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مقدمه
ورود شما را به جرگه روزافزون دارندگان آگاه و قدرشناس تويوتا خوشامد مي گوييم. ما به علوم مهندسي پيشرفته و كيفيت 

ساختاري عالي به كار گرفته شده در خودروهاي ساخت اين شركت افتخار مي ورزيم. 
اين كتابچه شرح كاملي از نحوه عملكرد خودروي جديد شما را در اختيارتان قرار خواهد داد. لطفاً آن را مطالعه نموده و از تمامي 
سرنشينان بخواهيد كه دقيقاً دستورالعمل هاي ذكر شده را رعايت كنند. انجام اين دستورات باعث مي شود كه سالها از يك اتومبيل 
سواري ايمن و بدون عيب لذت ببريد. براي كسب اطالعاتي سودمند در رابطه با اين كتابچه و خودروي جديدتان صفحات بعد را 

به دقت مطالعه فرماييد. 
در زمان سرويس خودرو به خاطر داشته باشيد كه نمايندگي هاي تويوتا اطالعات كافي و كاملي را در رابطه با خودرو شما دارا 
بوده و عالقمند به جلب رضايت كامل شما مي باشند. نمايندگي هاي مجاز تويوتا آماده ارائه بهترين خدمات نگهداري و هر گونه 

مساعدت و همكاري مورد انتظار شما مي باشند. 
خواهشمنديم در صورت فروش خودرو ، اين كتابچه راهنما را در داخل خودرو قرار دهيد. مطمئناً مالك بعدي نيز نيازمند اين 

اطالعات خواهد بود. 
تمامي اطالعات و مشخصات ذكر شده در اين كتابچه مطابق با روند رايج زمان چاپ كتابچه مي باشند. ليكن بر اساس سياست 
شركت تويوتا در جهت پيشرفت روز افزون محصوالت خود، حق هرگونه تغيير در مندرجات اين كتابچه را بدون اطالعات قبلي 

براي خود محفوظ مي داريم. 
لطفاً توجه داشته باشيد كه اين كتابچه تمامي مدلها را پوشش مي دهد و همچنين تمامي تجهيزات اختياري )انتخابي( نيز توضيح 

داده شده اند. لذا ممكن است كه شما با توضيحاتي روبرو شويد كه خودرو شما به آنها مجهز نمي باشد. 

TOYOTA MOTOR CORPORATION

TOYOTA MOTOR CORPORATION 2008
حق چاپ محفوظ است . بدون كسب اجازه از شركت تويوتا ، تكثير اين كتابچه يا قسمتي از آن ممنوع مي باشد. 
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اطالعات مهمي در رابطه با اين كتابچه راهنما

هشدارهايي در باره ايمني يا وارد امدن صدمه به خودرو

در اين كتابچه راهنما شما با هشدارهايي در رابطه با ايمني يا وارد آمدن صدمه به 
خودرو مواجه خواهيد شد. جهت جلوگيري از بروز صدمات جاني و خسارات مالي به 

خودرو خود دقت الزم را در رعايت نكات ايمني به كار ببريد. 
نوع هشدارها و نحوه مورد استفاده قرار گرفتن آنها در اين كتابچه در زير توضيح 

داده شده است. 

عالمت ايمني

               ديدن عالمت ايمني كه در شكل فوق نشان داده شده 
               است به مفهوم زير مي باشد:

              “ . . .  را انجام ندهيد”، “ اين كار را انجام ندهيد” ، 
              “ اجازه بروز اين اتفاق را ندهيد” 

  احتياط 

اين هشدار در مواردي ذكر شده است كه  بي توجهي به آنها ممكن است 
كه باعث صدمه ديدن سرنشينان شود. اين هشدار شما را آگاه مي نمايد كه 
جهت كاهش خطر بروز صدمات جاني به خودرو و ديگران چه اعمالي را بايد 

انجام دهيد و مجاز به انجام دادن چه اعمالي نمي باشيد.

 توجه 
اين هشدار در مواردي ذكر شده است كه بي توجهي به ان ممكن است باعث وارد 
امدن صدمه به خودرو يا اجزاي آن شود. اين عالمت شما را نسبت به آنچه كه بايد 
رعايت كرده و آنچه كه بايد از آن دوري كنيد تا ميزان بروز صدمه و خسارات به 

خود و ديگران را كاهش دهيد، مطلع مي سازد.  
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اطالعات مهمي در رابطه با خودرو تويوتاي شما

سوخت و فيلتر سوخت )موتور ديزل(

     فيلتر سوخت موتورهاي ديزل نياز به تعويض دوره اي ندارد.

 توجه 

ازخودرو خود، دستورالعمل هاي  استفاده مطلوب و طوالني  لطفاً جهت 
زير را رعايت   فرماييد :

• فقط در پمپ هاي سوخت استاندارد اقدام به سوختگيري نماييد.	
• اولين 	 در  سوخت،  سيستم  هشدار  چراغ  شدن  روشن  صورت  در 

را  خودرو  تويوتا  مجاز  نمايندگي هاي  به  مراجعه  با  ممكن  فرصت 
بازرسي و كنترل نماييد.

• براي جلوگيري از ورود ذرات ريز و گرد و غبار يا هرگونه ناخالص 	
نمايندگي هاي  در  بايد  فقط  فيلتر  تعويض  سوخت،  فيلتر  به  ديگر 

تويوتا انجام گردد.

سيستم محافظت از سرنشينان

شركت تويوتا توصيه مي نمايدكه شما و خانواده تان جهت مطالعه دقيق بخش 
3-1 اين كتابچه راهنما وقت كافي اختصاص دهيد. در مواردي كه قصد كسب 
از سرنشينان  محافظت  كارايي سيستم  از حداكثر  بهره گيري  نحوه  از  اطالع 
و  شما  مطالعه  جهت  بخش  مهمترين  داريد،  را  خودرو  توسط  شده  فراهم 

خانواده تان بخش 3-1 اين كتابچه راهنما مي باشد. 
با صندليها ،كمربندهاي ايمني ،  بخش 3-1 ، وظايف و عملكردهاي مرتبط 
ايربگها و سيستم محافظ كودكان اين خودرو و برخي از خطراتي را كه بايد از 

آن دوري نماييد را شرح مي دهد. 
جهت حفاظت از سرنشينان در زمان بروز تصادف، اين سيستم همراه با ساختار 
كلي خودرو )بدنه( عمل مي كند. كارايي و تاثير هر سيستم در صورت استفاده 
صحيح در كنار ساير سيستم ها افزايش خواهد يافت . هيچكدام از سيستم هاي 
محافظ به تنهايي قادر نخواهند بود كه ايمني برابر با شرايط استفاده همزمان 
سيستم هاي محافظ را براي شما و خانواده يتان فراهم نمايند. اطالع و آگاهي 
از كاربرد، نحوه صحيح استفاده و رابطه بين اين سيستم ها از اهميت بسيار 

بااليي برخوردار است.. 
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احتمال  كاهش  از سرنشينان  محافظت  نصب سيستمهاي  و  تهيه  از  هدف 
از  كدام  هيچ  مي باشد.  تصادف  بروز  حين  در  جاني  صدمات  يا  مرگ  بروز 
را  اطمينان  اين  نمي توانند  به همراه هم  يا حتي  تنهايي  به  اين سيستمها 
ايجاد نشود.  ايجاد نمايند كه در حين بروز تصادف به هيچ وجه صدمه اي 
از  صحيح  استفاده  نحوه  و  سيستمها  مورد  در  بيشتر  اطالعات  داشتن  لذا 
آنها باعث افزايش احتمال جلوگيري از بروز مرگ يا صدمات جاني در حين 

تصادف خواهد شد. 
تمامي  براي  را  اوليه  محافظت   آوردن  فراهم  وظيفه  ايمني  كمربندهاي 
سرنشينان خودرو به عهده دارند. لذا تمامي سرنشينان بايد همواره كمربند 
ايمني خود را ببندند. كودكان بايد همواره توسط صندلي ايمني متناسب با 
 )SRS( سن و جثه آنها مورد محافظت واقع شوند. سيستم محافظت تكميلي
كيسه هاي هوا )ايربگ ها( همانگونه كه از نام آنها پيداست به عنوان مكمل 
هوا  كيسه هاي  نمي باشند.  آنها  جايگزين  كه  مي باشند  ايمني  كمربندهاي 
داخلي  با قسمتهاي  و سينه  برخورد سر  از  نمودن  با جلوگيري  )ايربگ ها( 
واقع  موثر  بسيار  مي توانند  و سينه  به سر  كاهش خطر صدمه   در  خودرو 

شوند. 

به منظور  موثر بودن، ايربگها بايد با سرعت خيلي زيادي فعال شوند. فعال 
ديدن  صدمه  بالقوه  خطر  ايجاد  باعث  خود  خودي  به  ايربگها  سريع  شدن 
يا  يك شيء  يا  باشند،  نشسته  ايربگ  به  نسبت  كمي  فاصله  با  كه  افرادي 
باشند خواهد شد.  داده  قرار  ايربگ  و  بين خود  ما  را  بدن خود  از  قسمتي 
مطالب ذكر شده در اين صفحات فقط يكي از مثالهاي مربوط به دستورالعمل 
ذكر شده در بخش 3-1 اين كتابچه راهنما مي باشد كه نحوه استفاده صحيح 
از سيستم هاي محافظت از سرنشينان و افزايش ايمني فراهم شده توسط آنها 

براي شما و خانواده تان در حين تصادف را توضيح داده است. 
3-1 را كاماًل مطالعه  تويوتا توصيه مي نمايد كه موارد ذكر شده در بخش 
نموده و مادامي كه مالكيت اين خودرو را در اختيار داريد در زمان نياز به 

آن رجوع نماييد. 
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لوازم جانبي ، قطعات يدكي و ايجاد تغييرات در خودرو

در حال حاضر تنوع گسترده اي از قطعات يدكي و لوازم جانبي غير اصلي 
تويوتا در فروشگاههاي لوازم يدكي موجود مي باشد. استفاده از اين لوازم و 
قطعات يدكي غير اصلي، حتي اگر اين قطعات به وسيله برخي از سازمانهاي 
استاندارد سازي در كشور شما مورد تاييد نيز قرار گرفته باشند ، باعث بروز 
تاثيرات منفي و اختالل در ايمني خودروي شما خواهد شد. از اينرو شركت 
تويوتا هيچ گونه مسئوليت و گارانتي در قبال استفاده ، نصب و يا جايگزيني 

قطعات غير اصلي نخواهد داشت. 
ايجاد تغييرات در خودرو به وسيله قطعات غير اصلي خودداري نماييد.  از 
ايجاد تغييرات به وسيله قطعات غير اصلي مي تواند باعث كاهش كارايي ، 
سيستم ايمني و دوام خودرو شده و حتي ممكن است با قوانين و مقررات 
راهنمايي و رانندگي منافات داشته باشد. عالوه بر اين صدمات و عيوب ايجاد 

شده ناشي از اين تغييرات، تحت پوشش گارانتي خودرو نخواهد بود. 

نصب سيستم راديو سيار دو موج 

با توجه به اين كه نصب راديو سيار دو موج ممكن است باعث بروز اختالل 
 / نقطه اي  چند  سوخت  تزريق  سيستم  نظير  الكترونيكي  سيستم هاي  در 
سيستم تزريق سوخت چند نقطه اي ترتيبي ، سيستم دريچه گاز الكترونيكي 
، سيستم كنترل الكترونيكي موتور، سيستم ترمز ضد قفل ، سيستم ايربگ و 
سيستم كمربندهاي ايمني پيش كشنده شود. حتماً جهت بررسي و دريافت 
با  تجهيزات  اين  نصب  به  مربوط  الزم  احتياط هاي  و  مناسب  دستورالعمل 

نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل كنيد. 



vi

اسقاط نمودن خودرو

مواد  داراي  شما  خودرو  كشنده  پيش  ايمني  كمربند  و  )كيسه هوا(  ايربگ 
و  ايربگها  با  همراه  خودرو  صورتيكه  در  انفجارمي باشند.  قابل  شيميايي 
پيش كشنده ها اسقاط شود ممكن است كه باعث بروز حوادثي نظير آتش 
از اسقاط نمودن خودرو ضروري است كه به وسيله  لذا قبل  سوزي گردد. 
و  ايربگ  سيستم هاي   ، تويوتا  مجاز  نمايندگي  يا  مجرب  تعميرگاه  يك 

كمربندايمني پيش كشنده از خودرو خارج گردند. 
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بر اساس اطالعات موجود در كادر زير چك كنيد.

مدل كد در برچسب سازنده با عنوان »MODEL«  حك شده است.
مبحث »شماره شناسايي خودروي تويوتا« در صفحه 204 فصل 2 را مطالعه نماييد.
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7 . نشانگر دماي مايع خنك كننده موتور

نماي كلي صفحه نمايشگرها
A تيپ      
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1 . چراغ هاي نمايشگر و يادآور سرويس  
2 . سرعت سنج   
3 . نشانگر ميزان سوخت   

4 . نشانگر دماي مايع خنك كننده موتور 
5 . دكمه تنظيم كيلومترشمار و مسافت سنج 

     دو سفره ، ميزان روشنايي و ساعت
6 . صفحه نمايش كيلومترشمار و مسافت سنج 

     دو سفره و ساعت

7 . دكمه تنظيم ساعت 
8 . دورموتور

B تيپ      
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1 . چراغ هاي نمايشگر و يادآور سرويس  
2 . سرعت سنج   
3 . نشانگر ميزان سوخت   

4 . نشانگر دماي مايع خنك كننده موتور 
5 . دكمه تنظيم كيلومترشمار و مسافت سنج 

     دو سفره ، ميزان روشنايي و ساعت
6 . صفحه نمايش كيلومترشمار و مسافت سنج 

     دو سفره و ساعت

7 . دكمه تنظيم ساعت 
8 . دورموتور

C تيپ      
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عالئم نشانگر بر روي داشبورد و صفحه نمايشگرها

چراغ هشدار سيستم ترمز *

چراغ يادآور كمربند ايمني راننده *

چراغ يادآور كمربند ايمني سرنشين جلو *

چراغ هشدار سيستم شارژ *

چراغ هشدار پايين بودن فشار روغن موتور *

چراغ هشدار پايين بودن سطح روغن موتور *

چراغ نمايشگر وجود عيب *

چراغ هشدار پايين بودن سطح سوخت *

چراغ هشدار باز بودن در *

* ABS چراغ هشدار سيستم ترمز ضدقفل

* SRSچراغ هشدار سيستم محافظت تكميلي

چراغ هشدار تعويض تسمه تايمينگ *

چراغ هشدار سيستم سوخت *

چراغ نمايشگر سيستم ضدسرقت )ايموباليزر(

چراغ نمايشگر چراغ هاي عقب

چراغ نمايشگر نور باالي چراغ هاي جلو

چراغ نمايشگر چراغ هاي راهنما

چراغ نمايشگر چراغ مه شكن جلو
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نمايشگرهاي داراي عالمت *، چراغ يادآور سرويس هستند.
 براي اطالعات بيشتر مبحث »نشانگرهاي يادآور سرويس و آژيرهاي هشدار« در صفحه

118 بخش 6-1 را مطالعه نماييد

چراغ نمايشگر دنده اتوماتيك )4- سرعت(

چراغ نمايشگر گرم شدن موتور
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 كليدها )مدل هاي فاقد سيستم
  ضدسرقت- ايموباليزر)

 A تيپ

 B تيپ

قابل  خودرو  قفل هاي  تمامي  براي  كليدها  اين 
استفاده مي باشند.

از آنجا كه قفل كردن درب هاي بغل و در پشتي بدون 
كليد ميسر مي باشد، لذا توصيه مي شود براي مواردي 
از قبيل، جا ماندن كليد در داخل خودرو، همواره يك 

كليد يدك بهمراه داشته باشيد.
راه  از  كنترل  فرستنده  به  كليدها   -B تيپ  فقط 
از  استفاده  نحوه  از  اطالع  براي  مي باشند.  مجهز  دور 
فرستنده كنترل از راه دور مبحث »فرستنده كنترل از 
راه دور« در صفحه 16 همين بخش را مطالعه نماييد. 

در صورتيكه با همراه داشتن هر نوع فرستنده كنترل 
از راه دور سوار هواپيما مي شويد،به شدت مراقب باشيد 
ندهيد.  فشار  را  فرستنده  دكمه هاي  از  هيچكدام  كه 
در  دور  راه  از  كنترل  فرستنده  قرارداشتن  صورت  در 
اطمينان  دكمه ها  اتفاقي  شدن  فشرده  عدم  از  كيف 
از  كنترل  فرستنده  دكمه هاي  فشردن  نماييد.  حاصل 
راه دور در عملكرد امواج راديويي اختالل ايجاد كرده 
و در نتيجه بر روي كنترل هواپيما تأثير منفي خواهد 

گذاشت.

صفحه فلزي شماره مشخصه كليد
شماره مشخصه كليد خودرو شما بر روي صفحه 
فلزي كوچك همراه كليدها حك شده است. اين 
پالك را در محلي امن نظير كيف خود نگهداري 
نموده و از قراردادن آن داخل خودرو خودداري 

نماييد.
در صورت گم شدن كليدها و يا احتياج به كليدهاي 
از  مي توانيد  مشخصه  شماره  اين  ارائه  با  اضافي، 
كليد جديد  تهيه  به  اقدام  تويوتا  نمايندگي هاي مجاز 

نماييد.
يادداشت  را  كليد  مشخصه  شماره  مي كنيم  توصيه 

نموده و در محلي امن نگهداري كنيد.
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 كليدها )مدل هاي مجهز به سيستم
  ضدسرقت- ايموباليزر)

 A تيپ

 B تيپ

خودرو شما مجهز به دو نوع كليد مي باشد :
1. كليدهاي اصلي )سياه( - 

قابل  خودرو  قفل هاي  تمامي  براي  كليدها  اين 
استفاده مي باشند. در صورت نياز به كليد جديد بايد 
يكي از اين كليدهاي اصلي را در اختيار نمايندگي 

مجاز تويوتا قرار دهيد.
- B فقط تيپ

مجهز  دور  راه  از  كنترل  فرستنده  به  كليدها  اين 
از فرستنده  از نحوه استفاده  براي اطالع  مي باشند. 
راه  از  كنترل  »فرستنده  مبحث  دور  راه  از  كنترل 

دور« در صفحه 16 همين بخش را مطالعه نماييد.
2. كليدهاي فرعي )خاكستري( -

قابل  خودرو  قفل هاي  تمامي  براي  نيز  كليد  اين 
استفاده مي باشد. 

بدون  درپشتي  و  بغل  درهاي  كردن  قفل  كه  آنجا  از 
كليد ميسر مي باشد، لذا توصيه مي شود براي مواردي 
از قبيل ، جا ماندن كليد در داخل خودرو، همواره يك 

كليد يدك اصلي بهمراه داشته باشيد.

كليدهاي  سر  در  ضدسرقت  سيستم  فرستنده  تراشه 
اين  است.  شده  داده  قرار  فرعي  كليدهاي  و  اصلي 
مي نمايد،  ميسر  را  سيستم  صحيح  عملكرد  تراشه ها 
در  نكنيد.  گم  را  كليدها  كه  باشيد  مراقب  بنابراين 
صورتيكه شخصاً اقدام به ساختن كليد جديد نماييد، 
امكان  مي باشد  تراشه  فاقد  جديد  كليد  اينكه  بدليل 
وجود  كردن سيستم  غيرفعال  يا  موتور  كردن  روشن 

نخواهد داشت.
- B فقط تيپ

در صورتيكه با همراه داشتن هر نوع فرستنده كنترل 
از راه دور سوار هواپيما مي شويد، بشدت مراقب باشيد 
كه هيچ كدام از دكمه هاي فرستنده را فشار ندهيد. در 
صورت قرارداشتن فرستنده كنترل از راه دور در كيف 
اطمينان  دكمه ها  اتفاقي  شدن  فشرده  عدم  از  خود 
از  نماييد. فشردن دكمه هاي فرستنده كنترل  حاصل 
راه دور در عملكرد امواج راديويي اختالل ايجاد كرده 
و در نتيجه بر روي كنترل هواپيما تأثير منفي خواهد 

گذاشت.
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 توجه 
استفاده  تراشه فرستنده  به  از كليدهاي مجهز  وقتي 

مي نماييد، به موارد زير توجه نماييد :
• در حين روشن كردن موتور، توجه داشته باشيد كه 	

حلقه فلزي همراه كليد، روي قسمت انتهايي كليد 
واقع نشده باشد و همچنين از فشردن حلقه فلزي 
در  نماييد.  كليد خودداري  انتهاي  روي قسمت  بر 
غير اينصورت موتور روشن نشده و يا بالفاصله پس 

از روشن شدن خاموش خواهد شد.

• قراردادن 	 از  خودرو،  نمودن  روشن  حين  در 
)حتي  فرستنده  تراشه  حاوي  ديگر  كليدهاي 
كليد خودروهاي ديگر( در اطراف كليد خودداري 
نماييد. همچنين از فشردن پالك فلزي كليدهاي 
غير  در  نماييد.  اجتناب  كليد  روي  بر  ديگر 
پس  بالفاصله  يا  و  نشده  روشن  موتور  اينصورت 
صورت  در  شد.  خواهد  خاموش  شدن  روشن  از 
بروز چنين شرايطي كليد را از سوئيچ خارج نموده 
تراشه  حاوي  ديگر  كليد  نمودن  خارج  از  پس  و 
مجدداً  ديگر(  خودروهاي  كليد  )حتي  مي باشد. 
روشن  را  موتور  و  داده  قرار  سوئيچ  در  را  كليد 
نماييد. همچنين مي توانيد پس از قراردادن مجدد 
كليد در سوئيچ كليد ديگر را دست خود گرفته 

بپوشانيد و موتور را روشن كنيد.

• خودداري 	 كليد  انتهايي  قسمت  نمودن  خم  از 
نماييد.
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• از پوشاندن قسمت انتهايي كليد بوسيله هر ماده اي 	
شود  الكترومغناطيسي  امواج  شدن  قطع  باعث  كه 

اجتناب نماييد.
• از ضربه زدن با كليد به ديگر اجسام سخت اجتناب 	

نماييد.
• از قراردادن كليد به مدت طوالني در معرض دماي 	

باال مانند قراردادن در معرض نور مستقيم، بر روي 
داشبورد و در موتور خودداري نماييد.

• يا شستن آن در ماشين 	 قراردادن كليد در آب  از 
لباسشويي خودداري نماييد.

• مواد 	 بهمراه  كليد  قراردادن  استفاده  مورد  از 
صفحه فلزي شماره مشخصه كليدالكترومغناطيسي اجتناب نماييد.

شماره مشخصه كليد خودرو شما بر روي صفحه فلزي 
را  پالك  اين  است.  شده  حك  كليدها  همراه  كوچك 
از  و  نموده  نگهداري  خود  كيف  نظير  امن  محلي  در 

قراردادن آن داخل خودرو خودداري نماييد.

در صورت گم شدن كليدها و يا احتياج به كليدهاي 
از  مي توانيد  مشخصه  شماره  اين  ارائه  با  اضافي، 
كليد جديد  تهيه  به  اقدام  تويوتا  نمايندگي هاي مجاز 

نماييد.
يادداشت  را  كليد  مشخصه  شماره  مي كنيم  توصيه 

نموده و در محلي امن نگهداري كنيد.

سيستم ضد سرقت ايموباليزر 
)ممانعت از روشن شدن موتور(

مي باشد.  ضدسرقت  سيستم  ايموباليزر،  سيستم 
مي دهيد  قرار  سوئيچ  مغزي  داخل  را  كليد  وقتي 
تراشه فرستنده درون قسمت انتهايي كليد، يك كد 
روشن  براي  مي نمايد.  ارسال  خودرو  به  الكترونيكي 
ارسالي  الكترونيكي  كد  بودن  يكسان  موتور  شدن 
ضروري  خودرو  در  شده  ثبت  شناسايي  كد  و  تراشه 

است.
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 توجه 

از ايجاد تغيير، جداكردن يا بازنمودن اجزاي سيستم 
اعمال  صورت  در  نماييد.  خودداري  سرقت  ضد 
تغييرات غيرمجاز در سيستم، عملكرد صحيح سيستم 

شامل گارانتي نخواهد بود.

پس از خارج نمودن كليد از مغزي قفل فرمان، سيستم 
ايموباليزر بصورت خودكار فعال مي شود و با فعال شدن 
سيستم، چراغ نمايشگر شروع به چشك زدن خواهد 

كرد. 
در صورت بروز هر كدام از موارد زير با نمايندگي مجاز 

تويوتا تماس بگيريد.
• چراغ نمايشگر در حالت روشن باقي بماند. 	
• پس از خارج نمودن سوئيچ از مغزي قفل فرمان، 	

چراغ نمايشگر چشمك نزند.
• ناهماهنگ 	 و  نمايشگر بصورت غيريكنواخت  چراغ 

چشمك بزند.

نمايندگي مجاز تويوتا بمنظور تهيه كليد يدك جديد 
مجهز به تراشه فرستنده به شماره مشخصه كليد حك 
اصلي  كليد  و  كليد  فلزي همراه  بر روي صفحه  شده 

خودرو نياز دارد.
كليدهاي  از  محدودي  تعداد  كه  باشيد  داشته  توجه 

يدك را مي تواند براي شما تهيه نمايد.
يدك  كليد  ساخت  به  اقدام  شخصًا  صورتيكه  در 
و  موتور  كردن  روشن  به  قادر  جديد  كليد  نماييد، 

غيرفعال نمودن سيستم نخواهد بود.

فرستنده كنترل از راه دور 

1.  چراغ نمايشگر 
2.  دكمه قفل نمودن 

3.  دكمه بازنمودن قفل
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- قفل و بازكردن قفل درها

عملكرد قفل نمودن

عملكرد بازكردن قفل

امكان  كه  شده  طراحي  بگونه اي  دور  راه  از  سيستم 
فاصله  از  را  و درپشتي  تمامي درها  بازنمودن  يا  قفل 

حدود يك متري خودرو داشته باشيد. 
در هنگام استفاده از فرستنده كنترل از راه دور دكمه ها 
را به آرامي فشار دهيد. چراغ نمايشگر يكبار چشمك 

خواهد زد.
است.  الكترونيكي  قطعه  يك  دور  راه  از  كنترل  كليد 
زير  موارد  به  آن  ديدن  صدمه  از  پيشگيري  بمنظور 

توجه نماييد.
	••از قرار دادن كليد در نقاطي كه احتمال باال رفتن 
دما وجود دارد )نظير روي داشبورد( خودداري نماييد. 
	••از باز كردن )قطعه قطعه كردن( كليد خودداري 

نماييد. 
	••از ضربه زدن شديد يا انداختن آن اجتناب نماييد. 

	••از قرار دادن آن در آب خودداري نماييد. 
براي يك خودرو مي توانيد تا چهار عدد كليد كنترل 
از راه دور در اختيار داشته باشيد. براي كسب اطالعات 

بيشتربا نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد. 
در صورتيكه كليد كنترل از راه دور امكان قفل نمودن 
و باز كردن درها را فراهم ننمايد يا در فاصله صحيح 
يا  نور شده  نشانگر روي كليد كم  يا چراغ  نكرده  كار 

روشن نشود موارد زير را بررسي نماييد: 

يا  راديويي  ايستگاه هاي  نزديكي  در  داشتن  قرار  •	
فرودگاه، كه عملكرد صحيح كليد را تحت تاثير قرار 

مي دهند. 
	••باتريهاي كليد احتماالً مصرف شده اند، باتري كليد 
به  باتري  تعويض  براي  دهيد.  قرار  كنترل  مورد  را 

“تعويض باتري “ در صفحه 16 رجوع نماييد. 
خود  خودرو  دور  راه  از  كنترل  كليد  صورتيكه  در  • •	
سرقت  خطرات  كاهش  منظور  به  نموديد.  گم  را 
خودرو سريعاً با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل 
در   245 صفحه  در  كردن كليدها”  گم  نماييد)به“ 

فصل 4 رجوع نماييد( 
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و  جانبي  درهاي  تمامي  قفل  بازكردن  و  قفل  براي 
درپشتي، دكمه هاي روي كليد را به آرامي فشار دهيد. 
دور،  راه  كنترل  فرستنده  با  درها  كردن  قفل  از  پس 
نمي توان فقل هر يك از درهاي جانبي و درپشتي را با 
كليد باز كرد. قفل درها را مي توان با فرستنده كنترل 
از راه دور باز نمود. )مبحث »درب هاي جلو« در صفحه 

20 همين بخش را مطالعه نماييد(.
قفل كردن : دكمه Lock را فشار دهيد. تمامي درهاي 
جانبي و درپشتي بطور همزمان قفل خواهند شد. در 
اين حالت چراغ هاي راهنما يكبار چشمك خواهند زد.
محكم قفل شدن تمامي درهاي جانبي و درپشتي را 

كنترل نماييد.
به  درپشتي  يا  جانبي  درهاي  از  يكي  صورتيكه  در 
قفل  يا سوئيچ در مغزي  است،  نشده  بسته  طوركامل 
با  درها  نمودن  قفل  عمل  باشد،  داشته  قرار  فرمان 

استفاده از دكمه Lock ميسر نخواهد بود.
Unlock : دكمه Unlock را فشار دهيد. تمامي درهاي 
جانبي و درپشتي بصورت همزمان باز خواهند شد. در 
اين حالت چراغ هاي راهنما دوبار چشمك خواهند زد. 
اگر سوئيچ در مغزي قفل فرمان قرار داشته باشد، عمل 
ميسر  بازكردن  دكمه  از  استفاده  با  درها  نمودن  فقل 

نخواهد بود.

در اين حالت پس از بازنمودن قفل درها با استفاده از 
دكمه فرستنده كنترل از راه دور 30 ثانيه وقت داريد 

تا يكي از درها را باز كنيد.
 Unlock يا Lock در صورتيكه در طول اين زمان دكمه
قفل درها فشرده شود، دكمه مورد نظر عمل نخواهد 
كرد. دكمه را رها كرده، پس از چند ثانيه مجدداً آن 

را فشار دهيد.

- تعويض باتري 
دوسو  گوشتي  پيچ  يك  از   ، باتري  تعويض  براي 

CR2016 يا معادل آن استفاده نماييد.

  احتياط 

تا  باشيد  مراقب  شدت  به  باتري  تعويض  هنگام 
باتري و يا ديگر اجزاي سوئيچ را  بچه هاي خردسال 

در دهان نگذاشته، قورت ندهند.

 توجه 
• در هنگام تعويض باتري ، دقت نماييد كه اجزاي 	

كنترل از راه دور را گم ننماييد. 
• باتري را فقط با باتري توصيه شده توسط نمايندگي 	

مجاز تويوتا يا معادل ان تعويض نماييد. 
• براي دور انداختن باتري مستعمل قوانين و مقررات 	

را مد نظر قرار دهيد. . 
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1.  درپوش كليد را بوسيله نوك پيچ گوشتي دوسو نوار 
پيچ شده با چسب باز نماييد.

3.  درپوش باتري را با استفاده از يك سكه از روي برد 2. برد فرستنده را از داخل پوسته كليد خارج نماييد.
فرستنده برداريد.
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 توجه 
از خم نمودن ترمينال ها خودداري نماييد.

 4. باتري مصرف شده را خارج نموده و باتري جديد را 
بگونه اي كه جهت مثبت )+( روبه باال باشد جا بزنيد.

و  كرده  نصب  آن  روي  را  فرستنده  برد  درپوش   .5
سپس برد فرستنده را داخل پوسته كليد كنترل از  
راه دور نصب نموده و درپوش كليد را محكم ببنديد.

پس از تعويض باتري، عملكرد صحيح كنترل از راه دور 
را كنترل نماييد. اگر كليد هنوز هم بطور صحيح عمل 

نمي كند با نمايندگي مجاز تويوتا تماس بگيريد.

 توجه 
• منفي 	 و  مثبت  قطب هاي  صحيح  گيري  قرار  از 

باتري اطمينان حاصل نماييد. 
• و 	 مرطوب  دستهاي  با  باتري  نمودن  تعويض  از 

زدن  زنگ  باعث  آب  نماييد.  خودداري  خيس 
اجزاي سيستم خواهد شد. 

• داخلي 	 اجزاي  نمودن  خارج  يا  نمودن  لمس  از 
در  نماييد.  اجتناب  دور(  راه  از  )كنترل  فرستنده 
صحيح  عملكرد  در  است  ممكن  صورت  اين  غير 

سيستم اختالل ايجاد شود.
• در حين نصب باتري دقت نماييد كه الكترود تماس 	

قطب  شدن  آغشته  از  همچنين  ننماييد  خم  را 
جلوگيري  خاك  و  گرد  و  روغن  به  باتري  اتصال 

نماييد. 
• درپوش كنترل از راه دور را محكم ببنديد.  	

درهاي جلو

باز و بسته كردن قفل با استفاده از كليد 
كليد را داخل مغزي قفل قرار داده و بچرخانيد.

قفل كردن )Lock( : كليد را به سمت جلو بچرخانيد.
عقب  سمت  به  را  كليد   :  )Unlouck( قفل  بازكردن 

بچرخانيد. 
در خودروهاي مجهز به قفل مركزي باز و بسته كردن 
شدن  بسته  و  باز  به  منجر  جلو  درهاي  از  كدام  هر 

همزمان تمامي درهاي جانبي و درپشتي مي گردد.
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با كليد قفل مركزي

بدون كليد قفل مركزي

باز و بسته كردن به وسيله دكمه 
قفل كن داخلي 

دكمه Lock را جابجا نماييد. 
بستن : دكمه Lock را به سمت جلو فشار دهيد. 
باز كردن : دكمه Lock را به سمت عقب بكشيد. 

قفل  بيرون  سمت  از  را  در  داريد  قصد  صورتيكه  در 
كنيد، قبل از بستن در، ابتدا دكمه Lock را به سمت 
جلو فشار دهيد. در صورتيكه قصد داريد درهاي جلو 
را به اين شيوه قفل نماييد در حين بستن در دستگيره 
بيروني در را بكشيد. دقت نماييد كه كليد را در داخل 

خودرو جا نگذاريد. 

در خودروهاي مجهز به سيستم قفل مركزي - حتي در 
صورتيكه دكمه قفل كن در موقعيت قفل قرار داشته 
باز  از داخل خودرو  را  راننده  باشد مي توان در سمت 

نمود.
در  سوئيچ  گذاشتن  جا  صورت  در  مدل ها،  برخي  در 
مغزي قفل فرمان در حاليكه در سمت راننده باز است، 

نمي توان در سمت راننده را قفل نمود.
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بازو بسته كردن قفل بوسيله كليد قفل مركزي 
كليد را فشار دهيد.

در خودروهاي مجهز به شيشه هاي برقي -
فشار  پايين  سمت  به  را  كليد  جلوي  قسمت   : بستن 

دهيد.
پايين  به سمت  را  كليد  : قسمت عقب  قفل  بازكردن 

فشار دهيد.
در خودروهاي دستي -

بستن : دكمه “LOCK” )بستن( كليد را فشار دهيد.
قفل(  )بازكردن   ”UNLOCK“ دكمه   : قفل  بازكردن 

كليد را فشار دهيد.
تمامي درهاي جانبي و در پشتي بطور همزمان باز يا 

بسته مي شوند.
در برخي از مدل ها -

در صورتيكه درها به يكي از شيوه هاي زير قفل شده 
مركزي  قفل  كليد  بوسيله  آنها  بازكردن  امكان  باشد، 

ميسر نمي باشد.
• تمامي درهاي جانبي و درپشتي همزمان با در جلو 	

قفل شده باشند.
• درخودروهاي مجهز به فرستنده كنترل از راه دور- 	

تمامي درهاي جانبي و درپشتي توسط كليد كنترل 
از راه دور قفل شده باشند.

• وضعيت 	 در  راننده  درب سمت  داخلي  قفل  دكمه 
سمت  به  طريق  از  درب  و  باشد  گرفته  قرار  قفل 

بيرون كشيدن دستگيره بيروني، بسته شده باشد.

كليد قفل مركزي را مي توان به يكي از روش هاي زير 
به وضعيت اوليه برگرداند :

• قرار 	  ”ON“ روشن  وضعيت  در  را  خودرو  سوئيچ 
دهيد.

• بصورت 	 پشتي  درب   و  جانبي  هاي  درب   تمامي 
همزمان بوسيله در سمت راننده قفل شده باشند.

• در خودروهاي مجهز به فرستنده كنترل از راه دور 	
با  را  درب  پشتي  و  جانبي  درب هاي  تمامي  قفل  

استفاده از فرستنده كنترل از راه دور باز كنيد.
• قفل درب راننده را بوسيله دكمه Lock داخلي باز 	

كليد  از  استفاده  با  را  درها  تمامي  سپس  و  كرده 
قفل كن مركزي باز كنيد.

  احتياط 

قبل از اقدام به رانندگي ، مخصوصًا در شرايطي كه 
كودكان در خودرو حضور دارند از بسته و قفل بودن 

تمامي درب ها اطمينان حاصل نماييد. 
از  صحيح  استفاده  همراه  به  درب ها  بودن  قفل 
كمربند ايمني خطر پرت شدن راننده و سرنشينان 

به بيرون از خودرو را در تصادف كاهش مي دهد. 
عالوه بر اين قفل بودن درب ها از باز شدن ناخواسته 

درب ها ممانعت مي نمايد.  

باز و بسته كردن قفل با استفاده از كليد
كليد را داخل مغزي قفل درب قرار داده و بچرخانيد.

بستن : كليد را به سمت جلو بچرخانيد.
بازكردن قفل : كليد را به سمت عقب بچرخانيد.

درهاي كشويي - 
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بستن و بازكردن قفل با استفاده از كليد 
قفل داخلي روي دستگيره 

Lock را حركت دهيد.
قفل كردن : كليد را به سمت جلو فشار دهيد.

بازكردن قفل : كليد را به سمت عقب فشار دهيد.
قفل  بازشدن  و  بستن  با  همزمان  كشويي  درب هاي 
فشاردادن  يا  مركزي  قفل  كليد  جلو،  درب هاي 
به  توجه  )با  دور  راه  از  كنترل  فرستنده  دكمه هاي 
براي   ( باز خواهند شد.  يا  قفل  امكانات خودرو شما( 
بازكردن قفل  و  از نحوع عملكرد مبحث »قفل  اطالع 
در  جلو«  درهاي   « مبحث  يا   15 صفحه  در  درها« 

صفحه 18 همين بخش را مطالعه نماييد(.
بستن درهاي كشويي در حاليكه كليد قفل در موقعيت 
قفل باشد منجر به قفل شدن درهاي كشويي مي گردد. 
مراقب باشيد پيش از قفل كردن درها كليدهاي خود 

را برداريد.

كشويي)در  درهاي  بستن  اتوماتيك  سيستم 
برخي مدل ها(

زمانيكه درب هاي كشويي خودرو كاماًل بسته نشده اند، 
درب ها بطور اتوماتيك بسته خواهند شد.

  احتياط 

• باشد 	 باز  كمي  مقدار  كشويي  درب  كه  هنگامي 
كاماًل بسته خواهد شد. مراقب باشيد انگشتانتان 

بين در و بدنه خودرو گير نكند. 
• با درهاي كشويي 	 ندهيد  اجازه  به كودكان  هرگز 

كار يا بازي كنند.

 توجه 
هنگاميكه سيستم اتوماتيك بستن درب هاي كشويي 
حد  از  بيش  نيروي  اعمال  از  است،  كار  حال  در 
خودداري نماييد. با اين عمل ممكن است به سيستم 

اتوماتيك بستن درب هاي كشويي صدمه بزنيد.

  احتياط 

• مراقب 	 بشدت  كشويي  درب هاي  بستن  هنگام 
اطراف خودرو باشيد. سر، دست ها و ديگر اعضاي 
و  دور  را  خودرو  سرنشينان  بقيه  و  خود  بدن 
خارج از مسير درهاي كشويي نگهداريد. در غير 
اينصورت ممكن است دچار صدمات جدي شويد.

• بسته 	 سرعت  سرازيري،  در  خودرو  توقف  هنگام 
شد،  خواهد  بيشتر  كشويي  درب هاي  شدن 
بنابراين بشدت مراقب باشيد كه سرنشينان بين 
درب  ضربه  معرض  در  و  نكرده  گير  بدنه  و  درب 

كشويي، قرار نگيرند.
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• هنگام 	 سراشيبي ها،  روي  بر  خودرو  توقف  هنگام 
را  كشويي  درب  سرنشينان  شدن  سوار  يا  پياده 
كشيدن  از  درب  بازبودن  هنگام  كنيد.  باز  كاماًل 
درب  دستگيره  فشاردادن  يا  و  خارجي  دستگيره 
خودداري نماييد. ممكن است درب كشويي بطور 
جسمي  صدمات  به  منجر  و  شده  بسته  ناگهاني 

شديد گردد.
• كودكان 	 زمانيكه  مخصوصاً  رانندگي  از  پيش 

و قفل  از بسته  دارند،  خردسال در خودرو حضور 
بودن محكم و ايمن تمامي درب ها اطمينان حاصل 
تمامي  توسط  ايمني  كمربند  از  استفاده  كنيد. 
سرنشينان بهمراه قفل بودن درب ها، از پرت شدن 
مسافران به خارج از خودرو در هنگام بروز تصادف 
پيشگيري مي كند. اين عمل همچنين از بازشدن 

ناخودآگاه درب ها جلوگيري خواهد كرد.

 توجه 
كشويي  درب هاي  ناگهاني  كردن  ترمز  روش  به 
صدمه  كشويي  درب هاي  به  روش  نبنديد.اين  را 

خواهدزد.

- درب كشويي برقي 
)فقط در سمت چپ(

فعال وغير فعال كردن سيستم درب كشويي برقي 
 ON فعال  برقي  كشويي  درب  سيستم  هنگاميكه 
بر روي جلو   ”PWD DOOR OFF“ ، دكمه  مي باشد 
نارنجي  بيايد. )خط  بيرون  تا  را فشار دهيد  داشبورد 
درب  سيستم  بودن  روشن  نشاندهنده  دكمه  باالي 
موقتي  كردن  غيرفعال  براي  است(.  برقي  كشويي 

سيستم دكمه را به سمت داخل فشار دهيد.
استفاده  از در كشويي چپ بصورت دستي  هنگاميكه 
حالت  در  را  برقي  كشويي  درب  سيستم  مي كنيد، 

غيرفعال قرار دهيد.
براي اطالع از نحوه عملكرد دستي درب هاي كشويي 
مبحث »درب هاي كشويي« در صفحه 22 همين بخش 

را مطالعه كنيد.

روشن  و  فعال  برقي  كشويي  درب  هنگاميكه سيستم 
است، به روش زير مي توان با درب كشويي سمت چپ 

كار كرد :
• با استفاده از كليد برقي درب كشويي، درب كشويي 	

را باز و بسته نماييد.
• مي توان با دستگيره خارجي و داخلي درب كشويي 	

نيز كار كرد.
و   ”ON“ هنگاميكه سوئيچ خودرو در وضعيت روشن 
دسته دنده در وضعيتي بجز پارك “P” قرار دارد، كليد 

درب كشويي برقي سمت چپ عمل نخواهد كرد.

  احتياط 

از تنها گذاشتن كودكان خردسال و حيوانات خانگي 
آنها  نماييد.  خودداري  خودرو  در  مراقب  بدون 
مي توانند با كليد در كشويي برقي كار كرده و به خود 
در  از  استفاده  عدم  هنگام  بزنند.  صدمه  ديگران  يا 
كشويي برقي كليد را در وضعيت خاموش قرار دهيد.

در  سيستم  جك،  روي  بر  خودرو  قراردادن  هنگام 
كشويي برقي را خاموش كرده و درب هاي كشويي را 

كاماًل ببنديد.
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• كشويي 	 در  اتوماتيك  شدن  بسته  يا  باز  هنگام 
درب  بين  انگشتانتان  گيرنكردن  مراقب  بشدت 

كشويي و بدنه خودرو باشيد.
• هرگز به كودكان اجازه ندهيد با درب كشويي كار 	

يا بازي كنند.

 توجه 
• از 	 اتوماتيك  كارواش هاي  به  شدن  وارد  هنگام 

خاموش بودن سيستم درب كشويي برقي اطمينان 
حاصل نماييد.

• از 	 كشويي  درب  اتوماتيك  شدن  بسته  هنگام 
اعمال نيروي بيش از حد خودداري كنيد. در غير 
صدمه  برقي  كشويي  درب  سيستم  به  اينصورت 

خواهيد زد.

نحوه عملكرد با استفاده از كليد در كشويي 
كليد مربوط به درب كشويي روي جلو داشبورد را به 
مدت يك ثانيه فشار دهيد. درب كشويي سمت چپ 

باز شده يا بطور كامل بسته مي شود.
هنگام فشاردادن كليد، يك صداي بيپ شنيده مي شود. 
صداي بيپ هنگام بسته شدن درب بطور مداوم شنيده 

خواهد شد.
بازكردن : كليد درب كشويي را فشار دهيد.

بستن : كليد درب كشويي را مجدداً فشار دهيد.

در شرايط زير مي توان از عملكرد بازكردن كليد درب 
كشويي استفاده كرد :

• درب كشويي قفل نباشد.	
• )كليد 	 باشد.  روشن  برقي  كشويي  در  سيستم 

“PWR DOOR OFF” به سمت بيرون فشار داده 
شده است(.

عملكرد بستن درب كشويي هنگاميكه سيستم درب 
انجام  قابل  دارد  قرار  روشن  حالت  در  برقي  كشويي 
بيرون  سمت  به   ”PWR DOOR OFF“ )كليد  است. 

فشار داده شده است(.

  احتياط 

هميشه پيش از رانندگي از بسته و قفل بودن درب 
از  پيش  اگر  نماييد.  حاصل  اطمينان  برقي  كشويي 
بسته شدن كامل درب كشويي برقي دنده اتوماتيك 
را از موقعيت پارك “P” خارج كرده و گاز دهيد ممكن 
است درب كشويي باز شود، در نتيجه سرنشينان به 
بيرون پرت شده و در معرض خطر جسمي جدي و يا 

حتي مرگ قرار گيرند.
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فعال كردن سيستم كمكي با استفاده از دستگيره 
خارجي و يا داخلي 

شدن  بسته  يا  باز  قابل  چپ  سمت  كشويي  درب 
اتوماتيك با استفاده از دستگيره روي درب است.

باز يا  دستگيره داخلي يا خارجي درب را به موقعيت 
بسته فشار دهيد. 

شنيده  بيپ  صداي  يك  دستگيره،  عملكرد  هنگام 
مي شود، در كشويي بطور كامل باز يا بسته خواهد شد، 
صداي  يك  درب  كامل  شدن  بسته  از  پس  بالفاصله 
باز  حين  صورتيكه  در  شد.  خواهد  شنيده  ديگر  بيپ 
فشار دهيد، حركت  را  بسته شدن درب، دستگيره  يا 
درب كشويي بطور اتوماتيك در جهت بر عكس ادامه 

خواهد يافت.
باز شدن دستگيره درب كشويي دو شرايط  عملكرد 

زير قابل انجام است :
• درب كشويي قفل نباشد.	
• )كليد 	 باشد.  روشن  برقي  كشويي  درب  سيستم 

داده  بيرون فشار  به سمت   ”PWR DOOR OFF“
شده باشد(.

عملكرد بسته شدن درب كشويي هنگاميكه سيستم 
است  استفاده  قابل  باشد  روشن  برقي  كشويي  درب 
فشار  بيرون  سمت  به   ”PWR DOOR OFF“ )كليد 

داده شده باشد(.

عملكرد برگشت اتوماتيك
با  شئي  كشويي  درب  بازشدن  يا  بسته  حين  اگر   
استحكام كافي مانع عملكرد درب گردد، درب كشويي 

بطور اتوماتيك در جهت عكس حركت خواهد كرد.
از  )بيش  مداوم  بطور  اتوماتيك  برگشت  عملكرد  اگر 
دو بار( در جهت يكسان )باز يا بسته شدن( رخ دهد، 
يك صداي بيپ شنيده شده و درب كشويي در محل 
خود متوقف خواهد شد. براي از سرگيري عملكرد كليد 
“PWR DOOR OFF” را به سمت داخل فشار داده و 
درب كشويي را بطور كامل باز كرده يا ببنديد، سپس، 
بيرون فشار  به سمت  را   ”PWR DOOR OFF“ كليد 

دهيد.
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باشيد كسي  با درب كشويي برقي مراقب  از كار  قبل 
در اطراف آن قرار نداشته باشد. از قرار داشتن درب، 
در موقعيت كاماًل باز اطمينان حاصل نموده و سپس به 
مسافران اجازه خارج يا داخل شدن به خودرو را بدهيد.
مانع قرار گرفته در مسير درب بايد  به استحكام درب 
در حال حركت بوده و يا از آن قوي تر باشد. هنگاميكه 
يا  باز  كاماًل  موقعيت  به  حركت  حال  در  كشويي  در 
مراتب  به  درب  نيروي  مي شود،  نزديك  بسته   كاماًل 
گرفتن  قرار  صورت  در  است  ممكن  مي يابد.  افزايش 
كشويي،  درب  شدن  بسته  از  پيش  بالفاصله  مانع 

عملكرد برگشت اتوماتيك درب كشويي فعال نشود.
اگر ضربه شديدي به درب كشويي وارد شود، حتي در 
صورت عدم وجود مانع در مسير حركت درب كشويي، 

ممكن است عملكرد فعال گردد.

در صورت قطع شدن اتصال باتري و يا خالي شدن آن 
درب  است  ممكن  آن،  شارژكردن  يا  مجدد  اتصال  و 
كشويي برقي كار نكند. براي عملكرد عادي آن )درب 

سمت چپ( را با دست كاماًل ببنديد.
در صورتي كه سيستم درب كشويي برقي )پس از انجام 
مراحل باال( بطور صحيح كار نمي كند، ممكن است در 
سيستم مشكلي بوجود آمده باشد، بنابراين الزم است 

با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.

  احتياط 

در  افراد  گيركردن  صورت  در  برقي  كشويي  درب 
افراد  به  زدن  صدمه  به  منجر  مي تواند  درب،  مسير 
گردد. هنگام كاركردن با درب كشويي برقي به نكات 

زير توجه داشته باشيد :
• برگشت 	 از عملكرد سيستم  اطمينان  براي  هرگز 

اتوماتيك درب كشويي دست يا ساير اعضاي بدن 
خود را در مسير در كشويي قرار ندهيد.

• درب 	 كامل  شدن  بسته  از  قبل  دقيقًا  چيزي  اگر 
ممكن  گيرد،  قرار  آن  حركت  مسير  در  كشويي 

است سيستم برگشت اتوماتيك فعال نشود.
• قبل از بستن درب كشويي برقي، از قرار نداشتن 	

اطمينان  آن  مسير  در  افراد  ديگر  و  خود  بدن 
سرها،  نداشتن  قرار  از  همچنين  نماييد،  حاصل 
تمامي  بدن  اعضاي  ساير  و  دستها  و  بازوها 
سرنشينان خارج از مسير درب كشويي اطمينان 
منجر  مي تواند  اعضاء،  كردن  گير  نماييد.  حاصل 
گردد.  مرگ  حتي  يا  جدي  جسمي  صدمات  به 
هنگاميكه شخصي درب كشويي برقي را مي بندد، 
از بسته شدن كامل و صحيح درب كشويي برقي 

اطمينان حاصل نماييد.

 توجه 
اجسام كه در مسير درب كشويي برقي قرار مي گيرند 
درب  بستن  از  پيش  ببينند.  صدمه  است  ممكن 
كشويي از قرار نداشتن اجسام آن مسير در اطمينان 

حاصل نماييد.
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جلو  درب هاي  روي  بر  شده  واقع  كليدهاي  بوسيله 
مي توان شيشه ها را باز و بسته نمود.

براي عملكرد شيشه باالبر سوئيچ موتور بايد در وضعيت 
“ON” يا روشن قرار داشته باشد.

عملكرد شيشه باالبر سمت راننده  
راننده  سمت  در  شده  واقع  باالبر  شيشه  كليد  از 

استفاده نماييد. 
باالبر را نگه  : مادامي كه كليد شيشه  عملكرد عادي 

داشته ايد شيشه حركت مي نمايد. 
باز كردن : به آرامي كليد را به سمت پايين فشار دهيد. 

بستن : به آرامي كليد را به سمت باال بكشيد. 

عملكرد اتوماتيك : كليد را كاماًل به پايين فشار داده 
يا آنرا كاماًل باال كشيده و رها نماييد. شيشه كاماًل باز 
يا بسته خواهد شد. براي متوقف نمودن شيشه درميانه 
مسير به آرامي كليد را در جهت عكس حركت داده و 

سپس آنرا رها كنيد.
عملكرد شيشه بدون سوئيچ : تا 43 ثانيه پس از 
خاموش كردن موتور مي توان با شيشه باالبر كار كرد. 
پس از بازكردن هر كدام از درهاي جلو، شيشه باالبر 

غيرفعال خواهد شد.

بسته  درحين   : برقي  شيشه  اتوماتيك  برگشت 
اتوماتيك و يا بسته شدن شيشه بدون سوئيچ،  شدن 
در صورت گيركردن مانعي بين شيشه و قاب پنجره، 

شيشه برگشته و در ميانه مسير متوقف مي شود. 
در صورتيكه كليد را كاماًل باال كشيده و نگهداريد، اين 
عملكرد فعال نخواهد شد. در صورتيكه نيروي شديدي 
بين  مانعي  وجود  بدون  عملكرد  شود،  وارد  شيشه  به 

شيشه فعال خواهد شد.
در صورت جداشدن كابل ها و اتصاالت و يا خالي 
و  كابل ها  اتصال  از  پس  صورتيكه  در  باتري،  شدن 
اتوماتيك  برگشت  و  برقي  شيشه هاي  باتري،  شارژ  يا 
به  را  برقي  شيشه هاي  بايد  نمي كنند،  كار  بدرستي 

حالت نرمال برگردانيد.
براي برگرداندن شيشه هاي برقي به حالت نرمال :

1.  كليد شيشه برقي را به پايين فشار داده و شيشه را 
تا ميانه راه پايين بياوريد.

يك  و  كشيده  باال  شيشه  بسته شدن  تا  را  كليد    .2
ثانيه نگهداريد.

اتوماتيك شيشه اطمينان حاصل  باز و بسته شدن  از 
نماييد. در صورت عملكرد نادرست شيشه، براي كنترل 

خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.

شيشه هاي باالبر برقي
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  احتياط 

• هرگز براي فعال نمودن عملكرد برگشت اتوماتيك 	
شيشه اعضاي بدن خود را در مسير بسته شدن 

شيشه قرار ندهيد.
• در صورت قرار گرفتن مانعي در مسير بسته شدن 	

كامل  بسته شدن  از  پيش  بالفاصله  كامل شيشه 
عملكرد برگشت اتوماتيك فعال نخواهد شد.

براي استفاده راننده

براي استفاده سرنشين جلو

عملكرد شيشه سمت سرنشين جلو 
كليد  از  جلو  سرنشين  پنجره  شيشه  كنترل  براي 
راننده  يا كليد روي در سمت  روي در سرنشين جلو 

استفاده كنيد.
شيشه تا زمانيكه كليد را نگهداريد حركت خواهد كرد.

بازكردن : كليد را به سمت پايين فشار دهيد.
بستن : كليد را به سمت باال بكشيد.

اگر قفل مركزي شيشه روي در سمت راننده را فشار 
دهيد،  كليد روي در سمت سرنشين جلو عمل نخواهد 

كرد.

كليد قفل پنجره
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  احتياط 

را  زير  موارد  جاني  صدمات  بروز  از  جلوگيري  براي 
مورد توجه قرار دهيد. 

• وسيله شيشه 	 به  بستن شيشه ها  به  اقدام  از  قبل 
سر،  كه  نماييد  حاصل  اطمينان  همواره  باالبر، 
در  سرنشينان  تمامي  بدن  اجزاي  ديگر  و  دستها 
گير  صورت  در  باشد،  داشته  قرار  خودرو  داخل 
كردن گردن ، سر، دستها يا ديگر اجزاي بدن در 
مسير شيشه در حال بسته شدن ، خطر صدمات 

جاني يا حتي مرگ وجود دارد. 
   وقتي كه ديگر سرنشينان از شيشه باالبر استفاده 
مي نمايند اطمينان حاصل نماييد كه اينكار را به 

صورت ايمن و بدون خطر انجام مي دهند. 
• در حين حضور كودكان در خودرو ، هرگز بدون 	

نظارت بزرگساالن به آنها اجازه استفاده از شيشه 
مسئله  اين  از  ممانعت  منظور  به  ندهيد.  را  باالبر 
در  را  سرنشينان  باالبر  شيشه  كن  قفل  كليد 

وضعيت قفل قرار دهيد. 

• قبل از ترك خودرو حتماً سوئيچ را از مغزي قفل 	
فرمان خارج نماييد.

• هرگز در شرايطي كه سوئيچ در مغزي قرار دارد 	
تنها  خودرو  در  را  كودكان(  )بخصوص  هيچ كس 
نگذاريد. در غير اينصورت احتمال بازي كردن آنها 
با كليدهاي شيشه باالبر و گير افتادن آنها مابين 
افراد در خودرو  تنها گذاشتن  دارد.  شيشه وجود 
به صدمات  منجر  است  ممكن  كودكان  بخصوص 

جسمي شديد گردد.

پنجره هاي جانبي عقب

براي بازكردن پنجره هاي جانبي، جهت بازكردن 
باز  را  پنجره  و  داده  فشار  را  اهرم  شيشه،  قفل 

كنيد.
هنگام بستن شيشه، از بسته بودن كامل شيشه اطمينان 

حاصل نماييد.



29

در پشتي 

نحوه عملكرد بيرون از خودرو 
سوئيچ را در مغزي كليد قرار داده و بچرخانيد. 

بستن : كليد را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.
بازكردن قفل : كليدرا درخالف جهت عقربه هاي ساعت 

بچرخانيد.
براي بازكردن درب پشتي، اهرم را باال كشيده و درب 

پشتي را باال بياوريد.
بازكردن قفل از طريق درب جلو، قفل  حين بستن و 
به  )بسته  راه دور  از  يا فرستنده كنترل  مركزي درب 
باز  يا  و  بسته  نيز  پشتي  درب  شما(  خودرو  امكانات 
مي شود. )براي اطالع از نحوه عملكرد مبحث »بسته و 
بازكردن قفل درب ها« در صفحه 15يامبحث »درب هاي 

جلو«صفحه18همين بخش  رامطالعه نماييد(.

نحوه عملكرد از داخل خودرو
اهرم قفل را بچرخانيد.

بستن : كليد را به سمت پايين فشار دهيد.
بازكردن قفل : كليد را به سمت باال بكشيد.

جهت  در  را  داخلي  اهرم  پشتي  درب  بازكردن  براي 
عقربه هاي ساعت چرخانده و درب پشتي را به سمت 

بيرون هل دهيد.

در خودروهاي مجهز به تسمه دسترسي بر روي درب 
آسانتر  براي دسترسي  بستن درپشتي،  پشتي، حين 

به آن از اين تسمه استفاده نماييد.
براي بستن درب پشتي، در را پايين آورده و به سمت 
براي  درب پشتي،  بستن  از  پس  دهيد.  فشار  پايين 
اطمينان از بسته شدن محكم و ايمن آن اقدام به باال 

كشيدن درب نماييد.
در صورتيكه حين پايين بودن كليد قفل درب پشتي، 
مراقب  شد.  خواهد  قفل  درب پشتي  ببنديد،  را  درب 

باشيد كليدهاي خود را درون خودرو جا نگذاريد.
براي اطالع از پيشگيري هاي الزم حين بارگيري مبحث 
بارگيري« در صفحه 203  »پيشگيري هاي الزم حين 

فصل 2 را مطالعه نماييد.
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  احتياط 

عالوه  عمل  اين  ببنديد.  را  درپشتي  رانندگي  حين 
جلوگيري  بيرون  به  وسايل  شدن  پرت  از  اينكه  بر 
مي كند، همچنين از ورود گاز و دود خطرناك اگزوز 

به خودرو جلوگيري مي نمايد.

 توجه 
براي جلوگيري از صدمه ديدن اتصاالت و استپ هاي 
زدن  رنگ  از حد،  بيش  نيروي  اعمال  از  درب پشتي 
آنها خودداري  به  ماده خارجي ديگري  اعمال هر  يا 

نماييد.

در موتور 

بازكردن درب موتور :
درب  بكشيد.  باال  را  موتور  درب  آزادكننده  اهرم   .1

موتور كمي باال خواهد آمد.
 

  احتياط 

قبل از رانندگي، از بسته و قفل شدن محكم و ايمن 
در موتور اطمينان حاصل نماييد. در غير اينصورت، 
ممكن است درب موتور باال پريده و موجب تصادف 

گردد.

2.   اهرم كمكي نگهدارنده درب موتور را باال كشيده 
و درب موتور را باال بياوريد.



31

را  نگاه داشته و ميله نگهدارنده درب  باز  را  3.  درب 
بلند كرده و در سوراخ تعبيه شده، قرار دهيد.

ميله  سوراخ،  درون  نگهدارنده  ميله  كردن  وارد  براي 
در صورتيكه  باال حركت دهيد.  به سمت  آرامي  به  را 
ميله به سمت كنار يا داخل موتور حركت كند، احتمال 
جداشدن ميله وجود دارد. قبل از بستن درب موتور، 
جانماندن ابزار، دستمال يا هر چيز ديگري درب موتور 
را كنترل نماييد. سپس ميله نگهدارنده را درون گيره 
مربوطه قرار دهيد. )اينكار از لق خوردن ميله جلوگيري 
خواهد كرد(. سپس درب موتور را پايين آورده و از قفل 
شدن آن در محل مناسب اطمينان حاصل نماييد. در 
به  آرامي  به  را  موتور  در  جلوي  لبه  ضرورت  صورت 

سمت پايين فشار دهيد تا قفل شود.

  احتياط 

براي  در سوراخ،  نگهدارنده  ميله  قراردادن  از  پس 
اثر  در  بدنتان  يا  دست  ديدن  صدمه  از  جلوگيري 
افتادن درب موتور از نگهداشته شدن محكم و ايمن 

درب موتور اطمينان حاصل نماييد.

 توجه 
ميله  برگرداندن  از  موتور  درب  بستن  از  پيش 
حاصل  اطمينان  مربوطه  گيره  بداخل  نگهدارنده 
نماييد. بستن درب موتور در حاليكه ميله نگهدارنده 
آن  درب  شدن  خم  به  منجر  است  ممكن  باالست 

گردد.

پوشش دريچه دسترسي به موتور

بازكردن پوشش دريچه دسترسي به موتور :
1.  قفل ها را بازكرده و پوشش را بلند كنيد. 

جلو  صندلي  شدن  خم  به  منجر  پوشش  بلندكردن 
براي  مي گردد.  عقب  سمت  به  وسط  چپ/  سمت 
جلوگيري از برخورد بين صندلي ها و ديگر قسمت هاي 

بدنه خودرو، اعمال زير را انجام دهيد :
• براي جلوگيري از برخورد صندلي به سقف، پشت 	

سري ها را پياده كنيد.
• غربيلك 	 به  صندلي  برخورد  از  پيشگيري  براي 

نموده  باال خم  به سمت  را  فرمان  فرمان، غربيلك 
و صندلي را تا آنجا كه ممكن است به سمت عقب 

هل دهيد.
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• براي جلوگيري از برخورد صندلي با ميله جداكننده 	
حاليكه  در  يا  و  كرده  پياده  را  ميله  خودرو،  اتاق 
صندلي را تا كرده ايد تسمه را درموقعيت1جا بزنيد.

• به صندلي هاي 	 برخورد صندلي  از  براي جلوگيري 
به  را  دوم  رديف  صندلي هاي  دوم،  رديف  شده  تا 

وضعيت عادي برگردانيد.
• به صندلي هاي 	 برخورد صندلي  از  پيشگيري  براي 

رديف دوم، پشت سري صندلي رديف جلو وسط و 
سمت چپ را جدا نموده يا آنها را تا بزنيد.

2.   جازدن تسمه در موقعيت دلخواه
از بستن پوشش دريچه دسترسي به موتور، جا  پيش 

نماندن ابزار، دستمال و ... را كنترل كنيد.

  احتياط 

از نگهداري پوشش دريچه دسترسي به موتور توسط 
تسمه اطمينان حاصل نماييد.

به  را  موتور تسمه  به  بستن دريچه دسترسي  از  پس 
نحوه نشان داده شده در تصوير جا بزنيد.

  احتياط 

باالي  قسمت  فشاردادن  با  پوشش،  بستن  از  پس 
از قفل شدن  به سمت عقب و جلو،  پشتي صندلي 

ايمن آن در محل اطمينان حاصل نماييد.
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پوشش دريچه دسترسي به باتري كمكي

بازكردن پوشش دريچه دسترسي به باتري كمكي :
و  راست  سمت  در  واقع  صندلي  تشك  زير  اهرم   .1
آنجا  تا  را  و صندلي  باال كشيده  را  جلوي صندلي 

كه ممكن است به جلو دهيد.

به 2. پوشش را برداريد. دسترسي  دريچه  پوشش  و  چرخانده  را  كليد   .3
باتري كمكي را برداريد.
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درب باك سوخت

در  سوخت  باك  درپوش  قرارگيري  نشانگر  چراغ  اين 
سمت چپ خودروي شما مي باشد.

 A تيپ

 B تيپ

1.  براي بازكردن درپوش باك سوخت، اهرم را بكشيد.
در هنگام سوختگيري، موتور را خاموش كنيد.

  احتياط 

• در حين سوختگيري از سيگار كشيدن خودداري 	
نماييد. بخارات بنزين قابل اشتعال بوده و باعث 

بروز آتش سوزي مي شوند.
• آرامي 	 به  آنرا  بنزين،  باك  در  بازكردن  حين  در 

باز نماييد. بازكردن سريع در باك در هواي گرم 
پشت  فشار  تحت  پاشيدن سوخت  بيرون  باعث 
بروز  به  منجر  است  ممكن  كه  شد،  خواهد  در 

صدمه گردد.
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در خالف  آرامي  به  آنرا  باك  درب  بازكردن  براي    .2
از  قبل  سپس  چرخانده،  ساعت  عقربه هاي  جهت 
برداشتن  از  پس  كنيد.  صبر  كمي  آن  برداشتن 
آويزان  شده  تعبيه  گيره  از  آنرا  سوخت،  باك  در 

نماييد.
شنيده شدن صداي »فش« )صداي خارج شدن گاز( 
است.  عادي  امري  باك سوخت  درب  بازكردن  هنگام 
حين بستن درب باك، آنرا در جهت عقربه هاي ساعت 
از بسته شدن كامل  ناشي  تا صداي كليك  بچرخانيد 

آنرا بشنويد.

  احتياط 

• در 	 بنزين،  پاشيده شدن   بيرون  از  ممانعت  براي 
در  كه  نماييد  اطمينان حاصل  تصادف  بروز  حين 

باك كاماًل بسته شده است. 
• اصلي 	 باك  در  از  فقط   ، باك  در  تعويض  در حين 

مي شود  عرضه  تويوتا  نمايندگي هاي  توسط  كه 
طراحي  گونه اي  به  باك  در  اين  نماييد.  استفاده 
شده است كه فشار باك بنزين را تنظيم مي نمايد.   
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صندليها
درحين حركت خودرو،پشتي صندلي تمامي سرنشينان 
بايد در وضعيت عمودي قرار داشته باشد و سرنشينان 
بايد كاماًل به پشتي صندلي تكيه داده و كمربند ايمني 

را به صورت صحيح بسته باشند. 

  احتياط 

• تا از نشستن صحيح تمامي سرنشينان اطمينان 	
خودداري  حركت  به  اقدام  از  ننموده ايد  حاصل 
روي  كه  ندهيد  اجازه  سرنشينان  به  نماييد. 
بار  محفظه   در   ، شده  جمع  عقب  صندلي 
بنشينند. عدم نشستن صحيح يا نبستن كمربند 
تصادفات  يا  ناگهاني  ترمزهاي  حين  در  ايمني 

مي تواند منجر به بروز صدمات جاني گردد. 
• به سرنشينان اجازه ندهيد كه در حين رانندگي 	

بايستند يا بين صندلي هاي مختلف جابجا شوند، 
زيرا خطر بروز صدمات جاني در حين ترمزهاي 

ناگهاني و تصادفات افزايش مي يابد. 

صندليهاي جلو -
- احتياطهاي مرتبط با صندليهاي جلو

صندلي راننده

  احتياط 

توجهي  قابل  نيروي  با  راننده  )ايربگ(  هوا  كيسه 
خيلي  راننده  كه  صورتي  در  و  مي شود  منبسط 
نزديك به كيسه هوا نشسته باشد مي تواند منجر به 

بروز صدمات جاني يا حتي مرگ شود. 
با توجه به اينكه محدوده خطر كيسه هوا )ايربگ( 
mm 75-50 اوليه انبساط آن مي باشد، حفظ فاصله 
حدود mm 250 از كيسه هوا حاشيه امنيت مناسبي 

را ايجاد مي نمايد. 
نحوه اندازه گيري اين فاصله از مركز غربيلك فرمان 
فاصله  صورتيكه   در  مي باشد.  شما  سينه  جناغ  تا 
روش  چندين  به  مي باشد   250  mm از   كمتر  شما 

مي توانيد در موقعيت خود تغيير ايجاد نماييد. 
• صندلي را تا بيشترين حد ممكنه به گونه اي كه 	

عقب  باشيد  داشته  تسلط  پدالها  به  راحتي  به 
بكشيد. 

• كه 	 هرچند   ، بخوابانيد  را  صندلي  پشتي  كمي 
طراحي خودروها متفاوت مي باشد ، اما در اغلب 
جلو  به  كاماًل  صندلي  صورتيكه  در  حتي  موارد 
كمي  با  مي توانند  راننده ها  باشد،  شده  كشيده 
خوابانيدن پشتي صندلي فاصله mm 250 ذكر 
خوابانيدن  صورتيكه  در  نمايند.  ايجاد  را  شده 
پشتي صندلي تسلط ديد شما از جاده را كاهش 
استفاده  لغزش  فاقد  نرم  بالش  يك  از  مي دهد 
خودرو  صورتيكه  در  يا  بنشينيد  باالتر  و  نموده 
شما داراي قابليت تنظيم ارتفاع صندلي ميباشد، 

صندلي را باال بياوريد. 
• قابل 	 شما  خودرو  فرمان  غربيلك  صورتيكه  در 

تنظيم مي باشد آن را به سمت پايين بكشيد. اين 
و  سر  جاي  به  هوا  كيسه  كه  مي شود  باعث  امر 

گردن در امتداد سينه شما واقع گردد. 
صندلي بايد به گونه اي تنظيم گردد كه تسلط كاملي 
بر روي كنترل پدالها ، و غربيلك فرمان ايجاد نموده 
و محدوده ديد مناسبي از صفحه نشانگرها را ارائه 

نمايد.
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صندلي سرنشين جلو 
)مجهز به كيسه هواي سرنشين جلو(

- تنظيم صندلي هاي جلو- احتياط هاي مرتبط با تنظيم صندلي 

  احتياط 

كيسه هوا )ايربگ( سرنشين جلو نيز با نيروي قابل 
توجهي منبسط مي شود و در صورتي كه سرنشين 
مي تواند  باشد  نشسته  هوا  كيسه  به  نزديك  خيلي 

منجر به بروز صدمات جاني يا مرگ شود. 
صندلي سرنشين جلو بايد در دورترين فاصله نسبت 
به كيسه هوا )ايربگ( واقع شود و پشتي آن نيز در 

وضعيت عمودي تنظيم گردد. 

  احتياط 

• رانندگي 	 حين  در  صندلي  نمودن  تنظيم  از 
صندلي  ناخواسته  حركت  زيرا  نماييد  اجتناب 
مي تواند باعث از دست دادن كنترل خودرو گردد. 

• در حين تنظيم صندلي دقت نماييد كه صندلي 	
برخورد  بار  اشياء قسمت  و  ديگر  به سرنشينان 

ننمايد. 
• را 	 اهرم تنظيم   ، از تنظيم موقعيت صندلي  پس 

رها نموده و براي حصول اطمينان از قفل شدن 
صندلي، آن را به سمت جلو و عقب حركت دهيد. 

• پس از تنظيم پشتي صندلي ، به منظور حصول 	
باالي  قسمت   ، صندلي  شدن  قفل  از  اطمينان 
دهيد.  حركت  عقب  و  جلو  سمت  به  را  صندلي 
عدم رعايت اين نكته از عملكرد صحيح صندلي 

جلوگيري مي كند. 
• خودداري 	 صندلي  زير  در  اشياء  دادن  قرار  از 

اختالل  ايجاد  باعث  كه  زيرا ممكن است  نماييد 
اهرم  اينكه  گردنديا  صندلي  قفل  مكانيزم  در 
تنظيم صندلي را تحت فشار قرار دهند كه موارد 
ناخواسته  حركت  به  منجر  مي تواند  شده  ذكر 

صندلي و از دست دادن كنترل خودرو گردند. 
• دست 	 دادن  قرار  از  صندلي  تنظيم  حين  در 

متحرك  اجزاي  نزديك  يا  صندلي  زير  در  خود 
صدمه  و  كردن  گير  احتمال  نماييد،  خودداري 

ديدن دست يا انگشتانتان وجود دارد. 
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1.  اهرم تنظيم موقعيت صندلي 
قسمت مياني اهرم را گرفته و آن را باال بكشيد. سپس 
با كمي فشار بدن صندلي را در موقعيت دلخواه تنظيم 

نموده و اهرم را رها كنيد. 
2.  اهرم تنظيم زاويه پشتي صندلي 

بكشيد.  باال  را  اهرم  و  شده  خم  جلو  سمت  به  كمي 
تنظيم  از  پس  و  داده  تكيه  صندلي  پشتي  به  سپس 

زاويه دلخواه اهرم را رها كنيد.

  احتياط 

الزم  حد  از  بيش  صندلي  پشتي  خواباندن  از 
ايمني  كمربند  حفاظت  بيشترين  نماييد.  خودداري 
در حين تصادفات از روبرو يا پشت سر زماني حاصل 
نشسته  عمودي  حالت  به  سرنشينان  كه  مي شود 
در  باشند.  داده  تكيه  صندلي  پشتي  به  كاماًل  و 
خوابانده  حد  از  بيش  را  صندلي  پشتي  كه  صورتي 
، احتمال لغزيدن قسمت افقي كمربند ايمني  باشد 
از روي رانهاي شما وجود دارد كه در نتيجه نيروي 
وارد  شكم  به  مستقيمًا  ايمني  كمربند  نگهدارنده 
به  شانه  روي  ايمني  كمربند  است  ممكن  يا  و  شده 
را  صندلي  بيشتر  هرچه  بزند،  صدمه  شما  گردن 
يا صدمات جسمي جدي در  ، خطر مرگ  بخوابانيد 

-  تا زدن صندلي هاي 
سرنشينان جلو

صندلي متصل 

صندلي وسط جدا شونده

اهرم را به سمت باال كشيده و يا فشار دهيد و مطابق 
تصوير پشتي صندلي ها را تا بزنيد.

  احتياط 

بر  عمودي  حالت  به  را  صندلي   پشتي  وقتي 
صدمات  بروز  از  ممانعت  منظور  به  مي گردانيد، 
ناگهاني  يا ترمزهاي  جسمي جدي در حين تصادف 

به نكات زير توجه نماييد :
• به 	 صندلي  پشتي  باالي  قسمت  دادن  فشار  با 

سمت جلو و عقب از قفل شدن پشتي صندلي در 
رعايت  عدم  نماييد.  حاصل  اطمينان  خود  محل 
اين نكته باعث بروز اختالل در عملكرد صحيح 

كمربند ايمني خواهد شد.
• ايمني 	 كمربند هاي  تاب خوردگي  و  پيچ  از عدم 

اطمينان حاصل نماييد، مراقب باشيد كمربندها 
قرار  صحيح  محل  در  و  نكرده  گير  صندلي  بين 

داشته و آماده براي استفاده باشند.
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صندلي هاي عقب )ون( –
- پيشگيري ها ي مرتبط با صندلي هاي عقب 

  احتياط 

• از تنظيم نمودن صندلي ها در حين حركت خودرو 	
اجتناب نماييد.

• در حين تنظيم صندلي ها دقت نماييد دستها و يا 	
پاهايتان زير صندلي گير نكند.

• دادن 	 فشار  با   ، صندلي  پشتي  تنظيم  از  پس 
بدنتان به صندلي ، از قفل شدن آن در محل خود 

اطمينان حاصل نماييد.
• حالت 	 به  صندلي ها  پشتي  برگرداندن  از  پس 

صدمات  بروز  از  ممانعت  منظور  به  عمودي 
جسمي شديد و يا حتي مرگ در حين تصادفات 

يا ترمز هاي ناگهاني به نكات زير توجه نماييد :
      با فشار دادن قسمت باالي پشتي صندلي به سمت 
جلو و عقب يا كشيدن لبه تشك صندلي از قفل 
شدن صندلي به طور ايمن در محل خود اطمينان 
بروز  باعث  نكته  اين  رعايت  عدم  نماييد.  حاصل 
اختالل در عملكرد صحيح كمربند ايمني خواهد 
كمربندهاي  خوردگي  تاب  و  پيچ  عدم  از  شد. 
باشيد  مراقب  نماييد،  حاصل  اطمينان  ايمني 
محل  در  و  نكرده  گير  صندلي  بين  كمربند هاي 

مناسب خود قرار داشته و آماده استفاده باشند.

- تنظيم صندلي عقب

اهرم تنظيم زاويه پشتي صندلي
باال  به سمت  را  اهرم  و  به سمت جلو خم شده  كمي 
از  بكشيد. سپس به پشتي صندلي تكيه داده و پس 

تنظيم زاويه دلخواه، اهرم را رها كنيد.

  احتياط 

الزم  حد  از  بيش  صندلي  پشتي  خواباندن  از 
ايمني  كمربند  حفاظت  بيشترين  نماييد.  خودداري 
در حين تصادفات از روبرو يا پشت سر زماني حاصل 
نشسته  عمودي  حالت  به  سرنشينان  كه  مي شود 
در  باشند.  داده  تكيه  صندلي  پشتي  به  كاماًل  و 
خوابانده  حد  از  بيش  را  صندلي  پشتي  كه  صورتي 
، احتمال لغزيدن قسمت افقي كمربند ايمني  باشد 
از روي رانهاي شما وجود دارد كه در نتيجه نيروي 
وارد  شكم  به  مستقيمًا  ايمني  كمربند  نگهدارنده 
به  شانه  روي  ايمني  كمربند  است  ممكن  يا  و  شده 
را  صندلي  بيشتر  هرچه  بزند،  صدمه  شما  گردن 
يا صدمات جسمي جدي در  ، خطر مرگ  بخوابانيد 

تصادفات افزايش مي يابد.
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-  صندلي عقب لغزنده )صندلي تاشو(

تمام  و  باال كشيده  را  قفل  كننده  آزاد  اهرم هاي    .1
صندلي را به سمت باال هل دهيد. 

