطابق با ضوابط استاندارد ملی شیوه ارائه خدمات پس
از فروش (استاندارد شماره  )۱۹۱۱۷و دستورالعمل شرایط ،ضوابط و ارزیابی خدمات فروش استفاده نماید.
ماده ۲۸ـ عرضهکننده موظف است نسبت به استقرار شبکه رایانهای برای واسطهها و عاملیتهای 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 مصرفکننده اقدام نماید .تبصره ـ شرکت عرضهکننده موظف است امکان
دسترسی شرکت بازرسی به اطالعات این شبکه را فراهم نماید.
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ماده ۲۹ـ مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول برعهده
عرضهکننده میباشد .در صورت بروز اختالف بین عرضهکننده و مصرفکننده ،راساً از طریق سازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت استانها و با نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و
رسیدگی قرار میگیرد .چنانچه رضایت مصرفکننده تأمین نشود ،میتواند به هیات حل اختالف موضوع تبصره
( )۲ماده ( )۳قانون 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.
تبصره۱ـ دبیرخانه هیأت حل اختالف موضوع این ماده و محل تشکیل جلسات آن در محل سازمان صنعت،
معدن و تجارت استانها میباشد.
تبصره۲ـ سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آییننامه،
هیأتهای حل اختالف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده از پستهای سازمانی موجود تشکیل داده و
امکانات ،نیروی انسانی و محل الزم را در اختیار آنها قرار دهد.
تبصره۳ـ ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیأت حل اختالف رایگان است ،اما حقالزحمه کارشناس رسمی
که در هیأت حاضر و اظهار نظر میکند 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 مینماید.
تبصره۴ـ کلیـه نهـادهـا و سازمانهایی که مصـرفکننـدگان جهت طـرح شکایت به آنها مراجعه مینمایند
موظفند شکایت مصرفکننده را به وزارت ارسال نمایند.
تبصره ۵ـ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ظرف یک ماه پس از ابالغ این آییننامه مکلف
است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو را به سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت
استانها اعالم نماید.
ماده ۳۰ـ عرضهکننده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر عاملیتهای مجاز را براساس وظایف تعیین
شده در قانون و آییننامه و دستورالعملهای اجرایی ذیربط آن ایجاد نماید.
تبصره 1ـ نظارت و ارزیابی ادواری عرضهکننده خودرو ،واسطه فروش  ،واسطه  خدمات پس از فروش و
عاملیتهای مجاز آنها و ارائه گزارشهای ارزیابی به وزارت و عرضهکننده ،به عهده شرکت بازرسی منتخب
وزارت میباشد.
تبصره۲ـ عرضهکننده موظف است نام و نشانی کلیه عاملیتهای مجاز فعال و تعلیق شده خود را به همراه
سایر مشخصات و همچنین مشخصات مشتریان مراجعهکننده به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام
مشتری ،شماره تماس ،نوع خودرو ،تاریخ پذیرش و نام عاملیت مراجعه شده را بصورت دسترسی برخط جهت
ارزیابی عملکرد آن ،به شرکت بازرسی معرفی نماید.
ماده ۳۱ـ مسئـولیت نظـارت بـر حسن اجـرای این آییننـامه بـر عهـده وزارت است.
ماده ۳۲ـ تصمیـمنـامـه شمـاره  ۴۳۶۷۸/۴۴۱۳۳مـورخ  ۱۳۸۹/۰۲/۲۹لغـو میشود.
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توجه
جهت اطالع از نام و نشانی عاملیتهای مجاز شبکه فروش و خدمات پس از
فروش به آدرس اینترنتی  www.lrtoya.comقسمت عاملیتها مراجعه شود.
جهت استفاده از امداد جادهای ایرتویا ،با شماره  021-73456تماس گرفته و
سپس عدد  4را شمارهگیری نمایید.
با مراجعه به سایت  www.lrtoya.comبخش محصوالت نوع خودرو را انتخاب و
مصرف سوخت شهری ،ترکیبی و جادهای را مشاهده نمایید.
اقدام تحویلی همراه خودروی نو به شرح ذیل میباشد:
مثلث خطر ،زاپاس (در صورت تعبیه زاپاس از سوی سازنده برای خودرو ،کیت
پنچری شامل کمپرسور باد برقی و مایع نشتگیر ارائه میشود) ،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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اطالعات مرتبط با پمپ بنزین
درب باک سوخت
صفحه ۱۸۲

ضامن درب صندوق عقب
صفحه ۱۱۷

فشار باد الستیک
صفحه 505

اهرم بازکننده درب باک سوخت

صفحه 183

اهرم نگهدارنده
صفحه ۳۹۲

اهرم بازکننده قفل درب موتور
صفحه ۳۹۲

ظرفیت باک سوخت بنزینی
(مرجع)

)64.35L(17.0 gal., 14.2 Imp.gal.

نوع سوخت

صفحه 500 ،182

فشار باد الستیک سرد

صفحه 505

ظرفیت روغن موتور
(تخلیه و پر کردن مجدد-مرجع)

صفحه 501

نوع روغن موتور

" روغن موتور اصلی تویوتا" یا مشابه

صفحه 501

