هب انم خدا
خریدار گرامی
ضمن خوشامدگویی جهت پیوستن به خانواده بزرگ ایرتویا ،تبریک ما را برای انتخاب این خودرو پذیرا باشید و امیدواریم خودرو جدید بتواند
در لحظات شاد زندگی شما سهمی داشته باشد.
این راهنما در استفاده درست از خودرو و نحوه رانندگی با آن شما را یاری خواهد کرد .برای استفاده آسان تر ،مجموعه حاضر به بخش های
مختلف تقسیم شده و هر بخش مربوط به جنبه متفاوتی از رانندگی یا مراقبت از خودرو شما است .توصیه می شود برای آشنایی با امکانات
و قابلیت های خودروی جدیدتان هر بخش با دقت مورد مطالعه قرار گیرد.
ایمنی و امنیت :این بخش شامل اطالعات موردنیاز شما قبل از شروع رانندگی ،سیستم های ایمنی خودرو و سرنشین ،سیستم
های امنیتی و ضد سرقت خودرو و برخی نکات سودمند مرتبط با آن می باشد.
نمایشگرها :در این بخش عملکرد نمایشگرهای مختلف توضیح داده شده است.
نحوه عملکردها :شامل تنظیم صندلی ها ،فرمان ،آینه ها ،باز و بست درب و پنجره ها می باشد.
رانندگی :در این بخش توصیه هایی در خصوص راندن خودرو ،دستورالعمل های رانندگی ،سیستم روشنایی خارجی ،سوخت گیری
و سیستم های پشتیبانی رانندگی ارائه شده است.
تجهیزات داخلی :این قسمت در مورد سیستم تهویه مطبوع ،چراغ های داخلی و تجهیزات داخل خودرو اطالعاتی می دهد.
نگهداری و مراقبت :اطالعات این بخش شامل نکات نظافت داخلی و خارجی خودرو ،بازدید های دوره ای و دانستنی هایی است
که برای مالک ضروری می باشد .مانند تعویض الستیک ،فیوز و چرخ ها.
عملکرد در مواقع اضطراری :فوریت های فنی این قسمت بمنظور کمک به حل اشکاالت کوچک و اجتناب ناپذیر در مواقع
اضطراری است که گاهی ممکن است به وقوع بپیوندد.
مشخصات خودرو :شامل اطالعات فنّی درباره موتور ،گیربکس  ،ابعاد ،ظرفیت ها و اوزان می باشد.
توجه:
جهت اطالع ازنحوه نگهداری خ ودرو ،ضوابط و شرایط خدمات گارانتی و انجام سرویس های دوره ای ،به دفترچه راهنمای نگهداری و خدمات
گارانتی مراجعه فرمایید.
توصیه می شود مواد مصرفی و قطعات یدکی اصلی از نمایندگی های مجاز ایرتویا که در بسته بندی با هولوگرام ایرتویا ارایه می شود تأمین
گردد.

نکته مهم :امکانات هر خودرو با توجه به مدل آن متفاوت است .به همین خاطر ممکن است بخشی از اطالعات مندرج در این راهنما در
مورد خودروی شما صادق نباشد .برای کسب اطمینان می توانید با نمایندگی مجاز ایرتویا تماس بگیرید.
در صورت فروش خودرو  ،این راهنما را به منظور اطالع خریدار از حقوق خود و شرایط گارانتی به ایشان تسلیم فرمایید.
با رعایت موضوعات تشریح شده ،عملکرد مناسب خودرو تضمین شده و در صورت بروز ایرادات ناشی از کیفیت در دوره گارانتی ،رفع عیب
در چارچوب شرایط گارانتی بدون هزینه انجام خواهد شد.
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فهرست تصویری

از طریق تصاویر جستجو کنید.

ایمنی و امنیت

از خواندن دقیق این بخش اطمینان حاصل نمایید.

صفحهنمایشگر(جلوداشبورد) نحوه خواندن نشانگرها و عقربه ها ،انواع چراغ های اخطار  ،هشدار و غیره
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نحوه عملکرد هر بخش

باز و بسته کردن درب ها و پنجره ها ،تنظیمات الزم پیش از رانندگی و غیره
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رانندگی

نحوه عملکرد و توصیه های الزم برای رانندگی

5

تجهیزات داخلی خودرو

استفاده از تجهیزات داخلی و غیره
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نگهداری و مراقبت

مراقبت از خودرو و عملکردهای تعمیر و نگهداری

7

عملکرد در مواقع اضطراری چه اقداماتی درصورت بروز مشکل یا در مواقع اضطراری الزم است
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مشخصات خودرو

مشخصات خودرو ،مشخصههای سفارشیسازی و غیره

پیوست

جستجو از طریق عالئم
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در 

 3-3تنظیم صندلی ها

صندلی های جلو 171.................................................
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 5-1نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای
مطبوع (ایرکاندیشن)و سیستم مهزدایی

سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن)
دستی ۳۵۲ ........................................................................
سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن)
اتوماتیک ۳۵۸ ...................................................................
مهزدایی شیشه پشتی و آینههای بغل ۳۶۹ ................
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انواع سیستم صوتی ۳۷۱..................................................
نحوه استفاده از رادیو ۳۷۴ .............................................
نحوه استفاده از پخش۳۸۱ ..................................... CD
پخش دیسکهای  MP3و ۳۸۹ ........................ WMA
نحوه عملکرد ۳۹۸ ................................................. iPod
نحوه عملکرد حافظه جانبی ۴۰۹ ....................... USB
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نحوه استفاده از پورت ۴۲۲ ................................. AUX
نحوه استفاده از کلیدهای صوتی روی
غربیلک فرمان ۴۲۳ ..........................................................
سیستم صوتی /تلفن مجهز به
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نحوه استفاده از منوی "( "SETUPمنوی ""PHONE
یا "۴۵۶ ..................................................................)"TEL

* :بلوتوث  Bluetoothعالمت تجاری ثبت شده شرکت تجاری  Bluetooth SIG,Incاست.
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سیستم قطع پمپ سوخت
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درصورت روشن شدن چراغهای اخطار یا به صدا
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درصورت نمایش پیغام اخطار یا هشدار (فقط
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درصورت روشن نشدن موتور ۶۵۷ ..............................
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 8مشخصات خودرو
 8-1مشخصات خودرو

اطالعات تعمیر و نگهداری (سوخت ،سطح روغن و
غیره) 680 ..........................................................................
اطالعات سوخت 698 ......................................................

1

 8-2سفارشیسازی

2

مشخصههای قابل سفارشیسازی ۷۰۰ ......................

 8-۳موارد مقدار دهی اولیه

3

موارد قابل مقدار دهی اولیه707 .................................
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پیوست

5

اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم .....
(برطرف کردن مشکل) ۷۱۰ ..........................................
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7
8

در خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب یا سیستم چندرسانهای برای اطالع از جزئیات مرتبط با سیستمهای
لیستشده در زیر« ،کتابچه مالک راهنمای سیستم مسیریاب و سیستم چندرسانهای» یا «کتابچه راهنمای مالک
سیستم چندرسانهای» را مطالعه نمایید.
• سیستم مسیریاب

• سیستم مانیتور دید عقب

• سیستم صوتی
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برای اطالع شما
کتابچه راهنمای مالک خودرو
اين کتابچه راهنما قابل استفاده در تمامی مدلها و تجهيزات شامل آپشنها (موارد انتخابی) میباشد .ممکن است
با توضیحاتی مواجه شوید که مربوط به تجهیزات موجود در خودروی شما نمیباشد.
تمامی مشخصات ارائه شده در این کتابچه راهنما مربوط به زمان چاپ است .با این وجود براساس سياست تويوتا
در جهت ارتقاء مداوم توليدات خود ،این شرکت حق ایجاد هرگونه تغییری را بدون اطالع قبلی ،برای خود
محفوظ میداند.
با توجه به مشخصات خودروی نشان داده شده در تصاوير ،ممکن است از نظر تجهیزات با خودروی شما متفاوت
باشد.

تجهیزات جانبی ،قطعات یدکی و تعویض قطعات خودروی تویوتا
در حال حاضر انواع گوناگونی از قطعات یدکی و تجهيزات غیراصلی خودروی تویوتا در بازار موجود میباشد.
استفاده از چنين قطعات یدکی و تجهيزات جانبی غیراصلی ممکن است ایمنی خودروی شما را به شدت تحت
تاثیر قرار دهد ،حتی اگر این قطعات توسط شرکتهای مجاز در کشور شما تولید شده باشند.
شرکت تويوتا موتور گارانتی چنين قطعات يدکی و تجهيزات جانبی غیراصلی و استفاده از آنها در مراحل تعویض
و نصب را قبول نمیکند.
برای تعمیر این خودرو از قطعات یدکی غیراصلی تویوتا استفاده نکنید ،زیرا در غیراینصورت عملکرد ،ایمنی یا
دوام خودرو را تحت تاثیر قرار داده و حتی باعث نقص قوانین دولتی میگردد .همچنين عملکرد نادرست و صدمه
دیدن خودرو ناشی از استفاده از قطعات غیراصلی ،تحت گارانتی خودرو قرار نمیگیرد.
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نصب سیستم فرستنده

RF

نصب سیستم فرستنده  RFدر خودرو بر عملکرد سیستمهای الکترونیکی زیر تأثیر میگذارد :
سیستم توزیع سوخت چند بخشی /سیستم توزیع سوخت چند بخشی ترتیبی
سیستم کروز کنترل (کنترل سرعت یکنواخت)
سیستم ترمز ضد قفل
سیستم ایربگ (کیسه هوا)
سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی
در رابطه با نصب سیستم فرستنده  RFحتماْ سیستم را با نمایندگی مجاز تويوتا از نظر اقدامات احتیاطی یا دستورالعملهای
خاص کنترل و بررسی نمایید.
اطالعات مربوط به فرکانس باندهای رادیویی ،سطح انرژی برق ،موقعیت قرارگیری آنتن و نحوه نصب سیستم
فرستنده  RFرا میتوانید از نمایندگیهای مجاز تویوتا درخواست نمایید.

ثبت اطالعات خودرو
خودروی تویوتا دارای چندین کامپیوتر پیشرفته است که اطالعات خاص زیر را ثبت میکند :
دور موتور
وضعیت گاز
وضعیت ترمز
سرعت خودرو
موقعیت دسته دنده (بجز گیربکس معمولی)
مکالمات صداها
اطالعات ثبت شده با توجه به سطح امکانات خودرو متفاوت میباشد .بنابراین این کامپیوتر قادر به ثبت
ُ
و تصاویر نمیباشد.
نحوه استفاده از اطالعات
تویوتا از اطالعات ثبت شده در این کامپیوترها برای عیبیابی ،انجام تحقیقات ،توسعه و افزایش کیفیت استفاده
مینماید.
تویوتا اطالعات ثبت شده را در اختیار هیچ شخص ثالثی بجز موارد زیر قرار نخواهد داد:
در صورت توافق با مالک خودرو یا اجاره کننده (درصورت اجاره دادن خودرو)
درصورت درخواست رسمی پلیس ،دادگاه یا نماینده دولت
برای استفاده در موارد قانونی توسط تویوتا
به منظور تحقیق در زمانی که اطالعات در ارتباط با خودرویی خاص یا مالک خودرو نباشد.
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ثبت اطالعات حوادث
این خودرو به ثبت کننده اطالعات حوادث ( )EDRمجهز است .هدف اصلی  EDRثبت حوادثی خاص نظیر تصادف یا
اتفاقات مشابه مانند باز شدن کیسه هوا یا برخورد به مانع در جاده است ،این اطالعات به تشخیص نحوه عملکرد خودرو
کمک خواهد کرد .سیستم  EDRبرای ثبت اطالعات ایمنی و حرکتی خودرو در زمان کوتاه حدود  30ثانیه یا کمتر
طراحی شده است .هرچندکه بسته به نوع و شدت ضربه ،ممکن است این اطالعات ثبت نشود.
موارد زیر ارائه شده است :
نحوه عملکرد سیستمهای مختلف در خودرو
میزان فشار دادن پدال گاز و یا ترمز توسط راننده
و سرعت خودرو
این اطالعات به تشخیص بهتر موقعیتهای تصادف و میزان آسیبدیدگی کمک خواهد کرد.
توجه  :هنگامی که تصادف جدی رخ داده باشد ،اطالعات حوادث در سيستم  EDRثبت میشود .حین رانندگی در
شرایط عادی ،هیچگونه اطالعاتی در  EDRثبت نمیشود و همچنین اطالعات شخصی (مانند نام ،جنسیت ،سن و محل
تصادف) در سیستم  EDRثبت نخواهد شد .با این وجود ممکن است شخص ثالثی مانند نیروهای پلیس ،اطالعات EDR
را با اطالعات شخصی فرد دیگر حین تحقیق در مورد تصادف مرتبط نمایند.
برای خواندن اطالعات ثبت شده بوسیله  ،EDRبه تجهیزات خاص ،دسترسی به خودرو یا سیستم  EDRالزم میباشد.
عالوه بر سازنده خودرو ،شخص ثالثی مانند نیروی پلیس هم مجهز به تجهیزات الزم جهت خواندن اطالعات هستند
و در صورت دسترسی به خودرو یا  EDRقادرند اطالعات را بخوانند.
در اختیار قرار دادن اطالعات EDR