صندلي هاي عقب لغزنده فضاي محفظه بار را افزايش 
مي دهد. براي اطالع بيشتر از پيشگيري هاي الزم حين 
بارگيري مبحث » پيشگيري هاي الزم حين بارگيري« 

در صفحه 203 فصل 2 را مطالعه نماييد.

2.  اهرم را باال كشيده و صندلي را به سمت جلو يا 
عقب بكشيد.

3.  پايه هاي عقب را در قالب هاي جلو يا عقب قفل 
نماييد.
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  احتياط 

هنگام لغزاندن يا برگرداندن صندلي به حالت اوليه ، 
براي پيشگيري از بروز صدمات جسمي به نكات زير 

توجه نماييد : 
• خودرو 	 حركت  حين  صندلي ها  لغزاندن  از 

خودداري نماييد.
• مراقب باشيد دستها يا پاهايتان زير صندلي گير 	

نكند.
باالي  قسمت  كشيدن  با   ، صندلي  لغزاندن  از  پس 
پشتي صندلي به سمت جلو و عقب يا سعي در باال 
كشيدن لبه تشك صندلي از قفل شدن صندلي در 

محل خود اطمينان حاصل نماييد. 
عدم رعايت اين نكات باعث بروز اختالل در عملكرد 

صحيح كمربند ايمني خواهد شد.

-  صندلي عقب تاشونده
)صندلي هاي خم شونده(

قبل از تازدن صندلي عقب 
پشت سري ها را پياده نموده و پشتي صندلي را تا آنجا 

كه ممكن است به سمت جلو بكشيد. 
افزايش  را  بار  محفظه  فضاي  عقب  صندلي  تازدن 
حين  الزم  پيشگيري هاي  از  اطالع  براي  مي دهد. 
بارگيري مبحث »پيشگيري هاي الزم حين بارگيري« 

در صفحه 203 فصل 2 را مطالعه نماييد.

تازدن صندلي هاي عقب 
1.  اهرم را كشيده و پشتي صندلي را به سمت پايين 

خم كنيد.

  احتياط 

به منظور جلوگيري از صدمات جسمي جدي، بر روي 
صندلي تاشده ننشينيد.
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2.  اهرم آزاد كننده قفل را كشيده و كل صندلي را 
در جهت جلو و باال حركت دهيد.

از  پس  كنيد.  جمع  را  پايه ها  و  كشيده  را  اهرم    .3
برگرداندن صندلي به موقعيت معمول آن، از قفل 
شدن پايه ها و سوار كردن پشت سري ها در محل 

خود اطمينان حاصل نماييد.

  احتياط 

هنگام لغزاندن يا برگرداندن صندلي به حالت اوليه ، 
براي پيشگيري از بروز صدمات جسمي به نكات زير 

توجه نماييد : 
• خودرو 	 حركت  حين  صندلي ها  لغزاندن  از 

خودداري نماييد.
• مراقب باشيد دستها يا پاهايتان زير صندلي گير 	

نكند.
پس از برگرداندن صندلي ها به وضعيت نرمال، با در 
نظر گرفتن موارد زير از صدمات جسمي جدي، حين 

بروز تصادف يا ترمزهاي ناگهاني خودداري نماييد :
• پس از لغزاندن صندلي ، با فشار دادن قسمت 	

باالي پشتي صندلي به سمت جلو و عقب يا باال 
كشيدن لبه تشك صندلي از قفل شدن صندلي 
عدم  نماييد.  حاصل  اطمينان  خود  محل  در 
رعايت اين نكات باعث بروز احتالل در عملكرد 

صحيح كمربند ايمني خواهد شد
• حاصل 	 اطمينان  سري ها  پشت  كردن  سوار  از 

نماييد.
• از گير نكردن و پيچ نخوردن كمربند هاي ايمني 	

اطمينان حاصل نماييد.آنها را در موقعيت صحيح 
و آماده مورد استفاده قرار دهيد.
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-  تازدن صندلي هاي عقب
)صندلي هاي غيرخم شونده(

1.   اهرم را كشيده و پشتي صندلي را به سمت پايين 
خم كنيد.

افزايش  را  بار  محفظه  فضاي  عقب  صندلي  تازدن 
حين  الزم  پيشگيري هاي  از  اطالع  براي  مي دهد. 
بارگيري مبحث »پيشگيري هاي الزم حين بارگيري« 

در صفحه 203 فصل 2 را مطالعه نماييد.

  احتياط 

بر   ، جدي  جسمي  صدمات  از  جلوگيري  منظور  به 
روي پشتي تا شده صندلي ننشينيد.

2.   اهرم  آزاد كننده قفل را كشيده و كل صندلي را در 
جهت جلو و باال حركت دهيد.

3.  پايه ها را جمع كنيد.
پس از برگرداندن صندلي به موقعيت معمول آن ، از 

قفل شدن پايه هاي عقب اطمينان حاصل نماييد.
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  احتياط 

اوليه  حالت  به  صندلي  برگرداندن  يا  تازدن  هنگام 
به  بروز صدمات جسمي جدي  از  پيشگيري  براي   ،

نكات زير توجه نماييد :
• از تازدن صندلي ، حين حركت خودرو خودداري 	

نماييد.
• مراقب باشيد دستها يا پاهايتان زير صندلي گير 	

نكند.
پس از برگرداندن صندلي به حالت اوليه، به منظور 
پيشگيري از بروز صدمات جسمي جدي حين بروز 
توجه  زير  نكات  به  ناگهاني  ترمزهاي  يا  تصادف 

نماييد :
• به 	 صندلي  پشتي  باالي  قسمت  دادن  فشار  با 

لبه  كشيدن  باال  در  سعي  يا  عقب  و  جلو  سمت 
تشك صندلي از قفل شدن صندلي در محل خود 
نكات  اين  رعايت  عدم  نماييد.  حاصل  اطمينان 
كمربند  صحيح  عملكرد  در  اختالل  بروز  باعث 

ايمني خواهد شد. 
• از عدم پيچ و قاب   خوردگي كمربندها اطمينان 	

بين  كمربندها  باشيد  مراقب  نماييد.  حاصل 
قرار  و در محل صحيح خود  نكرده  صندلي گير 

داشته و آماده براي استفاده باشند.

  احتياط 

• از تنظيم نمودن صندلي ها حين حركت خودرو ، 	
خودداري نماييد.

• هنگام تنظيم صندلي، مراقب باشيد كه صندلي 	
به مسافران يا بارها برخورد نكند.

• فشاردادن 	 ، با  صندلي  پشتي  تنظيم  از  پس 
بدنتان به صندلي، از قفل شدن آن در محل خود 

اطمينان حاصل نماييد.
• پس از برگرداندن صندلي به حالت عمودي ، به 	

منظور ممانعت از صدمات جسمي جدي و يا حتي 
ناگهاني ،  مرگ حين بروز تصادفات يا ترمزهاي 

به نكات زير توجه نماييد :
به  صندلي  پشتي  باالي  قسمت  دادن  فشار  با 
لبه  كشيدن  باال  در  سعي  يا  عقب  و  جلو  سمت 
تشك صندلي از قفل شدن صندلي در محل خود 
نكات  اين  رعايت  عدم  نماييد.  حاصل  اطمينان 
كمربند  صحيح  عملكرد  در  اختالل  بروز  باعث 

ايمني خواهد شد. 
اطمينان  كمربندها  تاب خوردگي  و  پيچ  عدم  از 
بين  كمربندها  باشيد  مراقب  نماييد.  حاصل 
قرار  و در محل صحيح خود  نكرده  صندلي گير 

داشته و آماده براي استفاده باشند.

صندلي هاي عقب 
-  تنظيم پشتي صندلي ها- احتياطهاي مرتبط با صندليهاي عقب

اهرم تنظيم پشتي صندلي 
بكشيد،  باال  را  اهرم  و  شده  خم  جلو  سمت  به  كمي 
تنظيم  از  پس  و  داده  تكيه  صندلي  پشتي  به  سپس 

زاويه دلخواه اهرم را رها كنيد.
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  احتياط 

• الزم 	 حد  از  بيش  صندلي  پشتي  خواباندن  از 
كمربند  حفاظت  بيشترين  نماييد.  خودداري 
پشت سر  يا  روبرو  از  تصادفات  حين  در  ايمني 
حالت  به  سرنشينان  كه  مي شود  حاصل  زماني 
تكيه  به پشتي صندلي  كاماًل  و  نشسته  عمودي 
داده باشند. در صورتي كه پشتي صندلي را بيش 
از حد خوابانده باشيد ، احتمال لغزيدن قسمت 
وجود  شما  رانهاي  روي  از  ايمني  كمربند  افقي 
كمربند  نگهدارنده  نيروي  نتيجه  در  كه  دارد 
ممكن  يا  و  شده  وارد  شكم  به  مستقيمًا  ايمني 
شما  گردن  به  شانه  روي  ايمني  كمربند  است 
 ، صدمه بزند، هرچه بيشتر صندلي را بخوابانيد 
خطر صدمات جدي در تصادفات افزايش مي يابد.

• فشاردادن 	 با   ، صندلي  پشتي  تنظيم  از  پس 
بدنتان به صندلي ، از قفل شدن صندلي در محل 

خود مطمئن شويد.

- خم كردن پشتي صندلي سوم براي 
دسترسي به صندلي هاي چهارم و پنجم

پنجم،   و  چهام  صندلي هاي  به  آسان  دسترسي  براي 
و  كشيده  را  صندلي  پشتي  قفل  كننده  آزاد  اهرم 

پشتي صندلي را به سمت پايين خم كنيد.

  احتياط 

• با 	 عمودي،  حالت  به  صندلي  برگرداندن  از  پس 
فشاردادن قسمت باالي پشتي صندلي به سمت 
جلو و عقب از قفل شدن صندلي در محل خود 

اطمينان حاصل نماييد.
• در 	 اختالل  بروز  باعث  نكات  اين  رعايت  عدم 

عملكرد صحيح كمربند ايمني خواهد شد.

- خم كردن صندلي هاي پنجم به سمت باال

پيش از خم كردن صندلي هاي پنجم 
با توجه به دستورالعمل تصوير پشت سري صندلي ها 

را پياده كنيد.
افزايش  را  بار  محفظه  فضاي  صندلي ها  كردن  خم 
حين  الزم  پيشگيري هاي  از  اطالع  براي  مي دهد. 
بارگيري مبحث »پيشگيري هاي الزم حين بارگيري« 

در صفحه 203 فصل 2 را مطالعه نماييد.
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خم كردن صندلي هاي پنجم 
1.  اهرم را كشيده و پشتي صندلي را به سمت پايين 

خم كنيد.

2.  اهرم آزاد كننده قفل را كشيده و كل صندلي را 
در جهت باال و كنار حركت دهيد.

3.  پايه ها را جمع كرده در محل تعبيه شده )مطابق 
بيرون  را  نگهدارنده  تسمه  دهيد.  قرار  تصوير( 

بكشيد.

  احتياط 

تنظيم  با   ، پنجم  صندلي هاي  كردن  خم  هنگام 
را محكم در محل  ، صندلي  نگهدارنده  طول تسمه 
خود ثابت كنيد. عدم رعايت اين نكات ، حين بروز 
صدمات  بروز  باعث  ناگهاني  ترمزهاي  يا  تصادفات 

جسمي شديد خواهد شد.
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- باز كردن صندلي هاي كمكي
)در برخي مدل ها(

را  و پشتي صندلي  آورده  پايين  به سمت  را  صندلي 
باز كنيد.

بر  تعبيه شده  قالب  در  را  نگهدارنده  تسمه  زبانه   .4
روي بدنه خودرو جا بزنيد. توسط كشيدن انتهاي 
آزاد تسمه از بازي و لق خوردن صندلي جلوگيري 

نماييد. 
را  نرمال، تسمه  به موقعيت  برگرداندن صندلي  حين 
مجدداً در محل صحيح خود قرار داده، از قفل شدن 
اطمينان  سري ها  پشت  سواركردن  عقب  پايه هاي 

حاصل نماييد.

  احتياط 

اوليه  حالت  به  صندلي  برگرداندن  يا  تازدن  هنگام 
به  بروز صدمات جسمي جدي  از  پيشگيري  براي   ،

نكات زير توجه نماييد :
• از تازدن صندلي ، حين حركت خودرو خودداري 	

نماييد.
• مراقب باشيد دستها يا پاهايتان زير صندلي گير 	

نكند.
پس از برگرداندن صندلي به حالت اوليه، به منظور 
پيشگيري از بروز صدمات جدي حين بروز تصادف يا 

ترمزهاي ناگهاني به نكات زير توجه نماييد :
• به 	 صندلي  پشتي  باالي  قسمت  دادن  فشار  با 

لبه  كشيدن  باال  در  سعي  يا  عقب  و  جلو  سمت 
تشك صندلي از قفل شدن صندلي در محل خود 
نكات  اين  رعايت  عدم  نماييد.  حاصل  اطمينان 
كمربند  صحيح  عملكرد  در  اختالل  بروز  باعث 

ايمني خواهد شد. 
• حاصل 	 اطمينان  پشت سري ها  سواركردن  از 

كنيد.
• از عدم پيچ و تاب خوردگي كمربندها اطمينان 	

بين  كمربندها  باشيد  مراقب  نماييد.  حاصل 
قرار  و در محل صحيح خود  نكرده  صندلي گير 

داشته و آماده براي استفاده باشند.
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 پشت سري ها

 A تيپ

B تيپ

رانندگي  از  قبل  خود،  ايمني  و  آسايش  منظور  به 
پشت سري را تنظيم نماييد.

باال آوردن : پشت سري را باال بكشيد.
پايين بردن : در حاليكه دكمه ضامن را فشار مي دهيد، 

پشت سري را به سمت پايين فشار دهيد.
بيشترين تأثير پشت سري زماني است كه به سر شما 
نزديك باشد، لذا قراردادن بالش  مابين بدنتان و پشتي 

صندلي توصيه نمي شود.

  احتياط 

• ارتفاع وسط پشت سري را در نزديك ترين فاصله 	
از باالي گوش هاي خود تنظيم نماييد.

• آن 	 شدن  قفل  از  پشت سري،  تنظيم  از  پس 
اطمينان حاصل نماييد.

• به 	 اقدام  سري،  پشت  بودن  پياده  حين  هرگز 
رانندگي نكنيد.

كمربند ايمني - 
- احتياط هاي مرتبط با كمربند ايمني 

تويوتا به راننده و سرنشينان شديداً توصيه مي كند كه 
همواره كمربند ايمني را بصورت صحيح مورد استفاده 
قرار دهند. عدم رعايت اين نكات باعث افزايش ريسك 
حين  در  وارده  جراحات  افزايش  و/يا  صدمه ديدگي 
در  شده  تعبيه  ايمني  كمربندهاي  مي شود.  تصادف 
داراي  كه  بزرگسال  افراد  استفاده  براي  شما  خودرو 
شده  طراحي  مي باشند  بزرگ  كافي  اندازه  به  اندامي 

است.
كودكان : تا زمانيكه به حد كافي بزرگ شوند و بتوانند 
صندلي  از  نمايند،  استفاده  خودرو  ايمني  كمربند  از 
كودك متناسب با اندازه كودك استفاده نماييد. براي 
جزئيات بيشتر مبحث »محافظت ازكودكان« در صفحه 
72 همين بخش را مطالعه نماييد. در صورتيكه كودك 
محافظ  صندلي  از  بتواند  كه  است  حدي  از  بزرگتر 
كودك استفاده نمايد، از او بخواهيد در صندلي نشسته 

و از كمربند ايمني خودرو استفاده نمايد :
• صندلي 	 ايمني  كمربند  به  مجهز  درخودروهاي 

از  و  داده  قرار  عقب  صندلي  در  را  كودك  عقب 
آمار  برطبق  نماييد.  استفاده  ايمني  كمربند 
بطور  عقب  صندلي  در  كه  كودكاني  تصادفات، 
صحيح مورد محافظت قرار گرفته باشند از ايمني 
جلو،  صندلي  در  نشستن  به  نسبت  بيشتري 

برخوردار هستند.
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• در خودروهاي غير مجهز به كمربند ايمني صندلي 	
عقب- توصيه مي كنيم كه كمربند ايمني صندلي 
نمايندگي  از  را در خودرو خود نصب كنيد.  عقب 
مجاز تويوتا در مورد امكان نصب كمربند ايمني بر 
روي خودرو خود سوال كنيد. در خودروهاي غير 
مجهز به كمربند ايمني، از نمايندگي مجاز تويوتا 
در مورد امكان نصب صندلي هاي مجهز به كمربند 

ايمني بر روي خودرو خود سوال كنيد.
در صورت امكان نصب، كودك را بر روي صندلي 
صندلي  ايمني  كمربندهاي  از  و  داده  قرار  عقب 
استفاده نماييد. برطبق آمار تصادفات، كودكاني كه 
در صندلي عقب بطور صحيح مورد محافظت قرار 
گرفته باشند، از ايمني بيشتري نسبت به نشستن 
امكان  صورتيكه  در  برخوردارند.  جلو  صندلي  در 
بر روي صندلي جلو  نصب وجود ندارد، كودك را 
نشانده و از كمربند ايمني صندلي استفاده نماييد.

هوا(سرنشين  ايربگ)كيسه  به  مجهز  درخودروهاي 
جلو  صندلي  كودك  در  درصورتيكه  نشستن  جلو، 
اجتناب ناپذير  است، بستن صحيح كمربندايمني بسيار 
مهم مي باشد. عدم بستن صحيح كمربندايمني درحين 
بروز تصادفات ، باعث خطر صدمات جسماني شديد و 
يا حتي مرگ كودك براثر نيروي شديد انبساط سريع 
كيسه هوا خواهد شد. هرگز به كودكان اجازه ندهيد كه 
در صندلي هاي عقب يا جلو سرپا بيايستند يا دو زانو 
به شدت در معرض  نشده،  بنشيند. كودك محافظت 
خطر صدمات جسمي شديد يا حتي مرگ حين بروز 
تصادفات يا ترمزهاي ناگهاني است. همچنين هرگز به 
كودكان اجازه ندهيدكه درآغوش شما بنشينند. گرفتن 
كودك در آغوش نمي تواند حفاظت كافي ايجاد نمايد.

• الزم 	 حد  از  بيش  صندلي  پشتي  خواباندن  از 
كمربند  حفاظت  بيشترين  نماييد.  خودداري 
پشت سر  يا  روبرو  از  تصادفات  حين  در  ايمني 
حالت  به  سرنشينان  كه  مي شود  حاصل  زماني 
تكيه  به پشتي صندلي  كاماًل  و  نشسته  عمودي 
بيش  باشند. در صورتي كه پشتي صندلي  داده 
قسمت  لغزيدن  احتمال   ، باشد  خوابانده  حد  از 
وجود  شما  رانهاي  روي  از  ايمني  كمربند  افقي 
كمربند  نگهدارنده  نيروي  نتيجه  در  كه  دارد 
ممكن  يا  و  شده  وارد  شكم  به  مستقيمًا  ايمني 
شما  گردن  به  شانه  روي  ايمني  كمربند  است 
 ، صدمه بزند، هرچه بيشتر صندلي را بخوابانيد 
خطر صدمات جسمي جدي در تصادفات افزايش 

مي يابد.

  احتياط 

هنگام استفاده از كمربند ايمني ، به حالت زير توجه 
نماييد : 

• هر كمربند در هر لحظه فقط براي يك نفر قابل 	
دادن  قرار  استفاده  مورد  از  مي باشد.  استفاده 
بيشتر )حتي  يا  نفر  براي دو  ايمني  يك كمربند 

كودكان( خودداري نماييد.

بانوان باردار. تويوتا توصيه مي نمايد كه بانوان باردار نيز 
ايمني استفاده نمايند براي مشاوره بيشتر  از كمربند 
كمربند  افقي  قسمت  بگيريد.  تماس  خود  پزشك  با 
از  را حتي االمكان روي ران و دور لگن قرار دهيد و 
قرارگيري آن در روي شكم جلوگيري به عمل آوريد. 

افراد  اين  كه  مي نمايد  توصيه  .تويوتا  مصدوم  افراد 
رابطه  اين  در  نمايد.  استفاده  ايمني  كمربند  از  نيز 
توصيه مي شود كه بسته به نوع جراحت ابتدا با پزشك 

مشورت نماييد. 
با  رابطه  در  شما  اقامت  محل  كشور  در  صورتيكه  در 
دارد،  وجود  خاصي  مقررات  و  قوانين  ايمني  كمربند 
براي نصب يا تعويض كمربند ايمني مطابق با مقررات 
حاصل  تماس  تويوتا  مجاز  نمايندگي  با  شده  ذكر 

نماييد. 
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به صورت عمودي نشسته  را تنظيم نموده و  صندلي 
كمربند  بستن  براي  دهيد.  تكيه  پشتي صندلي  به  و 
آن را بيرون كشيده و زبانه كمربند را در داخل قفل 

كمربند فرو نماييد. 
قفل شدن زبانه در داخل قفل يك صداي كليك را به 

همراه خواهد داشت . 
به  سرنشين  اندازه  به  بسته  كمربند  نوع  اين  طول 

صورت خودكار تنظيم مي شود. 
در حين بروزترمزهاي ناگهاني و تصادفات، كمربند به 
صورت خودكار قفل خواهد شد . همچنين در صورتي 
كه خيلي سريع به سمت جلو خم شويد ممكن است 
كه كمربند قفل شود. جابجايي آرام اجازه افزايش طول 
به  آزادانه  مي توانيد  شما  و  داد  خواهد  را  كمربند  به 

اطراف جابجا شويد. 

•  همواره كمربند ايمني را خشك و تميز نگهداريد. 	
در صورت نياز به تميز نمودن كمربند از محلول 
نماييد.  استفاده  ولرم  آب  يا  ماليم  مايع  صابون 
خورنده  يا  كننده  سفيد  شوينده،  مواد  از  هرگز 
كمربند  با  مواد  اين  تماس  از  و  نكرده  استفاده 
روي  شديداً  مواد  اين  نماييد.  خودداري  ايمني 
كمربند ايمني تأثير گذاشته و آنها را مي پوشانند. 
)مبحث »تميز نمودن قسمتهاي داخلي خودرو« 

در صفحه 251 فصل 5 را مطالعه نماييد.(
• در 	 قفل(  و  زبانه  )شامل  كمربند  صورتيكه  در 

واقع  استفاده  مورد  شديد  ضربه  يا  و  تصادف 
هيچگونه  مشاهده  عدم  صورت  در  حتي  شده، 

عيبي مجموعه كمربند ايمني را تعويض نماييد. • هر كمربند ايمني را فقط براي صندلي مورد نظر 	
ايمني  از كمربند  براي مثال  نماييد.  آن استفاده 
چپ  عقب  صندلي  براي  راست  عقب  صندلي 

استفاده نكنيد.
• وارد 	 آسيب  ايمني  كمربند  به  كه  نماييد  دقت 

نكنيد. به اين منظور دقت كنيد كه كمربند بين 
صندلي  ها و درها گير نكند.

• بررسي 	 مورد  دوره اي  بصورت  را  ايمني  كمربند 
قرار دهيد. كمربند را از نظر پارگي، ساييدگي و 
شل شدن اجزا، مورد كنترل قرار داده و اجزاي 
صدمه ديده را تعويض نماييد. از ايجاد تغيير در 
كمربند يا جدا كردن اجزاي آن خودداري نماييد.

- بستن كمربند ايمني داراي سه نقطه اي
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از  ايمني  كمربند  كشيدن  بيرون  امكان  صورتيكه  در 
جمع كننده وجود ندارد، كمربند را به آرامي كشيده و 
رها نماييد. پس از آن مي توانيد براحتي كمربند را از 

درون جمع كننده بيرون بكشيد.

  احتياط 

• از 	 از قرار دادن زبانه در داخل قفل كمربند  پس 
كنترل  و  نموده  حاصل  اطمينان  آن  شدن  قفل 

نماييد كه كمربند فاقد پيچ و تاب باشد. 
• محل 	 در  غيره  و  سنجاق   ، سكه  نمودن  فرو  از 

نماييد  خودداري  كمربند  قفل  زبانه  قرارگيري 
زيرا ممكن است كه مانع قفل شدن صحيح زبانه 

و قفل كمربند شود. 
• صحيح 	 صورت  به  ايمني  كمربند  صورتيكه  در 

تويوتا  مجاز  نمايندگي  با  نمي نمايد، سريعًاً  عمل 
تماس حاصل نماييد و به دليل عدم تامين ايمني 
از مورد استفاده قراردادن  تا رفع عيب كمربند، 
صندليي كه كمربند مربوط به آن معيوب مي باشد 

خودداري نماييد. 

اريب  و  افقي  قسمتهاي  قرارگيري  موقعيت  تنظيم 
كمربند ايمني

پايين ترين  در  االمكان  حتي  را  كمربند  افقي  قسمت 
محل ممكنه روي كمر ببنديد و از بستن آن در روي 
شكم خودداري نماييد سپس با كشيدن قسمت اريب 

كمربند شلي كمربند را بگيريد. 

  احتياط 

• بستن قسمت 	 باالتر  و  ايمني  كمربند  بودن  شل 
در  و  بوده  خطرناك  دو  هر  ايمني  كمربند  افقي 
حين تصادفات و ديگر حوادث پيش بيني نشده 
امكان لغزيدن فرد از زير كمربند به بيرون وجود 
دارد كه ممكن است منجر به بروز صدمات جاني 
ترين  پايين  در  را  كمربند  افقي  قسمت  گردد. 

قسمت ممكن ببنديد. 
• بازو 	 زير  از  كمربند  اريب  قسمت  دادن  عبور  از 

خودداري نماييد.   
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قفل  ضامن  دكمه   ، ايمني  كمربند  كردن  باز  براي 
كمربند را فشار داده و اجازه دهيد كه كمربند جمع 

شود. 
در صورتيكه جمع شدن كمربند ايمني يكنواخت نبود 
و احياناً در مسير برگشت گير كرد، كمربند را بيرون 
كشيده و وجود پيچ و تاب در آن را مورد كنترل قرار 
دهيد. سپس اطمينان حاصل نماييد كه بدون پيچ و 

تاب خوردگي جمع شود. 

-  بستن كمربند ايمني دو نقطه اي 

به صورت عمودي در صندلي نشسته و كاماًل به پشتي 
زبانه  ايمني  كمربند  بستن  براي  تكيه دهيد.  صندلي 

كمربند را در داخل قفل آن فرو نماييد. 
قفل شدن زبانه با صداي كليك همراه خواهد بود. 

در صورتيكه طول كمربند كوتاه مي باشد، زبانه كمربند 
را به صورت عمود بر كمربند نگه داشته و آن را بكشيد. 

  احتياط 

• پس از فرو نمودن زبانه در داخل قفل كمربند از 	
كنترل  و  نموده  حاصل  اطمينان  آن  شدن  قفل 

نماييد كه كمربند فاقد پيچ و تاب باشد. 
• از فرو نمودن سكه، سنجاق و امثال آن در محل 	

نماييد،  خودداري  كمربند  قفل  زبانه  قرارگيري 
زيرا ممكن است كه مانع قفل شدن صحيح زبانه 

و قفل كمربند شود. 
• صحيح 	 صورت  به  ايمني  كمربند  صورتيكه  در 

تويوتا  مجاز  نمايندگي  با  سريعًا  نمي نمايد  عمل 
تماس حاصل نماييد و به دليل عدم تامين ايمني 
تا رفع عيب كمربند از مورد استفاده قرار دادن 
صندليي كه كمربند مربوط به آن معيوب مي باشد 

خودداري نماييد. 
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قرارگيري  موقعيت  و  گرفته  را  كمربند  طول  اضافه 
كمربند را تنظيم نماييد. 

براي كوتاه نمودن طول كمربندسرآزاد كمربندرا بكشيد. 
كمر  روي  ممكنه  قسمت  ترين  درپايين  را  كمربند 
ببنديد و از بستن آن در روي شكم خودداري نماييد. 
كمربندرا به گونه اي تنظيم نماييدكه به بدن شما بچسبد. 

  احتياط 

قسمت  بستن  باالتر  و  ايمني  كمربند  بودن  شل 
افقي كمربند ايمني هر دو خطرناك بوده و در حين 
امكان  نشده  بيني  پيش  حوادث  ديگر  و  تصادفات 
دارد  وجود  بيرون  به  كمربند  زير  از  فرد  لغزيدن 
بروز صدمات جاني گردد.  به  منجر  است  كه ممكن 
كمربند را در پايين ترين قسمت ممكنه روي رانها 

ببنديد.

براي باز كردن كمربند دكمه ضامن قفل كمربند ايمني 
را فشار دهيد.

- پيش كشاننده كمربند ايمني
)كمربند ايمني راننده(

طراحي  بگونه اي  راننده  ايمني  كمربند  كشنده  پيش 
شده است كه در مقابل تصادفات شديد از روبرو فعال 

شود. 
از  شديد  ضربه  يك  كشنده  پيش  سنسور  كه  وقتي 
روبه رو را دريافت نمايد، كمربند راننده سريعاً بوسيله 
در  و  مي شوند  كشيده  عقب  به  كننده  مكانيزم جمع 
مي گيرد.  قرار  حفاظت  مورد  شدت  به  راننده  نتيجه 
ممكن است پيش كشنده كمربند ايمني و ايربگ در 

همه تصادفات بهمراه يكديگر فعال نشوند.
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داراي  عمدتاً  ايمني  كمربند  كشنده  پيش  سيستم 
اجزاي زير مي باشد كه محل نصب آنها در تصوير نشان 

داده شده است. 
1 . سنسورهاي ايربگ )كيسه هوا( جلو 

 SRS 2 . چراغ هشدار سيستم
    )ايربگ و پيش كشنده كمربند( 

3 . مجموعه پيش كشنده كمربند ايمني 
4 . مجموعه سنسور ايربگ )كيسه هوا ( 

مجموعه  توسط  ايمني  كمربند  كشنده هاي  پيش 
سنسور ايربگ كنترل مي شود. مجموعه سنسور ايربگ 

شامل سنسور ايمني و سنسور ايربگ مي باشد. 

در حين فعال شدن پيش كشنده كمربند ايمني صداي 
فعال شدن آن شنيده شده و مقدار زيادي گاز غيرسمي 
آزاد مي شود. اين مسئله بيانگر بروز آتش سوزي نبوده 

و اين گاز بصورت عادي بي ضرر مي باشد. 
شود،  فعال  ايمني  كمربند  كشنده  پيش  وقتي 

جمع كننده كمربند در حال قفل شده باقي مي ماند.
و  سرهم  پشت  تصادفات  دچار  خودرو  صورتيكه  در 
در  فقط  كشنده  پيش  ايمني  كمربند  شود،  چندگانه 
تصادف اول فعال شده و در تصادف دوم و يا تصادفات 

بعدي فعال نخواهد شد.

  احتياط 

جسمي  صدمات  وقوع  احتمال  زير  نكات  به  توجه 
شديد يا مرگ را حين بروز تصادف يا ترمزهاي شديد  

را كاهش مي دهد :
• كمربند 	 كشنده ها  پيش  شدن  فعال  صورت  در 

طول  نمي توان  اين  از  پس  مي شود.  قفل  ايمني 
كمربند ايمني را افزايش داده يا حتي آنرا جمع 
استفاده  قابل  مجدداً  ايمني  كمربند  نماييد. 
نيست و بايد در نمايندگي هاي مجاز تويوتا آنرا 

تعويض نماييد.
• يا 	 زدن  ضربه  جدانمودن،  دادن،  تغيير  از 

ايمني،  كمربند  كشنده  پيش  مجموعه  بازكردن 
اطراف  قطعات  و  سيم كشي  يا  ايربگ  سنسور 
آن خودداري كنيد. براي ايجاد هر گونه تغيير يا 

تعمير با نمايندگي مجاز تويوتا مشورت نماييد.
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 توجه 
از ايجاد تغييرات زير بدون مشورت كردن با نمايندگي 
مجاز تويوتا خودداري فرماييد. چنين تغييراتي ممكن 
است كه باعث بروز اختالل در عملكرد صحيح پيش 

كشنده كمربند ايمني در برخي موارد گردد. 
• سيار، 	 راديو  نظير  الكترونيكي  تجهيزات  نصب 

 )CD( پخش كاست يا پخش ديسك فشرده
• انجام تعميرات در اطراف يا روي مجموعه جمع 	

كننده كمربند ايمني
• ايجاد تغييرات در سيستم تعليق و فنر بندي 	
• ايجاد تغيير در ساختار سپر جلوي خودرو	
• وصل كردن گارد، برف روب ، وينچ يا تجهيزات 	

ديگر در جلوي خودرو 
• انجام تعميرات در اطراف يا روي ،گلگيرهاي جلو 	

، سرشاسي يا كنسول وسط 

با قرارگيري سوئيچ موتور در وضعيت “ON” )روشن( 
اين نشانگر روشن شده و پس از زمان تقريبي 6 ثانيه 
خاموش مي شود. كه به مفهوم عملكرد صحيح پيش 

كشنده هاي كمربند ايمني مي باشد. 
مجموعه، سنسورهاي  وضعيت  چراغ هشدار،  سيستم 
ايمني،  كمربند  كشنده  پيش  مجموعه  جلو،  ايربگ 
كنترل  را  آنها  تغذيه  منبع  و  چاشني ها  سيم كشي، 
 « مبحث  بيشتر،  جزئيات  از  اطالع  )براي  مي كند. 
چراغ هاي نشانگر يادآور تعمير و آژيرهاي هشدار« در 

صفحه 116 بخش 6-1 را مطالعه نماييد(.

بروز هر كدام از موارد زير بيانگر وجود عيب در ايربگ 
يا سيستم پيش كشنده كمربند ايمني مي باشد. لذا در 
تماس  تويوتا  مجاز  نمايندگي  با  ممكن  فرصت  اولين 

بگيريد.
• 	 ”ON“ روشن  وضعيت  در  سوئيچ  قراردادن  با 

ثانيه   6 از  يا بيش  نمايشگر روشن نشده و  چراغ 
روشن بماند.

• روشن شدن چراغ نمايشگر حين حركت خودرو	
• جمع نشدن يا بيرون نيامدن كمربند ايمني راننده 	

در اثر معيوب يا فعال شدن سيستم پيش كشنده 
كمربند ايمني مربوطه.

• صدمه ديدن مجموعه پيش كشنده كمربند ايمني 	
يا نواحي اطراف آن.
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نمايندگي  با  ممكن  فرصت  اولين  در   ، زير  موارد  در 
مجاز تويوتا تماس بگيريد :

• )ناحيه 	 خودرو  جلوي  قسمت  در  تصادف  بروز 
هاشور خورده( با شدت كم، كه فعال شدن پيش 

كشنده كمربند ايمني را در پي نداشته باشد. 
• يا نواحي اطراف آن 	 پيش كشنده كمربند ايمني 

ترك خورده، خراشيده يا صدمه ديده باشد. 

-  پيش كشنده كمربند ايمني
)كمربند ايمني راننده و سرنشين جلو(

سرنشين  و  راننده  ايمني  كمربندهاي  كشنده  پيش 
جلو به گونه اي طراحي شده اند كه در تصادفات شديد 

از روبرو فعال شوند. 
وقتي كه سنسور سيستم پيش كشنده كمربند ايمني 
نمايد كمربندها  دريافت  را  روبرو  از  يك ضربه شديد 
سريعاً به وسيله مكانيزم جمع كننده به عقب كشيده 
مي شوند و سرنشين را به صورتي كه احساس ناراحتي 
نكند به صندلي چسبانده و مورد حفاظت قرار مي دهد. 
عدم  صورت  در  حتي  ايمني  كمربند  كشنده  پيش 

وجود سرنشين در صندلي جلو نيز فعال مي شود. 
ممكن است كه پيش كشنده كمربند ايمني و ايربگ 

در همه تصادفات به همراه يكديگر فعال نشوند. 

داراي  عمدتاً  ايمني  كمربند  كشنده  پيش  سيستم 
اجزاي زير مي باشد كه محل نصب آنها در تصوير نشان 

داده شده است. 
1 . سنسورهاي ايربگ )كيسه هوا( جلو 

 SRS 2 . چراغ هشدار سيستم
    )ايربگ و پيش كشنده كمربند( 

3 . مجموعه پيش كشنده كمربند ايمني 
4 . مجموعه سنسور ايربگ )كيسه هوا ( 

مجموعه  توسط  ايمني  كمربند  كشنده هاي  پيش 
سنسور ايربگ كنترل مي شود. مجموعه سنسور ايربگ 

شامل سنسور ايمني و سنسور ايربگ مي باشد. 
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ايمني صداي  حين فعال شدن پيش كشنده كمربند 
فعال شدن آن شنيده شده و مقدار زيادي گاز غيرسمي 
آزاد مي شود. اين مسئله بيانگر بروز آتش سوزي نبوده 

و اين گاز بصورت عادي بي ضرر مي باشد. 
شود،  فعال  ايمني  كمربند  كشنده  پيش  وقتي 

جمع كننده كمربند در حال قفل شده باقي مي ماند.
و  سرهم  پشت  تصادفات  دچار  خودرو  صورتيكه  در 
در  فقط  كشنده  پيش  ايمني  كمربند  شود،  چندگانه 
تصادف اول فعال شده و در تصادف دوم و يا تصادفات 

بعدي فعال نخواهد شد.

 توجه 
از ايجاد تغييرات زير بدون مشورت كردن با نمايندگي 
مجاز تويوتا خودداري فرماييد. چنين تغييراتي ممكن 
است كه باعث بروز اختالل در عملكرد صحيح پيش 

كشنده كمربند ايمني در برخي موارد گردد. 
• سيار، 	 راديو  نظير  الكترونيكي  تجهيزات  نصب 

 )CD( پخش كاست يا پخش ديسك فشرده
• انجام تعميرات در اطراف يا روي مجموعه جمع 	

كننده كمربند ايمني
• ايجاد تغييرات در سيستم تعليق و فنر بندي 	
• ايجاد تغيير در ساختار سپر جلوي خودرو	
• وصل كردن گارد، برف روب ، وينچ يا تجهيزات 	

ديگر در جلوي خودروي 
• انجام تعميرات در اطراف يا روي،گلگيرهاي جلو ، 	

سر شاسي يا كنسول وسط 

  احتياط 

جسمي  صدمات  وقوع  احتمال  زير  نكات  به  توجه 
ترمزهاي  يا  تصادف  بروز  حين  را  مرگ  يا  شديد 

شديد كاهش مي دهد :
• كمربند 	 كشنده ها  پيش  شدن  فعال  صورت  در 

طول  نمي توان  اين  از  پس  مي شود.  قفل  ايمني 
كمربند ايمني را افزايش داده يا حتي آنرا جمع 
استفاده  قابل  مجدداً  ايمني  كمربند  نماييد. 
نيست و بايد در نمايندگي هاي مجاز تويوتا آنرا 

تعويض نماييد.
• يا 	 زدن  ضربه  جدانمودن،  دادن،  تغيير  از 

ايمني،  كمربند  كشنده  پيش  مجموعه  بازكردن 
اطراف  قطعات  و  سيم كشي  يا  ايربگ  سنسور 
آن خودداري كنيد. براي ايجاد هر گونه تغيير يا 

تعمير با نمايندگي مجاز تويوتا مشورت نماييد.
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با قرارگيري سوئيچ موتور در وضعيت “ON” )روشن( 
اين نشانگر روشن شده و پس از زمان تقريبي 6 ثانيه 

خاموش مي شود. 
كه به مفهوم عملكرد صحيح پيش كشنده هاي كمربند 

ايمني مي باشد. 
سيستم چراغ هشدار، وضعيت مجموعه، سنسورهاي ايربگ 
سيم كشي،  ايمني،  كمربند  كشنده  پيش  مجموعه  جلو، 
چاشني ها و منبع تغذيه آنها را كنترل مي كند. )براي اطالع 
و  سرويس  يادآور  »نشانگرهاي  مبحث  بيشتر،  جزئيات  از 
مطالعه  را   1-6 بخش   116 صفحه  در  هشدار«  آژيرهاي 

نماييد(.

بروز هر كدام از موارد زير بيانگر وجود عيب در ايربگ 
يا سيستم پيش كشنده كمربند ايمني مي باشد. لذا در 
تماس  تويوتا  مجاز  نمايندگي  با  ممكن  فرصت  اولين 

بگيريد.
• با قراردادن سوئيچ در وضعيت روشن “ON” چراغ 	

نمايشگر روشن نشده و يا بيش از 6 ثانيه روشن 
مانده يا چراغ حين حركت روشن مي شود.

• جمع نشدن يا بيرون نيامدن كمربند ايمني راننده 	
در اثر معيوب يا فعال شدن سيستم پيش كشنده 

كمربند ايمني مربوطه.
• صدمه ديدن مجموعه پيش كشنده كمربند ايمني 	

يا نواحي اطراف آن.
نمايندگي  با  ممكن  فرصت  اولين  در   ، زير  موارد  در 

مجاز تويوتا تماس بگيريد :
• )ناحيه 	 خودرو  جلوي  قسمت  در  تصادف  بروز 

هاشور خورده( با شدت كم، كه فعال شدن پيش 
كشنده كمربند ايمني را در پي نداشته باشد. 

• يا نواحي اطراف آن 	 پيش كشنده كمربند ايمني 
صدمه ديده باشد. 
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ايربگ )كيسه هوا( راننده 

سيستم ايمني تكميلي )SRS( ايربگ جلو به گونه اي 
فراهم  اوليه  ايمني  بر  عالوه  كه  است  شده  طراحي 
شده توسط كمربند ايمني ، محافظت بيشتري را براي 

راننده تامين نمايد. 
به  ايربگ  شدن  فعال   ، روبرو  از  شديد  تصادفات  در 
به كاهش صدمات  باعث كمك  ايمني  همراه كمربند 
صدمات  كاهش  باعث  عمدتاً  ايربگ   . مي شود  وارده 
ناشي از برخورد سر و سينه راننده به قسمتهاي داخلي 

خودرو مي شود. 
صحيح  صورت  به  را  خودرو  ايمني  كمربند  همواره 

ببنديد. 

  احتياط 

شده  طراحي  گونه اي  به  )ايربگ(  ايمني  سيستم 
اوليه  ايمني  سيستم  مكمل  عنوان  به  كه  است 
)كمربند ايمني راننده( عمل مي نمايد. در صورتيكه 
احتمال  باشد  نبسته  را  خود  ايمني  كمربند  راننده 
انبساط  از  ناشي  وي  شدن  كشته  يا  صدمه  بروز 
قبل  ناگهاني  ترمزهاي  حين  در  دارد.  وجود  ايربگ 
از برخورد، راننده اي كه كمربند ايمني خود را نبسته 
است ممكن است كه به سمت جلو جابجا شود و در 
فاصله كمي نسبت به ايربگ كه ممكن است در طي 

برخورد فعال گردد، قرار گيرد. 
حين  در  ايمني  حداكثر  از  اطمينان  حصول  براي 
كمربند  بايد  سرنشينان  تمامي  و  راننده  تصادف، 

ايمني خود را به صورت صحيح بسته باشند. 
بستن صحيح كمربند ايمني باعث كاهش خطر مرگ 
يا صدمات جاني يا پرت شدن به بيرون از خودرو در 
حين تصادف مي شود. براي راهنمايي و احتياط هاي 
مرتبط با كمربند ايمني مبحث “ كمربندهاي ايمني” 

در صفحه 50 همين فصل را مطالعه نماييد.   

ايربگ )كيسه هوا( به گونه اي طراحي شده است كه 
در برخوردهاي شديد )معموالً از جلو( كه مقدار و بازه 
تعيين  پيش  از  حد  از  خودرو  سرعت  كاهش  زماني 

شده بيشتر باشد فعال مي شود. 
ايربگ )كيسه هوا( در شرايطي فعال مي شود كه شدت 
برخورد از مقدار از پيش تعيين شده تجاوز نمايد. كه 
سرعت  با  خودرو  مستقيم  برخورد  همانند  مقدار  اين 
ليكن  مي باشد.  صلب  ثابت  ديواره  يك  با   25  km/h
در شرايط برخورد خودرو با اشياء نظير خودرو  پارك 
شده يا عالئم راهنمايي رانندگي كه امكان تغيير فرم يا 
جابجايي دارند يا در موارديكه در حين تصادف، جلوي 
خودرو به زير خودرو ديگري نظير كاميون برود، اين 
كاهش سرعت از پيش تعيين شده بايد به صورت قابل 

مالحظه اي بيشتر در نظر گرفته شود. 
در برخي برخوردها كه كاهش سرعت خودرو به مقدار 
از پيش تعيين شده خيلي نزديك باشد ممكن است 

كه ايربگ فعال نشود. 
لذا همواره بايد كمربند ايمني به صورت صحيح بسته 

شود. 
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ايربگ )كيسه هوا( راننده بگونه اي طراحي نشده كه 
در تصادفات از عقب يا برخوردهاي جانبي يا واژگون 
شدن يا تصادف از روبرو با سرعت كم فعال شود. اما 
در شرايطي كه خودرو در معرض تصادف از روبه رو با 

شدت كافي قرار بگيرد فعال مي شود.

در موارديكه سطح زير خودرو در معرض اصابت ضربه 
برخي  شود.  فعال  ايربگ  است  ممكن  نيز  شود  واقع 
حالت  اين  بروز  به  منجر  است  ممكن  كه  مواردي  از 

گردند. در تصوير نشان داده شده است.

زير  اجزاي  داراي  عمدتاً  هوا(  )كيسه  ايربگ  سيستم 
آنها در تصوير نشان داده  مي باشد كه موقعيت نصب 

شده است.
1 .  سنسورهاي ايربگ )كيسه هوا( جلو

SRS 2 .  چراغ هشدار سيستم ايربگ
3 .  مجموعه سنسور ايربگ 

4 . ماژول ايربگ )ايربگ و چاشني(
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مجموعه سنسور ايربگ شامل سنسور ايمني و سنسور 
ايربگ مي باشد.

)شتاب  سرعت  كاهش  دائماً  جلو  ايربگ  سنسورهاي 
منفي ( حركت رو به جلو خودرو را كنترل مي نمايند. 
از  برخورد،  يك  از  ناشي  كاهش سرعت  در صورتيكه 
مقدار از پيش تعيين شده تجاوز نمايد چاشني، ايربگ 

)كيسه هوا( را فعال مي نمايد. 
درچاشني  شيميايي  واكنش  يك  بروز  لحظه  اين  در 
ايربگ باعث پر شدن خيلي سريع ايربگ )كيسه هوا ( 
از يك گاز غير سمي مي شود و در نتيجه مانع حركت 

رو به جلوي سرنشينان مي شود. 
باز شدن ، خالي  از  ايربگ )كيسه هوا( بالفاصله پس 
مي شود اين مسئله براي كاهش ممانعت ديد راننده در 
صورت ضرورت تداوم رانندگي حائز اهميت مي باشد. 

صداي  يك  با  همراه  هوا(  )كيسه  ايربگ  شدن  فعال 
بلند بوده و مقداري دود و پودر غير سمي نيز متصاعد 
مي گردد توجه داشته باشيد كه اين شرايط نشانه بروز 
آتش سوزي نمي باشد. ممكن است كه اين دودها براي 
مدتي در داخل خودرو بمانند و باعث بروز التهابات و 
سوزش ناچيز در چشم ها ، پوست يا تنفس گردند. لذا 
اولين فرصت  التهابات در  اين  از بروز  براي جلوگيري 
ممكن قسمتهايي از دست و صورت كه در معرض اين 
در  بشوييد.  صابون  و  آب  با  را  است  شده  واقع  دود 

صورتيكه امكان خروج ايمن از خودرو وجود دارد 
سريعاً از خودرو خارج شويد. 

منبسط شدن )باد شدن( ايربگ )كيسه هوا( در كسري 
از ثانيه و با نيروي قابل توجهي رخ مي دهد. با وجود 
اينكه اين سيستم براي كاهش صدمات جدي به سر و 
سينه طراحي شده است اما ممكن است كه باعث ايجاد 
بازوها و دست ها  صدمات ضعيفي به صورت، سينه و 
سوختگي هاي  صورت  به  معموالً  صدمات  اين  گردد. 
صورتيكه  در  مي نمايد  بروز  تورم  و  خراش   ، كوچك 
دست ها ، بازوها ، سر و سينه سر نشينان در حين فعال 
شدن ايربگ به ايربگ )كيسه هوا( نزديك باشد، نيروي 
ناشي از منبسط شدن ايربگ ممكن است منجر به بروز 

صدمات شديدتري گردد. 
مشخص  زير  موارد  اهميت  الذكر  فوق  نكته  دليل  به 

مي شود: 
سرنشينان بايد از قراردادن اشياء يا اعضاي بدن خود 
)كيسه  ايربگ  و  خود  بين  در  بازوها(  و  دستها  )مثل 
بنشينند  به صورت عمودي  و  نمايند،  هوا( خودداري 
به  را  ايمني  تكيه دهند، كمربند  به پشتي صندلي  و 
در  خودرو  كنترل  حفظ  با  و  ببندند  صحيح  صورت 
شوند.  واقع  ايربگ  واحد  از  ممكنه  فاصله  دورترين 

)صندلي خود را تا حد ممكن عقب بكشند( 
ايربگ  پوشش  فرمان،  )توپي  ايربگ  از  بخشهايي 
از فعال  وچاشني( ممكن است تا چندين دقيقه پس 
شدن ايربگ )كيسه هوا( داغ باشند، لذا از لمس كردن 

آنها خودداري نماييد. 
ايربگ )كيسه هوا( فقط يك بار فعال مي شود. در اثر 
احتمال  هوا(  )كيسه  ايربگ  شدن  باد  از  ناشي  فشار 

شكستن شيشه جلو وجود دارد. 

  احتياط 

در صورتيكه راننده در فاصله خيلي نزديكي نسبت 
شدن  فعال  حين  در  بنشيند،  فرمان  غربيلك  به 
وي  مرگ  حتي  يا  شديد  ديدن  صدمه  خطر  ايربگ 

وجود دارد. 
لذا شركت تويوتا شديداً توصيه مي نمايد كه : 

• خودرو 	 كنترل  امكان  حفظ  با  را  راننده  صندلي 
فرمان  غربيلك  از  ممكنه  فاصله  ترين  عقب  در 

تنظيم نماييد. 
• كمربند 	 صحيح  صورت  به  سرنشينان  تمامي 

ايمني خود را بندند. 
موقعيت  با  مرتبط  پيشگيريهاي  و  راهنمايي  براي 
در  با صندلي جلو”  مرتبط  احتياطهاي   “ به  صندلي 

صفحه 38 همين بخش رجوع نماييد.  
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• از باز كردن سيم كشي يا ايجاد تغييرات در آن 	
 ، كردن  ، جدا  تغيير  اعمال  از  نماييد.  خودداري 
قسمت   ، نظير  قطعاتي  كردن  باز  يا  زدن  ضربه 
يا  فرمان  پوشش ستون  فرمان،  غربالك  مركزي 
انجام  نماييد.  اجتناب  ايربگ  سنسور  مجموعه، 
موارد فوق الذكر ممكن است كه مانع از عملكرد 
فعال   ، جلو  هوا(  )كيسه  ايربگ  سيستم  صحيح 
فعال  غير  يا  ناگهاني سيستم  و  ناخواسته  شدن 
موارد ذكر شده  تمامي  كه  شدن سيستم گردد. 
مرگ  يا  جاني  صدمات  بروز  باعث  است  ممكن 

شوند. 
براي ايجاد هرگونه تغييريا انجام تعميرات با نمايندگي 

مجاز تويوتا مشورت نماييد.     • اعضاي بدن خود در روي 	 يا  اشياء  قرار دادن  از 
غربالك فرمان يا جلوي غربالك فرمان خودداري 
شدن  منبسط  مانع  است  ممكن  زيرا  نماييد. 
ايربگ )كيسه هوا( گردند و يا در اثر نيروي ناشي 
از فعال شدن ايربگ به سمت عقب پرتاب شده و 
باعث بروز صدمات جاني گردند. به همين ترتيب 
راننده بايد از قرار دادن اشياء در روي زانوي خود 

يا گرفتن اشياء در آغوش خود خودداري نمايد.

 توجه 
نمايندگي  با  مشورت  بدون   ، زير  تغييرات  انجام  از 
ممكن  تغييراتي  چنين  نماييد.  اجتناب  تويوتا  مجاز 
در  اختالل  بروز  باعث  موارد  برخي  در  كه  است 

عملكرد  صحيح سيستم ايربگ )كيسه هوا( گردد. 
• سيار، 	 راديو  نظير  الكترونيكي  تجهيزات  نصب 

 )CD( پخش كاست يا پخش ديسك فشرده
• ايجاد تغييرات در سيستم تعليق و فنربندي 	
• ايجاد تغييرات در ساختار سپر جلوي خودرو 	
• تجهيزات 	 و  وينچ  روب،  برف  گارد،  كردن  وصل 

ديگر در جلوي خودرو 
• انجام تعميرات در اطراف يا روي گلگيرهاي جلو، 	

سپرجلو ، كنسول وسط، ستون فرمان يا غربالك 
فرمان 
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با قرارگيري سوئيچ موتور در وضعيت “ON” )روشن( 
اين نشانگر روشن شده و پس از زمان تقريبي 6 ثانيه 
خاموش مي شود، كه به مفهوم عملكرد صحيح پيش 

كشنده هاي كمربند ايمني مي باشد. 
سيستم چراغ هشدار، وضعيت مجموعه سنسور ايربگ 
جلو، مجموعه پيش كشنده كمربند ايمني، سيم كشي 
مي كند.  كنترل  را  آنها  تغذيه  منبع  ايربگ  چاشني 
»نشانگرهاي  مبحث  بيشتر،  جزئيات  از  اطالع  )براي 
 116 صفحه  در  هشدار«  آژيرهاي  و  سرويس  يادآور 

بخش 6-1 را مطالعه نماييد(.

در صورت وقوع شرايط زير در اولين فرصت ممكن، به 
نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد :

• باز شدن كيسه هواي راننده 	
• در 	 خورده  هاشور  )بخش  خودرو  جلوي  قسمت 

تصوير(دچار تصادفي كه به اندازه كافي شديد نبوده 
است تا كيسه هاي هوا باز شوند درگير شده باشد.

• بخش جلوي غربيلك فرمان )بخش هاشور خورده 	
يا  خراشيدگي  خوردگي،  ترك  دچار  تصوير(  در 

آسيب به هر نوع ديگري شده باشد.

بروز هر كدام از موارد زير بيانگر وجود عيب در ايربگ 
يا سيستم پيش كشنده كمربند ايمني مي باشد. لذا در 
تماس  تويوتا  مجاز  نمايندگي  با  ممكن  فرصت  اولين 

بگيريد.
• با قراردادن سوئيچ در وضعيت روشن “ON” چراغ 	

نمايشگر روشن نشده و يا بيش از 6 ثانيه روشن 
مانده يا چراغ حين حركت روشن مي شود.

• جمع نشدن يا بيرون نيامدن كمربند ايمني راننده 	
در اثر معيوب يا فعال شدن سيستم پيش كشنده 

كمربند ايمني مربوطه.
• صدمه ديدن مجموعه پيش كشنده كمربند ايمني 	

يا نواحي اطراف آن.

 توجه 
قبل از تماس با نمايندگي مجاز تويوتا از جدا كردن 

كابلهاي باتري خودداري نماييد.
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ايربگ ها)كيسه هاي هوا(راننده وسرنشين جلو

به  جلو  ايربگ هاي   )SRS( تكميلي  ايمني  سيستم 
آنچه  از  بيشتر  محافظتي  كه  شده  طراحي  گونه اي 
فراهم  خودرو  جلو  سرنشينان  براي  ايمني  كمربند 

مي آورد، تامين كند.
• كيسه هاي 	   - وسط  صندلي  فاقد  خودروهاي  در 

هواي جلو براي محفاظت از راننده و سرنشين جلو 
طراحي شده اند.

• در خودروهاي مجهز به صندلي وسط – كيسه هاي 	
سرنشين  و  راننده  از  محافظت  براي  جلو  هواي 
براي  جلو جانبي طراحي شده اند. كيسه هاي هوا 
از سرنشين صندلي وسط جلو طراحي  محافظت 

نشده اند.

شدن  فعال   ، روبرو  از  شديد  تصادفات  بروز  حين 
ايربگ ها )كيسه هاي هوا( به همراه كمربندهاي ايمني 

باعث كمك به كاهش صدمات وارده مي شوند. 
كاهش  باعث  عمدتاً  جلو  هوا(  )كيسه هاي  ايربگ ها 
صدمات ناشي از برخورد سر و سينه راننده يا سرنشين 

جلو به قسمت هاي داخلي خودرو مي گردند. 
ايربگ )كيسه هوا( سرنشين جلو ، حتي در هنگام عدم 

حضور سرنشين نيز فعال مي شود. 
همواره كمربند ايمني خود را به صورت صحيح ببنديد. 

  احتياط 

• گونه اي 	 به  جلو  هوا(  )كيسه  ايربگ  سيستم 
به عنوان مكمل سيستم  كه  طراحي شده است 
و  راننده  سمت  ايمني(  )كمربند  اوليه  ايمني 
كه  صورتي  در  مي نمايد.  عمل  جلو  سرنشين 
را  خود  ايمني  كمربند  جلو  سرنشين  و  راننده 
نبسته باشند احتمال بروز صدمات جاني يا كشته 
شدن آنها در اثر فعال شدن ايربگ ها وجود دارد 
در حين ترمزهاي ناگهاني قبل از برخورد، راننده 
را  خود  ايمني  كمربند  كه  جلويي  سرنشين  يا 
نبسته باشند ممكن است كه به سمت جلو جابجا 
شوند و در فاصله كمي نسبت به ايربگ )كيسه 
هوا( كه ممكن است در حين برخورد فعال شود، 
برقرار  از  اطمينان  حصول  براي  گيرند.  قرار 
راننده   ، تصادف  حين  در  ايمني  حداكثر   بودن 
را  ايمني خود  كمربند  بايد  تمامي سرنشينان  و 
ببندند. بستن صحيح كمربند  به صورت صحيح 
ايمني باعث كاهش خطر مرگ يا صدمات جاني يا 
پرت شدن به بيرون از خودرو در حين تصادفات 
با  مرتبط  احتياهاي  و  راهنمايي  براي  مي شود. 
در  ايمني”  كمربندهاي   “ به  ايمني  كمربندهاي 

صفحه 50 همين بخش رجوع نماييد.   
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• اطفال و نوزاداني كه به صورت صحيح ننشسته، 	
يا مورد محافظت واقع نشده باشند ممكن است 
دچار  هوا(  )كيسه  ايربگ ها  شدن  فعال  براثر 

صدمات جدي يا مرگ شوند. 
به حدي كوچك هستند  كه  كودكاني  و  نوزادان 
ايمني  كمربند  از  صحيح  استفاده  امكان  كه 
كودك  صندلي  از  بايد  نمي باشد  ميسر  برايشان 

استفاده نمايند. 
شركت تويوتا توصيه مي نمايد كه تمامي نوزادان 
به  و  و كودكان در صندلي عقب خودرو نشسته 
صورت صحيح مورد حفاظت قرار گيرند. صندلي 
عقب ايمن ترين مكان جهت قراگيري كودكان و 
نوزادان در خودرو مي باشد. براي كسب اطالعات 
در مورد نحوه نصب سيستم محافظت از كودكان 
كودكان  از  محافظت   “ به  كودكان(  )صندلي 
بخش  همين   72 صفحه  در  كودك(”  )صندلي 

رجوع نماييد. 

طراحي  گونه ي  به  جلو  هواي(  )كيسه  ايربگ ها 
از جلو( كه  شده اندكه در برخوردهاي شديد )معموالً 
از  حد  از  خودرو  سرعت  كاهش  زماني  بازه  و  مقدار 

پيش تعيين شده اي بيشتر باشد فعال شوند.
شدت  كه  مي شوند  فعال  شرايطي  در  جلو  ايربگهاي 
برخورد از مقدار از پيش تعيين شده اي تجاوز نمايد. 
اين مقدار مطابق با برخورد مستقيم خودرو با سرعت 
تغيير  )غيرقابل  صلب  ثابت  ديواره  يك  با   25 km/h

فرم( مي باشد. 
ليكن در شرايط برخورد با اشيايي نظير خودرو پارك 
تغيير  امكان  كه  رانندگي  و  راهنمايي  عالئم  يا  شده 
فرم يا جابجايي دارند يا در موارديكه در حين تصادف 
كاميون  نظير  ديگري  خودرو  زير  به  خودرو  جلوي 
قابل  صورت  به  بايد  معين  سرعت  كاهش  اين  برود 

مالحظه اي بيشتر در نظر گرفته شود. 
در برخي برخوردها كه كاهش سرعت خودرو به مقدار 
ممكن  مي باشد،  نزديك  خيلي  شده  تعيين  پيش  از 
كمربند  بايد  همواره  لذا   . نشوند  فعال  ايربگ ها  است 

ايمني به صورت صحيح بسته شود. 

كه  شده اند  طراحي  گونه اي  به  جلو  هواي  كيسه هاي 
شدن  واژگون  يا  جانبي  برخوردهاي  و  تصادفات  در 
شوند.  فعال  كم  سرعت  با  جلو  از  برخورد  يا  خودرو 
اما در شرايطي كه خودرو در معرض تصادف از روبرو 
فعال  قوي  احتمال  به  گيرند،  قرار  كافي  شدت  با 

مي شوند.
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در موارديكه سطح زير خودرو در معرض اصابت ضربه 
فعال  جلو  ايربگهاي  كه  است  ممكن  نيز  شود  واقع 
شوند. برخي از مواردي كه ممكن است منجر به بروز 

اين حالت گردند در تصوير نشان داده شده است.

اجزاي  داراي  عمدتاً  جلو  هوا(  )كيسه  ايربگ  سيستم 
نشان  تصوير  در  آنها  نصب  موقعيت  كه  مي باشد  زير 

داده شده است :
1.  سنسورهاي ايربگ جلو

2.  چراغ هشدار ايربگ جلو
3.  ماژول )واحد كنترل( ايربگ سرنشين جلو 

    )ايربگ و منبسط كننده(
4.  مجموعه سنسور ايربگ

5.  ماژول )واحد كنترل( ايربگ راننده 
    )ايربگ و منبسط كننده(

سنسور  و  ايمني  سنسور  شامل  ايربگ  سنسور  مجموعه 
ايربگ مي باشد. 

سنسورهاي ايربگ )كيسه هواي( جلو دائماً كاهش سرعت 
كنترل  را  خودرو  جلوي  به  رو  حركت  منفي(  )شتاب 
مي نمايند. در صورتيكه كاهش سرعت ناشي از يك برخورد 
از مقدار از پيش تعيين شده تجاوز نمايد، چاشني ، ايربگ 
)كيسه هوا( را فعال مي نمايد. در اين لحظه بروز يك واكنش 
شيمايي در چاشني ايربگ )كيسه هوا( باعث پر شدن خيلي 
سريع ايربگ )كيسه هوا( از يك گاز غير سمي مي گردد. كه 

در نتيجه مانع حركت رو به جلو سرنشينان جلو مي شود.
ايربگهاي جلو بالفاصله پس از باد شدن ، خالي مي شوند. اين 
مسئله براي كاهش ممانعت ديد راننده در صورت ضرورت 

تداوم رانندگي حائز اهميت مي باشد. 
فعال شدن ايربگ  )كيسه هاي هوا( با يك صداي بلند همراه 
بوده و مقداري دود و پودر غير سمي نيز متصاعد مي گردد. 
توجه داشته باشيد كه اين شرايط نشانه بروز آتش سوزي 
نمي باشد. ممكن است كه اين دودها براي مدتي در داخل 
خودرو باقي بمانند و باعث بروز برخي التهابات و سوزشهاي 
براي  لذا  گردند.  تنفس  يا  پوست   ، چشم ها  در  ناچيز 
جلوگيري از بروز اين التهابات در اسرع وقت قسمتهايي از 
دست و صورت را كه در معرض اين دود ها واقع شده را با 
آب و صابون بشوييد. در صورت وجود امكان خروج ايمن از 

خودرو ، بالفاصله خودرو را ترك نماييد. 
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با  ثانيه و  از  ايربگ ها در كسري  )باد شدن(  منبسط شدن 
نيروي قابل توجهي رخ مي دهد. با وجود اينكه اين سيستم 
شده  طراحي  سينه  و  سر  به  جدي  صدمات  كاهش  براي 
است اما ممكن است كه باعث وارد آمدن صدمات ضعيفي 
صدمات  اين  گردد.  دستها  و  بازوها   ، سينه   ، صورت  به 
تورم  و  خراش   ، كوچك  سوختگي هاي  صورت  به  معموالً 
بروز مي نمايند. اما در صورتيكه دست ها ، بازو ، سر و سينه 
سرنشينان در حين فعال شدن ايربگ به واحد ايربگ نزديك 
كه  است  ممكن  ايربگ  ازمنبسط شدن  ناشي  نيروي  باشد 
دليل  همين  به  گردد.  شديدتري  صدمات  بروز  به  منجر 

اهميت موارد زير مشخص مي گردد: 
سرنشينان بايد از قرار دادن اشياء يا اعضاي بدن خود )مثل 
دستها و بازوها( در بين خود و ايربگ )كيسه هوا( خودداري 
پشتي صندلي  به  و  بنشينند  عمودي  به صورت  و  نمايند، 
ببندند.  صحيح  صورت  به  را  ايمني  كمربند   ، دهند  تكيه 
از  ممكنه  فاصله  دورترين  در  خودرو  بر  تسلط  حفظ  با  و 
واحد ايربگ قرار گيرند )صندلي خود را تا حد ممكن عقب 

بكشند( 
و  ايربگ  پوشش  فرمان،  )توپي  ايربگ  واحد  از  بخشهايي 
فعال  از  پس  دقيقه  چندين  تا  كه  است  ممكن  چاشني( 
شدن ايربگ )كيسه هوا( داغ باشد، لذا  از لمس نمودن آنها 
خودداري نماييد. ايربگ ها فقط يك بار فعال مي شوند. در 
اثر فشار ناشي از باد شدن )منبسط شدن( ايربگ ها احتمال 

شكستن شيشه جلو وجود دارد. 

  احتياط 

فاصله  در  جلو  سرنشين  يا  راننده  صورتيكه  در 
خيلي نزديكي نسبت به غربيلك فرمان يا داشبورد 
ايربگها خطر صدمه  فعال شدن  در حين  بنشينند، 
لذا  دارد  وجود  آنها  مرگ  حتي  يا  و  شديد  ديدن 

شركت تويوتا شديداً توصيه مي نمايد كه: 
• صندلي راننده را با حفظ امكان كنترل خودرو در 	

دورترين فاصله ممكنه از غربالك فرمان تنظيم 
نماييد. 

• فاصله 	 دورترين  در  را  جلو  سرنشين  صندلي 
ممكنه از داشبورد تنظيم نماييد. 

• صحيح 	 صورت  به  خودرو  سرنشينان  تمامي 
كمربند ايمني خود را ببندند. 

موقعيت  با  مرتبط  پيشگيريهاي  و  راهنمايي  براي 
در  با صندلي جلو”  مرتبط  احتياطهاي   “ به  صندلي 

صفحه 38 همين بخش رجوع نماييد.  

• بدليل اينكه ايربگ )كيسه هواي( سرنشين جلو 	
با سرعت و نيروي قابل توجهي منبسط مي شود، 
از نشستن روي لبه صندلي يا خم شدن به سمت 

داشبورد جداً خودداري نماييد.   
    در حين فعال شدن ايربگ خطر صدمه ديدن يا 
به  نسبت  فاصله كمي  در  كه  افرادي  حتي مرگ 
به  همواره  لذا  دارد.  وجود  گرفته اند  قرار  ايربگ 
صورت عمودي بنشينيد و كاماًل به پشتي صندلي 
به صورت صحيح  را  ايمني  و كمربند  داده  تكيه 

ببنديد. 
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شركت تويوتا شديداً توصيه مي نمايد كه تمامي  •	
نوزادان و كودكان در صندلي عقب خودرو واقع 
قرار  حفاظت  مورد  صحيح  صورت  به  و  شده 

گيرند. 
به دليل اينكه ايربگ )كيسه هواي( سرنشين جلو  •	
با سرعت و نيروي قابل توجهي منبسط مي شود، 
هرگز به كودكان اجازه ايستادن يا زانو زدن روي 
اين  غير  در  ندهيد.  را  جلو  سرنشين   صندي 
صورت احتمال بروز صدمات جاني يا حتي مرگ 

وي وجود دارد. 

در  آنها  نشاندن  يا  آغوش  در  كودكان  گرفتن  از  ••	
صندلي  از  نماييد.  خودداري  خود  پاهاي  روي 
بر روي صندلي عقب نصب مي شود  كه  كودكان 

استفاده نماييد. 
    براي راهنمايي در مورد نحوه نصب محافظ كودكان 
)صندلي كودك( به “محافظت از كودكان  ) صندلي 
كودك(” در صفحه 72 همين بخش رجوع نماييد.  

اعضاي بدن خود در روي  يا  اشياء  قرار دادن  از  •	
آنها  جلوي  در  يا  فرمان  غربيلك  يا  داشبورد 
مانع  كه  است  ممكن  زيرا  نماييد.  خودداري 
جلو  ايربگهاي  شدن(  )منبسط  شدن  فعال  از 
از  ناشي  نيروي  اثر  اشياء ذكر شده در  يا  شوند. 
ايربگ ها به سمت عقب پرتاب شده  فعال شدن 
به  گردند.  مرگ  يا  جاني  صدمات  بروز  باعث  و 
همين ترتيب راننده و سرنشين جلو بايد از قرار 
دادن اشياء در روي زانوي خود يا گرفتن اشياء در 

آغوش خود خودداري نمايند.
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كشي  سيم  كردن  باز  يا  تغييرات  ايجاد  از   	
كردن،  جدا  تغيير،  اعمال  از  نماييد.  خودداري 
قسمت  نظير  قطعاتي  كردن  باز  يا  زدن  ضربه  
 ، فرمان  ستون  پوشش  فرمان،  غربالك  مركزي 
ايربگ سرنشين   ، جلو  ايربگ سرنشين  پوشش 
جلو يا مجموعه سنسور ايربگ خودداري نماييد. 
از  مانع  كه  است  ممكن  الذكر  فوق  موارد  انجام     
شدن  فعال   ، جلو  ايربگهاي  صحيح  عملكرد 
شدن  غيرفعال  يا  سيستم  ناگهاني  و  ناخواسته 
است  ممكن  شده  ذكر  موارد  تمامي  گردد،  آنها 
براي  شوند.  مرگ  يا  جاني  صدمات  بروز  باعث 
ايجاد هر گونه تغيير يا انجام تغييرات با نمايندگي 

مجاز تويوتا مشورت نماييد. 

 توجه 
از انجام تغييرات زير بدون مشورت با نمايندگي مجاز 
است  ممكن  تغييراتي  چنين  نماييد.  اجتناب  تويوتا 
عملكرد  در  اختالل  بروز  باعث  موارد  برخي  در  كه 

صحيح سيستم ايربگ هاي جلو )كيسه هوا( گردد. 
• سيار، 	 راديو  نظير  الكترونيكي  تجهيزات  نصب 

 )CD( پخش كاست يا  پخش ديسك فشرده
• ايجاد تغييرات در سيستم تعليق و فنر بندي 	
• ايجاد تغييرات در ساختار سپر جلوي خودرو 	
• تجهيزات 	 يا  وينچ  روب،  برف  گارد،  كردن  وصل 

ديگر در جلوي خودرو 
• انجام تعميرات در اطراف يا روي گلگيرهاي جلو، 	

غربالك  فرمان،  ستون  وسط،  كنسول  جلو،  سپر 
فرمان يا در اطراف و نزديكي ايربگ جلو در روي 

داشبورد

با قرارگيري سوئيچ موتور در وضعيت “ON” )روشن( 
اين نشانگر روشن شده و پس از زمان تقريبي 6 ثانيه 
خاموش مي شود، كه به مفهوم عملكرد صحيح پيش 

كشنده هاي كمربند ايمني مي باشد. 
سيستم چراغ هشدار، وضعيت مجموعه سنسور ايربگ جلو،  
چاشني  سيم كشي  ايمني،  كمربند  كشنده  پيش  مجموعه 
از  اطالع  )براي  مي كند.  كنترل  را  آنها  تغذيه  منبع  ايربگ 
تعمير  يادآور  نشانگر  چراغ هاي   « مبحث  بيشتر،  جزئيات 
را مطالعه   1-6 116 بخش  آژيرهاي هشدار« در صفحه  و 

نماييد(.
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بروز هركدام از موارد زير بيانگر وجود عيب در سيستم 
ايربگ يا كمربندهاي ايمني پيش كشنده مي باشد، لذا 
نمايندگي  با  ممكن  فرصت  اولين  در  بروز  در صورت 

مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
• با قرار دادن سوئيچ در وضعيت روشن “ON” چراغ 	

روشن  ثانيه   6 از  بيش  يا  نشده  روشن  نمايشگر 
بماند.

• در حين حركت چراغ روشن شود.	

در صورت وقوع شرايط زير در اولين فرصت ممكن، به 
نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد :

• باز شدن كيسه هواي راننده 	
• در 	 خورده  هاشور  )بخش  خودرو  جلوي  قسمت 

تصوير(دچار تصادفي كه به اندازه كافي شديد نبوده 
است تا كيسه هاي هوا باز شوند شده باشد.

• بخش جلوي غربيلك فرمان )بخش هاشور خورده 	
يا  خراشيدگي  خوردگي،  ترك  دچار  تصوير(  در 

آسيب از هر نوع ديگري شده باشد.

 توجه 
قبل از تماس با نمايندگي مجاز تويوتا از جدا كردن 

كابلهاي باتري خودداري نماييد.

محافظت از كودكان )صندلي كودك ( –
- احتياطهاي مرتبط با صندلي كودك 

صندلي  از  كه  مي نمايد  توصيه  قويًا  تويوتا  شركت 
كودك متناسب با اندازه كودك استفاده نماييد. 

اگر كودك بزرگ تر از حدي است كه بتواند از صندلي 
كودك استفاده نمايد، از وي بخواهيد كه در صندلي 

عقب بنشيند و كمربند ايمني را ببندد.
در  ايمني«  كمربندهاي   « به  بيشتر  جزئيات  براي 

صفحه 52 همين بخش رجوع نماييد. 

  احتياط 

• براي محافظت موثر از كودكان در حين تصادف 	
يا ترمزهاي ناگهاني ، آنها بايد به وسيله كمربند 
ايمني يا صندلي كودك مورد حفاظت واقع شوند. 
كودك،  صندلي  يا  ايمني  كمربند  از  استفاده 
اندازه كودك دارد. در آغوش  و  به سن  بستگي 
صندلي  جايگزين  نمي تواند  كودكان  گرفتن 
احتمال  تصادف،  حين  در  زيرا  گردد  كودك 
گير كردن وي  يا  به شيشه جلو  برخورد كودك 
بين شما و قسمتهاي داخلي خودرو وجود دارد. 

• براي 	 كه  مي نمايد  توصيه  قويًا  تويوتا  شركت 
حفاظت از كودكان از صندلي كودك متناسب با 
اندازه كودك كه در صندلي عقب نصب مي شود 
نكته  اين  بيانگر  تصادفات  آمار  نماييد.  استفاده 
صندلي  در  كودكان  كه  مواقعي  در  كه  مي باشد 
قرار  عقب  صندلي  در  كودكان  مخصوص  ايمني 
گرفته اند نسبت به صندلي جلو از ايمني بيشتري 

برخوردار بوده اند.     
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سرنشين  هواي  كيسه  به  مجهز  خودروهاي  در  •	
جلو :  

       هرگز صندلي محافظ كودك را بر روي صندلي 
جلو خودرو نصب نكنيد. در اين حالت ، در صورت 
انبساط  از  ناشي  شديد  نيروي   ، تصادف  بروز 
صدمات  بروز  به  منجر  مي تواند  ايربگ  سريع 

جسمي شديد يا حتي مرگ كودك گردد.
     صندلي محافظ كودك رو به جلو را فقط در مواقع 
نصب  جلو  سرنشين  صندلي  روي  بر  اجباري 
سرنشين  هواي  كيسه  اينكه  به  توجه  با  نماييد. 
با سرعت و نيروي قابل توجهي منبسط مي شود، 
هميشه صندلي سرنشين جلو را تا آنجا كه ممكن 
احتمال  صورت  اين  غير  در  بكشيد.  عقب  است 
كودك  مرگ  حتي  يا  و  شديد  جسمي  صدمات 

وجود دارد.
سازنده  دستورالعمل هاي  تمامي  رعايت  از  •	
صندلي محافظ كودك و نصب صندلي به صورت 
غير  در  نماييد.  حاصل  اطمينان  محكم  و  ايمن 
يا ترمزهاي  بروز تصادف  اين صورت، در صورت 
ناگهاني احتمال بروز صدمات جسمي شديد و يا 

حتي مرگ كودك وجود دارد.

-  صندلي محافظ كودك
به  بايد  نوزادان  يا  اطفال  محافظ  صندلي  سيستم 
توسط  شده  نصب  صندلي  روي  بر  صحيح  صورت 
افقي  قسمت  يا  و  )افقي(  نقطه اي  دو  ايمني  كمربند 
و  محكم  ران(  نقطه اي)شانه-  سه  ايمني  كمربند 
شده  ارائه  دستورالعمل هاي  از  بايد  شوند.  محافظت 
توسط كارخانه سازنده صندلي ايمني به دقت پيروي 

كنيد.
براي تامين حفاظت مناسب، از صندلي ايمني متناسب 
با سن و اندازه كودك كه در راهنماي سازنده صندلي 

ايمني كودك مشخص شده است استفاده نماييد.
صندلي ايمني كودك را با پيروي از دستورالعمل هاي 
نماييد.  نصب  صحيح  صورت  به  آن،  سازنده 
در  نصب  جهت  كلي  و  عمومي  دستورالعمل هاي 
ايمني كودك  صفحات بعد آورده شده است. صندلي 
بايد در صندلي عقب نصب گردد. آمار تصادفات نشان 
قرار  عقب  صندلي  در  كودك  كه  درشرايطي  مي دهد 
از ايمني  گرفته و به طور صحيح حفاظت شده باشد 
جلو  صندلي  روي  بر  نشستن  به  نسبت  بيشتري 

برخوردار است.