تویوتا اطالعات  EDRرا در اختیار شخص ثالث قرار نمیدهد ،مگراینکه:

در صورت توافق با مالک یا اجاره کننده خودرو (در صورت اجاره دادن خودرو)
در صورت درخواست رسمی پلیس ،دادگاه یا نماینده دولت
برای استفاده در موارد قانونی توسط تویوتا
با این وجود در صورت لزوم شرکت تویوتا از این اطالعات در موارد زیر استفاده میکند :
از این اطالعات برای تحقیق در موارد عملکرد ایمنی خودرو استفاده کند.
اطالعات را به منظور تحقیق در اختیار شخص ثالث قرار میدهد بدون اینکه اشارهای به مشخصات خودرو یا نام
مالک داشته باشد.

11

اسقاط کردن خودروی تویوتا
کیسههای هوا و سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی خودروی تویوتا حاوی مواد شیمیایی قابل انفجار است .در صورت
اسقاط خودروی مجهز به کیسههای هوا و سیستم پیشکشنده کمربند ایمنی ،ممکن است حوادثی نظیر آتش سوزی
رخ دهد .پیش از اسقاط کردن خودرو ،اطمینان حاصل کنید که ابتدا در نمایندگیهای مجاز تویوتا ،کیسههای هوا و
سیستم پیشکشنده کمربند ایمنی خارج شده است.

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

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

توجه:

موردی را توضیح میدهد که بی توجهی به آن میتواند منجر به صدمه دیدن یا نقص خودرو یا دیگر
تجهیزات گردد.
نشان دهنده مراحل کار یا عملکرد میباشد .مراحل را به ترتیب عددی انجام دهید.

نشاندهنده عملی (مانند فشار دادن ،چرخاندن و
غیره) است که برای کار با کلیدها یا دیگر تجهیزات
باید انجام شود.
نتیجه یک عمل (همانند باز شدن درب) را نشان
میدهد.

نشاندهنده قطعه یا موقعیت در حال توضیح میباشد.
به معنای " انجام ندادن" " ،این کار را انجام ندهید" یا
"اجازه ندهید این اتفاق بیافتد" میباشد.
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   .1-1استفاده ایمن از خودرو   

پیش از رانندگی
کفپوش
فقط از کف پوش طراحی شده مخصوص این مدل خودرو در همان سال تولید خودرو استفاده نمایید.
کفپوشها را به طور ایمن درمکان خود نصب نمایید.
 1قالب های نگهدارنده (بست ها) را در سوراخ های کف پوش
جا بزنید.

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

شکل قالب (بست)های نگهدارنده ممکن است با آنچه در تصویر نشان داده شده متفاوت باشد.
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هشدار
پیشگیریهای زیر را مدنظر قرار دهید.
عدم رعایت نکات ذکر شده ،ممکن است منجربه سر خوردن کف پوش و احتماالْ تداخل با عملکرد پدال ها حین
رانندگی شود .این مسئله ممکن است منجر به افزایش سرعت ناگهانی شود یا ممکن است متوقف کردن وسیله نقلیه
را دشوار کند یا منجر به مرگ یا صدمه جسمی جدی شود.
از کفپوش های طراحی شده برای مدل های دیگر یا خودروهای ساخت سالهای دیگر استفاده نکنید ،حتی
اگر این کف پوش ،قطعات اصلی تویوتا باشد.
فقط از کف پوش طراحی شده برای صندلی راننده استفاده کنید.
همیشه کف پوش ها را با استفاده از قالب (بست) های نگهدارنده تعبیه شده ،محکم سوار کنید.
دو یا چند کفپوش را بر روی یکدیگر استفاده نکنید.
از پشت به رو یا سروته قرار دادن کف پوش خودداری نمایید.

پیش از رانندگی
محکم بودن کف پوش در محل خود بوسیله تمام قالبهای
(بستها) نگهدارنده و تعبیه شده را کنترل کنید.
به خصوص پس از تمیز کردن خودرو ،حتما کفپوشها را کنترل
کنید.

حین خاموش بودن موتور و قرار داشتن دسته دنده در
موقعیت پارک ( Pخودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک  
یا  )CVTیا در موقعیت خالص ( Nخودروهای مجهز به
گیربکس معمولی) تمام پدال ها را کامل تا کف فشار دهید و
مطمئن شوید کف پوش با عملکرد پدال ها تداخل نمی کند.

ایمنی و امنیت

نصب کف پوش سمت راننده

1
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   .1-1استفاده ایمن از خودرو   

رانندگی ایمن
پیش از رانندگی ،جهت رانندگی ایمن ،صندلی و آینهها را در موقعیت مناسب تنظیم نمایید.
طرز صحیح رانندگی
زاویه پشتی صندلی را به نحوی تنظیم نمایید که در موقعیت
نشستن صاف قرار بگیرید تا مجبور نشوید به سمت غربیلک
فرمان خم شوید f( .صفحه )171

زاویه پشتی صندلی را به نحوی تنظیم نمایید که به راحتی
بتوانید پدالها را کام ً
ال فشار دهید و حین گرفتن غربیلک
فرمان ،بازوانتان اندکی خم شده باشد f( .صفحه )171
پشت سری را در جای خود طوری جا بزنید که مرکز آن به قسمت باالیی گوش ها نزدیک تر باشد f( .صفحه )176
کمربند ایمنی را به نحو صحیح ببندید f( .صفحه )36
استفاده صحیح از کمربندهای ایمنی
پیش از رانندگی از بسته بودن کمربند ایمنی تمام افراد درون خودرو مطمئن شوید f( .صفحه )36
تا زمانی که کودک به اندازه کافی بزرگ شود که بتواند از کمربند ایمنی خودرو به درستی استفاده کند ،از صندلی
مناسب کودک استفاده نمایید f( .صفحه )61
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تنظیم آینه ها
برای دیدن عقب خودرو ،آینههای بغل و داخلی را بطور صحیح تنظیم نمایید f( .صفحه )183 ،180

هشدار

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

ایمنی و امنیت

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

1
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کمربندهای ایمنی
پیش از رانندگی ،مطمئن شوید تمامی سرنشینان کمربندهای ایمنی خود را به طور صحیح بستهاند.
استفاده صحیح از کمربند ایمنی
بخش روی شانه کمربند را بکشید تا کامال بر روی شانه قرار
گیرد .اما نباید کمربند در تماس با گردن باشد یا از روی
شانه بیافتد.
بخش کمربند روی پای را تا جای ممکن بر روی رانها پایین
بیاورید.

موقعیت پشتی صندلی را تنظیم نمایید .صاف و کامال عقب
بر روی صندلی بنشینید.
از تاب دادن کمربند ایمنی خودداری نمایید.

بستن و باز کردن کمربند ایمنی (بجز صندلی عقب وسط)
برای بستن کمربند ایمنی ،زبانه قفل را در درون قفل فشار
دهید تا صدای قفل شنیده شود.
برای بازکردن کمربند ایمنی ،دکمه ضامن را فشار دهید.

دکمه ضامن
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بستن کمربند ایمنی (مخصوص صندلی عقب وسط)
1

زبانه را برای آزاد کردن کمربندایمنی فشار داده و سپس کمربند
ایمنی را بکشید.
1
ایمنی و امنیت

2

به ترتیب زبانه " "Aو" "Bرا تا شنیده شدن صدای کلیک،
داخل قفل فشار دهید.
  زبانه " ،ُ"Aقفل ""A

زبانه ""A

زبانه ""B

زبانه " ، "Bقفل ""B

قفل ""A

قفل ""B
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آزاد کردن و جمع شدن کمربند ایمنی (مخصوص صندلی عقب وسط)
1

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

دکمه ضامن
2

برای آزاد کردن زبانه قفل " ،"Aسوئیچ مکانیکی( ،سوئیچ
معمولی) ( fصفحه  )۱۲۸یا زبانه " "Bیا کلید بیسیم را
در سوراخ قفل جا بزنید.
با باز شدن کمربند ایمنی ،به آرامی جمع میشود.

 3جمع شدن زبانهها در پوشش
دو زبانه " "Aو " "Bرا روی هم قرار دهید و سپس آنها
را در پوشش جمع نمایید.
زبانهها را کام ْ
ال جا بزنید.
زبانه را به سمت پایین فشار دهید ،شنیده شدن صدای
کلیک نشان دهنده قفل شدن آن میباشد.

                          .1-1استفاده ایمن از خودرو     39
تنظیم ارتفاع نگهدارنده بخش روی شانه کمربند ایمنی (صندلی های جلو)
حیــن فشــار دادن دکمــه ضامــن قفــل ،نگهدارنــده بخــش
روی شــانه کمربنــد ایمنــی را فشــار دهیــد.
نگهدارنده کمربند ایمنی را به سمت باال فشار دهید.

پیش کشنده کمربند ایمنی (صندلیهای جلو)

خودروهای فاقد کیسه هوای پردهای و جانبی :

درصورت تصادفات شدید از قسمت جلوی خودرو ،کمربندهای
ایمنی پیشکشنده ،به سرعت با جمع کردن کمربند ایمنی ،از
سرنشینان محافظت میکنند.
پیش کشنده ها در صورت بروز تصادفات رو به جلوی ضعیف،
تصادفات جانبی ،تصادفات از عقب یا واژگون شدن خودرو ،عمل
نمی کنند.

خودروهای مجهز به کیسه هوای پردهای و جانبی :

درصورت تصادفات شدید از قسمت جلو یا بغل خودرو ،پیش
کشنده کمربندهای ایمنی به سرعت از طریق جمع کردن
کمربند ایمنی ،از سرنشینان محافظت می کنند.
پیش کشنده ها در صورت بروز تصادفات رو به جلوی ضعیف،
تصادفات جانبی ضعیف ،تصادفات از عقب یا واژگون شدن خودرو
عمل نمی کنند.

ایمنی و امنیت

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

1

40

   .1-1استفاده ایمن از خودرو   

قفل اضطراری جمع کننده ()ELR
جمع کننده ،حین توقف ناگهانی یا برخورد ،کمربند ایمنی را قفل می کند .همچنین در صورت خم شدن ناگهانی
به جلو ،قفل خواهد شد .حرکت آرام کمربند ایمنی منجر به آزاد شدن قفل اضطراری و پس از آن حرکت آزادانه
شما خواهد گردید.
قفل اتوماتیک جمعکننده (( )ALRدرصورت مجهز بودن)
در صورت باز بودن کامل کمربند روی شانه سرنشین و سپس جمع شدن آرام آن ،کمربند در این وضعیت قفل شده
و باز نمیشود .از این عملکرد در نگه داشتن محکم صندلی کودک ( )CRSاستفاده میشود .برای آزاد کردن مجدد
کمربند ایمنی ،پس از جمع شدن کامل کمربند ،آن را مجدد بیرون بکشیدf( .صفحه )72
نحوه استفاده از کمربند ایمنی کودک
کمربند های ایمنی خودرو برای استفاده بزرگساالن طراحی شده اند.
تا زمانی که کودک به اندازه کافی بزرگ شود و بتواند از کمربند ایمنی خودرو استفاده کند ،از  صندلی کودک
مناسب استفاده نماییدf( .صفحه )61
زمانی که کودک برای استفاده از کمربند ایمنی خودرو به اندازه کافی بزرگ شده است ،دستور العمل مرتبط با
استفاده از کمربند ایمنی خودرو را دنبال نماییدf( .صفحه )36
تعویض کمربند ایمنی پس از فعال شدن پیش کشنده
اگر خودرو چند تصادف پی در پی داشته باشد ،پیش کشنده ها در تصادف اول فعال میشوند ،اما در تصادفات دوم
یا بعدی فعال نخواهد شد.
قوانین مرتبط با کمربند ایمنی
در هــر کشــوری قوانیــن خــاص در رابطــه بــا کمربنــد ایمنــی وجــود دارد ،لطفــا بــرای تعویــض یــا نصــب کمربنــد
ایمنــی یــه نمایندگــی هــای مجــاز تویوتــا مراجعــه نماییــد.
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هشدار
برای کاهش احتمال بروز صدمات جسمی حین ترمز ناگهانی ،دور زدن ناگهانی یا تصادف پیشگیری های زیر را
در نظر بگیرید.
عدم توجه به موارد زیر می تواند منجر به صدمات جسمی جدی و یا حتی مرگ گردد.
بستن کمربند ایمنی

زنان بار دار

برای استفاده از کمربند ایمنی به روش صحیح ،توصیه های پزشکی
را در نظر بگیریدf( .صفحه )36
زنان باردار باید همانند دیگر سرنشینان بخش روی پای کمربند
ایمنی را تا جای ممکن پایین و روی ران ها ببندند .بخش روی
شانه باید کامال روی شانه بوده و از تماس آن با بخش شکمی
خودداری شود.
اگر کمربند ایمنی به نحو صحیح بسته نشده باشد ،حین بروز
ترمزهای ناگهانی یا تصادف نه تنها بانوان باردار ،بلکه جنین نیز
می تواند در معرض صدمات جسمی جدی با حتی مرگ قرار گیرد.

ایمنی و امنیت

از بسته بودن کمربند ایمنی تمام سرنشینان اطمینان حاصل نمایید.
همیشه کمربند ایمنی خود را به طور صحیح ببندید.
کمربند ایمنی فقط مخصوص یک نفر است .از کمربند ایمنی برای دو نفر شامل کودکان استفاده نکنید.
تویوتا توصیه میکند کودکان در صندلی عقب بنشینند و همیشه از کمربند ایمنی و یا صندلی کودک
مناسب استفاده کنند.
برای نشستن در موقعیت مناسب ،از خواباندن بیش از حد صندلی خودداری کنید .کمربند ایمنی زمانی
بیشترین تاثیر را دارد که سرنشینان صاف و کامال عقب نشسته باشند.
از رد کردن بخش روی شانه از زیر بازو خودداری نمایید.
همواره کمربندایمنی را پایین و آزاد از روی رانها عبور دهید.
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هشدار
افراد بیمار
بــرای اســتفاده صحیــح از کمربنــد ایمنــی ،باپزشــک خــود مشــورت نماییــد و کمربنــد ایمنــی را بــه طــرز
صحیــح ببندیــدf( .صفحــه )36
حین حضور کودکان در خودرو
از بازی کردن کودکان با کمربند ایمنی جلوگیری نمایید .اگر تسمه کمربند ایمنی دور گردن کودک بپیچد       ،
می تواند منجر به خفگی یا دیگر صدمات جسمی جدی و حتی مرگ گردد.
در صورتی که قفل کمربند باز نمی شود ،از قیچی برای بریدن کمربند استفاده نمایید.
پیش کشنده های کمربند ایمنی

اگر پیش کشنده کمربند ایمنی فعال شده است ،چراغ هشدار  SRSروشن می شود .در این صورت ،کمربند
ایمنی قابل استفاده نبوده و باید در نمایندگی مجاز تویوتا ،تعویض شود.
تنظیم پایه نگهدارنده کمربند روی شانه

همیشه از عبور کمربند روی شانه از وسط شانه اطمینان حاصل کنید .کمربند باید دور از گردن قرار گرفته اما در
عین حال از روی شانه نیافتد .عدم توجه به این مورد میتواند حین بروز تصادف ،توقف ناگهانی یا گردش ناگهانی
میزان محافظت را کاهش داده و منجر به آسیبهای جسمی جدی یا حتی مرگ شود f(.صفحه )39
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هشدار
صدمه دیدن و ساییدگی کمربند ایمنی
برای جلوگیری از صدمه دیدن کمربند ایمنی ،کمربند ،قفل یا زبانه آن را الی درب قرار ندهید.

نحوه استفاده از کمربندایمنی صندلی عقب وسط

در صورت آزاد بودن قفل کمربندایمنی صندلی عقب وسط از آن
استفاده نکنید .در صورت بستن فقط یکی از قفلها اگر ترمز یا
تصادفات ناگهانی اتفاق بیفتد منجر به آسیبهای جسمی جدی و
حتی مرگ میشود.

ایمنی و امنیت

سیستم کمربندایمنی را به طور دورهای بازرسی نمایید .و آن را از نظر بریدگی ،فرسودگی و شل
شدن کنترل و بررسی کنید .از کمربندایمنی آسیب دیده تا زمانیکه آن را تعویض نکردهاید استفاده
نکنید .کمربندایمنی صدمه دیده نمیتواند از سرنشین در برابر آسیبهای جسمی جدی یا حتی مرگ
محافظت نماید.
از بسته و قفل بودن کمربند و زبانه اطمینان حاصل نمایید ،تاب نداشتن کمربند را کنترل نمایید.
اگر کمربند ایمنی به نحو صحیح عمل نمی کند ،بالفاصله با نمایندگی مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.
در صورتی که خودرو تصادف جدی داشته است ،حتی در صورت عدم مشاهده آسیب ،مجموعه
کمربند ایمنی شامل کمربندها را تعویض نمایید.
از نصب،پیاده کردن،تعمیر ،بازکردن یا دور انداختن کمربندایمنی خودداری کنید .تعمیرات الزم باید
توسط نمایندگی مجاز تویوتا انجام شود ،هرگونه دستکاری پیشکشنده کمربندایمنی از عملکرد
صحیح آن جلوگیری کرده  .منجر به آسیبهای جسمی جدی و حتی مرگ میشود.
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کیسههای هوا (ایربگ)
وقتی خودرو در معرض انواع خاصی از ضربات که میتواند منجر به صدمات جسمی جدی سرنشینان
گردد قرار میگیرد ،کیسههای هوا باز میشود .این کیسهها به همراه کمربندهای ایمنی عمل میکنند و
احتمال صدمات جسمی یا حتی مرگ سرنشینان را کاهش میدهند.
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کیسه های هوای جلو

کیسه هوای راننده /کیسه هوای سرنشین جلو
این کیسه ها می توانند از برخورد سر و قفسه سینه راننده و سرنشین جلو با قطعات داخلی خودرو جلوگیری کنند.
کیسه هوای زانویی راننده (در صورت مجهز بودن)
می تواند از راننده محافظت کند.
کیسه های هوای جانبی جلو ( در صورت مجهز بودن)
می تواند از باال تنه سرنشینان جلو محافظت کند.
کیسه های هوای پرده ای ( در صورت مجهز بودن)
اصوالْ از قسمت سر سرنشینان در صندلیهای کناری محافظت میکند.

ایمنی و امنیت

کیسه های هوایی جانبی و پرده ای

1
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قطعات کیسه هوا

سنسورهای برخورد از کنار (دربهای جلو،
درصورت مجهز بودن)
کیسه هوای سرنشین جلو
کیسههای هوای پردهای (درصورت مجهز بودن)
کیسه هوای جانبی (درصورت مجهز بودن)
چراغ نشانگر کیسه هوای سرنشین
"( "PASSENGER AIR BAGدرصورت مجهز بودن)
کلید قفل کمربند ایمنی سرنشین جلو
چراغ هشدار کیسه هوا SRS
کیسه هوای راننده

12
13
14
15
16

سنسورهای برخورد از کنار (دربهای عقب،
درصورت مجهز بودن)
پیشکشندههای کمربند ایمنی و محدودکننده  نیرو
سنسور موقعیت صندلی راننده
کلید قفل کمربند ایمنی راننده
کیسه هوای زانویی راننده (درصورت مجهز بودن)
سنسورهای برخورد از جلو
مجموعه سنسورهای کیسه هوا
کلید روشن /خاموش ( )on-offدستی کیسه هوا
(درصورت مجهز بودن)
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قطعات اصلی کیسه هوا در صفحه قبل نشان داده شدهاند .سیستم کیسه هوا توسط مجموعه سنسور کیسه هوا کنترل
میشود .برای کمک به محدود شدن حرکت سرنشینان ،زمانی که ایربگ فعال می شود یک واکنش شیمیایی کیسه
های هوا را به سرعت از گازی غیر سمی پر میکند.

هشدار
   به پیشگیریهای مرتبط با سیستم کیسه هوا توجه نمایید.
    عدم توجه به موارد زیر منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ میگردد.
  راننده و تمام سرنشینان درون خودرو باید کمربندهای ایمنی خود را به صورت صحیح ببندند .کیسههای هوا
تجهیزاتی کمکی برای استفاده همراه کمربند ایمنی هستند.
   کیسههای هوا با نیروی شدیدی باز میشوند و درصورتیکه راننده خیلی نزدیک کیسه هوا نشسته باشد ممکن است  
منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ گردند.
از آنجا که محدوده خطر کیسه هوای راننده  ()2-3 in.وmmو 50-75از محل باز شدن است ،لذا نشستن در فاصله  
()10 in.وmmو  250از کیسه هوای راننده شما را در محدوده ایمن قرار میدهد .این فاصله از مرکز غربیلک
فرمان تا قفسه سینه اندازهگیری شده است .اگر در فاصله کمتر از ()10 in.وmmو 250بنشیند ،میتوانید به
روشهای زیر موقعیت رانندگی خود را تغییر دهید.
   حین دسترسی راحت به پدالها تا جای ممکن صندلی خود را عقب ببرید.
   اندکی پشتی صندلی را بخوابانید .با وجود اینکه طراحیهای خودرو متفاوت است ،حتی اگر بسیاری از
رانندگان صندلی راننده را تا آخرین موقعیت جلو آورند میتوان برای حفظ فاصله  ()10 in.وmmو 250کمی
پشتی صندلی را خواباند .اگر خواباندن پشتی صندلی دیدن جاده را برایتان سخت میکند ،با استفاده از
تشکچهای سفت و غیرلغزنده ،صندلی را باال آورید و یا در صورت مجهز بودن خودرو  به عملکرد باال آوردن
تشکچه صندلی ،از آن استفاده نمایید.
  اگر غربیلک فرمان قابل تنظیم است ،آن را به سمت پایین حرکت دهید ،با این حرکت کیسه هوا به جای سر
و گردن روبروی قفسه سینه شما باز میشود.
با توجه به توصیههای فوق ،کمربند ایمنی را نیز تنظیم نمایید .بطوریکه بتوانید پدالهای پایی و غربیلک فرمان
را کنترل کرده و محدوده دید خود را نسبت به صفحات کنترل جلو داشبورد حفظ نمایید.

ایمنی و امنیت

پیشگیری های مرتبط با کیسه هوا

1
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هشدار
پیشگیری های مرتبط با کیسه هوا

  کیسه هوای سرنشین جلو با نیروی قابل توجهی باز میشود ،درصورتیکه سرنشین جلو خیلی نزدیک به کیسه هوا
بنشیند ،منجر به بروز آسیبهای جسمی جدی یا حتی مرگ میگردد .سرنشین جلو باید مستقیم نشسته و با تنظیم
پشتی صندلی ،تا جایی که ممکن است دورتر از کیسه هوا قرار بگیرد.