  احتياط 

هنگامي كه از صندلي كودك استفاده مي شود :
• از صندلي كودك 	 حتي در صورت عدم استفاده 

آن را به طور ايمن بر روي صندلي محكم كنيد. 
بار  محفظه  در  نشده  مهار  صورت  به  را  صندلي 

رها نكنيد.
• محافظ 	 صندلي  كردن  جدا  لزوم  صورت  در 

خودرو  از  را  صندلي  خودرو،  صندلي  از  كودك 
بار  محفظه  در  ايمن  صورت  به  يا  و  كرده  خارج 
به  صندلي  زدن  صدمه  از  عمل  اين  كنيد.  مهار 
سرنشينان در صورت وقوع تصادفات يا ترمزهاي 

ناگهاني جلوگيري خواهد كرد.
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- انواع صندلي هاي محافظ كودك
محافظ  صندلي هاي   ، كودكان  اندازه  و  سن  براساس 

كودك به سه نوع دسته بندي مي  شوند.
)A(  صندلي محافظ نوزاد )طفل(

)B(  صندلي محافظ كودك )قابل تبديل(
)C(  صندلي محافظ نوجوان )كمكي(

صندلي محافظ كودك را براساس دستورالعمل سازنده 
صندلي كودك نصب نماييد.

)A(  صندلي محافظ نوزاد 

)B(  صندلي محافظ كودك )قابل تبديل(

)C(  صندلي محافظ نوجوان )كمكي(
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- نصب صندلي با استفاده از كمربند ايمني 
دونقطه اي )افقي(

)A(  نصب صندلي محافظ نوزاد
صندلي محافظ نوزاد فقط بايد به صورت رو به عقب 

نصب شود.

  احتياط 

• در خودروهاي مجهز به صندلي جلو وسط : 	
وسط  صندلي  روي  بر  را  كودك  محافظ  صندلي      
نصب نكنيد. اين موقعيت صندلي براي نگهداري 

از صندلي محافظ طراحي نشده است. 

روي  بر  كودك  محافظ  صندلي  نصب  صورت  در      
صندلي وسط جلو ، صندلي محافظ ممكن است 
سرنشين  ايمني  كمربند  از  صحيح  استفاده  در 
جلو و راننده و همچنين رانندگي صحيح اختالل 

ايجاد نمايد.          

• بر 	 كودك  محافظ  صندلي  نصب  كه  صورتي  در 
روي صندلي عقب باعث تداخل و بروز اختالل در 
مكانيزم صندلي جلو شود از نصب آن خودداري 
يا  تصادف  بروز  حين  صورت  اين  غير  در  كنيد. 
ترمزهاي ناگهاني احتمال صدمه ديدن و يا حتي 

مرگ كودك و يا سرنشين جلو وجود دارد.
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را  الزم  فضاي   ، راننده  صندلي  موقعيت  اگر  •	
نمي كند  فراهم  كودك  صندلي  نصب  جهت 
دوم  رديف  راست  صندلي  در  را  كودك  صندلي 
)در خودروهاي فرمان چپ( صندلي چپ رديف 
دوم )در خودروهاي فرمان راست( ، صندلي هاي 
كنيد.  نصب  پنجم  و  چهار  صندلي  سوم،  رديف 
صندلي محافظ كودك نصب شده بر روي صندلي 
برخورد  جلو  صندلي هاي  پشتي  با  نبايد  عقب 

نمايد.

• نصب صندلي ايمني نوزاد	
از  را مطابق دستورالعمل سازنده  ايمني  1.  كمربند 
زبانه  و  داده  عبور  كودك  صندلي  روي  يا  ميان 
توجه  نماييد.  فرو  كمربند  قفل  در  را  كمربند 

نماييد كه كمربند فاقد پيچ خوردگي باشد.

  احتياط 

• آن 	 قفل  در  كمربند  زبانه  نمودن  فرو  از  پس 
قفل  كاماًل  كمربند  كه  نماييد  حاصل  اطمينان 
شده است و فاقد هرگونه پيچ خوردگي مي باشد. 

• قفل 	 در  آن  امثال  ، سنجاق  نمودن سكه  فرو  از 
كمربند خودداري نماييد، زيرا مانع از قفل شدن 

صحيح زبانه قفل كمربند خواهد شد. 
• در صورتيكه كمربند ايمني فاقد عملكرد صحيح 	

باشد، توانايي الزم جهت حفاظت از كودكان شما 
در برابر صدمات جاني يا مرگ را نخواهد داشت.  
در صورت معيوب بودن كمربند فوراً با نمايندگي 
رفع عيب  تا  و  نموده  تماس حاصل  تويوتا  مجاز 
كمربند ايمني از نصب صندلي كودك خودداري 

نماييد. 
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و  تشك  به  محكم  را  نوزاد  صندلي  حاليكه  در    .2
انتهاي  با كشيدن  فشار مي دهيد،  پشتي صندلي 
آزاد كمربند آن را محكم نماييد تا صندلي محافظ 

نوزاد كاماًل در موقعيت خود مهار شود.

براي آزاد نمودن صندلي نوزاد : 
دكمه ضامن قفل كمربند را فشار دهيد.

  احتياط 

براي حصول اطمينان از محكم بودن صندلي ايمني 
فشار  و  كشيده  مختلف  جهات  در  را  آن   ، كودك 

دهيد. 
توسط  شده  ارائه  نصب  دستورالعمل هاي  تمامي  از 

سازنده صندلي ايمني پيروي نماييد.         
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)B( نصب صندلي ايمني كودكان )قابل تبديل( 
وضعيت رو به جلو يا رو به عقب بودن صندلي ايمني 
كودكان بر اساس سن و اندازه كودك تعيين مي گردد. 
دستورالعمل  كودكان،  ايمني  صندلي  نصب  حين  در 
درباره  ايمني  صندلي  سازنده  توسط  شده  ارائه 
اندازه كودك و جهت نصب را مورد  محدوده سني و 

توجه قرار دهيد. 

  احتياط 

• در خودروهاي مجهز به صندلي جلو وسط : 	
وسط  صندلي  روي  بر  را  كودك  محافظ  صندلي      
نصب نكنيد. اين موقعيت صندلي براي نگهداري 

از سيستم صندلي محافظ طراحي نشده است. 
روي  بر  كودك  محافظ  صندلي  نصب  صورت  در      
صندلي وسط جلو ، صندلي محافظ ممكن است 
استفاده صحيح از كمربند ايمني سرنشين جلو و 
راننده و همچنين رانندگي صحيح اختالل ايجاد 

نمايد.          

• بر 	 كودك  محافظ  صندلي  نصب  كه  صورتي  در 
روي صندلي عقب باعث تداخل و بروز اختالل در 
مكانيزم صندلي جلو شود از نصب آن خودداري 
يا  تصادف  بروز  حين  صورت  اين  غير  در  كنيد. 
ترمزهاي ناگهاني احتمال صدمه ديدن و يا حتي 

مرگ كودك و يا سرنشين جلو وجود دارد.
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را  الزم  فضاي   ، راننده  صندلي  موقعيت  اگر  •	
نمي كند  فراهم  كودك  صندلي  نصب  جهت 
دوم  رديف  راست  صندلي  در  را  كودك  صندلي 
)در خودروهاي فرمان چپ( صندلي چپ رديف 
دوم )در خودروهاي فرمان راست( ، صندلي هاي 
كنيد.  نصب  پنجم  و  چهار  صندلي  سوم،  رديف 
صندلي محافظ كودك نصب شده بر روي صندلي 
برخورد  جلو  صندلي هاي  پشتي  با  نبايد  عقب 

نمايد.

براي نصب صندلي ايمني كودكان : 
با  مطابق  را  عقب  مياني  ايمني صندلي  كمربند   .  1
صندلي  روي  از  يا  ميان  از  سازنده  دستورالعمل 
قفل  در  را  كمربند  زبانه  و  داده  عبور  كودك 
كمربند فرو نماييد توجه نماييد كه كمربند فاقد 

پيچ خوردگي باشد. 

  احتياط 

• آن 	 قفل  در  كمربند  زبانه  نمودن  فرو  از  پس 
قفل  كاماًل  كمربند  كه  نماييد  حاصل  اطمينان 
شده است و فاقد هرگونه پيچ خوردگي مي باشد. 

• قفل 	 در  آن  امثال  ، سنجاق  نمودن سكه  فرو  از 
كمربند خودداري نماييد، زيرا مانع از قفل شدن 

صحيح زبانه قفل كمربند خواهد شد. 
• در صورتيكه كمربند ايمني فاقد عملكرد صحيح 	

باشد، توانايي الزم جهت حفاظت از كودكان شما 
در برابر صدمات جاني يا مرگ را نخواهد داشت.  
در صورت معيوب بودن كمربند فوراً با نمايندگي 
رفع عيب  تا  و  نموده  تماس حاصل  تويوتا  مجاز 
كمربند ايمني از نصب صندلي كودك خودداري 

نماييد.        
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2 . در حاليكه صندلي كودك را به صورت محكم به 
تشك و پشتي صندلي فشار مي دهيد با كشيدن 
انتهاي آزاد كمربند آن را محكم نماييد تا صندلي 

كودك كاماًل در موقعيت خود مهار شود.

براي آزاد نمودن صندلي كودك )قابل تبديل( :
دكمه ضامن قفل كمربند ايمني را فشار دهيد.

  احتياط 

براي حصول اطمينان از محكم بودن صندلي ايمني 
كودك آن را در جهات مختلف فشار دهيد. از تمامي 
سازنده  توسط  شده  ارائه  نصب  دستورالعمل هاي 

صندلي ايمني پيروي نماييد.     
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- نصب صندلي محافظ با استفاده از 
كمربند ايمني سه نقطه اي )بر روي صندلي عقب(

)A(  نصب صندلي محافظ نوزاد 
عقب  روبه  بصورت  بايد  فقط  نوزاد  محافظ  صندلي 

نصب گردد.
براي نصب صندلي محافظ كودك توسطELR )جمع 
گيره  يك  اضطراري(  مواقع  در  قفل  حالت  با  كننده 

قفل كننده مورد نياز است. 

  احتياط 

• در 	 كودك  ايمني  صندلي  نصب  صورتيكه  در 
در  اختالل  بروز  و  تداخل  باعث  عقب  صندلي 
نصب  از  مي شود  جلو  صندلي  مكانيزم  عملكرد 
در  اينصورت  غير  در  نماييد.  خودداري  آن 
امكان  ناگهاني  ترمزهاي  يا  تصادف  بروز  حين 
صدمات جسماني شديد يا حتي مرگ كودك يا 

سرنشينان صندلي جلو وجود دارد.       

را  الزم  فضاي   ، راننده  صندلي  موقعيت  اگر  •	
نمي كند  فراهم  كودك  صندلي  نصب  جهت 
دوم  رديف  راست  صندلي  در  را  كودك  صندلي 
)در خودروهاي فرمان چپ( صندلي چپ رديف 
دوم )در خودروهاي فرمان راست( ، صندلي هاي 
كنيد.  نصب  پنجم  و  چهار  صندلي  سوم،  رديف 
صندلي محافظ كودك نصب شده بر روي صندلي 
برخورد  جلو  صندلي هاي  پشتي  با  نبايد  عقب 

نمايد.
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نصب صندلي ايمني نوزاد :
1. قسمت روي پا )افقي( نه )اريب( كمربند ايمني را با 
دستورالعمل سازنده از ميان يا روي صندلي كودك 
عبور داده و زبانه كمربند را در قفل كمربند فرو 
نماييد. توجه نماييد كه كمربند فاقد پيچ خوردگي 
در  باشد.  افقي كمربند سفت شده  و قسمت  بوه 
قفل  نگهداشته ايد  محل خود  در  را  زبانه  حاليكه 

را آزاد كنيد.

شانه  روي  و  )افقي(  پا  روي  تسمه  كردن  رد  با   .2
گيره  فرورفتگي  درون  از  ايمني  كمربند  )اريب( 
قفل كننده، گيره را بر روي كمربند نصب نماييد 
در  بزنيد.  جا  كمربند  قفل  در  را  زبانه  مجدداً 
باز  را  قفل  دارد،   شلي  هرگونه  كمربند  صورتيكه 

كرده، گيره قفل كننده را مجدداً جا بزنيد.
در صورتيكه صندلي ايمني محافظ كودك شما گيره 
نمايندگي  به  مراجعه  با  مي توانيد  ندارد،  قفل كننده 
بيشتر  اطالعات  )براي  نماييد.  تهيه  آنرا  تويوتا  مجاز 
صفحه  در  كودك«  محافظ  صندلي  »سيستم  مبحث 

73 را مطالعه نماييد.

  احتياط 

• قفل 	 در  ايمني  كمربند  زبانه  نمودن  فرو  از  پس 
آن اطمينان حاصل نماييد كه كمربند كاماًل قفل 
پيچ  فاقد  آن  اريب  و  افقي  قسمتهاي  و  شده 

خوردگي باشند. 
• از فرو نمودن سكه ، سنجاق و امثال آن در قفل 	

كمربند خودداري نماييد زيرا مانع از قفل شدن 
صحيح زبانه و قفل كمربند خواهد شد. 

• در صورتيكه كمربند ايمني فاقد عملكرد صحيح 	
باشد ، توانايي الزم جهت حفاظت از كودكان شما 
در برابر صدمات جاني يا مرگ را نخواهد داشت. 
با  فوراً  ايمني  كمربند  شدن  معيوب  صورت  در 
تا  و  نموده  تماس حاصل  تويوتا  مجاز  نمايندگي 
رفع عيب كمربند ايمني از نصب صندلي كودك 

خودداري نماييد.   
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صندلي  بودن  محكم  از  اطمينان  حصول  براي  •	
فشار  مختلف  جهات  در  را  آن  كودك  ايمني 
دهيد. از تمامي دستورالعمل هاي نصب ارائه شده 

توسط سازنده صندلي ايمني پيروي نماييد.  

باز نمودن صندلي محافظ نوزاد :
دكمه ضامن قفل كمربند ايمني را فشار داده و اجازه 

دهيد كمربند كاماًل به داخل جمع شود.

  احتياط 

همواره، حين عدم استفاده از صندلي محافظ كودك، 
گيره قفل كننده را برداريد.

تبديل(  )قابل  كودك  محافظ  صندلي  نصب   )B(
صندلي محافظ كودك را مي توان رو به جلو يا رو به 
نمود. حين  نصب  اندازه كودك  و  براساس سن  عقب 
دستورالعمل هاي  از  كودك،  محافظ  صندلي  نصب 
با  رابطه  ارائه شده توسط سازنده صندلي محافظ در 
را  نصب صندلي  و جهت  بزرگ  محدوده سني، اندازه 

مورد توجه قرار دهيد.
 ELR توسط  كودك  محافظ  صندلي  نصب  براي 
يك  اضطراري(  مواقع  در  قفل  حالت  با  )جمع كننده 

گيره قفل كننده مورد نياز است.
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  احتياط 

• در 	 كودك  ايمني  صندلي  نصب  صورتيكه  در 
در  اختالل  بروز  و  تداخل  باعث  عقب  صندلي 
از  مي شود  جلو  صندلي  قفل  مكانيزم  عملكرد 
اينصورت  غير  در  نماييد.  خودداري  آن  نصب 
در حين بروز تصادف يا ترمزهاي ناگهاني امكان 
صدمات جسماني شديد يا حتي مرگ كودك يا 

سرنشينان صندلي جلو وجود دارد.       

را  الزم  فضاي   ، راننده  صندلي  موقعيت  اگر  •	
نمي كند  فراهم  كودك  صندلي  نصب  جهت 
دوم  رديف  راست  صندلي  در  را  كودك  صندلي 
)در خودروهاي فرمان چپ( صندلي چپ رديف 
دوم )در خودروهاي فرمان راست( ، صندلي هاي 
كنيد.  نصب  پنجم  و  چهار  سوم،صندلي  رديف 
صندلي محافظ كودك نصب شده بر روي صندلي 
برخورد  جلو  صندلي هاي  پشتي  با  نبايد  عقب 

نمايد.

نصب صندلي محافظ كودك )قابل تبديل( :
)اريب(  شانه  روي  و  )افقي(  پا  روي  قسمت هاي   .1
سازنده  دستورالعمل  با  مطابق  را  ايمني  كمربند 
و  داده  عبور  كودك  صندلي  روي  از  يا  ميان  از 
زبانه كمربند را در قفل كمربند فرو نماييد. توجه 
نماييد كه كمربند ايمني فاقد پيچ خوردگي بوده 
و قسمت افقي كمربند ايمني سفت شده باشد در 

حاليكه زبانه را نگهداشته ايد قفل را آزاد كنيد.
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شانه  روي  و  )افقي(  پا  روي  تسمه  كردن  رد  با   .2
گيره  فرورفتگي  درون  از  ايمني  كمربند  )اريب( 
قفل كننده، گيره را بر روي كمربند نصب نماييد 
در  بزنيد.  جا  كمربند  قفل  در  را  زبانه  مجدداً 
باز  را  قفل  دارد،   شلي  هرگونه  كمربند  صورتيكه 

كرده، گيره قفل كننده را مجدداً جا بزنيد.
در صورتيكه صندلي ايمني محافظ كودك شما گيره 
نمايندگي  به  مراجعه  با  مي توانيد  ندارد،  قفل كننده 
بيشتر  اطالعات  )براي  نماييد.  تهيه  آنرا  تويوتا  مجاز 
صفحه  در  كودك«  محافظ  صندلي  »سيستم  مبحث 

73 را مطالعه نماييد.

  احتياط 

• قفل 	 در  ايمني  كمربند  زبانه  نمودن  فرو  از  پس 
قفل  كاماًل  كمربند  كه  نماييد  حاصل  اطمينان 
پيچ  فاقد  آن  اريب  و  افقي  قسمتهاي  و  شده 

خوردگي باشند. 
• از فرو نمودن سكه ، سنجاق و امثال آن در قفل 	

كمربند خودداري نماييد زيرا مانع از قفل شدن 
صحيح زبانه و قفل كمربند خواهد شد. 

• در صورتيكه كمربند ايمني فاقد عملكرد صحيح 	
باشد ، توانايي الزم جهت حفاظت از كودكان شما 
در برابر صدمات جاني يا مرگ را نخواهد داشت. 
با  فوراً  ايمني  كمربند  شدن  معيوب  صورت  در 
تا  و  نموده  تماس حاصل  تويوتا  مجاز  نمايندگي 
رفع عيب كمربند ايمني از نصب صندلي كودك 

خودداري نماييد.   

صندلي  بودن  محكم  از  اطمينان  حصول  براي  •	
فشار  مختلف  جهات  در  را  آن  كودك  ايمني 
دهيد. از تمامي دستورالعمل هاي نصب ارائه شده 

توسط سازنده صندلي ايمني پيروي نماييد.   

گيره
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بازنمودن صندلي محافظ كودك )قابل تبديل( :
دكمه ضامن قفل كمربند ايمني را فشار داده و اجازه 

دهيد كمربند كاماًل بداخل جمع شود.
  احتياط 

همواره حين عدم استفاده از صندلي محافظ كودك، 
گيره قفل كننده را برداريد.

)C( نصب صندلي نوجوان )كمكي( 
به  رو  بايد فقط در وضعيت  )كمكي(  نوجوان  صندلي 

جلو نصب شود.

قسمتهاي  و  نشانده  كمكي  صندلي  روي  را  نوجوان 
افقي و اريب كمربند ايمني را مطابق با دستورالعمل 
يا  ميان  از  كمكي،  صندلي  سازنده  توسط  شده  ارائه 
روي آن عبور داده و سپس زبانه كمربند ايمني را در 
قفل كمربند فرو نماييد. توجه نماييد كه كمربند فاقد 

پيچ خوردگي باشد. 
اطمينان حاصل نماييد كه قسمت اريب كمربند ايمني 
به صورت صحيح در راستاي شانه كودك واقع گرديده 
و قسمت افقي كمربند در پايين ترين قسمت ممكنه 

كمر قرار گرفته است. 
در  ايمني«  »كمربندهاي  به  بيشتر  جزئيات  براي 

صفحه 50 همين بخش رجوع نماييد. 
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  احتياط 

• اريب 	 كه قسمت  نماييد  اطمينان حاصل  همواره 
نمايد.  از وسط شانه كودك عبور  ايمني  كمربند 
واقع  موقعيتي  در  بايد  همواره  ايمني  كمربند 
گردد كه از گردن كودك فاصله داشته باشد. اما 
اين فاصله به اندازه اي نباشد كه كمربند بر روي 

شانه قرار نگيرد. 
بروز  به  منجر  الذكر  فوق  نكات  رعايت  عدم 
صدمات جاني يا مرگ كودك در حين ترمزهاي 

ناگهاني يا تصادف خواهد شد. 
• قسمت 	 بستن  باالتر  و  ايمني  كمربند  بودن  شل 

در  و  بوده  خطرناك  دو  هر  ايمني  كمربند  افقي 
حين تصادفات و ديگر حوادث پيش بيني نشده 
امكان لغزيدن فرد از زير كمربند به بيرون وجود 
دارد كه ممكن است منجر به بروز صدمات جاني 
پايين  در  را  ايمني  كمربند  افقي   قسمت  گردد. 

ترين قسمت ممكنه روي كمر ببنديد. 
• قسمت 	 عبوردادن  از  كودك  ايمني  حفظ  براي 

اريب كمربندايمني از زير بازوي كودك خودداري 
نماييد. 

• پس از فرو نمودن زبانه كمربند ايمني در قفل آن 	
از قفل شدن آن اطمينان حاصل نموده و كنترل 

نماييد كمربند فاقد پيچ و تاب باشد. 
• از فرو نمودن سكه، سنجاق و امثال آن در محل 	

نماييد  خودداري  كمربند  قفل  زبانه  قرارگيري 
صحيح  شدن  قفل  از  مانع  كه  است  ممكن  زيرا 
امكان  نتيجه  در  و  شود.  كمربند  قفل  و  زبانه 
حفاظت صحيح از كودك وجود نخواهد داشت.  

• نرمال عمل 	 بصورت  ايمني  كمربند  در صورتيكه 
شما  كودك  از  الزم  حفاظت  نمي تواند  نمي كند، 
را در برابر صدمات جسمي يا مرگ فراهم آورد. 
در اولين فرصت ممكن به نمايندگي مجاز تويوتا 
ايمني،  كمربند  تعمير  از  قبل  و  نموده  مراجعه 
صندلي  روي  بر  كودك  محافظ  صندلي  نصب  از 

خودداري نماييد.

باز نمودن محافظ نوجوان )كمكي( :
دكمه ضامن قفل كمربند ايمني را فشار داده و اجازه 

دهيد كمربند كاماًل بداخل جمع شود.
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- نصب صندلي محافظ ايمني كودك با استفاده از 
كمربند ايمني سه نقطه اي )بر روي صندلي جلو(

هنگام نصب صندلي محافظ كودك از دستورالعمل هاي 
سازنده صندلي پيروي نماييد.

كودك،  صندلي  محافظ  سيستم  نوع  به  توجه  با 
به  احتياج  محافظ  صندلي  نصب  براي  است  ممكن 
جزئيات  از  اطالع  )براي  باشيد.  داشته  قفل كن  گيره 
 75 بيشتر مبحث »سيتم محافظ كودك« در صفحه 

را مطالعه نماييد.

  احتياط 

• سرنشين 	 هواي  كيسه  به  مجهز  خودروهاي  در 
جلو : 

عقب  به  را  كودك  ايمني  محافظ  صندلي  هرگز 
غير  در  نكنيد.  نصب  جلو  صندلي  روي  بر  را 
ناگهاني  ترمزهاي  يا  بروزتصادف  حين  اينصورت 
جلو  هواي سرنشين  كيسه  انبساط سريع  بدليل 
شديد  جسمي  صدمات  يا  مرگ  وقوع  احتمال 
به  مجهز  خودروهاي  در  دارد.  وجود  كودك  به 
جلو  سرنشين  هواي  كيسه  هشدار  برچسب 
كه  )همانطور  داشبورد  جلو  سرنشين  سمت  در 
نصب  امكان  عدم  شده(  داده  نمايش  تصوير  در 
صندلي محافظ كودك روبه عقب بر روي صندلي 

جلو را به شما يادآوري مي كند.
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• صندلي محافظ كودك رو به جلو را فقط در مواقع 	
نصب  جلو  سرنشين  صندلي  روي  بر  اجباري 
هواي سرنشين  كيسه  اينكه  به  توجه  با  نماييد. 
با سرعت و نيروي قابل توجهي منبسط مي شود، 
كه  آنجا  تا  را  جلو  سرنشين  صندلي  هميشه 

ممكن است عقب بكشيد.
     در غير اينصورت احتمال صدمات جسمي شديد 

و يا حتي مرگ كودك وجود دارد.

• پس از جازدن زبانه در قفل، از قفل شدن صحيح 	
تاب خوردگي بخش روي  و  پيچ  و عدم  كمربند 
حاصل  اطمينان  ايمني  كمربند  شانه  روي  و  پا 

نماييد.
• امثال آن در قفل 	 و  از فرونمودن سكه، سنجاق 

كمربند خودداري نماييد. زيرا مانع از قفل شدن 
صحيح زبانه قفل كمربند خواهد شد.

• عمل 	 صحيح  بطور  ايمني  كمربند  صورتيكه  در 
از كودك شما  نمي كند، نمي تواند حفاظت الزم 
آورد.  فراهم  مرگ  يا  جاني  صدمات  برابر  در  را 
در اولين فرصت ممكن به نمايندگي مجاز تويوتا 
ايمني،  كمربند  تعمير  از  قبل  و  نموده  مراجعه 
صندلي  روي  بر  كودك  محافظ  صندلي  نصب  از 

خودداري نماييد.

صندلي  بودن  محكم  از  اطمينان  حصول  براي  •	
فشار  مختلف  جهات  در  را  آن  كودك  ايمني 
دهيد. از تمامي دستورالعمل هاي نصب ارائه شده 

توسط سازنده صندلي ايمني پيروي نماييد.   
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تغيير زاويه غربيلك فرمان

را  غربيلك  فرمان،  غربيلك  زاويه  تغيير  براي 
نگهداشته اهرم آزادكننده قفل غربيلك فرمان را به 
زاويه  در  را  فرمان  غربيلك  داده،  فشار  پايين  سمت 
اوليه  موقعيت  به  را  اهرم  سپس  دهيد،  قرار  دلخواه 

برگردانيد.

  احتياط 

• هر گز حين حركت خودرو اقدام به تنظيم فرمان 	
كنترل  دادن  دست  از  موجب  عمل  اين  نكنيد. 
خودرو و بروز تصادف و در نتيجه صدمات جانبي 

و يا حتي مرگ سرنشينان خواهد شد.
• حصول 	 براي  فرمان،  غربيلك  تنظيم  از  پس 

اطمينان از قفل شدن فرمان در موقعيت، آنرا در 
جهت باال و پايين حركت دهيد.

آينه هاي بغل )جانبي( -

جانبي  قسمت  كه  كنيد  تنظيم  بگونه اي  را  بغل  آينه 
خودرو خود را در آينه ببينيد.

دارد  وجود  خطي  آينه  عرض  در  خودروها  برخي  در 
كه دو سطح منحني آينه را از هم جدا مي كند. بخش 
بخش  به  نسبت  وسيعتري  ديد  گستره  آينه  پاييني 
و  بااليي  بخش  در  فواصل  بنابراين،  دارد.  آينه  باالي 

پاييني آينه ها با هم فرق دارد.
اجسام در آينه هاي محدب كوچكتر و فواصل بيش از 

ميزان حقيقي به نظر مي آيند.
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  احتياط 

• خودرو 	 حركت  حين  آينه ها  نمون  تنظيم  از 
از دست دادن  اين عمل موجب  نماييد.  اجتناب 
كنترل خودرو ، بروز تصادف و در نتيجه صدمات 

جاني و يا حتي مرگ سرنشينان خواهد شد. 

- كليدهاي كنترل آينه هاي بغل برقي

A تيپ

B تيپ

 توجه 
در صورت يخ زدن آينه ها، از مورد استفاده قراردادن 
اهرم كنترل يا تراشيدن يخ از سطح آينه خودداري 
ضديخ  اسپري  از  آينه  نمودن  آزاد  براي  نماييد. 

استفاده كنيد.

تنظيم آينه هاي بغل
استفاده  كليدها  اين  از  بغل  آينه هاي  تنظيم  براي 

نماييد.
1. كليد اصلي - براي انتخاب آينه اي كه قصد تنظيم 

آنرا داريد. 
  براي انتخاب آينه سمت چپ قسمت L و براي

را فشار  R كليد  آينه سمت راست قسمت  انتخاب 
دهيد.

2. كليد كنترل براي تنظيم آينه.
    كليد را در جهت دلخواه فشار دهيد.

وضعيت  در  خودرو  سوئيچ  داشتن  قرار  حين  آينه ها 
روشن “ON” يا تنظيمات جانبي “ACC” قابل تنظيم 

هستند.



94

(B خواباندن آينه ها )فقط تيپ
كم  عرض  با  مكان هاي  در  خودرو  نمودن  پارك  براي 
جهت خم نمودن آينه ها، دكمه خواباندن آينه را فشار 

دهيد.
موقعيت 1 – براي خواباندن آينه ها 

موقعيت 2 – براي برگرداندن آينه ها به موقعيت اوليه 
وضعيت  در  خودرو  سوئيچ  كه  شرايطي  در  آينه ها 
دارد،  قرار   ”ACC“ جانبي  تجهيزات  يا   ”ON“ روشن 

نيز قابل خواباندن هستند.

  احتياط 

براي احتراز از معيوب شدن آينه و صدمات جسمي 
شديد، از لمس آينه حين حركت خودداري نماييد.

كم  عرض  با  مكانهاي  در  خودرو  نمودن  پارك  براي 
مي توان آينه ها را به سمت داخل خواباند.

خودرو  عقب  سمت  به  آنرا  بغل  آينه  خواباندن  براي 
فشار دهيد.

قفل  وضعيت  در  خودرو  سوئيچ  اگر   -B تيپ  فقط 
 ، گيرد  قرار    ”ACC“ جانبي  تجهيزات  يا    ”LOCK“
آينه ها  با توجه به وضعيت كليد خواباندن آينه ها بطور 

اتوماتيك حركت خواهند كرد.

  احتياط 

را  بغل  آينه هاي  كه  درشرايطي  رانندگي  از 
هر  رانندگي،  از  قبل  نماييد.  خودداري  خوابانده ايد 
بدقت  بايد  سرنشين  سمت  و  راننده  بغل  آينه  دو 

تنظيم شده باشند.

به  قادر  دقيقًا  كه  نماييد  تنظيم  گونه اي  به  را  آينه 
ديدن پشت خودرو خود باشيد. 

جلوي  چراغ  از  ناشي  نور  انعكاس  كاهش  منظور  به 
خودروهاي پشتي در حين رانندگي در شب، از اهرم 

زير آينه استفاده نماييد. 
رانندگي در روز – موقعيت 1 اهرم 

در اين موقعيت ، تصاوير داخل آينه از وضوح بيشتري 
برخودار مي باشند. 

رانندگي در شب – موقعيت 2 اهرم 
اين  در  آينه  قرارگيري  با  كه  باشيد  داشته  توجه 
از وضوح  انعكاس ، مقداري  موقعيت عالوه بر كاهش 

ديد نيز كاهش مي يابد. 

آينه داخل ديد عقب ضد انعكاس نور-  خواباندن )جمع نمودن( آينه ها
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  احتياط 

اجتناب  خودرو  حركت  حين  آينه  نمودن  تنظيم  از 
نماييد. اين عمل موجب از دست دادن كنترل خودرو 
حتي  يا  جانبي  صدمات  نتيجه  در  و  تصادف  بروز  و 

مرگ سرنشينان خواهد شد.

آينه آرايشي

سمت  به  را  آفتابگير  آرايشي  آينه  از  استفاده  براي 
پايين آورده،  درپوش آينه را باز كنيد.
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آژير يادآوري چراغ
كردن  خارج  و  راننده  سمت  در  بازكردن  صورت  در 
سوئيچ از مغزي قفل فرمان و روشن ماندن چراغ هاي 

جلو صداي آژير يادآوري شنيده خواهد شد.

 توجه 
باقي  روشن  از  باتري،  تخليه  از  جلوگيري  براي 
گذاشتن چراغ هاي جلو بمدت طوالني حين خاموش 

بودن موتور خودداري نماييد

چراغ هاي جلو 
براي روشن كردن چراغ هاي زير : كليد مدور سر اهرم 

دسته راهنما را بچرخانيد.
وضعيت 1 : چراغ هاي پارك ، عقب، پالك و صفحه كيلومتر

صفحه  روي  بر  عقب  چراغ هاي  نمايشگر  چراغ 
نمايشگرها روشن خواهد شد.

ذكر  چراغ هاي  تمامي  و  جلو  چراغ هاي   :  2 وضعيت 
شده در باال در خودروهاي مجهز به اهرم تنظيم ارتفاع 
شعاع نور، چراغ هاي جلو قبل از روشن  كردن چراغ هاي 
جلو، ارتفاع نور چراغ هاي جلو را تنظيم نماييد.)براي 
اطالعات از جزئيات بيشتر مبحث » اهرم تنظيم ارتفاع 
مطالعه  را   102 در صفحه  نور چراغ هاي جلو«  شعاع 

نماييد(.

در  جلو  چراغ هاي  قراردادن  براي  نورپايين-  نورباال- 
جلو،  چراغ هاي  كردن  روشن  از  پس  باال،  نور  حالت 
اهرم دسته راهنما را در خالف جهت خود فشار دهيد 
)وضعيت 1(. براي حالت نور پايين، دسته راهنما را به 

سمت خود بكشيد )وضعيت 2(.
در حين فعال بودن وضعيت نور باال، چراغ نمايشگر نور 

باال در صفحه نمايشگرها روشن خواهد شد.
فالشر زدن با چراغ هاي جلو )وضعيت 3( -

اهرم دسته راهنما را تا آخر به سمت خود بكشيد.
هنگاميكه دسته راهنما را رها كنيد چراغ ها خاموش 

مي شوند.
باال،  نور  با چراغ هاي جلو در حالت  عمل فالشر زدن 
نيز  جلو  چراغ هاي  بودن   ”OFF“ خاموش  حين  در 

امكان پذير مي باشد.

چراغ هاي جلو وچراغ هاي راهنما )خودروهاي 
فاقد سيستم كنترل اتوماتيك نور(
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چراغ هاي راهنما 
براي مشخص نمودن جهت دور زدن، دسته راهنما را 

به سمت باال و پايين )وضعيت 1( فشار دهيد.
قرار   ”ON“ روشن  موقعيت  در  بايد  خودرو  سوئيچ 

داشته باشد.
به  راهنما  دسته  )پيچيدن(  زدن  دور  اتمام  از  پس 
اما پس  برمي گردد،  اوليه  وضعيت  به  صورت خودكار 
را  آن  با دست  بايد  تغيير الين حركت در جاده ها  از 
برگردانيد. براي عالمت دادن تغيير خط مسير، با كمي 
فشار اهرم دسته راهنما را در وضعيت 2 قرار داده و 

نگه داريد.

بر  راهنما  چراغ هاي  نمايشگر  چراغ  كه  صورتي  در 
روي صفحه نمايشگر سريعتر از حالت عادي چشمك 
مي زند، المپ يكي از چراغهاي راهنما يا عقب سوخته 
نمايندگي مجاز  به  تعويض المپ سوخته  براي  است. 

تويوتا مراجعه نماييد.

چراغ هاي جلو و چراغ هاي راهنما 
)خودروهاي مجهز به سيستم كنترل 

اتوماتيك نور(

چراغ هاي جلو
براي روشن كردن چراغ هاي زير، كليد مدور سر اهرم 

دسته راهنما را بچرخانيد.
وضعيت 1: چراغ هاي پارك،عقب،پالك و جلو داشبورد.

كيلومتر  روي صفحه  بر  عقب  چراغ نمايشگرچراغ هاي 
روشن خواهد شد.

وضعيت 2 : چراغ هاي جلو و تمامي چراغ هاي باال 
وضعيت 3 : )اتوماتيك AUTO( : چراغ هاي جلو و / يا 

تمام چراغ ها در وضعيت 1 .
به طور  اطراف  روشنايي محيط  به  بسته  اين چراغ ها 

اتوماتيك روشن و خاموش مي شوند.
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حسگر )سنسور( كنترل اتوماتيك نور در گوشه چپ و 
باالي جلو داشبورد قرار دارد.

به منظور جلوگيري از ايجاد اختالل در عملكرد از قرار 
دادن و / يا چسباندن اجسام و برچسب بر روي حسگر 

جلو داشبورد يا شيشه جلو خودداري نماييد.
 ”AUTO“ اگر كليد چراغهاي جلو در وضعيت اتوماتيك
قرار داشته باشد، به محض بازكردن در سمت راننده 
و قراردادن سوئيچ خودرو در وضعيت تجهيزات جانبي 
اتوماتيك  طور  به  چراغ ها   ”LOCK“ قفل  يا   ”ACC“
خاموش خواهندشد. براي روشن كردن مجددچراغ ها، 
سوئيچ خودرو را در وضعيت روشن “ON” قرار داده يا 

كليد چراغ هاي جلو را فعال نماييد.
در صورتيكه قصد پارك خودرو به مدت بيش از يك 
در  جلو  چراغ هاي  كليد  قراردادن  از  داريد،  را  هفته 

وضعيت خاموش اطمينان حاصل نماييد.

پاركينگ      تونل،  مثل  تاريك  مكانهاي  به  ورود  هنگام 
روشن كردن چراغ هاي جلو  به  فوري  نياز  كه   .  .  . و 
در  را  راهنما  دسته  اهرم  سر  مدور  كليد  دارد،  وجود 

موقعيت 2 قرار دهيد.

آژير يادآوري چراغ
كردن  خارج  و  راننده  سمت  در  بازكردن  صورت  در 
سوئيچ از مغزي قفل فرمان و روشن ماندن چراغ هاي 

جلو صداي آژير يادآوري شنيده خواهد شد.

 توجه 
براي جلوگيري از تخليه باتري، از روشن باقي گذاشتن 
بودن  خاموش  حين  طوالني  بمدت  جلو  چراغ هاي 

موتور خودداري نماييد
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در  جلو  چراغ هاي  قراردادن  براي  نورپايين-  نورباال- 
جلو،  چراغ هاي  كردن  روشن  از  پس  باال،  نور  حالت 
اهرم دسته راهنما را در خالف جهت خود فشار دهيد 
)وضعيت 1(. براي حالت نور پايين، دسته راهنما را به 

سمت خود بكشيد )وضعيت 2(.
در حين فعال بودن وضعيت نور باال، چراغ نمايشگر نور 

باال در صفحه كيلومتر روشن خواهد شد.
فالشر زدن با چراغ هاي جلو )وضعيت 3( -

اهرم دسته راهنما را تا آخر به سمت خود بكشيد.
هنگاميكه دسته راهنما را رها كنيد چراغ ها خاموش 

مي شوند.
باال،  نور  با چراغ هاي جلو در حالت  عمل فالشر زدن 
نيز  جلو  چراغ هاي  بودن   ”OFF“ خاموش  حين  در 

امكان پذير مي باشد.

چراغ هاي راهنما 
براي مشخص نمودن جهت دور زدن، دسته راهنما را 

به سمت باال و پايين )وضعيت 1( فشار دهيد.
قرار   ”ON“ روشن  موقعيت  در  بايد  خودرو  سوئيچ 

داشته باشد.
به  راهنما  دسته  )پيچيدن(  زدن  دور  اتمام  از  پس 
اما پس  برمي گردد،  اوليه  وضعيت  به  صورت خودكار 
را  آن  دست  با  بايد  جاده ها  در  مسير  خط  تغيير  از 
برگردانيد. براي عالمت دادن تغيير خط مسير، با كمي 
فشار اهرم دسته راهنما را در وضعيت 2 قرار داده و 

نگه داريد.

در صورتي كه چراغ نمايشگر چراغ هاي راهنما بر روي 
چشمك  عادي  حالت  از  سريعتر  نمايشگرها  صفحه 
عقب  يا  راهنماي  چراغهاي  از  يكي  المپ  مي زند، 
سوخته است. براي تعويض المپ سوخته به نمايندگي 

مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
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را  كليد  جلو  چراغهاي  نور  ارتفاع  تنظيم  براي 
بچرخانيد. 

جدول زير نمونه هايي از وضعيت صحيح تنظيم كليد را 
نشان مي دهد. براي ديگر شرايط بارگذاري روي خودرو 
را در وضعيتي  ، كليد  زير  قيد شده در  موارد  به جز 
قرار دهيد كه ارتفاع نور چراغهاي جلو برابر با حالتي 
چه  هر  دارد.  حضور  خودرو  در  راننده  فقط  كه  شود 
چراغ  نور  ارتفاع   ، يابد  افزايش  كليد  موقعيت  شماره 

جلو پايين تر مي آيد. 
صحيح  وضعيت  در  را  جلو  چراغ  نور  ارتفاع  همواره 
جلو  چراغ هاي  نور  صورت  اين  غير  در  نمايد  تنظيم 
براي  مزاحمت  ايجاد  باعث  است  ممكن  شما  خودرو 

ديگر خودروها شود. 

چراغ هاي اعالم خطر )فالشر(اهرم تنظيم ارتفاع شعاع نور چراغ هاي جلو

خودروهاي با فرمان سمت چپ

خودروهاي با فرمان سمت راست

ون

شرايط بارگزاري و وضعيت كليد                            

فقط راننده                                                0

راننده + حداكثر بار مجاز در محفظه بار          *1 0
1 2*                                                          

1* : در خودروهاي با فاصله محور بسيار زياد 
2* : در خودروهاي با فاصله محور زياد

)براي اطمينان از مدل خودرو خود مبحث »كد مدل 
مطالعه  را  كتابچه  ابتداي   Viii صفحه  در  خودرو« 

نماييد.(

كامپوتر

شرايط بارگذاري و وضعيت كليد

فقط راننده                                                0

راننده + حداكثر بار مجاز در محفظه بار             1
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 توجه 
گذاشتن  روشن  از  باتري،  تخليه  از  جلوگيري  براي 
فالشر ها بيش از مدت مورد نياز حين خاموش بودن 

موتور خودداري نماييد.

)فالشر(ها  خطر  اعالم  چراغهاي  كردن  روشن  براي 
كليد مربوطه را فشار دهيد.

به  شروع  راهنما  چراغ هاي  تمامي  حالت  اين  در 
چراغ ها  كردن  خاموش  براي  مي كنند.  زدن  چشمك 
كه  در صورتي  دهيد.  فشار  را  مربوطه  كليد  مجدداً   ،
قصد توقف نمودن در مكانهاي پر تردد را داريد، براي 
هشدار دادن به ديگر رانندگان فالشرها را فعال نماييد.
جاده  از  ممكن  فاصله  دورترين  در  را  خودرو  همواره 

پارك نماييد.
چراغ هاي  از  نمي توان  فالشر،  بودن  فعال  حين  در 

راهنما استفاده نمود.

چراغ هاي مه شكن جلو

براي روشن كردن چراغ مه شكن جلو، كليد حلقوي 
 ، را بچرخانيد. چراغ هاي مه شكن  روي دسته راهنما 
حين روشن بودن چراغ هاي عقب نيز ، فعال خواهند 

شد. 
چراغ نمايشگر مه شكن جلو بر روي صفحه نمايشگرها 
به  را  مه شكن  چراغ هاي  بودن  فعال  شده،  روشن 

اطالعتان مي رساند.

چراغ  مه شكن عقب

براي روشن كردن چراغ مه شكن عقب، كليد مربوطه 
روي جلو داشبورد را فشار دهيد. چراغ مه شكن عقب 

در شرايط زير روشن خواهد شد :
چراغ   - باشند  روشن  جلو  مه شكن  چراغ هاي  وقتي 
يا  عقب  چراغ هاي  شدن  روشن  با  عقب  مه شكن 
چراغ هاي  وقتي  شد.  خواهد  روشن  جلو  چراغ هاي 
مه شكن جلو خاموش باشند و يا خودرو به چراغ هاي 
با  عقب  مه شكن  چراغ   - نباشد  مجهز  جلو  مه شكن 

روشن شدن چراغ ها جلو روشن خواهد شد.
نمايشگر روي كليد چراغ مه شكن عقب روشن  چراغ 
بودن چراغ را به اطالعتان مي رسد. چراغ مه شكن عقب 
پس از خاموش كردن تمامي چراغ هاي ديگر به طور 
از قراردادن كليد  اتوماتيك خاموش خواهد شد. پس 
چراغ  مه شكن   ، خاموش  وضعيت  در  جلو  چراغ هاي 
مجدد چراغ هاي  كردن  روشن  در صورت  عقب حتي 

جلو روشن نخواهد شد.
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شرايط  در  عقب،  مه شكن  چراغ  كردن  خاموش  براي 
باال، كليد را مجدداً فشار دهيد.

چراغ  داخلي جلو )سقفي( -
براي روشن كردن چراغ داخلي جلو ، كليد را جابجا 

نماييد. 
كليد چراغ جلو داراي وضعيت هاي زير مي باشد :

“ON” )روشن( - چراغ همواره روشن مي ماند.
“OFF” )خاموش( – چراغ همواره خاموش مي ماند.

حين باز شدن هر كدام از درهاي  “DOOR” )در( – 
جلو چراغ روشن مي شود. پس از بسته شدن درهاي 

جلو چراغ خاموش مي شود.
چراغ هاي شخصي -

با  جداگانه  صورت  به  شخصي  چراغ هاي  از  كدام  هر 
استفاده از كليد مربوطه عمل مي كنند.

فشار  را  نظر  مورد  سمت  كليد   ، چراغ  روشن  براي 
دهيد. براي خاموش كردن چراغ ، كليد مورد نظر را 

مجدداً فشار دهيد. 
كليد وسط داراي وضعيت هاي زير مي باشد :

از درهاي  باز شدن هر كدام  “DOOR” )در( - حين 
جلو ، هر دو چراغ روشن مي شوند. پس از بسته شدن 

درهاي جلو چراغ  خاموش مي شود.
“OFF” )خاموش( – چراغ خاموش مي شود.

چراغ  داخلي جلو و چراغ  شخصي

چراغ  داخلي جلو

چراغ هاي شخصي
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چراغ  داخلي عقب )سقفي( -

A تيپ

B تيپ

خودرو با فرمان سمت چپ

خودرو با فرمان سمت راست

براي روشن كردن چراغ داخلي عقب، كليد را جا به 
جا نماييد.

كليد چراغ عقب داراي وضعيت هاي زير مي باشد :
“ON” )روشن( - چراغ همواره روشن مي ماند.

“OFF” )خاموش( – چراغ همواره خاموش مي ماند.
“DOOR” )در( – حين باز شدن هر كدام از درهاي 
كشويي يا در پشتي چراغ روشن مي شود. پس از بسته 
خاموش  چراغ  پشتي  در  و  كشويي  در  دو  هر  شدن 

مي شود.
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غيرفعال كردن چراغ داخلي عقب )سقفي( 
)سقفي(،  عقب  داخلي  چراغ  كردن  غيرفعال  براي 

كليد را فشار دهيد تا بيرون بيايد.
وضعيت  در  كليد  داشتن  قرار  صورت  در   –  B تيپ 
عقب  داخلي  چراغ  كه  زماني  در  حتي   ”DOOR“
در  و  درهاي كشويي  بازشدن  با  باشد،  غيرفعال شده 

پشتي ، چراغ روشن خواهد شد.

سوئيچ چراغ دار

براي سهولت دسترسي به سوئيچ ، حين بازشدن در 
روشن  فرمان  قفل  مغزي  روي  چراغ   ، راست  سمت 

خواهد شد.

چراغ هاي لبه در

براي روشن شدن چراغ هاي لبه  در، كليد مربوطه بر 
روي جلو داشبورد را فشار دهيد. 

پس از بسته شدن درهاي كشويي و در پشتي چراغ ها 
خاموش خواهند شد.
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برف پاك كن ها و شيشه شوي

A تيپ

B تيپ

C تيپ

برف  اهرم )دسته(   ، پاك كن  برف  نمودن  فعال  براي 
پاك كن را در موقعيت دلخواه قرار دهيد. 

براي فعال نمودن برف پاك كن ، سوئيچ موتور بايد در 
وضعيت “ON” )روشن( قرار داشته باشد.

براي يك بار حركت برف پاك كن ، اهرم )دسته( را به 
سمت باال  فشار داده و رها نماييد. 

 توجه 
برف  از  است،  خشك  جلو  شيشه  كه  صورتي  در 
شيشه  سطح  است  ممكن  نكنيد،  استفاده  پاك كن 

خراشيده شود.

تيپ C - حلقه “INT TIME” حين قرار داشتن دسته 
امكان   )1 )وضعيت   ”INT“ وضعيت  در  برف پاك كن 
برف  برگشت  و  رفت  حركت هاي  بين  فواصل  تنظيم 

پاك كن را فراهم مي آورد. 
براي  و  باال  سمت  به  را  حلقه  فواصل،  افزايش  براي 

كاهش زمان حلقه را به سمت پايين بچرخانيد.
به  را  اهرم   ، شيشه شوي  مايع  شدن  پاشيده  براي 

سمت خود بكشيد. 
در اين شرايط در صورت غيرفعال بودن برف پاك كن ها 
، پس از پاشش مايع شيشه شوي ، برف پاك كن ها چند 

بار حركت خواهند كرد.
مايع  افزودن  مورد  در  بيشتر  جزئيات  از  اطالع  براي 
در  شيشه شوي«  مايع  »افزودن  مبحث  شيشه شوي 

صفحه 301 بخش 3-7 را مطالعه نماييد.
مايع  از  استفاده  از  قبل  سرد،  بسيار  هواي  در 
گرم  گرم كن  وسيله  به  را  جلو  شيشه  شيشه شوي، 
نماييد. اين عمل از يخ زدن مايع شيشه شوي بر روي 
سطح شيشه جلو، )كه باعث كاهش ديد شما مي گردد( 

جلوگيري خواهد نمود.

سرعت برف پاك كن وضعيت اهرم )دسته(برف پاك كن

متناوب وضعيت 1

كند وضعيت 2

تند وضعيت 3
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برف پاك كن ها و شيشه شوي عقب

A تيپ

B تيپ

گرم كن شيشه عقب

گرمكن  كليد  عقب  بخارزدايي شيشه  يا  برفك  براي 
عقب روي جلو داشبورد را فشار دهيد. 

قرار   ”ON“ روشن  وضعيت  در  بايد  خودرو  سوئيچ 
داشته باشد.

سيم هاي نازك گرمكن درون شيشه عقب ، به سرعت 
كرد.  خواهند  تميز  بخار  و  برفك  از  را  شيشه  سطح 
چراغ نمايشگر بر روي كليد فعال بودن گرمكن عقب 
كردن  خاموش  براي  رساند.  خواهد  اطالعتان  به  را 

گرمكن، كليد را مجدداً فشار دهيد.
پس از 15 دقيقه روشن بودن گرمكن ، سيستم به طور 

اتوماتيك خاموش خواهد شد.

 توجه 
فعال  از  است،  خشك  عقب  شيشه  كه  صورتي  در 
ممكن  نماييد،  پاك كن عقب خودداري  برف  نمودن 

است سطح شيشه خراشيده شود.

كليد  عقب،  شيشه  پاك كن  برف  كردن،  فعال  براي 
باال  سمت  به  را  پاك كن  برف  دسته  اهرم  سر  مدور 

بچرخانيد.
قرار   ”ON“ روشن  وضعيت  در  بايد  خودرو  سوئيچ 

داشته باشد.

شيشه  روي  بر  شيشه شوي  مايع  شدن  پاشيده  براي 
به  است  ممكن  كه  آنجا  تا  را  مدور  كليد   ، عقب 
)وضعيت  پايين  سمت  به  3(يا  )وضعيت  باال  سمت 
طور  به  شدن  رها  از  پس  مدور  كليد  بچرخانيد.   )4

اتوماتيك به موقعيت اوليه برمي گردد.
مايع  افزودن  مورد  در  بيشتر  جزئيات  از  اطالع  براي 
در  شيشه شوي«  مايع  »افزودن  مبحث   ، شيشه شوي 

صفحه 301 بخش 3-7 را مطالعه نماييد.

سرعت برف پاك كن وضعيت اهرم برف پاك كن

متناوب وضعيت 1

معمولي وضعيت 2
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 توجه 
حين تميز كردن سطح داخلي شيشه عقب، مراقب 
به  عمل  اين  شود،  خراشيده  شيشه  سطح  تا  باشيد 

سيم هاي گرمكن و اتصاالت آن صدمه مي زند.

كردن  خاموش  از  عقب  شيشه  شدن  تميز  از  پس 
ماندن  روشن  نماييد.  حاصل  اطمينان  گرمكن 
رانندگي  حين  مخصوصاً  طوالني  مدت  براي  گرمكن 
خالي شدن  به  منجر  است  ممكن  مكرر  توقف هاي  و 
باتري گردد. گرمكن  براي خشك كردن آب باران و يا 

زدودن برف طراحي نشده است.
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نشانگر سوخت

A تيپ

B تيپ

C تيپ

عمل  موتور  بودن  روشن  زمان  در  سوخت  نشانگر 
را  باك  در  باقيمانده  تقريبي  سوخت  مقدار  و  نموده 

مشخص مي نمايد.
تقريباً پر - نشانگر موقعيت “F” را نمايش مي دهد.

تقريباً خالي - نشانگر موقعيت “E” را نشان مي دهد.
بهتر است همواره مقدار سوخت موجود در باك بيش 

از 1/4 ظرفيت باك باشد.
پيچيدن  يا  ترمزگرفتن  گازدادن،  حين  نشانگر  عقربه 

بدليل حركت سوخت در باك، حركت مي كند.
روشن  يا   ”E“ به  عقربه  شدن  نزديك  صورت  در 
ممكن  فرصت  اولين  در  سوخت،  هشدار  چراغ  شدن 

سوختگيري  نمايد.

در پيچ ها، بدليل حركت سوخت در باك، ممكن است 
سوخت  هشدار  يا  كرده،  افت  سوخت  نشانگر  عقربه 

زودتر از زمان مورد انتظار روشن شود.
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نشانگردماي مايع خنك كننده موتور

A تيپ

B تيپ

C تيپ

مايع  دماي  نشانگر  چراغ  موتور  بودن  روشن  حين 
خنك كننده موتور را نشان مي دهد. دماي كاري موتور 
بر موتور  وارده  بار  و  و هوايي  تغييرات آب  با  همگام 

تغيير مي كند.
در صورتيكه عقربه نشانگر محدوده قرمز رنگ يا باالتر 
اجازه دهيد  را متوقف نموده،  رسيد، بالفاصله خودرو 

موتور خنك گردد.
سخت  بسيار  كاري  شرايط  در  است  ممكن  موتور 

همانند موارد زير بيش از حد داغ شود :
• رانندگي در سربااليي طوالني در يك روز گرم 	
• كاهش سرعت يا توقف پس از رانندگي با سرعت 	

باال

• طوالني 	 كاركردن  شرايط  در  كولر  بودن  روشن 
در  مكرر  حركت هاي  و  توقف  يا  خودرو  مدت 

ترافيك
• يدك كشيدن تريلر	

 توجه 
• خنك كننده 	 سيستم  ترموستات  نمودن  خارج  از 

موتور خودداري نماييد. اين عمل ممكن است به 
جوش آوردن موتور منتهي گردد.

ترموستات بگونه اي طراحي شده كه مقدار جريان 
مشخص  محدوده  در  را  موتور  خنك كننده  مايع 

كنترل مي نمايد.
• خودداري 	 كرده  داغ  موتور  با  رانندگي  تداوم  از 

نماييد. مبحث »داغ كردن موتور و جوش آوردن 
موتور« در صفحه 230 فصل 4 را مطالعه نماييد.
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 دور سنج موتور    

دورسنج، دور موتور را بر اساس ضرايبي از هزار دور 
انتخاب  براي  سنج  دور  از  مي دهد.  نشان  دقيقه  در 
نقطه صحيح تعويض دنده و جلوگيري از افزايش بيش 

از حد دور موتور استفاده نماييد. 
فرسايش  افزايش  باعث  موتور  زياد  دور  با  رانندگي 

موتور و افزايش مصرف سوخت خواهد شد. 
به خاطر داشته باشيد كه در اغلب موارد ، دور كمتر 

موتور باعث كاهش مصرف سوخت مي شود. 

 توجه 
اجازه ندهيد كه عقربه دورسنج به محدوده قرمز رنگ 
برسد. اين عمل مي تواند منجر به صدمه ديدن موتور 

شود.

كيلومترشمار، مسافت سنج دوسفره و نمايشگر 
كنترل ميزان روشنايي صفحه نشانگرها

A تيپB تيپ
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مسافت سنج  كيلومترشمار،  حاوي  نشانگر  صفحه 
صفحه  روشنايي  شدت  كنترل  نمايشگر  و  سفره  دو 
نشانگرها مي باشد. تيپ B نمايشگرها حتي در صورت 
خاموش بودن چراغ هاي جلو/ چراغ هاي عقب نمايش 
مي دهد. مي توانيد حين روشن بودن نشانگرها شدت 

روشنايي صفحه يا تنظيم نماييد.
قرار   ”ON“ روشن  وضعيت  در  بايد  خودرو  سوئيچ 

داشته باشد.
صفحه نشانگر تيپA تا 10 دقيقه پس از قرارگرفتن 
يا قفل   ”ACC“ سوئيچ در وضعيت تجهيزات جانبي

“LOCK” روشن مي ماند.
داده  فشار  سريع  را  كليد  نمايش،  اعداد  تغيير  براي 
به  دكمه  فشاردادن  بار  هر  با  نشانگر  نماييد.  رها  و 
 ،B به مسافت سنج سفر A ترتيب از مسافت سنج سفر
نمايشگر كنترل ميزان روشنايي )تيپ A در صورتيكه 
و  نموده  تغيير  باشند(  روشن  عقب  جلو/  چراغ هاي 

مجدداً به كيلومترشمار برمي گردد.
توسط  شده  پيموده  مسافت  كل  كيلومترشمار-   .1

خودرو را نمايش مي دهد.
شده  پيموده  مسافت  دو  سفره:  دو  مسافت سنج   .2
مستقل را از آخرين لحظه صفرنمودن نمايش مي دهد.
براي  سفر  مسافت سنج هاي  از  يكي  از  مي توانيد 
براي  ديگري  از  و  اقتصادي سوخت  محاسبه مصرف 
اندازه گيري مسافت پيموده شده در هر سفر استفاده 
نماييد. در صورتيكه اتصال به منبع برق )باتري( قطع 

گردد تمامي اعداد لغو خواهند شد.

عدد   ،  A سفر  مسافت سنج  صفرنمودن  براي 
مسافت سنج سفر A را به نمايش درآورده پس از آن 
كليد را تا صفر شدن نگهداريد. همين عمل را براي 

مسافت سنج سفر B نيز مي توانيد تكرار نماييد.
3.  نمايشگر كنترل ميزان روشنايي صفحه نشانگرها 
)تيپ A( : مي توانيد ميزان روشنايي را در چهارسطح 

تنظيم نماييد.
بميزان  روشنايي  تنظيم  تا  روشنايي  تنظيم  براي 

دلخواه كليد را فشرده و نگهداريد.
نشانگرها  صفحه  روشنايي  شدت  كنترل  نمايشگر 

:)B تيپ(
درحاليكه چراغ هاي جلو/عقب روشن هستند مي توانيد 
ميزان روشنايي را در پنج سطح و حين خاموش بودن 

چراغ هاي جلو/ عقب در چهار سطح تنظيم نماييد.
براي تنظيم روشنايي تا تنظيم شدت روشنايي بميزان 

دلخواه كليد را فشار داده و نگهداريد.
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نشانگرهاي يادآور سرويس و آژيرهاي هشدار

اين عمليات را انجام دهيد. در صورت فعال شدن نشانگر يا آژير هشدار . . . 

در صورتي كه ترمز دستي فعال نمي باشد، فوراً توقف نموده با نمايندگي مجاز 
تويوتا تماس بگيريد. )a(

كمربند ايمني راننده را ببنديد. )b(

كمربند ايمني سرنشين جلو را ببنديد. )c(

بالفاصله توقف نموده و با نمايندگي مجاز تويوتا تماس بگيريد. )d(

توقف نموده و كنترل نماييد. )e(

روغن موتور بيافزاييد. )f(

خودرو را به نمايندگي مجاز تويوتا حمل نماييد. )g(

)چراغ نشانگر و آژير هشدار * (

)چراغ نشانگر و آژير هشدار * (

 * : در برخي مدل ها
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اين عمليات را انجام دهيد. در صورت فعال شدن نشانگر يا آژير هشدار . . . 

سوختگيري نماييد. )h(

هر دو در جلو ، درهاي كشويي و در پشتي را ببنديد )i(

خودرو را به نمايندگي مجاز تويوتا حمل كنيد. )j(

خودرو را بالفاصله به نمايندگي مجاز تويوتا حمل كنيد. )k(

خودرو را به نمايندگي مجاز تويوتا حمل كنيد. )l(

خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا حمل كنيد. در صورت چشمك زدن چراغ، آب 
را تخليه نماييد. )m(

سوئيچ را برداريد. )n(آژير يادآوري سوئيچ



118

اين عمليات را انجام دهيد. در صورت فعال شدن نشانگر يا آژير هشدار . . . 

چراغ ها را خاموش نماييد. آژير يادآوري چراغ ها )o(

سرعت خودرو را كاهش دهيد. آژير هشدار سرعت )p(
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)a(  چراغ هشدار سيستم ترمز 
 در موارد زير در صورت قرارداشتن سوئيچ خودرو در 

وضعيت روشن “ON” اين چراغ روشن مي شود.
• هنگاميكه ترمزدستي فعال باشد . . . 	
• هنگاميكه سطح روغن ترمز پايين باشد . . .	

• ديزل( 	 موتورهاي  )در  وكيوم  ميزان  هنگاميكه 
كاهش يابد.

نمايندگي  به  بازرسي  جهت  را  خودرو  زير  موارد  در 
مجاز تويوتا ببريد :

• وضعيت 	 در  خودرو  سوئيچ  قرارگرفتن  صورت  در 
چراغ  دستي  ترمز  نمودن  فعال  با   ”ON“ روشن 

روشن نشود.

)b(  چراغ و آژير هشدار يادآوري كمربند ايمني راننده 
چراغ و آژير هشدار لزوم بستن كمربند ايمني راننده را 

يادآوري مي نمايد.
در صورتيكه پس از قراردادن سوئيچ خودرو در وضعيت 
روشن “ON” كمربند ايمني صندلي راننده بسته نشده 
كمربند  بستن  تا  ايمني  كمربند  هشدار  باشد،چراغ 

ايمني راننده چشمك خواهد زد.

در صورتيكه حين بازبودن كمربند ايمني سرعت خودرو 
به بيش از 20 كيلومتر در ساعت برسد،  آژير هشدار به 
مدت 30 ثانيه بصدا درخواهد آمد، سپس در صورتيكه 
باز هم كمربند ايمني راننده باز هم بسته نشود،  آژير 
به مدت 90 ثانيه با صدايي ديگر بصدا درخواهد آمد. 
20 كيلومتر  حتي در صورتيكه سرعت خودرو به زير 
باز هم آژير بصدا درخواهد آمد.  يابد  برساعت كاهش 
براي متوقف شدن آژير بايد كمربند ايمني را ببنديد. از 
بستن بودن كمربند ايمني سرنشين جلو نيز اطمينان 

حاصل نماييد.
ايمني  كمربند  يادآوري  هشدار  آژير  و  چراغ    )c(

سرنشين جلو 
و  ايمني  كمربند  بستن  لزوم  هشدار  آژير*  و  چراغ 

سرنشين جلو را يادآوري مي نمايد.
در صورتيكه پس از قراردادن سوئيچ خودرو به وضعيت 
بسته  جلو  سرنشين  ايمني  كمربند   ”ON“ روشن 
نشده باشد، چراغ هشدار كمربند ايمني سرنشين جلو 
چشمك خواهد زد. اگر چه در صورتيكه سرنشين جلو 
ممكن  نمايد،  استفاده  صندلي  اضافي  پشتي هاي  از 
است حتي حين بازبودن كمربند ايمني سرنشين جلو 

نيز چراغ هشدار كمربند ايمني چشمك نزند.

  احتياط 

ادامه رانندگي در صورت كاهش سطح روغن ترمز به 
حداقل خطرناك مي باشد.

  احتياط 

از  پس  موتور،  بودن  روشن  حين  صورتيكه  در 
نشد،  خاموش  ترمز  هشدار  چراغ  ترمز  آزادنمودن 
و  نموده  متوقف  ايمن  در محلي  را  بالفاصله خودرو 

با نمايندگي مجاز تويوتا تماس بگيريد. 
در اين حالت ممكن است ترمز بصورت صحيح عمل 
ترمز  پدال  يابد،  افزايش  ترمزگيري  فاصله  و  نكند 
متوقف  را  خودرو  بالفاصله  و  داده  فشار  محكم  را 

نماييد.
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سرعت  ايمني  كمربند  بازبودن  حين  صورتيكه  در 
آژير  20 كيلومتر در ساعت برسد،   از  به بيش  خودرو 
هشدار به مدت 30 ثانيه بصدا درخواهد آمد، سپس در 
صورتيكه باز هم كمربند ايمني راننده بسته نشود،  آژير 
به مدت 90 ثانيه با صدايي ديگر بصدا درخواهد آمد. 
20 كيلومتر  حتي در صورتيكه سرعت خودرو به زير 
برساعت كاهش يابد، باز هم آژير بصدا درخواهد آمد. 
براي متوقف شدن آژير بايد كمربند ايمني را ببنديد. از 
بستن بودن كمربند ايمني راننده نيز اطمينان حاصل 

نماييد.
صندلي  روي  باربر  و  وسايل  قراردادن  صورت  در 
سرنشين جلو، بسته به وزن و نحوه قراردادن بارها بر 
مي تواند  صندلي،  تشك  داخل  حسگر  صندلي،  روي 
فشار را تشخيص داده باعث چشمك زدن چراغ و بصدا 

درآمدن آژير هشدار گردد.
 * : در برخي مدل ها

)d(  چراغ هشدار سيستم شارژ
 با قرارگيري سوئيچ موتور در وضعيت “ON” )روشن( 
موتور  شدن  روشن  از  پس  و  شده  روشن  چراغ  اين 

خاموش مي شود. 
در صورت بروز عيب در سيستم شارژ ، اين چراغ در 

حين روشن بودن موتور روشن خواهد شد. 

)e( چراغ هشدار كم بودن فشار روغن موتور 
اين چراغ كم بودن فشار روغن موتور را هشدار مي دهد. 
در صورتيكه حين رانندگي اين چراغ به صورت لرزان 
خاموش و روشن شود يا اينكه روشن باقي بماند، سريعاً 
خودرو را به كنار جاده در يك محل ايمن هدايت نموده 
و موتور را خاموش نماييد. سپس جهت دريافت كمك 
با نمايندگي مجاز تويوتا يا يك تعميرگاه مجرب تماس 

بگيريد. 
ممكن است حين كاركردن در جاي موتور اين چراغ به 
صورت لرزان روشن و خاموش شود يا پس از يك ترمز 
اين شرايط  به صورت مختصر روشن شود. در  سخت 
شود  خاموش  چراغ  موتور  به  دادن  گاز  كمي  با  اگر 

دليلي براي نگراني وجود  ندارد. 
ممكن  روغن  از حد سطح  بيش  بودن  كم  در صورت 
است اين چراغ هشدار روشن شود توجه داشته باشيد 
طراحي  روغن  سطح  دادن  نشان  براي  چراغ  اين  كه 
گيج  وسيله  به  بايد  موتور  روغن  و سطح  است  نشده 

كنترل شود

 توجه 
سيستم  هشدار  چراغ  رانندگي  حين  صورتي كه  در 
همانند  عيوبي  بروز  احتمال  شود،  روشن  شارژ 
پاره شدن تسمه موتور وجود دارد. در صورت روشن 
شدن چراغ ، بالفاصله در محل ايمن توقف كرده و با 

نمايندگي مجاز تويوتا تماس بگيريد.

 توجه 
روغن  فشار  هشدار  چراغ  شدن  روشن  درصورت 
نيز  كوتاه  خيلي  فاصله  به  حتي  رانندگي  تداوم  از 
به  شديد  صدمه  بروز  باعث  زيرا  نماييد،  خودداري 

موتور مي شود. 
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 )f(  چراغ هشدار پايين بودن سطح روغن موتور 
روشن شدن چراغ پايين بودن بيش از حد سطح روغن 
موتور را نشان مي دهد. در اولين فرصت ممكن روغن 
موتور بيافزاييد. مبحث »كنترل سطح روغن موتور« در 

صفحه 282 فصل )2-7( را مطالعه فرماييد.
حين رانندگي در شيب ها و يا جاده هاي پردست انداز 
مي پيچد،  يا  كرده  نوسان  محسوسي  بطور  خودرو  كه 
بدليل  موتور  روغن  سطح  هشدار  چراغ  است  ممكن 

حركت روغن در موتور روشن شود.
بدليل مصرف روغن موتور ممكن  در شرايط معمولي 
در  شده  تعيين  فواصل  از  زودتر  هشدار  چراغ  است 
برنامه تعمير و نگهداري روشن شود. اين حالت بدليل 
مصرف روغن موتور در فواصل مشخص شده در برنامه 
تعمير و نگهداري بوده و دليلي بر وجود مشكل نيست.

 توجه 
ادامه رانندگي با سطح پايين روغن به موتور صدمه 

خواهد زد.

)g(  چراغ نشانگر عيب )خطا(
موتور بنزيني -

الكتريكي  سيستم  در  عيب  بروز  هشدار  چراغ  اين 
)گيربكس(  دنده  جعبه  الكتريكي  سيستم  موتور، 
بنزين  الكترونيكي كنترل خروج  يا سيستم  اتوماتيك 

را نشان مي دهد.
در  رانندگي،  چراغ حين  اين  روشن شدن  در صورت 
اولين فرصت ممكن خودرو را براي كنترل/ تعمير به 

نمايندگي مجاز تويوتا ببريد.
خودرو  سرعت  گاز  پدال  فشاردادن  با  صورتيكه  در 
افزايش نمي يابد، ممكن است در سيستم كنترل خروج 
در  مواقع  اين  در  باشد  داشته  وجود  مشكلي  بنزين 
صورتيكه  در  چه  اگر  مي كنيد  لرزش  احساس  موتور 
پدال گاز را محكم و آهسته تر فشار دهيد، مي توانيد با 

سرعت كم به رانندگي ادامه دهيد.
تويوتا  مجاز  نمايندگي  به  ممكن  فرصت  اولين  در 

مراجعه نماييد.
كنترل  سيستم  نادرست  عملكرد  صورتيكه  در  حتي 
خروج بنزين حين رانندگي با سرعت كم درست شود، 
سوئيچ  قراردادن  يا  موتور  كردن  خاموش  از  پس  اما 
قفل  يا   ”ACC“ جانبي  تجهيزات  وضعيت  در  خودرو 

“LOCK” سيستم مجدداً روشن نخواهد شد.

موتور ديزل -
اين چراغ هشدار بروز عيب در سيستم الكتريكي موتور، 
الكتريكي  سيستم  يا  موتور  كنترل  الكتريكي  سيستم 

كنترل خروج سوخت را نشان مي دهد.
در  رانندگي،  چراغ حين  اين  روشن شدن  در صورت 
اولين فرصت ممكن خودرو را براي كنترل/ تعمير به 

نمايندگي مجاز تويوتا ببريد.
خودرو  سرعت  گاز  پدال  فشاردادن  با  صورتيكه  در 
افزايش نمي يابد، ممكن است در سيستم كنترل خروج 
متوقف  را  باشد. خودرو  داشته  سوخت مشكلي وجود 
نموده و با نمايندگي مجاز تويوتا تماس بگيريد و يا از 
آنجا كه عملكرد خودرو كمتر از حالت نرمال است در 
اولين فرصت ممكن با دقت به نمايندگي مجاز تويوتا 

برويد.
كنترل  سيستم  نادرست  عملكرد  صورتيكه  در  حتي 
خروج بنزين حين رانندگي با سرعت كم درست شود، 
سوئيچ  قراردادن  يا  موتور  كردن  خاموش  از  پس  اما 
قفل  يا   ”ACC“ جانبي  تجهيزات  وضعيت  در  خودرو 

“LOCK” سيستم مجدداً روشن نخواهد شد.

  احتياط 

دقت  گاز  پدال  غلط  عملكرد  از  پيشگيري  براي 
ويژه اي مبذول نماييد.
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سيستم  در  عيب  وجود  بيانگر   ، چراغ  زدن  چشمك 
با  صورتيكه  در  مي باشد.  خروجي  گازهاي  كنترل 
چراغ چشمك زن بيش از 50 ساعت رانندگي نماييد، 
تصحيح  تا  را  موتور  عملكرد  اتوماتيك  بطور  سيستم 

سيستم كاهش مي دهد.
)h(   چراغ هشدار حداقل سوخت

روشن شدن اين چراغ، كاهش مقدار سوخت در باك 
ممكن  فرصت  اولين  در  مي دهد  نشان  را  حداقل  به 

سوختگيري نماييد.
بدليل  شيب دار،  جاده هاي  يا  پيچ ها  در  حركت  حين 
هشدار  چراغ  است  ممكن  باك  در  سوخت  جابجايي 

سوخت زودتر از معمول روشن شود.
)i(  چراغ هشدار باز بودن در

اين چراغ تا بستن كامل هر دو در جلو، درهاي كشويي 
و يا درپشتي روشن خواهد ماند.

”ABS“ چراغ هشدار )j(
اين چراغ با چرخاندن سوئيچ خودرو به وضعيت روشن 
عملكرد صحيح  در صورت  شد.  خواهد  روشن   ”ON“
سيستم ترمز ضدقفل، چراغ پس از چند ثانيه خاموش 

خواهد شد.
پس از آن در صورتيكه سيستم دچار نقص شود، چراغ 

هشدار مجدداً روشن خواهد شد.

 ”ABS“ بودن چراغ هشدار سيستم  روشن  در شرايط 
)و خاموش بودن چراغ هشدار سيستم ترمز(، سيستم 
ترمز  ولي سيستم  نخواهد كرده،  قفل عمل  ترمز ضد 

بطور صحيح عمل خواهد كرد.
هنگاميكه چراغ هشدار سيستم “ABS” روشن )و چراغ 
هشدار سيستم ترمز خاموش( مي باشد، سيستم ترمز 
كمكي  ترمز  اما سيستم  كرد،  نخواهد  عمل  قفل  ضد 
هنوز عمل خواهد كرد و در اين مواقع حين ترمزهاي 
قفل  احتمال  لغزنده  در سطوح  ترمزگيري  يا  ناگهاني 

شدن چر خ ها وجود دارد.
بروز هر كدام از شرايط زير نشاندهنده بروز عيب در 
سيستم هايي مي باشد كه توسط چراغ هشدار كنترل 
بازديد  و  كنترل  جهت  وقت  اسرع  در  لذا  مي شوند. 

خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
• روشن 	 وضعيت  در  خودرو  سوئيچ  قرارگيري  با 

اينكه  يا  نشود،  روشن   ABS هشدار  چراغ   ”ON“
پس از روشن شدن خاموش نشود.

• چراغ هشدار حين رانندگي روشن شود.	
روشن شدن مختصر چراغ حين عملكرد خودرو، بيانگر 

وجود عييب در سيستم نيست.

SRS چراغ هشدار سيستم  )k(
با قرارگيري سوئيچ موتور در وضعيت “ON” )روشن( 
صحيح  عملكرد  صورت  در  و  شده  روشن  چراغ  اين 
سيستم كيسه هوا پس از چند ثانيه خاموش مي شود. 
در صورت بروز عيب در سيستم چراغ مجدداً روشن 

خواهد شد. 
هوا،  كيسه  حسگر  مجموعه  دائماً  هشدار  چراغ  اين 
حسگرهاي كيسه هواي جلو، مجموعه پيش كشنده هاي 
كمربند ايمني، منبسط كننده ها، سيم ها و اتصاالت و 

منابع انرژي را كنترل مي نمايد. 
از شرايط زير نشان دهنده وجود عيب  بروز هر كدام 
در سيستم هايي مي باشد كه توسط اين چراغ هشدار 
اسرع  در  صورت  اين  در  مي شوند.  واقع  كنترل  مورد 
وقت جهت بازديد و سرويس خودرو به نمايندگي مجاز 

تويوتا رجوع نماييد. 
• 	 ”ON“ پس از قرارگيري سوئيچ موتور در وضعيت

چراغ روشن نشود يا به مدت زماني بيش از 6 ثانيه 
روشن باقي بماند يا شروع به چشمك زدن نمايد. 

• به 	 شروع  يا  شود  روشن  چراغ  رانندگي  حين  در 
چشمك زدن نمايد. 
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)l( چراغ هشدار تعويض تسمه تايم
)خودروهاي مجهز به موتور ديزل(

 150/000 تا   140/000 حدود  از  پس  چراغ  اين 
كيلومتر )در صورتيكه خودرو شما به مايل درجه بندي 
شده باشد 90/000 مايل( روشن شده، تعويض تسمه 

تايمينگ را يادآوري مي كند.

 توجه 
تايمينگ ممكن  تعويض تسمه  بدون  رانندگي  ادامه 
است به پاره شدن تسمه و صدمه ديدن موتور منجر 

گردد.

)m( چراغ هشدار سيستم سوخت ) خودروهاي مجهز 
به موتور ديزل(

چراغ به دو حالت روشن مي شود :
آب  رسيدن  چراغ  اين  چراغ،  زدن  چشمك  حين 
جمع شده در فيلتر سوخت به سطحي خاص را نشان 

مي دهد.
در اين مواقع بالفاصله آب را تخليه نماييد. )براي اطالع 
2-7 را مطالعه  287 فصل  از نحوه تخليه آب صفحه 

نماييد(.
زدن  چشمك  با  همزمان  نيز  آژير  مدل ها،  برخي  در 

چراغ بصدا درخواهد آمد.

حين روشن شدن چراغ، روشن شدن چراغ وجود عيب 
در سيستم سوخت رساني را نشان مي دهد.