  نوزادان و کودکانی که به درستی روی صندلی قرار نگرفته و یا محافظت نشدهاند ممکن است بر اثر باز شدن کیسه هوا
به شدت صدمه ببینند یا کشته شوند .کودکی که برای استفاده از کمربند ایمنی خیلی کوچک است باید با استفاده از
سیستم محافظت تکمیلی به درستی محافظت شود .تویوتا به شدت توصیه میکند که کودکان و نوزادان را در صندلی
عقب خودرو بنشانید و به درستی حفاظت کنید .صندلیهای عقب برای نوزادان و کودکان امنتر از صندلیهای جلو
هستند f( .صفحه )۶۱
  از نشستن بر روی لبه صندلی خودداری نمایید یا به جلو داشبورد تکیه
   ندهید.

  اجازه ندهید کودکان در جلوی کیسه هوای سرنشین جلو بایستند یا
به روی زانو روی صندلی جلو بنشینند.
  اجازه ندهید سرنشینان جلو بر روی پای خود وسایل قرار دهند.

  .1-1استفاده ایمن از خودرو   49
هشدار
پیشگیری های مرتبط با کیسه هوا

خودروهای فاقد کیسههای هوای پردهای  :اجازه ندهید کسی
به درب جلو تکیه دهد.

  از نشستن افراد بر روی زانو روی صندلی سرنشین و تکیه دادن
روی درب جلوگیری کرده و اجازه ندهید سر و دستان خود را از
خودرو خارج نمایند.

  از چسباندن یا تکیه دادن اشیاء به داشبورد ،پد غربیلک فرمان
و بخش پایینی جلو داشبورد خودداری نمایید   .این اجسام
حین باز شدن کیسه هوای راننده ،کیسه هوای سرنشین جلو
و زانویی (درصورت مجهز بودن) به اطراف پرتاب میشوند.

ایمنی و امنیت

   خودروهای مجهز به کیسه هوای پردهای :بر روی درب ،ریل
جانبی سقف یا ستونهای جلو ،جانبی و عقب تکیه ندهید.

1
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هشدار
پیشگیریهای مرتبط با کیسه هوا

  از چسباندن اشیاء به جاهایی مانند درب ،شیشه جلو ،شیشه
دربهای کناری ،ستون جلو یا عقب ،ریل جانبی سقف و
دستگیره سقف خودداری نمایید.

  خودروهای فاقد سیستم استارت و ورود هوشمند :از اتصال
اجسام سنگین و تیز و محکم همانند کلیدها و جاسوئیچیها
به سوئیچ خودداری نمایید .ممکن است اجسام از باز شدن
کیسه هوای زانویی (درصورت مجهز بودن) جلوگیری کرده یا
با نیروی زیاد ناشی از باز شدن کیسه هوا به محدوده صندلی
راننده برخورد کرده و منجر به آسیبهای جسمی شوند.
خودروهای مجهز به کیسه هوای پردهای:
    از اتصال چوب لباسی یا دیگر اجسام سخت به قالب لباس خودداری نمایید .تمام این اجسام حین باز شدن
کیسه هوای پردهای ،به شدت به اطراف پرتاب میشوند و منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ میگردند.
  خودروهای مجهز به کیسه هوای زانویی:

    اگر کاور وینیلی (پالستیکی) در محل باز شدن کیسه هوای زانویی قرار دارد ،حتماْ آن را بردارید.
  خودروهای مجهز به کیسه هوای جانبی:
     از تجهیزاتی که باعث پوشانده شدن محل باز شدن کیسه هوای جانبی میشود استفاده نکنید .زیرا در عملکرد
بازشدن کیسههوا تداخل ایجاد میکند .این تجهیزات از باز شدن صحیح کیسه هوای جانبی جلوگیری کرده،
سیستم را غیرفعال میکند یا منجر به باز شدن تصادفی کیسه هوا میگردد که نتیجه آن بروز آسیبهای جسمی
جدی یا حتی مرگ میباشد.
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هشدار
پیشگیری های مرتبط با کیسه های هوا

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

نصب ،پیاده کردن ،جداکردن قطعات و تعمیر کیسه های هوا
تعمیر ،تغییر ،پیاده کردن یا تعویض غربیلک فرمان ،جلو داشبورد ،داشبورد ،صندلی ها ،روکش صندلی جلو،
ستونهای جلو ،جانبی و عقب یا ریل های جانبی سقف
تعمیر یا تغییر ،گلگیر جلو ،سپر جلو ،یا بخش های جانبی اتاق
سوار کردن گارد محافظ ( انواع گارد ها) ،برف روب یا وینچ
تغییر سیستم تعلیق خودرو
نصب تجهیزات جانبی الکترونیکی همانند رادیوی دو طرفه (فرستنده  )RFیا پخش کننده CD
دستکاری خودرو برای فرد دارای معلولیت جسمی

1
ایمنی و امنیت

از ضربه زدن یا وارد آوردن نیروی شدید به محدوده قطعات کیسه هوا خودداری نمایید.
این کار منجر به نقص کیسه هوا میگردد.
از دست زدن به قطعات کیسه هوا بالفاصله پس از باز شدن کیسه هوا ،خودداری نمایید ،چرا که بسیار
داغ هستند.
در صورتی که پس از باز شدن کیسه هوا نفس کشیدن سخت است ،درب ها یا پنجره ها را باز کنید تا
هوای تازه وارد خودرو شود یا درصورت امن بودن خودرو را ترک نمایید و هر گونه مواد باقی مانده روی
پوست را بشویید تا منجر به ناراحتی پوستی نگردد.
خودروهای فاقد کیسه های هوای پرده ای :اگر محدوده قرارگیری کیسه های هوا ،همانند پد غربیلک فرمان
صدمه دیده یا ترک خورده اند ،آن قطعات را در نمایندگی مجاز تویوتا تعویض نمایید.
خودروهای مجهز به کیسه های هوای پرده ای :اگر محدوده محل قرارگیری کیسه هوا ،همانند پد غربیلک
فرمان ،روکش ستون های جلو و عقب صدمه دیده یا ترک خورده است ،آن را در نمایندگی مجاز تویوتا
تعویض نمایید.
پیشگیری های مرتبط با دستکاری و دور انداختن قطعات کیسه هوا
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در صورت باز شدن کیسه های هوا
در صورت تماس با کیسه هوای در حال باز شدن ،کبودی و اندکی خراشیدگی بر روی پوست رخ خواهد داد.
در صورت باز شدن کیسه هوا صدای بلند شنیده شده و پودر سفیدی پخش خواهد شد.
خودروهای فاقد کیسه های هوای پرده ای:
قطعات ماژول کیسه هوا (توپی غربیلک فرمان ،پوشش کیسه هوا و بادکننده) وهمچنین صندلی های جلو
ممکن است تا دقایقی داغ باشند .خود کیسه هوا نیز داغ خواهد بود.
خودروهای مجهز به کیسه های هوای پرده ای:
قطعات ماژول کیسه هوا (توپی غربیلک فرمان ،پوشش کیسه هوا و بادکننده) وهمچنین صندلی های جلو،
قطعات ستون های جلو و عقب و ریل های جانبی سقف ممکن است تا دقایقی داغ باشند .خود کیسه های
هوا نیز داغ خواهد بود.
شیشه جلو ممکن است ترک بردارد.
شرایط باز شدن کیسه هوا (کیسه های هوای جلو)
کیسه هوای جلو در صورت بروز تصادف با نیروی بیش تر از سطح آستانه تنظیم شده (سطح نیروی معادل
با تصادفی رو به جلو با سرعت حدود ( 20-30 km/h ) 12-18 mphبا دیوار ثابتی که حرکت نکند یا تغییر
شکل ندهد) باز میشود.
با این وجود ،آستانه باز شدن می تواند در شرایط زیر بسیار باالتر باشد:
  اگر خودرو با جسمی مانند خودروی پارک شده یا پایه تابلو که میتواند بر اثر ضربه جابهجا یا تغییر شکل
پیدا کند برخورد نماید.
اگر خودرو در اثر تصادف ،جلوی آن به زیر خودروی دیگر یا زیر کفی کامیون رود.
بسته به نوع تصادف ،ممکن است فقط پیش کشنده های کمربند ایمنی فعال شوند.
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شرایط باز شدن کیسه های هوا (کیسه های هوای جانبی و پرده ای)
  کیسه های هوای جانبی یا پرده ای درصورتیکه تصادف از  سطح آستانه بگذرد ،باز میشوند  (سطح آستانه
نیرویی معادل با نیروی برخورد تولید شده حدود ( )1500kg )3300Ib.و یا درصورت تصادف ،برخورد از سمت
جانبی که ستون خودرو قرار دارد با سرعت حداکثر  ۲۰الی  ۳۰کیلومتر بر ساعت برخورد کند.
  کیسه های هوای پردهای ممکن است در تصادفات رو به جلو شدید نیز باز شوند.

برخورد با جوی ،لبه جدول یا سطح سخت
افتادن به داخل یا پریدن از روی گودالی عمیق
افتادن یا زمین خوردن شدید

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

ایمنی و امنیت

شرایطی به غیر از تصادف که تحت آن کیسه هوا باز میشود.
کیسه های هوای جلو و کیسه های هوای پرده ای (در صورت مجهز بودن) ممکن است بر اثر ضربه شدید به زیر
خودرو باز شوند .برخی مثالها در تصویر زیر نمایش داده شدند.
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تصادفی که در آن کیسه های هوا (جانبی و پرده ای) باز نمیشوند.

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

برخورد از پهلو با زاویه مشخص

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

در صورت بروز تصادف از سمت عقب ،واژگون شدن خودرو ،یا در اثر برخورد از پهلو یا از جلو با سرعت کم،
کیسههای پردهای باز نمیشوند.
تصادف از عقب
واژگون شدن خودرو
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خودروهای مجهز به کیسه هوای جانبی و پردهای :
   در صورت صدمه دیدن یا تغییر شکل قسمتی از درب یا محدوده
اطراف آن یا اینکه شدت ضربه تصادف آنقدر شدید نیست که
منجر به باز شدن کیسههای هوای جانبی و پردهای شود.
بخش پد غربیلک فرمان ،داشبورد نزدیک کیسه هوای سرنشین
جلو یا بخش پایینی پانل جلو داشبورد خراشیده شده ،ترک
خورده یا دچار دیگر صدمات شده باشد.

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

1
ایمنی و امنیت

تماس با نمایندگی مجاز تویوتا
در موارد زیر ،خودرو نیاز به بازرسی و یا تعمیر دارد و در اولین فرصت ممکن با نمایندگی مجاز تویوتا تماس حاصل
نمایید.
هرکدام از کیسههای هوا باز شده باشند.
در صورت صدمه دیدن یا تغییر شکل جلوی خودرو یا اینکه
سرعت ضربه تصادف آنقدر شدید نیست که منجر به باز شدن
کیسههای هوای جلو شود.
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خودرو های مجهز به کیسه های هوای پرده ای:
بخشی از ستون های جلو ،ستون عقب ،پوشش ریل های
جانبی سقف مجهز به کیسه های هوای پرده ای خراشیده
شده ،ترک خورده یا به نحو دیگری صدمه دیده است.
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روشن /خاموش نمودن دستی سیستم کیسههای هوا *
این سیستم کیسه هوای سرنشین جلو را غیرفعال میکند.
کیسه هوای سرنشین جلو را فقط زمانی غیرفعال کنید که صندلی کودک بر روی صندلی نصب شده باشد.

نشانگر ""PASSENGER AIRBAG

کلید روشن /خاموش دستی کیسه هوا

ایمنی و امنیت

خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند:
زمانی که سیستم کیسه هوا روشن است ،چراغ نشانگر روشن
میشود (فقط زمانی که سوئیچ موتور در حالت روشن ""ON
قرار داشته باشد).
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:
زمانی که سیستم کیسه هوا روشن است ،چراغ نشانگر
روشن میشود (فقط زمانی که سوئیچ موتور در وضعیت
 IGNITION ONقرار داشته باشد).
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غیرفعال نمودن کیسه هوای سرنشین جلو
خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند
سوئیچ را داخل مغزی قفل جا بزنید و به موقعیت خاموش
" "OFFبچرخانید (فقط زمانیکه سوئیچ موتور در وضعیت
 ONقرار داشته باشد).
چراغ نشانگر خاموش " "OFFروشن میشود.
(فقط زمانی که سوئیچ موتور در موقعیت روشن " "ON
قرار داشته باشد).
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
سوئیچ معمولی را در مغزی قفل جا بزنید و به موقعیت
خاموش " "OFFبچرخانید
    چراغ نشانگر خاموش " "OFFروشن میشود.
(فقط زمانیکه سوئیچ موتور در وضعیت IGNITION ON
قرار داشته باشد).

مشخصات نشانگر ""PASSENGER AIR BAG
درصورت بروز هرکدام از شرایط زیر ،ممکن است نقصی در سیستم وجود داشته باشد .برای بازرسی خودرو به
نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
هیچکدام از چراغهای " "ONیا " "OFFروشن نباشد.
زمانی که کلید روشن /خاموش دستی کیسه هوا به وضعیت " "ONیا " "OFFتغییر داده میشود ،چراغ نشانگر
تغییر نکند.
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هشدار
نصب صندلی کودک

به دالیل ایمنی ،صندلی کودک را همیشه بر روی صندلی عقب سوار کنید .درصورتیکه نمیتوان از صندلی عقب
استفاده نمود ،تا زمانی که کلید روشن /خاموش دستی سیستم در وضعیت خاموش " "OFFقرار دارد .میتوانید
از صندلیهای جلو استفاده نمایید.

  زمانی که صندلی کودک بر روی صندلی جلو نصب نشده است

از قرار داشتن کلید روشن /خاموش دستی کیسه هوا در وضعیت روشن " "ONاطمینان حاصل نمایید.
درصورتیکه کلید در وضعیت خاموش باقی بماند ،ممکن است درصورت تصادف ،کیسه هوا باز نشود و در نهایت
منجر به صدمات جسمی جدی و حتی مرگ گردد.

ایمنی و امنیت

درصورتیکه کلید روشن /خاموش دستی سیستم ایربگ در وضعیت روشن  ONباقی بماند ،ضربه شدید ناشی از
باز شدن (باد شدن) کیسه هوا منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ کودک میگردد.

1
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اطالعات ایمنی مرتبط با کودکان
حین حضور کودکان در خودرو ،پیشگیری های زیر را مد نظر قرار دهید.
تا زمانی که کودک برای استفاده از کمربند ایمنی خودرو به اندازه کافی بزرگ نشده ،از سیستم صندلی
کودک استفاده نمایید.
توصیه می شود برای جلوگیری از تماس اتفاقی با دسته دنده ،کلید برف پاک کن و غیره ،کودکان در صندلی عقب
بنشینند.
برای جلوگیری از باز شدن درب های عقب توسط کودکان حین رانندگی یا کارکردن کودکان با شیشه باالبرها،
قفل کودک درب عقب یا قفل شیشه باالبرها را فعال نمایید f( .صفحه )187،156
اجازه ندهید کودکان با تجهیزات کار کنند ،چرا که ممکن است اعضاء بدن آنها بین شیشه باالبرها ،درب موتور،
درب پشتی ،صندلی ها و غیره گیر کند.

هشدار
هرگز کودکان را بدون همراه درخودرو تنها نگذارید و اجازه ندهید کودکان سوئیچ را بردارند یا با آن بازی کنند.
ممکن است کودکان ،خودرو را به حرکت درآورده و دسته دنده را درحالت خالص ( )Nقرار دهند.
ممکن است کودکان حین بازی کردن با شیشه باالبرهای برقی ،سانروف یا دیگر سیستمها به خود صدمه بزنند.
عالوه بر این ،گرمای جمع شده یا سرمای شدید درون خودرو می تواند برای کودکان مرگ بار باشد.
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صندلی کودک
تويوتا به طور جدی استفاده از صندلی کودک را توصيه مينماید.
نکات مهم

براي اطالع از جزئيات نصب ،دستورالعمل صندلی کودک را مطالعه نماييد.
دستورالعمل هاي کلي نصب در اين کتابچه آورده شده  است ( fصفحه )72
اگر قوانين خاصي براي نصب صندلی کودک در کشور محل زندگي تان وجود دارد ،براي نصب صندلی کودک،
با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
تويوتا توصيه مي کند که از صندلی کودک دارای استاندارد  ECE NO. 44استفاده نماييد.

ایمنی و امنیت

مطالعات نشان مي دهد که نصب صندلي کودک بر روي صندلي عقب بسيار ايمن تر از نصب آن بر روي صندلي
جلو است.
از صندلی کودک مناسب سن و اندازه کودک و خودروي خود استفاده نماييد.

1
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انواع صندلی های کودک
صندلیهای کودک بر اساس استاندارد  ECE NO .44به پنج دسته طبقهبندي مي شود:
گروه  : oتا  10کیلوگرم ( 0( )22 lbتا  9ماه)
گروه  : o+تا  13کیلوگرم ( 0( )28 lbتا  2سال)
گروه  9  : Iتا  18کیلوگرم ( 20تا  9( )lb 39ماه تا  4سال)
گروه  15  : IIتا  25کیلوگرم ( 34تا  4( )lb 55تا  7سال)
گروه  22 : IIIتا  36کیلوگرم ( 49تا  6( )lb 79تا  12سال)
در اين کتابچه راهنما سه نوع صندلی کودک رایج قابل نصب با کمربند ایمنی توضيح داده شده است.
صندلي نوزاد

همانند گروه  oو  o+استاندارد ECE NO. 44

صندلي نوجوان (صندلي کمکي)

همانند گروه  IIو  IIIاستاندارد ECE NO. 44

صندلي کودک (صندلی قابل تبدیل)
همانند گروه  o+و  Iاستاندارد ECE NO. 44
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مناسب بودن صندلی کودک برای موقعیتهای مختلف
اطالعات  ارائه شده در این جدول ،مناسب بودن صندلی کودک در موقعیتهای مختلف نشستن را نشان میدهد.
         موقعیت نشستن فاقد کلید روشن/
خاموش
دستی کیسه هوا

گروه وزنی

0+
تا  13کیلوگرم
(تا  2سال)
I
 9تا  18کیلوگرم
( 9ماه تا  4سال)
III, II
 15تا  36کیلوگرم
( 4تا  12سال)

هرگز قرار ندهید
X

هرگز قرار ندهید

کلید دستی روشن خاموش کیسه هوا

روشن ON
X

هرگز قرار ندهید
 Xهرگز قرار ندهید

صندلی رو به عقب

صندلی رو به عقب

هرگز قرار ندهید

هرگز قرار ندهید

صندلی رو به جلو

صندلی رو به جلو

UF*1

UF*1

X

UF*1

1

خاموش  OFFصندلی کناری صندلی وسط

U*1
L1*1

U*2,3
L1*2,3

U*1
L1*1
L2*1

U*2,3
L1*2,3
L2*2,3

X

X

X

1

1

*U

2,3

*U

X

*UF

U*1

U*2,3
L3*2,3
L4*2,3

X

ایمنی و امنیت

0
تا  10کیلوگرم
(تا  9ماه)

X

صندلی سرنشین جلو

صندلی عقب
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شرح حروف اختصاری درون جدول:
 :Uمناسب برای " گروه عمومی" صندلی کودک برای استفاده در این گروه وزنی تأیید شده است.
 :UFمناسب برای " گروه عمومی " صندلی کودک روبه جلو ،صندلی کودک برای استفاده در این گروه وزنی تأیید شده است.
 :L1مناسب برای  BABY SAFE PLUS ،TOYOTA G O+با ، SEAT BELT FIXATIONد"BASE PLATFORM
       (تا  13کیلوگرم) تأیید شده برای استفاده در این گروه وزنی
   :L2مناسب برای " ( " Maxi Cosi Cabriofix plus Easybase2تا  13کیلوگرم) تأیید شده برای استفاده در این گروه وزنی
   :L3مناسب برای " 15(  "TOYOTA KIDFIXتا  36کیلوگرم) تأیید شده برای استفاده در این گروه وزنی .لطفاْ با هر
دو  ISOFIXو کمربند ایمنی محکم کنید.
   :L4مناسب برای " 15(  "Roemer kidFixتا  36کیلوگرم) تأیید شده برای استفاده در این گروه وزنی .لطفاْ با هر دو
 ISOFIXو کمربند ایمنی محکم کنید.
    :Xصندلی برای کودکان در این گروه وزنی نامناسب میباشد.
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1
ایمنی و امنیت

 :*1پشتی صندلی جلو را طوری تنظیم کنید که در موقعیت چهارمین قفل بیشترین حالت عمودی را داشته باشد.
تشک صندلی جلو را کام ْ
ال به سمت عقب حرکت دهید.
اگر پشت سری با صندلی کودک تداخل ایجاد میکند ،آن را پیاده کنید.
مراحل زیر را دنبال نمایید:
  نصب صندلی کودک بوسیله پایه نگهدارنده
هنگام محکم کردن صندلی نوزاد در پایه نگهدارنده ،اگر صندلی کودک با عملکرد پشتی صندلی تداخل پیدا
میکند ،برای برطرف کردن این مشکل ،پشتی صندلی را به سمت عقب تنظیم نمایید.
  نصب صندلی کودک رو به جلو
اگر پایه نگهدارنده کمربند روی شانه در باالی راهنمای (گاید) کمربند ایمنی کودک قرار دارد ،تشک صندلی
را رو به جلو حرکت دهید.
  نصب صندلی نوجوان
درصورتیکه کودک داخل صندلی کودک در موقعیت کام ْ
ال عمودی است ،پشتی صندلی را در موقعیتی راحتتر
تنظیم نمایید.
اگر پایه نگهدارنده کمربند روی شانه باالی راهنمای کمربند ایمنی کودک است ،تشک صندلی را به جلو حرکت
دهید.
  :*2اگر پشت سری با صندلی کودک تداخل میکند ،پشت سری را درآورید.
  :*3پشتی صندلی را طوری تنظیم کنید که در موقعیت هشتمین قفل بیشترین حالت خم شدن به عقب را داشته باشد.
صندلی کودک ذکر شده در جدول ممکن است در خارج از اروپا موجود نباشد.
از دیگر صندلیهای کودک که با صندلی داخل جدول فرق میکند نیز میتوان استفاده نمود ،اما مناسب بودن آن باید
با شرکت سازنده و فروشنده کنترل شود.
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مناسب بودن صندلی کودک برای موقعیتهای مختلف (دارای پایه نگهدارنده ایزوفیکس )ISOFIX
اطالعات  ارائه شده در این جدول ،مناسب بودن صندلی کودک برای موقعیتهای مختلف نشستن را نشان میدهد.
گروههای وزنی
سبد حمل نوزاد
o
 0تا  10کیلوگرم
(تا  9ماه)
o+
تا  13کیلوگرم
(تا  2سال)

I
 9تا  18کیلوگرم
( 9ماه تا  4سال)

III, II
 15تا  36کیلوگرم
( 4تا  12سال)