كنترل  براي  ممكن  فرصت  اولين  در  مواقع،  اين  در 
خودرو و تنظيم مجدد چراغ هشدار به نمايندگي مجاز 

تويوتا مراجعه نماييد.

 توجه 
ادامه رانندگي حين چشمك زدن چراغ كار غلطي است. 
ادامه رانندگي در حاليكه آب در فيلتر سوخت جمع شده 

است به پمپ تزريق سوخت صدمه خواهد زد.

)n( آژير يادآوري سوئيچ 
بازكردن در سمت راننده در حاليكه  از  اين آژير پس 
سوئيچ خودرو در وضعيت تجهيزات جانبي “ACC” يا 
قفل “LOCK” قرار دادر و برداشتن سوئيچ را يادآوري 

مي نمايد.
)o( آژير يادآوري چراغ ها

و  باشند،  مانده  روشن  جلو  چراغ هاي  صورتيكه  در 
سوئيچ خودرو را از مغزي قفل فرمان خارج شده باشد 
خاموش  آژير  اين  باشد،  شده  باز  راننده  سمت  در  و 

كردن چراغ ها را يادآوري خواهد كرد.

)p( آژير هشدار سرعت
)فقط در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج 

فارس و نيجريه(
در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس*- 

از 120 كيلومتر در  در صورت تجاوز سرعت به بيش 
ساعت آژير بصدا درخواهد آمد و پس از كاهش سرعت 

به زير 120 كيلومتر در ساعت متوقف خواهد شد.
در نيجريه -

 110 به  خودرو  سرعت  رسيدن  و  تجاوز  صورت  در 
از  آمد و پس  آژير بصدا درخواهد  كيلومتر در ساعت 
كاهش سرعت به زير 110 كيلومتر بر ساعت متوقف 

خواهد شد.
و  قطر  امارات،  بحرين،  عمان،  صعودي،  عربستان   :*

كويت



124

كنترل نمودن نشانگرهاي يادآوري سرويس 
)بجز چراغ هشدار حداقل سوخت( 
1 . ترمز دستي را فعال كنيد )بكشيد( 

يا در پشتي  از درهاي جلو، درهاي كشويي  . يكي   2
را باز نماييد.

چراغ هشدار باز بودن در بايد روشن شود. 
3 . تمامي درها را ببنديد.

چراغ هشدار باز بودن در بايد خاموش شود. 
قرار  )روشن(   ”ON“ در وضعيت  را  موتور  . سوئيچ   4

دهيد، اما موتور را روشن ننماييد. 
    تمامي نشانگرها يادآور سرويس ، بجز چراغ هشدار 
باز بودن در بايد روشن شوند. چراغ هشدار سيستم 
چراغ  مي شود.  خاموش  ثانيه  چند  از  پس   ،ABS
ثانيه   6 از زمان تقريبي  SRS پس  هشدار سيستم 

خاموش خواهد شد. 
هشدار  بوقهاي  و  نشانگرها  از  كدام  هر  صورتيكه  در 
عمل  الذكر  فوق  شرايط  اساس  بر  سرويس  يادآور  و 
نمي نمايند در اسرع وقت براي كنترل و رفع عيب به 

نمايندگي مجاز تويوتا رجوع نماييد. 
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سوئيچ خودرو 
)موتور بنزيني(

به  استارت شروع  موتور  حالت  اين  در   –  ”START“
 ”ON“ به وضعيت  كليد  نمودن  رها  با  و  كار مي نمايد 

بر مي گردد. 
كردن  روشن  و  زدن  استارت  به  مربوط  نكات  براي 

موتور به صفحه 211 در فصل 3 رجوع نمايد. 
“ON” - موتور روشن و تمامي تجهيزات الكتريكي را 

مي توان مورد استفاده قراردارد. 
اين حالت ، شرايط عادي رانندگي مي باشد. 

“ACC”-موتور خاموش مي باشد اما مي توان تجهيزات 
الكتريكي نظير راديو را مورد استفاده قرار دارد. 

يا   ”ACC“ وضعيت هاي  در  سوئيچ  صورتيكه  در 
قرار  سوئيچ  مغزي  در  كليد  و  داشته  قرار   ”LOCK“
آژير  راننده يك  در  نمودن  باز  به محض  باشد  داشته 
)زنگ( خارج نمودن كليد را به شما يادآوري مي نمايد. 

“LOCK” – موتور خاموش بوده و غربيلك فرمان نيز 
قفل مي شود، كليد را فقط در اين وضعيت مي توان از 

مغزي سوئيچ خارج نمود. 
به   ”ACC“ از  سوئيچ  وضعيت  دادن  تغيير  براي 

“LOCK” بايد كليد را به سمت داخل فشار دهيد. 
از  اتوماتيك قبل  در خودروهاي مجهز به جعبه دنده 
 ”P“ فشردن كليد بايد اهرم دسته دنده را در وضعيت

)پارك( قرار دهيد. 
در خودروهاي مجهز به سيستم ضد سرقت )ايموباليزر( 
به محض خارج نمودن كليد از مغزي سوئيچ ، سيستم 
 “ )به  مي شود.  فعال  خودكار  صورت  به  ايموباليزر 
سيستم ضد سرقت ايموباليزر “ در صفحه 13 بخش 

2-1 رجوع نماييد( 
هنگامي كه قصد روشن نمودن موتور را داريد ممكن 
 ”LOCK“ وضعيت  در  سوئيچ  كه  برسد  نظر  به  است 
گير كرده است. براي آزاد كردن سوئيچ ابتدا اطمينان 
حاصل نماييد كه كليد را كاماًل به داخل سوئيچ فشار 
داده ايد و سپس به آرامي فرمان را حركت داده و به 

آرامي كليد را بچرخانيد. 

 توجه 
در صورت خاموش بودن موتور، سوئيچ را در وضعيت 
تخليه  احتمال  زيرا   ، نگذاريد  باقي  )روشن(   ”ON“
باتري و صدمه ديدن سيستم جرقه موتور وجود دارد. 

  احتياط 

در خودروهاي مجهز به جعبه دنده معمولي 
هرگز حين حركت خودرو سوئيچ را از مغزي سوئيچ 
خارج ننماييد انجام اين عمل باعث قفل شدن فرمان 

و از دست رفتن كنترل خودرو مي شود.
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سوئيچ خودرو 
)موتور ديزل(

استارت  موتور  حالت  اين  در   – استارت   ”START“
به وضعيت  نمودن كليد  بارها  و  بكار مي نمايد  شروع 

روشن “ON” برمي گردد.
روشن  و  زدن  استارت  با  مرتبط  نكات  از  اطالع  براي 

نمودن موتور به صفحه 213 فصل 3 مراجعه نماييد.
“ON” )روشن(- موتور روشن شده و تمامي تجهيزات 
استارت  از  پيش  هستند،  استفاده  قابل  الكترونيكي 

زدن شمع روشن شده و موتور پيشگرم شده است.
اين حالت، شرايط عادي رانندگي مي باشد.

بوده  خاموش  موتور  جانبي(-  )تجهيزات   ”ACC“
مورد  را  راديو  نظير  الكتريكي  تجهيزات  مي توان  اما 

استفاده قرار داد.
 ”ACC“ وضعيت  در  خودرو  سوئيچ  صورتيكه  در 
تجهيزات جانبي يا قفل “LOCK” قرار داشته و كليد 
باز  بمحض  باشد،  داشته  قرار  فرمان  قفل  مغزي  در 
شما  به  را  كليد  نمودن  خارج  آژير،  راننده  در  نمون 

يادآوري مي نمايد.

“LOCK” – موتور خاموش بوده و غربيلك فرمان نيز 
قفل مي شود كليد را فقط در اين وضعيت مي توان از 

مغزي سوئيچ خارج نمود. 
به   ”ACC“ از  سوئيچ  وضعيت  دادن  تغيير  براي 

“LOCK” بايد كليد را به سمت داخل فشار دهيد. 
از  اتوماتيك قبل  در خودروهاي مجهز به جعبه دنده 
 ”P“ فشردن كليد بايد اهرم دسته دنده را در وضعيت

)پارك( قرار دهيد. 
در خودروهاي مجهز به سيستم ضد سرقت )ايموباليزر( 
به محض خارج نمودن كليد از مغزي سوئيچ ، سيستم 
 “ )به  مي شود.  فعال  خودكار  صورت  به  ايموباليزر 
سيستم ضد سرقت )ايموباليزر( “ در صفحه 15 بخش 

2-1 رجوع نماييد( 
هنگامي كه قصد روشن نمودن موتور را داريد ممكن 
 ”LOCK“ وضعيت  در  سوئيچ  كه  برسد  نظر  به  است 
گير كرده است. براي آزاد كردن سوئيچ ابتدا اطمينان 
حاصل نماييد كه كليد را كاماًل به داخل سوئيچ فشار 
داده ايد و سپس به آرامي فرمان را حركت داده و به 

آرامي كليد را بچرخانيد. 
 ، ”ON“ حين قراردادن سوئيچ خودرو  در  وضعيت

“START“ ، ”ACC” عقربه نشانگرها حركت مختصري 
مي نمايند كه بيانگر وجود مشكل نمي باشد.

 توجه 
در صورت خاموش بودن موتور، سوئيچ را در وضعيت 
تخليه  احتمال  زيرا   ، نگذاريد  باقي  )روشن(   ”ON“
باتري و صدمه ديدن سيستم جرقه موتور وجود دارد. 

  احتياط 

در خودروهاي مجهز به جعبه دنده معمولي 
هرگز حين حركت خودرو سوئيچ را از مغزي سوئيچ 
شدن  قفل  باعث  عمل  اين  انجام  ننماييد،  خارج 

فرمان و از دست رفتن كنترل خودرو مي شود.
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جعبه دنده اتوماتيك خودرو شما داراي مكانيزم قفل 
به  را  غلط  عملكرد  احتمال  تا  مي باشد  دنده  تعويض 
حداقل برساند. به اين مفهوم كه شما فقط در شرايطي 
بودن  باز  وضعيت  )در  فشرده ايد  را  ترمز  پدال  كه 
حالت  از  دنده  دسته  نمودن  خارج  به  قادر   ) سوئيچ 

“P” مي باشيد. 
)a( تعويض دنده بر روي صفحه نمايشگر نيز به نمايش 

درمي آيد )اهرم انتخاب دنده( 
P :  وضعيت پارك ، امكان روشن كردن موتور و خارج 

نمودن كليد از سوئيچ 
R :   دنده عقب 

N :  خالص 
D : رانندگي عادي 

     )امكان تعويض دنده به وضعيت اوردرايو( 
3:  ترمز موتوري 

    )عدم امكان تعويض دنده به وضعيت اوردرايو( 
2 : ترمز موتوري قويتر 

L :  حداكثر ترمز موتوري )دنده سنگين( 
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)b( رانندگي عادي 
1 . بر اساس دستور العمل “ نحوه روشن كردن موتور” 
در فصل 3، موتور را روشن نماييد. براي امكان روشن 
قرار   ”N“ يا   ”P“ وضعيت  در  بايد  دنده  موتور  كردن 

داشته باشد. 
2 . پدال ترمز را فشار داده و دسته دنده را به حالت 

“D” جابجا نماييد. 
در شرايط قرار داشتن دسته دنده در حالت “D” جعبه 
رانندگي  شرايط  اساس  بر  را  دنده  مناسبترين  دنده 
نظير حركت عادي، باال رفتن از شيب ، يدك كشيدن 

سخت و غيره انتخاب خواهد نمود. 
براي كاهش  مصرف سوخت و رانندگي آرامتر همواره 
دسته دنده را در وضعيت “D” قرار دهيد. در صورتيكه 
در  حتي  باشد،  سرد  موتور  كننده  خنك  مايع  دماي 
“D” جعبه  در حالت  دنده  داشتن دسته  قرار  صورت 
دنده به دنده اوردرايو )دنده 4( تعويض دنده نخواهد 

كرد. 

3 . ترمز دستي و پدال ترمز را آزاد نموده و براي شروع 
به حركت نرم، پدال گاز را به آرامي فشار دهيد.

 ”L“ استفاده از وضعيت هاي “2” و )d( 
همانطور كه قباًل تشريح شد وضعيت “2” و “L” براي 

قابليت ترمز موتوري قوي به كار مي روند. 
نيز   ”L“ و   ”2“ “D” در وضعيت هاي  همانند وضعيت 

مي توان از حالت توقف شروع به حركت نمود. 
در وضعيت “2” ، خودرو از دنده يك شروع به حركت 
مي نمايد و به صورت اتوماتيك به دنده دو تعويض دنده 

خواهد نمود. 
در وضعيت “L” جعبه دنده ، در دنده يك باقي خواهد 

ماند. 
  احتياط 

را  گاز  پدال   ، دنده  نمودن دسته  هرگز حين جابجا 
فشار ندهيد.

  احتياط 

حين تعويض دنده معكوس در سطوح لغزنده احتياط 
را رعايت نماييد. تعويض ناگهاني دنده ممكن است 

به لغزش يا چرخش خودرو منجر گردد.

)C( استفاده از ترمز موتوري 
دنده  زير  روش  به   ، موتوري  ترمز  از  استفاده  براي 

معكوس نماييد :
• دهيد. 	 قرار   ”3“ دنده  وضعيت  در  را  دنده  دسته 

گيربكس به دنده تعويض معكوس نموده و در اين 
حالت ترمز موتور قابل استفاده است.

• دسته دنده را در وضعيت “2” قرار دهيد. گيربكس 	
موتور  ترمز  و  نموده  تعويض معكوس  به دنده دو 

قويتري قابل استفاده است.
2TR-FE موتور

................................96 كيلومتر بر ساعت
1KD-FTV موتور

............................. 85 كيلومتر بر ساعت 
2KD-FTV موتور

............................... 81 كيلومتر بر ساعت
• دسته دنده را در وضعيت “L” قرار دهيد. گيربكس 	

در  و  نموده  معكوس  دنده  تعويض  يك  دنده  به 
و  شده  اشاره  ميزان  به  خودرو  سرعت  صورتيكه 
يا پايين تر از آن برسد، حداكثر قدرت ترمز موتور 

وجود دارد.
2TR-FE موتور

................................46 كيلومتر بر ساعت
1KD-FTV موتور

............................. 49 كيلومتر بر ساعت 
2KD-FTV موتور

............................... 44 كيلومتر بر ساعت
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)e( دنده عقب  
1 . خودرو را كاماًل متوقف نماييد. 

2 . در حاليكه پدال ترمز را فشرده ايد، دسته دنده را در 
حالت “R” قرار دهيد. 

 توجه 
هرگز حين حركت خودرو دسته دنده را به وضعيت 

“R” جابجا ننماييد.  

 توجه 
• باال 	 حد  از  بيش  موتور  دور  كه  باشيد  مراقب 

باشيد  داشته  نظر  مد  را  سنج  دور  همواره  نرود. 
رنگ  قرمز  محدوده  به  موتور،  دور  باالرفتن  از  و 
مجاز  تقريبي  سرعت  حداكثر  نماييد.  جلوگيري 
براي وضعيت هاي مختلف دسته دنده در زير داده 

شده است تا به عنوان مرجع مد نظرتان باشد.
2TR-FE موتور

“2” ................................98 كيلومتر بر ساعت
“L” ............................... 54 كيلومتر بر ساعت

1KD-FTV موتور
“2” ................................88 كيلومتر بر ساعت
“L” ............................... 48 كيلومتر بر ساعت

2KD-FTV موتور
“2” ................................88 كيلومتر بر ساعت
“L” ............................... 48 كيلومتر بر ساعت

• از تداوم رانندگي در وضعيت هاي “2” يا “L” در 	
سربااليي ها يا يدك كشيدنهاي سنگين به مدت 
باعث  نماييد زيرا ممكن است  طوالني خودداري 
ديدن  صدمه  و  اتوماتيك  دنده  جعبه  كردن  داغ 
صدمه هايي  چنين  از  جلوگيري  براي  شود.  آن 
حين رانندگي در سر بااليي ها يا يدك كشيدنهاي 
سنگين ، وضعيت هاي “3” يا “D” را مورد استفاده 

قرار دهيد. 

)f( پارك كردن 
1 . خودرو را كاماًل متوقف نماييد. 

2 . اهرم ترمز دستي را كاماًل كشيده و ترمز دستي را 
فعال نماييد. 

3 . در حاليكه پدال ترمز را فشرده ايد، دسته دنده را به 
وضعيت  “P” جابجا نماييد.

  احتياط 

به  را  دنده  دسته   ، خودرو  حركت  حين  در  هرگز 
باعث  است  ممكن  زيرا  ننمايد،  جابجا   ”P“ وضعيت 
بروز صدمات مكانيكي در جعبه دنده شده و منجر 

به از دست رفتن كنترل خودرو گردد. 

)g( نكاتي جهت رانندگي صحيح
• شيب 	 يك  از  رفتن  باال  حين  در  صورتيكه  در 

دنده هاي  بين  مكرر  به صورت  دنده  جعبه  ماليم 
سه و چهار )اوردرايو( تعويض مي شود، دسته دنده 
از  پس  بالفاصله   . دهيد  قرار   ”3“ وضعيت  در  را 
 ”D“ اتمام مسير شيب، دسته دنده را به وضعيت

برگردانيد. 
• حفظ  	 منظور  به   ، تريلر  كشيدن  يدك  حين  در 

استفاده   ”D“ وضعيت  از  موتوري  ترمز  كارايي 
ننماييد و دسته دنده را در وضعيت “3” قرار دهيد. 

  احتياط 

حين توقف با موتور روشن پاي خود را بر روي ترمز 
جلوگيري  خودرو  لغزش  از  عمل  اين  دهيد.  قرار 

مي كند. 

 توجه 
از  همواره  سربااليي ها  در  خودرو  داشتن  نگه  براي 
پدال ترمز يا ترمز دستي استفاده نماييد. هرگز سعي 
ننماييد كه خودرو را با گاز دادن )در حالت درگيري 
دنده( در سربااليي ها نگه داريد زيرا اينكار باعث داغ 

كردن جعبه دنده خواهد شد. 
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جعبه دنده )گيربكس( معمولي )دستي(

الگوي تعويض دنده مطابق شكل فوق مي باشد. 
درحين تعويض دنده پدال كالچ را تا انتها فشار داده 
و سپس به آرامي آنرا رها نماييد. از قراردادن پا روي 
اين  نماييد،  خودداري  رانندگي  حين  در  كالچ  پدال 

عمل باعث بروز عيب در سيستم كالچ خواهد شد.
از نگهداشتن خودرو در سربااليي ها با پايين نگهداشتن 
پدال كالچ خودداري نماييد. براي اينكار از ترمز دستي 

استفاده نماييد.
دنده  يا  و  زودتر  خيلي  جلو  به  رو  دنده  تعويض 
معكوس خيلي ديرتر ممكن است منجر به خفه كردن 
دنده  هر  سرعت  حداكثر  با  رانندگي  موتور  گردد. 
مي تواند منجر به سايش بيش از حد موتور و مصرف 

غيراقتصادي سوخت گردد.

 ”P“ عدم امكان خارج نمودن دنده از حالت )h( 
در صورتيكه حتي با فشردن پدال ترمز ، قادر به خارج 
نمودن دسته دنده از وضعيت “P” نبوديد از دكمه غير 
براي  نمايد.  استفاده  دنده  تعويض  قفل  نمودن  فعال 
راهنمايي بيشتر به “ عدم توانايي جابجا نمودن دسته 
 4 210 فصل  در صفحه  اتوماتيك”  دنده  دنده جعبه 

رجوع نماييد.

حداكثر سرعت مجاز
گرفتن  سبقت  يا  بزرگراه ها  در  رانندگي  تداوم  براي 

ممكن است بيشترين شتابگيري ضروري باشد.
از رعايت حداكثر سرعت هاي مجاز تعيين شده در زير 

براي دنده اطمينان حاصل نماييد.
2TR-FE موتور

km/h حداكثر سرعت كيلومتر بر ساعت   دنده  
38    1   
70    2   

114    3   
163    4   

1KD-FTV موتور
km/h حداكثر سرعت كيلومتر بر ساعت   دنده  

33    1   
61    2   
98    3   

141    4   

2KD-FTV موتور
km/h حداكثر سرعت كيلومتر بر ساعت   دنده  

32    1   
59    2   
96    3   

138    4   
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5L-E موتور
km/h حداكثر سرعت كيلومتر بر ساعت   دنده  

29    1  
50    2  

86    3  

131    4  

 توجه 
در صورتيكه سرعت حركتتان از حداكثر سرعت مجاز 
براي دنده پايين تر از دنده حاضر بيشتر است، از دنده 

معكوس گرفتن خودداري نماييد.

نكاتي جهت رانندگي صحيح 
• به دنده  عقب مشكل 	 در صورتيكه تعويض دنده 

مي باشد، دسته دنده رادر وضعيت خالص قرار داده 
مجدداً  و  نموده  رها  لحظه  چند  را  كالچ  پدال  و 

سعي به تعويض دنده نماييد. 
• حفظ 	 منظور  به   ، تريلر  يدك كشيدن  درحين 

دادن  قرار  استفاده  مورد  از  موتوري  ترمز  كارايي 
دنده پنج خودداري نماييد. 

  احتياط 

لغزنده  سطوح  در  معكوس  دنده  تعويض  حين  در 
ممكن  ناگهاني  دنده  تعويض  باشيد،  مراقب  خيلي 

است منجر به لغزش و چرخش خودرو شود.

 توجه 
• حين شروع به حركت به سمت جلو فقط از دنده 	

ديگر  دنده هاي  از  استفاده  نماييد.  استفاده  يك 
به صدمه  است منجر  براي شروع حركت ممكن 

ديدن كالچ گردد. 
• قبل از تعويض دنده به دنده عقب از توقف كامل 	

خودرو اطمينان حاصل نماييد.  

 
ترمز دستي      

براي اجتناب از هر گونه حركت ناخواسته، حين پارك 
كردن ترمز دستي را كاماًل فعال نماييد )بكشيد( 

فعال كردن ترمز دستي : اهرم ترمز دستي را بكشيد، 
براي حصول قدرت نگهداري بيشتر ترمز دستي ، پدال 
ترمز را فشار داده و نگهداريد و سپس ترمز دستي را 

بكشيد. 
 )1( فشرده  را  : دكمه ضامن  ترمز دستي  آزاد كردن 
اهرم ترمزدستي را طبق تصوير بچرخانيد )2( و سپس 
فعال  يادآوري  براي   )3( دهيد  فشار  داخل  سمت  به 
باشد  فعال  ترمز دستي  ، ماداميكه  ترمز دستي  بودن 
باقي  روشن  نشانگرها  صفحه  در  يادآوري  چراغ  يك 

مي ماند. 
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  احتياط 

قبل از اقدام به رانندگي اطمينان حاصل نماييد كه 
يادآور  چراغ  و  نموده ايد  آزاد  كاماًل  را  دستي  ترمز 

ترمز دستي خاموش شده است. 
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معرفي سيستم هاي صوتي قابل نصب

AM.FM تيپ 1 : راديو

تيپ 2 : راديو AM.FM / پخش كاست 
)به همراه كنترل تعويض كننده سي دي-سي دي چنجر(

پخش   / كاست  پخش   /  AM.FM راديو   :  3 تيپ 
 - سي دي  كننده  تعويض  كنترل  همراه  )به  سي دي 

سي دي چنجر(

 استفاده از سيستم صوتي -
-  موارد اساسي 

سيستم هاي  اصلي  ويژگيهاي  از  برخي  بخش  اين 
صوتي تويوتا را تشريح مي نمايد. برخي از اطالعات با 
باشد. سيستم  ارتباطي نداشته  سيستم صوتي خودرو 
صوتي خودرو در شرايطي كه سوئيچ موتور در وضعيت 
“ACC”يا“ON” قرار داشته باشد قابل استفاده مي باشد. 

روشن و خاموش كردن سيستم 
دكمه                  سيستم  كردن  وخاموش   روشن  براي 
بدون  فشاردهيد.  را   ”PWR.VOL“ يا   ”PWR. VOL
فشردن  با  مي توان  نيز  شده  ذكر  دكمه  فشردن 
دكمه هاي “AM FM“ ، ”TAPE“ ، ”AM“ ، ”FM1.2” يا 

“CD” سيستم را روشن نمود. 
با وارد نمودن نوار و لوح فشرده )CD( مي توانيد پخش 
كننده هاي مربوطه را روشن نماييد و نيز با خارج نمودن 
نوار يا CD مي توانيد پخش كننده مربوطه را خاموش 
نماييد. در صورتيكه سيستم در وضعيت خاموش قرار 
سيستم  كل   ،CD يا  نوار  خروج  از  پس  باشد،  داشته 
در وضعيت خاموش قرار خواهد گرفت و در صورتيكه 
بوده  روشن  صوتي  سيستم  عملكردهاي  از  يكي  قباًل 
باشد. پس از خروج كاست يا CD ، سيستم روشن باقي 

مي ماند و عملكرد مربوطه تداوم خواهد يافت . 
تغيير وضعيت پخش 

تغيير  قصد  و  مي باشد  روشن  سيستم  كه  صورتي  در 
دكمه هاي  داريد،  را  صوتي  سيستم  فعال  وضعيت 
”AM.FM” ، ”TAPE“ ، “AM“ ،  ”FM1.2 “ يا “CD“  را 

فشار دهيد.
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آنتن راديو
پايين  سمت  به  آنرا  بادقت  آنتن،  آوردن  پايين  براي 

فشار دهيد.
 توجه 

براي پيشگيري از صدمه ديدن آنتن، پيش از ورود به 
كارواش هاي اتوماتيك خودرو، آنتن را جمع نماييد.

پخش كننده كاست
توجه  دستگاه  بداخل  كاست  نوار  نمودن  وارد  حين 
نوار به سمت راست قرار  باز  داشته باشيد كه قسمت 

گيرد.

تون و باالنس 
براي جزئيات بيشتر درباره كنترل تون و باالنس سيستم 
صوتي نصب شده روي خودرويتان به توضيحات خاص 

مربوطه در صفحات بعد رجوع نماييد. 
تون 

صوتي  برنامه  يا  آهنگ  يك  صداي  كيفيت  بهترين 
بستگي تام به تركيب سطوح صداي زير و بم آن دارد. 
آهنگها  مختلف  انواع  صداي  كيفيت  بهترين  واقع  در 
از سطوح  متفاوتي  تنظيم  هاي  با  برنامه هاي صوتي  يا 

صداي زير و بم براي هر برنامه به دست مي آيد. 
باالنس 

و  راست  و  بلندگوهاي سمت چپ  بين  باالنس خوب 
جلو و عقب نيز داراي اهميت ويژه اي مي باشند. 

يك  دادن  گوش  حين  در  كه  باشيد  داشته  خاطر  به 
ايستگاه راديويي يا نوار ضبط شده تغيير دادن باالنس 
و  شده  صداها  از  برخي  افزايش  باعث  راست  و  چپ 

برخي ديگر را كاهش مي دهد. 

 توجه 
هرگز اقدام به روغنكاري يا بازكردن اجزاي سيستم 
بغير  شئي  هر  واردنمودن  از  نكنيد.  كاست  پخش 
كاست  قرارگيري  محل  شيار  بداخل  كاست  نوار  از 

خودداري نماييد.
پخش كننده لوح فشرده )سي دي(

هنگام واردنمودن سي دي، در حاليكه سمت برچسب دار 
آن به سمت باالست سي دي را به آرامي بداخل فشار 
دهيد. دستگاه آهنگ ها را به ترتيب از اولين آهنگ تا 
به  مجهز  مدل ها  برخي  در  نمود.  خواهد  پخش  انتها 
سي دي چنچر، پس از به انتها رسيدن اولين سي دي،  

آهنگ اول سي دي بعدي پخش خواهد شد.

 توجه 
هرگز اقدام به روغنكاري يا بازكردن اجزاي سيستم 
پخش سي دي نكنيد. از واردنمودن هر شئي به غير 
سي دي  قرارگيري  محل  شيار  داخل  به  سي دي  از 

خودداري نماييد.

 12 سي دي هاي  پخش  به  قادر  فقط  دستگاه  اين 
سانتيمتري مي باشد.
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ويژگي هاي  و  كنترل ها  دكمه ها،  با  مرتبط  جزئيات 
سيستم به ترتيب حروف الفبا در صفحات بعد توضيح 

داده شده است.

-  كنترل ها و ويژگي ها 
     تيپ 1
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6 5 4 3 2 1)دكمه هاي حافظه ازپيش تنظيم شده( 
سپردن  حافظه  به  و  تنظيم  براي  دكمه ها  اين  از 

ايستگاه هاي راديويي استفاده مي شود. 
براي تنظيم نمودن يك ايستگاه با يك شماره از حافظه 
ايستگاه مورد نظر را جستجو نموده )به دكمه   ابتدا   :
“TUNE” رجوع نمايد( و سپس دكمه حافظه را فشار 
داده و نگه داريد تا يك صداي بيپ به گوش برسد . اين 
عمل باعث به حافظه سپردن ايستگاه مد نظر شده و 
شماره دكمه حافظه در صفحه نمايشگر سيستم نمايان 

خواهد شد. 
براي گوش دادن به ايستگاه از پيش تنظيم شده: دكمه 
حافظه مرتبط با ايستگاه را فشار دهيد. شماره دكمه 
و فركانس ايستگاه روي صفحه نمايشگر نمايان خواهد 
ايستگاه  يك  نمودن  ذخيره  قابليت  سيستم  اين  شد. 
AM و يك ايستگاه FM براي هر دكمه را دارا مي باشد 
با قطع اتصال منبع راديو )خالي شدن باتري يا سوختن 
فيوز( حافظه ايستگاه هاي از پيش تنظيم شده به حالت 

اوليه برمي گردد.
AM.FM

براي تغيير وضعيت بين كانال هاي FM و AM دكمه 
“AM.FM” را فشار دهيد. “AM” يا “FM” در صفحه 
خواهد شد.در صورتيكه سيستم صوتي  ظاهر  نمايش 
 ”AM.FM“ خاموش شود، مي توانيد با فشار دادن دكمه

آنرا مجدداً روشن نماييد.
BAL )تعادل، باالنس(

براي تغيير تعادل بين بلندگوهاي چپ و راست كليد 
“BAL” را بيرون كشيده و بچرخانيد.

 PWR.VOL
)روشن خاموش كردن، تنظيم درجه صدا(

كليد  صوتي،  سيستم  كردن  خاموش  و  روشن  براي 
“PWR.VOL” را فشار دهيد. براي تنظيم درجه صدا 

كليد“PWR.VOL”  را به چپ و راست بچرخانيد.
نمايشگر ST )دريافت استريو(

حين دريافت كانال هاي استريو، راديو بطور اتوماتيك به 
وضعيت پخش كانال هاي استريو تغيير وضعيت خواهد 
ظاهر  نمايش  صفحه  در   ”ST“ وضعيت  اين  در  داد. 
خواهد شد. در صورتيكه سيگنال هاي دريافتي ضعيف 
شده، براي پيشگيري از ايجاد نويز توسط سيگنال هاي 
كانال  دريافت  ميزان  اتوماتيك  بطور  راديو  ضعيف، 
استريو را به ايستگاه قبلي كاهش مي دهد. در صورتيكه 
دريافت خيلي ضعيف شود. راديو از حالت پخش استريو 

بحالت پخش معمولي باز مي گردد.
 TONE تون

  ”PWR.VOL“ براي تنظيم تون كليد حلقوي دور كليد
را بچرخانيد.

TUNE تغيير كانال هاي
براي افزايش يا كاهش فركانس ايستگاه در حال پخش 
“      ” يا “       ” را فشار دهيد. )شنيدن صداي بيپ 
به  راديو  و  بوده  دكمه  حد  از  بيش  نگهداشتن  بيانگر 

حالت جستجو تغيير وضعيت خواهد داد(.

جستجوي كانالها
درحالت جستجو، راديو فركانس ايستگاه بعدي يا قبلي 

را دريافت نموده و پخش مي كند.
 ”     “ يا   ”     “ كانال دكمه هاي  براي جستجو يك 
كليد “TUNE” را تا شنيدن صداي بيپ نگه داريد. براي 

يافتن كانالي ديگر، اين كار را دوباره تكرار نماييد.
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ويژگي هاي  و  كنترل ها  دكمه ها،  با  مرتبط  جزئيات 
سيستم به ترتيب حروف الفبا در صفحات بعد توضيح 

داده شده است.

      تيپ 2



141

6 5 4 3 2 1)دكمه هاي حافظه ازپيش تنظيم شده( 
سپردن  حافظه  به  و  تنظيم  براي  دكمه ها  اين  از 

ايستگاه هاي راديويي استفاده مي شود. 
از  شماره  يك  با  ايستگاه  يك  نمودن  تنظيم  براي 
حافظه : ابتدا ايستگاه مورد نظر را جستجو نموده )به 
دكمه هاي “TUNE” و “SEEK.TRACK” رجوع نمايد( 
و سپس دكمه حافظه را فشار داده و نگه داريد تا يك 
صداي بيپ به گوش برسد . اين عمل باعث به حافظه 
سپردن ايستگاه مد نظر شده و شماره دكمه حافظه در 

صفحه نمايشگر سيستم نمايان خواهد شد. 
براي گوش دادن به ايستگاه از پيش تنظيم شده: دكمه 
حافظه مرتبط با ايستگاه را فشار دهيد. شماره دكمه 
و فركانس ايستگاه روي صفحه نمايشگر نمايان خواهد 
ايستگاه  يك  نمودن  ذخيره  قابليت  سيستم  اين  شد. 
AM و يك ايستگاه FM براي هر دكمه را دارا مي باشد 
)وقتي كه دكمه هاي“AM” يا“FM” رافشار دهيد عالئم 
“AM” يا “FM”در صفحه نمايشگر نمايان خواهد شد( 

 )Eject( دكمه خروج      
براي خارج نمودن نوار كاست از دستگاه اين دكمه را 
براي خارج نمودن سي دي، دكمه خروج  فشار دهيد. 

سي دي را فشار دهيد.
وضعيت  به  موتور  سوئيچ  وضعيت  تغيير  از  پس 
سي دي  يا  كاست  نوار  كردن  خارج  امكان   ”LOCK“

وجود دارد. اما وارد نمودن آن مقدور نخواهد بود. 

          
براي گوش دادن به سمت ديگر نوار كليد “         ” 

را فشار دهيد.
صفحه نمايش سمت در حال پخش را نشان مي دهد.

)“      ” بيانگر سطح بااليي، “      ” بيانگر سطح پاييني 
مي باشد(.

از پخش يك سمت  اتوماتيك: پس  برگردان  عملكرد 
پخش  نوار  ديگر  سمت  اتوماتيك  بطور  انتها  تا  نوار 
خواهد شد. اين عملكرد حين پخش و يا پخش سريع 

كاست به سمت جلو امكان پذير است.
                 )دكمه هاي برگشت و جلو بردن سريع( 

نوار كاست
براي جلوبردن سريع نوار كاست دكمه جلو بردن سريع 
“FF” در صفحه  اين حالت عالمت  را فشار دهيد. در 
نمايشگر نمايان خواهد شد. براي برگرداندن نوار كاست 
عالمت  حالت  اين  در  دهيد.  فشار  را  برگشت  دكمه 

“REW” در صفحه نمايشگر نمايان خواهد شد. 
سريع  بردن  جلو  حين  در  نوار  نمودن  متوقف  براي 
فشرده  را   ”TAPE“ يا  بردن سريع  جلو  دكمه  مجدداً 
و براي متوقف نمودن نوار در حين برگرداندن مجدداً 
دكمه برگشت يا “TAPE” را فشار دهيد. در صورتي كه 
يك سمت نوار كاماًلً به عقب برگردد، دستگاه متوقف 
شده و اقدام به پخش همان سمت نوار كاست خواهد 
نمود و در صورتي كه يك سمت نوار كاماًل به جلو برده 
سمت  پخش  به  اقدام  و  شده  متوقف  دستگاه   ، شود 

ديگر نوار خواهد نمود. 

پخش كننده سي دي 
در صورت تمايل به پخش با سرعت سي دي به سمت 
جلو و يا عقب دكمه را پخش به سمت جلو يا عقب را 
نگهداريد. وقتي دكمه را رها كنيد، پخش سي دي بطور 

عادي از سر گرفته خواهد شد.
 AM

دكمه   AM باند  انتخاب  و  راديو  كردن  روشن  براي 
صفحه  روي   ”AM“ عالمت  دهيد.  فشار  را   ”AM“

نمايشگر نمايان خواهد شد.
با  بودن سيستم صوتي، مي توانيد  در صورت خاموش 
سيستم  كردن  روشن  به  اقدام   ”AM“ دكمه  فشردن 
نماييد. براي تغيير وضعيت از پخش سي دي يا كاست 

به راديو نيز مي توانيد دكمه “AM” را فشار دهيد.
سي دي

پخش  به  كاست  نوار  يا  راديو  از  وضعيت  تغيير  براي 
صورتيكه  در  دهيد.  فشار  را   ”CD“ دكمه  سي دي 
فشاردادن  با  مي توانيد  است،  خاموش  صوتي  سيستم 
دكمه “CD” دستگاه را روشن نماييد. در هر دو حالت، 

بايد سي دي در دستگاه قرار داشته باشد.
سي دي  پخش  وضعيت  در  صوتي  سيستم  هنگاميكه 
و  آهنگ  يا  آهنگ،  شماره  نمايش  صفحه  گيرد،  قرار 
كه  بار  هر  مي دهد.  نشان  را  پخش  حال  در  سي دي 
وضعيت  در  دكمه  مي دهيد،  فشار  را   ”CD“ دكمه 
سي دي چنچر قرار مي گيرد. در صورت وجود عيب در 
سيستم صوتي، سيستم صوتي پيام هاي زير را نمايش 

خواهد داد.
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در صورتيكه پيغام “WAIT” در صفحه نمايش ظاهر 
شد، بيانگر داغ كردن سيستم بدليل دماي بيش از حد 
مي باشد. سي دي يا نوار را خارج نموده و اجازه دهيد 

سيستم سرد شود.
در صورتيكه پيغام “Err 1 ” در صفحه نمايش ظاهر 
داخل  يا  سي دي  بودن  خراب  يا  كثيف  بيانگر  شد، 
را  برعكس مي باشد. سي دي  از سمت  نمودن سي دي 
باال(  به  رو  )برچسب  درست  جهت  در  و  نموده  تميز 

جا بزنيد.
در صورتيكه پيغام “Err 2 ” در صفحه نمايش ظاهر 
مي باشد.  دستگاه  در  سي دي  وجود  عدم  بيانگر  شد، 

سي دي را جابزنيد.
در صورتيكه پيغام “Err 3 ” در صفحه نمايش ظاهر 
مي باشد.  سيستم  درون  در  مشكل  وجود  بيانگر  شد، 

سي دي را خارج نموده و دوباره جا بزنيد.
نمايش ظاهر  پيغام “OPEN” در صفحه  در صورتيكه 
مي باشد.  چنچر  سي دي  درپوش  بازبودن  بيانگر  شد، 

درپوش را ببنديد.
در صورت عدم تصحيح عيب، خودرو را به نمايندگي 

مجاز تويوتا ببريد.

CTRL/MODE )تنظيم صدا و حالت پخش(
عملكرد تنظيم دستي تون صدا -

صدا  تون  دستي  تنظيم  براي  مي توان  دكمه  اين  از 
استفاده نمود. 

براي تنظيم تون بم  دكمه “CTRL/MODE” را مكرراً 
نمايشگر  صفحه  در   ”BAS“ عالمت  تا  دهيد  فشار 
نمايان شود. سپس دكمه را تا حصول كيفيت دلخواه 
 ”BAS 5“تا ”BAS-5“بچرخانيد. محدوده تغييرات از

مي باشد كه در صفحه نمايشگر نمايان خواهد شد. 
براي تنظيم تون زير دكمه “CTRL/MODE”را مكرراً 
نمايشگر  صفحه  در   ”TRE“ عالمت  تا  دهيد.  فشار 
نمايان شود سپس دكمه را تا حصول كيفيت دلخواه 
 ”TRE 5“تا”TRE-5“ بچرخانيد. محدوده تغييرات از

مي باشد كه در صفحه نمايشگر نمايان خواهد شد. 
عملكرد تنظيم باالنس )تعادل( صدا - 

بين  صداي  باالنس  تنظيم  براي  همچنين  دكمه  اين 
راست  و  چپ  بلندگوهاي  و  عقب  و  جلو  بلندگوهاي 
بين  صداي  باالنس  تنظيم  براي  مي رود.  كار  به  نيز 
را   ”CTRL/MODE“ دكمه  عقب  و  جلو  بلندگوهاي 
مكرراً فشار دهيد تا عالمت “FAd” در صفحه نمايشگر 
نمايان شود. سپس دكمه را تا حصول باالنس دلخواه 
محدوده  بچرخانيد.  عقب  و  جلو  بلندگوهاي  مابين 
تغييرات از “FAd-F7” تا “FAd-R7” ميباشد كه در 

صفحه نمايشگر نمايان خواهد شد. 

دكمه  راست  و  چپ  بلندگوهاي  باالنس  تنظيم  براي 
عالمت  تا  دهيد  فشار  مكرراً  را   ”CTRL/MODE“
تا  سپس  شود  نمايان  نمايشگر  صفحه  در   ”BAL“
حصول باالنس دلخواه ما بين بلندگوهاي چپ و راست 

دكمه را بچرخانيد. 
 ”BAL-R7“ تا   ”BAL-L7“ از  تغييرات  محدوده 

مي باشد كه در صفحه نمايشگر نمايان خواهد شد. 
 DISC        

فقط در سي دي چنچر-
با استفاده از اين دكمه مي توانيد سي دي مورد عالقه 

خود را انتخاب نموده و به آن گوش دهيد.
يكي از دو طرف دكمه را فشار دهيد تا شماره سي دي 

موردنظر در صفحه نمايش ظاهر شود.
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* DOLBY        B  NR 
اگر به نوار كاستي گوش مي دهيد كه بر اساس شيوه 
پارازيت دالبي ضبط شده است دكمه      را  كاهش 
فشار دهيد. در اين صورت عالمت  “ B       “  در 
فعال  غير  براي  شد.  خواهد  نمايان  نمايشگر  صفحه 
دهيد.  فشار  مجدداً  را  دكمه  دالبي،  حالت  نمودن 
پارازيت  10 دسي پل   dB NR حدود  دالبي  وضعيت 
حصول  براي  دهد.  مي  كاهش  را  اضافي  صداهاي  و 
اين  با  كاست  نوار  صورتيكه  در  صدا،  كيفيت  بهترين 
دهيد  فشار  را  دالبي  دكمه  است  شده  ضبط  شيوه 
نشده  ضبط  دالبي  شيوه  به  كاست  نوار  ودرصورتيكه 

است دكمه رافشار ندهيد. 
* شيوه كاهش پارازيت دالبي تحت ليسانس موسسه آزمايشگاههاي دالبي 

ساخته شده است. “DOLBY” و عالمت D دوگانه       عالئم انحصاري 
آزمايشگاههاي دالبي مي باشد. 

FM1.2
دكمه   FM باند  انتخاب  و  راديو  كردن  روشن  براي 
“FM1”يا  عالمت  دهيد.  فشار  را   ”FM2“ يا   ”FM1“
شد.اين  خواهد  نمايان  نمايشگر  درصفحه   ”FM2“
سيستم اين قابليت رافراهم مي نمايد كه توانايي تنظيم 
نمودن دوازده ايستگاه FM را داشته باشيد به عبارت 
ديگر براي هر دكمه مي توان دو ايستگاه تنظيم نمود. 
فشردن  با  صوتي  سيستم  بودن  خاموش  درصورت 
دكمه“FM1.2”مي توانيد اقدام به روشن نمودن راديو 
به   CDپخش از  وضعيت  تغيير  براي  نماييد.همچنين 

راديومي توانيد ازاين دكمه ها استفاده نماييد. 

 PWR/VOL
)روشن و خاموش كردن و تنظيم درجه صدا(

دكمه  صوتي  سيستم  كردن  خاموش  و  روشن  براي 
“PWR/VOL” را فشار دهيد. براي تنظيم درجه صدا 

“PWR/VOL”  را بچرخانيد.
RAND )پخش تصادفي(

به  مي توان  يا  دارد  وجود  تصادفي  پخش  عملكرد  دو 
آهنگ هاي  به  يا  و  سي دي ها  تمام  درون  آهنگ هاي 
درون يك سي دي خاص به ترتيب تصادفي گوش داد.

براي پخش تصادفي آهنگ هاي درون يك سي دي :
دكمه “RAND” را به سرعت فشار داده و رها نماييد.

“RAND” در صفحه نمايش ظاهر خواهد شد. سي دي 
در حال پخش به ترتيب تصادفي پخش خواهد شد.

از  بيش  دكمه  نگهداشتن  بيانگر  بيپ  صداي  شنيدن 
حد مورد نياز است و دستگاه تمامي آهنگ هاي درون 
همه سي دي ها را به ترتيب تصادفي پخش خواهد كرد.

را   ”RAND“ دكمه  تصادفي  پخش  عملكرد  لغو  براي 
مجدداً فشار دهيد.

فقط سي دي چنچر- 
همه  درون  آهنگ هاي  تمام  تصادفي  پخش  براي 

سي دي ها :
دكمه “RAND” را فشار داده و تا شنيدن صداي بيپ 
نگهداريد. “RAND.       ” در صفحه نمايش ظاهر شده 
داخلي  سي دي هاي  درون  آهنگ هاي  تمام  دستگاه  و 
دستگاه را به ترتيب تصادفي پخش خواهد كرد. براي 
لغو عملكرد پخش تصادفي مجدداً دكمه “RAND” را 

فشار دهيد.

RPT )تكرار(
نوار كاست

در حاليكه نوار در حال پخش است كليد “RPT” را 
ظاهر  نمايش  صفحه  در   ”RPT“ پيغام  دهيد.  فشار 
شده  پخش  آهنگ  آهنگ،  اتمام  از  پس  شد.  خواهد 
بطور اتوماتيك تكرار خواهد شد. اين عملكرد تا فشار 

دادن مجدد دكمه تكرار ادامه خواهد يافت.
و  تكرار  براي   ، آهنگ ها  بين  فاصله  ثانيه  سه  حداقل 

عملكرد صحيح مورد نياز است.
پخش سي دي

يك  مي توانيد  دارد.  وجود  تكراري  پخش  عملكرد  دو 
آهنگ يا تمام سي دي را تكرار نماييد.

تكرار يك آهنگ :
فشار  سريع  را   ”RPT“ دكمه  آهنگ  پخش  حال  در 

داده و رها نماييد.
شد.  خواهد  ظاهر  نمايش  صفحه  در   ”RPT“ پيغام 
حد  از  بيش  نگهداشتن  بيانگر  بيپ  صداي  شنيدن 
دكمه است. در اين صورت تمام سي دي تكرار خواهد 

شد.
خواهند  تكرار  اتوماتيك  بطور  آهنگ ها  اتمام،  از  پس 
ادامه  تكرار  دكمه  مجدد  فشردن  تا  عملكرد  اين  شد. 

خواهد يافت.
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فقط سي دي چنجر-
تكرار يك سي دي :

دكمه تكرار “RPT” را تا شنيدن صداي بيپ نگهداريد. 
پيغام “RPT .      ” در صفحه نمايش ظاهر خواهد شد. 
دستگاه تمام آهنگ هاي درون سي دي در حال پخش 
اتمام، آهنگ هاي درون  از  نمود. پس  تكرار خواهد  را 
لغو  براي  شد.  خواهند  تكرار  اتوماتيك  بطور  سي دي 

عملكرد تكرار دكمه را مجدداً فشار دهيد.
 SCAN

راديو 
با استفاده از اين قابليت مي توانيد تمامي فركانس هاي 
يك باند )موج( يا ايستگاه هاي از پيش تنظيم شده را 

اسكن )جستجو و نظر اجمالي انداختن( نماييد. 
اسكن نمودن ايستگاههاي موجود در حافظه :

تا يك صداي  نگه داريد  رافشار داده   ”SCAN“ دكمه
ذخيره  ايستگاههاي  روي  راديو  برسد.  گوش  به  بيپ 
به  از جابجا شدن  شده در حافظه جابجا شده و قبل 
ايستگاه بعدي 5 ثانيه روي هر ايستگاه متوقف مي شود. 
مجدداً  را   ”SCAN“ دكمه  ايستگاه  يك  انتخاب  براي 

فشار دهيد. 

اسكن نمودن تمامي فركانس هاي يك باند )موج( :
دكمه “SCAN” را فشار داده و سريعاً رها نماييد شنيده 
شدن صداي بيپ به اين مفهوم است كه دكمه را بيش 
به اسكن كردن  اقدام  نگه داشته ايد و سيستم  از حد 

ايستگاههاي موجود در حافظه مي نماييد. 
در صورت سريع رها نمودن دكمه راديو اقدام به يافتن 
ايستگاه بعدي همان باند )موج( نموده و پس از 5 ثانيه 
توقف ايستگاه بعدي را جستجو مينمايد. براي انتخاب 

يك ايستگاه دكمه “SCAN” را مجدداً فشار دهيد. 
پخش كننده سي دي

دو عملكرد اسكن وجوددارد.مي توانيد تمامي آهنگ هاي 
اول  آهنگ هاي  يا  نموده  اسكن  را  درون يك سي دي 

همه سي دي  هاي موجود در دستگاه را اسكن نماييد.
اسكن نمودن تمام آهنگ هاي درون يك سي دي :

نماييد.  دكمه اسكن “SCAN” را سريع فشرده و رها 
پيغام “SCAN” در صفحه نمايش ظاهر شده و دستگاه 
تمام آهنگ هاي درون سي دي در حال پخش را اسكن 
نگهداشتن بيش  بيانگر  بيپ  مي نمايد. شنيدن صداي 
از حد دكمه بوده و دستگاه تمامي سي دي هاي درون 

دستگاه را اسكن خواهد نمود.
فشار  مجدداً  را   ”SCAN“ دكمه  آهنگ  انتخاب  براي 
درون  آهنگ هاي  تمام  دستگاه  صورتيكه  در  دهيد. 
خواهد  متوقف  اسكن  عملكرد  كند،  اسكن  را  سي دي 

شد.

فقط سي دي چنجر -
اسكن كردن آهنگ هاي اول تمامي سي دي هاي درون 

دستگاه : 
دكمه اسكن “SCAN” را تا شنيدن صداي بيپ فشار 
داده و نگهداريد. پيغام “SCAN.      ” در صفحه نمايش 
را  بعدي  سي دي  آهنگ  اولين  دستگاه  و  شده  ظاهر 
دكمه  سي دي،  يك  انتخاب  براي  كرد.  خواهد  پخش 

“SCAN” را مجدداً فشار دهيد.
كند،  اسكن  را  سي دي ها  تمام  دستگاه  صورتيكه  در 

عملكرد اسكن متوقف خوهد شد.
بعدي  آهنگ  به  )جستجو/حركت   TRACK.SEEK

يا قبلي( 
راديو

يا  بعدي  ايستگاه  فركانس  راديو  جستجو،  حالت  در 
قبلي را يافته و آنرا پخش مي نمايد.

براي جستجوي يك ايستگاه ، به سرعت دكمه “      ” 
يا “      ” را فشرده و رها نماييد. براي يافتن كانالي 

ديگر كليد را مجدداً فشار دهيد.
نوار كاست

ديگري  آهنگ  به  مي توانيد  دكمه،  اين  از  استفاده  با 
يك  در  مي توانيد  كنيد(.  رد  را  آهنگ  )چند  بپريد 

حركت 9 آهنگ را رد كنيد.
 ”FF1“ دكمه را به سمت باال يا پايين فشار دهيد. پيغام

يا “REW 1” در صفحه نمايش ظاهر خواهد شد.
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تعداد  تا  را فشار دهيد  از دوطرف دكمه  سپس، يكي 
آهنگي كه مي خواهيد رد شود در صفحه نمايش ظاهر 
شود. در صورتيكه دكمه را 10 بار فشار دهيد، عملكرد 

رد كردن لغو خواهد شد.
هنگاميكه تعداد آهنگ هايي را كه مي خواهيد رد شود 
را  حاضر  آهنگ  كه  باشيد  داشته  بخاطر  مي شماريد، 
نيز بشماريد. براي مثال، اگر مي خواهيد به دو آهنگ 
 ”REW 3“پيش ترگوش دهيد،دكمه راپايين نگهداريدتا

در صفحه نمايش ظاهر شود.
سمت  فشرده ايد،  نياز  از  بيش  را  دكمه  صورتيكه  در 
كاهش  آهنگ ها  شماره  دهيد.  فشار  را  دكمه  ديگر 

خواهد يافت.
در صورتيكه شماره آهنگ هاي باقي مانده يك سمت 
كاست كمتر از آنچه موردنظر شماست باشد، آهنگ را 

نخواهيد يافت.
• پس ازرسيدن به آهنگ اول،دستگاه بطور اتوماتيك 	

همان سمت را مجدداً تكرار خواهد نمود.
• پس از رسيدن به پايان يك سمت، دستگاه بطور 	

اتوماتيك سمت ديگر را اجرا خواهد كرد.
آهنگ  يا  و  ديگر  سمت  پخش  براي  ثانيه   3 حداقل 
براي  عملكرد  اين  بر  عالوه  است.  نياز  مورد  بعدي 

صداهاي ضبط شده و كالسيك عملي نخواهد بود.

پخش سي دي 
با استفاده از اين دكمه مي توانيد به آهنگي ديگر گوش 

دهيد.
يكي از دو طرف دكمه را فشار دهيد تا شماره آهنگي 
كه مايليد به آن گوش دهيد در صفحه نمايش ظاهر 
حاضر  آهنگ  ابتداي  به  مايليد  صورتيكه  در  شود. 
برگرديد، يكبار به سرعت دكمه را به سمت پايين فشار 

دهيد.
نمايشگر ST )دريافت استريو(

حين دريافت كانال هاي استريو، راديو بطور اتوماتيك به 
وضعيت پخش كانال هاي استريو تغيير وضعيت خواهد 
ظاهر  نمايش  صفحه  در   ”ST“ وضعيت،  اين  در  داد. 
خواهد شد. در صورتيكه سيگنال هاي دريافتي ضعيف 
شده، براي پيشگيري از ايجاد نويز توسط سيگنالهاي 
اتوماتيك ميزان دريافت كانال  ضعيف ، راديو به طور 
استريو را به ايستگاه قبلي كاهش مي دهد. در صورتيكه 
دريافت خيلي ضعيف شود، راديو از حالت پخش استريو 

بحالت پخش معمولي باز مي گردد.
نوار 

به پخش  راديو پخش سي دي  از  تغيير وضعيت  براي 
نوار كاست دكمه “TAPE” را فشار دهيد. در صورتيكه 
 ”TAPE“ دكمه  فشاردادن  با  باشد،  خاموش  سيستم 
سيتم روشن مي شود. در هر دو حالت بايد نواركاست 

در دستگاه قرار داشته باشد.

TUNE تغيير كانال
جهت  در  را  دريافتي، كليد  فركانس  افزايش  براي 
دريافتي،  فركانس  كاهش  جهت  و  ساعت  عقربه هاي 

كليد را در خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.
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ويژگي هاي  و  كنترل ها  دكمه ها،  با  مرتبط  جزئيات 
داده  توضيح  بعد  در صفحات  الفبا  ترتيب  به  سيستم 

شده است.

     تيپ 3
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6 5 4 3 2 1)دكمه هاي حافظه ازپيش تنظيم شده( 
سپردن  حافظه  به  و  تنظيم  براي  دكمه ها  اين  از 

ايستگاه هاي راديويي استفاده مي شود. 
از  شماره  يك  با  ايستگاه  يك  نمودن  تنظيم  براي 
حافظه : ابتدا ايستگاه مورد نظر را جستجو نموده )به 
دكمه هاي “TUNE” و “SEEK.TUNE” رجوع نمايد( و 
سپس دكمه حافظه را فشار داده و نگه داريد تا صداي 
بيپ به گوش برسد . اين عمل باعث به حافظه سپردن 
ايستگاه مد نظر شده و شماره دكمه حافظه در صفحه 

نمايشگر سيستم نمايان خواهد شد. 
براي گوش دادن به ايستگاه از پيش تنظيم شده: دكمه 
حافظه مرتبط با ايستگاه را فشار دهيد. شماره دكمه 
و فركانس ايستگاه روي صفحه نمايشگر نمايان خواهد 
ايستگاه  يك  نمودن  ذخيره  قابليت  سيستم  اين  شد. 
AM و يك ايستگاه FM براي هر دكمه را دارا مي باشد 
)وقتي كه دكمه هاي“AM” يا“FM” رافشار دهيد عالئم 
“AM” يا “FM”در صفحه نمايشگر نمايان خواهد شد( 

 )Eject( دكمه خروج      
براي خارج نمودن نوار كاست از دستگاه اين دكمه را 
فشار دهيد. براي خارج نمودن سي دي دكمه خروج را 

فشار دهيد.
وضعيت  به  موتور  سوئيچ  وضعيت  تغيير  از  پس 
سي دي  يا  كاست  نوار  كردن  خارج  امكان   ”LOCK“

وجود دارد. اما وارد نمودن آن مقدور نخواهد بود. 

          
براي گوش دادن به سمت ديگر نوار “         ” كليد 

را فشار دهيد.
صفحه نمايش سمت در حال پخش را نشان مي دهد.

)“      ” بيانگر سطح بااليي، “      ” بيانگر سطح پاييني 
مي باشد(.

از پخش يك سمت  اتوماتيك: پس  برگردان  عملكرد 
پخش  نوار  ديگر  سمت  اتوماتيك  بطور  انتها  تا  نوار 
خواهد شد. اين عملكرد حين پخش و يا پخش سريع 

كاست به سمت جلو امكان پذير است.
                )دكمه هاي برگشت و جلو بردن سريع( 

نوار كاست
براي جلوبردن سريع نوار كاست دكمه جلو بردن سريع 
“FF” در صفحه  اين حالت عالمت  را فشار دهيد. در 
نمايشگر نمايان خواهد شد. براي برگرداندن نوار كاست 
عالمت  حالت  اين  در  دهيد.  فشار  را  برگشت  دكمه 

“REW” در صفحه نمايشگر نمايان خواهد شد. 
سريع  بردن  جلو  حين  در  نوار  نمودن  متوقف  براي 
مجدداً دكمه جلو بردن سريع را فشرده و براي متوقف 
نمودن نوار در حين برگرداندن مجدداً دكمه برگشت 
را فشار دهيد. در صورتي كه يك سمت نوار كاماًلً به 
پخش  به  اقدام  و  متوقف شده  دستگاه  برگردد،  عقب 
همان سمت نوار كاست خواهد نمود و در صورتي كه 
يك سمت نوار كاماًل به جلو برده شود ، دستگاه متوقف 

شده و اقدام به پخش سمت ديگر نوار خواهد نمود. 

پخش كننده سي دي 
در صورت تمايل به پخش با سرعت سي دي به سمت 
جلو و يا عقب دكمه را پخش به سمت جلو يا عقب را 
نگهداريد. وقتي دكمه را رها كنيد، پخش سي دي بطور 

عادي از سر گرفته خواهد شد.
 AM

دكمه   AM باند  انتخاب  و  راديو  كردن  روشن  براي 
صفحه  روي   ”AM“ عالمت  دهيد.  فشار  را   ”AM“

نمايشگر نمايان خواهد شد.
با  بودن سيستم صوتي، مي توانيد  در صورت خاموش 
سيستم  كردن  روشن  به  اقدام   ”AM“ دكمه  فشردن 
نماييد. براي تغيير وضعيت از پخش سي دي يا كاست 

به راديو نيز مي توانيد دكمه “AM” را فشار دهيد.
سي دي )ديسك فشرده(

پخش  به  كاست  نوار  يا  راديو  از  وضعيت  تغيير  براي 
صورتيكه  در  دهيد.  فشار  را   ”CD“ دكمه  سي دي 
فشاردادن  با  مي توانيد  است،  خاموش  صوتي  سيستم 
دكمه “CD” دستگاه را روشن نماييد. در هر دو حالت، 

بايد سي دي در دستگاه قرار داشته باشد.
سي دي  پخش  وضعيت  در  صوتي  سيستم  هنگاميكه 
و  آهنگ  يا  آهنگ،  شماره  نمايش  صفحه  گيرد،  قرار 
كه  بار  هر  مي دهد.  نشان  را  پخش  حال  در  سي دي 
وضعيت  در  دكمه  مي دهيد،  فشار  را   ”CD“ دكمه 
سي دي چنچر قرار مي گيرد. در صورت وجود عيب در 
سيستم صوتي، سيستم صوتي پيام هاي زير را نمايش 

خواهد داد.
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در صورتيكه پيغام “WAIT” در صفحه نمايش ظاهر 
شد، بيانگر داغ كردن سيستم بدليل دماي بيش از حد 
مي باشد. سي دي يا نوار را خارج نموده و اجازه دهيد 

سيستم سرد شود.
در صورتيكه پيغام “Err 1 ” در صفحه نمايش ظاهر 
داخل  يا  سي دي  بودن  خراب  يا  كثيف  بيانگر  شد، 
را  برعكس مي باشد. سي دي  از سمت  نمودن سي دي 
باال(  به  رو  )برچسب  درست  جهت  در  و  نموده  تميز 

جا بزنيد.
Err ”در صفحه نمايش ظاهر  در صورتيكه پيغام “2 
مي باشد.  دستگاه  در  سي دي  وجود  عدم  بيانگر  شد، 

سي دي را جابزنيد.
در صورتيكه پيغام “Err 3 ” در صفحه نمايش ظاهر 
مي باشد.  سيستم  درون  در  مشكل  وجود  بيانگر  شد، 

سي دي را خارج نموده و دوباره جا بزنيد.
در صورتيكه پيغام “OPEN” در صفحه نمايش ظاهر 
مي باشد.  چنچر  سي دي  درپوش  بازبودن  بيانگر  شد، 

درپوش را ببنديد.
در صورت عدم تصحيح عيب، خودرو را به نمايندگي 

مجاز تويوتا ببريد.

CONTROL/MODE
عملكرد تنظيم دستي تون صدا 

صدا  تون  دستي  تنظيم  براي  مي توان  دكمه  اين  از 
استفاده نمود. 

براي تنظيم تون بم دكمه “CONTROL/MODE” را 
مكرراً فشار دهيد تا عالمت “BAS” در صفحه نمايشگر 
نمايان شود. سپس دكمه را تا حصول كيفيت دلخواه 
 ”BAS 5“تا ”BAS-5“بچرخانيد. محدوده تغييرات از

مي باشد كه در صفحه نمايشگر نمايان خواهد شد. 
براي تنظيم تون زير دكمه “CONTROL/MODE” را 
مكرراً فشار دهيد. تا عالمت “TRE” در صفحه نمايشگر 
نمايان شود سپس دكمه را تا حصول كيفيت دلخواه 
 ”TRE 5“تا”TRE-5“ بچرخانيد. محدوده تغييرات از

مي باشد كه در صفحه نمايشگر نمايان خواهد شد. 
عملكرد تنظيم باالنس )تعادل( صدا

بين  صداي  باالنس  تنظيم  براي  همچنين  دكمه  اين 
راست  و  چپ  بلندگوهاي  و  عقب  و  جلو  بلندگوهاي 
بين  صداي  باالنس  تنظيم  براي  مي رود.  كار  به  نيز 
 ”CONTROL/MODE“ بلندگوهاي جلو و عقب دكمه
صفحه  در   ”FAd“ عالمت  تا  دهيد  فشار  مكرراً  را 
نمايشگر نمايان شود. سپس دكمه را تا حصول باالنس 
بچرخانيد.  عقب  و  جلو  بلندگوهاي  مابين  دلخواه 
محدوده تغييرات از “FAd-F7” تا “FAd-R7” ميباشد 

كه در صفحه نمايشگر نمايان خواهد شد. 

دكمه  راست  و  چپ  بلندگوهاي  باالنس  تنظيم  براي 
“CONTROL/MODE” را مكرراً فشار دهيد تا عالمت 
تا  سپس  شود  نمايان  نمايشگر  صفحه  در   ”BAL“
حصول باالنس دلخواه ما بين بلندگوهاي چپ و راست 

دكمه را بچرخانيد. 
محدوده تغييرات از “BAL-L7” تا “BAL-R7” مي باشد 

كه در صفحه نمايشگر نمايان خواهد شد. 
 DISC      

فقط در سي دي چنچر-
با استفاده از اين دكمه مي توانيد سي دي مورد عالقه 

خود را انتخاب نموده و به آن گوش دهيد.
يكي از دو طرف دكمه را فشار دهيد تا شماره سي دي 

موردنظر در صفحه نمايش ظاهر شود.
* DOLBY        B  NR

اگر به نوار كاستي گوش مي دهيد كه بر اساس شيوه 
پارازيت دالبي ضبط شده است دكمه      را  كاهش 
فشار دهيد. در اين صورت عالمت  “ B       “  در 
فعال  غير  براي  شد.  خواهد  نمايان  نمايشگر  صفحه 
دهيد.  فشار  مجدداً  را  دكمه  دالبي،  حالت  نمودن 
پارازيت  10 دسي پل   dB NR حدود  دالبي  وضعيت 
حصول  براي  دهد.  مي  كاهش  را  اضافي  صداهاي  و 
اين  با  كاست  نوار  صورتيكه  در  صدا،  كيفيت  بهترين 
دهيد  فشار  را  دالبي  دكمه  است  شده  ضبط  شيوه 
نشده  ضبط  دالبي  شيوه  به  كاست  نوار  ودرصورتيكه 

است دكمه رافشار ندهيد. 
* شيوه كاهش پارازيت دالبي تحت ليسانس موسسه آزمايشگاههاي دالبي 

ساخته شده است. “DOLBY” و عالمت D دوگانه       عالئم انحصاري 
آزمايشگاههاي دالبي مي باشد.
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FM1.2
دكمه   FM باند  انتخاب  و  راديو  كردن  روشن  براي 
“FM1”يا  عالمت  دهيد.  فشار  را   ”FM2“ يا   ”FM1“
شد.اين  خواهد  نمايان  نمايشگر  درصفحه   ”FM2“
سيستم اين قابليت رافراهم مي نمايد كه توانايي تنظيم 
نمودن دوازده ايستگاه FM را داشته باشيد به عبارت 
ديگر براي هر دكمه مي توان دو ايستگاه تنظيم نمود. 
فشردن  با  صوتي  سيستم  بودن  خاموش  درصورت 
دكمه“FM1.2”مي توانيد اقدام به روشن نمودن راديو 
به   CDپخش از  وضعيت  تغيير  براي  نماييد.همچنين 

راديومي توانيد ازاين دكمه  استفاده نماييد. 
 PWR.VOL

)روشن و خاموش كردن و تنظيم درجه صدا(
دكمه  صوتي  سيستم  كردن  خاموش  و  روشن  براي 
“PWR.VOL” را فشار دهيد. براي تنظيم درجه صدا 

“PWR.VOL”  را بچرخانيد.
RAND )پخش تصادفي(

به  مي توان  يا  دارد  وجود  تصادفي  پخش  عملكرد  دو 
آهنگ هاي  به  يا  و  سي دي ها  تمام  درون  آهنگ هاي 
درون يك سي دي خاص به ترتيب تصادفي گوش داد.

براي پخش تصادفي آهنگ هاي درون يك سي دي :
دكمه “RAND” را به سرعت فشار داده و رها نماييد.

“                ” در صفحه نمايش ظاهر خواهد شد. سي دي 
در حال پخش به ترتيب تصادفي پخش خواهد شد.

از  بيش  دكمه  نگهداشتن  بيانگر  بيپ  صداي  شنيدن 
حد مورد نياز است و دستگاه تمامي آهنگ هاي درون 
همه سي دي ها را به ترتيب تصادفي پخش خواهد كرد.

را   ”RAND“ دكمه  تصادفي  پخش  عملكرد  لغو  براي 
مجدداً فشار دهيد.

فقط سي دي چنچر - 
همه  درون  آهنگ هاي  تمام  تصادفي  پخش  براي 

سي دي ها :
دكمه “RAND” را فشار داده و تا شنيدن صداي بيپ 
نگهداريد. “                ” در صفحه نمايش ظاهر شده 
داخلي  سي دي هاي  درون  آهنگ هاي  تمام  دستگاه  و 
دستگاه را به ترتيب تصادفي پخش خواهد كرد. براي 
لغو عملكرد پخش تصادفي مجدداً دكمه “RAND” را 

فشار دهيد.
RDT )تكرار(

نوار كاست
را   ”RPT“ كليد  است  پخش  حال  در  نوار  حاليكه  در 
نمايش ظاهر  در صفحه   ”         “ پيغام  دهيد.  فشار 
شده  پخش  آهنگ  آهنگ،  اتمام  از  پس  شد.  خواهد 
بطور اتوماتيك تكرار خواهد شد. اين عملكرد تا فشار 

دادن مجدد دكمه تكرار ادامه خواهد يافت.

و  تكرار  براي  آهنگ ها  بين  فاصله  ثانيه  سه  حداقل 
عملكرد صحيح مورد نياز است.

پخش سي دي
يك  مي توانيد  دارد.  وجود  تكراري  پخش  عملكرد  دو 

آهنگ يا تمام سي دي را تكرار نماييد.
تكرار يك آهنگ :

در حال پخش آهنگ دكمه “RPT” را سريع فشار داده 
و رها نماييد.

پيغام “          ” در صفحه نمايش ظاهر خواهد شد. 
شنيدن صداي بيپ بيانگر نگهداشتن بيش از حد دكمه 

است. در اين صورت تمام سي دي تكرار خواهد شد.
خواهند  تكرار  اتوماتيك  بطور  آهنگ ها  اتمام  از  پس 
ادامه  دكمه تكرار  تا فشردن مجدداً  اين عملكرد  شد. 

خواهد يافت.
فقط سي دي چنجر -

اسكن كردن آهنگ هاي اول تمامي سي دي هاي درون 
دستگاه : 

دكمه اسكن “SCAN” را تا شنيدن بيپ فشار داده و 
نگهداريد. پيغام “SCAN.       ” در صفحه نمايش ظاهر 
پخش  را  بعدي  آهنگ سي دي  اولين  دستگاه  و  شده 
 ”SCAN“ خواهد كرد. براي انتخاب يك سي دي، دكمه

را مجدداً فشار دهيد.
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 SCAN
راديو 

با استفاده از اين قابليت مي توانيد تمامي فركانس هاي 
يك باند )موج( يا ايستگاه هاي از پيش تنظيم شده را 

اسكن )جستجو و نظر اجمالي انداختن( نماييد. 
اسكن نمودن ايستگاههاي موجود در حافظه :

دكمه “SCAN” رافشار داده نگه داريد تا صداي بيپ 
به گوش برسد. راديو روي ايستگاههاي ذخيره شده در 
ايستگاه  به  از جابجا شدن  قبل  و  حافظه جابجا شده 
بعدي 5 ثانيه روي هر ايستگاه متوقف مي شود. براي 
فشار  مجدداً  را   ”SCAN“ دكمه  ايستگاه  يك  انتخاب 

دهيد. 
اسكن نمودن تمامي فركانس هاي يك باند )موج( :

دكمه “SCAN” را فشار داده و سريعاً رها نماييد شنيده 
شدن صداي بيپ به اين مفهوم است كه دكمه را بيش 
به اسكن كردن  اقدام  نگه داشته ايد و سيستم  از حد 

ايستگاههاي موجود در حافظه مي نماييد. 
در صورت سريع رها نمودن دكمه راديو اقدام به يافتن 
ايستگاه بعدي همان باند )موج( نموده و پس از 5 ثانيه 
توقف ايستگاه بعدي را جستجو مينمايد. براي انتخاب 

يك ايستگاه دكمه “SCAN” را مجدداً فشار دهيد. 

پخش كننده سي دي
تمامي  مي توانيد   - دارد  وجود  اسكن  عملكرد  دو 
يا  نموده  اسكن  را  سي دي  يك  درون  آهنگ هاي 
دستگاه  در  موجود  سي دي  هاي  همه  اول  آهنگ هاي 

را اسكن نماييد.
اسكن نمودن تمام آهنگ هاي درون يك سي دي :

نماييد.  دكمه اسكن “SCAN” را سريع فشرده و رها 
پيغام “SCAN” در صفحه نمايش ظاهر شده و دستگاه 
تمام آهنگ هاي درون سي دي در حال پخش را اسكن 
نگهداشتن بيش  بيانگر  بيپ  مي نمايد. شنيدن صداي 
از حد دكمه بوده،  و دستگاه تمامي سي دي هاي درون 

دستگاه را اسكن خواهد نمود.
فشار  مجدداً  را   ”SCAN“ دكمه  آهنگ  انتخاب  براي 
دهيد. در صورت اسكن تمام آهنگ هاي درون سي دي، 

عملكرد اسكن متوقف خواهد شد.
 فقط سي دي چنجر - 

درون  تمامي سي دي هاي  اول  آهنگهاي  اسكن كردن 
دستگاه :

دكمه اسكن “SCAN” را تا شنيدن بيپ فشار داده و 
نگهداريد. پيغام “SCAN.      ” در صفحه نمايش ظاهر 
پخش  را  بعدي  آهنگ سي دي  اولين  دستگاه  و  شده 
 ”SCAN“ خواهد كرد. براي انتخاب يك سي دي، دكمه

را مجدداً فشار دهيد.
در صورت اسكن تمام سي دي ها  عملكرد اسكن متوقف 

خواهد شد.

  SEEK . TRACK )جستجو/حركت به آهنگ بعدي 
يا قبلي( 

يا  بعدي  ايستگاه  فركانس  راديو  جستجو،  حالت  در 
قبلي را يافت و آنرا پخش مي نمايد.

براي جستجوي يك ايستگاه بصورت دكمه “     ” يا    
“      ” دكمه “ SEEK ”را فشرده و رها نماييد. براي 

يافتن كانالي ديگر كليد را مجدداً فشار دهيد.
نوار كاست

ديگري  آهنگ  به  مي توانيد  دكمه،  اين  از  استفاده  با 
بپريد. مي توانيد در يك حركت 9 آهنگ را رد كنيد.

 ”FF1“ دكمه را به سمت باال يا پايين فشار دهيد. پيغام
يا “REW1” در صفحه نمايش ظاهر خواهد شد.

تعداد  تا  را فشار دهيد  از دوطرف دكمه  سپس، يكي 
آهنگي كه مي خواهيد رد شود در صفحه نمايش ظاهر 
شود. در صورتيكه دكمه را 10 بار فشار دهيد، عملكرد 

رد كردن لغو خواهد شد.
هنگاميكه تعداد آهنگ هايي را كه مي خواهيد رد شود 
مي شماريد، بخاطر داشته باشيد كه آهنگ حاضر را نيز 
بشماريد. براي مثال، اگر مي خواهيد به دو آهنگ قبل 
گوش دهيد، دكمه را پايين نگهداريد تا “REW3” در 

صفحه نمايش ظاهر شود.



151

سمت  فشرده ايد،  نياز  از  بيش  را  دكمه  صورتيكه  در 
كاهش  آهنگ ها  تعداد  دهيد.  فشار  را  دكمه  ديگر 

خواهد يافت.
در صورتيكه شماره آهنگ هاي باقي مانده يك سمت 
از آنچه موردنظر شماست، باشد، آهنگ  كاست كمتر 

را نخواهيد يافت.
• بطور 	 دستگاه    ، اول  آهنگ  به  رسيدن  از  پس 

اتوماتيك همان سمت را مجدداً تكرار خواهد نمود.
• پس از رسيدن به پايان يك سمت، دستگاه بطور 	

اتوماتيك سمت ديگر را اجرا خواهد كرد.
آهنگ  يا  و  ديگر  سمت  پخش  براي  ثانيه   3 حداقل 
براي  عملكرد  اين  بر  عالوه  است.  نياز  مورد  بعدي 

صداهاي ضبط شده و كالسيك عملي نخواهد بود.
پخش سي دي 

با استفاده از اين دكمه مي توانيد به آهنگي ديگر گوش 
دهيد.

يكي از دو طرف دكمه را فشار دهيد تا شماره آهنگي 
كه مايليد به آن گوش دهيد در صفحه نمايش ظاهر 
حاضر  آهنگ  ابتداي  به  مايليد  صورتيكه  در  شود. 
برگرديد، يكبار به سرعت دكمه را به سمت پايين فشار 

دهيد.

نمايشگر ST )دريافت استريو(
حين دريافت كانال هاي استريو، راديو بطور اتوماتيك به 
وضعيت پخش كانال هاي استريو تغيير وضعيت خواهد 
ظاهر  نمايش  صفحه  در   ”ST“ وضعيت  اين  در  داد. 
خواهد شد. در صورتيكه سيگنال هاي دريافتي ضعيف 
شده، براي پيشگيري از ايجاد نويز توسط سيگنالهاي 
اتوماتيك ميزان دريافت كانال  ضعيف ، راديو به طور 
استريو را به ايستگاه قبلي كاهش مي دهد. در صورتيكه 
دريافت خيلي ضعيف شود. راديو از حالت پخش استريو 

بحالت پخش معمولي باز مي گردد.
نوار 

براي تغيير وضعيت از راديو يا پخش سي دي به پخش 
نوار كاست دكمه “TAPE” را فشار دهيد. در صورتيكه 
 ”TAPE“ دكمه  فشاردادن  با  باشد،  خاموش  سيستم 
سيستم روشن مي شود. در هر دو حالت بايد نواركاست 

در دستگاه قرار داشته باشد.
TUNE تغيير كانال

جهت  در  را  دريافتي، كليد  فركانس  افزايش  براي 
دريافتي،  فركانس  كاهش  جهت  و  ساعت  عقربه هاي 

كليد را در خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

نكاتي در مورد عملكرد سيستم صوتي

دريافت راديو 
از  كيلومتري   40 فاصله  تا  را   FM موج  برنامه هاي 
ايستگاه مي توان دريافت نمود. هنگامي كه در حال دور 
شدن از ايستگاه راديويي مي باشيد، ممكن است در اثر 
و  راديو  نمودن  تنظيم  به  مجبور  امواج  شدن  ضعيف 

افزايش صداي آن شويد. 
 ، مستقيم  امواج  از   FM باند  استفاده  دليل  به 
ساختمانهاي بلند يا كوهها و تپه ها ممكن است دريافت 
امواج را مسدود نمايند. اين موارد جزء ويژگيهاي عادي 
امواج FM بوده و دليل بر وجود عيب در راديو نمي باشد. 

 توجه 
سيستم  صحيح  عملكرد  از  اطمينان  حصول  براي 

صوتي :
• مراقب باشيد كه مايعات نوشيدني راروي سيستم 	

صوتي نريزيد.
• در 	  CD يا  كاست  نوار  به جز  قراردادن شيئي  از 

دستگاه خودداري نماييد.
• خودرو 	 نزديك  يا  داخل  همراه  تلفن  از  استفاده 

بلندگوهاي  در  پارازيت  بروز  باعث  است  ممكن 
اين  باشيد كه  توجه داشته  سيستم صوتي شود. 

مسئله دليل بروز عيب نمي باشد.
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مراقبت از دستگاه پخش كاست و نوارهاي كاست 
و  كاست  پخش  سيستم  كارايي  بهترين  براي حصول 

نوارهاي كاست:
هد و ديگر اجزاء نوار كاست را به صورت مرتب تميز 

نماييد. 
• باعث 	 نوار  حركت  مسير  يا  نوار  هد  بودن  كثيف 

نوار  شدن  جمع  يا  نوار  صداي  كيفيت  كاهش 
اين  كردن  تميز  براي  شيوه  آسانترين  مي شود. 
اجزاء استفاده از نوار پاك كننده هد مي باشد. )نوع 

مرطوب آن توصيه مي شود(
     از نوارهاي كاست با كيفيت باال استفاده نماييد. 

• از 	 زيادي  مشكالت  پايين  كيفيت  با  كاست  نوار 
ناهماهنگ  پخش  سرعت   ، ضعيف  صداي  قبيل 
نمايد.  مي  ايجاد  را  نوار  دائم  شدن  برگردان  و 
در  نوارها  نوع  اين  كه  است  ممكن  همچنين 

دستگاه گير كرده يا توسط دستگاه جمع شوند. 
• از مورد استفاده قرار دادن نوار كاست صدمه ديده 	

يا پيچيده يا نوار كاستي كه برچسب آن بلند شده 
باشد خودداري نماييد. 

• در صورتيكه به نوار كاست گوش نمي دهيد، آن را 	
در دستگاه باقي نگذاريد. رعايت اين نكته به ويژه 
اهميت  حائز  بيرون  هواي  بودن  گرم  شرايط  در 

مي باشد. 
• نور 	 از  بدور  و  آن  قاب  داخل  در  را  كاست  نوار 

مستقيم خورشيد نگهداري نماييد. 

• از مورد استفاده قرار دادن نوارهاي كاستي كه كل 	
از 100 دقيقه )50 دقيقه  آنها بيش  زمان پخش 
نوارهاي  نماييد.  باشد خودداري   ) براي هر طرف 
بيش  زمان پخش  با  استفاده شده در كاست هاي 
در  كه  است  ممكن  و  بوده  نازك  دقيقه   100 از 

دستگاه گير كرده و توسط دستگاه جمع شوند. 

مراقبت از دستگاه پخش CD و CD ها 
• بروز 	 به  منجر  مي تواند  باال  خيلي  حرارت  درجه 

روزهاي  در  گردد.  دستگاه  عملكرد  در  اختالل 
كولر   ،  CD به  كردن  گوش  از  قبل  گرم  خيلي 
خودرو را روشن نموده و فضاي داخلي خودرو را 

خنك نماييد. 
• مي تواند 	 ديگر  ارتعاشات  يا  جاده  اندازهاي  دست 

منجر به پرش در پخش CD شود. 
• پخش 	 دستگاه  داخل  به  رطوبت  نفوذ  صورت  در 

كردن  پخش  حال  در  دستگاه  اگر  حتي   ،CD
به گوش  كه هيچگونه صدايي  است  ممكن  باشد 
دستگاه  داخل  از  را   CD بروز،  صورت  در  نرسد. 
خارج نموده و صبر نماييد تا رطوبت نفوذ يافته به 

دستگاه خشك شود. 

  احتياط 

ليزري  نامرئي  اشعه  از   CD پخش  دستگاه هاي 
تابيدن  بيرون  به  صورت  در  كه  نمايد  مي  استفاده 

خطرناك مي باشد. 
از كاربرد و عملكرد صحيح دستگاه اطمينان حاصل 

نماييد.  
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• از 	 يكي  كه  نماييد  استفاده  هايي   CD از  فقط 
عالئم فوق روي آن حك شده باشد. محصوالت 
قيد شده در زير ممكن است در دستگاه پخش 

خودرو شما قابل پخش نباشد. 
CD  هاي غيرقابل كپي كردن 

CD - R )سي دي هاي قابل ضبط(
CD - RW )سي دي هاي قابل نوشتن(

 CD - ROM

 CD شكل هاي خاص

CD هاي شفاف و نيمه شفاف

CD هاي داراي كيفيت پايين 

CD هاي داراي برچسب
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• اين 	 بگيريد. رعايت  با دقت در دست  را  CD ها 
امر مخصوصاً حين قرار دادن در دستگاه ضروري 
خم  را  آن  و  بگيريد  را   CD هاي  لبه  مي باشد 
نكنيد. از لمس نمودن سطح CD به ويژه سمت 

درخشان آن خودداري نمايد. 
• ، سوراخ شدن 	 برداشتن  ، تاب  آلودگي ، خراش 

يا هر گونه آسيب ديگري ممكن است منجر به 
پرش از يك قسمت آهنگ يا تكرار بخشي از آن 
گردد )براي مالحظه سوراخ شدن ريز CD آن را 

به سمت نور بگيريد( 
• آن 	 نمي دهيد،  گوش  سي دي  به  كه  مواقعي  در 

 CD قاب  نموده و در داخل  از دستگاه خارج  را 
خورشيد  مستقيم  نور  و  گرما   ، رطوبت  از  بدور 

نگهداري نماييد. 

پرز  بدون   ، نرم  پارچه  از يك   CD براي تميز كردن 
كه به وسيله آب مرطوب شده است استفاده نماييد. 

پارچه را به صورت مستقيم و از مركز CD به سمت 
دايره اي  صورت  به  كردن  تميز  از   ( بكشيد  آن  لبه 
خودداري نماييد.( و سپس CD را با يك پارچه نرم 
بدون پرز ديگري خشك نماييد. از مورد استفاده قرار 

دادن تميز كننده هاي متداول خودداري نماييد. 

 توجه 
• از مورد استفاده قرار دادن CD هاي با شكل هاي 	

 CD شفاف،  نيمه  و  شفاف  CDهاي  مخصوص، 
كه  برچسب  داراي  يا  پايين  كيفيت  داراي  هاي 
نمونه هايي از انها در تصاوير صفحه قبل نشان داده 

شده است خودداري نماييد. 
• استفاده از چنين CD هايي ممكن است منجر به 	

بروز صدمه در دستگاه پخش CD يا چنجر شده 
يا اينكه CD ها در دستگاه گير كرده و نتوان آنها 

را خارج نمود. 
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1 . كليد انتخاب دريچه هاي خروجي هوا
2 . دكمه ايركانديشن )در برخي مدل ها(

3 . كليد كنترل دما
4 . كليد انتخاب ورودي هوا
5 . كليد انتخاب سرعت فن 

سيستم تهويه مطبوع جلو -
- كنترل هاي سيستم

      تيپ 1 )مجهز به بخاري(
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1 . كليد انتخاب دريچه هاي خروجي هوا
2 . دكمه ايركانديشن )در برخي مدل ها(

3 . كليد كنترل دما
4 . كليد انتخاب ورودي هوا
5 . كليد انتخاب سرعت فن 

       تيپ 2 )فاقد بخاري(
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كليد انتخاب جهش وزش هوا
هوا  خروج  جهت  موردنظر  دريچه هاي  انتخاب  براي 

كليد را بچرخانيد.
1 . از روبرو- در اين وضعيت هوا عمدتاً از دريچه هاي 

روي جلو داشبورد خارج مي شود.
2 . تهويه دوطرفه- در اين وضعيت هوا از دريچه هاي 
روي جلو داشبورد و كف )زيرپا( خارج خواهد شد.

3 .كف - دراين وضعيت خروج هوا عمدتاً از دريچه هاي 
كف خودرو خواهد بود.

4 .كف/ شيشه جلو- در اين وضعيت خروج هوا عمدتاً 
از دريچه هاي كف و زير شيشه جلو خواهد بود.

كليد انتخاب سرعت فن
و  راست  به سمت  را  كليد  فن  افزايش سرعت  براي 
براي كاهش سرعت فن كليد را به سمت چپ حركت 

دهيد.
كليد كنترل دما 

نوع 1-
براي تنظيم دما، براي افزايش دما )هواي گرمتر( كليد 
را به سمت راست و براي كاهش دما )هواي خنك تر( 

كليد را به سمت چپ بچرخانيد.
نوع 2-

مورد  خنك تر(  )هواي  دما،  كاهش  براي  كليد  اين 
استفاده قرار مي گيرد.

به سمت  را  كليد  خنك تر(  )هواي  دما  كاهش  براي 
راست بچرخانيد.

5 . شيشه جلو- در اين وضعيت خروج هوا عمدتاً از 
دريچه هاي زير شيشه جلو خواهد بود.

در اين حالت كليد انتخاب هوا ورودي را در وضعيت 
هواي تازه بيرون قرار دهيد.

انتخاب حالتي بين هر كدام از وضعيت ها امكان پذير 
است. در اين وضعيت ها جريان هواي خروجي از هر 
دو دريچه انتخابي و ميزان هواي خروجي هر دريچه 

ميانگين دو حالت انتخابي است.
الزم  تنظيمات  براي  بيشتر  جزئيات  از  اطالع  براي 
جريان  جهت  تنظيم   « مبحث  هوا  جريان  جهت 
هواي خروجي از دريچه ها« را در صفحات بعد مطالعه 

نماييد.
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انتخاب جهت هواي ورودي
براي انتخاب منبع هواي ورودي كليد را حركت دهيد.
1 . گردش مجدد هوا- در اين وضعيت هواي داخل 

اتاق مجدداً در اتاق خواهد چرخيد.
2 . هواي تازه بيرون- هواي تازه بيرون وارد خودرو 

خواهد شد.

دكمه A/C )در برخي مدل ها(
براي فعال كردن ايركانديشن )كولر(، دكمه “A/C” را 
فشار دهيد. چراغ نمايشگر روي دكمه “A/C” روشن 
خواهد شد. براي خاموش كردن كولر، دكمه را مجدداً 

فشار دهيد.
 2KD-FTV درخودروهاي مجهزبه موتور1KD-FTVيا 
درصورتيكه چراغ نمايشگر چشمك بزند، بيانگر وجود 
اتوماتيك  بطور  كولر  و  بوده  كولر  سيستم  در  نقص 

خاموش مي شود.
در اين مواقع، جهت تعمير و كنترل كولر به نمايندگي 

مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
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- نكات سودمند در رابطه با عملكرد سيستم 
• در صورتيكه پس از پارك خودرو زير آفتاب گرم 	

قصد استفاده از كولر را داريد، ابتدا چند دقيقه با 
شيشه هاي باز رانندگي نماييد. به اين ترتيب كه 
شرايطي  و  شود  خارج  خودرو  داخل  گرم  هواي 
فراهم مي نمايد كه سيستم تهويه مطبوع )كولر( 

بتواند سريعتر داخل خودرو را خنك نمايد. 
• اطمينان حاصل نماييد كه شبكه هاي ورودي هوا 	

به وسيله  واقع شده اند  كه در جلوي شيشه جلو 
برگ، برف و امثال آن مسدود نشده باشند. 

• درروزهاي مرطوب از دميدن هواي سرد به شيشه 	
سطوح  بين  دما  اختالف  نماييد،  خودداري  جلو 
گرفتن  بخار  به  منجر  شيشه  بيروني  و  داخلي 

شيشه خواهد شد. 
• براي فراهم شدن شرايط گردش كامل هوا در تمام 	

فضاي داخلي خودرو، فضاي زير صندليهاي جلو  
را خالي نگهداريد. 

• كانالها 	 پاك شدن  تسريع  براي  روزهاي سرد،  در 
ورودي هوا از برف و رطوبت به مدت يك دقيقه 
سرعت دمنده را در مقدار حداكثر قرار دهيد اين 
عمل مي تواند منجر به كاهش مقدار بخار گرفتگي 

شيشه شود. 
• حين رانندگي در جاده هاي خاكي تمام شيشه ها 	

را ببنديد.در صورتيكه پس از بستن شيشه ها هنوز 
داخل  به  خودرو  توسط  شده،  بلند  خاك  و  گرد 
انتخاب  كليد  مي شود  توصيه  مي شود،  كشيده 
هواي ورودي را در وضعيت FRESH )هواي تازه 
بيرون( قرار داده و كليد انتخاب سرعت دمنده را 

در وضعيتي غير از “OFF” قرار دهيد

- تنظيم جهت جريان هواي خروجي از دريچه ها
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در  ديگر  خودرو  يك  سر  پشت  صورتيكه  در   	
و  گرد  و  طوفاني  هواي  در  يا  خاكي  جاده  يك 
براي  توصيه مي شود  مي نماييد،  رانندگي  خاكي 
با  داخل خودرو  به  غبار  و  گرد  ورود  از  ممانعت 
انتخاب هواي ورودي در  قرار دادن موقت كليد 
وضعيت RECIRULATE )گردش مجدد( تمامي 

وروديهاي هواي بيرون را ببنديد. 

  احتياط 

از بخارگرفتن شيشه جلو، در هواي  براي پيشگري 
مه آلود بيرون، ورودي هواي بيرون را براي عملكرد 

خنك كنندگي كولر استفاده نكنيد.
تفاوت بين دماي بيرون و شيشه جلو مي تواند منجر 
به بخارگرفتن سطح داخلي شيشه جلو شده و ديد 

شما را از بين ببرد.

 توجه 
متوقف  باتري ها حين  از خالي شدن  پيشگري  براي 
از  را بيش  ايركانديشن )كولر(  بودن خودرو سيستم 

نياز روشن نگذاريد.

گرم كردن )بخاري( )فقط نوع 1) 
زير  مطابق  را  كنترلها   ، نتيجه  بهترين  براي حصول 

تنظيم نماييد. 

 ”OFF“ سرعت فن - هر سرعتي به جز
دما- به سمت WARM )گرم- محدوده قرمز( 

هواي ورودي- FRESH )هواي تازه بيرون( 
جهت وزش- كف )دريچه گرمكن زير پا (

كليدكولر -خاموش 

• براي گرم كردن سريع، چند دقيقه كليد انتخاب 	
 RECIRCULATE وضعيت  در  را  ورودي  هواي 
از  جلوگيري  براي  دهيد.  قرار  مجدد(  )گردش 
بخار گرفتن شيشه ها ، پس از گرم شدن داخل 
را در  انتخاب هواي ورودي  كليد  خودرو مجدداً 

وضعيت FRESH )هواي بيرون( قرار دهيد. 
• براي از بين بردن رطوبت و مه زدايي مي توانيد 	

كليد كولر “A/C” را فعال نماييد. 
• از 	 و  داخلي خودرو  فضاي  منظور گرم كردن  به 

بين بردن بخارات شيشه جلو، كليد انتخاب جهت 
جلو  شيشه  و  كف  گرمكن  وضعيت  در  را  وزش 

قرار دهيد. 

كولر )ايركانديشن(
براي حصول بهترين نتيجه، كنترل دما را مطابق زير 

تنظيم نماييد:
”OFF“ سرعت فن- هر سرعتي به

دما- به سمت COLD )محدود آبي(
هواي ورودي- هواي تازه بيرون 

كولر- روشن
• براي خنك كردن سريع، چند دقيقه كليد انتخاب 	

هواي ورودي را در وضعيت گردش مجدد هواي 
داخل خودرو قرار دهيد.

تهويه 
زير  مطابق  را  كنترل ها  نتيجه،  بهترين  براي حصول 

تنظيم نماييد :
نوع 1- 

”OFF“ سرعت فن- هر سرعتي به
دما- به سمت COLD )محدود آبي(

هواي ورودي- هواي تازه بيرون 
جهت وزش - از روبرو )جلو داشبورد(

كولر- خاموش
نوع 2- 

”OFF“ سرعت فن- هر سرعتي به
دماهواي ورودي- هواي تازه بيرون
دريچه هاي  ورودي- جلو داشبورد 

كولر- خاموش
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بخارزدايي
براي سطح داخلي شيشه جلو

براي حصول بهترين نتيجه،مطابق زير تنظيم نماييد :
”OFF“ سرعت فن- هر سرعتي بجز

دما- به سمت WARM)محدوده قرمز(براي گرم شدن 
     به سمت COLD )محدود آبي(براي خنك شدن 

Fresh هواي ورودي- هواي تازه بيرون
دريچه هاي خروجي – شيشه جلو  

كولر- روشن

• در روزهاي مه آلود، با رطوبت باال از دميدن هواي 	
تفاوت  نماييد.  خودداري  جلو  شيشه  به  سرد 
دماي بين سطح داخلي وخارجي شيشه منجر به 

بخارگرفتن شيشه جلو خواهد شد.

”OFF“ سرعت فن- هر سرعتي به
دما- به سمت گرم WARM )محدود قرمز(

هواي ورودي- هواي تازه بيرون 
دريچه هاي خروجي – شيشه جلو  

كولر- خاموش

• از 	 و  داخلي خودرو  فضاي  منظور گرم كردن  به 
بين بردن برفك و يخ از شيشه جلو، كليد انتخاب 
در وضعيت كف/ شيشه جلو  را  باد  جهت وزش 

قرار دهيد.

برفك و يخ زدايي )فقط نوع 1)
زدودن يخ و برفك از سطح بيروني شيشه جلو

براي حصول بهترين نتيجه مطابق زير تنظيم نماييد :



163

1 . كليد انتخاب دريچه هاي خروجي هوا
2 . كليد انتخاب ورودي هوا
3 . كليد كنترل سرعت فن

سيستم تهويه كمكي-
- كنترل هاي سيستم 
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كليد انتخاب جهش وزش هوا
هوا  خروج  جهت  موردنظر  دريچه هاي  انتخاب  براي 

كليد را بچرخانيد.
1 . از روبرو- در اين وضعيت هوا عمدتاً از دريچه هاي 

روي جلو داشبورد خارج مي شود.
2 . تهويه دوطرفه- در اين وضعيت هوا از دريچه هاي 
روي جلو داشبورد و كف )زيرپا( خارج خواهد شد.

3 .كف - دراين وضعيت خروج هوا عمدتاً از دريچه هاي 
كف خودرو خواهد بود.

4 .كف/ شيشه جلو- در اين وضعيت خروج هوا عمدتاً 
از دريچه هاي كف و زير شيشه جلو خواهد بود.

كليد انتخاب سرعت فن
و  راست  به سمت  را  كليد  فن  افزايش سرعت  براي 
براي كاهش سرعت فن كليد را به سمت چپ حركت 

دهيد.

5 . شيشه جلو- در اين وضعيت خروج هوا عمدتاً از 
دريچه هاي زير شيشه جلو خواهد بود.

در  را  ورودي  هوا  انتخاب  كليد  حالت  اين  در 
وضعيت هواي تازه بيرون قرار دهيد.

انتخاب حالتي بين هر كدام از وضعيت ها امكان پذير 
است. در اين وضعيت ها جريان هواي خروجي از هر 
دو دريچه انتخابي و ميزان هواي خروجي هر دريچه 

ميانگين دو حالت انتخابي است.
الزم  تنظيمات  براي  بيشتر  جزئيات  از  اطالع  براي 
جريان  جهت  تنظيم   « مبحث  هوا  جريان  جهت 
هواي خروجي از دريچه ها« را در صفحات بعد مطالعه 

نماييد.
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انتخاب جهت هواي ورودي
براي انتخاب منبع هواي ورودي كليد را حركت دهيد.
1 . گردش مجدد هوا- در اين وضعيت هواي داخل 

اتاق خودرو مجدداً در اتاق خواهد چرخيد.
2 . هواي تازه بيرون- هواي تازه بيرون وارد خودرو 

خواهد شد.

- تنظيم جهت جريان هواي خروجي از دريچه ها



166

- نكاتي سودمند دررابطه باعملكرد سيستم
• اطمينان حاصل نماييد كه شبكه هاي ورودي هوا 	

بوسيله  شده اند  واقع  جلو  شيشه  جلوي  در  كه 
برگ، برف و امثال آن مسدود نشده باشند.

• در 	 هوا  كامل  گردش  شرايط  شدن  فراهم  براي 
تمام فضاي داخلي خودرو، فضاي زير صندلي هاي 

جلو را خالي نگهداريد.
• حين رانندگي در جاده هاي خاكي تمام شيشه ها 	

را ببنديد.در صورتيكه پس از بستن شيشه ها هنوز 
داخل  به  خودرو  توسط  شده،  بلند  خاك  و  گرد 
انتخاب  كليد  مي شود  توصيه  مي شود،  كشيده 
هواي ورودي را در وضعيت FRESH )هواي تازه 
بيرون( قرار داده و كليد انتخاب سرعت دمنده را 

در وضعيتي غير از “OFF” قرار دهيد
• در 	 ديگر  خودرو  يك  سر  پشت  صورتيكه  در 

و  گرد  و  طوفاني  هواي  در  يا  خاكي  جاده  يك 
براي  توصيه مي شود  مي نماييد،  رانندگي  خاكي 
با  داخل خودرو  به  غبار  و  گرد  ورود  از  ممانعت 
انتخاب هواي ورودي در  قرار دادن موقت كليد 
وضعيت RECIRULATE )گردش مجدد( تمامي 

وروديهاي هواي بيرون را ببنديد. 

تهويه 
زير  مطابق  را  كنترل ها  نتيجه  بهترين  حصول  براي 

تنظيم نماييد :

”OFF“ سرعت فن- هر سرعتي به جز
هواي ورودي- هواي تازه بيرون 

دريچه هاي خروجي هوا – روبرو )جلو داشبورد(

 فيلتر سيستم تهويه مطبوع - 

برچسب اطالعات فيلتر سيستم ايركانديشن مشابه 
بيانگر  و  گرفته  قرار  داشبورد  جعبه  درون  تصوير 

نصب فيلتر مي باشد.
و  خاك  و  گرد  ورود  از  ايركانديشن  سيستم  فيلتر 
ديگر ذرات معلق بداخل خودرو از طريق دريچه هاي 

خروجي هوا جلوگيري مي نمايد.
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فيلتر سيستم ايركانديشن در پشت جعبه داشبورد 
قرار دارد.

در جعبه داشبورد را باز كرده و گيره هاي دو طرف   .1
داشبورد  تا جعبه  دهيد  فشار  را  داشبورد  جعبه 

آزاد شود.

- كنترل و تعويض فيلتر ايركانديشن 
هوا،  فيلتر  از  طوالني  استفاده  از  پس  است  ممكن 
فيلتر توسط مواد خارجي مسدود شود. درصورتيكه 
و گرمكن كاهش چشمگيري  كولر  از  هواي خروجي 
انتخاب  حين  كه  شرايطي  در  يا  و  مي دهد  نشان  را 
حالت هواي تازه بيرون، شيشه جلو به سرعت بخار 

مي گيرد، بايد فيلتر را تعويض نماييد.

فيلتر  ايركانديشن،  فيلتر  از  مناسب  نگهداري  براي 
را مطابق برنامه تعمير و نگهداري بازرسي و تعويض 
نگهداري  و  تعمير  برنامه  طبق  بر  را  فيلتر  نماييد. 
تعويض نماييد. )»برنامه تعمير و نگهداري تويوتا« در 

فصل 6 صفحه 257 را مطالعه نماييد(.
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4. فيلتر را بيرون كشيده و سطح آنرا بازرسي نماييد. 3.  پوشش فيلتر را مطابق تصوير بيرون بكشيد.2.  جعبه داشبورد را بيرون كشيده و خارج نماييد.
در صورت كثيف بودن آنرا تعويض نماييد.
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حين قراردادن فيلتر درون محفظه آن، دقت نماييد 
كه سرفلش ها به سمت باال باشد.

 براي اطالع 
فيلتر هوا بايد بطور صحيح در محل خود نصب گردد. 
استفاده  هوا  فيلتر  بودن  بيرون  را حين  ايركانديشن 
نكنيد. اين عمل منجر به ورود گرد و خاك به درون 
عملكرد  روي  بر  منفي  تأثير  نتيجه  در  و  سيستم 

ايركانديشن مي گردد.
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1. كليد اصلي 
براي روشن و خاموش كردن سيستم گرمكن عقب 

كليد را فشار دهيد.
2. كليد كنترل سرعت فن 

افزايش سرعت فن  براي تنظيم سرعت فن، جهت 
فن،  كاهش سرعت  و جهت  باال  به سمت  را  كليد 

كليد را به سمت پايين بكشيد.

سيستم گرم كن عقب
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1. كليد اصلي 
كولرعقب  سيستم  كردن  خاموش  و  روشن  براي 

كليد را فشار دهيد.
2. كليد كنترل سرعت فن 

فن  افزايش سرعت  فن جهت  تنظيم سرعت  براي 
كليد را به سمت راست و جهت كاهش سرعت فن، 

كليد را به سمت چپ بكشيد.

سيستم كولر عقب
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فيلتر هواي كولر عقب -

در  معلق  ذرات  ورود  از  پيشگيري  براي  فيلتر  اين 
هوا به داخل خودرو حين قرارداشتن ورودي هوا در 

حالت جريان مجدد مي باشد.
قرار  سقف  جلوي  شبكه هاي  در  كولر  هواي  فيلتر 
گرفته است وجود گرد و خاك بر روي فيلتر مي تواند 

منجر به كاهش عملكرد كولر عقب گردد.

نوع قابل جدا شدن 
براي برداشتن فيلتر هوا :

فشار  شده اند  مشخص  فلش  با  كه  را  گيره هايي   .1
دهيد تا صداي كليك را بشنويد و دريچه آزاد شود.

 نوع ثابت
فيلتر هوا را بصورت چشمي كنترل نموده و با استفاده 
از جاروبرقي تمام گرد و خاك را از سطح فيلتر بزداييد.

 توجه 
• نمي توانيد دريچه كنترل ورود هوا را برداريد.	
• پيش از تميزنمودن فيلتر هوا سوئيچ خودرو را در 	

وضعيت قفل “LOCK” قرار دهيد.
• كولر عقب 	 از  ميزان هواي خروجي  در صورتيكه 

به ميزان قابل توجهي كاهش يافته، ممكن است 
فيلتر هوا گرفته باشد، فيلتر را تميز كنيد.

- كنترل و تميز نمودن فيلتر هواي كولرعقب 
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تا  را فشار دهيد  با فلش  2. گيره هاي مشخص شده 
صداي كليك را بشنويد.

توجه 
• فيلتر هوا را از هم جدا نكنيد.	
• پيش از تميزنمودن فيلتر هوا سوئيچ خودرو را در 	

وضعيت قفل “LOCK” قرار دهيد.
• كولر عقب 	 از  ميزان هواي خروجي  در صورتيكه 

به ميزان قابل توجهي كاهش يافته ممكن است 
فيلتر هوا گرفته باشد، فيلتر را تميز كنيد.

2. فيلتر هوا را برداريد.
سطح فيلتر را بازرسي نماييد.

شده،  خاكي  و  گرد  كمي  فقط  فيلتر  صورتيكه  در 
مي توانيد با برعكس نمودن فيلتر و روشن كردن كولر 
روغنكاري  و  نشسته  را  فيلتر  هرگز  كنيد.  تميز  آنرا 

نكنيد.

براي نصب فيلتر هوا :
1. زائده ها را در سوراخ ها جا بزنيد.
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دريچه هاي خروجي هواي روي داشبورد

درصورتيكه پس از انجام تنظيمات نتيجه رضايت بخش 
را  داشبورد  جلو  روي  دريچه هاي  وضعيت  نمي باشد. 
يا  بازكرده  تصوير  مطابق  را  دريچه ها  نماييد.  كنترل 

ببنديد.

دريچه هاي خروجي روي سقف

A نوع

B نوع

در صورتيكه ميزان خروجي هوا به ميزان كافي نيست، 
دريچه هاي سقف را كنترل نماييد. دريچه را مي توانيد 

مطابق تصوير باز و بسته كنيد.
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فقط نوع  B- مي توانيد جهت خروج هوا را با چرخاندن 
دريچه روي سقف عوض كنيد.

سوئيچ افزايش دور موتور و ساسات

براي افزايش سرعت موتور كليد را فشار دهيد.
براي برگرداندن سرعت موتور به حالت عادي كليد را 

يكبار ديگر فشار دهيد.
از كليد براي روشن كردن گرمكن كمكي در شرايط 
بسيار سرد وقتي موتور روشن نيست استفاده نماييد.

در مواقع زير سيستم عمل نخواهد كرد :
• وقتي هواي بيرون گرم است.	
• وقتي مايع خنك كننده موتور گرم است )دماي 	

كاركرد عادي(
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ساعت

A تيپ

B تيپ

براي تنظيم ساعت به روش زير عمل نماييد :
1. دكمه سمت چپ را فشار داده و تا چشمك زدن 

صفحه نمايش نگهداريد.
2. زمان را تنظيم نماييد.

براي جلو كشيدن ساعت : دكمه سمت چپ را فشار 
دهيد.

را  راست  سمت  دكمه   : ساعت  كشيدن  عقب  براي 
فشاردهيد.

3. به مدت 5 ثانيه به كليد دست نزنيد.
در صورتيكه مايل به تغيير ساعت به مدت يك ساعت 

هستيد، دكمه سمت چپ را به سرعت فشار دهيد.
براي مثال حين فشاردادن دكمه سمت چپ اگر زمان 
تغيير   1:00 به  زمان  است،   1:29  –  1:01 بين 
خواهد كرد. در صورتيكه زمان بين 1:59 – 1:30 

مي باشد زمان به 2:00 تغيير خواهد كرد.
قرار   ”ON“ روشن  وضعيت  در  بايد  خودرو  سوئيدچ 
داشته باشد. صفحه نمايشگر نوع A ،10 دقيقه پس 
قراردادن سوئيچ خودرو وضعيت تجهيزات جانبي  از 

“ACC” يا قفل “LOCK” روشن خواهد ماند.
از  پس  شود،  قطع  ساعت  برق  منبع  صورتيكه  در 
ساعت  به  اتوماتيك  بطور  زمان  منبع،  مجدد  اتصال 

1:00 برمي گردد.

سيستم هشدار حركت به سمت عقب

1 . حسگرهاي عقب 
2 . حسگرهاي گوشه اي عقب

3 . حسگرهاي جلو
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براي روشن نمودن : كليد را فشار دهيد.
بصدا  هشدار  آژير  و  شده  روشن  نمايشگر  چراغ 

درخواهد آمد.
براي خاموش نمودن : كليد را مجدداً فشار دهيد.

و  بار بصدا درآمده  در مواقع زير، آژير هشدار چند 
عدم  بيانگر  كه  ماند  خواهد  روشن  نمايشگر  چراغ 

عملكرد صحيح سيستم است.
• زماني كه دما به شدت پايين باشد.	
• زماني كه حسگرها بدرستي عمل نكنند.	

براي  تويوتا  عقب  سمت  به  حركت  هشدار  سيستم 
هشدار نزديك شدن به موانع، بين خودرو و موانع، 
حين رانندگي با سرعت 10 كيلومتر در ساعت يا كمتر 
يا چراغ  آژيركشيدن  پارك خودرو توسط  در حالت 

زدن طراحي شده است.
وضعيت  در  خودرو  سوئيچ  هنگاميكه  سيستم  اين 

روشن “ON” قرار دارد، عمل خواهد كرد.
• )در 	 هنگاميكه  گوشه  و  عقب  حسگرهاي 

خودروهاي مجهز به گيربكس اتوماتيك( دنده در 
موقعيت “R” و )درخودروهاي مجهز به گيربكس 
معمولي( دسته دنده در موقعيت دنده عقب قرار 

گيرد، عمل خواهند كرد.
• در 	 دنده  دسته  هنگاميكه  جلو  حسگرهاي 

هر  در  اتوماتيك  گيربكس  به  مجهز  خودروهاي 
موقعيتي بجز “P” پارك و در خودروهاي مجهز 
به گيربكس معمولي آزاد شده باشد عمل خواهند 

كرد.

روشن  ممتد  بصورت  نمايشگر  چراغ  صورتيكه  در 
نمايندگي  به  خودرو  بازرسي  و  كنترل  براي  بماند، 

مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
اما  مي زند،  چشمك  نمايشگر  چراغ  صورتيكه  در 
يك  با  را  حسگرها  نمي شود،  شنيده  آژير  صداي 

پارچه نرم تميز كنيد.
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تعداد دفعات بصدا درآمدن آژير و چشمك زدن چراغ 
به فاصله بين حسگر و مانع بستگي دارد.

حسگرهاي عقب

حسگرهاي جلو و عقب

همزمان  خودرو  عقب  و  جلو  حسگرهاي  هنگاميكه 
مانع را تشخيص دهند و در صورتيكه يكي از حسگرها 
بصدا  ممتد  بطور  هشدار  آژير  باشد،   1 محدوده  در 

درخواهد آمد.
در  را  مانع  جلو  و  عقب  حسگر  دو  هر  صورتيكه  در 
سرعت  با  هشدار  آژير  دهند،  تشخيص   1 محدوده 

بيشتر بصدا درخواهد آمد.

چراغ نمايشگر 
و آژير هشدار

فاصله بين مانع و 
خودرو )A( به ميليمتر

به طور ممتد حدود350 ميليمتر 
يا كمتر

محدوده 1

متناوب 
)سريعتر(

 حدود 450-350
 ميليمتر

محدوده 2

متناوب 
)سريعتر(

 حدود 650-450
ميليمتر

محدوده 3

متناوب  حدود 1500-600
ميليمتر

محدوده 4

چراغ نمايشگر 
و آژير هشدار

فاصله بين مانع وخودرو 
)C,B( به ميليمتر

به طور ممتد حدود250 ميليمتر 
يا كمتر

محدوده 1

متناوب 
)سريعتر(

 حدود 375-250
 ميليمتر

محدوده 2

متناوب 
)سريعتر(

 حدود 500-375
 ميليمتر

محدوده 3
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1 . حسگرهاي گوشه ي جلو 
2 . حسگرهاي گوشه ي عقب

3 . حسگرهاي عقب

فواصل قابل تشخيص 

1500 ميليمتر  A : حدود   
500 ميليمتر  B : حدود   
500 ميليمتر C : حدود   

فواصل قابل تشخيص بنحو نشان داده شده در تصوير 
را  خودرو  اطراف  رانندگي  از  قبل  مي باشند.  محدود 
كنترل نموده و به آهستگي شروع به رانندگي نماييد.

  احتياط 

• سيستم هشدار حركت به سمت عقب تويوتا براي 	
كمك به پارك خودرو طراحي شده و جايگزيني 
با  رانندگي  حين  نيست.  راننده  عملكرد  براي 

توجه به مشاهدات خود تصميم بگيريد.
• يا 	 جانبي  تجهيزات  حسگر  وجود  محدوده  در 

اجسام ديگر را به خودرو متصل نكنيد. اين عمل 
سيستم  نادرست  عملكرد  باعث  است  ممكن 

شده و در نتيجه منجر به تصادف گردد.
• كار 	 صحيح  بطور  سيستم  خاص،  مواقعي  در 

را  خاصي  موانع  شدن  نزديك  خودرو،  و  نكرده 
ناحيه  هميشه  بنابراين  داد.  نخواهد  تشخيص 
اطراف خودرو را كنترل نموده و فقط با توجه به 

سيستم عمل نكنيد.
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در مواقع زير، سيستم بدرستي عمل نخواهد كرد :
• در مواقعي كه يخ، برف يا گل يا ديگر موانع روي 	

حسگر را پوشانده اند.
• زمانيكه خودرو در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم 	

به مدت طوالني پارك شده باشد.
• يا 	 ماسه اي  يا  پردست انداز  زمانيكه در جاده هاي 

در علف رانندگي مي كنيد.
• زمانيكه وسايلي مانند بوق خودروي ديگر، موتور 	

سيكلت هاي پر سر و صدا يا خودروهاي سنگين 
در اطراف خودرو قرار دارند.

• قرار 	 دوطرف  راديويي  آنتن  نزديكي  در  زمانيكه 
داشته باشند.

• زمانيكه باران يا قطرات آب بر روي حسگر قرار 	
گرفته باشيد.

• زمانيكه در سطح شيب دار رانندگي مي كنيد.	
• زمانيكه آنتن راديو يا گلگير نصب كرده باشيد.	
• نصب 	 بند  بكسل  خود  خودرو  روي  بر  زمانيكه 

كرده باشيد.

سيستم قادر به تشخيص موارد زير نيست :

• اجسام همانند سيم يا طناب با قطر كم.	
• كه 	 كوچك  خيلي  سطوح  با  تور  همانند  اجسام 

نتوانند امواج را منعكس كنند.
• اجسام همانند كتان يا برف كه امواج را به خود 	

جذب مي كنند.
• قرار گرفتن اشخاص در نزديكي خودرو )بسته به 	

لباسي كه بر تن دارد(.
• اجسام داراي لبه تيز	
• اجسام كوچك يا كوتاه 	
• سمت 	 به  آنها  بااليي  قسمت  كه  بلند  اجسام 

خودرو است.
• اجسام زير سپر خودرو 	
• اجسام بسيار نزديك خودرو 	

به  و  خودرو  بازرسي  و  كنترل  براي  زير  مواقع  در 
نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.

• زماني كه سپر آسيب ديده است.	
• زماني كه چراغ نمايشگر بطور ممتد روشن است.	

فندك و زيرسيگاري

فندك 
دهيد،  فشار  داخل  به  را  آن  فندك  از  استفاده  براي 
پس از داغ شدن به صورت خودكار از وضعيت فشرده 

خارج شده و آماده براي استفاده است. 
درصورت خاموش بودن موتور، براي استفاده از فندك، 

بايد سوئيچ موتور را در وضعيت “ACC” قرار دهيد. 
فندك را در وضعيت فشرده شده به داخل نگه نداريد. 
آن  معادل  يا  تويوتا  اصلي  فندك  از  تعويض  براي 

استفاده نماييد. 
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زيرسيگاري 
براي استفاده از زيرسيگاري آنرا بيرون بكشيد.

پس از تمام كردن سيگار خود، آنرا بطور كامل در زير 
سيگاري خاموش كنيد تا از وقوع آتش سوزي توسط 
ته سيگارهاي ديگر خودداري نماييد. پس از استفاده 

از زيرسيگاري در آنرا كامل ببنديد.
براي خارج نمودن زير سيگاري، زبانه هاي قفل كننده 

را به سمت پايين فشار داده و آنرا بيرون بكشيد.

  احتياط 

از  ناشي  جاني  صدمات  بروز  احتمال  كاهش  براي 
مورد  از  همواره پس  ناگهاني،  ترمزهاي  و  تصادفات 
استفاده قرار دادن زير سيگاري ، درپوش آن را كاماًل 

ببنديد.

جعبه داشبورد

براي باز كردن در داشبورد ، دستگيره آن را بكشيد.

  احتياط 

حين  در  جاني  صدمات  بروز  احتمال  كاهش  براي 
حين  در  همواره   ، ناگهاني  ترمزهاي  يا  تصادفات 

رانندگي در داشبورد را بسته نگه داريد.

جعبه هاي كمكي

نوع A )فاقد كيسه هواي سرنشين جلو(

B نوع
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، مطابق شكل در  از جعبه هاي كمكي  براي استفاده 
جعبه كمكي را باز كنيد.

  احتياط 

ازمورد  استفاده قراردادن جعبه كمكي به عنوان زير 
سيگاري خودداري نماييد. 

حين   ، جاني  صدمات   بروز  احتمال  كاهش  براي 
تصادف يا ترمزهاي ناگهاني ، همواره حين رانندگي 

در جعبه كمكي را بسته نگه داريد. 

ميز پشتي صندلي و جعبه كنسول

براي استفاده از ميز پشتي صندلي و جعبه كنسول، 
)براي  تا كنيد.  صندلي وسط جلو را به سمت پايين 
صندلي  كردن  »تا  مبحث  بيشتر  جزئيات  از  اطالع 
مطالعه  را   1-3 بخش   40 صفحه  در  جلو«  سرنشين 

نماييد(.
باز  آنرا  درپوش  كنسول،  جعبه  به  دسترسي  براي 

كنيد.

  احتياط 

براي پيشگيري از صدمات جسمي :
• بر روي ميز پشتي صندلي ننشينيد.	
• را 	 كنسول  جعبه  در  رانندگي  حين  هميشه 

ببنديد.

 توجه 
وسايل  قراردادن  از  صدمات،  از  پيشگيري  براي 

سنگين بر روي ميز خودداري نماييد.
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سيني كنسول وسط
براي استفاده از سيني آنرا بيرون بكشيد.

  احتياط 

وقوع  حين  جسمي  صدمات  احتمال  كاهش  براي 
تصادف و يا ترمزهاي ناگهاني، هميشه حين رانندگي 

جعبه كنسول و سيني آنرا بسته نگهداريد.

جاليواني ها

نوع A )جلو داشبورد(

نوع B )ميز پشتي صندلي(

جعبه كنسول وسط

جعبه كنسول وسط
حاليكه ضامن  در  كنسول،  جعبه  به  دسترسي  براي 
درپوش  مي كشيد،  باال  سمت  به  را  قفل  آزادكننده 

جعبه را بلند كنيد.



186

جا بطري ها

داخل در جلو

داخل در كشويي

نوع C )جعبه كنسول(   

نوع D )پشتي صندلي عقب(

جا ليواني ها به منظور نگهداشتن ايمن فنجان ها و يا 
قوطي هاي كوچك نوشيدني طراحي شده اند.

كامل  بطور  آنرا  جاليواني،  از  استفاده  براي   -A نوع 
بيرون بكشيد.

فشار  آنرا  دكمه  جاليواني،  از  استفاده  براي   -D نوع 
دهيد.

  احتياط 

• و 	 فنجان  بجز  ديگر  چيز  هر  قراردادن  از 
خودداري  جاليواني  درون  نوشيدني  قوطي  هاي 
نماييد. اين وسايل حين بروز تصادف يا ترمزهاي 
پرت  خودرو  اتاق  بداخل  است  ممكن  ناگهاني 

شده و منجر به صدمات جسمي شوند.
سوختگي  از  پيشگيري  براي  امكان  صورت  در 
بر روي فنجان هاي حاوي نوشيدني داغ درپوش 

قرار دهيد.
• نوع A و D : براي كاهش احتمالي بروز صدمات 	

جسمي حين رخ دادن تصادف يا ترمز ناگهاني، 
از  استفاده  عدم  صورت  در  رانندگي  حين 

جاليواني ها، آنها را بسته نگهداريد.
• پشتي 	 جاليواني،  از  استفاده  هنگام   :  B نوع 

صندلي وسط را در موقعيت عمودي قرار ندهيد.
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جاي بطري براي نگهداري محكم بطريها طراحي شده 
است.

  احتياط 

از مورد استفاده قرار دادن جاي بطري به منظورهاي 
ديگر خودداري نماييد. 

در  نامناسب  اشكال  و  اندازه ها  با  اشياء  دادن  قرار 
بروز  زمان  در  كه  است  ممكن  بطري  نگهدارنده 
آنها  شدن  پرت  به  منجر  ناگهاني  ترمز  يا  تصادف 
ديدن  باعث صدمه  و  اتاق سرنشين شده  به سمت 

سرنشينان گردد.  

 توجه 
دارنده  نگه  در  باز  در  بطري  يا  قوطي  دادن  قرار  از 
است محتويات  زيرا ممكن  نماييد.  بطري خودداري 

آنها به بيرون بپاشد. 

قالب هاي محكم كننده وسايل و بار

بدون صندلي هاي رديف دوم

با صندلي هاي رديف دوم

از  تصوير  مطابق  بار  و  وسايل  كردن  محكم  براي 
قالب هاي محكم كننده استفاده نماييد.

براي اطالع از پيشگيري هاي الزم حين بارگيري مبحث 
بارگيري« در صفحه 203  »پيشگيري هاي الزم حين 

فصل 2 را مطالعه نماييد.

  احتياط 

براي پيشگيري از صدمات جسمي جدي حين عدم 
استفاده از قالب هاي نگهدارنده وسايل و بار آنها را 

تا بزنيد.
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ميله جدا كننده اتاق

بجز مدل هاي با سقف بلند

مدل هاي با سقف بلند

ميله جداكننده اتاق براي جداكردن محدوده نشستن 
سرنشينان از محفظه بار مورد استفاده قرار مي گيرد.

پياده كردن ميله جداكننده 
1. انتهاي سمت راست ميله را به سمت باال فشار داده 
و با فشار دادن آن به سمت مركز، ميله را كوتاه نماييد.
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كپسول آتش خاموش كن

براي استفاده از كپسول آتش خاموش كن زير صندلي 
رديف دوم به دستورالعمل هاي زير توجه نماييد.

1.  نوار محكم كننده را باز نموده و آتش خاموش كن را 
بيرون بياوريد.

2.  انتهاي سمت چپ ميله را به سمت باال فشار داده و 
سپس ميله را پياده نماييد.

نصب ميله جداكننده 
1. انتهاي داراي تغييرات طول را در سمت راست قرار 

داده، جا بزنيد.
2. انتهاي ديگر ميله را در سمت چپ قرار داده و كل 

ميله را به سمت پايين فشار دهيد.

  احتياط 

پس از نصب ميله جداكننده اتاق، از قفل شدن ايمن 
آن در محل خود اطمينان حاصل نماييد.

 توجه 
حين نصب ميله جداكننده اتاق، فقط يك انتهاي آن 
ميله  به  عمل  اين  ندهيد،  فشار  پايين  سمت  به  را 

صدمه خواهد زد.
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3.  اهرم را پايين نگهداشته، سر آنرا به سمت منشا 2.  ضامن ايمني را بيرون بكشيد.
آتش نگهداريد. 

پس از استفاده، آتش خاموش كن را مجدداً بطور ايمن 
در محل خود قرار دهيد. در اولين فرصت ممكن، آنرا 

با كپسول نو تعويض نماييد. 

  احتياط 

آتش خاموش كن را بنحوي ايمن در محل قرار دهيد.
ترمزهاي  يا  تصادف  بروز  حين  اينصورت،  غير  در 
ناگهاني، كپسول از محل خود خارج شده، به اطراف 

پرتاب مي شود.

 توجه 
• از كپسول مجدداً استفاده نكنيد. پس از استفاده 	

در اولين فرصت ممكن آنرا با يك كپسول جديد 
تعويض نماييد.

• اصلي 	 محصوالت  از  فقط  كپسول،  تعويض  حين 
تويوتا استفاده نماييد.
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دستگيره هاي روي ستون جلو

روي  دستگيره هاي  از  جلو،  در  از  آسان  ورود  براي 
ستون جلو استفاده نماييد.

حين  جلو،  رديف  در  صندلي  سه  با  رانندگي  حين 
از  براي پيشگيري  رانندگي در جاده هاي پردست انداز 
ايجاد مزاحمت در رانندگي، از سرنشين صندلي وسط 

بخواهيد از دستگيره هاي جانبي استفاده نمايد.

كفپوش جلو

از كفپوش با اندازه مناسب استفاده نماييد. 
در صورتي كه كفپوش و موكت كف خودرو داراي دو 
خار  اتصال  براي  سوراخها  اين  مي باشند،  سوراخ  عدد 
شده  طراحي  موكت  و  كفپوش  كننده  تثبيت  قفل 
موكت كف  به  را  كفپوش  خارها  اين  وسيله  به  است. 
نصب خود  محل  در  را  خارها  و  نموده  متصل  خودرو 

قفل نماييد. 

  احتياط 

به هشدارهاي زير توجه نماييد. عدم رعايت موارد 
زير مي تواند منجر به لغزش كفپوش و ايجاد مزاحمت 
بروز  نتيجه  در  و  رانندگي  حين  پدال ها  حركت  در 

تصادفي گردد.
• كفپوش 	 روي  بر  كفپوش  صحيح  قرارگيري  از 

قرارگيري  و  صحيح  اندازه  همچنين  و  خودرو 
كفپوش بصورت رو به باال اطمينان حاصل نماييد.

• قبلي 	 كفپوش  روي  بر  كفپوش  دادن  قرار  از 
خودداري نماييد.
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دوره آب بندي  
در دوره آب بندي به نرمي رانندگي نموده و از رانندگي 

با سرعت باال اجتناب نماييد. 
ليكن  ندارد.  بندي پيچيده اي  فرآيند آب  خودرو شما 
پيروي نمودن از چند نكته ساده زير در Km 100 اوليه 
مي تواند منجر به كاهش هزينه هاي آتي و افزايش طول 

عمر خودرو شود :
• دادن 	 گاز  از  حركت  شروع  در  و  رانندگي  حين 

شديد اجتناب نماييد. 
• از باالبردن دور موتور اجتناب نماييد. 	
• سعي كنيد كه در Km 300 نخست از ترمزهاي 	

شديد پرهيز نماييد. 
• از 	 معمولي  دنده  جعبه  به  مجهز  خودروهاي  در 

راندن با سرعت كم در شرايطي كه جعبه دنده در 
دنده هاي باال قرار دارد خودداري نماييد. 

• از رانندگي طوالني مدت با سرعت ثابت )سرعت 	
كم يا زياد( خودداري نماييد. 

سوخت
انتخاب سوخت صحيح و مناسب براي عملكرد رضايت 

بخش موتور بسيار مهم مي باشد. 
شركت تويوتا صدمات وارده به موتور در اثر استفاده از 

سوخت نامناسب را گارانتي نمي نمايد. 
نوع سوخت 

موتور بنزيني -
در خودروهاي مجهز به مبدل كاتاليزوري سه منظوره : 

فقط بنزين بدون سرب استفاده نماييد. 
از  مي توانيد   : كاتاليزوري  مبدل  فاقد  خودروهاي  در 
بنزين بدون سرب يا بنزين سرب دار استفاده نماييد. 
باك  ورودي  دهانه،  اشتباه  بروز  از  جلوگيري  براي 
منظوره  سه  كاتاليزوري  مبدل  به  مجهز  خودروهاي 
بنزين هاي،  پمپ  سرشيلنگي  كه  مي باشد  كوچكتر 
اما  داد.  قرار  آنها  در  مي توان  را  سرب  بدون  بنزين 
بزرگتر  دار  سرب  بنزين  بنزين هاي  پمپ  سرشيلنگي 
بوده و در نتيجه نمي توان آنها را در دهانه ورود باك 

اين خودروهاي وارد نمود. 

 توجه 
از استفاده نمودن بنزين داراي سرب در خودروهاي 
مجهز به مبدل كاتاليزوري خودداري نماييد،زيرا باعث 
آاليندگي  كنترل  سيستم  صحيح  عملكرد  كاهش 
خودرو شده و همچنين منجر به افزايش هزينه هاي 

تعمير و نگهداري خودرو خواهد شد.  

موتور ديزل- فقط از سوخت ديزل استفاده نماييد.
عدد اكتان/ ستان سوخت 

موتور بنزيني-
باالتر  يا   91 آزمايشگاهي  اكتان  عدد  با  سوخت  از 

استفاده نماييد.
موتور ديزل-

از سوخت با عدد ستان 50 )ضريب ستان 45( يا باالتر 
استفاده نماييد.

استفاده از سوخت داراي عدد اكتان يا ستان كمتر از 
توصيه باعث بروز پديده خودسوزي )ضربه زدن( مداوم 
مي شود. در صورت تشديد يافتن، باعث بروز صدمات 

شديد در موتور خواهد شد.
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بروز پديده خودسوزي )ضربه زني( موتور . . .
 در صورتيكه حتي با استفاده از سوخت توصيه شده نيز 
بروز پديده خودسوزي )ضربه زني( در موتور را احساس 
ثابت  با سرعت  رانندگي  اينكه در حين  يا  مي نماييد، 
در جاده هاي هموار صداي مداوم ناشي از خودسوزي 
مجاز  نمايندگي  با  مي شنويد،  را  موتور  زني(  )ضربه 

تويوتا تماس حاصل نماييد. 
باال  يا  شتابگيري  حين  در  اوقات  گاهي  است  ممكن 
رفتن از مسيرهاي شيب دار پديده خودسوزي )ضربه 
زني( كمي را در كوتاه مدت احساس نماييد كه امري 

عادي بوده دليلي براي نگراني وجود ندارد.
 گنجايش باك

 70 ليتر 

  احتياط 

قبل از اقدام به روشن كردن موتور، زمين زير خودرو 
را بررسي نماييد. در صورت مالحظه نشتي سوخت، 
سيستم سوخت رساني آسيب ديده و نيازمند تعمير 
مي باشد. در اين صورت از روشن كردن مجدد موتور 

خودداري نماييد.

سيستم قطع سوخت پمپ بنزين 
)در خودروهاي بنزيني با سيستم كيسه هوا(

به منظور به حداقل رسيدن احتمال نشتي بنزين در 
حين از كار افتادن موتور يا فعال شدن ايربگ )كيسه 
هوا( در اثر بروز تصادف ، سيستم قطع سوخت پمپ 

بنزين ، سوخت رساني به موتور را متوقف مي نمايد. 
براي روشن كردن موتور ، پس از عملكرد سيستم قطع 
يا   ”ACC“ وضعيت  به  را  موتور  سوئيچ  ابتدا  سوخت، 
كردن  روشن  به  اقدام  سپس  و  برگردانده   ”LOCK“

موتور نماييد. 

استفاده از خودرو در كشورهاي خارجي 
در صورتيكه قصد رانندگي با خودروي تويوتاي خود 

در كشورهاي ديگر را داريد. 
اول قوانين مربوط به ثبت خودرو در كشور مربوطه را 

رعايت نماييد. 
كشور  آن  در  مناسب  سوخت  بودن  دسترس  از  ثانيًا 

اطمينان حاصل نماييد. 
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مبدل كاتاليزوري سه منظوره
)موتور بنزيني در برخي كشورها(

كنترل  وسيله  يك  منظوره  سه  كاتاليزوري  مبدل 
سيستم  در  كه  مي باشد  خروجي  گازهاي  آاليندگي 

اگزوز نصب مي شود. 
گازهاي  كاهش  كاتاليزوري  مبدل  نصب  از  هدف 

آالينده خروجي از خودرو مي باشد. 

  احتياط 

• در 	 اگزوز،  خروجي  گازهاي  بودن  داغ  دليل  به 
حين روشن بودن موتور افراد و مواد قابل اشتعال 

را از لوله اگزوز دور نگه داريد. 
• از رانندگي كردن ، درجا كار كردن موتور يا پارك 	

نمودن خودرو بر روي موادي كه ممكن است به 
آساني مشتعل شوند نظير علف خشك ، برگ ، 

كاغذ يا پارچه ، خودداري نماييد. 

 توجه 
ورود مقدار زيادي از گازهاي نسوخته )بنزين و هواي 
نسوخته( به داخل مبدل كاتاليزوري باعث داغ شدن 
بروز  باعث  كه  است  ممكن  و  شده  آن  حد  از  بيش 
خطر آتش سوزي گردد. براي جلوگيري از اين مسئله 

و صدمات ديگر نكات زير را رعايت نماييد: 
• فقط از بنزين بدون سرب استفاده نمايد. 	
• از ادامه رانندگي در شرايط كم بودن بيش از حد 	

سوخت باك خودداري نماييد. اتمام سوخت باعث 
بروز پديده احتراق ناقص در موتور شده و منجر 
مبدل  به  از حد  بيش  كاري  فشار  آمدن  وارد  به 

كاتاليزوري خواهد شد. 
• اجازه ندهيد كه موتور بيش از 20 دقيقه در حالت 	

درجا كار كند. 
• از باال بردن دور موتور خودداري نماييد. 	
• يا 	 دادن  هل  شيوه  به  خودرو  نمودن  روشن  از 

كشيدن خودداري نماييد. 
• از خاموش كردن )بستن( سوئيچ موتور در حين 	

حركت خودرو خودداري نماييد. 

• خوب 	 كاري  دروضعيت  را  خودرو  موتور  همواره 
نگه داريد. بروز عيب در سيستم الكتريكي موتور 
، سيستم جرقه الكترونيكي يا دلكويي يا سيستم 
دماي  حد  از  بيش  افزايش  باعث  رساني  سوخت 

كاري مبدل كاتاليزوري مي شد. 
• يا 	 مي شود  روشن  سختي  به  موتور  صورتيكه  در 

مرتباً خاموش مي شود ، در اسرع وقت خودرو را 
جهت كنترل به نمايندگي مجاز تويوتا ببريد. به  
خاطر داشته باشيد كه نمايندگي هاي مجاز تويوتا 
بيشترين آگاهي را در رابطه با خودرو شما و مبدل 

كاتاليزوري آن دارا مي باشند. 
• مبدل 	 صحيح  عملكرد  از  اطمينان  حصول  براي 

كاتاليزوري و كل سيستم كنترل آاليندگي ، بايد 
خودرو را بر اساس برنامه سرويس و نگهداري ، در 
فواصل معين مورد بازديدهاي ادواري قرار دهيد. 

)به صفحه 255 در فصل 6( رجوع نماييد. 
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مبدل كاتاليزوري سه منظوره
)موتور ديزل در برخي كشورها(

كنترل  وسيله  يك  منظوره  سه  كاتاليزوري  مبدل 
آاليندگي گازهاي خروجي مي باشد كه داخل سيستم 

اگزوز نصب مي شود. 
گازهاي  كاهش  كاتاليزوري  مبدل  نصب  از  هدف 

آالينده خروجي از خودرو مي باشد. 

  احتياط 

• در 	 اگزوز،  خروجي  گازهاي  بودن  داغ  دليل  به 
حين روشن بودن موتور افراد و مواد قابل اشتعال 

را از لوله اگزوز دور نگه داريد. 
• يا 	 موتور  كردن  كار  جا  در   ، كردن  رانندگي  از 

ممكن  كه  موادي  روي  بر  خودرو  نمودن  پارك 
است به آساني مشتعل شوند نظير علف خشك ، 

برگ ، كاغذ يا پارچه ، خودداري نماييد. 

 توجه 
ورود مقدار زيادي از گازهاي نسوخته )بنزين و هواي 
نسوخته( به داخل مبدل كاتاليزوري باعث داغ شدن 
بيش از حد آن شده و ممكن است كه باعث بروز خطر 
و  مسئله  اين  از  جلوگيري  براي  گردد.  سوزي  آتش 

صدمات ديگر نكات زير را رعايت نماييد: 
• فقط از سوخت ديزل استفاده نمايد. 	
• از ادامه رانندگي در شرايط كم بودن بيش از حد 	

سوخت باك خودداري نماييد. اتمام سوخت باعث 
بروز پديده احتراق ناقص در موتور شده و منجر 
مبدل  به  از حد  بيش  كاري  فشار  آمدن  وارد  به 

كاتاليزوري خواهد شد. 
• اجازه ندهيد كه موتور بيش از 20 دقيقه در حالت 	

درجا كار كند. 
• از باال بردن دور موتور خودداري نماييد. 	
• خوب 	 كاري  دروضعيت  را  خودرو  موتور  همواره 

نگه داريد. بروز عيب در سيستم الكتريكي موتور 
، سيستم جرقه الكترونيكي يا دلكويي يا سيستم 
دماي  حد  از  بيش  افزايش  باعث  رساني  سوخت 

كاري مبدل كاتاليزوري مي شد. 

• يا 	 مي شود  روشن  سختي  به  موتور  صورتيكه  در 
مرتباً خاموش مي شود ، در اسرع وقت خودرو را 
جهت كنترل به نمايندگي مجاز تويوتا ببريد. به  
خاطر داشته باشيد كه نمايندگي هاي مجاز تويوتا 
بيشترين آگاهي را در رابطه با خودرو شما و مبدل 

كاتاليزوري آن دارا مي باشند. 
• مبدل 	 صحيح  عملكرد  از  اطمينان  حصول  براي 

كاتاليزوري و كل سيستم كنترل آاليندگي ، بايد 
خودرو را بر اساس برنامه سرويس و نگهداري ، در 
فواصل معين مورد بازديدهاي ادواري قرار دهيد. 

)به صفحه 255 در فصل 6( رجوع نماييد. 



198

احتياط هاي مرتبط با دودهاي خروجي موتور

  احتياط 

• موتور 	 خروجي  دودهاي  نمودن  استنشاق  از 
گاز  حاوي  دودها  اين  نماييد.  خودداري 
مونواكسيد كربن مي باشند كه بدون رنگ و بدون 
بو بوده و كه مي تواند منجر به بيهوشي يا حتي 

مرگ گردد. 
• از سوراخ نبودن يا شل نبودن اتصاالت سيستم 	

اگزوز  سيستم  نماييد.  حاصل  اطمينان  اگزوز 
گردد.  واقع  بازديد  مورد  معين  فواصل  در  بايد 
برخورد  جايي  به  اگزوز  سيستم  كه  صورتي  در 
نمود يا اينكه متوجه بروز تغيير در صداي اگزوز 
قرار  بازديد  مورد  فوراً  را  اگزوز  سيستم  شديد، 

دهيد. 
• از روشن نگه داشتن خودرو در گاراژ يا محيط هاي 	

بسته به مدت زمان بيش از حد الزم جهت ورود 
نماييد. زيرا گازهاي خروجي  ، اجتناب  و خروج 
ايجاد  باعث  و  نبوده  خروج  به  قادر  خودرو  از 

وضعيت خطرناكي خواهند شد. 

• در 	 روشن  خودرو  در  مدت  طوالني  ماندن   از 
صورت  در  نماييد.  خودداري  پارك  وضعيت 
اجتناب ناپذير بودن اين امر اين كار را در محيط 
به  را  كولر  يا  بخاري  سيستم  و  داده  انجام  باز 
به  گونه اي تنظيم نماييد كه هواي محيط بيرون 

داخل اتاق خودرو وارد شود.
• در پشتي را حين رانندگي بسته نگه داريد. در 	

بندي(  آب  )غير  ورود  منفذ  داراي  يا  باز  پشتي 
خروجي  گازهاي  شدن  كشيده  درون  به  باعث 

اگزوز خواهد شد.
• درداخل 	 اگزوز  گاز  بوي  استشمام  صورت  در 

مقدار  ورود  از  اطمينان  حصول  براي  خودرو، 
باز  را  شيشه ها  خودرو  داخل  به  تازه  هوا  كافي 

نموده و در صندوق عقب را ببنديد. 
در صورتيكه حتي در هنگام عدم وجود خودرو 
ديگري در اطراف خودرو، بوي گازهاي اگزوز را 
استشمام مي نماييد خودرو  را در جهت كنترل 
به نمايندگي مجاز تويوتا ببريد. استنشاق مداوم 
گازهاي اگزوز مي تواند باعث مسموميت ناشي از 

آنها شده و منجر به مرگ شود. 

• طوالني 	 مدت  براي  خودرو  نگهداشتن  روشن  از 
در محيط هاي داراي توده هاي برفي يا حين بارش 
اطراف  در  برفي  توده هاي  نماييد.  خودداي  برف 
را  اگزوز  دود  موتور  بودن  روشن  حين  خودرو، 
خودرو  وارد  دور  اين  است  ممكن  و  كرده  جمع 
شود. ورود گاز مي تواند منجر به صدمات شديد 

جسمي و يا حتي مرگ گردد.
• را 	 خودرو  هميشه  خودرو  در  زدن  چرت  حين 

خاموش نگهداريد. در غير اينصورت ممكن است 
بطور اتفاقي اهرم دسته دنده را حركت داده، يا 
پدال گاز را فشار داده و منجر به بروز تصادف و 
يا آتش سوزي بدليل داغ شدن بيش از حد موتور 
در  خودرو  صورتيكه  در  اين،  بر  عالوه  گرديد. 
باشد، دود  پارك شده  نامناسب  با تهويه  مكاني 
شده،  خودرو  وارد  مي تواند  يافته  تجمع  اگزوز 
منجر به صدمات جسمي شديد و يا حتي مرگ 

گردد.
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نكاتي در مورد مصرف روغن موتور
عملكرد روغن موتور 

عملكرد روغن موتور ، روانكاري و خنك كاري داخل 
براي  موتور  نگهداري  در  اصلي  نقش  و  بوده  موتور 

كاركرد صحيح را ايفا مي نمايد. 
مصرف روغن موتور 

عادي  كاركرد  حين  در  موتور  روغن  مقداري  مصرف 
روغن  مصرف  داليل  مي باشد.  طبيعي  امر  يك  موتور 

در موتور سالم به شرح زير مي باشد :
• روغن براي روانكاري پيستونها ، رينگ هاي پيستون 	

و سيلندرها مورد استفاده قرار مي گيرد. در حين 
يك  پايين  سمت  به  سيلندر  در  پيستون  حركت 
اليه نازك روغن روي ديواره سيلندر باقي مي ماند.

حين  در  موتور  در  شده  توليد  زياد  منفي  فشار 
كاهش سرعت خودرو باعث مي شود كه مقداري 
روغن به داخل محفظه احتراق كشيده شود. اين 
ديواره  بر  مانده  باقي  روغن  نازك  فيلم  و  روغن 
دماي  وسيله  به  احتراق  فرايند  درحين  سيلندر 

زياد احتراق مي سوزند. 
• همچنين از روغن براي روانكاري ساق سوپاپهاي 	

ورودي )گاز( نيز استفاده مي شود، مقداري از اين 
روغن نيز به همراه هواي ورودي به داخل محفظه 
در  موجود  سوخت  با  و  مي شود  كشيده  احتراق 
گازهاي  باالي  دماي  مي سوزد.  احتراق  محفظه 
روانكاري  استفاده جهت  مورد  نيز روغن  خروجي 

ساق سوپاپهاي دود را مي سوزاند. 

گرانروي  به  موتور  توسط  شده  مصرف  روغن  مقدار 
)ويسكوزيته( روغن، كيفيت روغن و شرايط رانندگي 

بستگي دارد. 
با  رانندگي  شرايط  در  موتور  مصرفي  روغن  مقدار 
سرعت  متناوب  كاهش  و  افزايش  و  باال  سرعتهاي 
مي يابد.  افزايش  منفي(  و  مثبت  )شتابگيري  خودرو 
و سيلندرهاي  رينگ ها   ، پيستون ها  اينكه  به  توجه  با 
لذا  نشده اند  بندي  آب  كامل  طور  به  هنوز  نو  موتور 

موتور نو روغن بيشتري مصرف مي نمايد. 
مصرف روغن : حداكثر يك ليتر در هر 1000 كيلومتر

 هنگام بررسي مقدار روغن مصرف شده، توجه داشته 
و  باشد  شده  رقيق  روغن  است  ممكن  كه  باشيد 

تشخيص سطح حقيقي روغن مشكل شود. 
مورد  كوتاه  فواصل  در  مكرراً  خودرو  اگر  مثال  براي 
استفاده قرار گيرد و به صورت عادي نيز روغن مصرف 
نمايد،ممكن است كه پس از 1000 كيلومتر يا بيشتر، 
اين  ندهد.  نشان  روغن  در سطح  تغييري  روغن  گيج 
امر به دليل رقيق شدن تدريجي روغن توسط بنزين 
يا رطوبت مي باشد كه در نتيجه هيچگونه تغييري در 

مقدار روغن مشهود نخواهد بود. 
حركت  نظير   ، باال  سرعتهاي  با  خودرو  صورتيكه  در 
در بزرگراهها حركت نمايد عوامل رقيق كننده روغن 
تبخير مي شوند كه در نتيجه پس از رانندگي با سرعت 

باال مصرف روغن بيش از حد معمول نمايان خواهد شد. 

اهميت كنترل سطح روغن موتور 
صحيح  نگهداري  با  مرتبط  نكات  مهمترين  از  يكي 
بهينه  مقدار  در  موتور  روغن  سطح  حفظ  خودرو 
ايجاد  به گونه اي كه در وظيفه روغن خللي  مي باشد. 
نشود. لذا كنترل منظم مقدار روغن از اهميت ويژه اي 
كه  مي نمايد  توصيه  تويوتا  مي باشد. شركت  برخوردار 
در هر بار سوختگيري خودرو، سطح روغن موتور نيز 

مورد كنترل قرار گيرد. 

 توجه 
عدم توجه به كنترل منظم سطح روغن موتور مي تواند 
باعث وارد آوردن صدمات جدي به موتور در اثر كافي 

نبودن مقدار روغن شود. 

به  روغن  سطح  كنترل  نحوه  جزئيات  از  اطالع  براي 
“كنترل سطح روغن موتور” در صفحه 282 بخش 7-2 

رجوع نماييد.
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شمع با پوشش ايريديوم
)موتور بنزيني با مبدل كاتاليستي سه منظوره)

خودرو شما داراي شمع با پوشش ايريديوم مي باشد.

 توجه 
استفاده  ايريديوم  پوشش  داراي  شمع هاي  از  فقط 
نماييد. براي عملكرد مناسب و رانندگي نرم و راحت 

فواصل نشان داده شده در تصوير را پر نكنيد.

دو  با  هيدروليك  سيستم  يك  دوبل  ترمز  سيستم 
سيستم )مدار( مجزا مي باشد. در صورت بروز عيب در 
يكي از مدارها، مدار ديگر قادر به عملكرد خواهد بود. 
گرچه، در اين حالت پدال ترمز بايد با نيروي بيشتري 
خواهد  افزايش  نيز  گيري  ترمز  فاصله  و  شود  فشرده 
اين شرايط چراغ هشدار سيستم  در  يافت. همچنين 

ترمز روشن خواهد شد.

  احتياط 

سپر  روي  بر  همزمان  نفر  يك  از  بيش  دهيد  اجازه 
طراحي  نفر  يك  براي  فقط  پله  اين  بايستد.  عقب 

شده است.
هرگز حين ايستادن كسي بر روي سپر عقب اقدام 

به رانندگي نكنيد.

سيستم ترمز

بوستر ترمز 
نيروي  افزايش  براي  موتور  خالء  از   ، ترمز  بوستر 
ترمزگيري استفاده مي نمايد. در صورتي كه در حين 
رانندگي ، موتور خودرو خاموش شود شما مي توانيد 

با فشردن عادي پدال ترمز خودرو را متوقف نماييد.
توجه داشته باشيد كه خالء ذخيره شده فقط براي يك 

يا دو ترمز كفايت مي نمايد )نه بيشتر( 

  احتياط 

• را 	 ترمز  پدال  موتور،  شدن  خاموش  صورت  در 
ذخيره  پدال، خالء  فشردن  بار  هر  ندهيد  فشار 

شده را مصرف مي نمايد. 
• و 	 )عملكرد  ترمزي  نيروي كمكي  كه  در صورتي 

سيستم  هنوز  باشد،  رفته  بين  از  كاماًل  بوستر( 
توجه  بايد  بود.  خواهد  عملكرد  به  قادر  ترمز 
محكم تر  را  ترمز  پدال  بايد  كه  باشيد  داشته 
فاصله  همچنين  و  دهيد  فشار  عادي  حالت  از 

ترمزگيري نيز افزايش خواهد يافت. 

سيستم ترمز ضد قفل 
 (ABS به همراه چراغ هشدار(

سيستم ترمز ضد قفل به گونه اي طراحي شده است 
كه به صورت خودكار مانع قفل شدن چرخها در حين 
ترمزهاي ناگهاني يا ترمزگيري در سطوح لغزنده شود. 
اين سيستم به پايداري جهت خودرو و كارايي فرمان 

تحت شرايط ذكر شده كمك مي كند. 
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فعاليت  حين   :  ABS ترمز  پدال  فشردن  موثر  شيوه 
سيستم ترمز ضد قفل ممكن است لرزش پدال ترمز 
را احساس نموده و صدايي نيز به گوش برسد. در اين 
ضد  ترمز  سيستم  عملكرد  شرايط  تامين  براي  حالت 
قفل فقط پدال ترمز را محكم تر فشار داده و نگه داريد. 
براي توقف هاي ناگهاني از رها نمودن و فشردن مكرر 
)پمپ نمودن( پدال ترمز اجتناب نماييد، اين امر منجر 

به كاهش كارايي سيستم ترمز مي شود. 

در صورت رسيدن سرعت خودرو به حدود 10 كيلومتر 
در ساعت سيستم ترمز ضد قفل آماده عملكرد خواهد 
 5 تقريبي  مقدار  به  خودرو  سرعت   كاهش  با  و  شد 
كيلومتر در ساعت عملكرد سيستم متوقف خواهد شد. 
فشردن پدال ترمز در روي سطوح لغزنده جاده نظير 
درپوش كانالها ، ورقهاي فلزي محوطه هاي ساختمان 
سازي، اتصاالت پل ها و غيره در روزهاي باراني منجر 

به فعال شدن سيستم ترمز قفل خواهد شد. 
در حين روشن شدن موتور يا پس از شروع به حركت 
خودرو ممكن است حدود چند ثانيه يك صداي كليك 
موتور  محفظه  از  الكتريكي  موتور  عملكرد  صداي  يا 
حالت  شدن  فعال  مفهوم  به  كه  شود.  شنيده  خودرو 
خود كنترلي سيستم ترمز ضد قفل بوده و نشانه بروز 

عيب نمي باشد. 

احتمال   ، قفل  ضد  ترمز  سيستم  شدن  فعال  هنگام 
كه  باشيد  داشته  توجه  دارد.  وجود  زير  شرايط  بروز 

اين شرايط نشانه وجود عيب در سيستم نمي باشد:
• ممكن است صداي ناشي از عملكرد سيستم ترمز 	

ضد قفل شنيده شود و لرزشي در پدال ترمز ، بدنه 
خودرو و غربيلك فرمان احساس نماييد. همچنين 
ممكن است حتي پس از توقف خودرو نيز صداي 
الكتريكي از محفظه موتور خودرو  عملكرد موتور 

به گوش برسد. 
• در  انتهاي عملكرد سيستم ترمز ضد قفل ممكن 	

است پدال ترمز كمي به سمت جلو جابجا شود. 

  احتياط 

از تكيه نمودن بيش از حد به سيستم ترمز ضد قفل 
به  قفل  ضد  ترمز  سيستم  گرچه  نماييد.  خودداري 
هنوز  ليكن   ، مي نمايد  كمك  خودرو  كنترل  حفظ 
كردن،  رانندگي  دقت  با  نظير  رانندگي  مهم  نكات 
نسبت  ايمن  فاصله  و حفظ  مطمئنه  رعايت سرعت 
به خودرو جلويي بايد مورد رعايت قرار گيرند، زيرا 
نيز  قفل  ضد  ترمز  سيستم  فعاليت  وجود  با  حتي 
محدوديت هاي در پايداري خودرو و كارايي عملكرد 

غربيلك فرمان )فرمانپذيري( وجود دارد. 

در صورتي كه فشار وارده بر الستيكها بيش از قابليت 
آنها باشد ، يا در صورت بروز پديده هيدروپلينگ در 
حين رانندگي در باران ، سيستم ترمز ضد قفل قادر 
به كنترل خودرو نخواهد بود. توجه داشته باشيد كه 
سيستم ترمز ضد قفل براي كاهش فاصله ترمزگيري 
را  مطمئنه  سرعت  همواره  لذا  است.  نشده  طراحي 
رعايت نموده و  فاصله ايمن نسبت به خودرو جلويي 
فاصله  است  ممكن  زير  موارد  در  نماييد.  حفظ  را 
خودروهاي  با  مقايسه  در  شما  خودرو  گيري  ترمز 

فاقد سيستم ترمز ضد قفل بيشتر باشد: 
• رانندگي در جاده هاي ناهموار ، شني يا پوشيده 	

از برف
• رانندگي با الستيكهاي مجهز به زنجير چرخ 	
• رانندگي از روي پستي و بلندي نظير محل اتصال 	

جاده ها 
• يا 	 ناهموار  سطح  داراي  جاده هاي  در  رانندگي 

جاده هاي داراي اختالف سطح 
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هر چهار الستيك خودرو بايد با اندازه  ذكر شده و با 
فشار باد مناسب نصب شوند. سيستم ترمز ضد قفل 
، با استفاده از سنسورهاي سرعت مجزاي نصب شده 
تشخيص  را  خودرو  سرعت  مختلف  چرخهاي  روي 
ذكر  مشخصات  فاقد  الستيك  از  استفاده  مي دهد، 
شده ممكن است كه منجر به تشخيص غلط سرعت 
دوران چرخ شده و فاصله ترمزگيري را افزايش دهد. 

”ABS“ چراغ هشدار
چراغ   ”ON“ وضعيت  در  موتور  سوئيچ  قرارگيري  با 
روشن شده و در صورت عملكرد صحيح سيستم ترمز 
ضد قفل پس از چند ثانيه خاموش خواهد شد.. پس 
از آن در صورت بروز عيب در سيستم ، چراغ مجدداً 

روشن خواهد شد. 
هشدار  چراغ  بودن  خاموش  حين  در  صورتيكه  در 
قفل  ضد  ترمز  سيستم  هشدار  چراغ  ترمز  سيستم 
به  قادر  قفل  ضد  ترمز  سيستم  شود،  روشن   )ABS(
به  قادر  خودرو  معمول  ترمز  ليكن   ، نبوده  فعاليت 

عملكرد خواهد بود. 

وقتي كه چراغ هشدار “ABS” روشن شده ) و چراغ 
هشدار سيستم ترمز خاموش باشد( سيستم ترمز ضد 
در  قفل شدن چرخها  احتمال  و  بوده  فعال  غير  قفل 
حين ترمزهاي ناگهاني يا ترمزگيري در سطوح لغزنده 

جاده وجود دارد. 
بروز هر كدام از موارد زير نشانه وجود عيب در اجزايي 
مي باشد كه توسط سيستم چراغ هشدار مورد كنترل 
مجاز  نمايندگي  با  وقت  اسرع  در  لذا  ميگيرند  قرار 

تويوتا جهت سرويس خودرو تماس حاصل نماييد. 
• 	 ”ON“ وضعيت  در  موتور  سوئيچ  گيري  قرار  با 

)روشن( چراغ هشدار روشن نشود يا اينكه روشن 
باقي بماند. 

• در حين حركت خودرو چراغ هشدار روشن شود.	
فعاليت  حين  در  هشدار  چراغ  مختصر  شدن  روشن 

دليل بروز عيب نمي باشد. 
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سيستم كمكي ترمز 
)در برخي مدلها( 

، وقتي  به سيستم كمكي ترمز  در خودروهاي مجهز 
كه شما يك ضربه محكم به پدال ترمز اعمال نماييد، 
يك  به  نياز  عنوان  به  را  آن  ترمز  كمكي  سيستم 
كه  راننده اي  براي  و  داده  اضطراري  تشخيص  توقف 
نمي تواند پدال ترمز را محكم نگه دارد، ترمز قويتري 

را فراهم آورد. 
هنگاميكه شما يك ضربه محكم به پدال ترمز اعمال 
زمان  اين  در  مي پذيرد.  انجام  قويتري  ترمز  نماييد، 
گوش  به  موتور  محفظه  از  صدايي  كه  است  ممكن  
رسيده و لرزشي نيز در پدال ترمز احساس شود. اين 

شرايط نشانه بروز عيب نمي باشد. 