کالس اندازه

ایزوفیکس

F
G

ISO/L1
ISO/L2
()1

E

ISO/R1
()1

E

ISO/R1

D

ISO/R2

C

ISO/R3

D
C

()1
ISO/R2
ISO/R3

B

ISO/F2

B1

ISO/F2X

A

ISO/F3
()1
,

()1

موقعیت ایزوفیکس خودرو
صندلیهای کناری عقب
X
X
X

IL1*1 , IL2*1
IL3*1
X

IL1*1 , IL2*1
IL3*1
IL1*1 , IL2*1
IL1*1 , IL2*1
IL4*1
X
X

1

*IL4

IUF*1,2,IL2,*1,2
IUF*1,2,IL2,*1,2
IL5,*1,2
IUF*1,2,IL2,*1,2
X

X
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1
ایمنی و امنیت

( )1برای ( CRSصندلی کودک) که دارای مشخصات کالس اندازه  ISO/XXت ( Aتا  )Gنیست و برای گروه وزنی ،سازنده
خودرو باید مشخصات صندلی کودک ایزوفیکس که در هر موقعیتی توصیه شده را مشخص نماید.
شرح حروف اختصاری درون جدول :
 :IUFمناسب برای صندلی کودک روبه جلو  ISOFIXدستهبندی گروه عمومی" تأیید شده برای استفاده در این
گروه وزنی
 :IL1تویوتا استفاده از " "TOYOTA MINتأیید شده برای استفاده در این گروه وزنی را توصیه میکند.
 :IL2تویوتا استفاده از " "TOYOTA MIDIبرای استفاده در این گروه وزنی را توصیه میکند.
 :IL3تویوتا استفاده از " "Maxi Cosi Cabriofix plus Easyfixتایید شده برای استفاده در این گروه وزنی را توصیه
میکند.
 :IL4تویوتا استفاده از " "Hts iZi kid X3تایید شده برای استفاده در این گروه وزنی را توصیه میکند.
 :IL5تویوتا استفاده از " "Maxi Cosi Pearl plus Familyfixتایید شده برای استفاده در این گروه وزنی را توصیه میکند.
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حین استفاده از " "TOYOTA MINIیا " ، "TOYOTA MIDIپشتی صندلی را طوری تنظیم کنید که در موقعیت
هشتمین قفل کام ْ
ال به عقب خم شده باشد .پایه نگهدارنده و متصل کنندههای ایزوفیکس را به ترتیب زیر تنظیم
نمایید:
پایههای نگهدارنده را در سوراخ هفتم ،قفل نمایید.
متصل کنندههای ایزوفیکس را در سوراخ پنجم قفل نمایید.

   :Xموقعیت ایزوفیکس برای صندلی کودک ایزوفیکس در این گروه وزنی و یا کالس اندازه مناسب نمیباشد.
 : *1پشتی صندلی را طوری تنظیم کنید که در موقعیت هشتمین قفل کام ْ
ال به عقب خم شده باشد.
 : *2اگر پشت سری با سیستم صندلی کودک تداخل میکند ،پشت سری را پیاده کنید.
حین استفاده از صندلی کناری چپ برای نصب صندلی کودک ،بر روی صندلی وسط ننشینید.
صندلی کودک اشاره شده در جدول ممکن است خارج از محدوده اروپا موجود نباشد.
دیگر صندلیهای کودک بجز موارد ذکر شده در جدول را میتوان مورد استفاده قرار داد ،ا ّما مناسب بودن سیستم باید
با دقت با کارخانه سازنده صندلی و فروشنده صندلی کنترل شود.

  .1-1استفاده ایمن از خودرو   69
نصب صندلی کودک روی صندلی سرنشین جلو
زمانی که صندلی کودک را بر روی صندلی سرنشین جلو نصب میکنید ،موارد زیر را تنظیم نمایید:
تشک صندلی را کام ْ
ال به عقب حرکت دهید.
1

پشتی صندلی را به سمت جلو خم کرده و سپس آن را به موقعیت
اول قفل (بیشترین حالت عمود) بازگردانید تا در محل خود قفل
شود.
  پشتی صندلی را در موقعیت چهارمین قفل ،تنظیم نمایید.
     موقعیت اولین قفل
     موقعیت چهارمین قفل
   درصورتیکه حین بستن صندلی کودک در پایه نگهدارنده ،صندلی کودک با کمربند ایمنی تداخل میکند ،پشتی   
صندلی را به سمت عقب تنظیم کنید تا تداخلی وجود نداشته باشد.
   درصورتیکه صندلی کودک در وضعیت کام ْ
ال  عمودی قرار دارد ،پشتی صندلی را در راحتترین حالت تنظیم نمایید.
درصورتی که پشت سری در نصب صندلی کودک تداخل ایجاد میکند ،پشت سری را پیاده کنید.
انتخاب صندلی کودک مناسب
تا زمانیکه کودک به قدر کافی بزرگ شود و بتواند از کمربند ایمنی خود استفاده کند ،از صندلی کودک مناسب
برای کودک استفاده نمایید.
اگر کودک برای استفاده از صندلی کودک خیلی بزرگ شده است ،کودک را بر روی صندلی عقب بنشانید و از
کمربند ایمنی خودرو استفاده نمایید f( .صفحه )۳۶

ایمنی و امنیت

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

استفاده از صندلی کودکی که برای خودرو مناسب نیست ،نمیتواند از کودک یا نوزاد کام ْ
ال محافظت نماید   .
درنتیجه منجر به صدمات جسمی جدی و یا حتی مرگ کودک (درصورت بروز تصادف یا ترمز ناگهانی) میگردد.
پیشگیریهای مرتبط با کودک

برای محافظت مؤثر در تصادفات خودرو یا ترمزهای ناگهانی ،کودک باید بهطور صحیح با استفاده از کمربند
ایمنی یا صندلی کودک مناسب با سن و اندازه کودک ،حفاظت شود .نگه داشتن کودک در آغوش برای حفاظت
از کودک مناسب نیست .درصورت تصادف ،ممکن است کودک به شیشه جلو برخورد کرده یا بین شما و بدنه
داخلی خودرو قرار میگیرد.
تویوتا اکیدا ْ استفاده از صندلی کودک مناسب اندازه کودک نصب شده در صندلی عقب را توصیه میکند .براساس
آمار تصادفات ،کودکی که در صندلی عقب قرار دارد ،از کودکی که در صندلی جلو قرار دارد ،وضعیت ایمنتری دارد.

خودروهای فاقد کلید دستی روشن /خاموش کیسه هوا:
هرگز صندلی کودک را روی صندلی سرنشین جلو نصب نکنید .درصورت تصادف ،نیروی باز شدن کیسه هوای
سرنشین جلو منجر به وارد آمدن صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ کودک نشسته در صندلی کودک رو به
عقب نصب شده روی صندلی سرنشین جلو میشود.
خودروهای مجهز به کلید دستی روشن /خاموش کیسه هوا:
در حالت قرار داشتن کلید دستی روشن /خاموش کیسه هوا در حالت روشن ،صندلی کودک رو به عقب را روی
صندلی سرنشین جلو نصب نکنید (  fصفحه )۵۷
بروز تصادف و نیروی شدید باز شدن ناگهانی کیسه هوای سرنشین جلو منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی
مرگ کودک میگردد.
  فقط وقتی ناچار هستید ،صندلی کودک رو به جلو را روی صندلی سرنشین جلو نصب نمایید .چون صندلی
سرنشین جلو فاقد قفل کمربند باالیی میباشد .از صندلی کودک مجهز به کمربند باالیی در صندلی سرنشین
جلو استفاده نمایید .تا جاییکه امکان دارد صندلی را به عقب حرکت دهید زیرا کیسه هوای سرنشین جلو
با سرعت و نیروی شدیدی باز میشود .در صورت قرار داشتن قفل کمربند روی شانه جلوتر از راهنمای
کمربندایمنی صندلی کودک ،تشک صندلی را به سمت جلو حرکت دهید در غیراینصورت منجر به آسیب
جدی یا مرگ کودک میشود.
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هشدار
پيشگيري هاي مرتبط با صندلي کودک

و نصب صحیح صندلی مطمئن شوید .در غیراینصورت هنگام بروز تصادف یا ترمز ناگهانی باعث آسیبهای
جسمی جدی یا مرگ کودک میشود.

در صورت حضور کودکان در خودرو

اجازه ندهيد کودکان با کمربند ايمني بازي کنند .اگر کمربند ایمنی به دور گردن کودک بپيچد ،منجر
به خفگي يا ديگر صدمات جسمي جدي کودک و حتی مرگ وی مي گردد.
در صورت بروز اين اتفاق و عدم باز شدن قفل کمربند ،از قيچي براي بريدن کمربند ایمنی استفاده نماييد.
در صورت استفاده نکردن از صندلی کودک
اگر از صندلي کودک استفاده نمی شود ،آن را محکم بر روي صندلي سفت کنيد .از قرار دادن صندلي
کودک به صورت قفل نشده در اتاق خودرو ،خودداري نماييد.
در صورت نیاز به بازکردن صندلی کودک ،آن را از خودرو پیاده کرده و در محفظه بار قرار دهید .این کار
از آسیب سرنشینان خودرو حین ترمزگیری ناگهانی ،تغییر مسیر ناگهانی و تصادف جلوگیری میکند.

1
ایمنی و امنیت

از تکیه دادن سر یا هر قسمتی از بدن کودک به درب ،صندلی ،ستونهای جلو و عقب یا ریلهای
جانبی سقف که محدوده باز شدن کیسه هوای جانبی و پردهای میباشد ،جلوگیری نمایید .در صورت
قرارداشتن کودک در صندلی کودک دراثر باز شدن این کیسههای هوا ،ضربه شدید آنها منجر به
آسیبهای جسمی جدی و یا مرگ کودک میشود.
از انجام دقیق دستورالعملهای نصب صندلی کودک که توسط سازنده صندلی کودک ارائه شده است
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نصب صندلی کودک
با استفاده از دستوالعملهای کارخانه سازنده صندلی کودک ،کمربندایمنی یا قالبهای ایزوفیکس آن را
محکم روی صندلی نصب کنید .هنگام نصب صندلی کودک ،کمربند باالیی را متصل نمایید.
نصب با استفاده از کمربند ایمنی

قالبهای سخت ایزوفیکس (صندلی کودک ایزوفیکس)
قالبهای پایینی برای صندلیهای عقب کناری مورد
استفاده قرار میگیرد (دکمههایی که محل قالبها را
نشان میدهند به صندلیها متصل شدهاند).
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پایههای (قالب) نگهدارنده (کمربند باالیی)
تيپ A

تیپ B

1
ایمنی و امنیت

هریک از صندلیهای عقب دارای یک پایه (قالب)
نگهدارنده میباشند (برچسبها ،محل پایه (قالب)
نگهدارنده را نشان میدهد).

صندلیهای عقب کناری دارای پایه (قالب)
نگهدارنده میباشند (برچسبها ،محل پایه
نگهدارنده را نشان میدهد).
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نصب صندلی کودک با استفاده از کمربند ایمنی
پیش از نصب صندلی کودک ،کمربند ایمنی مورد استفاده را کنترل نمایید و سپس صندلی کودک را نصب نمایید.
در کمربندهای ایمنی مجهز به مکانیزم قفل صندلی کودک ( ،)ALRکمربند روی شانه را بهطور کامل بیرون
بکشید و اجازه دهید ،جمع شدن کمربندایمنی ،آن را در حالت قفل قرار دهد .در حالت قفل ،کمربند بیرون
نمیآید .کمربند را مجددا ْ جمع کنید تا از حالت قفل خارج شود.
صندلی کودک  -رو به عقب (صندلی نوزاد) /صندلی کودک (قابل تبدیل)
استفاده از کمربند ایمنی ( ELRبدون مکانیزم قفل صندلی کودک)
 1کمربند ایمنی را از حالت کام ْ
ال باز شده ،در موقعیت
      قفل هشتم تنظیم نمایید ( fصفحه )۱۷۳
موقعیت کام ْ
ال باز شده
موقعیت قفل هشتم

اگر سیستم صندلی کودک با پشتسری تداخل میکند ،پشت سری را بردارید و سپس صندلی کودک را
نصب کنید f( .صفحه )۱۷۶
 2سیستم صندلی کودک رو به عقب را روی صندلی عقب خودرو قرار دهید.
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 3کمربند ایمنی را از درون صندلی کودک عبور دهید و زبانه را در
قفل جا بزنید .مطمئن شوید که کمربند ایمنی تاب ندارد.