نشانگرهاي سايش لنت ترمز 

ترمزهاي ديسكي در حين  ترمز،  نشانگرهاي سايش 
سائيده شدن لنت هاي ترمز يك صداي زوزه مانندي 
ايجاد مي نمايند تا نياز به تعويض لنت  ها را هشدار 

دهند. 
از  ناشي  صداي  يك  رانندگي  حين  در  صورتيكه  در 
خراشيده شدن يا زوزه مانندي از چرخها به گوشتان 
رسيد، فوراً خودرو را جهت بازديد و تعويض لنت ها به 

نزديكترين نمايندگي مجاز تويوتا ببريد. 
در صورت شنيده شدن صداي هشدار از تداوم رانندگي 

خودداري نماييد. 
تداوم رانندگي بدون تعويض لنت ها باعث بروز صدمات 
پر هزينه به ديسك چرخ شده و همچنين براي توقف 
 ، با شرايط عادي  برابر  ترمزگيري  فاصله  ، در  خودرو 

پدال ترمز بايد با نيروي بيشتري فشرده شود. 

پيشگيري هاي الزم حين بارگيري
در حين چيدن بار در صندوق عقب نكات زير را رعايت 

نماييد: 
• حتي االمكان همواره بار و چمدانها را در صندوق 	

عقب قرار داده و از محكم بودن انها در محل خود 
اطمينان حاصل نماييد. 

• سعي نماييد كه باالنس وزني خودرو همواره حفظ 	
شود. براي حفظ باالنس وزني خودرو سعي نمايد 
قسمت  جلوترين  در  عقب  صندوق  در  را  بارها 

ممكن قرار دهيد. 
• ، از حمل 	 براي  صرفه جويي در مصرف سوخت 

اجسام سنگين غير ضروري خودداري نماييد. 

  احتياط 

• براي جلوگيري از لغزش بار به سمت جلو در حين 	
محل  در  بار  چيدن  و  دادن  قرار  از   ، ترمزگيري 
پشتي  از  باالتر  كه  به حدي  )صندوق عقب(  بار 
نماييد.  خودداري  گيرد  قرار  عقب  صندليهاي 
كف  به  نزديك  االمكان  حتي  را  بارها  و  اجسام 

خودرو قرار دهيد. 
• خوابانده 	 صندلي  روي  اشياء  قراردادن  از   

ناگهاني  ترمز  حين  اجسام  نماييد،  خودداري 
ممكن است به جلو پرتاب شوند.

• بار 	 محفظه  در  سوارشدن  اجازه  افراد  به  هرگز 
افراد طراحي  براي نشستن  اين محل  را ندهيد. 
نشده است. در صورت بروز تصادف يا ترمزهاي 

ناگهاني ممكن است افراد صدمه ببينند.
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• روي 	 در  اشياء  دادن  قرار  از  رانندگي  حين  در 
نماييد. زيرا ممكن است كه  داشبورد خودداري 
شده  راننده  ديد  ميدان  در  اختالل  بروز  باعث 
يا  خودرو  سريع  شتابگيري  حين  در  اينكه  يا 
در هنگام پيچيدن جابجا شده و مانع از كنترل 
همچنين  و  گردند  راننده  توسط  خودرو  صحيح 
صدمه  باعث  تصادف  حين  در  كه  است  ممكن 

ديدن سرنشينان شوند.

پله سپر عقب براي حفاظت از عقب خودرو و آسانتر 
نمودن بارگيري طراحي شده است.

پله سپر عقب

  احتياط 

• روي 	 بر  همزمان  نفر  يك  از  بيش  ندهيد  اجازه 
نفر  براي يك  فقط  پله  اين  بايستند.  سپر عقب 

طراحي شده است.
• عقب 	 سپر  روي  بر  كسي  ايستادن  حين  هرگز 

اقدام به رانندگي نكنيد.

برچسب سازنده مطابق تصوير در كنار محفظه موتور 
قرار گرفته است.

براي كنترل شماره شناسايي، پوشش دريچه دسترسي 
بيشتر  جزئيات  از  اطالع  )براي  كنيد.  باز  را  موتور  به 
)محفظه  موتور  به  دسترسي  سوراخ  درپوش  »مبحث 

موتور( « در صفحه 31 بخش 2-1 را مطالعه نماييد.
شما  خودرو  اوليه  شناسايي  شماره  برچسب  اين 
استفاده  مورد  مالكيت خودرو  ثبت  براي  كه  مي باشد 

قرار مي گيرد. 
متحده  امارات  بحرين،  عمان،  صعودي،  عربستان   :  *

عربي،قطر،كويت

و  چين  جز  )به  تويوتا  خودروي  شناسايي 
فارس  خليج  همكاري  شوراي  عضو  كشورهاي 

GCC* (- برچسب سازنده
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- شماره شناسايي خودرو
شناسايي  شماره   )VIN( خودرو  شناسايي  شماره 
موتور  درب  زير  در  كه  مي باشد  شما  خودرو  قانوني 

)مطابق تصوير( حك شده است.
اين شماره شناسايي اوليه از طرف كارخانه تويوتا است. 
اين شماره براي ثبت مالكيت خودرو مورد استفاده قرار 

مي گيرد.
برچسب  روي  بر   )VIN( خودرو  شناسايي  شماره 

سازنده نيز وجود دارد.

- شماره موتور

2TR-FE موتور

2KDFTV 1 وKD-FTV موتور



206

5L-E موتور

شماره شناسايي خودروي تويوت
خليج  همكاري  شوراي  عضو  كشورهاي  )در 
(VIN( شماره شناسايي خودرو-)*GCCفارس

شناسايي  شماره   )VIN( خودرو  شناسايي  شماره 
موتور  در  زير  در  كه  مي باشد  شما  خودرو  قانوني 

)مطابق تصوير( حك شده است.
اين شماره در سمت داخل ستون جلوي سمت چپ 
كه از خارج خودرو براحتي از درون شيشه جلو قابل 

ديدن است نيز حك شده است.)مطابق تصوير(
اين شماره شناسايي اوليه از طرف كارخانه تويوتا است. 
اين شماره براي ثبت مالكيت خودرو مورد استفاده قرار 

مي گيرد.

* : عربستان صعودي ، عمان ، بحرين ، امارات متحده 
عربي ، قطر ، كويت

شماره موتور بنحو زير بر روي بدنه موتور حك شده 
است.
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- سال ساخت و كشور مبدا

سال ساخت و كشور مبدا روي برچسب گواهي قانوني 
حك گرديده است.

- شماره موتور

2TR-FE موتور

2KD-FTV موتور

شماره موتور مطابق شكل روي بلوك بدنه موتور حك 
شده است.
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- شماره شناسايي خودرو 

شناسايي  شماره   )VIN( خودرو  شناسايي  شماره 
موتور  در  زير  در  كه  مي باشد  شما  خودرو  قانوني 

)مطابق تصوير( حك شده است.
اين شماره شناسايي اوليه از طرف كارخانه تويوتا است. 
اين شماره براي ثبت مالكيت خودرو مورد استفاده قرار 

مي گيرد.
برچسب  روي  بر   )VIN( خودرو  شناسايي  شماره 

سازنده نيز وجود دارد.

توضيح شماره شناسايي خودرو 
1 . ناحيه 
2 . كشور

3 . كارخانه سازنده 
4 . كد مدل

5 . شماره كنترل 
6 . سال ساخت 

7 . نقشه سرهم بندي 
8 . شماره توليد ترتيبي

از  شماره شناسايي خودرو )VIN( يك شماره مركب 
ايندكس سازندگان جهاني )WMI( توضيحات خودرو 

)VDS( و بخش شناسايي خودرو )VIS( مي باشد.
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- شماره موتور

شماره موتور بر روي بلوك بدنه موتور حك شده است.

سيستم تعليق )فنر بندي( و شاسي 

  احتياط 

تغيير فنرها   ، ارتفاع  تغيير  نظير  تغييراتي  ايجاد  از 
فنربندي  سيستم  در  غيره  و  قطعه  كردن  اضافه   ،
تاثيرات  بروز  باعث  نماييد.زيرا  اجتناب  شاسي  و 
باعث تضعيف  و  پايداري خودرو شده  خطرناكي در 

كنترل خودرو مي شوند.
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اقدامات پيش از روشن كردن موتور 
1 . پيش از ورود به خودرو اطراف آن را بازديد نماييد. 
2 . موقعيت صندلي، زاويه پيش بيني صندلي، ارتفاع 

پشت سري و زاويه غربيلك فرمان را تنظيم نماييد. 
3 . آينه هاي داخلي و جانبي )بيرون خودرو( را تنظيم 

نماييد. 
4 . تمامي درها را قفل نماييد. 

5 . كمربندهاي ايمني را ببنديد. 

نحوه روشن كردن موتور - 
a( قبل از استارت زدن 

1 . ترمز دستي را كاماًل بكشيد. 
خاموش  را  ضروري  غير  چراغهاي  و  تجهيزات   .  2

نماييد. 
3 . در خودروهاي مجهز به جعبه دنده معمولي : پدال 
كالچ را تا انتها فشرده و دسته دنده را در وضعيت 
خالص قرار دهيد. تا روشن شدن موتور پدال كالچ 
كالچ  پدال  صورتيكه  در  داريد.  نگه  و  فشرده  را 
موتور  ايمني  مكانيزم  باشيد،  نداده  فشار  كاماًل  را 

استارت مانع از استارت زدن خواهد شد. 
اهرم   : اتوماتيك  دنده  به  مجهز  خودروهاي  در     
انتهاي دنده )دسته دنده ( را در وضعيت “P” قرار 
دهيد. در صورتيكه در حين حركت خودرو، مجبور 
به روشن كردن مجدد موتور شديد دسته دنده را 
در وضعيت “N” قرار دهيد. مكانيزم ايمني موتور 
استارت، در وضعيت هاي ديگر دسته دنده مانع از 

استارت زدن خواهد شد. 
4 . فقط در خودروهاي مجهز به جعبه دنده اتوماتيك: 
پدال ترمز را فشار داده و تا لحظه حركت خودرو 

آن را فشرده نگه داريد. 
 

)b( روشن كردن موتور  
)موتور بنزيني(

قبل از روشن كردن موتور، از رعايت موارد ذكر شده در 
قسمت )a( اطمينان حاصل نماييد. 

شيوه عادي روشن كردن 
در  رفته  كار  به  ترتيبي  نقطه اي  چند  تزريق  سيستم 
الزم جهت  به سوخت  هوا  نسبت  شما،  موتور خودرو 
كنترل  خودكار  صورت  به  را  موتور  كردن  روشن 
را  گرم  يا  سرد  موتور  مي توانيد  شما  لذا  مي نمايدو 

مطابق فرايند زير روشن نماييد: 
بدون قرار دادن پا روي پدال گاز )بدون فشردن پدال 
گاز ( سوئيچ موتور را به وضعيت “START” چرخاندن 

و سپس رها نماييد. 
موتور بايد در حين رانندگي گرم شود. از گرم كردن در 
جاي موتور خودداري نماييد. براي فرايند گرم كردن 
به  موتور  كننده  خنك  مايع  دماي  رسيدن  تا  موتور، 
وضعيت عادي، در حين رانندگي دور موتور را به نرمي 

باال ببريد. 
در صورت خاموش شدن موتور  . . .

بر اساس روش صحيح ذكر شده در قسمت شيوه عادي 
روشن كردن، به سادگي موتور را روشن نماييد. 

در صورت روشن نشدن موتور . . .
فصل4   222 صفحه  در  خودرو«  نشدن  »روشن  به 

رجوع نماييد. 
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 توجه 
• باز 	 هر  براي  ثانيه   30 از  بيش  زدن  استارت  از 

كردن  داغ  به  منجر  كار  اين  نماييد.  خودداري 
موتور استارت و سيستم سيم كشي خواهد شد. 

• از باالبردن دور موتور سرد خودداري نماييد. 	
• موتور 	 يا  زدن مشكل شده  استارت  در صورتيكه 

به دفعات مكررخاموش مي شود سريعاً آن را مورد 
كنترل قرار دهيد.  

)b( روشن كردن موتور 
)موتور ديزل(

قبل از روشن كردن موتور، از رعايت موارد ذكر شده در 
قسمت )a( اطمينان حاصل نماييد.

روشن كردن عادي موتور 
1. سوئيچ خودرو را در وضعيت روشن “ON” قرار داده 
و روشن بودن چراغ نمايشگر پيش گرمكن موتور را 
كنترل نماييد تا خاموش شدن چراغ سوئيچ خودرو 

را در وضعيت “ON” نگهداريد.
2. در حاليكه پدال گاز را فشار مي دهيد با چرخاندن 
سوئيچ به وضعيت استارت “START” استارت بزنيد. 

پس از روشن شدن موتور سوئيچ را رها كنيد.
درجا  با  نه  و  شود  گرم  رانندگي  حين  بايد  موتور 
رانندگي  آرامي  به  موتور،  كردن  گرم  براي  كاركردن. 

كنيد تا دماي موتور به دماي عادي كاري برسد.

در صورت خاموش شدن موتور
روشن  قسمت  در  شده  ذكر  صحيح  روشن  براساس 
به  موتور،  دماي  گرفتن  درنظر  با  موتور  عادي  كردن 

سادگي موتور را روشن نماييد.
در صورت روشن نشدن موتور 

مبحث »روشن نشدن خودرو« در صفحه 222 فصل 4 
را مطالعه نماييد.

 توجه 
• باز 	 هر  براي  ثانيه   30 از  بيش  زدن  استارت  از 

كردن  داغ  به  منجر  كار  اين  نماييد.  خودداري 
موتور استارت و سيستم سيم كشي خواهد شد. 

• از باالبردن دور موتور سرد خودداري نماييد. 	
• موتور 	 يا  زدن مشكل شده  استارت  در صورتيكه 

به دفعات مكررخاموش مي شود سريعاً آن را مورد 
كنترل قرار دهيد.  
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پيشگيري هاي الزم حين خاموش كردن
موتورهاي مجهز به توربوشارژ

 (2KD-FTV 1 وKD-FTV موتورهاي(
پس از رانندگي با سرعت باال يا رانندگي طوالني و ... 
كه موتور تحت بار بيش از حد قرار مي گيرد، پيش از 
در  را  موتور  زير  مطابق جدول  موتور،  كردن  خاموش 

حالت كاركردن درجا قرار دهيد.
شرايط رانندگي و مدت زمان الزم براي كاركردن درجا

رانندگي معمول در شهر 
زمان كاركرد درجا- مورد نياز نيست

رانندگي با سرعت زياد
با سرعت حدود 80 كيلومتر در ساعت
زمان كاركرد درجا- حدود 20 ثانيه 

با سرعت حدود 100 كيلومتر در ساعت
زمان كاركرد درجا- حدود 1 دقيقه 

رانندگي در شيب هاي كوهستاني يا رانندگي مداوم با سرعت 
100 كيلومتردر ساعت

زمان كاركرد درجا - حدود 2 دقيقه

 توجه 
وارد  از  پس  موتور،  ديدن  صدمه  از  پيشگيري  براي 
خاموش  آنرا  بالفاصله  موتور  به  سنگين  بار  آوردن 

نكنيد.

بازديدهاي ايمني پيش از مسافرت 
شيوه  يك  مسافرت  از  پيش  ايمني  بازديدهاي  انجام 
ايده آل مي باشد. بازديدي چند دقيقه اي مي تواند منجر 
لذت  سفر  و  ايمني  برقراري  از  اطمينان  حصول  به 
با  اوليه  آشنايي  فقط  بازديد  انجام  براي  شود،  بخش 
خودرو و يك نگاه دقيق ضرورت دارد. در صورت تمايل 
نمايندگي هاي مجاز تويوتا، با كمال ميل و با كمترين 

هزينه اينكار را براي شما انجام مي دهند.

  احتياط 

محيط  يا  گاراژ  يك  در  را  بازديد  اين  صورتيكه  در 
كه  نماييد  حاصل  اطمينان  مي دهيد،  انجام  بسته 
محيط داراي تهويه كافي باشد زيرا گازهاي خروجي 

موتور سمي مي باشند. 

پيش از روشن كردن موتور 
بيرون خودرو 

الستيكها. )شامل الستيك زاپاس( فشار باد الستيكها 
را به وسيله فشار سنج كنترل نموده و انها را به دقت از 
نظر بريدگي، صدمه ديدن يا سايش بيش از حد مورد 

بررسي قرار دهيد.
مهره هاي چرخ ها. از شل نبودن و مفقود نشدن  مهره ها 

اطمينان حاصل نماييد. 
خودرو،  نمودن  پارك  از  پس  مدتي  مايعات.  نشتي 
زير خودرو را از نظر وجود نشتي بنزين، روغن، آب يا 
مايعات ديگر مورد كنترل قرار دهيد. )چكيدن آب از 

كولر پس از استفاده امري عادي مي باشد( 

چراغ ها . از عملكرد صحيح چراغ هاي جلو، چراغ ترمز، 
چراغ ها  ديگر  و  راهنما  چراغ هاي  عقب،  چراغ هاي 
اطمينان حاصل نمايند. همچنين جهت نور چراغ هاي 

جلو را كنترل نماييد.
سطح مايع خنك كننده.  از ميزان صحيح مايع خنك 
نحوه  از  اطالع  )براي  نماييد  حاصل  اطمينان  كننده 

عملكرد صفحه 286 بخش 2-7 را مطالعه نماييد(.
داخل خودرو

جك و آچار چرخ. از وجود جك و آچار چرخ در خودرو 
اطمينان حاصل نماييد. 

كمربندهاي ايمني . قفل شدن صحيح زبانه و قفل هاي 
كمربندها را كنترل نموده و اطمينان حاصل نماييد كه 

كمربندها عاري از پوسيدگي و سائيدگي باشند. 
صحيح  عملكرد  از  كننده.  كنترل  و  نشانگرها 
نشانگرهاي يادآور سرويس، چراغهاي نشانگر و گرمكن 

شيشه اطمينان حاصل نماييد. 
اطمينان  ترمز  پدال  خالصي  بودن  عادي  از  ترمزها. 

حاصل نماييد. 
اطمينان  يدك  فيوزهاي  وجود  از  يدك،  فيوزهاي 
حاصل نماييد. فيوزهاي يدك بايد تمامي ظرفيت هاي 
مختلف قيد شده در روي جعبه فيوز را پوشش دهند.

در محفظه موتور 
باتري ها و كابل ها، تمامي خانه هاي باتري ها بايد داراي 
مقدار كافي آب مقطر باشند. شل و سولفاته نبودن سر 
باتري ها و پوسته باتري را كنترل نماييد. قرار داشتن 
كابل ها و اتصاالت در شرايط مناسب را كنترل نماييد.
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سيم كشي، سيم كشي را از نظر صدمه ديدن، شل شدن 
يا قطع بودن سيم ها بازديد نماييد.

شلنگ هاي  و  لوله ها  سوخت،  شلنگ هاي  و  لوله ها 
اتصاالت  بودن  يا شل  نشتي  وجود  نظر  از  را  سوخت 

مورد كنترل قرار دهيد.
پس از روشن كردن موتور

وجود  احتمال  براي  را  اگزوز  صداي  اگزوز.  سيستم 
نشتي مورد كنترل قرار دهيد. در صورت وجود نشتي 
سريعاً اقدام به تعميرآن نماييد. )به احتياط هاي مرتبط 
با گازهاي خروجي موتور درصفحه 198 فصل 2 رجوع 

نماييد( 
در  و  نموده  خاموش  را  موتور  موتور.   روغن  سطح 
حاليكه خودرو در يك محل مسطح پارك شده است 
)براي  دهيد.  قرار  كنترل  مورد  را  موتور  روغن  سطح 

راهنمايي به صفحه 282 بخش 2-7 رجوع نماييد( 
حين رانندگي 

نشانگرها.  از عملكرد سرعت سنج و بقيه اندازه گيرها 
)درجه ها( اطمينان حاصل نماييد. 

ترمزها. در يك محل ايمن اقدام به ترمزگيري نموده 
و احتمال به يك طرف كشيده شدن خودرو در حين 

ترمزگيري را كنترل نماييد. 
مفقود  يا  نشتي  گونه  هر  وجود  ؟  معمول  غير  موارد 
هرگونه صداي  وجود  نماييد.  كنترل  را  قطعات  شدن 
غير عادي را بررسي نموده و در صورتيكه همه موارد 
صحيح به نظر مي رسد فكر خود را به مسافرت و لذت 

بردن از آن متمركز نماييد. 

نكاتي درمورد نحوه رانندگي درشرايط متفاوت 
• به 	 شديد،  بادهاي  و  طوفاني  هواي  در  همواره 

آهستگي رانندگي نماييد. زيرا باعث فراهم شدن 
شرايط كنترل بهتر خودرو خواهد شد. 

• از روي جدولهاي خيابان به آرامي عبور نموده و 	
در صورت امكان با زاويه نود درجه نسبت به خط 
طولي جدول از روي آن عبور نماييد. از عبور موانع 
بلند، اشياء داراي لبه تيز و ديگر موانع خطرناك 
جاده اي خودداري نماييد. عدم توجه به اين نكات 
ممكن است منجر به صدمه ديدن شديد الستيكها 

نظير تركيدن الستيك گردد.
• براي 	 بااليي ها،  سر  در  نمودن  پارك  هنگام 

را  جلو  چرخهاي  خودرو،  حركت  از  جلوگيري 
بچرخانيد تا با جدول لبه خيابان تماس پيدا كند 
. ترمز دستي را كشيده و در خودروهاي مجهز به 
وضعيت  در  را  دنده  دسته  اتوماتيك  دنده  جعبه 
“P” و در خودروهاي مجهز به جعبه دنده معمولي 
دسته دنده را در دنده يك يا دنده عقب قرار دهيد. 

در صورت لزوم پشت چرخها مانع قرار دهيد
• از ميان آب عميق ممكن 	 يا عبور  شستن خودرو 

يك  در  شود.  ترمزها  شدن  خيس  باعث  است 
دهيد،  فشار  آرامي  به  را  ترمز  پدال  خلوت  محل 
در صورتيكه احساس نموديد كه نيروي ترمزگيري 
شده اند.  خيس  ترمزها  احتماالً  نمي باشد،  عادي 
براي خشك كردن آنها، در حاليكه ترمز دستي را 
كشيده ايد با احتياط حركت نموده و پدال ترمز را 

به آرامي فشار دهيد. 

  احتياط 

پيش از شروع به حركت اطمينان حاصل نماييد   	
است  شده  فعال  غير  كاماًل  دستي  ترمز  كه 
)خوابيده است( و چراغ يادآوري آن نيز خاموش 

مي باشد. 
از ترك نمودن خودرو،  حين روشن بودن موتور   	
بدون حضور يك شخص ديگر خودداري نماييد. 

حين  در  ترمز  پدال  روي  بر  پا  دادن  قرار  از  •	
داغ  باعث  كار  اين  نماييد،  خودداري  رانندگي 
افزايش  و  لنت ها  ترمز، فرسايش بي دليل  شدن 

مصرف سوخت خواهد شد. 
هنگام پايين آمدن از يك سراشيبي طوالني، براي  •	

كاهش سرعت از دنده سنگين استفاده نماييد. 
حد  از  بيش  استفاده  كه  باشيد  داشته  خاطر  به  •	
از ترمزها باعث داغ شدن ترمزها و عدم عملكرد 

صحيح ترمز خواهد شد. 
حين گاز دادن، تعويض دنده به دنده باالتر، دنده  •	
مراقب  بسيار  لغزنده  ترمز در سطوح  يا  معكوس 
باشيد. ترمزهاي ناگهاني يا ترمز موتوري مي تواند 

منجر به سر خوردن يا چرخيدن خودرو گردد.

عمل  مطمئن  صورت  به  ترمزها  هنوز  صورتيكه  در 
نمي نمايند خودرو را به حاشيه جاده هدايت نموده و 
توقف نماييد و سپس براي دريافت كمك با نمايندگي 

مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
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  احتياط 

• ناگهاني 	 دادن  فرمان  و  شتابگيري  گيري،  ترمز 
در حين رانندگي در سطوح لغزنده ممكن است 
باعث لغزش الستيك شده و توانايي شما را در 
كنترل خودرو كاهش دهد كه در نتيجه منجر به 

بروز تصادف خواهد شد. 
• معكوس 	 دنده  مثل  موتور  دور  ناگهاني  تغيير 

تصادف  بروز  و  خودرو  لغزش  باعث  ناگهاني 
خواهد شد. 

• پدال 	 آرامي  به  آب،  چاله  ميان  از  عبور  از  پس 
ترمز  صحيح  عملكرد  از  تا  دهيد  فشار  را  ترمز 
لنت هاي  شدن  خيس  نماييد.  حاصل  اطمينان 
ترمز  صحيح  عملكرد  از  مانع  است  ممكن  ترمز 
لنت هاي  دراثر خيس شدن  در صورتيكه  گردد. 
ترمز يك سمت، در حين ترمزگيري خودرو  به 
فرمان  كنترل   در  و  شده  كشيده  سمت  يك 
بروز  به  ايجاد شده و ممكن است منجر  اختالل 

تصادف گردد. 

• از تداوم رانندگي عادي حين خيس بودن ترمزها 	
خودداري نماييد، در صورت خيس بودن ترمزها 
فاصله ترمزگيري افزايش يافته و در حين ترمز 
گرفتن ممكن است خودرو به يك سمت كشيده 
ترمز  ترمزها  بودن  خيس  حين  همچنين  شود. 
دستي نيز قادر به نگهداري كامل خودرو نخواهد 

بود.

رانندگي در باران  
رانندگي در سطوح لغزنده جاده 

در حين بارش باران به دقت رانندگي نماييد.
زيرا در اين شرايط وضوح ديد كاهش مي يابد، احتمال 
بخار گرفتگي وجود دارد و همچنين سطح جاده لغزنده 

خواهد شد. 
• جاده 	 سطح  لغزندگي  بارندگي،  شروع  ابتداي  در 

بيشتر مي باشد لذا با دقت زيادي رانندگي نماييد. 
• در حين رانندگي در بزرگراهها در هواي باراني از 	

ايجاد  دليل  به  زيرا  نماييد.  اجتناب  زياد  سرعت 
يك اليه آب در بين الستيك و سطح جاده امكان 

عملكرد صحيح فرمان و ترمز ميسر نمي باشد
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مواجه شدن با آبگرفتگي خيابان و جاده 
از رانندگي نمودن درجاده هايي كه پس از باران شديد 
يا موارد ديگر دچار آبگرفتگي گرديده است خودداري 
نماييد. زيرا ممكن است منجر به وارد آمدن صدمات 

شديد به خودرو گردد. 

 توجه 
باعث  است  ممكن  آبگرفته  هاي  جاده  در  رانندگي 
عيوب  بروز  همچنين  و  شده  موتور  شدن  خاموش 
الكتريكي  اجزاي  اتصالي  نظير  و  شديدي در خودرو 
اثر فرو رفتن در آب را در  و صدمه ديدن موتور در 

پي داشته باشد. 
دچار  جاده هاي  در  رانندگي  حين  در  صورتيكه  در 
آبگرفتگي خودرو نيز در آب فرو رفته است، خودرو را 
جهت كنترل عملكرد ترمزها، تغيير مقدار و كيفيت 
روانكاري  شرايط  دنده،  جعبه  روغن  موتور،  روغن 
و  تعليق  سيستم  اتصاالت  چرخها،  بلبرينگ هاي 
عملكرد تمامي اتصاالت و بلبرينگ مجاز تويوتا ببريد.  

نكاتي در مورد رانندگي در زمستان 
موتور  كننده  خنك  مايع  كه  نماييد  حاصل  اطمينان 

داراي ضد يخ كافي براي ممانعت از يخ زدگي باشد. 
يخ  يا ضد  تويوتا  طوالني  عمر  داراي  يخ  از ضد  فقط 
با پايه اتيلن گليكول با كيفيت باال كه فاقد سيلكات، 
عمر  تكنولوژي  داراي  و  بوده  بوران  و  آمينه  نيترات، 
طوالني اسيد آلي هيبريدي مي باشد، استفاده نماييد. 

يك  طوالني  عمر  با  هيبريدي  آلي  اسيد  با  يخ  )ضد 
تركيب از فسفاتهاي پايين و اسيدهاي آلي مي باشد( 

براي جزئيات مرتبط با انتخاب ضد يخ به كنترل سطح 
مايع خنك كننده موتور در بخش 2-7 رجوع نماييد. 

مايع خنك كننده داراي عمر طوالني تويوتا مخلوطي 
از 50 درجه سانتيگراد ضد يخ و 50 درجه سانتيگراد 
آب غير يونيزه )مقطر( مي باشد. اين مايع خنك كننده 
تا دماي 35- درجه سانتيگراد در برابر يخ زدن مقاومت 

مي نمايد. 

 توجه 
از آب خالي استفاده نكنيد.

وضعيت باتري و كابلها را مورد بررسي قرار دهيد
هواي سرد باعث كاهش كارايي باتري مي شود لذا براي 
اينكه باتري بتواند نيروي كافي براي استارت زدن در 
بايد در وضعيت بسيار  نمايد،  فراهم  را  فصل زمستان 
كنترل  نحوه   7-3 بخش  در  باشد  داشته  قرار  خوبي 
ظاهري باتري بيان گرديده است. نمايندگي هاي مجاز 
تويوتا و بيشتر تعميرگاه ها با كمال ميل آماده كنترل 

مقدار شارژ باتري مي باشند. 
اطمينان حاصل نماييد كه گرانروي  روغن موتور براي 

هواي سرد مناسب مي باشد. 
براي گرانروي )ويسكوزيته( روغن مورد توصيه به صفحه 
283 بخش 2-7 رجوع نماييد. استفاده از روغنهاي با 
ويسكوزيته باالي تابستاني، در ماههاي سرد سال باعث 
سخت روشن شدن موتور خواهد شد. در صورتيكه در 
رابطه با نوع روغن مورد استفاده مطمئن نمي باشيد، با 

نمايندگي  مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد. 
از يخ زدن قفل درها جلوگيري به عمل آوريد.

 براي جلوگيري از يخ زدن قفل ها به آنها ضد يخ قفل 
يا گليسيرين بپاشيد. براي بازكردن قفل يخ زده، قبل از 

جازدن كليد آن را گرم كنيد.
از مايع شيشه شوي حاوي ضد يخ استفاده نماييد. 

اغلب  و  تويوتا  مجاز  نمايندگيهاي  در  محصول  اين 
فروشگاههاي لوازم يدكي موجود مي باشد. براي اطالع 
از نحوه مخلوط كردن با آب، از دستور العمل كارخانه 

سازنده پيروي نماييد
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 توجه 
از استفاده كردن ضد يخ موتور يا هرگونه جايگزين 
ديگري براي مايع شيشه شوي خودداري نماييد. زيرا 
ممكن است كه باعث صدمه ديدن رنگ خودرو گردد.  

ترمز  از  دارد  وجود  زدگي  يخ  احتمال  كه  مواقعي  در 
دستي استفاده نكنيد.

را در وضعيت  پارك كردن خودرو دسته دنده  هنگام 
دنده  يا  يك  دنده  در  يا  اتوماتيك(  دنده  )جعبه   ”P“
عقب )جعبه دنده معمولي( قرار داده و پشت چرخهاي 
عقب مانع قرار دهيد. از مورد استفاده قرار دادن ترمز 
و  برف  كه  است  ممكن  زيرا  نماييد.  دستي خودداري 
يخ  دستي  ترمز  مكانيزم  اطراف  در  آب جمع شده  يا 
مشكل  با  دستي  ترمز  نمودن  آزاد  نتيجه  در  و  بزنند 

مواجه گردد. 
از تجمع برف و يخ در زير گلگيرها جلوگيري به عمل 

آوريد.
فرمانپذيري  گلگيرها،  زير  در  يخ  و  برف   جمع شدن 
رانندگي  حين  در  نمايد.  مي  اشكال  دچار  را  خودرو 
زير  و  نموده  توقف  گاه گاهي  زمستاني،  به  شرايط  در 

گلگيرها را مورد كنترل قرار دهيد. 
مي  رانندگي  كه  محلي  به  توجه  با  مي شود  توصيه 
نماييد برخي لوازم اضطراري را به همراه داشته باشيد. 
برخي از لوازمي كه در خودرو به همراه داشته باشيد 
عبارتند از زنجير چرخ، تيغه پاك كننده شيشه، كيسه 

شن يا نمك، بيل كوچك كابل رابط و امثال آن.

نحوه كاهش مصرف سوخت و 
افزايش طول عمر خودرو 

فقط  مي باشد.  ساده  بسيار  سوخت  مصرف  كاهش 
آهسته برانيد اين كار باعث افزايش طول عمر خودرو 
كاهش  مورد  در  موثر  نكته  چند  زير  در  مي شود.  نيز 
مصرف سوخت و كاهش هزينه هاي ناشي از تعميرات 

ذكر شده است: 
• فشار باد الستيكها را در فشارصحيح نگه داريد. 	

فشار كم باد الستيك باعث سايش الستيكها و افزايش 
مورد  در  راهنمايي  براي  شد.  خواهد  سوخت  مصرف 
رجوع   7-2 بخش   290 به صفحه  الستيكها  باد  فشار 

نماييد. 
• از حمل بارهاي غير ضروري در خودرو خودداري 	

به  بيشتري  فشار  اعمال  باعث  اضافي  بارهاي  نماييد. 
موتور شده و مصرف سوخت را افزايش مي دهد. 

• از طوالني نمودن زمان گرم كردن موتور در حين 	
كاركرد در جا خودداري نماييد. در مجرديكه كاركرد 
موتور نرم شد به آرامي شروع به حركت نماييد. توجه 
اين مدت  باشيد كه در روزهاي سرد زمستاني  داشته 

كمي طوالنيتر مي شود. 
• به 	 نياز  عدم  صورت  در   - اتوماتيك  دنده  جعبه 

قرار   ”D“ وضعيت  در  را  دنده  دسته  موتوري،  ترمز 
دنده  دسته  دادن  قرار  اتوماتيك(  دنده  )جعبه  دهيد 
در وضعيتي به جز “D” باعث افزايش مصرف سوخت 
مي شود )براي جزئيات بيشتر به “جعبه دنده اتوماتيك” 

در صفحه 128 بخش 7-1 رجوع نماييد( 
• به نرمي و به آرامي شتابگيري نماييد. از حركت با 	

زمان  و در سريعترين  نموده  ناگهاني خودداري  شتاب 
ممكن دنده را سبك نماييد

• از درجا كار كردن طوالني مدت موتور خودداري 	
نماييد. در صورتيكه در ترافيك نيستيد و قصد توقف 
طوالني مدت را داريد بهتر است موتور را خاموش نموده 

و مجدداً روشن نماييد. 
• موتور 	 دور  حد  از  بيش  افزايش  يا  مرده  دنده  از 

خودداري نماييد. از دنده مناسب با جاده اي كه در آن 
حركت مي كند استفاده نماييد. 

• خودداري 	 سرعت  مداوم  كاهش  و  افزايش  از 
رفتن  هدر  باعث  مكرر  حركتهاي  و  توقف  نماييد. 

سوخت خواهد شد. 
• از توقف و ترمزهاي غير ضروري خودداري نماييد. 	

زمان  و  سرعت  داريد.  نگه  ثابت  و  پيوسته  را  سرعت 
در  را  توقف  كمترين  كه  نماييد  تنظيم  گونه اي  به  را 
مسيرهايي  يا  باشيد  داشته  راهنمايي  چراغهاي  پشت 
داشته  كمتري  راهنمايي  چراغ  كه  نماييد  انتخاب  را 
باشند. براي اجتناب از ترمزهاي ناگهاني فاصله مناسب 
اين كار فرسايش  نماييد.  از خودروهاي ديگر را حفظ 

ترمزها را نيز كاهش مي دهد. 
• اجتناب 	 سنگين  ترافيك هاي  از  االمكان  حتي 

نماييد. 
• از قرار دادن پا بر روي پدال كالچ يا ترمز در حين 	

فرسايش  باعث  كار  اين  نماييد.  رانندگي خودداري 
سوخت  مصر  افزايش  و  لنت ها  شدن  داغ  زودرس، 

مي شود.
• در بزرگراهها سرعت را در حد متعادل نگه داريد 	

هر چه سريعتر برانيد مصرف سوخت نيز افزايش مي يابد 
و كاهش سرعت باعث كاهش مصرف سوخت مي شود. 
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• نگه 	 راستاي صحيح  در  را  جلو  چرخهاي  همواره 
داريد. از برخورد با جدول كنار خيابان اجتناب نماييد 
و در جاده هاي ناهموار سرعت را كاهش دهيد. تنظيم 
نبودن ميزان فرمان )زاويه چرخها( نه تنها باعث سايش 
سريعتر الستيكها مي شود بلكه باعث افزايش فشار وارده 

به موتور شده و باعث هدر رفتن سوخت خواهد شد. 
• زير خودرو را از گل و الي و غيره دور نگه داريد 	

اين كار نه تنها باعث كاهش وزن مي شود بلكه از زنگ 
زدگي ممانعت به عمل مي آورد. 

• بهترين 	 در  و  نموده  تنظيم  را  خودرو  همواره 
وضعيت نگه داريد. فيلتر هواي كثيف، تنظيم نبودن 
و گريس  )فيلر( سوپاپها، شمع هاي كثيف، روغن  لقي 
كثيف، ترمز تنظيم نشده و غيره را نيز افزايش خواهد 
داد. براي طوالني تر نمودن عمر مفيد قطعات و كاهش 
جدول  اساس  بر  را  نگهداري  اعمال  تمامي  هزينه ها 
تعمير و نگهداري زمان بندي شده انجام دهيد و توجه 
داشته باشيد كه اگر اغلب تحت شرايط سخت رانندگي 
مي نماييد خودرو نياز به سرويس و نگهداري سريعتري 

دارد. )صفحه 255 فصل 6 را مطالعه نماييد(

  احتياط 

را  موتور  سراشيبي،  از  آمدن  پايين  حين  هرگز 
موتور  بودن  خاموش  زمان  در  زيرا  نكنيد.  خاموش 
عملكرد  به  قادر  ترمز  بوستر  و  قدرت  پر  فرمان 
آاليندگي  كنترل  سيستم  همچنين  بود.  نخواهند 
بودن  روشن  زمان  در  فقط  موتور  خروجي  گازهاي 

موتور به صورت صحيح عمل مي نمايند. 
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 توجه 
كشيدن  دادن،  هل  روش  به  موتور  كردن  روشن  از 
خودداري نماييد. اين كار ممكن است باعث صدمه ديدن 
خودرو يا بروز تصادف حين روشن كردن موتور شود. 
در خودروهاي مجهز به مبدل كاتاليستي سه منظوره/ 
موتور  كردن  روشن  به  اقدام  نيز  كاتاليستي،  مبدل 
كاتاليستي  مبدل  نكنيد.  دادن كشيدن  روش هل  به 
گردد. آتش سوزي  به  منجر  كرده  داغ  است  ممكن 

به  عادي  سرعت  با  موتور  زدن،  استارت  حين  اگر 
چرخش در آمده ولي روشن نمي شود - 

در موتور بنزيني 
- SRS مدل هاي بدون سيستم كيسه هوا

كه  دارد  احتمال  موتور  نشدن  روشن  صورت  در   .1
موتور بر اثر استارت هاي مكرر خفه كرده باشد، براي 
موتور  كردن  روشن   )b(  « مبحث  بيشتر  جزئيات 

خفه شده« در صفحه 223 را مطالعه نماييد.
2. در صورتيكه موتور هنوز روشن نمي شود، احتماالً به 
تعمير يا تنظيم نياز دارد. با نمايندگي مجاز تويوتا يا 

تعميركاران حرفه اي تماس بگيريد.

روشن نشدن خودرو – 
)a( بررسي هاي ساده 

اطمينان  ابتدا  ساده  بررسي هاي  اين  انجام  از  پيش 
موتور  نمودن  روشن  صحيح  شيوه  كه  نماييد  حاصل 
نحوه   “ عنوان  تحت  بخش   212 صفحه  در  كه  را 
پيروي  را مورد  بيان شده است  نمودن موتور”  روشن 
قرار داده ايد و همچنين از وجود بنزين كافي در باك 
اطمينان حاصل نماييد. همچنين در صورتيكه خودرو 
روشن  از  ممانعت  سرقت  ضد  سيستم  به  مجهز  شما 
كردن موتور )ايموباليزر( مي باشد، براي روشن كردن 
به  اگر  نماييد.  آزمايش  نيز  را  ديگر  كليدهاي  موتور 
خودرو  نمودن  روشن  به  قادر  ديگر  كليدهاي  وسيله 
شديد بنابراين ممكن است كه كليد شما معيوب شده 
باشد. كليد را جهت كنترل و بررسي به نمايندگي مجاز 
روشن  به  قادر  كليدها  از  هيچكدام  اگر  ببريد  تويوتا 
ممانعت  سيستم ضد  احتماالً  نمي باشند  موتور  كردن 
اشكال شده  دچار  )ايموباليزر(  موتور  كردن  روشن  از 
تماس  تويوتا  نمايندگي مجاز  با  اين صورت  در  است. 
به  مجهز  )خودروهاي  كليدها   “ به   ( نماييد  حاصل 

ايموباليزر” در صفحه 11 بخش 2-1 رجوع نماييد( 
به  يا  نمي چرخد  موتور  زدن  استارت  حين  در  اگر 

آهستگي مي چرخد – 
محكم  و  بودن  تميز  نظر  از  را  باتري  ترمينالهاي   .  1

بودن مورد كنترل قرار دهيد. 
2 . اگر ترمينالهاي باتري سالم مي باشند، چراغ سقف 

)داخلي( را روشن نماييد. 

3. اگر چراغ روشن نشود، كم نور بوده و يا در هنگام 
خالي  باتري  شارژ  مي شود.  خاموش  زدن  استارت 
موتور  كمكي  باتري  بوسيله  مي توانيد  است.  شده 
جعبه  به  خودرو  صورتيكه  در  كنيد.  روشن  را 
مبدل  به  و  است  مجهز  معمولي  )گيربكس(  دنده 
دادن  هل  با  نيست.  مجهز  منظوره  سه  كاتاليستي 
موتور را روشن كنيد. در صورتيكه خودرو به جعبه 
يا مبدل كاتاليستي سه  اتوماتيك  دنده )گيربكس( 
منظوره مجهز است، نمي توانيد خودرو را هل دهيد. 
در خودروهاي ديزل در صورتيكه باتري بيش از حد 
خالي شود، نبايد به روش هل دادن موتور را روشن 
باتري  بوسيله  موتور  كردن  روشن   « مبحث  كنيد. 

كمكي« در صفحه 224 را مطالعه نماييد.
موتور  هم  باز  اما  هستند   OK چراغ ها  صورتيكه  در 
روشن نمي شود. براي تنظيم يا تعمير فوراً با نمايندگي 

مجاز تويوتا يا تعميركاران حرفه اي تماس بگيريد.
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- SRS در خودروهاي مجهز به سيستم كيسه هوا
جانبي  تجهيزات  وضعيت  در  را  خودرو  سوئيچ   .1
“ACC” يا قفل “LOCK” قرار دهيد و سعي كنيد 

دوباره استارت بزنيد.
كه  دارد  احتمال  موتور  نشدن  روشن  صورت  در   .2
موتور بر اثر استارت هاي مكرر خفه كرده باشد، براي 
موتور  كردن  روشن   )b(  « مبحث  بيشتر  جزئيات 

خفه شده« در صفحه 223 را مطالعه نماييد.
3. در صورتيكه موتور هنوز روشن نمي شود، احتماالً به 
تعمير يا تنظيم نياز دارد. با نمايندگي مجاز تويوتا يا 

تعميركاران حرفه اي تماس بگيريد.
خودروهاي مجهز به موتور ديزل

بزنيد،  را استارت  با باك خالي موتور  1. در صورتيكه 
احتماالً بايد قبل از استارت زدن هواگيري نماييد.

براي اطالع از جزئيات بيشتر مبحث »)c( هواگيري 
سيستم سوخت« در صفحه 223 را مطالعه نماييد.

2. در صورتيكه سيستم سوخت مشكلي ندارد، اما باز 
هم موتور روشن نمي شود. احتماالًَ موتور احتياج به 
يا  تويوتا  مجاز  نمايندگي  با  دارد.  تعمير  يا  تنظيم 

تعميركاران حرفه اي تماس بگيريد.

)b( روشن نمودن موتور خفه كرده  
استارت  اثر  در  احتماالً  نمي شود  روشن  موتور  اگر 

زدنهاي مكرر خفه كرده است. 
انتها فشار  تا  در صورت بروز در  حاليكه پدال گاز را 
داده ايد، سوئيچ را به وضعيت “START” چرخانده 
بزنيد. سپس عملكرد  استارت  ثانيه   20 به مدت  و 
خودكار  صورت  به  زدن  استارت  وضعيت  حفظ 
توانيد  را متوقف مي نمايد و شما مي  استارت زدن 
نمودن  روشن  در  مجدداً  گاز  پدال  فشردن  بدون 

موتور نماييد. 
در صورتيكه موتور روشن نشد چند دقيقه صبر نمودن 

و مجدداً سعي نماييد. 
در صورتي كه موتور هنوز روشن نمي شود احتماالً نياز 
به تنظيم يا تعمير دارد لذا با نمايندگي مجاز تويوتا 
يك تعميرگاه داراي صالحيت تماس حاصل نماييد. 

)c( هواگيري سيستم سوخت  
)موتور ديزل(

از  پس  است،  شده  ديزل  موتور  صورتيكه سوخت  در 
سوختگيري مجدد، موتور روشن نخوهد شد.

پايين  و  باال  به  پيچ مربوطه  با حركت  اين شرايط  در 
پمپ سوخت را هواگيري نماييد.

پيچ هواگيري بر روي فيلتر سوخت در محفظه موتور 
قرار گرفته است )صفحات 270 و 271 بخش 1-7 را 

مطالعه نماييد(.
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)d( روشن كردن موتور به وسيله باتري كمكي   
براي جلوگيري از وارد آوردن صدمات جاني يا صدمه 
ديدن خودرو در اثر تركيدن احتمالي باتري، سوختگي 
ديدن  صدمه  يا  الكتريكي  سوختگي  اسيد،  از  ناشي 
قطعات و اجزاي الكترونيكي دستورالعمل زير بايد به 

دقت مورد پيروي قرار گيرد. 

در صورتيكه از نحوه انجام اين كار مطمئن نمي باشيد 
توصيه مي شود كه از يك مكانيك مجرب خودرو يدك 

كش )بكسل( كمك بگيريد. 

  احتياط 

• باتري حاوي اسيدسولفوريك مي باشد كه سمي 	
و خورنده است. در حين روشن كردن موتور به 
استفاده  ايمني  عينك  از  كمكي  باتري  وسيله 
نموده و از پاشيدن شدن اسيد به پوست، لباسها 

و يا خودرو جلوگيري به عمل آوريد. 
• به 	 يا  شما  روي  به  اسيد  تصادفًا  صورتيكه  در 

لباس  سريعًا  شد،  پاشيده  شما  چشمان  داخل 
از تن خارج نموده قسمتهايي  را  به اسيد  آلوده 
از بدن را كه در معرض اسيد واقع شده است را 
با آب بشوييد. سپس به يك مركز پزشكي رجوع 
نماييد. در صورت امكان در مسير راه تا رسيدن 
به درمانگاه عمل شستشو را به وسيله آب و يك 

اسفنج يا پارچه ادامه دهيد. 

• به 	 جرقه  يا  شعله  نمودن  نزديك  صورت  در 
عادي  عملكرد  اثر  در  شده  متصاعد  گازهاي 
انفجار وجود  يا بروز  باتري احتمال آتش سوزي 
از  فقط  كمكي  باتري  از  استفاده  براي  لذا  دارد. 
كابلهاي استاندارد استفاده نموده و در حين اين 
كبريت  كردن  روشن  يا  از سيگار كشيدن  عمل 

خودداري نماييد. 

 توجه 
باتري كمكي بايد 12 ولت باشد . قبل از استارت زدن 
به وسيله باتري كمكي از 12 ولت بودن ان اطمينان 

حاصل نماييد.  

نحوه روشن كردن موتور به وسيله باتري كمكي 
1 . در صورتيكه باتري كمكي در خودرو ديگري نصب 
اطمينان حاصل  دو خودرو  تماس  عدم  از  مي باشد 
را  ضروري  غير  تجهيزات  و  چراغها  تمامي  نماييد. 

خاموش نماييد. 
باتري كمكي بايد داراي كيفيت يكسان يا باالتري از 
باتري اصلي را دارا باشد. در غير اين صورت امكان 

روشن كردن موتور مشكل خواهد بود. 
در صورتيكه قادر به روشن كردن موتور نشديد،ابتدا 
باتري كمكي را چند دقيقه شارژ نماييد. )با روشن 

كردن خودرو دوم( 
2 . در صورت لزوم تمامي درپوش هاي باتري كمكي و 
باتري اصلي را باز نموده و بر روي باتريها يك پارچه 
صدمات  بروز  انفجار،  احتمال  عمل  )اين  بكشيد. 

جاني و سوختگي را كاهش مي دهد( 
كمكي  باتري  داراي  خودرو  موتور  صورتيكه  در   .  3
خاموش مي باشد، ان را روشن نموده و اجازه دهيد 
زدن  استارت  انجام  حين  در  كند.  كار  دقيقه  چند 
دور  دوم  گاز خودرو  پدال  فشردن  با كمي  كمكي، 
دقيقه  در  دور   2000  rpm حد  به  را  ان  موتور 

برسانيد. 
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4 . كابلهاي رابط را به ترتيب مراحلa، b، c، d متصل 
نماييد. 

   a . گيره كابل رابط مثبت )ترمز( را به ترمينال مثبت 
)+( باتري تخليه شده متصل نماييد. 

به  را  )ترمز(  مثبت  رابط  كابل  ديگر  سر  .گيره   B  
ترمينال مثبت )+( باتري كمكي اتصال دهيد. 

c . گيره كابل رابط منفي )سياه( را به ترمينال منفي 
)-( باتري متصل نماييد. 

d . گيره سر ديگر كابل رابط منفي )-( را به يك نقطه 
ثابت فلزي فاقد رنگ از خودرو داراي باتري تخليه شده 

متصل نماييد. 
شده  داده  نشان  تصوير  در  توصيه  مورد  اتصال  نقطه 

است: 

2TR-FE نقطه اتصال در موتور

1KD-FTV نقطه اتصال در موتور



226

2KD-FTV نقطه اتصال موتور

5L-E نقطه اتصال موتور

از متصل نمودن كابل به قطعاتي كه در حين استارت 
زدن موتور حركت مي نمايند خودداري نماييد. 

  احتياط 

بروز  از  اجتناب  براي  كابلها،  نمودن  وصل  حين  در 
باتري ها خودداري  از خم شدن روي  صدمات جاني 
يا  كابل ها  تماس  باعث  است  ممكن  زيرا  نماييد. 
ترمينال  جز  به  ديگري  نقطه  هر  يا  بدنه  با  گيره ها 

صحيح شويد.  

5 . در حالي كه كابلها متصل مي باشند با كمي فشار 
را به حدود  پدال گاز خودرو كمكي دور موتور آن 
2000 دور در دقيقه برسانيد و به اين شيوه حدود 

5 دقيقه باتري تخليه شده را شارژ نماييد. 
از  و پس  نماييد  روشن  معمول  با شيوه  را  موتور   .  6
با كمي فشردن پدال گاز دور  روشن نمودن موتور 

آن را به 2000 دور در دقيقه برسانيد. 
وصل  ترتيب  بر عكس  دقيقاً  و  دقت  به  را  كابلها   .  7
نمودن، جدا نماييد : ابتدا كابل منفي و سپس كابل 

مثبت را جدا نماييد. 
بياندازيد  را دور  باتري ها  پارچه هاي روي  با دقت   .  8

زيرا ممكن است كه به اسيد آغشته شده باشند. 

9 . در صورتي كه درپوش باتري ها را باز كرده ايد، آنها 
را دوباره ببنديد. 

   در صورتيكه علت تخليه شارژ باتري مشخص نيست، 
و به عنوان مثال )روشن باقي ماندن چراغها( باتري 
را در نمايندگي مجاز تويوتا مورد بررسي قرار دهيد. 

در صورتيكه اولين استارت موفقيت آميز نبود . . .
محكم بودن اتصاالت وگيره هاي كابلهاي رابط را مورد 
را در  از شارژ  تخليه  باتري  قرار دهيد. مجدداً  كنترل 
دقيقه  چند  مدت  به  مي باشند  متصل  كابلها  حاليكه 
شارژ نماييد و سپس مجدداً موتور را با شيوه معمول 

روشن نماييد. 
براي  نبود،  استارت موفقيتآميز  در صورتي كه مجدداً 
تويوتا مراجعه  به نمايندگي مجاز  باتري خالي  كنترل 

نماييد.
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خاموش شدن موتور حين رانندگي 
اگر موتور حين رانندگي خاموش شد . . .

1. در حاليكه خودرو را در مسير مستقيم هدايت نموده 
و در يك محل ايمن توقف نماييد.

2. فالشرها را روشن نماييد.
3. موتور بنزيني- در خودروهاي بدون سيستم كيسه 
به  اقدام  ديزل، مجدداً  موتورهاي  در  و   SRS هواي 

استارت زدن نماييد.
سيستم  به  مجهز  خودروهاي  در   - بنزيني  موتور    
كيسه هواي SRS -  سوئيچ خودرو را در وضعيت 
قرار   ”LOCK“ قفل  يا   ”ACC“ جانبي  تجهيزات 

دهيد، مجدداً اقدام به استارت زدن نماييد.
»روشن  مبحث  نمي شود  روشن  موتور  درصورتيكه 
را  بخش  همين  در   222 صفحه   در  خودرو«  نشدن 

مطالعه نماييد.

  احتياط 

در حين خاموش بودن موتور، نيروي كمكي ترمزها و 
فرمان قادر به عملكرد نبوده و كنترل فرمان و ترمز 

كردن سخت تر از وضعيت معمول خواهد بود.   

عدم امكان افزايش دور موتور )موتور بنزيني(
نيابد  افزايش  موتور  دور  گاز  فشردن  با  صورتيكه  در 
احتماالً سيستم كنترل الكترونيك دريچه گاز معيوب 

شده است. 
در اين شرايط ممكن است لرزش نيز بروز نمايد. 

ليكن اگر پدال گاز را به آرامي و خيلي محكم تر فشار 
دهيد مي توانيد با سرعت كم به رانندگي ادامه دهيد، 
نمايندگي  به  كنترل  جهت  را  خودرو  وقت  اسرع  در 

مجاز تويوتا ببريد. 
حتي اگر در حين حركت با سرعت، عيب سيستم بر 
طرف گرديد تا متوقف نمودن خودرو و تغيير وضعيت 
سيستم   ”LOCK“ يا   ”ACC“ وضعيت  به  سوئيچ 

ارزيابي نخواهد شد. 

  احتياط 

از عملكرد غلط پدال جلوگيري به عمل آوريد. 

عدم امكان افزايش دور موتور )موتور ديزل(
نيايد،  افزايش  موتور  دور  گاز  فشردن  با  در صورتيكه 
احتماالً سيستم كنترل الكترونيك دريچه گاز معيوب 
شده است. خودرو را متوقف نموده و با نمايندگي مجاز 
تويوتا تماس گرفته، يا از آنجا كه عملكرد خودرو بسيار 
اولين  در  و  نموده  رانندگي  احتياط  با  يافته،  كاهش 
فرصت ممكن به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
حتي اگر حين رانندگي با سرعت كم مشكل الكترونيكي 
سيستم برطرف شد، باز هم اين شرايط پايدار نبوده و 
سوئيچ  قراردادن  يا  خودرو  نمودن  متوقف  در صورت 
در وضعيت “ACC” يا “LOCK” موتور مجدداً روشن 

نخواهد شد.
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داغ كردن )جوش آوردن( خودرو  
به  موتور،  زياد  دماي  نشانگر  چراغ  صورتيكه  در 
نشانه داغ كردن موتور شروع به چشمك زدن نمود، 
اكر كم شدن توان موتور محسوس بود يا اگر صداي 
رسيد  گوشتان  به  موتور  زني(  )ضربه  خودسوزي 
احتماالً موتور داغ كرده است، و شما بايد مراحل زير 

را مورد پيروي قرار دهيد. 
يك  به  را  كامل خودرو  احتياط  گرفتن  درنظر  با   .  1
محل ايمن در كنار جاده منتقل نموده و چراغ فالشر 
 ”P“ وضعيت  در  را  دنده  دسته  و  نموده  روشن  را 
)جعبه  خالص  وضعيت  يا  اتوماتيك(  دنده  )جعبه 
دنده معمولي( قرارداده و ترمز دستي را بكشيد. در 
صورت روشن بودن سيستم تهويه مطبوع )كولر( آن 

را خاموش نماييد. 
يا مايع خنك كننده موتور، در  بخار  . درصورتيكه   2
مخازن  يا  رادياتور  از  پاشيده شدن  بيرون  به  حال 
مي باشد، موتور را خاموش نموده و قبل از باز كردن 
در  نمايد.  فروكش  بخارات  تا  كنيد  صبر  موتور  در 
مايع خنك  يا  بخار  پاشيدن  بيرون  به  صورت عدم 
و  بگذاريد  باقي  روشن  را  موتور  موتور،  كننده 
اطمينان حاصل نماييد كه فن خنك كننده رادياتور 
روشن مي باشد. درصورتيكه فن كار نمي كند موتور 

را خاموش نماييد. 
  احتياط 

حين   ، شديد  جسمي  صدمات  از  پيشگيري  براي 
خارج شدن بخار پوشش حفره دسترسي به موتور و در 
موتور را بسته  نگهداريد. بخار يا مايع خنك كننده خارج 

شده ازموتور،نشاندهنده فشار بسيار باال مي باشد. 

3 . به طور چشمي شلي يا بريدگي تسمه موتور )تسمه 
واتر پمپ( را كنترل نماييد. وجود نشتي مشهود از 
رادياتور، شلنگ ها و زير خودرو را مورد كنترل قرار 
دهيد. ليكن توجه داشته باشيد كه چكه كردن آب 
از سيستم تهويه مطبوع )كولر( در حين فعال بودن 

آن يك امر عادي مي باشد.

  احتياط 

هنگام روشن بودن موتور، دستها و لباس خود را از 
فن خنك كننده رادياتور و تسمه هاي موتور دور نگه 

داريد.    

4 . در صورت پاره شدن تسمه، يا وجود نشتي مايع 
خنك كننده موتور، سريعاً موتور را خاموش نموده 
و جهت اخذ كمك با نمايندگي مجاز تويوتا تماس 

حاصل نماييد. 
. در صورت سالم بودن تسمه محرك واتر پمپ و   5
عدم وجود نشتي مشهود، مخزن ذخيره مايع خنك 
كننده موتور را مورد بررسي قرار دهيد. در صورت 
موتور،  بودن  روشن  حين  در  مخزن،  بودن  خالي 
مقداري مايع خنك كننده موتور ) آب و ضد يخ( 

به مخزن اضافه نمايد. مخزن را تا نيمه پر نماييد. 
  براي انتخاب نوع مايع خنك كننده به “ انتخاب مايع 
 7-2 بخش   286 صفحه  در  موتور”  كننده  خنك 

رجوع نماييد. 

  احتياط 

در هنگام داغ بودن موتور و رادياتور، از باز كردن در 
رادياتور خودداري نماييد. زيرا در اثر بيرون پاشيده 
شدن مايع بخار داغ تحت فشار خطر بروز سوختگي 

و صدمات وجود دارد. 

6 . پس از رسيدن دماي خنك كننده موتور به درجه 
حرارت عادي، مجدداًًَ سطح مايع خنك كننده داخل 
مخزن را بازديد نماييد. در صورت لزوم، مجدداً آن 
را تا نيمه پر نماييد. كاهش شديد مقدار مايع خنك 
كننده موتور نشانه وجود نشتي در سيستم مي باشد. 
مجاز  نمايندگي  در  را  سيستم  وقت  اسرع  در  بايد 

تويوتا مورد كنترل قرار دهيد. 
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پنچر شدن الستيك  
هدايت  مستقيم  مسير  در  را  خودرو  حاليكه  در   .  1
مي نماييد، به آرامي سرعت خودرو را كاهش دهيد. 
و با احتياط خودرو را به حاشيه جاده در يك محل 
ايمن كه به مقدار كافي از مسير عبور مرور دور باشد 

منتقل نموده و متوقف نماييد. 
   خودرو را در يك محل مسطح كه داراي زمين شفتي 

باشد پارك نماييد. 
2 . موتور را خاموش نموده و فالشرها را روشن نماييد. 
در  را  دنده  دسته  و  نموده  فعال  را  دستي  ترمز   .  3
يا دنده عقب  اتوماتيك(  دنده  “P” )جعبه  وضعيت 

)جعبه دنده معمولي( قرار دهيد. 
4 . از تمامي سرنشينان بخواهيد كه از خودرو خارج 
و  از مسير عبور  بگيرند كه  قرار  شوند و در محلي 

مرور به دور باشد. 
5 . دستورالعمل تشريح شده درزيرراكامالً مطالعه نماييد. 

  احتياط 

در حين جك زدن خودرو، براي كاهش احتمال بروز 
صدمات جاني نكات زير را مد نظر قرار دهيد. 

• ازدستورالعمل مربوطه به جك زدن پيروي نماييد. 	
• كه 	 خودرويي  زير  در  نبايد  بدن  اعضاي  از  هيچ 

توسط جك باال رفته است، واقع گردد. زيرا خطر 
بروز صدمات جاني وجود دارد. 

• در شرايطي كه خودرو  روي چك واقع شده است، 	
خودداري  روشن كردن  موتور  يا  استارت زدن  

نماييد.  

• خودرو را در يك محل مسطح و هموار كه داراي 	
زمين سفتي باشد متوقف نموده و دسته دنده را 
دنده  جعبه  داراي  )خودروهاي   ”P“ وضعيت  در 
به  مجهز  )خودروهاي  عقب  دنده  يا  اتوماتيك( 
جعبه دنده معمولي( قرار دهيد. در صورت لزوم 
بايد  كه  الستيكي  مخالف  سمت  چرخ  جلوي 
قرار  منع  ضربدري  صورت  به  را  شود  تعويض 

دهيد. 
• اطمينان حاصل نماييد كه جك را در نقطه جك 	

در  جك  دادن  قرار   . دهيد  قرار  صحيح  زدن 
ديدن خودرو  به صدمه  منجر  غير صحيح  نقطه 
صدمات  بروز  و  جك  ي  رو  از  خودرو  افتادن  يا 

جاني مي شود. 
• گرفته 	 قرار  جك  روي  كه  خودرويي  زير  هرگز 

نرويد. 
• حين 	 در  خودرو  بردن  باال  براي  فقط  جك  از 

تعويض چرخ استفاده نماييد. 
• از 	 خودرو  داخل  در  افراد  حضور  شرايط  در 

باالبردن خودرو به وسيله جك خودداري نماييد. 
• در هنگام جك زدن خودرو، از قرار دادن هر گونه 	

شئي در باال يا زير جك خودداري نماييد. 
• خودرو  را به اندازه اي باال ببريد كه براي بيرون 	

آوردن و تعويض الستيك كافي باشد.  

 توجه 
باد  كم  يا  پنچر  الستيك  با  رانندگي،  تداوم  از 
خودداري نماييد. حتي يك مسير كوتاه نيز منجر به 

صدمه ديدن الستيك و رينگ مي شود.   
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بدون پوشش جانبي

با پوشش جانبي

- ابزارهاي مورد نياز و الستيك زاپاس

1 . ابزارهاي الزم و الستيك زاپاس را آماده نماييد. 
1 . كيف ابزار )سواري(

2 . دسته جك )ون(
3 . جك 

4 . الستيك زاپاس 
براي آماده بودن در مواقع اضطراري، شما بايد با نحوه 
استفاده از جك و ابزارها و محل نگهداري آنها آشنايي 

كامل داشته باشيد. 

براي خارج نمودن و جاسازي جك :
آزادشدن  تا  را  : محور جك  نمودن جك  براي خارج 

جك در جهت 1 بچرخانيد.
براي جازدن جك : محور جك را محكم در جهت 2 
بچرخانيد. تا از افتادن جك و حركت آن به سمت جلو 

حين تصادف يا ترمزهاي ناگهاني خودداري شود.
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سواري )بدون كپسول آتش خاموش كن(

سواري )با كپسول آتش خاموش كن(

براي خارج نمودن الستيك زاپاس :ون
1. درپشتي را باز نماييد، مي توانيد درپوش كف خودرو 
نگهدارنده  و گيره  برداريد  را  پيدا كنيد. درپوش  را 

الستيك زاپاس را بيابيد.
خارج نمودن و جاسازي كيف ابزار :

باز  را  نگهدارنده  نوار   : ابزار  كيف  نمودن  خارج  براي 
كنيد.

براي جاسازي كيف ابزار : نوار را قالب كنيد.
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-  قراردادن مانع در جلو چرخ

2. براي جلوگيري از حركت خودرو در حين جك زدن 
بصورت ضربدري جلو چرخ مخالفي كه بايد تعويض 

شود مانع قراردهيد.
دو مانع براي محكم كردن خودرو در كيف ابزار وجود 

دارد.
حين قراردادن مانع، مانع را در جلوي يكي از چرخ  هاي 

جلو يا پشت يكي از چرخ  هاي عقب قرار دهيد.

2. گيره نگهدارنده الستيك زاپاس را با آچار چرخ به 
اندازه كافي باز نموده، گيره را برداريد.

  احتياط 

را  پيچ  در صورتيكه  نكنيد.  باز  از حد  بيش  را  پيچ 
بيش از ميزان باز نماييد، نگهدارنده الستيك بر روي 

زمين مي افتد.

گيره نگهدارنده را با باال كشيدن نگهدارنده مطابق   .3
تصوير باز كنيد.

رسيدن  تا  آرامي  به  و  آورده  پايين  را  نگهدارنده   .4
را  زاپاس  الستيك  سپس  و  آورده  پايين  زمين  به 

برداريد.

  احتياط 

گيره  راست  سمت  در  تصوير  مطابق  را  نگهدرانده 
نگهداريد. در غير اينصورت ممكن است دست شما 

بين نگهدارنده الستيك و زمين گير كند.

گيره را بر روي كف خودرو نصب كنيد.  .5

 توجه 
زاپاس،  الستيك  جاسازي  يا  آوردن  بيرون  از  پس 
گيره  از  استفاده  با  الستيك  شدن  محكم  ايمن  از 
نگهدارنده اطمينان حاصل كنيد تا الستيك نيافتاده 
و يا حين رانندگي به زير بدنه خودرو برخورد نكند. 
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-  جدا نمودن قالپاق
)رينگ هاي فوالدي - معمولي(

3. قالپاق چرخ را جدا نماييد.
قالپاق چرخ را مطابق شكل بوسيله قسمت انتهايي پيچ 

آچار چرخ به آرامي جدا نماييد.
كردن  پياده  از  پس  استيل،  رينگ  با  خودروهايي  در 
از  قالپاق را پياده نماييد. براي اطالع  الستيك پنچر، 
جزئيات بيشتر »پياده و سواركردن قالپاق رينگ هاي 

استيل« در صفحه 238 را مطالعه فرماييد.

-  شل كردن مهره هاي چرخ 

4 . مهره هاي چرخ را شل نماييد. 
همواره قبل از باالبردن خودرو، به وسيله جك مهره ها 

را شل نماييد. 
براي شل كردن مهره ها، آچار چرخ را در جهت خالف 
بيشترين  حصول  براي  بچرخانيد.  ساعت  عقربه هاي 
گونه اي  به  فوق  شكل  مطابق  را  آچار  دوران،  نيروي 
قرار گيرد.  راست  به سمت  قرار دهيد كه  مهره  روي 
قسمت انتهايي آچار را گرفته و به سمت باال بكشيد، 

احتياط كنيد كه آچار از روي مهره به بيرون نلغزد. 
اندازه نيم  مهره ها را كامل باز نكنيد- فقط آنها را به 

دور شل كنيد. 

  احتياط 

روغن  گريس  به  را  چرخ  مهره هاي  و  پيچ  هرگز 
و  مهره ها  شدن  شل  احتمال  زيرا  ننماييد.  آغشته 
به  منجر  تواند  مي  كه  دارد  وجود  چرخ  شدن  جدا 

تصادف شديد شود.   

  احتياط 

از جدانمودن قالپاق با دست خودداري نماييد. براي 
جدا  حين  غيرمنتظره  صدمات  بروز  از  پيشگيري 

نمودن و نصب قالپاق دقت نماييد.
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دسته جك و افزايش طول دسته جك را مطابق تصوير 
در يكديگر جا بزنيد.

1 . انتهاي دسته جك
2 . افزايش طول دسته جك

3 . دسته جك

- محل قراردادن جك

A نوع

B نوع

5 . جك را مطابق شكل در نقطه صحيح قرار دهيد.

 توجه 
حتماً جك را در نقطه صحيح مشخص شده در تصوير 
جا بزنيد. در غيراينصورت خودرو صدمه خواهد ديد. 

اطمينان حاصل نماييد كه جك در نقطه اي هموار و 
سفت قرار گرفته است.
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-  باال بردن خودرو  

6. پس از حصول اطمينان از عدم حضور سرنشينان 
دوباره  بزنيد.  جا  صحيح  بطور  را  جك  خودرو  در 
كنترل  جك  روي  بر  را  خودرو  ايمن  بودن  محكم 

نماييد.
فقط قسمت عقب -

روي  بر  جك  قرارگرفتن  از  جك،  قراردادن  هنگام 
حاصل  اطمينان  خودرو  زير  در  شده  تعبيه  خارهاي 

نماييد.

پس از اتصال انتهاي دسته جك و افزايش طول دسته 
سفت  پيچ  كردن  محكم  براي  جك  دسته  از  جك، 

كننده نشان داده شده در تصوير استفاده نماييد. 
پس از سفت شدن پيچ، از مناسب بودن فشار وارد به 

اتصال اطمينان حاصل نماييد.

6 . پس از حصول اطمينان از عدم حضور سرنشينان 
نصب  براي  كه  اندازه اي  به  را  خودرو  خودرو،  در 

الستيك كافي باشد، باال ببريد. 
زاپاس  الستيك  نصب  هنگام  كه  باشيد  داشته  توجه 
فضاي بيشتري نسبت به خارج نمودن الستيك پنچر 

مورد نياز مي باشد.  
براي باالبردن خودرو، دسته جك را در داخل سوراخ 
ساعت  عقربه هاي  جهت  در  و  داده  قرار  جك  محور 
پيدا  تماس  خودرو  با  جك  مجرديكه  به  بچرخانيد. 
نمود و خودرو شروع به باال رفتن نمود مجدداً صحت 

قرارگيري جك را مورد كنترل قرار دهيد. 

 توجه 
اينصورت،  غير  ايمن سفت كنيد. در  بنحو  را  اتصال 
افزايش طول ممكن است شل شده، جدا گردد و به 

بدنه يا رنگ خودرو صدمه بزند.
  احتياط 

در مواقعي كه خودرو فقط به وسيله جك مهار شده 
است هرگز به زير خودرو نرويد.    
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- نصب مجدد مهره ها و چرخ ها

رينگ فوالدي

رينگ آلمينيومي

- تعويض چرخها 

8 . مهره هاي چرخها را باز نموده و الستيك را تعويض 
نماييد. 

الستيك پنچر شده را مستقيماً بيرون كشيده و كنار 
بگذاريد. 

الستيك زاپاس را به طرف محل خود حركت داده و 
سپس  نماييد.  همراستا  پيچها  با  را  چرخ  سوراخهاي 
چرخ را بلند نموده و پيچ بااليي را از سوراخ چرخ عبور 
داده و با تكان دادن چرخ آن را به سمت عقب فشار 

دهيد. تا بقيه پيچها از سوراخهاي چرخ عبور نمايند. 

قبل از نصب چرخ، زنگ زدگي  هاي ايجاد شده در روي 
سطوح تماس كاسه چرخ و الستيك را به وسيله برس 

سيمي يا مشابه آن تميز نماييد. 
در صورتيكه در حين نصب چرخ تماس فلز با فلز ايجاد 
نشود، احتمال شل شدن پيچها و بيرون آمدن تدريجي 

الستيك در حين رانندگي وجود دارد. 
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9 . همه مهره ها را مجدداً در محل خود نصب نموده و 
به وسيله دست سفت  نماييد. 

مهره هاي چرخ را به گونه اي كه قسمت مخروطي )يخ( 
نصب  خود  محل  در  گيرد  قرار  داخل  سمت  به  آنها 
به وسيله دست سفت  آخرين حد ممكن  تا  و  نموده 
در  و  داده  فشار  داخل  سمت  به  را  الستيك  نماييد. 
صورت امكان مهره ها را به وسيله دست بيشتر سفت 

نماييد. 

  احتياط 

گريس  يا  روغن  به  را  چرخ  پيچهاي  مهره ها  هرگز 
شدن  سفت  باعث  كار  اين  انجام  ننماييد.  آغشته 
بيش از حد مهره ها و صدمه ديدن پيچها خواهد شد. 
آمدن  بيرون  و  مهره ها  شدن  شل  امكان  همچنين 
وجود دارد كه مي تواند باعث بروز تصادفات شديد 
روي  بر  گريس  يا  روغن  هرگونه  وجود  در  گردد. 

پيچها يا مهره ها آنرا تميز نماييد.  

- پايين آوردن خودرو 

10. خودرو را كاماًل پايين آورده و مهر هاي چرخها را  
سفت نماييد. 

خالف  در  را  جك  دسته  خودرو،  آوردن  پايين  براي 
جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد. 

براي سفت كردن مهره ها فقط از آچار چرخ استفاده 
نموده و آچار را در جهت عقربه هاي باعث بچرخانيد 
دادن  قرار  استفاده  مورد  از  شوند.  سفت  مهره ها  تا 
استفاده  نظير  آچار  بازوي  افزايش  يا  ديگر  ابزارهاي 
لوله يا سفت كردن به وسيله پا خودداري  از چكش، 
نماييد. )فقط از نيروي دست استفاده نماييد( اطمينان 
حاصل نماييد كه آچار كاماًل با مهره درگير شده است. 
مهره ها را به ترتيب نشان داده شده در شكل فوق  هر 
باز كمي سفت نموده و تا سفت شدن كامل مهر ها اين 

پروسه را تكرار نماييد. 

  احتياط 

• حاصل 	 اطمينان  خودرو،  آوردن  پايين  حين  در 
نماييد كه اعضاي بدنتان و ساير افراد در اطراف 
خودرو قرار ندارد، تا حين پايين آوردن خودرو 

آسيب نببيند. 
• پس از تعويض چرخها، در اسرع وقت مهره هاي 	

چرخ را با آچار گشتاور سنج )تركمتر( تا گشتاور 
      (ft.lbf 76 , kgf.m 10,5( 100 N.m

سفت نماييد . در غير اين صورت خطر شل شدن 
مهره ها و بيرون آمدن چرخ و بروز تصادف شديد 

وجود دارد. 
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- نصب مجدد قالپاق چرخ 
  )رينگ فوالدي(   

11 . قالپاق چرخ را مجدداً در محل خود نصب نماييد.
1. قالپاق چرخ در محل خود قرار دهيد.

بريدگي دار  قسمت  شكل،  مطابق  مدلها  برخي  در 
همراستا  تاير  )والو(  باد  سوپاپ  با  را  چرخ  قالپاق 

نماييد.
2. يك سمت قالپاق را با دسته محكم فشار داده و 
به وسيله كف دست به لبه هاي اطراف قالپاق ضربه 

محكم وارد نماييد تا در محل خود قرار بگيريد.

  احتياط 

• را 	 الزمه  احتياط هاي  قالپاق  نصب  هنگام 
ناخواسته  جاني  بروز صدمات  از  تا  نمايد  اعمال 

جلوگيري به عمل آيد. 
• از نصب نمودن قالپاق پالستكي كه شديداً صدمه 	

ديده است خودداري نماييد. زيرا ممكن است در 
حين حركت خودرو از خودرو جدا شده و پرتاب 

و منجر به بروز تصادف گردد.  

- برداشتن و نصب مجدد تزئينات چرخ 
)رينگ هاي آلمينيومي)

12. نصب مجدد تزئينات چرخ
1. پيش از جاسازي الستيك زاپاس، تزئينات وسط 
چرخ را با فشاردادن و چرخاندن در جهت معكوس 

پياده كنيد.
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نصب  روي الستيك جديد  بر  را  تزئينات خودرو   .  2
نماييد.

  احتياط 

• را 	 الزمه  احتياط هاي  قالپاق  نصب  هنگام 
ناخواسته  جاني  بروز صدمات  از  تا  نمايد  اعمال 

جلوگيري به عمل آيد. 
• از نصب نمودن قالپاق پالستكي كه شديداً صدمه 	

ديده است خودداري نماييد. زيرا ممكن است در 
حين حركت خودرو از خودرو جدا شده و پرتاب 

و منجر به بروز تصادف گردد.  

- پس از تعويض چرخها 

كنترل  مورد  را  تعويض شده  باد الستيك  . فشار   12
قرار دهيد. 

شده  ذكر  مشخصات  با  مطابق  را  الستيك  باد  فشار 
در صفحه 316 فصل 8 تنظيم نماييد. در صورت كم 
بودن فشار باد، آهسته تا نزديكترين تعميرگاه يا مركز 
سرويس خودرو رانندگي نموده و فشار باد را تصحيح 

نماييد. 
فراموش ننمايد كه درپوش سوپاپ باد ) والف( الستيك 
را در محل خود ببنديد، در غير اين صورت رطوبت و 
نفوذ نموده و منجر  آلودگي به داخل مجراي سوپاپ 
شدن  مفقود  صورت  در  مي شوند.  باد  نشتي  بروز  به 

درپوش جديد تهيه نمود و در روي سوپاپ ببنديد.
و  ابزارها، جك و الستيك پنچر را جمع  . تمامي   13

جور نماييد. 
پس از تعويض چرخ در اولين فرصت ممكن به وسيله 
گشتاور  تا  را  مهره ها  )تركمتر(  سنج  گشتاور  آچار 
نماييد.  8 سفت  314 فصل  مشخص شده در صفحه 
الستيك پنچر شده را براي پنچرگيري به يك مركز 
سرويس يا تعميرگاه ببريد، و پس از پنچرگيري مجدداً 

با الستيك زاپاس آن را تعويض نماييد. 