1

استفاده از کمربند ایمنی ( ALRدارای مکانیزم قفل صندلی کودک)
 1کمربند ایمنی را از حالت کام ْ
ال باز شده ،در موقعیت
      قفل هشتم تنظیم نمایید ( fصفحه )۱۷۳
موقعیت کام ْ
ال باز شده
موقعیت قفل هشتم

اگر صندلی کودک با پشتسری تداخل میکند و بهطور صحیح نصب نمیشود ،پس از پیاده کردن پشتسری
صندلی کودک را سوار کنید f( .صفحه )۱۷۶

ایمنی و امنیت

 4از طریق رد کردن بست قفل از کمربند روی پا و شانه ،بست قفل
را در نزدیکی زبانه نصب نمایید .مجددا ْ کمربند ایمنی را قفل
کنید .اگر کمربند هرگونه شلشدگی دارد ،قفل را باز کنید و
بست قفل را مجددا ْ سوار کنید.
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 2صندلی کودک را در حالت رو به عقب بر روی صندلی عقب نصب
کنید

 3کمربند ایمنی را از درون صندلی کودک عبور دهید و  زبانه را در
قفل جا بزنید .مطمئن شوید که کمربند تاب ندارد.

صندلی کودک -رو به جلو (صندلی قابل تبدیل)
استفاده از کمربند ایمنی ( ELRبدون مکانیزم قفل صندلی کودک)
 1کمربند ایمنی را از حالت کام ْ
ال باز شده ،در موقعیت
      قفل هشتم تنظیم نمایید ( fصفحه )۱۷۳
    موقعیت کام ْ
ال باز شده
    موقعیت قفل هشتم
اگر صندلی کودک با پشت سری تداخل میکند و نمیتوان آن را به درستی نصب کرد ،صندلی کودک را پس از
پیاده کردن پشت سری نصب نمایید f( .صفحه )۱۷۶
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 2صندلی کودک را در حالت رو به جلو بر روی صندلی خودرو
قرار دهید.

1

 4از طریق رد کردن بست قفل از کمربند روی پا و شانه ،بست
قفل را در نزدیکی زبانه نصب نمایید .مجددا ْ کمربند ایمنی
را قفل کنید .اگر کمربند هرگونه شلشدگی دارد ،قفل را باز
کنید و بست قفل را مجددا ْ سوار کنید.

ایمنی و امنیت

 3کمربند ايمني را از درون صندلي کودک عبور دهید و زبانه
را در قفل جا بزنيد .مطمئن شويد که کمربند ایمنی تاب
ندارد.
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استفاده از کمربند ایمنی ( ALRمجهز به مکانیزم قفل صندلی کودک)
 1کمربند ایمنی را از حالت کام ْ
ال باز شده ،در موقعیت
      قفل هشتم تنظیم نمایید ( fصفحه )۱۷۳
    موقعیت کام ْ
ال باز شده
    موقعیت قفل هشتم

اگر صندلی کودک با پشت سری تداخل میکند و نمیتوان آن را به درستی نصب کرد ،صندلی کودک را پس از
پیاده کردن پشت سری نصب نمایید f( .صفحه )۱۷۶
2

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

3

کمربند ایمنی را از درون صندلی کودک عبور دهید ،زبانه را
درون قفل جا بزنید .مطمئن شوید کمربند ایمنی تاب ندارد.
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 4تسمه روی کمربند ایمنی را کام ْ
ال بیرون بکشید و اجازه دهید
جمع شود و در موقعیت قفل قرار گیرد زیرا در حالت قفل،
کمربند را نمیتوانید بیرون بکشید.
   
1
ایمنی و امنیت

 5حین فشار دادن رو به پایین صندلی کودک به صندلی عقب،
اجازه دهید کمربند روی شانه جمع شود تا صندلی کودک در
محل خود قرار گیرد.
پس از جمع شدن کمربند روی شانه در نقطهای که شل
شدگی در کمربند وجود ندارد ،برای بررسی باز نشدن
کمربند ،آن را بکشید.

 .1-1برای استفاده ایمن
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صندلی نوجوان (صندلی کمکی)
 1کمربند ایمنی را از حالت کام ْ
ال باز شده ،در موقعیت
      قفل هشتم تنظیم نمایید ( fصفحه )۱۷۳
      موقعیت کام ْ
ال باز شده
      موقعیت قفل هشتم

اگر سیستم صندلی کودک با پشت سری تداخل میکند و نمیتوان آن را بهطور صحیح نصب نمود ،پس از پیاده
کردن پشت سری ،صندلی کودک را سوار کنید f( .صفحه )۱۷۶
2

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

نوع پشت بلند
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    پیاده کردن صندلی کودک نصب شده با کمربند ایمنی
با فشاردادن دکمه آزاد کردن قفل ،کمربندایمنی کام ْ
ال جمع میشود.

1
ایمنی و امنیت

 3کودک را بر روی صندلی کودک بنشانید .کمربند ایمنی را
مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده از داخل صندلی کودک
عبور دهید و در زبانه درون قفل جا بزنید .مطمئن شوید که
کمربند ایمنی تاب ندارد.
     مطمئن شوید که کمربند روی شانه بهطور صحیح بر روی
شانه کودک قرار گیرد و کمربند روی پا نیز تا جای ممکن
پایین قرار دارد.
     (  fصفحه )۳۶
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نصب صندلی محافظ کودک با استفاده از قالبهای سخت ایزوفیکس
 1کمربند ایمنی را از حالت کام ْ
ال باز شده ،در موقعیت
      قفل هشتم تنظیم نمایید ( fصفحه )۱۷۳
    موقعیت کام ْ
ال باز شده
    موقعیت قفل هشتم

اگر سیستم صندلی کودک با پشت سری تداخل میکند و نمیتوان آن را بهطور صحیح نصب نمود ،پس از پیاده
کردن پشت سری ،صندلی کودک را سوار کنید f( .صفحه )۱۷۶
2
3

فاصله بین تشک و پشتی صندلی را کمی بیشتر کنید.
قفلها را در میلههای نگهدارنده جانبی جا بزنید.
اگر صندلی کودک کمربند باالیی دارد ،کمربند باالیی باید در
پایه قالب قرار گیرد.
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صندلی محافظ کودک دارای کمربند باالیی
 1پشت سری را پیاده کنید.
   

 3قالب را در پایه قرار داده و کمربند باالیی را سفت کنید.
     مطمئن شوید که کمربند باالیی محکم نصب شده است.

ایمنی و امنیت

 2صندلی کودک را با استفاده از کمربند ایمنی یا قالبهای
سخت ایزوفیکس محکم کنید.

1
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نصب صندلی کودک با استفاده از کمربند ELR

برای نصب سیستم صندلی کودک به بست قفل احتیاج دارید .دستورالعمل کارخانه سازنده را دنبال نمایید .اگر
صندلی کودک دارای بست قفل نمیباشد ،میتوانید آن را از نمایندگی مجاز تویوتا تهیه نمایید:
بست قفل سیستم صندلی کودک
(شماره قطعه)73119-22010 :

هشدار
نصب صندلی نوجوان (کمکی)

  برای کمربند ایمنی مجهز به مکانیزم قفل صندلی کودک ( :)ALRبه منظور جلوگیری از قرار گرفتن کمربند در
موقعیت قفل  ،ALRکمربند روی شانه را بهطور کامل بیرون نکشید .وضعیت  ALRفقط منجر به سفت شدن
کمربند میشود .این حالت میتواند منجر به صدمه دیدن یا اذیت شدن کودک گردد.
نصب صندلی کودک

  دستورالعمل کتابچه راهنمای نصب صندلی کودک را دنبال نمایید و صندلی کودک را در محل خود محکم کنید .اگر
صندلی کودک محکم در محل قرار نگیرد ،در صورت بروز تصادف ،گردش یا ترمز ناگهانی ،کودک یا دیگر سرنشینان
به شدت صدمه میبینند.
اگر صندلی راننده با نصب صندلی کودک تداخل ایجاد میکند
و اجازه نمیدهد صندلی محکم نصب شود ،سیستم صندلی
کودک را به روی صندلی عقب سمت راست (خودروهای فرمان
سمت چپ) یا روی صندلی عقب سمت چپ (خودروهای
فرمان سمت راست) نصب کنید.
صندلی سرنشین جلو را تنظیم نمایید تا در نصب سیستم
صندلی کودک تداخل ایجاد نکند.
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هشدار
نصب صندلی کودک

  فقط در صورت اجبار صندلی کودک رو به جلو را روی صندلی
جلو نصب کنید.

خودروهای فاقد کلید دستی روشن /خاموش کیسه هوا :هرگز
صندلی کودک رو به عقب را به روی صندلی سرنشین جلو
نصب نکنید.
درصورت رخداد تصادف نیروی باز شدن سریع کیسه هوای
سرنشین جلو منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ
کودک میگردد.
خودروهای مجهز به کلید دستی روشن /خاموش کیسه هوا:
هرگز زمانی که کلید دستی روشن /خاموش کیسه هوا در
حالت روشن  ONقرار دارد ،صندلی کودک را بر روی صندلی
سرنشین جلو نصب نکنید f( .صفحه )۵۷
  درصورت تصادف و باز شدن سریع کیسه هوای سرنشین جلو،
منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ میگردد.

ایمنی و امنیت

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

برچسبی بر لبه کناری آفتابگیر سرنشین جلو قرار دارد که
نشاندهنده ممنوعیت نصب صندلی کودک رو به عقب بر روی
صندلی سرنشین جلو میباشد.

   جزئیات شکل در جدول زیر نمایش داده شده است.
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هشدار
نصب صندلي کودک

نصب صحيح صندلي کودک با استفاده از قالب ها

حين استفاده از قالب هاي پاييني ،مطمئن شويد که اجسام خارجي در اطراف قالب ها قرار ندارد و کمربند
ايمني ،پشت صندلي کودک گير نکرده است .مطمئن شويد که صندلي کودک محکم متصل شده است ،در
غير اين صورت حين بروز تصادف يا ترمز ناگهاني ،مي تواند منجر به صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ
کودک گردد.

1
ایمنی و امنیت

اگر قوانين خاصی برای نصب صندلي کودک در محل زندگي شما وجود دارد براي اطالع از قوانين فوق با
نمايندگي هاي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
هنگام نصب صندلي کودک روي صندلي عقب وسط ،پشتي هر دو صندلي را تا جاي ممکن در حالت
عمودي قرار دهيد .پشتي صندلي .ها بايد در زاويه يکسان تنظيم شوند .در غير اين صورت صندلي کودک
به طور ایمن نصب نشده و در نتيجه حين بروز تصادف يا چرخش و ترمزگیری ناگهاني ،مي تواند منجر به
صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ کودک گردد.
همیشه حین نصب صندلي نوجوان از قرار داشتن کمربند روي شانه ،در عرض شانه کودک اطمينان حاصل
نماييد .کمربند بايد به دور از گردن قرار گيرد؛ و در عین حال از روی شانه کودک نیافتد در غير اين صورت،
حين تصادف يا ترمزگیری و گردش ناگهاني ،مي تواند منجر به صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ کودک
گردد.
از قفل بودن کمربند و زبانه آن و تاب نداشتن کمربند اطمينان حاصل نماييد.
صندلي کودک را به جلو و عقب ،چپ و راست کشيده و از نصب صحيح آن اطمينان حاصل نماييد.
پس از نصب صندلي کودک ،هرگز صندلی خودرو را تنظيم نکنيد.
براي نصب صندلي کودک ،دستورالعمل کارخانه سازنده را دنبال نماييد.
حین استفاده از صندلی سمت چپ برای نصب صندلی
کودک ،بر روی صندلی وسط ننشینید .ممکن است کمربند
ایمنی به درستی عمل نکند ،بهطور مثال بیش از حد باال
قرار میگیرد و یا شل میافتد که درصورت تصادف یا ترمز
ناگهانی ،منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ کودک
میگردد.
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پيشگيري هاي مرتبط با گاز اگزوز
گاز اگزوز حاوی مواد خطرناک برای سالمت انسان است.