  احتياط 

براي كاهش صدمات جسمي در   ، از رانندگي  پيش 
صورت بروز تصادف يا ترمزهاي ناگهاني از قرارگيري 
تمام ابزارها، جك، دسته جك و الستيك پنچر در 

محل خود اطمينان حاصل نماييد.
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نياز خودرو به بكسل كردن - گير كردن خودرو 

در صورت گير كردن خودرو در برف، گل، شن و امثال 
آن با جلو و عقب نمودن مكرر خودرو مي توانيد آن را 

آزاد نماييد.

  احتياط 

پشت   يا  جلو  در  اشياء  يا  افراد  وجود  صورت  در 
خودرو از اقدام به جلو و عقب نمودن مكرر خودرو 
جهت آزاد نمودن آن  خودداري نماييد زيرا پس از 
آزاد شدن خودرو احتمال حركت ناگهاني خودرو به 
سمت جلو يا عقب وجود دارد كم ممكن است باعث 

بروز صدمه به افراد يا اشياء اطراف خودرو گردد.

 توجه 
جهت  خودرو  مكرر  كردن  عقب  جلو  صورت  در 
جلوگيري از بروز صدمه به جعبه دنده و اجزاي ديگر 

احتياط هاي زير را مد نظر قرار دهيد. 
• قبل 	 و  عقب  و  جلو  به  دنده  تعويض  هنگام  در 

گار  پدال  فشردن  از  دنده  كامل  شدن  درگير  از 
خودداري نماييد. 

• از 	 و  نموده  خودداري  موتور  دور  باالبردن  از 
هرزگردي چرخها )بكسوات نمودن( جلوگيري به 

عمل آوريد. 
• بار جلو و عقب كردن 	 از چند  در صورتيكه پس 

كرده  گير  وضعيت  از  كردن خودرو  آزاد  به  قادر 
نشديد، به شيوه هاي ديگري نظير بكسل نمودن 

روي بياوريد.  
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كه  مي شود  توصيه  نمودن خودرو،  بكسل  در صورت 
شركتهاي  يا  تويوتا  مجاز  نمايندگي  توسط  كار  اين 
خدماتي محل و يدك كشيدن خودرو انجام دهيد. و 
پس از مشورت با آنها خودرو را به يكي از شيوه هاي 

)a( يا )b( بكسل نماييد. 
وسيله  به  نمودن  بكسل  امكان  كه  موردي  در  فقط 
يدك  خدماتي  شركتهاي  يا  تويوتا  مجاز  نمايندگي 
نمودن خودرو ميسر نبود، خودرو را با دقت و بر اساس 
242 همين پخش  العمل ذكر شده در صفحه  دستور 
تحت عنوان  بكسل نمودن اضطراري” بكسل نماييد. 

در  كه  كرد  خواهند  شما كمك  به  مناسب  تجهيزات 
حين بكسل نمودن به خودرويتان صدمه اي وارد نشود. 
به  كاركنان شركتهاي خدماتي يدك كشيدن خودرو 
آگاهي  نمودن خودرو  بكسل  با  مرتبط  قوانين  تمامي 

كامل دارند. 
در صورتيكه خودرو به شيوه صحيح بكسل نشود، احتمال 
كاركنان  بيشتر  كه  هرچند  دارد.  وجود  آن  ديدن  آسيب 
شركتهاي خدماتي يدك كش با شيوه صحيح بكسل نمودن 
آشنا مي باشند اما احتمال بروز اشتباه نيز  وجود دارد. لذا 
حاصل  اطمينان  خودرو  ديدن  صدمه  از  جلوگيري  براي 
نماييد كه احتياطهاي زير رعايت مي گردند. در صورت لزوم 

اين صفحه را به راننده خودرو يدك كش نشان دهيد. 
احتياطهاي مرتبط با بكسل نمودن خودرو 

براي تمامي شيوه هاي بكسل نمودن از يك مكانيزم زنجيري 
با  مرتبط  محلي  قوانين  تمامي  و  نموده  استفاده  مطمئن 
بكسل نمودن را رعايت نماييد چرخها رو محوري كه روي 
داشته  قرار  مناسب  شرايط  در  بايد  مي گيرند.  قرار  زمين 
كمكي  غلتك هاي  از  آنها  ديدن  صدمه  صورت  در  باشند. 

استفاده نماييد. 

)a(  بكسل نمودن بوسيله خودروهاي يدك كش 
از قسمت جلو - 

• در خودروهاي مجهز جعبه دنده )گيربكس( معمولي :	
توصيه مي شود در زير چرخ هاي عقب از غلتك هاي 
زير چرخ استفاده نماييد.در صورت عدم استفاده از 
غلتك، ترمزدستي را آزاد نموده و دسته دنده را در 

وضعيت خالص قرار دهيد.
• )گيربكس( 	 دنده  جعبه  به  مجهز  خودروهاي  در 

اتوماتيك :
چرخ  زير  غلتك هاي  از  عقب  چرخ هاي  زير  در 

استفاده نماييد.

 توجه 
هرگز در خودروهاي مجهز به گيريكس اتوماتيك از 
جلو در حاليكه چرخ هاي عقب بر روي زمين هستند، 
به صدمات  منجر  اين عمل  نكنيد.  بكسل  را  خودرو 

جدي به جعبه دنده )گيربكس( مي گردد.

از قسمت عقب- سوئيچ خودرو را در وضعيت تجهيزات 
جانبي “ACC” قرار دهيد.

 توجه 
• كه 	 نماييد  دقت  چرخها،  كردن  بلند  حين  در 

انتهاي قسمت مخالف چرخهاي باال رفته، داراي 
اين  غير  در  باشد..  زمين  به  نسبت  كافي  فاصله 
حين  در  شده  بكسل  خودرو  زير  يا  سپر  صورت 

بكسل شدن آسيب خواهد ديد. 
• وضعيت 	 در  خودرو  سوئيچ  حاليكه  در  را  خودرو 

غربيلك  كه  چرا  نكنيد،  بكسل   ”LOCK“ قفل 
را  كه چرخ ها  نيست  قوي  كافي  اندازه  به  فرمان 

حين بكسل شدن در موقعيت صحيح نگهدارد.

)b( استفاده از خودرو بر حمل خودرو
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- بكسل نمودن اضطراري

جلو

عقب

)c( بكسل نمودن به وسيله خودروهاي جرثقيل دار

 توجه 
از بكسل نمودن خودرو به وسيله خودرو برهاي مجهز 
به جرثقيل از قسمت جلو و همچنين از قسمت عقب 
بدنه  ديدن  صدمه  به  منجر  زيرا  نماييد،  خودداري 

خودرو مي شود. 

در صورت ضروري بودن بكسل نمودن خودرو، توصيه 
مي شود كه اين كار را توسط نمايندگي مجاز تويوتا يا 
شركتهاي خدماتي محل و يدك كشيدن خودرو انجام 

دهيد.
در صورت عدم دسترسي به اين حداكثر، در شرايط 
اضطراري مي توانيد با وصل نمودن يك كابل يا زنجير 
خودرو،  عقب  يا  جلو  اضطراري  بكسل  قالبهاي  به 
حين  در  نماييد.  بكسل  را  خودرو  موقتًا  مي توانيد 

بكسل نمودن خودرو توجه ويژه اي مبذول نماييد. 
براي  اتوماتيك،  دنده  جعبه  به  مجهز  خودروهاي  در 
خودرو  جلو  قالب  از  فقط  اضطراري  بكسل  انجام 

بكسل نمودن استفاده نماييد. 
براي نصب قالب بكسل جلوي خودرو به “ نصب  قالب 
بخش  همين   243 صفحه  در  خودرو”  جلوي  بكسل 

رجوع نماييد

 توجه 
• فقط از قالب بكسل توصيه شده استفاده نماييد 	

خودرو  ديدن  صدمه  امكان  صورت  اين  غير  در 
وجود دارد. 

• در 	 اتوماتيك،  گيربكس  به  مجهز  خودروهاي  در 
در  زمين  با  خودرو  چرخ  چهار  هر  كه  شرايطي 
از قسمت عقب  را  تماس مي باشند هرگز خودرو 
بروز صدمات  به  منجر  اين عمل  ننماييد.  بكسل 

شديدي در جعبه دنده خواهد شد. 
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حين  در  خودرو،  ترمز  و  فرمان  كنترل  امكان  براي 
بكسل نمودن بايد يك راننده در خودرو حضور داشته 

باشد. 
بكسل نمودن با اين شيوه فقط بايد در جاده هاي هموار 
با سطح سفت و در فاصله اي كوتاه و با سرعت كم انجام 
انتقال  سيستم  اكسل  ها  چرخها،  همچنين،  پذيرد. 
قدرت )جعبه دنده و ديفرانسيل(، فرمان و ترمزها بايد 

هفتگي در وضعيت خوبي قرار داشته باشد. 
  احتياط 

در حين بكسل نمودن خودرو توجه ويژه اي مبذول 
نماييد. از حركت دادن ناگهاني يا  مانورهاي غيرعادي 
كه باعث وارد آمدن فشار و كنش بيش از حد بر روي 
قالب بكسل و كابل و زنجير مي شود اجتناب نماييد. 
زيرا امكان شكستن قالب بكسل يا پاره شدن زنجير 
بروز  به  منجر  است  ممكن  كه  دارد  وجود  كابل  و 

صدمات جاني يا صدمه ديدن خودرو شود.    

 توجه 
نمودن  بكسل  مخصوص  زنجيرهاي  يا  كابل  از  فقط 
استفاده نماييد و كابل يا زنجير را محكم به قالب يا 

گيره هاي مخصوص متصل نماييد.

قبل از بكسل نمودن، ترمز دستي را آزاد نموده و دسته 
يا  معمولي(  دنده  )جعبه  وضعيت خالص  در  را  دنده 
دهيد.  قرار  اتوماتيك(  دنده  )جعبه   ”N“ وضعيت  در 
)موتور   ”ACC“ وضعيت  در  بايد  موتور  سوئيچ 

خاموش( يا “ON” )موتور روشن( قرار داشته باشد.

  احتياط 

در صورت خاموش بودن موتور سيستم هاي كمكي 
ترمزها و فرمان عمل نخواهند نمود و كنترل فرمان 
و ترمزگيري از وضعيت عادي سخت تر خواهد بود.    

- نصب قالب بكسل جلوي خودرو

1 . به وسيله يك پيچ گوشتي دو سو كه نوك آن را 
پارچه پيچيده ايد، درپوش حفره نصب قالب بكسل 

جلو را جدا نماييد. 
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2 . از قالب بكسل موجود در كيف ابزار استفاده نماييد 
و آن را با چرخاندن در جهت عقربه هاي ساعت روي 
سوراخ سپر نصب نماييد. )براي اطالع از محل كيف 
ابزار به » ابزارهاي مورد نياز و الستيك زاپاس« در 

صفحه 230 رجوع نماييد(

3 . به وسيله آچار چرخ، قالب بكسل را كاماًل سفت 
نماييد.

  احتياط 

در حين نصب قالب بكسل جلوي خودرو، از محكم 
حاصل  اطمينان  خود  محل  در  قالب  شدن  بسته 
نماييد. در صورت شل بودن قالب، امكان جدا شدن 
نتيجه  ان در حين بكسل نمودن وجود دارد كه در 

منجر به بروز مركز يا صدمات جاني خواهد شد.   

عدم توانايي جا به جا نمودن دسته دنده
)گيربكس( اتوماتيك

در صورتي كه حتي با فشردن كامل پدال ترمز قادر به 
جابجا نمودن دسته دنده اتوماتيك از وضعيت “P” به 
ديگر وضعيت ها نشديد بر اساس دستور العمل زير از 

دكمه “SHIFT LOCK” استفاده نماييد: 
1 . سوئيچ موتور را در وضعيت “LOCK” قرار دهيد. 
كاماًل  را  دستي  ترمز  كه  نماييد  حاصل  اطمينان 

فعال نموده ايد. 
2 . دكمه “SHIFT LOCK” را فشار دهيد شما فقط در 
حين فشرده بودن اين دكمه مي توانيد دسته دنده 

را از وضعيت “P” خارج نماييد. 
3 . دسته دنده را به وضعيت “N” جابجا نماييد. 

4 . موتور را روشن نماييد، براي حفظ ايمني پدال ترمز 
را فشرده نگه داريد. 

تويوتا  مجاز  نمايندگي  در  را  سيستم  وقت  اسرع  در 
مورد كنترل قرار دهيد. 
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شما مي توانيد با ارائه شماره كليد خود به نمايندگي 
در  نماييد.  جديد  كليد  تهيه  به  اقدام  تويوتا،  مجاز 
سرقت  ضد  سيستم  به  مجهز  شما  خودرو  صورتيكه 
)ايموباليزر( مي باشد،  موتور  از روشن كردن  ممانعت 

نمايندگي به كليد اصلي نيز دارد. 
ممانعت  به سيستم ضد سرقت  در خودروهاي مجهز 
از روشن كردن موتور )ايموباليزر(- در صورتيكه حتي 
نمايندگي مجاز  با  از كليدهايتان مفقود گرديد،  يكي 
صورتيكه  در  نماييد.  حاصل  تماس  كليد  تهيه  جهت 
امكان تهيه  شما تمامي كليدهاي اصلي را گم كنيد، 
سيستم   تمامي  و  بود  نخواهد  ميسر  جديد  كليد 

ايموباليزر بايد تعويض گردد. 
 10 “ كليدها” در صفحه  توصيه شده در  موارد  به   -

بخش 2-1 رجوع نماييد. 
در خودروهاي مجهز به كنترل از راه دور – 

شما مي توانيد با  كليد جديد از سيستم كنترل از راه 
دور استفاده نماييد. براي جزئيات بيشتر با نمايندگي 

مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد. 
قرار  خودرو  داخل  در  شما  كليدهاي  صورتيكه  در 
داشته و در قفل شده است و امكان تهيه كليد جديد 
با  تويوتا  نمايندگي هاي  از  بسياري  نمي باشد،  ميسر 
استفاده از ابزار مخصوص قادر به باز كردن در خودرو 
شما مي باشند. در صورتيكه براي ورود به خودرو بايد 
توصيه  ما  نماييد.  از شيشه ها  يكي  به شكستن  اقدام 
هزينه  تا  بشكنيد  را  شيشه  كوچكترين  كه  مي كنيم 
تعويض كمتري به همراه داشته باشد. مراقبت ويژه اي 

مبذول نماييد كه دستانتان دچار بريدگي نشود. 

عقبي  پنجره هاي  از  فرار  لزوم  صورت  در 
جانبي خودرو

سمت  از  خودرو  در  شده  تعبيه  مخصوص  چكش  با 
داخل شيشه پنجره جانبي را بشكنيد.

از چكش فقط براي اينكار استفاده نماييد.

گم كردن كليدها

  احتياط 

• استفاده 	 دستهايتان  از  شيشه  شكستن  براي 
نكنيد.

• از اين سيستم حين حركت خودرو استفاده نكنيد.  	
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حفاظت از خودرو در برابر پوسيدگي و 
زنگ زدگي

شركت تويوتا در طي تحقيقات مداوم و با استفاده از 
از  پيشگيري  براي  موجود،  تكنولوژي  ترين  پيشرفته 
خوردگي و زنگ زدگي خودرويي با بهترين كيفيت در 
اختيار شما قرار داده است. اكنون وظيفه شماست كه 
افزايش  باعث  از خودرو  مراقبت صحيح  از  استفاده  با 
طول عمر آن در برابر پوسيدگي و زنگ زدگي شويد. 

خودرو  زدگي  زنگ  و  پوسيدگي  عوامل  بيشترين 
عبارتند از : 

• تجمع نمك جاده، آلودگي و رطوبت در نواحي دور 	
از دسترس زير خودرو 

• اثر 	 در  آن  زيرين  اليه  يا  رنگ  شدن  خراشيده 
تصادف يا برخورد سنگ و شن و ماسه 

در صورتيكه شما در مناطق خاص زندگي مي كنيد يا 
تحت شرايط آب و هوايي و محيطي خاصي از خودرو 
استفاده مي نماييد، محافظت از خودرو بسيار اهميت 

دارد. 
• نمك جاده، آلودگيهاي شيميايي جاده، همچنين 	

داراي  يا مناطق  نواحي ساحلي  موجود در هواي 
آلودگيهاي صنعتي باعث تسريع پوسيدگي و زنگ 

زدگي خواهد شد. 
• هوا 	 دماي  كه  شرايطي  در  ويژه  به  باال،  رطوبت 

تسريع  به  منجر  دارد  قرار  زدن  يخ  نزديكي  در 
پوسيدگي و زنگ زدگي خواهد شد. 

• از قطعات خاص خودرو 	 يا رطوبت برخي  خيسي 
بروز پوسيدگي و  باعث  براي مدت زمان طوالني 
زنگ زدگي خواهد شد ) حتي اگر قطعات ديگر 

خودرو خشك باشند( . 
• درجه حرارت باالي محيط نيز منجر به پوسيدگي 	

كه  مي شود  خودرو  از  اجزايي  در  زدگي  زنگ  و 
خشك  سريع  مناسب  تهويه  وجود  عدم  اثر  در 

نمي شوند. 
موارد فوق الذكر ضرورت تميز نگه داشتن خودرو به 
ويژه قسمت زيرين آن و ترميم نقاط صدمه ديده رنگ 

يا اليه محافظ را در اسرع وقت تاكيد مي نمايد. 
خودرو،  زدگي  زنگ  و  پوسيدگي  از  جلوگيري  براي 

نكات زير را مورد پيروي قرار دهيد: 
خودرو را به صورت مرتب شستشو دهيد، با وجود اينكه 
آن  داشتن  نگه  تميز  جهت  خودرو  منظم  شستشوي 
ضروري مي باشد. ليكن براي جلوگيري از پوسيدگي و 

زنگ زدگي نكات زير بايد رعايت گردد: 
• شن 	 جاده هاي  روي  بر  زمستان  در  صورتيكه  در 

در  يا  مي نماييد  رانندگي  شده  پاشي  نمك  و 
منظور  به  مي كنيد،  زندگي  دريا  ساحل  نزديكي 
كاهش خوردگي و پوسيدگي، حداقل ماهي يك 

بار سطوح خودرو را شستشو دهيد. 

• تميز 	 جهت  زياد  فشار  با  آب  يا  بخار  از  استفاده 
نمودن زير خودرو و زير گلگير )محفظه چرخها( 
تمامي  ديدن  اينكه  به  توجه  با  بود.  خواهد  موثر 
واقع  آلودگي  و  گل  معرض  در  كه  قسمتهايي 
توجه  بايد  لذا  مي باشد.  مشكل  است  گرديده 
ويژه اي يه اين قسمتها داشته باشيد، خيس كردن 
و عدم زدودن اين گل ها و آلودگي ها بسيار مضر 

خواهد بود. 
• صفحات 	 و  قطعاتي  چهارچوب  درها،  پاييني  لبه 

كه  مي باشند  آب  تخليه  سوراخها  داراي  فلزي 
بايد از انسداد آنها به وسيله آلودگيهاي جلوگيري 
بروز  باعث  مناطق  اين  در  آب  تجمع  زيرا  گردد. 
پايان فصل زمستان  از  زنگ زدگي مي شود. پس 

نواحي زير خودرو را كاماًل شستشو دهيد. 
براي نكات بيشتر به شستشو و واكس زدن خودرو در 

صفحه 251 رجوع نماييد. 
در  نماييد،  را كنترل  وضعيت رنگ و تودوزي خودرو 
خراشيدگي  يا  شدن  كنده  گونه  هر  مشاهده  صورت 
را  آن  زدگي  زنگ  شروع  از  جلوگيري  براي  رنگ  در 
لكه گيري نماييد. اگر خراشيدگي يا كنده شدن رنگ 
به يك  ترميم  براي  نموده است،  فلز سرايت  تا سطح 
تعميركار بدنه )صافكاري نقاشي( مجهز مراجعه نماييد. 
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و  آب  نماييد.  كنترل  را  خودرو  داخلي  قسمتهاي 
و  نموده  تجمع  پوشها  كف  زير  در  مي تواند  آلودگي 
باعث بروز زنگ زدگي و پوسيدگي شوند. براي حصول 
اطمينان از خشك بودن، گاه گاهي نقاط زير كف پوش 
مواد شيميايي،  نقل  و  هنگام حمل  نماييد.  بازديد  را 
پاك كننده ها، كود، نمك و امثال آن مراقبت ويژه اي 
به عمل آوريد. اين گونه مواد بايد در ظروف مناسب 
اين  پاشيدن  يا  نشتي  بروز  صورت  در  گردند.  حمل 

مواد، سريعاً آن ناحيه را تميز و خشك نماييد. 
در زير گلگير )محفظه چرخها( از گل پخش كن )شل 
گير( استفاده نماييد. در صورتيكه در جاده هاي نمك 
پاشي شده يا شني رانندگي مي نماييد. گل پخش كن 
مي تواند با حفاظت از خودرو كمك كند. گل پخش كن 
بزرگ كه تا نزديك زمين امتداد مي يابد بهترين نوع 
اتصاالت  كه  مي شود  توصيه  مي باشد.  استفاده  جهت 
مواد ضد خوردگي  به  نصب گل پخش كن  نواحي  و 
از گل پخش كن  آغشته شوند. در صورتيكه استفاده 
در ناحيه شما مورد توصيه مي باشد نمايندگيهاي مجاز 

تويوتا با كمال ميل آماده ارائه و نصب آن مي باشند. 
يك  يا  مناسب  تهويه  داراي  گاراژ  يك  در  را  خودرو 
نمودن  پارك  از  نماييد.  نگهداري  سرپوشيده  مكان 
ضعيف  تهويه  داراي  و  نمناك  گاراژهاي  در  خودرو 
شستشوي  به  اقدام  صورتيكه  در  نماييد.  خودداري 
خودرو در گاراژ نموده اي يا در نواحي پوشيده از آب 
و برف رانندگي نموده ايد، امكان نمناك شدن گاراژ و 
بروز زنگ زدگي وجود دارد. در اين شرايط حتي اگر 
گاراژ مجهز به سيستم گرمايشي باشد، در صورت عدم 
وجود تهويه مناسب امكان بروز زنگ زدگي وجود دارد. 

شستشوي و واكس زدن خودرو 
شستشوي خودرو 

موارد زير ممكن است منجر به تضعيف )نازك شدن( 
اليه رنگ يا زنگ زدگي قطعات بدنه گردد. در اسرع 

وقت خودرو را شستشو دهيد. 
• هنگام رانندگي در مناطق ساحلي 	
• پاشي 	 نمك  و  جاده هاي شن  در  رانندگي  هنگام 

شده 
• هنگامي كه خودرو در معرض، قير، شيره درختان، 	

فضوالت پرندگان يا اجساد حشرات قرار مي گيرد. 
• هنگام رانندگي در منطقي كه مقادير زيادي دود، 	

شيميايي  مواد  يا  آهن  براده  غبار،  و  گرد  دوده، 
وجود دارد. 

• هنگامي كه خودرو به صورت چشمگيري به وسيله 	
آلودگي، گرد و غبار و گل كثيف شود. 

شستشوي دستي خودرو 
اين عمل را در سايه انجام داده و مدتي صبر نماييد كه 
بدنه خودرو خنك شود و در حين تماس داغ نباشد. 

  احتياط 

• در هنگام شستشوي زير خودرو و شاسي، مراقب 	
باشيد كه به دستان خود صدمه  وارد نسازيد. 

• گازهاي خروجي موتور باعث داغ شدن لوله هاي 	
خودرو،  شستشوي  حين  در  مي شود.  اگزوز 
نشده اند  خنك  كاماًل  اگزوز  لوله هاي  ماداميكه 
از لمس نمودن آنها خودداري نماييد. زيرا لمس 
سوختگي  بروز  به  منجر  داغ  لوله هاي  نمودن 

خواهد شد. 

1 . به وسيله شلنگ آب، آلودگيها را تميز نماييد. هر 
گونه گل و الي و نمك جاده را از سطوح زير خودرو 

و زير گل گيرها )محفظه چرخها( تميز نماييد. 
خودرو  ماليم شستشوي  شامپوي  يك  وسيله  به   .  2
با آب  آن  اساس دستورالعمل سازنده  بر  را  آن  كه 
يك  از  دهيد.  را شستشو  نموده ايد خودرو  مخلوط 
پارچه نرم استفاده نموده و ان را مرتباً در مخلوط 
آب و شامپو خيس نماييد. از سائيدن محكم نقاط 
مخلوط  كه   . دهيد  اجازه  نماييد-  خودداري  آلوده 

آب و شامپو آلودگيها را تميز نمايد. 
به  چرخ  پالستيكي  قالپاق   : چرخ  پالستيكي  قالپاق 
سادگي به وسيله مواد آلي )گياهي( صدمه مي بيند. در 
صورت پاشيده شدن هر گونه مواد آلي بر روي قالپاق، 
آن كاماًل با آب شستشو داده و قالپاق را از نظر هر گونه 

آسيب ديدن مورد كنترل قرار دهيد. 
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رينگ هاي  تميز كردن  براي   : آلومينيومي  رينگ هاي 
آلومينيومي فقط از شامپوهاي ماليم يا پاك كننده هاي 

خنثي استفاده نماييد.

 توجه 
• هرگز از مواد شوينده داراي پايه شيميايي خورنده 	

براي شستشوي رينگ ها استفاده نكنيد.)به عنوان 
مثال: اسيد هيدروفلوريك( 

• از شستشوي رينگ ها به وسيله بخار شوي يا مواد 	
شيميايي خودداري نماييد.  

• برس 	 اسكاچ،  وسيله  به  رينگ ها  شستشوي  از 
سيمي يا فرچه هاي زبر خودداري نماييد. 

• از مورد استفاده قرار دادن، الكل، حاللهاي بنزين يا 	
ديگر پاك كننده هاي غير خنثي خودداري نماييد 
زيرا باعث تغيير  شفافيت رينگ شده و مقاومت 

رينگ در برابر خوردگي را كاهش مي دهند. 

سپرهاي پالستيكي: سپرها را با دقت بشوييد. به دليل 
نرم بودن سطوح سپرها از مورد استفاده قراردادن پاك 

كننده هاي ساينده خودداري نماييد. 
چراغهاي بيروني : چراغها را با دقت بشوييد. از مورد 
استفاده قراردادن مواد آلي اجتناب نموده و از سائيدن 
آنها به وسيله فرچه يا برس زبر خودداري نماييد. زيرا 

باعث صدمه ديدن سطوح چراغها خواهد شد. 
يا  تربانتين  از  قير جاده  پاك گردن  براي   : قير جاده 
شوينده هايي كه داراي عالمت ايمني براي سطوح رنگ 

شده مي باشند استفاده نماييد. 
3 . بدنه خودرو را كاماًل با آب بشوييد. خشك شدن 
شامپو منجر به بروز لكه مي شود. در روزهاي گرم 
ممكن است كه سپس از شستشوي هر قسمت، آب 

كشي سريع آن قسمت ضروري باشد. 
4 . براي جلوگيري از به وجود امدن لكه هاي ناشي از 
قطرات آب، به وسيله يك حوله نخي نرم خودرو را 
خشك نماييد. سائيدن يا  فشار دادن شديد ممكن 

است كه منجر صدمه ديدن رنگ خودرو شود. 
 توجه 

• يا 	 سفيد  نفت  بنزين،  نظير  موادي  بكاربردن  از 
حاللهاي قوي كه ممكن است سمي بوده و باعث 

بروز صدمه شوند خودداري نماييد. 
• هيچ يك از اجزاي خودرو را به وسيله برس زبر 	

نساييد زيرا باعث صدمه ديدن انها خواهد شد.     

كارواش اتوماتيك 
اتوماتيك  كارواش  در  را  خودرو  كه  مي توانيد  شما 
بشوييد . اما الزم است كه بياد داشته باشيد كه برخي 
انواع برسها، آب تصفيه نشده يا فرايند شستشو مي تواند 
باعث خراشيدگي باعث كاهش دوام و درخشش رنگ 
كارواش  مديريت   . شد  خواهد  تيره  رنگهاي  ويژه  به 
مكانيزم  ايمني  عدم  يا  ايمني  از  را  شما  مي تواند 

كارواش براي رنگ خودرو شما مطلع نمايد. 

 توجه 
براي جلوگيري از صدمه ديدن آنتن، قبل از ورود به 
كارواش اتوماتيك از جدا نمودن ان اطمينان حاصل 

نماييد.     

واكس زدن خودرو 
آن  زدن  واكس  و  پوليش  خودرو  زيبايي  حفظ  براي 

توصيه مي شود. 
در صورتي كه روي سطوح خودرو بخوبي دفع نمي شود 

ماهي يكبار آن را واكس بزنيد. 
1 . همواره قبل از واكس زدن، خودرو را شستشو داده 
و خشك نماييد. حتي اگر از تميز كننده مخلوط با 
نيز عمل شستشو كردن  استفاده مي نماييد  واكس 

را انجام دهيد. 
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تميز نمودن قسمت هاي داخلي خودرو
2 . از پوليش و واكس با كيفيت خوب استفاده نماييد. 
اگر رنگ خودرو به شدت مات شده استف از پوليش 
واكس  از  آن  از  و پس  نموده  استفاده  تميز كننده 
جداگانه استفاده نماييد. به دقت از دستورالعمل ها و 
احتياط هاي ذكر شده توسط سازنده پيروي نماييد. 
و  پوليش  خودرو  رنگ  مانند  را  كرمي  قسمتهاي 

واكس بزنيد. 
چراغهاي بيروني : از ماليدن واكس روي سطوح چراغها 
منجر  واكس  كه  است  ممكن  زيرا  نماييد.  خودداري 
صورتيكه  در  شود.  چراغها  )طلق(  لنز  ديدن  صدمه 
تصادفاً سطوح چراغها به واكس آغشته شد. آن نقاط را 

شسته يا پاك نماييد. 
3 . هنگامي كه در اثر دفع نشدن آب، لكه ها بزرگي 
برروي خودرو باقي بماند،مجدداًخودرو راواكس بزنند. 

لكه گيري رنگ 
رنگ  و  خراش  پوشش  براي  رنگ  گيري  لكه  از 

پريدگيهاي كوچك استفاده مي شود. 
بالفاصله پس از بروز  صدمه اقدام به لكه گيري نماييد. 
ر غير اين صورت باعث بروز زنگ زدگي خواهد شد. 
براي نتيجه گيري بهتر از قلم موهاي كوچك استفاده 
و  تميز  از  نماييد.  مخلوط  خوبي  به  را  رنگ  و  نموده 
خشك بودن نقطه مزبور اطمينان حاصل نماييد. براي 
قابل  به سختي  به گونه اي كه  لكه گيري  انجام عمل 
نقطه  فقط  كه  نماييد  عمل  طوري  بايد  باشد  رويت 
خالي ازرنگ لكه گيري گردد. رنگ را دركمترين  مقدار 
اطراف  نواحي  زدن  رنگ  از  و  نموده  استفاده  ممكن 

نقطه خراشيده شده يا رنگ پريده خودداري نماييد. 

  احتياط 

يا هرگونه مايع ديگري روي كف  مراقب باشيد آب 
از عملكرد صحيح  خودرو نريزيد. زيرا ممكن است 
كرده،  خودداري  قطعات  ديگر  و  الكتريكي  قطعات 

منجر به آتش سوزي شود.

 توجه 
در  و  نموده  خودداري  آب  با  خودرو  كف  شستن  از 
هنگام تميز كردن بيرون و داخل خودرو از ورود آب 
به كف خودرو ممانعت نماييد، چرا كه آب به اجزاي 
يا  زير  الكتريكي  قطعات  ديگر  يا  و  صوتي  سيستم 
و  پوسيدگي  بروز  باعث  و  كرده  نفوذ  كفپوش  روي 

زنگ زدگي بدنه خودرو مي شود.

قطعات وينيلي داخلي خودرو 
محلول  وسيله  به  را  خودرو  داخلي  وينيلي  تودوزي 
شامپوي ماليم يا پاك كننده و آب مي توان به آساني 

تميز نمود.
 ابتدا گرد و خاك و آلودگيها را به وسيله جارو برقي 
پارچه  يا  اسفنج  يك  وسيله  به  سپس  و  نموده  تميز 
نرم، سطوح وينينلي را به محلول شامپو آغشته نماييد. 
چند دقيقه صبر نماييد كه محلول شامپو آلودگيها را 
در خود حل نمايد، سپس به وسيله يك پارچه تميز 
مرطوب باقيمانده شامپو و آلودگيها را پاك كنيد. در 
صورتي كه هنوز آلودگيها به طور كامل تميز نشده اند، 

اين اعمال را مجدداً تكرار نماييد. 
جهت  تجاري  كننده  كف  كننده هاي  تميز  همچنين 
عمل  بخوبي  و  بوده  دسترس  در  نيز  وينيلي  اجزاي 
انها  سازنده  دستورالعمل  از  استفاده  براي  مي نمايند. 

پيروي نماييد. 

 توجه 
مورد  از  خودرو  داخلي  پوشش  كردن  تميز  براي 
استفاده قرار دادن حاللها،  تينر، بنزين و شيشه پاك 

كن خودداري نماييد.  
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موكت ها 
داراي  فرش  شامپو  يك  از  موكتها  كردن  تميز  براي 

كيفيت باال استفاده نماييد. 
ابتدا تا آخرين حد ممكنه گرد و خاك و آلودگيها را 
از روي موكت تميز نماييد. چندين نوع مختلف شامپو 
فرش در دسترس مي باشد. برخي در قوطيهاي فلزي 
اسپري و بقيه به صورت پودر يا مايع موجود ميباشند. 
نمود.  مخلوط  آب  با  را  آنها  بايد  كف  توليد  براي  كه 
براي آغشته نمودن موكت به شامپو از يك اسفنج يا 
برس استفاده نموده و كف شامپو را به صورت دوراني 

بر روي موكت بماليد. 
نماييد-  خودداري  آب  به  موكت  نمودن  آغشته  از 
بهترين نتيجه زماني حاصل مي شود كه حتي االمكان 
را  فرش  شامپو  دستورالعمل  بماند.  خشك  موكت 

مطالعه نموده و مورد پيروي قرار دهيد. 
كمربندهاي ايمني 

يا  صابون  وسيله  به  توان  مي  را  ايمني  كمربندهاي 
شامپوي ماليم و آب يا آب ولرم تميز نمود. 

از يك اسفنج يا پارچه استفاده نماييد، در حين تميز 
حد،  از  بيش  سايش  نظر  از  را  آنها  كمربندها،  كردن 

فرسودگي و بريدگي مورد كنترل قرار دهيد. 

 توجه 
• از بكاربردن رنگ يا سفيدكننده بر روي كمربند 	

پوسيدگي  باعث  زيرا  نماييد،  خودداري  ايمني 
كمربند ايمني خواهد شد. 

• تا خشك شدن كمربندها، از مورد  استفاده قرار 	
دادن آنها خودداري نماييد.    

شيشه ها

 توجه 
• تميزنمودن 	 براي  شيشه  كننده هاي  پاك  از 

اين  نكنيد.  استفاده  عقب  شيشه  داخلي  سطح 
صدمه  شيشه  درون  گرمكن  سيم هاي  به  مواد 
گرم  آب  با  شده  مرطوب  پارچه  يك  از  مي زنند. 
نماييد.حين  استفاده  شيشه  تميزنمودن  براي 
سيم هاي  موازات  به  را  شيشه ها  تميزنمودن 

گرمكن تميز نماييد.
• حين تميزكردن سطح داخلي شيشه عقب،  مراقب 	

صدمه نزدن يا آسيب رساندن به سيم هاي گرمكن 
باشيد.

پانل كنترل ايركانديشن – پانل سيستم صوتي، پانل 
جلو داشبورد، پانل كنسول وسط و كليدها

مرطوب  نرم  پارچه  از  موارد  اين  تميزنمودن  براي 
استفاده نماييد.

پارچه نرم تميز را در آب يا آب ولرم خيس نموده و به 
آرامي آلودگي ها را تميز نماييد.

 توجه 
• و 	 بنزين  الكل،  نفت سفيد،  )حاللها،  آلي  مواد  از 

امثال آن ( يا حاللهاي قليايي يا اسيدي استفاده 
ننماييد. اين مواد شيميايي باعث بي رنگ شدن، 
لكه دار شدن   يا پوسته شدن سطوح مي گردند. 

• يا پوليش ها 	 از تميز كننده ها  استفاده  در صورت 
اطمينان حاصل نماييد كه در مواد تشكيل دهنده 
آنها از موادي كه در باال قيد شده است، استفاده 

نشده باشد. 
• خوشبو 	 دادن  قرار  استفاده  مورد  صورت  در 

پاشيدن  از  خودرو،  داخل  براي  مايع  كننده هاي 
و اسپري نمودن مواد روي سطوح داخلي خودرو 
مواد  حاوي  است  ممكن  زيرا  نماييد.  خودداري 
ذكر شده در فوق باشند در صورت پاشيدن، نقاط 
قبل  در  از شيوه هاي ذكر شده  يكي  به  را  مزبور 

تميز نماييد. 

نحوه  مورد  در  سوالي  يا  ابهام  هرگونه  صورت  در 
مجاز  نمايندگي هاي  تويوتا،  خودروي  تميزنمودن 
تويوتا با كمال ميل آماده پاسخگويي به شما خواهند 

بود.
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نكاتي در مورد نگهداري

انجام سرويسهاي نگهداري به طور منظم يك ضرورت 
مي باشد. 

توصيه مي شود كه براي محافظت از خودروي جديدتان 
ارائه شده در  برنامه زمان بندي نگهداري  به  با توجه 
صفحات بعدي ، اقدام به سرويس خودرو نماييد. انجام 
زير  موارد  به  باعث كمك  منظم  نگهداري  و  سرويس 

خواهد شد: 
• مصرف سوخت بهينه 	
• افزايش طول عمر خودرو 	
• رانندگي لذت بخش 	
• ايمني 	
• قابليت اطمينان 	
• پوشش گارانتي 	
• مطابقت با قوانين و مقررات 	

از نظر  خودرو شما به گونه اي طراحي شده است كه 
به  مقرون  و  اقتصادي  كاماًل  نگهداري  و  رانندگي 
گذشته  در  كه  نگهداريها  از  بسياري  مي باشد.  صرفه 
ضرورت داشت اغلب مورد  نياز نمي باشد. براي حصول 
اطمينان از عملكرد خودرو با حداكثر قابليت، از برنامه 

زمان بندي نگهداري پيروي نماييد. 
براي انجام سرويس خودرو به كجا بايد رفت ؟ 

بهترين محل جهت انجام سرويس خودرو ،  نمايندگي 
مجاز شركت تويوتا مي باشد. 

متخصص  و  ديده  آموزش  همگي  تويوتا  تعميركاران 
مي باشند و آخرين اطالعات سرويس و نگهداري را از 
طريق نشريات فني، رهنمودهاي سرويس و برنامه هاي 
بر روي  از كار  آنها پيش  آموزشي دريافت مي نمايند. 
خودرو شما ، نحوه كار روي خودروي تويوتا را آموزش 

ديده اند. به نظر شما اين بهترين راه حل نيست؟ 
جهت  را  زيادي  هزينه   ، تويوتا  مجاز  نمايندگيهاي 
تهيه ابزار مخصوص و تجهيزات سرويس خاص خودرو 
تويوتا صرف نموده اند و بهترين سرويس را با كمترين 

هزينه براي شما انجام خواهند داد. 
تمامي  مجاز  نمايندگي  سرويس  خدمات  بخش 
نگهداري هاي زمان بندي شده خودرو شما را با قابليت 

اطمينان باال و كمترين هزينه انجام خواهد داد. 

آن  انجام  به  قادر  خودتان  كه  نگهداري  از  مواردي 
مي باشيد؟

 اگر كمي توانايي مكانيكي و مقداري ابزار اوليه خودرو 
از  بسيار  آساني  به  توجه  با  باشيد،  داشته  اختيار  در 
موارد نگهداري خودتان قادر به انجام آنها خواهيد بود. 
صفحه  در  موارد  اين  انجام  نحوه  ساده  دستورالعمل 

269 بخش 7 ارائه شده است. 
نگهداري  موارد  از  برخي  كه  باشيد  داشته  توجه 
نيازمند مهارت ويژه  و ابزار مخصوص مي باشد، كه به 
وسيله تعميركاران مجرب به بهترين شيوه قابل انجام 
خواهد بود.حتي اگر شما تجربه مكانيكي كافي جهت 
تعميرات  توصيه مي شود  مي باشيد،  دارا  را  موارد  اين 
انجام  به  تويوتا  مجاز  نمايندگيهاي  در  را  نگهداري  و 
ثبت  مورد  نگهداري خودروي شما  تا سوابق  برسانيد 
به  نياز خودرو شما  اين سوابق در شرايط  قرار گيرد. 

تعهدات گارانتي مفيد واقع خواهد شد. 
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آيا خودرو شما نياز به تعمير دارد؟
در صورتيكه متوجه يكي از اين عالئم شديد ، در اسرع 
زيرا  ببريد.  تويوتا  مجاز  نمايندگي  به  را  خودرو  وقت 

احتماالً خودرو نياز به تنظيم يا  تعمير دارد.

همواره هر گونه تغييرات در كارايي ، صداها و موارد 
ظاهري را كه نشانه نياز خودرو به سرويس مي باشد را 
مورد توجه قرار دهيد. برخي از مهمترين اين نشانه ها 

عبارتند از : 
• بروز احتراق ناقص در موتور ، يكنواخت نبودن كار 	

موتور يا خودسوزي )ضربه زني موتور( 
• كاهش قابل مالحظه توان موتور 	
• هر گونه صداي غير عادي در موتور 	
• نشتي در زير خودرو )چكيدن آب از كولر خودرو 	

در حين استفاده از آن يك امر طبيعي مي باشد.( 
• اين تغيير ممكن است 	 تغيير در صداي اگزوز  ) 

با  لذا  باشد،  كربن  مونواكسيد  گاز  نشتي  نشانه 
سيستم  و  داده  ادامه  رانندگي  به  باز  شيشه هاي 

اگزوز را  سريعاً مورد كنترل قرار دهيد( 
• كم باد يا پنچر به نظر رسيدن الستيك ، صداي 	

غير  سايش   ، پيچيدن  حين  در  الستيك  شديد 
يكنواخت الستيكها 

• حين 	 در  خودرو  شدن  كشيده  سمت  يك  به 
رانندگي در مسير مستقيم 

• بروز صداي غيرعادي وابسته به عملكرد فنربندي 	
• كاهش كارايي ترمز ، احساس اسفنجي شدن پدال 	

پايين  تا كف خودرو  تقريباً  پدال  ترمز،   يا  كالچ 
به يك سمت  ترمزگيري خودرو  در حين   ، برود 

كشيده شود. 
• درجه حرارت مايع خنك كننده موتور ، همواره از 	

مقدار معمول )عادي( باالتر باشد. 

سرويس هاي دوره اي خودروي تويوتا
بر  نگهداري  و  سرويس  برنامه  در  سرويس  فواصل 
اساس كيلومتر پيموده شده يا فاصله زماني  با توجه 

به زودتر رسيدن موعد هر كدام تعيين مي شود. 
صرفنظر از زمان آخرين دوره نگهداري ، سرويسهاي 
صورت  مشخص  يكسان  فواصل  در  بايد  نگهداري 

پذيرد. 
فواصل سرويس و نگهداري هر كدام از موارد را مي توان 

از جدول زمانبندي نگهداري به دست آورد. 
و  كننده  خنك  )سيستم  الستيكي  شيلنگ هاي 
رساني(  سوخت  سيستم  و  ترمز  سيستم   ، بخاري 
توسط  نگهداري  و  زمانبندي  برنامه  اساس  بر  بايد 

تكنسين هاي مجرب مورد بررسي قرار گيرد.
 اين موارد جزء مهمترين موارد نگهداري مي باشند. در 
صورت بروز هر گونه خرابي يا صدمه ديدن شيلنگ ها 
باشيد  داشته  توجه  نماييد.  تعويض  را  آنها  سريعٌا   ،
به مرور زمان دچار خرابي  كه شيلنگ هاي الستيكي 
مي شوند كه منجر به باد كردن ، ريش شدن و ترك 

خوردن شيلنگ خواهد شد. 

  احتياط 

رانندگي  تداوم  از  بر خودرو  در صورت عدم تسلط 
خودداري نماييد، زيرا منجر به بروز صدمات شديد 
در خودرو و احتمال بروز صدمات جاني خواهد شد.
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- ضروريات برنامه نگهداري 

خودروي تويوتاي شما بايد بر اساس برنامه زمانبندي نگهداري معمول مورد سرويس واقع شود. )به » برنامه 
تعمير و نگهداري تويوتا « در صفحه 259 رجوع نماييد(

در صورتيكه عمدتاً تحت يك يا چندين مورد از شرايط زير از خودرو استفاده مي نماييد، ضروري است كه برخي از موارد 
برنامه نگهداري را در فواصل كوتاهتري انجام دهيد. )به جدول زمانبندي »جدول برنامه و نگهداري تحت شرايط ويژه« 

در صفحه 262 رجوع نماييد(

A . شرايط جاده                                                  B . شرايط رانندگي 
1 . استفاده از خودرو در جاده هاي ناهموار ،              1 . يدك كشيدن كاروان يا موارد مشابه 

    گل آلود يا برف در حال آب شدن                      2 . طي كردن مكرر مسافت هاي كمتر از 8 كيلومتر
در شرايطي كه دماي محيط زير صفر مي باشد.  2 . استفاده از خودرو در جاده هاي خاكي   

3 . استفاده از خودرو در جاده هاي نمك زار               3 . درجا كار كردن طوالني مدت و / يا رانندگي در 
4 . فقط در خودروهاي ديزل :                              مسيرهاي طوالني با سرعت كم همانند خودروهاي 

استفاده مكرر از خودرو در ارتفاع                          پليس، تاكسي و امثال آن 
باالتر از 2000 متر از سطح دريا                           4 . رانندگي مداوم با سرعت باال ) با 80 % حداكثر

)موتور 5L-E( )با موتورهاي 1KD-FTV و               سرعت خودرو يا بيشتر(در مدت زمان بيش از 2 ساعت
 2KD-FTV نبايد در اين ارتفاعات استفاده كرد(.
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عملكردهاي برنامه تعمير و نگهداري :        I : بازرسي نموده و تصحيح نماييد يا در صورت لزوم تعويض نماييد.   R : تعويض نموده، تغيير دهيد يا روغنكاري نماييد.
                                                          T : ميزان گشتاور تامين شده سفت نماييد.  C : تميز نماييد.

فواصل سرويس :                                                       مسافت پيموده شده                              
80  75  70  65  60  55  50  45  40  35  30  25  20  15  10  5  1               Km 1000 x             مسافت پيموده شده براساس كيلومتر يا فواصل(
زماني برحسب ماه هر كدام كه زودتر موعد آن برسد(.                                     0/6 3   6   9    12  15  18  21  24  27  30  33  36  39  42  45  48

اجزاي اصلي موتور 
1    تسمه تايمينگ 

2KD-FTV 1 وKD-FTV موتورهاي
-    .     .      .    .     I     .     .     .     .      .    I     .      .     .     .    .   .  ....................................................................................................»به نكته 1. توجه نماييد«

موتور ديزل ............................................................................................................................ هر 150000 كيلومتر تعويض نماييد.
) 2KD-FTV 1 وKD-FTV 2    پولي تسمه تايمينگ )موتورهاي

-    .    .      .     .     I    .     .      .     .     .     I     .      .     .     .    .   .  ............................................................................................................»به نكته 1. توجه نماييد«
) 2KD-FTV 1 وKD-FTV 3    پوشش تسمه تايمينگ )موتورهاي

-    .     .      .    .     c     .     .     .     .    .     c     .      .     .     .    .   .  ............................................................................................................»به نكته 1. توجه نماييد«
4    لقي سوپاپ ها )موتور ديزل(

48   .     .      .     .     .     .     .     .     I     .    .      .      .     .     .    .   .  ...........................................................................................................»به نكته 2. توجه نماييد«
5    تسمه موتور 

24   I     .      .    .     I     .     .     .    I     .     .      .     I     .     .    .   .  ............................................................................................................................................... موتور
موتورهاي 1KD-FTV و 2KD-FTV .............................................................................. در ابتدا هر 100000 كيلومتر بازرسي نماييد.
                                         پس از آن هر 20000 كيلومتر بازرسي نماييد.

     48   .     .      .    .     .     .     .     .     R    .      .     .     I     .     .    .   .  ............................................................................................................................. 5 مL-E موتور
نكته :

1. اين فواصل براي خودروهاي مورد استفاده در شرايط سخت گرد و خاكي همانند معدن مناسب مي باشد. تسمه تايمينگ را از نظر شكستگي پولي يا سايش شديد كنترل 
نماييد. سپس ماسه و گرد و خاك را از روي پوشش تسمه تايمينگ بزداييد.

2. با استفاده از گيج )ميله اندازه گيري( ضخامت فاصله سوپاپ ها را اندازه گرفته و در صورت لزوم بازرسي نماييد.

-  برنامه تعمير و نگهداري تويوتا
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عملكردهاي برنامه تعمير و نگهداري :        I : بازرسي نموده و تصحيح نماييد يا در صورت لزوم تعويض نماييد.   R : تعويض نموده، تغيير دهيد يا روغنكاري نماييد.
                                                          T : ميزان گشتاور تامين شده سفت نماييد.  C : تميز نماييد.

فواصل سرويس :                                                       مسافت پيموده شده                              
             Km 1000 x               مسافت پيموده شده براساس كيلومتر يا فواصل(

زماني برحسب ماه هر كدام كه زودتر موعد آن برسد(.     
6  روغن موتور 

 ..............................................................   )API SL يا SM يا ILSAC( 2 ئTR-FE موتور
 1KD-FTV موتور

............................................. ) G-DLD-1 , API CF , API CF-4 يا ACEA B1(
 5L-E )G-DLD -12 وKD-FTV موتورهاي

API CF-4 يا API CF »به نكته 3 . توجه نماييد«
2KD-FTV مجهز به موتور EUROII يا III در مدل هاي

»به نكته 4 . توجه نماييد« ........................................................................................  
موتور 2KD-FTV در ژاپن و 

عربستان صعودي .........................................................................................................
ديگر كشورها ................................................................................................................. 

7  فيلتر روغن موتور 
موتور 2KD-FTV در ژاپن 

و عربستان صعودي.............................................................................................................
ديگر كشورها .......................................................................................................................  

8  سيستم خنك كننده و گرمكن 
»به نكته 5 و 6 توجه نماييد«..........................................................................................  

نكته :
3. مي توانيد از CD يا API CE استفاده كنيد.

III.4 و EUROII استانداردهاي سيستم سوخت مي باشند. در صورتيكه رعايت استاندارد هر ماه در خودرو شما مشخص نيست با نمايندگي تويوتا تماس حاصل نماييد.
5. پس از 80000 كيلومتر يا 48 ماه بازرسي، هر 20000 كيلومتر يا 12 ماه بازرسي نماييد.

6. پوشيده نشدن رادياتور، كندانسور، اينتركولر را با برگ يا چيزهاي ديگركنترل نماييد، از تميز بودن لوله ها و شلنگ هاي رابط اطمينان حاصل نماييد.

80  75  70  65  60  55  50  45  40  35  30  25  20  15  10  5  1     
48  45  42  39  36  33  30  27  24  21  18  15  12    9   6   3 0/6   

  12    R    .    R    .    R    .     R   .     R    .     R    .    R    .     R   .   . 

  12    R    .    R    .    R    .     R   .     R    .     R    .    R    .     R   .   . 

  12    R    .    R    .    R    .     R   .     R    .     R    .    R    .     R   .   . 

هر 2500 كيلومتر يا 3 ماه تعويض كنيد.
    6   R   R    R    R   R    R    R   R     R   R    R    R    R    R   R  R   .     

    6    R   R    R    R   R    R    R   R     R   R    R    R    R    R    R  R    .   
  12    R    .    R    .    R    .     R   .     R    .     R    .    R    .     R   .    . 

  24    I    .     .     .     .      .     .     .     I     .     .     .      .     .     .    .    .  
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عملكردهاي برنامه تعمير و نگهداري :        I : بازرسي نموده و تصحيح نماييد يا در صورت لزوم تعويض نماييد.   R : تعويض نموده، تغيير دهيد يا روغنكاري نماييد.
                                                          T : ميزان گشتاور تامين شده سفت نماييد.  C : تميز نماييد.

فواصل سرويس :                                                       مسافت پيموده شده                              
             Km 1000 x               مسافت پيموده شده براساس كيلومتر يا فواصل(

زماني برحسب ماه هر كدام كه زودتر موعد آن برسد(.     
9    مايع خنك كننده موتور  »به نكته 7 و 8 توجه نماييد«.........................................
10  لوله ها و خروجي سيستم خروجي هواي اگزوز ........................................................

سيستم جرقه
11  شمع ها )موتور بنزيني(

بدون مبدل كاتاليستي سه منظوره .............................................................................

با مبدل كاتاليستي سه منظوره ....................................................................................  هر 100000 كيلومتر تعويض نماييد.
12  باتري .................................................................................................................................

سيستم سوخت رساني و كنترل آاليندگي 
13  فيلتر سوخت )شامل فيلتر درون باك سوخت(

موتور بنزيني ....................................................................................................................

14  تنظيم رسوبگيري آب )موتور ديزل( ..........................................................................

نكته :
7. هر 160000 كيلومتر تعويض كنيد و پس از آن هر 80000 كيلومتر تعويض نماييد.

8. فقط از “ مايع خنك كننده داراي عمر طوالني تويوتا” يا مشابه آن كه يك مايع خنك كننده داراي كيفيت باال با پايه اتيلن گليكول فاقد سيلكات ، آمينه ، نيتريت و 
بورات بوده و بر اساس تكنولوژي هيبريدي اسيد ارگانيك داراي طول عمر باال تهيه شده است استفاده نماييد. )مايع خنك كننده با تكنولوژي هيبريدي اسيد ارگانيك 
داراي طول عمر باال شامل تركيبات فسفاتهاي پايين و اسيد ارگانيك ها مي باشد( براي جزئيات انتخاب نوع مايع خنك كننده به “ كنترل سطح مايع خنك كننده موتور” 

در صفحه 288 بخش 2-7 رجوع نماييد.

80  75  70  65  60  55  50  45  40  35  30  25  20  15  10  5  1     
48   45  42  39  36  33  30  27  24  21  18  15  12    9   6   3 0/6   

   -    I     .     .      .    .      .     .      .    I     .     .      .    .      .     .    .    . 
 12    I     .     .       .    I      .     .       .    I     .      .      .    I      .     .     .     . 

 I:12  R    .      I     .     R     .      I     .     R   .      I     .     R     .     I    .    . 
 R: 24

 12    I     .     I       .    I      .     I       .    I     .      I      .    I      .     I     .     . 

  96    R    .     .     .     .      .     .      .    .     .     .      .    .      .     .    .     . 
  12     I    .     I     .     I      .     I      .    I     .     I      .    I      .    I    .     . 
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عملكردهاي برنامه تعمير و نگهداري :        I : بازرسي نموده و تصحيح نماييد يا در صورت لزوم تعويض نماييد.   R : تعويض نموده، تغيير دهيد يا روغنكاري نماييد.
                                                          T : ميزان گشتاور تامين شده سفت نماييد.  C : تميز نماييد.

فواصل سرويس :                                                       مسافت پيموده شده                              
             Km 1000 x               مسافت پيموده شده براساس كيلومتر يا فواصل(

زماني برحسب ماه هر كدام كه زودتر موعد آن برسد(.     

15  فيلتر )تميزكننده( هوا )شامل كنترل فيلتر پيش تميزكننده هوا(
  ........................................... 5L-E 1 وKD-FTV 2 وTR-FE موتورهاي موتور

       ........................................................................................................ 1KD-FTV موتور

16 دور ديزل )موتور ديزلي( ................................................................................................
................................................................ )5L-E 17  شلنگ روغن پمپ وكيوم )موتور

18  درپوش باك سوخت، شلنگ و اتصاالت سوخت 
»به نكته 9 توجه نماييد«................................................................................................

19  سوپاپ تهويه مثبت بخارات محفظه ميل لنگ، شلنگ ها و اتصاالت تهويه 
)خودروهاي بنزيني فاقد مبدل كاتاليستي سه منظوره( ..........................................
20  كنيستر )موتور ينزيني( ................................................................................................

شاسي و بدنه 
21  پدال ترمز و ترمزدستي ................................................................................................
22  لنت ها و كاسه هاي ترمز )شامل ترمزدستي و لنت هاي آن( .................................
23  لنت ها و ديسك هاي ترمز ............................................................................................

نكته :
9. در اول پس از 80000 كيلومتر يا 48 ماه بازرسي مي كنيد، سپس هر 20000 كيلومتر يا 12 ماه بازرسي نماييد.

80  75  70  65  60  55  50  45  40  35  30  25  20  15  10  5  1     
48   45  42  39  36  33  30  27  24  21  18  15  12    9   6   3 0/6   

  هر 10000 كيلومتر يا 12 ماه بازرسي نماييد.
  هر 100000 كيلومتر يا 120 ماه تعويض نماييد.

هر 5000 كيلومتر يا 6 ماه بازرسي نماييد.
هر 30000 كيلومتر يا 36 ماه تعويض نماييد.

  48     I    .     .     .     .     .     .     .     I     .     .     .      .     .     .    .    . 
  12     I    .     .     .     I    .     .     .     I     .     .     .      I     .     .    .    . 

  24     I    .     .     .     .     .     .     .     I     .     .     .      .     .     .     .    . 

  12     I    .     .     .     I    .     .     .     I     .     .     .      I     .     .    .    . 
  24     I    .     .     .     .     .     .     .     I     .     .     .      .     .     .     .    . 

    6     I    .    I     .     I    .     I     .     I     .     I     .     I     .    I     .    . 
  12     I    .     .     .     I    .     .     .     I     .     .     .      I     .     .    .    . 
   6     I    .    I     .     I    .     I     .     I     .     I     .     I     .    I     .    . 
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عملكردهاي برنامه تعمير و نگهداري :        I : بازرسي نموده و تصحيح نماييد يا در صورت لزوم تعويض نماييد.   R : تعويض نموده، تغيير دهيد يا روغنكاري نماييد.
                                                          T : ميزان گشتاور تامين شده سفت نماييد.  C : تميز نماييد.

فواصل سرويس :                                                       مسافت پيموده شده                              
             Km 1000 x               مسافت پيموده شده براساس كيلومتر يا فواصل(

زماني برحسب ماه هر كدام كه زودتر موعد آن برسد(.     

24  روغن ترمز ........................................................................................................................

25  روغن كالچ .......................................................................................................................

26  لوله ها و شلنگ هاي ترمز ...............................................................................................
27  پمپ وكيوم براي بوستر ترمز

 )موتور ديزل( .....................................................................................................................   هر 200000 كيلومتر بازرسي نماييد.
28  روغن هيدروليك فرمان ................................................................................................. 

29  غربيلك فرمان 
 نشتي و روغن جعبه فرمان .............................................................................................
30  گردگيرهاي پلوس ..........................................................................................................
31  سيبك ها و گردگيرهاي آنها .........................................................................................
32  روغن ديفرانسيل .............................................................................................................

33  روغن جعبه دنده )گيربكس( معمولي ........................................................................
34  روغن جعبه دنده )گيربكس( اتوماتيك ......................................................................
35  سيم تعليق )فنربندي( جلو و عقب ............................................................................
36  الستيك ها و فشار باد .....................................................................................................
37  چراغ ها، بوق ها، برف پاك كن و شيشه شوي ............................................................

38  فيلتر ايركانديشن ........................................................................................................... هر 30000 كيلومتر تعويض نماييد.  
گاز خنك كننده كولر/ ايركانديشن ..............................................................................

80  75  70  65  60  55  50  45  40  35  30  25  20  15  10  5  1     
48   45  42  39  36  33  30  27  24  21  18  15  12    9   6   3 0/6   
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-  جدول برنامه تعمير و نگهداري تحت شرايط ويژه
براي برنامه تعمير و نگهداري تحت شرايط ويژه كه بايد در فواصل كوتاهتر انجام شود به جدول سرويس و نگهداري زير توجه نماييد. )براي شرايط كلي »ضروريات برنامه تعمير و نگهداري« 

در صفحه 256 رجوع نماييد.

A-1 : استفاده از خودرو در جاده هاي ناهموار ، گل آلود يا آلوده به برف آب شده

هر 10000 كيلومتر يا 6 ماه 
هر 5000 كيلومتر يا 3 ماه 

هر 10000 كيلومتر يا 6 ماه 
هر 10000 كيلومتر يا 6 ماه 
هر 5000 كيلومتر يا 3 ماه 

هر 10000 كيلومتر يا 6 ماه 
هر 10000 كيلومتر يا 6 ماه 

    بازديد لنت ها و كاسه هاي ترمز )شامل لنت ها و كاسه هاي ترمز دستي(
    بازديد لنت هاي ديسك ترمز 

    بازديد لوله ها و شيلنگ هاي ترمز 
    سفت كردن سيبك ها و گردگيرهاي انها 

    بازديد غربيلك فرمان، اتصاالت فرمان و جعبه فرمان
    بازديد سيستم تعليق )فنربندي( جلو و عقب 

   سفت كردن پيچ ها و مهره ها شاسي و بدنه 
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A-2 : استفاده از خودرو در جاده هاي خاكي 

هر 5000 كيلومتر يا 6 ماه 
: 1KD-FTV موتور

هر 5000 كيلومتر يا 6 ماه
EURO II يا III 2 داراي استانداردKD-FTV در موتورهاي

هر 5000 كيلومتر يا 6 ماه
ديگر مدل ها:

هر 2500 كيلومتر يا 3 ماه 
هر 5000 كيلومتر يا 6 ماه

5L-E 2 وKD-FTV ، 2TR-FE موتورهاي
I : هر 5000 كيلومتر يا 6 ماه 

R : هر 100000 كيلومتر يا 120 ماه 
  1KD-FTV موتور

I : هر 2500 كيلومتر يا 3 ماه 
R : هر 30000 كيلومتر يا 36 ماه 

هر 10000 كيلومتر يا 6 ماه

هر 5000 كيلومتر يا 3 ماه
هر 10000 كيلومتر يا 6 ماه

    تعويض فيلتر روغن موتور )موتور بنزيني(
    تعويض روغن موتور )موتور ديزلي(

    تعويض فيلتر روغن موتور 
    بازرسي يا تعويض فيلتر هوا

 

    بازرسي لنت هاي ترمز و كاسه ها 
   )شامل لنت و كاسه هاي ترمزدستي(

    بازرسي لنت ها و ديسك هاي ترمز
    سفت كردن پيچ هاي گاردان

A -3 : استفاده از خودرو در جاده هايي با ذرات نمك

هر 10000 كيلومتر يا 6 ماه     سفت كردن پيچ هاي گاردان
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: (5L-E فقط خودروهاي مجهز به موتور ديزل )موتور : A -4
استفاده مكرر از خودرو در ارتفاعات بيش از 2000 متر از سطح دريا

)نبايد از موتورهاي 1KD-FTV و 2KD-FTV استفاده نمود(.

هر 2500 كيلومتر يا 3 ماه     تعويض روغن موتور
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B-1 : يدك كشيدن تريلر، كاروان و امثال آن

هر 5000 كيلومتر يا 6 ماه 
: 1KD-FTV موتور

هر 5000 كيلومتر يا 6 ماه 
EURO II يا III 2 داراي استانداردKD-FTV در موتور

هر 5000 كيلومتر يا 6 ماه 
ديگر مدل ها

هر 2500 كيلومتر يا 3 ماه 
هر 5000 كيلومتر يا 6 ماه 

هر 10000 كيلومتر يا 6 ماه 
هر 5000 كيلومتر يا 3 ماه 

هر 40000 كيلومتر يا 48 ماه 
I : هر 40000 كيلومتر يا 24 ماه  

R : هر 80000 كيلومتر يا 48 ماه 
هر 20000 كيلومتر يا 24 ماه 

هر 10000 كيلومتر يا 6 ماه 
هر 10000 كيلومتر يا 6 ماه
هر 10000 كيلومتر يا 6 ماه

    تعويض روغن موتور )موتور بنزيني(
    تعويض روغن موتور )موتور ديزل(

   تعويض فيلتر روغن موتور
   بازرسي لنت ها و كاسه هاي ترمز

   )شامل لنت ها و كاسه هاي ترمز دستي(
   بازرسي لنت ها و ديسك هاي ترمز

   تعويض روغن گيربكس معمولي
   بازرسي يا تعويض روغن گيربكس اتوماتيك

   بازرسي روغن ديفرانسيل
   سفت كردن پيچ هاي گاردان

   بازرسي سيستم تعليق جلو و عقب
   سفت كردن پيچ ها و مهره هاي شاسي و بدنه
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B-2 : طي كردن مكرر مسافتهاي كمتر از 8 كيلومتر در شرايطي كه دماي محيط زير صفر مي باشد.

هر 5000 كيلومتر يا 6 ماه
: 1KD-FTV موتور

هر 5000 كيلومتر يا 6 ماه
EURO II و III 2 در مدل هاي داراي استانداردKD-FTV موتور

هر 5000 كيلومتر يا 6 ماه
ديگر مدل ها :

هر 25000 كيلومتر يا 3 ماه
هر 5000 كيلومتر يا 6 ماه

    تعويض روغن موتور )موتور بنزيني(
    تعويض روغن موتور )موتور ديزل(

    تعويض فيلتر روغن موتور

B-3 : درجا كاركردن طوالني مدت و يا رانندگي در مسيرهاي طوالني با سرعت كم همانند خودرو پليس، تاكسي و امثال آن

هر 5000 كيلومتر يا 6 ماه
: 1KD-FTV موتور

هر 5000 كيلومتر يا 6 ماه
EURO II و III 2 در مدل هاي داراي استانداردKD-FTV موتور

هر 5000 كيلومتر يا 6 ماه
ديگر مدل ها :

هر 2500 كيلومتر يا 3 ماه
هر 5000 كيلومتر يا 6 ماه

هر 10000 كيلومتر يا 6 ماه

هر 5000 كيلومتر يا 3 ماه

    تعويض روغن موتور )موتور بنزيني(
    تعويض روغن موتور )موتور ديزل(

    تعويض فيلتر روغن موتور
    بازرسي لنت ها و كاسه هاي ترمز

    )شامل لنت و كاسه هاي ترمز دستي(
    بازرسي لنت ها و ديسك هاي ترمز
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B -4: رانندگي مداوم با سرعت باال )80 % حداكثر سرعت خودرو يا بيشتر( به مدت بيش از 2 ساعت

هر 40000 كيلومتر يا 48 ماه 
I : هر 40000 كيلومتر يا 24 ماه 

R : هر 80000 كيلومتر يا 48 ماه 
هر 20000 كيلومتر يا 24 ماه 

    تعويض روغن گيربكس معمولي
    بازرسي يا تعويض روغن گيربكس اتوماتيك 

   تعويض روغن ديفرانسيل
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                                                                                                                                         فصل 7-1 

موارد سرويس و نگهداري قابل انجام توسط مالك خودرو 
مقدمه 

نماي كلي محفظه موتور  ....................................................................................270
نماي كلي زير در موتور.......................................................................................274
موقعيت قرارگيري باتري كمكي ......................................................................275
موقعيت فيوزها ....................................................................................................275
موارد احتياطي قابل انجام توسط مالك خودرو ............................................277
قراردادن جك ......................................................................................................279
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1 . درپوش مخزن روغن موتور 
2 . گيج )ميله اندازه گيري( روغن موتور 

3 . باتري 
4 . جعبه فيوزها

نماي كلي محفظه موتور
2TR-FE موتور     
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1 . درپوش مخزن روغن موتور 
2 . گيج )ميله اندازه گيري( روغن موتور 

3 . باتري 
4 . جعبه فيوزها

5 . فليتر سوخت 

1KD-FTV موتور    
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1 . درپوش مخزن روغن موتور 
2 . گيج )ميله اندازه گيري( روغن موتور 

3 . باتري 
4 . جعبه فيوزها

5 . فليتر سوخت 

2KD-FTV موتور    
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1 . درپوش مخزن روغن موتور 
2 . گيج )ميله اندازه گيري( روغن موتور 

3 . باتري 
4 . جعبه فيوزها

5 . فليتر سوخت 

5L-E موتور     
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نماي كلي زير در موتور

خودروهاي فرمان راست  خودروهاي فرمان چپ
(1KD-FTV بجز مدل هاي داراي موتور(

خودروهاي مدل فرمان راست 
(1KD-FTV مدل هاي داراي موتور(
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1 . مخزن مايع خنك كننده موتور   
2 . رادياتورها
3 . كندانسور 

4 . برف پاك كن ها و مخزن مايع شيشه شوي عقب 
5 . فن هاي خنك كننده برقي 

6 . فيلتر )صافي( هوا
 1KD-FTV 7 . اينتركولر )مدل هاي داراي موتور

)2KD-FTV برخي و مدل هاي داراي موتور

موقعيت جعبه فيوزها

 خودروهاي فرمان سمت چپ

موقعيت قرارگيري باتري كمكي
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 خودروهاي فرمان سمت راست

جلو داشبورد

جلو داشبورد

محفظه موتور

محفظه موتور
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موارد احتياطي قابل انجام توسط مالك خودرو
عمليات  انجام  به  اقدام  خودتان  كه  صورتي  در 
سرويس و نگهداري مي نماييد، اطمينان حاصل نماييد 
كه از شيوه صحيح تشريح شده در اين بخش پيروي 

نماييد. 
انجام   ، كه  است  ضروري  نكته  اين  از  شما  اطالع 
سرويس به صورت غلط  يا ناقص باعث بروز مشكالتي 

در عملكرد خودرو خواهد شد. 
اين بخش حاوي دستورالعمل هايي در مورد آن دسته 
آنها  انجام  كه  مي باشد  نگهداري  و  اعمال سرويس  از 
 6 بخش  در  كه  آسان مي باشد. همانگونه  مالك  براي 
شرح داده شد برخي از موارد بايد توسط تكنسين هاي 

مجرب و به وسيله ابزار مخصوص صورت پذيرد. 
هنگام   ، اتفاقي  صدمات  بروز  از  جلوگيري  براي 
كاركردن بر روي خودرو، نهايت دقت را به عمل آوريد. 
به  بايد  شما  كه  احتياط هايي  از  مواردي  به  اينجا  در 

دقت آنها را رعايت نماييد اشاره شده است. 

  احتياط 

• و 	 لباس   ، دستها   ، موتور  بودن  روشن  هنگام 
تسمه هاي  و  حركت  حال  در  فن  از  را  ابزارها 
موتور دور نگه داريد. )توصيه  مي شود كه انگشتر 

، ساعت و كراوات را نيز از خود جدا نماييد( 
• بالفاصله پس از خاموش نمودن موتور ، محفظه 	

موتور – موتور ، رادياتور ، مانيفولد دود و روكش 
لمس  از  لذا  مي باشند.  داغ   – غيره  و  شمع ها 
كه  است  ممكن  نماييد.  خودداري  آنها  نمودن 

روغن ، مايعات و شمع ها نيز داغ باشند. 
• گرم 	 حين  در  سوختگي  بروز  از  جلوگيري  براي 

بودن موتور از باز كردن در رادياتور يا شل كردن 
پيچ تخليه آب خودداري نماييد. 

• مشتعل 	 آساني  به  كه  اجسامي  گذاشتن  جا  از 
مي شوند. )نظير كاغذ يا پارچه ( در محفظه موتور 

خودداري نماييد. 
• از كشيدن سيگار ، ايجاد جرقه يا نزديك كردن 	

زيرا  نماييد.  خودداري  باتري  يا  بنزين  به  شعله 
اشتعال  قابل  باتري  يا  بنزين  از  ناشي  بخارات 

مي باشند. 
• در حين كار بر روي باتري شديداً احتياط نماييد. 	

و  سمي  كه  است  سولفوريك  اسيد  حاوي  زيرا 
خورنده مي باشد. 

• شده 	 مهار  جك  توسط  فقط  خودرو  هنگاميكه 
است از رفتن به زير آن خودداري نماييد. همواره 
يا  امثال آن(  يا  از جك خودرو )جك دو ستونه 
تكيه گاههاي ثابت )همانندخرك(استفاده نماييد. 

• در هنگام كار در اطراف يا روي فن خنك كننده 	
و شبكه رادياتور از قرار داشتن سوئيچ موتور در 
وضعيت OFF )خاموش( اطمينان حاصل نماييد. 
بودن  فعال  يا   / و  موتور  بودن  داغ  صورت  در 
كليد كولر در شرايط قرار داشتن سوئيچ موتور 
شدن  روشن  احتمال  )روشن(   ON وضعيت  در 

خودكار فن وجود دارد. 
• در مواردي كه در زير يا روي خودرو كار مي كنيد 	

ريختن  يا  ذرات  افتادن  يا  پريدن  احتمال  و 
مايعات به طرف شما وجود دارد از عينك ايمني 

استفاده نماييد. 
• مواد 	 حاوي  )سوخته(  مستعمل  موتور  روغن 

باعث  كه  است  ممكن  و  بوده  كننده  آلوده  مضر 
بروز ناراحتي هاي پوستي نظير التهاب پوست يا 
سرطان پوست گردد،لذا از تماس مكرر يا طوالني 
مدت با آن اجتناب نماييد.براي تميز كردن آثار 
پوستتان،محل  روي  از  مستعمل  موتور  روغن 
آلوده رابوسيله آب وصابون كاماًل شستشو دهيد. 

• از قرار دادن روغن موتور مستعمل در دسترس 	
كودكان خودداري نماييد. 
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• روغن موتور مستعمل و فيلتر روغن را در محل 	
امن و به شيوه صحيح دور بريزيد. از ريختن روغن 
موتور مستعمل و فيلر روغن كهنه در زباله هاي 
خانگي ، فاضالب يا روي زمين خودداري نماييد. 
براي كسب اطالع از نحوه صحيح دور ريختن يا 
نمايندگيهاي  با  مستعمل  موتور  روغن  بازيابي 
روغن  تعويض  و  سرويس  مراكز  يا  تويوتا  مجاز 

تماس حاصل نماييد. 
• و كالچ 	 ترمز  پر كردن مخزنهاي روغن  در حين 

به  ترمز  روغن  است  ممكن  زيرا  باشيد،  مراقب 
صورت  در  بزند.  صدمه  شما  دستان  يا  چشم ها 
به  ورود  يا  دستتان  روي  بر  ترمز  روغن  ريختن 
آب  وسيله  به  را  آلوده  ناحيه  فوراً  چشمهايتان 
تميز شستشو دهيد. در صورت احساس ناراحتي 
رجوع  پزشك  به  چشمهايتان  يا  دستانتان  در 

نماييد.  

 توجه 
• به خاطر داشته باشيد كه باتري و كابلهاي جرقه 	

داراي برق با شدت جريان يا ولتاژ باال مي باشند. 
لذا مراقب باشيد كه به صورت تصادفي در سيستم 

اتصال كوتاه رخ ندهد.  
• طوالني 	 عمر  داراي  كننده  خنك  مايع  از  فقط 

تويوتا يا مشابه آن كه مايع خنك كننده با كيفيت 
داراي پايه اتيلن گليكول كه فاقد سيلكات ، آيينه 
تكنولوژي  اساس  بر  و  بوده  بورات  و  نيترات   ،
باال  عمر  طول  داراي  ارگانيك  اسيد  هيبريدي 
تهيه شده است ، جهت پر كردن رادياتور استفاده 
نماييد.مايع خنك كننده داراي عمر طوالني تويوتا 
حاوي50%ضديخ و50% آب غيريونيزه مي باشد. 

• در صورت پاشيده شدن مايع خنك كننده )ضد 	
يخ( بر روي خودرو ، آن قسمت را با آب شستشو 
دهيد تا از بروز صدمه در قطعات يا رنگ خودرو 

جلوگيري به عمل آيد. 
• ريختن 	 يا  كننده  آلوده  ذرات  گونه  هر  افتادن  از 

شمع ها  قرارگيري  محل  حفره هاي  در  مايعات 
جلوگيري به عمل آوريد. 

• )تنظيم 	 شمع ها  دهانه هاي  وضعيت  تغيير  از 
دهانه هاي شمع ها( خودداري نماييد. 

• نماييد. 	 استفاده  شده  توصيه  شمع هاي  از  فقط 
استفاده از انواع ديگر شمع باعث بروز صدمه در 
موتور ، كم شدن راندمان موتور و بروز پارازيت در 

راديو خواهد شد. 

• طريق 	 از  را  ايريديوم  پوشش  با  شمع هاي 
تميزكردن يا ايجاد فاصله مجدداً استفاده نكنيد.

• از پر كردن بيش از حد )لبريزكردن( روغن جعبه 	
دنده اتوماتيك خودداري نماييد. در غير اينصورت 

جعبه دنده صدمه خواهد دهيد. 
• در صورت پاشيده شدن يا ريختن روغن ترمز روي 	

خودرو براي جلوگيري از صدمه ديدن قطعات يا 
رنگ خودرو ناحيه آلوده را به وسيله آب شستشو 

دهيد. 
• بدون فيلتر هوا رانندگي ننماييد ، زيرا باعث بروز 	

سايش و فرسودگي بيش از حد در موتور خواهد 
كه  است  ممكن  شعله  زدن  پس  همچنين  شد. 

باعث بروز آتش سوزي در محفظه موتور گردد. 
• باعث 	 كن  پاك  برف  تيغه  كه  باشيد  مراقب 

خراشيده شدن سطح شيشه نشود. 
• هنگام بستن در موتور، كنترل نماييد كه ابزارها ، 	

كهنه و امثال آن را در محفظه موتور جا نگذاريد. 
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جلو

عقب

قراردادن جك
هنگام باالبردن خودرو بوسيله جك، جك را بصورت 
صحيح در نقاط نشان داده شده در تصوير قرار دهيد.

  احتياط 

در حين جك زدن براي كاهش احتمال بروز صدمات 
جاني از پيروي نمودن از موارد زير اطمينان حاصل 

نماييد. 
• از دستورالعمل هاي جك زدن پيروي كنيد.	
• زير 	 در  خود  بدن  اعضاي  از  يك  هيچ  بردن  از 

است  گرفته  قرار  جك  روي  كه  خودرويي 
صدمات  بروز  احتمال  زيرا  نماييد.  خودداري 

جاني وجود دارد. 
• در حين قرار داشتن خودرو روي جك، از روشن 	

كردن موتور يا استارت زدن آن خودداري نماييد. 
• خودرو را در محل مسطح و سفت متوقف نموده 	

و ترمز دستي را فعال نماييد. دسته دنده را در 
دنده  يا   ) اتوماتيك  دنده  )جعبه   ”p“ وضعيت 
عقب )جعبه دنده دستي( قرار داده و به صورت 
در  كه  چرخي  مخالف  چرخ  جلوي  ضربدري  
صورت لزوم قصد تعويض آن را داريد، مانع قرار 

دهيد. 

• اطمينان حاصل نماييد كه جك را دقيقًا در نقطه 	
صحيح جك زدن  قرار داده ايد. باالبردن خودرو 
محل  در  جك  كه  شرايطي  در  جك  وسيله  به 
ديدن  صدمه  باعث  است،  نشده  واقع  صحيح 
بروز  و  جك  روي  از  خودرو  افتادن  يا  خودرو 

صدمات جاني خواهد شد. 
• جك 	 توسط  فقط  كه  خودرويي  زير  هرگز 

ثابت  گاههاي  تكيه  از  نرويد.  است  شده  مهار 
نگهدارنده خودرو استفاده نماييد. 

• از باال بردن خودرو در شرايط حضور سرنشين در 	
خودرو خودداري نماييد. 

• هيچ 	 وسيله جك،  به  بردن خودرو  باال  در حين 
گونه شيئي را در زير يا باالي جك قرار ندهيد. 

 توجه 
اطمينان حاصل نماييد كه جك را در محل صحيح 
قرار داده ايد ، در غير اين صورت احتمال صدمه ديدن 

خودرو وجود دارد.
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2TR-FE موتور

2KD-FTV 1 وKD-FTV موتورهاي

كنترل سطح روغن موتور

5L-E موتور

سطح روغن موتور را در شرايط گرم بودن موتور حين 
خاموش بودن، به وسيله گيج روغن كنترل نماييد. 

1 . براي خواندن صحيح سطح روغن ، خودرو بايد در 
يك محل هموار قرار گرفته باشد. پس از خاموش 
كردن موتور چند دقيقه صبر نماييد تا روغن ها به 

داخل كارتر روغن برگردد. 
2 . گيج روغن را بيرون كشيده و قسمت سر گيج را به 

وسيله يك پارچه تميز نماييد. 
براي  و  نموده  فرو  خود  محل  در  را  گيج  مجدداً   .  3
حصول اطمينان از خواندن صحيح ، گيج را تا  انتها 

به داخل فرو نماييد. 

4 . گيج روغن را بيرون كشيده و در حاليكه يك پارچه 
در زير آن نگه داشته ايد، مقدار روغن را در روي گيج 

مشاهده نماييد.

 توجه 
مراقب باشيد روغن موتور بر روي قطعات خودرو نريزد. 

يا  مقدار حداقل  از  كمتر  روغن  در صورتي كه سطح 
نوع  همان  از  مي باشد،  حداقل  مقدار  از  بيش  كمي 
روغن موجود در موتور، به موتور روغن اضافه نماييد. 
درپوش مخزن روغن موتور را باز نموده و هر بار كمي 
روغن اضافه نمود و گيج روغن را كنترل نماييد. توصيه 
استفاده  قيف  از  روغن  نمودن  اضافه  حين  مي شود 

نماييد. 
مقدار روغن تقريبي موردنياز جهت فزايش سطح روغن 
ازمقدار حداقل به مقدار حداكثر بصورت زير مي باشد :

2TR-FE موتور
حدود 1/2 ليتر    

1KD-FTV موتور
حدود 1/9 ليتر    

2KD-FTV موتور
حدود 1/8 ليتر    

5L-E موتور
حدود 1/6 ليتر    

»مشخصات  موتور  روغن  ظرفيت  از  اطالع  براي 
سرويس« در صفحه 310 فصل 8 را مطالعه نماييد.

زمانيكه سطح روغن به مقدار صحيح رسيد، درپوش را 
نصب نموده و با دست سفت نماييد.
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 توجه 
• مراقب باشيد روغن موتور را روي قطعات خودرو 	

نريزيد. 
• از ريختن روغن بيش از مقدار حداكثر به داخل 	

ديدن  باعث  صدمه  زيرا  نماييد.  اجتناب  موتور 
موتور خواهد شد. 

• سطح 	 ديگر  يكبار  روغن  نمودن  اضافه  از  پس 
روغن را به وسيله گيج روغن اندازه گيري نماييد. 

انتخاب روغن موتور 
موتور بنزيني

در خودرو شما از “ روغن موتور اصلي تويوتا” استفاده 
شده است. لذا شما نيز از “ روغن موتور اصلي تويوتا” 
زير  گرانروي  و  كيفيت  درجه  اساس  بر  آن  معادل  يا 

استفاده نماييد. 
درجه روغن : 

15W-40 20 وW-50  روغن چهار فصل
 SM يا SL معادل API با درجه كيفيت

5W-30 10 وW-30  روغن چهار فصل
با درجه كيفيت API معادل SL يا SM داراي قابليت 

 ILSAC كاهش مصرف سوخت يا
 )SAE( مورد توصيه )گرانروي )ويسكوزيته

درجه  با  روغن  سرد  خيلي  هواي  در  كه  صورتي  در 
استفاده  مورد  را  باالتر  10W-30يا   SAE گرانروي 
وجود  موتور  شدن  روشن  سخت  امكان  دهيد،  قرار 
روغن    دمايي  شرايط  چنين  براي  لذا  داشت  خواهد 

5W -30 SAE توصيه مي شود.
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API نشانه سرويس

ILSAC عالمت تاييديه

عالمتهاي شناسايي روغن 
ظروف  روي   ،  API مشخصه  عالمت  دو  هر  يا  يك 
روغن حك گرديده است تا به شما در انتخاب روغن 

مورد استفاده كمك نمايد. 
روغن  ظروف  بيروني  محيط  در   API سرويس  نشانه 

وجود دارد. 
كيفيت  درجه  دهنده  نشان  بر چسب  فوقاني  قسمت 
روغن بر اساس طبقه بندي API )موسسه نفت آمريكا( 
درجه  برچسب  مياني  قسمت   )SM )همانند  مي باشد 
نشان   SAE طبقه بندي  رابراساس  روغن  گرانروي 
ENERGY-“و  )10W-30  SAE )همانند  مي دهد 

چسب  بر  پاييني  قسمت  در  كه   ”CONSEVING
نوشته شده است نشانه قابليت صرفه جويي در مصرف 

سوخت توسط روغن مي باشد. 
استاندار  المللي  بين  )كميته   ILSAC تاييديه  عالمت 
روغن  ظرف  جلوي  قسمت  در  روغن(  تاييد  و  سازي 

نشان داده مي شود. 
موتور ديزل - 

تويوتاي  »خودرو  در  تويوتا  اصل  موتور  روغن  »از 
تويوتا«يا  اصل  موتور  »روغن  از  نماييد.  استفاده  خود 
مشابه آن با ويسكوزيته مشخص شده در صفحات بعد 

استفاده نماييد.

1KD-FTD موتور
درجه روغن موتور :

  G-DLD-1 ، API CF-4 ، API CFياACEA B1
: )SAE( ويسكوزيته و گرانروي توصيه شده

براي  توصيه  بهترين   SAE د   5W-30 موتور  روغن 
خودرو شما، براي مصرف اقتصادي سوخت و استارات 

زدن راحت در هواي سرد است.
يا    SAE د   10W-30 موتور  روغن  از  صرتيكه  در 
استفاده  سرد  بسيار  هواي  در  باالتر  ويسكوزيته  با 
مي گردد، پس  سخت  بسيار  استارت زدن  نماييد، 
 SAE ر   5W-30 موتور  روغن  از  مي شود  توصيه 

استفاده نماييد.
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2KD-FTV موتور
درجه روغن :

API CF يا API CF-4 ، G-DLD-1
 APICE يا   CD موتور  روغن  از  مي توانيد  )همچنين 

استفاده نماييد(.
: )SAE( ويسكوزيته و گرانروي توصيه شده

يا   SAE و   10W-30 موتور  روغن  از  صورتيكه  در 
استفاده  سرد  بسيار  هواي  در  باالتر  ويسكوزيته  با 
مي گردد، پس  سخت  بسيار  استارت زدن  نماييد، 
 SAE و   5W-30 موتور  روغن  از  مي شود  توصيه 

استفاده نماييد.

5L-E موتور
درجه روغن 

API CF يا API CF-4 ، G-DLD-1
 APICE يا   CD موتور  روغن  از  مي توانيد  )همچنين 

استفاده نماييد(.
: )SAE( ويسكوزيته و گرانروي توصيه شده

يا   SAE و   10W-30 موتور   روغن  از  در صورتيكه 
استفاده  سرد  بسيار  هواي  در  باالتر  ويسكوزيته  با 
مي گردد، پس  سخت  بسيار  استارت زدن  نماييد، 
SAE و   5W-30 موتور  روغن  از  مي شود  توصيه 

استفاده نماييد.

1-DLD مارك لوگو
از  برخي  روي  بر   1-DLD جهاني  لوگو  مارك 
در  شما  به  مي تواند  و  شده  نصب  روغن  قوطي هاي 
خود  خودرو  براي  مناسب  موتور  روغن  از  استفاده 
راهنمايي هاي  وجود  بيانگر  برچسب  اين  كند،  كمك 

الزم در انجمن هاي زير مي باشد :
• 	 Association des constructeurs(

eutopee`ns d`Automobiles( ACEA
• AAM )اتحاديه سازندگان خودرو(	
• EMA )اتحاديه سازندگان موتور(	
• JAMA )اتحاديه سازندگان خودروي ژاپن(	
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براي حصول اطمينان از ، برقرار بودن بهترين شرايط 
روانكاري از “ روغن موتور اصلي تويوتا” كه براي تمامي 
موتورهاي خودروهاي تويوتا مورد آزمايش قرار گرفته 
كسب  براي  نماييد.  استفاده  است  رسيده  تاييد  به  و 
اطالعات بيشتر در مورد “روغن موتور اصلي تويوتا” با 

نمايندگيهاي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.

در هنگام سرد بودن موتور، مخزن ذخيره شفاف مايع 
خنك كننده موتور را مالحظه نماييد. در صورتي كه 
سطح مايع ما بين خطوط حداقل “LOW” و حداكثر 
“FULL” مخزن ذخيره قرار داشته باشد. مقدار مايع 
خنك كننده موتور رضايت بخش ميباشد. در صورت 
موتور  كننده  خنك  مايع  نمودن  اضافه  بودن،  كم 
به  كننده  خنك  مايع  نوع  )براي  مي باشد  ضروري 

»انتخاب نوع مايع خنك كننده « رجوع نماييد.
سطح مايع خنك كننده موجود در مخزن ذخيره، بر 
اساس دماي موتور متغير مي باشد. ليكن در صورتيكه 
از مقدار حداقل “LOW” كمتر بود تا رسيدن به مقدار 
حداكثر “FULL” به آن مايع خنك كننده اضافه نماييد. 
كردن  پر  از  پس  زماني كمي  فاصله  در  در صورتيكه 
مخزن ، مجدداً سطح مايع خنك كننده كاهش پيدا 
دارد.  وجود  سيستم  در  نشتي  وجود  احتمال  كرد، 
ذخيره،درپوش  مخزن  رادياتور،شيلنگ ها،درپوش   لذا 
رادياتور، شيرتخليه و واترپمپ رامورد بازبيني قراردهيد. 
در صورتيكه قادر به يافتن نشتي نشديد، به نمايندگي 
مجاز تويوتا رجوع نماييد تا  فشار در رادياتور و وجود 
نشتي درسيستم خنك كننده موتورموردكنترل قرارگيرد.

انتخاب نوع مايع خنك كننده موتور 
بروز  باعث  مناسب  نا  كننده  خنك  مايع  از  استفاده 

صدمه در سيستم خنك كننده موتور خواهد شد. 
فقط از “ مايع خنك كننده داراي عمر طوالني تويوتا” 
يا مشابه ان كه يك مايع خنك كننده داراي كيفيت 
 ، آمينه   ، سيلكات  فاقد  گليكول  اتيلن  پايه  با  باال 
نيتريت و بورات بوده و بر اساس تكنولوژي هيبريدي 
اسيد ارگانيك تهيه شده است استفاده نماييد. )مايع 
ارگانيك  اسيد  هيبريدي  تكنولوژي  با  كننده  خنك 
داراي طول عمر باال شامل تركيبات فسفاتهاي پايين و 

اسيد ارگانيك ها مي باشد. ( 
“مايع خنك كننده داراي عمر طوالني تويوتا” مخلوطي 
و  مي باشد  يونيزه  غير  آب   %50 و  يخ  50% ضد  از 
زدگي  يخ  برابر  در  سانتيگراد  درجه   -35 دماي  تا 

محافظت ايجاد مي نمايد. 

  احتياط 

گرم  هنگام  در   ، سوختگي  بروز  از  جلوگيري  براي 
بودن موتور از برداشتن در رادياتور خودداري نماييد.  

 توجه 
از مورد استفاده قرار دادن آب فاقد ضد يخ خودداري 

نماييد.   

كنترل سطح مايع خنك كننده موتور 
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خنك  مايع   “ از  كه  مي نمايد  توصيه  تويوتا  شركت 
حصول  جهت  كه  تويوتا”  طوالني  عمر  داراي  كننده 
اطمينان از عدم ايجاد خرابي و خوردگي در سيستم 
است  گرفته  قرار  آزمايش  مورد  موتور  كننده  خنك  
استفاده نماييد. “ مايع خنك كننده داراي عمر طوالني 
ارگانيك  اسيد  هيبريدي  تكنولوژي  اساس  بر  تويوتا” 
تهيه شده است و به گونه اي طراحي شده است كه در 
ايجاد  تويوتا  خودروهاي  موتور  كننده  خنك  سيستم 
براي كسب اطالعات بيشتر با  خرابي نمي نمايد. لطفاً 

نمايندگيهاي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.

چنانچه هر كدام از قطعات فوق شديداً كثيف شده اند 
يا شما از وضعيت  آنها اطمينان كافي نداريد، خودرو 

را به نمايندگي مجاز تويوتا ببريد.

  احتياط 

داغ  حين  در   ، سوختگي  بروز  از  جلوگيري  براي 
و  كندانسور  رادياتور  نمودن  لمس  از  موتور  بودن 

اينتركولرخودداري نماييد.    

 توجه 
براي جلوگيري از صدمه ديدن رادياتور و كندانسور 
هرگز شخصاً اقدام به كار كردن روي آنها  ننماييد.  

حين چشمك زدن فيلتر چراغ هشدار فيلتر سوخت، 
بايد بالفاصله آب درون فيلتر سوخت را تخيله نماييد.

يك ظرف كوچك را زير شير تخليه قرار دهيد.
2/5 دور، مطابق تصوير  تا   2 1. شير تخليه را حدود 
بچرخانيد )بازكردن بيش از حد موجب چكه كردن 

آب در اطراف شير تخليه مي شود(.
2. تا تخليه كامل آب و شروع بيرون آمدن سوخت به 

تخليه ادامه دهيد. 
   پس از تخليه كامل آب از فيلتر سوخت، دوباره شير 
سفت  براي  ابزاري  هيچ  از  نماييد.  سفت  را  پمپ 

كردن شير پمپ استفاده نكنيد.

انتخاب نوع مايع خنك كننده موتور 
تخليه آب فيلتر سوخت

)موتور ديزل(
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براي بيرون آوردن فيلتر هواي موتور :
1.  بست هاي درپوش هواكش را آزاد نماييد.

2.  درپوش را بلند نموده و فيلتر را خارج نماييد.

a . فيلتر
b . پيچ پروانه اي

c . درپوش 
d . بست ها

سطح بيرون فيلتر را بازرسي نماييد. در صورت كثيف 
بودن، فيلتر بايد تعويض شود.

در صورتيكه فقط كمي گرد و خاك گرفته، بايد مطابق 
مبحث »تميزنمودن فيلتر هوا« تميز شود.

كنترل و تعويض فيلتر )صافي( هواي موتور 
(1KD-FTV بجز موتور(

براي نصب فيلتر هوا
فيلتر را بطور صحيح در محل خود جا بزنيد، از تميز 
هواكش  پوسته  و  درپوش  داخل  خاك  و  گرد  شدن 

اطمينان حاصل نماييد.
فيلتر را براساس »برنامه تعمير و نگهداري« در صفحه 

257 فصل 6 تعويض نماييد.

يك ظرف مناسب آماده كرده و آنرا با آب پر كنيد.  .1
با استفاده از فشار هوا گرد و خاك را از سمت داخل   .2

فيلتر تميز نماييد.
3.  فيلتر را درون آب قرار داده و 10 بار يا بيشتر در 

آب  باال و پايين كنيد.
4.  ظرف آب را خالي كرده و مجدداً پر كنيد.

5.  مراحل 3 و 4 را تا تميزشدن آب را تكرار كنيد.
6.  آب اضافي فيلتر را با تكان دادن يا دميدن هواي 

فشرده خالي نماييد.
فيلتر را به چيزي نكوبيد و يا نياندازيد.

-  تميز نمودن فيلتر هوا

 توجه 
از انجام رانندگي در شرايطي كه خودرو فاقد فيلتر هوا 
فرسايش  بروز  باعث  زيرا  نماييد.  خودداري  مي باشد 
بيش از حد در موتور خواهد شد. همچنين پس زدن 
در  سوزي  آتش  بروز  به  منجر  است  ممكن  شعله  

محفظه موتور شود.
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  احتياط 

حين تميزكردن فيلتر بوسيله دميدن هواي فشرده، 
از ماسك استفاده نماييد.  

براي برداشتن فيلتر هوا :
بست هاي درپوش را آزاد كنيد.  .1

درپوش را باز كرده و فيلتر را بيرون بكشيد.  .2
a . درپوش 
b . بست ها

c . فيلتر

كنترل و تعويض فيلتر )صافي( هوا موتور 
(1KD-FTV موتور(

سطح بيروني فيلتر را بررسي نماييد. در صورت كثيف 
بودن، فيلتر بايد تعويض شود. 

در حين نصب فيلتر اطمينان حاصل نماييد كه گرد و 
خاك داخل درپوش و پوسته هواكش را نيز بر طرف 

نموده ايد . 
فيلتر هوا را بر اساس »برنامه تعميرو نگهداري تويوتا« 

در فصل 6 مورد بررسي و تعويض قرار دهيد. 

  احتياط 

هنگام تميز نمودن فيلتر هوا توسط هواي فشرده از 
ماسك استفاده نماييد.   

 توجه 
از انجام رانندگي در شرايطي كه خودرو فاقد فيلتر هوا 
فرسايش  بروز  باعث  زيرا  نماييد.  خودداري  مي باشد 
بيش از حد در موتور خواهد شد. همچنين پس زدن 
شعله  ممكن است كه منجر به بروز آتش سوزي در 

محفظه موتور شود. 
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باد الستيكها را در مقدار صحيح حفظ  همواره فشار 
نماييد. 

بودن  سرد  حين  در  الستيك  باد  توصيه  مورد  فشار 
الستيك و اندازه هاي الستيك در صفحه 312 بخش 

8 ارائه شده است. 
يكبار  ماهي  حداقل  يا  يكبار  هفته  دو  هر  بايد  شما 
فشار باد الستيكها را كنترل نماييد. همچنين فراموش 
ننماييد كه فشار باد الستيك زاپاس را نيز مورد كنترل 

قرار دهيد. 
عدم صحيح بودن فشار باد الستيكها ممكن است كه 
باعث افزايش مصرف سوخت ، كاهش آسايش رانندگي 
، كاهش عمر الستيك و كاهش ايمني خودرو در حين 

رانندگي شود. 
در صورتيكه فشار باد يكي از الستيكها مكرراً كم شد، 
آن را در نمايندگي مجاز تويوتا مورد كنترل قرار دهيد. 
براي كنترل فشار باد الستيكها بايد دستور العمل زير 

مورد پيروي قرار گيرد: 
• بودن 	 سرد  زمان  در  فقط  را  الستيك  باد  فشار 

الستيك مورد كنترل قرار دهيد. چنانچه خودرو 
بوده است  3 ساعت پارك  به مدت زمان  حداقل 
نكرده است شما  1/5 كيلومتر حركت  از  بيش  و 
قادر خواهد بود كه فشار باد را به صورت صحيح 

اندازه گيري نماييد. 
• باد 	 اندازه گيري فشار  از فشار سنج براي  همواره 

الستيك استفاده نماييد. شكل ظاهري الستيك 
الستيك  باد  فشار  براي  خوبي  مالك  نمي تواند 
الستيك  باد  فشار  شدن  كم  كمي  فقط  باشد. 
كنترل  و  راندن  كارايي  كاهش  باعث  مي تواند 

خودرو شود. 

كنترل فشار باد الستيك
• از كاهش دادن فشار باد الستيك، پس از مدتي 	

يافتن  افزايش  نماييد.  نمودن خودداري  رانندگي 
فشار الستيك پس از رانندگي امري عادي مي باشد. 

• الستيك 	 باد  سوپاپ  سرپوش  دوباره  نصب  از 
سرپوش  گذاشتن  عدم  نماييد.  حاصل  اطمينان 
سوپاپ  اطراف  به  رطوبت  و  آلودگي  ورود  باعث 
صورت  در  شد.  خواهد  نشتي  بروز  باعث  و  شده 
مفقود شدن سرپوشها در اسرع وقت يك سرپوش 

جديد تهيه نماييد.

  احتياط 

همواره فشار باد الستيكها را در وضعيت صحيح حفظ 
نماييد. در غير اين صورت احتمال بروز شرايط زير و 
صدمات جاني و مرگ ناشي از تصادفات وجود دارد. 

فشار باد كم – 
• الستيك سايي شديد	
• الستيك سايي غير يكنواخت 	
• كاهش كارايي راندن 	
• احتمال تركيدن الستيك در اثر گرم شدن بيش 	

از حد الستيك 
• ضعيف شدن آب بندي لبه هاي الستيك 	
• از 	 رينگ  شدن  جدا  يا   / و  رينگ  شكل  تغيير 

الستيك 
• اثر 	 در  الستيك  ديدن  صدمه  احتمال  افزايش 

ناهمواريها و خطرات جاده 

فشار باد زياد 
• كاهش كارايي راندن 	
• الستيك سايي شديد 	
• الستيك سايي غير يكنواخت 	
• اثر 	 در  الستيك  ديدن  صدمه  احتمال  افزايش 

ناهمواريها و خطرات جاده 
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كنترل الستيكها 
سايش  نشانگر  مشاهده  براي  را  الستيكها  آج 
شدن  مشخص  درصورت  و  دهيد  قرار  كنترل  مورد 
نشانگرهاي سايش، الستيكها را تعويض نماييد. محل 
در سطح   ”      “ يا   ”TWI“ عالئم  با  سايش  نشانگر 

جانبي الستيك مشخص شده است. 
الستيكهاي نصب شده روي خودرو شما داراي نشانگر 
سايش مي باشند تا شما را از زمان تعويض الستيك آگاه 
نمايند. زماني كه عمق آج الستيك به 1/6 ميليمتر يا 
نشانگر سايش ظاهر خواهد   ، پيدا كند  كمتر كاهش 
شد. در صورتيكه نشانگرهاي سايش در دو شيار مجاور 
نمودن الستيك ضروري  تعويض  ديده شد،  بيشتر  يا 
افزايش  ميباشد، كمتر شدن عمق آج الستيك باعث 

احتمال لغزش خودرو خواهد شد. 

كنترل و تعويض الستيك
از            شكن  يخ  الستيكهاي  آج  عمق  كه  صورتي  در 
4 ميليمتر كمتر شود، كارايي الستيك كاهش مي يابد. 
در صورت بروز صدمه ديدگيهايي نظير بريدگي ، تكه 
شدن و ترك خوردگي به حدي كه باعث مشخص شدن 
الياف الستيك شود يا بروز برآمدگي در الستيك كه 
نشان دهنده صدمه ديدن داخلي الستيك مي باشد، 

تعويض الستيك ضروري است. 
اندازه  يا  پنچر مي شود  اغلب  در صورتي كه الستيك 
به حدي مي باشد  بريدگي الستيك  يا  صدمه ديدگي 
كه نمي توان آن را ترميم نمود، بايد الستيك را تعويض 
نمود. در صورت عدم اطمينان با نمايندگي مجاز تويوتا 

تماس حاصل نماييد. 
الستيك  باد  فشار  رانندگي  حين  در  صورتيكه  در 
كاهش يافت از تداوم رانندگي خودداري نماييد. ادامه 
رانندگي حتي براي يك مسافت كوتاه نيز باعث صدمه 

ديدن الستيك خواهد شد. 
بايد   ، عمر  طول  سال   6 از  بيش  داراي  الستيكهاي 
گيرند.  قرار  كنترل  مورد  مجرب  تكنسين هاي  توسط 
ديدگي  وجود صدمه  عدم  در صورت  نكته حتي  اين 
الستيكها  ميباشد.  ضروري  الستيك  در  ظاهري 
به  نيز  كم  استفاده  يا  استفاده  عدم  صورت  در  حتي 
مورد  در  نكته  اين  مي شوند.  خرابي  دچار  زمان  مرور 
نيز  شده اند  انبار  كه  الستيكهايي  و  زاپاس  الستيك 

صدق مي نمايد. 

تعويض الستيكها 
هنگام تعويض الستيكها از الستيك با  همان اندازه و 
ساختار و با ظرفيت تحمل يكسان يا باالتر نسبت به 

الستيكهاي اوليه استفاده نماييد. 
استفاده از الستيكهاي با اندازه و نوع متفاوت باعث بروز 
اختالل شديد در عملكرد ، راندن ، دقت اندازه گيري 
سرعت سنج و كيلومتر شمار ، فاصله الستيك از زمين 
زنجير چرخ خواهد  يا  و الستيكها  بدنه  بين  فاصله  و 

شد. 
  احتياط 

براي جلوگيري از احتمال بروز صدمات جاني يا مرگ 
پيروي  مورد  را  زير  العمل  دستور  تصادف  از  ناشي 

قرار دهيد. 
• غير 	 و  راديال  الستيكهاي  همزمان  استفاده  از 

زيرا  نماييد.  خودداري  خودرو  روي  بر  راديال 
باعث از دست رفتن كنترل خودرو  خواهد شد. 

• با 	 الستيكهاي  دادن  قرار  استفاده  مورد  از 
توسط  شده  توصيه  اندازه هاي  از  غير  اندازه اي 
از  باعث  زيرا  نماييد  خودداري  )تويوتا(  سازنده 

دست رفتن كنترل خودرو خواهد شد.  
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• مختلف، 	 مارك  چند  با  الستيك هاي  از  هرگز 
به  آج هاي  با  از الستيك هايي  و  نكرده  استفاده 
شدت متفاوت استفاده نكنيد. در غير اينصورت 
در كنترل خودرو دچار مشكل شده ممكن است 

تصادف نماييد.

هرگز از الستيكهاي دست دوم استفاده ننماييد. 
قرار  استفاده  مورد  نحوه  از  كه  الستيكي  از  استفاده 
خطرناك  نمي باشيد  مطلع  درگذشته  آن  گرفتن 

مي باشد. 
شركت تويوتا توصيه مي نمايد كه تمامي الستيكها را 

به صورت همزمان تعويض نماييد. 
براي اطالع از نحوه تعويض الستيك به “ پنچر شدن 

الستيك” در صفحه 229 بخش 4 رجوع نماييد. 
همراه  به  را  آن  بايد  همواره  تعويض الستيك  هنگام 

رينگ باالنس نماييد. 
رينگ غير باالنس باعث اختالل در عملكرد خودرو و 
كاهش عمر الستيك خواهد شد. رينگها در اثر استفاده 
معمول نيز گاهي اوقات از باالنس خارج مي شوند لذا 

بايد گاه گاهي آنها را باالنس نمود. 
 ، )تيوبلس(  تيوب  بدون  الستيك  تعويض  هنگام  در 
سوپاپ هوا را بايد با يك سوپاپ جديد تعويض نماييد. 

براي يكنواختي سايش الستيكها و كمك به افزايش 
كه  نمايد  مي  توصيه  تويوتا  شركت   ، الستيكها  عمر 
جابجا  را  الستيكها  يكبار  كيلومتر   10000 هر  تقريبًا 
مناسب  زمان  كه  باشيد  داشته  توجه  ليكن  نماييد. 
جابجا نمودن الستيكها با توجه به عادات رانندگي و 

شرايط سطح جاده متغير مي باشد. 
براي نحوه تعويض الستيكها به “ پنچر شدن الستيك 

“ در صفحه 229 بخش 4 رجوع نماييد. 
در حين جابجا نمودن الستيكها، آنها را از نظر سايش 
غير يكنواخت و صدمه ديدن مورد كنترل قرار دهيد. 
سايش غير يكنواخت الستيك معموالً ناشي از فشار باد  
نامناسب ، تنظيم نبودن زوايا ي چرخ )ميزان فرمان( ، 

باالنس نبودن چرخ ها و ترمزهاي شديد مي باشد. 

جابجا نمودن الستيكها  
و  شكن  يخ  الستيك  از  استفاده  مناسب  زمان 

زنجير چرخ 
در حين رانندگي روي برف يا يخ استفاده از الستيك 

يخ شكن يا زنجير چرخ توصيه مي شود. 
معمولي  تايرهاي   ، خشك  يا  خيس  جاده هاي  در 

عملكرد بهتري نسبت به تايرهاي يخ شكن دارند. 
انتخاب الستيك يخ شكن 

با  الستيك هاي  از  شكن  يخ  تاير  نيازبه  صورت  در 
يا  يكسان  تحمل  ظرفيت  و  ساختار  و  اندازه   همان 

باالتر نسبت به تاير اصلي استفاده نماييد. 
انواع  به جز  دادن الستيك هاي  قرار  استفاده  مورد  از 
ذكر شده در فوق خودداري نماييد. در صورتيكه قصد 
ابتدا از مقررات  نصب الستيك هاي ميخ دار را داريد. 
مربوطه در مورد احتمال ممنوعيت نصب اطالع حاصل 

نماييد. 

  احتياط 

براي جلوگيري از بروز صدمات جاني يا مرگ ناشي 
قرار دادن الستيكهاي  استفاده  از مورد  از تصادف، 
يخ شكن با اندازه اي غير از ابعاد توصيه شده توسط 
از  باعث  زيرا  نماييد.  خودداري  )تويوتا(  سازنده 

دست رفتن كنترل خودرو خواهد شد. 

نصب الستيك يخ شكن و بستن زنجير چرخ 
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نصب الستيك يخ شكن 
روي  بايد  شكن  يخ  الستيك  از  استفاده  هنگام  در 

چرخ الستيك يخ شكن نصب نماييد.  
نصب نمودن الستيك يخ شكن فقط بر روي چرخهاي 
در  شديد  اختالف  بروز  باعث  عقب  چرخهاي  يا  جلو 
اصطكاك ما بين چرخهاي جلو و عقب با سطح جاده 
كنترل  رفتن  دست  از  به  منجر  است  ممكن  و  شده 

خودرو شود. 
روي  از  شده  باز  الستيكهاي  گذاشتن  كنار  هنگام 
خودرو آنها را در محل خشك و خنك نگهداري نماييد. 
جهت چرخش الستيكها را عالمت گذاري نموده و در 
حين نصب مجدد آنها را در همان جهت چرخش نصب 

نماييد. 

  احتياط 

• داراي فشار 	 در صورتيكه الستيكهاي يخ شكن 
خودداري  رانندگي  از  نمي باشند  صحيح  باد 

نماييد. 
• سرعت مجاز الستيك يخ شكن و سرعت مجاز 	

قانوني را رعايت نماييد. 

انتخاب زنجير چرخ 
از زنجير چرخ با اندازه صحيح استفاده نماييد. 

چرخ  زنجير  از  استفاده  به  مربوط  مقررات  و  قوانين 
لذا  بود.  و  نوع جاده متفاوت خواهد  به محل  نسبت 
همواره قبل از نصب زنجير چرخ از قوانين و مقررات 

مربوطه كسب اطالع نماييد.

 توجه 
و  چرخ  زنجير  از  اشتباهي  تركيب  صورتيكه  در 
است  ممكن  گيرد،  قرار  استفاده  مورد  الستيك 

زنجيرها به بدنه خودرو صدمه بزنند.

نصب زنجير
تا  و  نموده  نصب  جلو  الستيكهاي  روي  بر  را  زنجير 
بر  زنجير  بستن  از  نماييد.  سفت  ممكن  حد  آخرين 
طي  از  پس  نماييد.  اجتناب  جلو  الستيكهاي  روي 
سفت  را  زنجير  مجدداً  كيلومتر  يك  تا   0/5 مسافت 

نماييد. 
الستيكها،  روي  بر  چرخ  زنجير  بستن  حين  در 
مورد  دقت  به  را  چرخ  زنجير  سازنده  دستورالعمل 

پيروي قرار دهيد. 
احتمال خراشيده شدن آنها توسط زنجير وجود دارد. 

لذا قبل از بستن زنجير آنها را جدا نماييد. 

  احتياط 

• از راندن با سرعت بيش از 50 كيلومتر بر ساعت 	
از حد مجاز توصيه شده توسط سازنده  يا بيش 
زنجير چرخ )هر كدام كه پايين تر بود( خودداري 

نماييد. 
• 	 ، اندازها  دست  از  و  نموده  رانندگي  دقت  به 

باعث  است  ممكن  كه  تند  پيچهاي  و  چاله ها 
جهش خودرو شود خودداري نماييد. 

• به 	 كه  منجر  كه  ترمزهايي  يا  تند  پيچيدنهاي  از 
نماييد.  خودداري  مي شوند  چرخها  شدن  قفل 
زيرا مورد استفاده قرار دادن زنجير چرخ باعث 

تاثير گذاري بر كنترل خودرو خواهد شد.  
• دقت 	 با  چرخ  زنجير  با  رانندگي  هنگام  در 

پيچها  سر  به  رسيدن  از  قبل  نماييد.  حركت 
كنترل خودرو  از دست دادن  از  براي جلوگيري 
اين  غير  در  دهيد.  كاهش  را  خودرو  سرعت   ،

صورت خطر بروز تصادف وجود دارد.  
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در چه مواقعي تعويض رينگ ها ضروري مي باشد؟ 
در صورت بروز صدماتي نظير خم شدن ، ترك خوردن 
يا زنگ زدگي و خوردگي شديد ، رينگ بايد تعويض 

گردد. 
احتمال  ديده،  صدمه  رينگ  تعويض  عدم  صورت  در 
جدا شدن الستيك از رينگ وجود دارد كه در نتيجه 

منجر به سلب كنترل خودرو خواهد شد. 
انتخاب رينگ 

در هنگام تعويض رينگ بايد دقت كافي به عمل آورده 
و از رينگ با همان ظرفيت تحمل، قطر و پهناي رينگ 

اوليه استفاده نماييد. 
تويوتا  مجاز  نمايندگي  در  رينگ ها  صحيح  تعويض 
امكانپذير مي باشد. يك رينگ با ابعاد يا نوع نامناسب 
كنترل  در  معكوس  گذاري  تاثير  باعث  است  ممكن 
خودرو ، عمر بلبرينگ ها ، خنك شدن ترمزها، صحت 
قابليت   ، شمار  كيلومتر  و  سنج  سرعت  اندازه گيري 
توقف ، جهت نور چراغهاي جلو ، ارتفاع سپر ، فاصله 
يا زنجير  از زمين و فاصله الستيك يخ شكن  خودرو 

چرخ با بدنه و شاسي شود. 

تعويض رينگ ها

• از 	 پس   ، آلومينيومي  رينگ هاي  نصب  هنگام 
بودن  سفت  اوليه،  كيلومتر   1600 مسافت  طي 

مهره هاي چرخ را مورد كنترل قرار دهيد. 
• تعويض 	 يا  تعمير   ، نمودن  جابجا  صورت  در 

 ، كيلومتر   1600 مسافت  طي  از  پس  الستيكها 
سفت بودن مهره ها را مورد كنترل قرار دهيد. 

• نماييد 	 دقت   ، چرخ  زنجير  از  استفاده  هنگام  در 
كه زنجير به رينگ هاي آلومينيومي صدمه وارد 

ننمايد. 
• آچار 	 و  تويوتا  مخصوص  چرخ  مهره هاي  از  فقط 

آلومينيومي  رينگ هاي  براي  شده  طراحي  چرخ 
استفاده نماييد. 

• در هنگام باالنس نمودن چرخها ، فقط از وزنه هاي 	
پالستيكي  يا  الستيكي  چكش  و  تويوتا  باالنس 

استفاده نماييد. 
• مرتب 	 صورت  به   ، رينگ ها  تمامي  همانند 

ديدن  صدمه  نظر  از  را  آلومينيومي  رينگ هاي 
مورد كنترل قرار داده و در صورت صدمه ديدن ، 

فوراً تعويض نماييد. 

احتياط هاي مرتبط با رينگ هاي آلومينيومي

از مورد استفاده قرار دادن رينگ هاي دست دوم جهت 
تعويض رينگ ها خودداري نماييد زيرا ممكن است كه 
تحت شرايط سخت يا مسافتهاي طوالني با سرعتهاي 
باال مورد استفاده قرار گرفته باشند و بدون هيچ گونه 
هشدار قبلي به صورت ناگهاني معيوب شوند. همچنين 
كه  شده  كج  رينگ هاي  دادن  قرار  استفاده  مورد  از 
تعمير شده و دوباره صاف شده اند خودداري نماييد. از 
نصب نمودن تيوب بر روي رينگ هايي كه براي شرايط 
خودداري  شده اند  طراحي  تيوب(  )بدون  لس  تيوب 

نماييد.

  احتياط 

اندازه اي  با  رينگ هاي  دادن  قرار  استفاده  مورد  از 
سازنده  كارخانه  توسط  توصيه  مورد  ابعاد  از  غير 
كنترل  دادن  دست  از  باعث  زيرا  نماييد  خودداري 
يا  جاني  صدمات   بروز  خطر  و  شد  خواهد  خودرو 

مرگ ناشي از تصادف وجود خواهد داشت.  
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كنترل وضعيت باتري – 
- احتياط هاي اوليه 

  احتياط 

احتياط هاي مرتبط با باتري 
توليد  هيدروژن  انفجار  و  اشتعال  قابل  گاز  باتري 

مي نمايد. 
• از توليد نمودن جرقه )جرقه زدن ( در باتري به 	

وسيله ابزارها خودداري نماييد.
• در 	 كبريت  نمودن  روشن  يا  كشيدن  سيگار  از 

نزديكي باتري خودداري نماييد. 
، محلولي  اسيد سولفوريك  باتري حاوي  الكتروليت 

سمي و خورنده مي باشد.  
• از تماس الكتروليت باتري با چشمها ، پوست يا 	

لباس جلوگيري به عمل آوريد. 
• خودداري 	 الكتروليت  نوشيدن  و  چشيدن  از 

نماييد. 
• حين كار كردن در اطراف باتري از عينك ايمني 	

استفاده نماييد. 
• كودكان را از باتري دور نگه داريد. 	

موارد اضطراري 
• چشمها 	 با  باتري  الكتروليت  تماس  صورت  در 

و  داده  شستشو  تميز  آب  با  را  چشمها  فوراً   ،
سريعًا به مراكز پزشكي رجوع نماييد. در صورت 
پزشكي عمل  مركز  به  فاصله رسيدن  در  امكان 
شستشوي چشم را با آب و اسفنج ادامه دهيد. 

• روي 	 بر  باتري  الكتروليت  ريختن  صورت  در 
شستشو  آب  با  كاماًل  را  آلوده  ناحيه   ، پوست 
دهيد. در صورت احساس درد يا سوزش فوراً به 

مراكز پزشكي مراجعه نماييد. 
• در صورت ريختن الكتروليت باتري بر روي لباس، 	

احتمال نفوذ آن در لباس و تماس با پوست وجود 
دارد. لذا سريعًا لباس آلوده را از تن خارج نموده 
فوق  در  شده  ذكر  فرايند  از  لزوم  صورت  در  و 

براي شستشوي پوست پيروي نماييد. 
• را 	 باتري  الكتروليت  تصادفًا  صورتيكه  در 

و  بنوشيد  شير  يا  آب  زيادي  مقدار   ، نوشيديد 
به دنبال آن شير اكسيد منيزيم ، تخم مرغ خام 
همزده شده يا روغن گياهي بخوريد. سپس فوراً 

به مراكز پزشكي رجوع نماييد. 

مفهوم هر كدام از عالئم هشدار روي باتري به صورت 
زير مي باشد:

به دور از آتش سيگار، 
شعله، جرقه نگهداريد

از عينك هاي محافظ 
استفاده كنيد

دور از دسترس بچه ها 
نگه داريد

اسيد باتري خورنده است

به دستورالعمل سازنده 
توجه نماييد

گاز قابل انفجار
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يا  نظر احتمال خوردگي )سولفاته شدن(  از  را  باتري 
بست  شدن  شل  يا  شكستن  و  ترمينالها  شدن  شل 

نگهدارنده مورد كنترل قرار دهيد. 
a . در صورت سولفاته شدن ترمينالهاي باتري ، آنها را 
به وسيله محلول آب گرم و جوش شيرين شستشو 
 ، مجدد  شدن  سولفاته  از  جلوگيري  براي  و  دهيد 

ترمينالهاي باتري را به گريس آغشته نماييد.
b . در صورت شل شدن اتصاالت ترمينالهاي باتري ، 
مهره سر باتري را سفت نماييد. اما از سفت كردن 

بيش از حد آن خودداري كنيد. 
c . بست نگهدارنده باتري را به حدي سفت نماييد كه 
باتري را محكم در محل خود نگه دارد. سفت نمودن 
بيش از حد بست، باعث صدمه ديدن پوسته باتري 

مي شود. 

- كنترل قسمت خارجي باتري
 توجه 

• قبل از انجام مراحل نگهداري ، از خاموش بودن 	
موتور و تمامي تجهيزات جانبي اطمينان حاصل 

نماييد. 
• بدنه 	 اتصال  كابل  ابتدا   ، باتري  كنترل  هنگام 

كابل  بستن،  حين  و  نموده  جدا  را   )  - )عالمت 
اتصال بدنه را در آخر وصل نماييد. 

• اتصال 	 باعث  ابزارها  وسيله  به  كه  باشيد  مراقب 
كوتاه در باتري نشويد. 

• هنگام شستشوي باتري، مراقب باشيد كه مايعات 	
به داخل آن نرود. 

قطع  باتري  اتصال  يا  خالي شده  باتري  در صورتيكه 
يا نصب مجدد آن،  باتري و  از شارژ  پس  شده است، 
و  برقي  كشويي  درهاي  و  برقي  پنجره هاي  اتصال 
عملكرد برگشت اتوماتيك بطور صحيح عمل نخواهند 
تنظيم  را دوباره  بايد هر سيستم  موارد،  اين  كرد. در 
باالبربرقي«  »شيشه هاي  مجدد  تنظيم  براي  كنيد. 
صفحه 26 و »دركشويي برقي« صفحه 22 بخش 1-2 

مطالعه نماييد.
خودروهاي مجهز به باتري كمكي -

هنگام جداكردن باتري، از جداكردن دوسر قطب منفي 
اطمينان  باتري  دو  هر  روي   )»_« عالمت  )با  باتري 

حاصل نماييد.

 توجه 
 )»_« عالمت  )با  ترمينال  منفي  سرهاي  هنگاميكه 
ترمينال  مثبت  از سرهاي  هيچكدام  متصل هستند، 
به  منجر  عمل  اين  نكنيد.  جدا  را   )»+« عالمت  )با 
ايجاد مدار كوتاه و در نتيجه برق گرفتگي خواهد شد.
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كنترل سطح مايع الكتروليت )آب( باتري 
بايد ما بين خطوط حداقل و  باتري  الكتروليت  سطح 

حداكثر قرار داشته باشد. 
در هنگام كنترل سطح مايع الكتروليت، هر شش خانه 
باتري را مورد كنترل قرار دهيد. كنترل يك يا دو خانه 

باتري كافي نخواهد بود. 
از خط حداقل  الكتروليك  مايع  در صورتي كه سطح 
كمتر بود ، به آن آب مقطر اضافه نماييد. )به “افزودن 

آب مقطر” رجوع نماييد(  

- كنترل آب باتري 

كنترل باتري به وسيله چشمي نشانگر 
وضعيت باتري را به وسيله رنگ نشانگر مورد كنترل 

قرار دهيد .

افزودن آب مقطر 
1 . درپوش خانه هاي باتري را باز نماييد. 

2 . به خانه هايي از باتري كه ضرورت دارد ، آب مقطر 
اضافه نماييد. 

است، سطح  پوشيده شده  باتري  بدنه  كه  در صورتي 
خانه ها  باالي  از  كردن  نگاه  با  را  باتري  الكتروليت 

مطابق شكل فوق مورد كنترل قرار دهيد. 
3 . درپوش خانه ها را مجدداً بسته و محكم نماييد. 

* : به “ افزودن آب مقطر “ در همين صفحه رجوع نماييد. 

 توجه 
خودداري  باتري  خانه هاي  حد  از  بيش  نمودن  پر  از 
بيرون  باتري  از  اضافي حين شارژ  الكتروليت  نماييد. 
اجزاء  ديدن  صدمه  يا  و  زنگ زدن  به  منجر  ريخته، 

مي گردد.

شرايط
رنگ نشانگر

B تيپ  A تيپ

خوب آبي سبز

شارژ الزاميست. براي 
كنترل خودرو به نمايندگي 
مجاز تويوتا مراجعه نماييد

سفيد تيره

آب مقطر بيافزاييد * قرمز  روشن يا
زرد روشن
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باتري در حين شارژ گاز هيدروژن توليد مي كند.
لذا قبل از شارژ مجدد باتري :

1. در صورتيكه باتري نصب شده روي خودرو را شارژ 
اطمينان  بدنه  اتصال  كابل  از جدانمودن  مي نمايد، 

حاصل نماييد.
2. حين متصل و جدا نمودن كابل هاي دستگاه شارژ 
باتري، از خاموش بودن كليد اصلي دستگاه اطمينان 

حاصل نماييد.

  احتياط 

همواره باتري را در محيط باز شارژ نماييد. از شارژ 
نمودن باتري در گاراژ يا محيط هاي بسته اي كه فاقد 

تهويه مي باشند خودداري نماييد. 

 توجه 
هرگز حين روشن بودن موتور اقدام به شارژ نمودن 
باتري نكنيد. همچنين تمامي تجهيزات جانبي را نيز 

خاموش نماييد.

احتياط های مرتبط با شارژ مجدد باتری

A نوع

B نوع

كنترل و تعويض فيوزها

C نوع

D نوع
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در صورتيكه چراغهاي جلو يا ديگر اجزاي الكتريكي 
عمل نمي نمايند فيوزها را كنترل نماييد. در صورتيكه 

هر يك از فيوزها سوخته باشند بايد تعويض گردند. 
به  فيوزها  موقعيت  مورد  در  اطالعات  كسب  براي 
“موقعيت فيوزها” در صفحه 277 در بخش 1-7 رجوع 

نماييد.
سوئيچ موتور و اجزاي الكتريكي كه عمل نمي نمايند 
را خاموش نموده و فيوزي كه حدس مي زنيد سوخته 
است رامستقيم بيرون كشيده وموردكنترل قراردهيد.
فيوزي كه احتمال دارد باعث بروز مشكل شده باشد 
را مشخص نماييد. مدار مرتبط با هر فيوز در روي در 
جعبه فيوز نشان داده شده است. براي كسب اطالع از 
عملكردي كه بوسيله هر مدار كنترل مي شود به صفحه 

317 فصل 8 رجوع نماييد.

با  فيوزها سوخت،  از  كدام  هر  وقتي   –  D و   C نوع 
نمايندگي مجاز تويوتا تماس بگيريد.

بيرون  فيوزكش  بوسيله  مي توان  را   A نوع  فيوزهاي 
كشيد. محل فيوزكش در تصوير نشان  داده شده است. 
اطمينان  فيوز  بودن  يا سالم  از سوختن  در صورتيكه 
تعويض  سالم  فيوز  يك  با  را  مشكوك  فيوز  نداريد، 

نماييد. 
در  جديد  فيوز  يك  بود،  سوخته  فيوز  صورتيكه  در 

محل آن فرو نماييد.
فقط از فيوزي استفاده نماييد كه داراي آمپر يكسان با 
آمپر درج شده بر روي در جعبه فيوز باشد. در صورتيكه 
فيوز يدك در دسترس تان نبود در شرايط اضطراري 
كه  را   ”A/C“ يا   ”CIG“،”RADIO“ فيوز  مي توانيد 
نبودن آنها در رانندگي عادي ، اشكالي ايجاد نمي نمايد 
بيرون كشيده و در صورت برابر بودن آمپر آن با آمپر 
استفاده  جايگزين  فيوز  عنوان  به  آن  از  سوخته  فيوز 

نماييد. 
آمپر  با  فيوز  نمودن  جايگزين  امكان  صورتيكه  در 
پايينتر  آمپر  كمي  با  فيوز  از   ، نبود  ميسر  يكسان 
فيوز  آمپر  بودن  كمتر  صورت  در  نماييد.  استفاده 
جايگزين احتمال سوختن مجدد آن وجود دارد ليكن 
اين امر نشانه وجود عيب نمي باشد. در اسرع وقت يك 
فيوز با آمپر صحيح تهيه نموده و فيوز جايگزين نموده 

را به محل اصلي اوليه خود برگردانيد. 

توصيه مي شود كه يك سري فيوز يدك تهيه نموده و 
براي موارد اضطراري در خودرو نگهداري نماييد. 

احتماالً  سوخت،  بالفاصله  جديد  فيوز  صورتيكه  در 
اسرع  در  لذا  دارد  وجود  الكتريكي  سيستم  در  عيبي 
وقت جهت رفع عيب به نمايندگي مجاز تويوتا رجوع 

نماييد. 

  احتياط 

باالتر يا هر گونه شي ديگري  با آمپر  از فيوز  هرگز 
به جاي فيوز استفاده ننماييد. اين عمل باعث بروز 

صدمات شديد و احتمال آتش سوزي خواهد شد. 
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احتماالً   ، شوي ها  شيشه  نكردن  عمل  صورت  در 
آن  به  لذا  است  شده  خالي  شيشه شوي  مايع  مخزن 

مايع شيشه شوي اضافه نماييد. 
شيشه  مايع  عنوان  به  معمولي  آب  از  مي توانيد  شما 
كه  سردسير  نواحي  در  ليكن  نماييد  استفاده  شوي 
شيشه  مايع  از  بايد  مي رسد  صفر  زير  به  هوا  دماي 
شوي داراي ضد يخ استفاده نماييد. اين محصول در 
لوازم  فروشگاه هاي  اغلب  و  تويوتا  مجاز  نمايندگيهاي 
از  اطالع  يدكي خودرو موجود مي باشد. جهت كسب 
العمل  با آب دستور  مايع شيشه شوي  اختالط  درصد 

سازنده مايع شيشه شوي را مورد پيروي قرار دهيد. 

افزودن مايع شيشه شوي

 توجه 
ديگري  جايگزين  ماده  گونه  هر  يا  موتور  يخ  از ضد 
صدمه  باعث  كه  است  ممكن  زيرا  ننماييد.  استفاده 

رسانيدن به رنگ خودرو شوند.  

به  دسترسي  نحوه  دهنده  نشان  بعد  تصاوير صفحات 
المپها مي باشد. در حين تعويض نمودن المپ از قرار 
خاموش  و  خاموش  وضعيت  در  موتور  سوئيچ  داشتن 
از  نماييد.  حاصل  اطمينان  مربوطه  چراغ  كليد  بودن 
المپ با وات مشخص شده در جدول استفاده نماييد. 

در خودروهاي مجهز به بادشكن عقب 
تعدادي  داراي  اين خودروها  ترمز پشت شيشه  چراغ 
هر  سوختن  صورت  در  مي باشد.  نوري(  )ديود   LED
نمايندگي  به  چراغ  تعويض  جهت  ها   LED از  كدام 

مجاز تويوتا رجوع نماييد.  

تعويض المپ چراغها –

  احتياط 

• براي جلوگيري از ايجاد سوختگي ، در حين داغ 	
بودن المپ ها از تعويض آنها خودداري نماييد. 

• در داخل المپهاي هالوژني گاز تحت فشار وجود 	
به دقت ويژه اي  نياز  دارد حمل و نگهداري آنها 
اين  شدن  خراشيده  يا  افتادن  صورت  در  دارد. 
آنها وجود  و خرد شدن  تركيدن  احتمال  المپها 
به  نمودن قسمت شيشه اي المپ  لمس  از  دارد. 
را  و المپ  نموده  برهنه خودداري  وسيله دست 
در  فلزي  پوشش  يا  پالستيكي  قسمت  از  فقط 

دست بگيريد.   

بيروني  چراغهاي  شيشه هاي  و  طلق ها  داخلي  سطح 
خيس  اثر  در  كه  است  ممكن  جلو  چراغهاي  نظير 
بگيرند.  بخار  موقتاً  كارواش  يا  باراني  هواي  در  شدن 
بروز چنين پديده اي نشانه عيب نبوده و دقيقاً همانند 
حالت مه گرفتگي شيشه جلو در هواي باراني فقط در 
اثر اختالف دماي بين سطوح داخلي و بيروني شيشه 
چراغ ايجاد مي شود. ليكن اگر آب به داخل چراغ نفوذ 

نمود با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.

 توجه 
قيد  ليست  در  كه  نماييد  استفاده  المپي  از  فقط 

گرديده است. 
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H4 المپ هاي هالوژني : A
HB4 المپ هاي هالوژني : B

C : المپ هاي سر گوه اي )روشن(
D : المپ هاي سرگوه اي )زرد(

E : المپ هاي دو كنتاكت
F : المپ هاي تك كنتاكت 

با  سوخت،  زير  المپ هاي  از  كدام  هر  صورتيكه  در 
نمايندگي مجاز تويوتا تماس بگيريد :

• چراغ هاي جلو 	
• چراغ هاي مه شكن جلو 	
• چراغ هاي پارك 	
• چراغ هاي راهنماي جلو 	

- چراغ های جلو، مه شكن جلو، 
 راهنمای جلو

 توجه 
از تعويض شخصي هر كدام از المپ هاي اشاره شده 
در باال خودداري نماييد. در غيراينصورت ممكن است 

به خودرو صدمه بزنيد.
از پيچ گوشتی استفاده نماييد.

- چراغ های راهنما، چراغ ترمز / عقب،
چراغ هاي دنده عقب و مه شكن عقب

نوع ولتاژ المپ چراغ 
A 60/55 چراغ های جلو

B 51 چراغ هاي مه شكن جلو

C 5 چراغ هاي پارك
D 21 چراغ هاي راهنماي جلو
D 21 چراغ هاي راهنماي عقب
C 21/5 چراغ هاي ترمز / عقب
C 16 چراغ هاي دنده عقب
C 21 چراغ مه شكن عقب
C 5 چراغ  شماره  راهنماي  رانندگي

E 8 چراغ داخلي جلو
F 8 چراغ هاي شخصي
E 8 چراغ داخلي عقب
E 5 چراغ روي در
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از پيچ گوشتی استفاده نماييد.

- چراغ های پالك

a : چراغ ترمز/ عقب 
b : چراغ راهنماي عقب 

c : چراغ دنده عقب يا چراغ مه شكن عقب 

دنده  چراغ  مه شكن،  چراغ  به  مجهز  خودروهاي  در 
عقب سمت سرنشين جلو قرار داشته و چراغ مه شكن 

عقب سمت راننده مي باشد
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وزن كلي خودرو )كيلوگرم(
خودرو با فاصله بين چرخ هاي جلو و عقب بلند 2750

خودرو با فاصله بين چرخ هاي جلو و عقب 
بسيار بلند                                                             3050    

وزن خالص)كيلوگرم( :
خودرو با فاصله بين چرخ هاي جلو و عقب بلند  

1875-1915                                               
خودرو با فاصله بين چرخ هاي جلو و عقب بسيار بلند  

مجهز به گيربكس معمولي    
2030-2070                                                

خودرو با فاصله بين چرخ هاي جلو و عقب بسيار بلند 
مجهز به گيربكس اتوماتيك    

2035-2075                                               

ابعاد
بدنه عريض *1

فاصله بين چرخ هاي بدنه استاندارد *1
جلو و عقب بسيار 

بلند*1

فاصله بين چرخ هاي 
عقب و جلو بلند *1

5380 4695 mm                              طول كلي

1880 1695 mm                              عرض كلي

2285
19802*

22403*
mm                              ارتفاع كلي

2570 2570 mm  فاصله بين محورهاي جلو و عقب

1655 1470 mm             فاصله بين چرخ هاي جلو

1650 1465 mm           فاصله بين چرخ هاي عقب

*1 : در صورتي كه از مدل خودروي خود مطمئن نيستيد مبحث » كد مدل خودرو« در صفحه Viii در ابتداي 
كتابچه را مطالعه نماييد.

*2 : بجز مدل هاي داراي سقف بلند
*3 : مدل هاي داراي سقف بلند
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مدل :
2TR-FE 1وKD-FTV ،2KD-FTV ، 5L-E

نوع :
2TR-FE موتور

چهارسيلندر رديفي، چهارزمانه، بنزيني 
1KD-FTV 2 وKD-FTV موتور

چهارسيلندر رديفي، چهار زمانه، ديزل 
)با توربوشارژ(

5L-E موتور
چهارسيلندر رديفي، چهارزمانه، ديزل

: mm )in.(.،قطر و كورس
2TR-FE موتور

95/0 × 95/0 )3/74 × 3/74(
1KD-FTV موتور

96/0 × 103/0 )3/78 × 4/06(
2KD-FTV موتور

92/0 × 93/8 )3/62 × 3/69( 
5L-E موتور

99/5 × 96/0 )3/92 × 3/78(
: )cu . in( cm3 جابجايي

2694 )164/4(                2TR-FE موتور
2982 )182/0(            1KD-FTV موتور
2494 )152/2(            2KD-FTV موتور
2986 )182/2(                     5L-E موتور

موتور
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: )SAE NET( , N.m )Kgf.m, ft.Ibf( حداكثر گشتاور
2TR-FE موتور

3800rpm @ )177 و 24/5( 241
 2KD-FTV موتور

2400rpm-1600 @ )191 و 26/5( 260
: KW)HP(, )SAE NET( حداكثر خروجي

2TR-FE موتور
111 )148( @ 4800rpm

2KD-FTV موتور
75 )100( @ 3600rpm

: )mph( km/h حداكثر سرعت خودرو
170 )105(       2TR-FE موتور
145 )90(     2KD-FTV موتور

مشخصات سرويس
نوع سوخت :

موتور بنزيني -
خودروهاي مجهز به مبدل كاتاليستي سه منظوره :

 91 آزمايشگاهي  اكتان  با عدد  بنزين بدون سرب 
يا باالتر.

خودروهاي فاقد مبدل كاتاليستي سه منظوره :
اكتان  عدد  با  سرب،  بدون  يا  سرب دار  بنزين 

آزمايشگاهي 91 يا باالتر 
موتور ديزل -

ستان  )ايندكس   50 ستان  عدد  با  ديزل  سوخت 
45( يا باالتر 

ظرفيت مخزن سوخت : ليتر 70

سوخت
موتور 

لقي سوپاپ ها )موتور سرد( ميليمتر )اينچ( :
 2KD-FTV 1 وKD-FTV موتورهاي
سوپاپ گاز 030-0/20)0/012-0/008(

سوپاپ دود 0/45-0/35 )0/018-0/014(
5L-E موتور

سوپاپ گاز 030-0/20)0/012-0/008(
سوپاپ دود 0/50-0/40)0/020-0/016(

نوع شمع :
خودروهاي فاقد مبدل كاتاليستي سه منظوره 

DENSO K20HR-UII
خودروهاي مجهز به مبدل كاتاليستي سه منظوره 

DENSO SK20HRII
فاصله شمع ميليمتر )اينچ( : 

1/1 )0/043(
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تسمه موتور با نيروي 98 نيوتن كه به سرعت عمودي 
بر تسمه استفاده شده وارد شود، به مقادير آورده شده 

در جدول زير انحنا پيدا مي كند :
5L-E موتور

10-14 )0/39 – 0/55( . 1
15-20 )0/59 – 0/79( . 2
9-13 )0/35 – 0/51( . 3

روغنكاري موتور 
ظرفيت روغن )خالي و دوباره پر شدن( ليتر :

2TR-FE موتور
با فيلتر                   5/5
بدون فيلتر              5/0

1KD-FTV موتور
با فيلتر                   7/0
بدون فيلتر               6/8

2KD-FTV موتور
با فيلتر                    6/5
بدون فيلتر                6/3

5L-E موتور
با فيلتر                   6/5
بدون فيلتر               5/7

اصلي  موتور  »روغن  از  شما  تويوتاي  خودروي  در 
و  كيفيت  حصول  براي  است.  شده  استفاده  تويوتا« 
گرانوري زير از »روغن موتور اصلي تويوتا« يا معادل 

آن استفاده نماييد.
درجه روغن :

2TR-FE موتور
15W-40 20 وW-50

 API روغن موتور چند درجه اي با كيفيت
SM يا SL درجه

10W-30 5 وW-30 
API درجه  با كيفيت  موتور چند درجه اي  روغن 
SL »با صرفه جويي در مصرف سوخت« يا SM »با 

ILSAC صرفه جويي در مصرف سوخت« يا
1KD-FTV موتور

G-DLD-1  ، API CF-4 ، API CF يا ACEA B1
2KD-FTV 5 وL-E موتورهاي

G-DLD-1 و API CF-4 يا API CF
 APICE يا CD همچنين مي توانيد از روغن موتور(

استفاده نماييد(.
: )SAE( گرانروي و ويسكوزيته توصيه شده

5L-E 2 وTR-FE موتورهاي
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2KD-FTV موتور

1KD-FTV لطفاً در صورت وجود هر گونه سوال با نمايندگي مجاز موتور
تويوتا تماس بگيريد.

سيستم خنك كننده 
ظرفيت كلي )ليتر(

موتور بنزيني 
مجهز به گرمكن جلو و عقب    15/0
با گرمكن جلو                     13/0
فاقد گرمكن                       12/0

موتور ديزل
با گرمكن جلو و عقب            17/0
با گرمكن جلو                     15/0
فاقد گرمكن                       14/0

نوع مايع خنك كننده  :
در كارخانه از “ مايع خنك كننده داراي عمر طوالني 
براي  است.  شده  استفاده  شما  خودرو  براي  تويوتا” 
جلوگيري از بروز مشكالت فني فقط از “مايع خنك 
كننده داراي عمر طوالني تويوتا” يا مشابه آن كه يك 
مايع خنك كننده كيفيت باال با پايه اتيلن گليكول 
بورات  و  نيتريت  آمينه،   ، سيلكات  فاقد  و  مي باشد 
بوده و بر اساس تكنولوژي هيبريدي اسيد ارگانيك 
تهيه شده است استفاده نماييد. )مايع خنك كننده 
از  تركيبي  ارگانيك  اسيد  هيبريدي  تكنولوژي  با 
معمولي  آب  از  مي باشد(  آلي  اسيدهاي  و  فسفاتها 
فاقد ضد يخ استفاده ننماييد. براي جزئيات بيشتر با 

نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد. 

باتري 
كنترل جرم مخصوص الكتروليت باتري در دماي 20 

درجه سانتيگراد 
0/250 – 1/290              كاماًل شارژ
1/160 – 1/200              نيمه شارژ
1/060 – 1/100              بدون شارژ

آمپر شارژ كردن 
شارژ سريع                      حداكثر 15 آمپر 
شارژ كند                        حداكثر 5 آمپر 

كالچ 
: mm )in(پدال كالچ ) لقي )حركت آزاد

 5 -15 )0/2 -0/6(
نوع روغن : 

 SAE J1703 يا FMVSS NO.116 DOT 3
جعبه دنده )گيربكس( معمولي 

ظرفيت روغن ليتر :
2/6                                    2TR-FE موتور
2/6          2KD-FTV 1 وKD-FTV موتور
2/2                                         5L-E موتور

نوع روغن :
GL-5 يا API GL-4 روغن دنده با درجه

گرانروي و ويسكوزيته توصيه شده :
  75W-90
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جعبه دنده )گيربكس( اتوماتيك 
ظرفيت روغن )تنظيم و پركردن مجدد( تا 2/7 ليتر 

نوع روغن :
T-IV نوع )ATF( روغن اصل تويوتا

بطور كلي فقط در مواردي نياز به تعويض روغن جعبه 
دنده اتوماتيك مي باشد كه خودرو تحت شرايط ويژه 
در صفحه  نگهداري«  برنامه  در »ضروريات  ذكر شده 
256 بخش 6 مورد استفاده قرار گرفته باشد. در هنگام 
تعويض روغن جعبه دنده اتوماتيك به منظور حصول 
حداكثر كارايي جعبه دنده فقط از »روغن اصل تويوتا 

جعبه دنده اتوماتيك T-IV« استفاده نماييد.
توجه : استفاده از روغن ديگري به جزء »روغن جعبه 
 »T-IV نوع  تويوتا  اصلي   )ATF( اتوماتيك  دنده 
باعث كاهش كيفيت تعويض دنده ، قفل شدن جعبه 
دنده به همراه بروز ارتعاش و نهايتًا واردآمدن صدمات 

شديد به جعبه دنده خواهد شد.
مجاز  نمايندگي  با  بيشتر  اطالعات  لطفًا جهت كسب 

تويوتا تماس حاصل نماييد.

ديفرانسيل 
ظرفيت روغن )ليتر(

بدنه استاندارد *                            3/1
بدنه عريض *                               3/2

* : براي اطمينان از مدل خودرو، كد مدل را در صفحه 
viii در ابتداي كتابچه راهنما كنترل نماييد. 

خودروي نوي تويوتا شما با »روغن و ديفرانسيل اصلي 
تويوتا« پر شده است.

در صورت نياز به پر كردن مجدد روغن براي اطمينان 
اصلي  ديفرانسيل  روغن  خودرو  صحيح  عملكرد  از 

تويوتا با مشخصات زير را در خودرو بريزيد.
نوع روغن :

API GL - 5 روغن دنده هايپويد
ويسكوزيته توصيه شده :

در دماي باالتر از 18- درجه سانتيگراد
 SAE 90

در دماي زير 18- درجه سانتيگراد
SAE80 سW 80 ياW- 90

تويوتا  مجاز  نمايندگي  با  بيشتر  اطالعات  براي  لطفاً 
تماس حاصل نماييد.

ترمزها 
حداقل جابجايي پدال در شرايطي كه نيرويN 500 با 
موتور خاموش و عدم وجود فشار منفي به بوستر ترمز 

به ميزان زير است : )ميليمتر(
خودروي  فرمان چپ                      118
خودروي فرمان راست                    121

حركت آزاد پدال :
6-1 ميليمتر 

 200 N نيروي  با  تنظيم ترمزدستي در شرايطي كه 
كشيده شود.

فاصله بين چرخ هاي جلو و عقب بلند *
صداي 16-10 كليك 

فاصله بين چرخ هاي جلو و عقب بسيار بلند *
18-12 صداي كليك

* : براي اطمينان از مدل خودرو ،كد مدل )در صفحه 
viii در ابتداي كتابچه راهنما( را كنترل نماييد.

نوع روغن :
SAE J1703 يا FMVSS NO.116 DOT 3 

فرمان دادن 
بازي آزاد چرخ ها :

كمتر از 40 ميليمتر 
نوع روغن غربيلك فرمان :

  DEXRON II يا III روغن گيربكس اتوماتيك
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اندازه الستيك :
195R15C 8PR 106/104S

فشار باال الستيك سرد :
1* ون

الستيكها

عقب جلو مدل 1* 
350 )3.50,51( 350 )3.50,51( بدنه استاندارد
375 )3.75,54( 375 )3.75,54( بدنه عريض

سواري -1*
- چين ، روسيه،  فيليپين، ويتنام، مالزي، سنگاپور و تونس 

عقب جلو مدل 
350 )3.50,51( 350 )3.50,51( بدون صندلي پنجم
400 )4.00,58( 350 )3.50,51( با صندلي پنجم )بجز ويتنام( 
425 )4.25,62( 350 )3.50,51( با صندلي پنجم )براي ويتنام(

- تايلند

عقب جلو مدل 
325 )3.25,47( 325 )3.25,47( فاصله بين چرخ هاي جلو و عقب بلند بدنه استاندارد

300 )3.00,44( *2

375 )3.75,54(
300 )3.00,44( فاصله بين چرخ هاي جلو و عقب بلند

بدنه عريض
425 )4.25,62( 375 )3.75,54( فاصله بين چرخ هاي جلو و عقب بسيار بلند

)kgf/cm2 يا psi , bar( كيلو پاسكال

)kgf/cm2 يا psi , bar( كيلو پاسكال

)kgf/cm2 يا psi , bar( كيلو پاسكال
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عقب جلو مدل 1*
375 )3.75,54( 325 )3.25,47( بدنه استاندارد

425 )4.25,62(
350 )3.50,51(

375 )3.75,54(
بدنه عريض

- كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس3*

- مكزيك

عقب جلو مدل 1*
350 )3.50,51( 350 )3.50,51( فاصله بين چرخ هاي جلو و عقب بلند
425 )4.25,62( 350 )3.50,51( فاصله بين چرخ هاي جلو و عقب بسيار بلند

)kgf/cm2 يا psi , bar( كيلو پاسكال

)kgf/cm2 يا psi , bar( كيلو پاسكال
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- بجز چين، روسيه، فيليپين، ويتنام،  مالزي، سنگاپور،  تونس، تايلند، كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس *3 و مكزيك

عقب جلو مدل 
350 )3.50,51(  350 )3.25,47( بدون صندلي پنجم

4*)3.75,54( 375بدنه استاندارد

400 )4.00,58(*5
325 )3.25,47(
350 )3.50,51(

با صندلي پنجم

425 )4.25,62(  
350 )3.50,51(
375 )3.75,54(

بدون صندلي پنجم  بدنه عريض

 1* : براي اطمينان از مدل خودرو كد مدل )در صفحه viii در ابتداي كتابچه راهنما( را كنترل نماييد.
 2* : هنگاميكه تعداد سرنشينان خودرو بيش از 6 نفر نيست.
 3* : عربستان صعودي، عمان، بحرين، امارات، قطر و كويت. 

 4* : موتور بنزيني 
 5* : موتور ديزل

: N.m ئ )kgf.m ft.lbt( , گشتاور پيچ
100 )10.5,76(

توجه :
• بجز چين- هنگام يدك كشيدن تريلر، فشار باد الستيك سرد را بنحو زير تنظيم نماييد.	

400 kPa جلو       
500 kPa عقب       

• براي اطالع از جزئيات بيشتر در مورد الستيكها )بطور مثال تعويض يا جابجا نمودن الستيكها(، »كنترل فشار باد الستيك« و »تعويض رينگ  ها« در صفحه 290 تا 	
294 بخش 2-7 را مطالعه نماييد.

)kgf/cm2 يا psi , bar( كيلو پاسكال
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جلو داشبورد 

(A فيوزها )نوع
TAIL 10 A .1 : چراغ هاي پارك، چراغ هاي راهنماي 
عقب، چراغ هاي ترمز/ عقب، چراغ هاي دنده عقب، 
چراغ هاي مه شكن جلو، چراغ  مه شكن عقب، چراغ 
شماره پالك راهنمايي، ساعت، چراغ جلو داشبورد، 
سيستم چند منظوره تزريق سوخت/ سيستم تزريق 

سوخت چند منظوره ترتيبي
PANEL 10 A . 2 : چراغ جلو داشبورد 

A/C 10 A . 3 : سيستم ايركانديشن 
CIG 15 A . 4 : فندك 

ديد  برقي  آينه  صوتي،  سيستم   :  ACC  7.5  A  .  5
عقب، سيستم كنترل قفل دنده اتوماتيك 

فيوزها

جلو داشبورد 

ELS 10 A . 6 : سيستم تزريق سوخت چند منظوره/ 
سيستم تزريق سوخت چند منظوره ترتيبي

AC100V 15 A . 7 : بدون استفاده 
عقب،  راهنماي  چراغ هاي   :  RR FOG  15  A  .  8
چراغ  عقب،  دنده  چراغ  عقب،  ترمز/  چراغ هاي 

مه شكن عقب 
WELCAB 15 A . 9 : بدون استفاده 

چند  سوخت  تزريق  سيستم   :  IGN  15  A  .  10
منظوره  چند  سوخت  تزريق  سيستم  منظوره/ 
سيستم  بنزين،  جريان  كنترل  سيستم  ترتيبي، 

SRS ايربگ
MET IGN 10 A . 11 : نشانگرها و اندازه گيرها
ACCL INT LCK 25 A . 12 : بدون استفاده 

محفظه موتور 

WIP 25 A .13 : برف پاك كن شيشه جلو 

RR WIP-WSH 15 A .14 : برف  پاك كن و شيشه 

شوي شيشه عقب 
WSH 20 A .15: برف پاك كن و شيشه شوي شيشه 

جلو، برف پاك كن و شيشه شوي شيشه عقب 
ECU-IG 7.5 A .16 :سيستم ايركانديشن، سيستم 

سيستم  اتوماتيك،  گيربكس  دنده،  قفل  كنترل 
ترمز ضدقفل، سيستم بستن اتوماتيك در كشويي، 
سيستم تزريق سوخت چند منظوره/ سيستم تزريق 
سوخت چند منظوره ترتيبي، سيستم ارتباطي چند 

منظوره 
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محفظه موتور 

GAUGE 10 A. 17 : نشانگرها و نمايشگرها،چراغ هاي 
چراغ هاي  عقب،  ترمز/  چراغ هاي  عقب،  راهنماي 
دنده عقب، چراغ مه شكن عقب، برفك زدايي شيشه 
شارژ،  سيستم  الكتريك،  خنك كننده  فن  عقب، 

سيستم ايركانديشن، شيشه هاي برقي 
OBD 7.5 A . 18 : سيستم تشخيص عيب 

STOP 10 A. 19: چراغ هاي راهنماي عقب،چراغ هاي 
مه شكن  چراغ  عقب،  دنده  عقب،چراغ هاي  ترمز/ 

عقب، چراغ ترمز باال
DOOR 30 A . 20 : شيشه هاي برقي، سيستم قفل 

اتوماتيك در
RRUTR 15 A .21 : سيستم ايركانديشن 

FOG FR 15 A .22 : چراغ هاي مه شكن جلو

AM1 30 A .23 : تمامي اجزاي سيستم تجهيزات 

جانبي، فيوزهاي CIG و سيستم استارت )جرقه(
HEAD LH 15 A .24 : چراغ جلو سمت چپ، اهرم 

كنترل جهت نور
HEAD RH 15 A .25 : چراغ جلو سمت راست

ST 7.5 A .26 : سيستم جرقه، سيستم چند منظوره 

تزريق سوخت/ سيستم چند منظوره تزريق سوخت 
ترتيبي، نشانگرها و اندازه گيرها

A/C NO.3 7.5 A .27 : سيستم ايركانديشن

SPARE 25 A .28 : فيوز يدك

SPARE 15 A .29 : فيوز يدك

SPARE 10 A .30 : فيوز يدك

 25A EFI 20 )موتور بنزيني( ياA EFI EFI 20 A .31

سوخت،  پمپ  الكترونيكي  كنترلر   : ديزل(  )موتور 
سيستم چند منظوره تزريق سوخت/ سيستم چند 
كنترل  سيستم  ترتيبي،  سوخت  تزريق  منظوره 

جريان سوخت
HAZ-HORN 15 A .32 : بوق ها، فالشرهاي اعالم 

خطر
تزريق  سيستم   : بنزيني(  )موتور   A/F  15  A  .33

سوخت  تزريق  سيستم  منظوره/  چند  سوخت 
چندمنظوره ترتيبي

 ”RADIO“ فيوزهاي تمام اجزاي : D.C.C 30 A .34

 ”DOME“ و
ALT-S 7.5 A .35 : شارژ نمودن

RADIO 15 A : 36 : سيستم صوتي

ABS SOL 25 A .37 : سيستم ترمز ضد قفل

المپ هاي شخصي، چراغ هاي   :  DOME 10 A .38

داخلي، چراغ هاي در، نشانگرها و كنترلرها
PSD 25 A .39 : سيستم بستن در كشويي

ETCS 10 A .40 : سيستم كنترل جريان سوخت

ECU-B 10 A .41 : سيستم ارتباطي چند منظوره، 

و  ايركانديشن  سيستم  دركشويي،  بستن  سيستم 
سيستم كنترل از راه دور

(B فيوزها )نوع
DEF 30 A .42 : بخار زدايي شيشه عقب

PWR 30 A .43 : شيشه هاي برقي

 ”MET IGN“و”IGN“ تمام اجزاي : AM2 30 A .44

سيستم جرقه، سيستم تزريق سوخت چند منظوره/ 
سيستم تزريق سوخت چند منظوره ترتيبي

ABS MTR 40 A .45 : سيستم ترمز ضد قفل

RR DOOR 30 A .46 : سيستم بستن دركشويي
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HEAD 40 A .47 : چراغ هاي جلو

BACK DOOR 30 A .48 : بدون استفاده

(C فيوزها )نوع
FAN1 50 A .49 : فن هاي خنك كننده الكتريكي

FAN3 30 A .50 : فن هاي خنك كننده الكتريكي

FAN2 50 A .51 : فن هاي خنك كننده الكتريكي

 A/F ، فيوزهاي  اجزاي  تمام   :  MAIN3  50  A  .52

”EFI“ و ”HAZ-HORN
سيستم   : بنزيني(  )موتور   A/PUMP  50  A  .53

كنترل گازهاي خروجي 
GLOW 80 A )موتور ديزل( : سيستم شمع موتور

PTC2 50 A .54 : سيستم ايركانديشن

RR CLR 30 A .55 : سيستم ايركانديشن

HTR 40 A .56 : سيستم ايركانديشن

PTC3 50 A .57 : سيستم ايركانديشن

MAIN4 120 A .58 : فيوزهاي تمامي اجزاي

»RR HTR« , RR FOG« , AC100V« , »WELCAM«
, »STOP« , »OBD« , »FR FOG« , »AM1 «

»TALL« , »ELS« , »DEF« , »PWR«,«DOOR«
 »WSH« , »WIP« »ECU-IG« , »PANEL«

 "A/C" , "RR WIP-WSH" , "GAUGE"
PTC1 50 A .59 : سيستم ايركانديشن

(D فيوزها )نوع
 ،”MAIN3“ فيوزها تمامي اجزاي : ALT 140 A .60

 .”GLOW“ ،”FAN3“ ،”FAN2“ ،”FAN1“
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