هشدار
گاز اگزوز حاوي گاز خطرناک بي رنگ و بي بوي مونوکسيد کربن ( )coاست .پيشگيري هاي زير را مدنظر قرار دهيد.
عدم توجه به پيشگيري .هاي زير مي تواند منجر به ورود گاز اگزوز به درون خودرو و در نتيجه تصادف بر اثر گيجي
گردد ،يا منجر به مرگ يا صدمات جسمي جدي مي شود.
نکات مهم حين رانندگي
درب پشتی را بسته نگهداريد.
اگر با وجود بسته بودن درب پشتی ،باز هم بوی دود به مشام میرسد ،پنجرهها را باز کرده و در اسرع وقت
جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
پارک کردن
اگر خودرو در مکانی با تهويه نامناسب يا محيط بسته ای همانند پارکینگ قرار دارد ،موتور را خاموش نماييد.
از قرار دادن خودرو با موتور روشن به مدت طوالني خودداري نماييد.
در صورتي که مجبورید موتور را روشن بگذارید خودرو را در مکاني باز پارک کرده و مطمئن شويد که دود
اگزوز وارد خودرو نمي شود.
اگر جایی برف جمع شده یا جایی برف میبارد ،از روشن گذاشتن موتور خودداری نمایید .در غیر اینصورت
ممکن است گاز اگزوز جمع شده و وارد خودرو شود.
لوله اگزوز
سيستم اگزوز نياز به کنترل دوره اي دارد .اگر سوراخ يا ترکي بر اثر زنگزدگي ایجاد شده است ،اتصاالت اگزوز
صدمه دیده اند یا صدای اگزوز غیرعادی است خودرو را در نمايندگي مجاز تويوتا بازرسي نماييد.
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سيستم ايموباليزر موتور (ضد سرقت)

خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند:
پس از خارج کردن سوئيچ موتور ،چراغ نشانگر چشمک زده  ،که
نشان میدهد سیستم در حال کار کردن است.
پس از جا زدن سوئيچي ثبت شده در کلید موتور ،چشمک زدن
چراغ نشانگر متوقفشده ،غيرفعال شدن سيستم را نشان مي دهد.

خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند:
پس از خاموش کردن سوئیچ موتور ،چراغ نشانگر چشمک زده ،عملکرد سيستم را نشان مي دهد.
پس از قرار دادن کلید موتور در وضعيت تجهيزات جانبي  ACCESSORYيا روشن  IGNITION ONچشمک زدن
چراغ نشانگر متوقفشده ،تا غيرفعال شدن سيستم را نشان دهد.

1
ایمنی و امنیت

سوئيچ هاي خودرو داراي چيپ های فرستنده اي هستند که اگر سوئیچ قب ْ
ال در کامپیوتر خودرو ثبت
نشده باشد از استارت خوردن موتور جلوگيري مي کند.
هرگز حين ترک خودرو ،سوئيچ ها را داخل خودرو باقي نگذاريد.
اين سيستم براي کمک به جلوگيري از سرقت خودرو طراحي شده است ،اما امنيت مطلق در برابر تمام دزدي های
خودرو را گارانتي نمي کند.
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تعمير و نگهداري سيستم
سيستم ايموباليزر خودرو نیاز به سرویس ندارد.
شرايطي که منجر به نقص سيستم مي شود.
بخش گيره سوئيچ در تماس با اجسام فلزي باشد.
سوئيچ در نزديکي يا در تماس با سوئیچ و سيستم امنيت خودروي ديگر (سوئیچ داراي چيپ فرستنده داخلي) باشد.
زمانی که سیستم ضدقفل فعال شده است (درصورت مجهز بودن)
ممکن است با غیرفعال کردن سیستم ایموبالیزر ،موتور روشن نشود ( fصفحه )۱۰۰
تاییدیه سیستم ایموبالیزر موتور
خودروهای فروخته شده در کشور تایوان

خودروهای فروخته شده در کشور سنگاپور
مطابق با استاندارد  IDA

DA101418

خودروهای فروخته شده در کشور جامائیکا

  این محصول تأیید شده توسط جامائیکا است :عالمت  ،SMAشناساییکننده تجهیزات بر روی محصول حک
شده است.
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توجه
براي اطمينان از عملکرد صحيح سيستم
از دستکاري يا پياده کردن سيستم خودداري نماييد .اگر سيستم دستکاري يا پياده گردد ،عملکرد صحيح سيستم
تضمين نميشود.
   

1
ایمنی و امنیت

خودروهاي فروخته شده در پاناما ،جمهوري دومینیکن ،برمودا ،پرو ،آروبا و اتيوپي
MOZRI -/42BTY : FCC ID
NI4TMIMB-,3 : FCC ID
اين دستگاه مطابق با بخش  15قوانين  FCCاست .عملکرد آن در معرض دو شرط زير قرار دارد  )۱( :اين وسيله
منجر به تداخالت مضر نميگردد .و ( )2اين وسيله هرتداخلی را دریافت میکند که شامل تداخالتی است که منجر
به عملکرد ناخواسته میشود.
اخطار : FCC
هر گونه تغییر و دستکاری در این دستگاهها توسط اشخاص میتواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر برای استفاده از
این دستگاهها شود.
برای خودروهای فروخته شده در برزیل
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سيستم

قفلدوگانه*

دسترسي به خودرو با غيرفعال کردن عملکرد باز شدن قفل دربها از دوطرف داخل و خارج خودرو
امکانپذیر نیست.
خودروهايي که از اين سيستم استفاده ميکنند داراي برچسب
بر روي شيشه پنجره هر دو درب جلو هستند.

تنظيم سيستم قفل دوگانه
سوئيچ موتور را در حالت خاموش قرار دهيد ،تمام سرنشينان را از خودرو خارج نماييد و مطمئن شويد تمام دربها
بسته هستند.
استفاده از سيستم ورود (خودروهای مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند) :
ظرف  5ثانيه محدوده سنسور روي دستگيره بيروني درب جلو را دوبار لمس کنيد.
استفاده از فرستنده کنترل از راه دور:
ظرف  5ثانيه دکمه     را دوبار فشار دهيد.
غيرفعال نمودن سيستم قفل دوگانه
با استفاده از عملکرد ورود (خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند):
دستگيره درب بيروني جلو را نگه داريد.
را فشار دهيد.
استفاده از فرستنده کنترل از راه دور :دکمه

هشدار
پيشگيريهاي مرتبط با سيستم قفل دوگانه

   هرگز زماني که افراد داخل خودرو هستند سيستم قفل دوگانه را فعال نکنيد چرا که دربها از داخل خودرو باز
نميشوند.

    *  :در صورت مجهز بودن
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آژير

*

آژير

    *  :در صورت مجهز بودن

ایمنی و امنیت

زمانيکه ورود غیرمجاز به خودرو شناسايي ميشود ،آژیر با چراغ و صدا هشدار میدهد.
زمانيکه آژير را تنظیم کنيد ،در مواقع زير به صدا درميآيد:
  بجز کشور آفريقايي جنوبي
درب قفل شده به هر روشي بهجز استفاده از عملکرد ورود ،فرستنده کنترل از راه دور يا سوئیچ معمولی باز شده
يا قفل آن باز شود( .دربها مجددا ً به طور اتوماتيک قفل ميشوند).
درب موتور باز شود.
سنسورهاي ورود غیرمجاز ،حرکت چيزي درون خودرو را شناسايي ميکنند( .فردي به صورت غیرمجاز وارد خودرو شود).
مخصوص کشور آفريقاي جنوبي
درب قفل شده به هر روشي بهجز استفاده از عملکرد ورود ،فرستنده کنترل از راه دور يا سوئیچ معمولی باز شده
يا قفل آن باز شود( .دربها مجددا به طور اتوماتيک قفل ميشوند).
  درب موتور باز شود.
  سنسورهاي ورود غیرمجاز ،حرکت چيزي درون خودرو را شناسايي ميکنند( .فردي غیرمجاز وارد خودرو شود).

1
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تنظيم کردن سيستم آژير
تماميدربها و درب موتور را ببنديد و با استفاده از عملکرد
ورود يا فرستنده کنترل از راه دور تمام دربها را قفل نماييد.
سيستم پس از  30ثانيه بهطور اتوماتيک فعال ميشود.
به جز کشور آفريقاي جنوبي ،چراغ نشانگر را ميتوان با
سوئیچ معمولی فعال نمود.
پس از فعال شدن سيستم ،چراغ نشانگر از حالت روشن به حالت
چشمکزن تغيير موقعيت ميدهد.

غيرفعال يا متوقف کردن آژير
به يکي از روشهاي زير آژير را غيرفعال يا متوقف نماييد:
بهجز کشور آفريقايي جنوبي
با استفاده از سيستم ورود ،فرستنده کنترل از راه دور يا سوئیچ معمولی قفل دربها را باز کنيد.
سوئيچ را در موقعيت تجهيزات جانبي  ACCESSORYيا روشن  IGNITION ONقرار دهيد يا موتور را
استارت
  بزنيد( .آژير پس از چند ثانيه غيرفعال يا متوقف ميشود).
مخصوص کشور آفريقاي جنوبي
با استفاده از عملکرد ورود (خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند) يا فرستنده کنترل از راه
دور قفل دربها را باز نماييد.
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(خودروهاي مخصوص کشور آفريقای جنوبی)

فرد داخل خودرو ،دربها يا درب موتور را باز کند.

حين قفل بودن خودور ،باتری مجدد شارژ يا تعويض گردد.
   ( fصفحه )669

1
ایمنی و امنیت

تعمیر و نگهداري سيستم
سیستم آژیر خودرو نيازی به سرویس ندارد.
مواردی که قبل از قفل کردن خودرو باید کنترل شود.
برای جلوگیری از فعال شدن ناگهانی آژیر و سیستم دزدگیر خودرو به موارد زیر توجه نمایید:
  کسي درون خودرو نباشد.
  پيش از فعال کردن آژير ،پنجرهها و سانروف (در صورت مجهز بودن) بسته شده باشند.
  اشیاء قیمتی یا شخصی درون خودرو باقی نمانده باشد.
فعال کردن آژیر
آژير در موارد زير ممکن است فعال شود.
(متوقف کردن آژير سيستم آژير را غيرفعال ميکند).
  قفل دربها با استفاده از سوئیچ باز شده اند.
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قفل درب با استفاده از آژير
زمانيکه آژير عمل ميکند براي جلوگيري از ورود افراد ،دربها به طور اتوماتيک قفل ميشوند.
در صورت فعال بودن آژیر از رها کردن سوئيچ در داخل خودرو اجتناب نماييد و مطمئن شويد حين شارژ يا تعويض
باتري ،سوئيچ داخل خودرو نيست.
سفارشیسازي
در کشور آفريقاي جنوبي ،ميتوان غيرفعال شدن آژير پس از استفاده از سوئیچ معمولی (خودروهای مجهز به
سیستم ورود و استارت هوشمند) براي باز کردن قفل را تنظيم نمود( .مشخصههای سفارشیسازي f:صفحه )700
توجه
اطمينان داشتن از عملکرد صحيح سيستم

  از دستکاري يا پياده کردن سيستم خودداري نماييد .در غیراینصورت ،عملکرد صحیح سیستم تضمین نمیشود.
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سنسور ورود غیرمجاز

1
ایمنی و امنیت

سنسور ورود غیرمجاز هرگونه حرکت یا ورود غیرمجاز به خودرو را شناسایی میکند .در صورت شناسایی ورود
غیرمجاز یا هر حرکتی درون خودرو ،آژیر فعال میشود.
این سیستم برای جلوگیری از سرقت خودرو طراحی شده است اما امنیت کامل خودرو در برابر هر ورود غیرمجازی
را تضمین نمیکند.
تنظيم سنسور ورود غیرمجاز
سنسور ورود غیرمجاز پس از فعال شدن سيستم بهطور اتوماتيک فعال ميشود.
( fصفحه)94
لغو عملکرد سنسور ورود غیرمجاز
در صورت قرار دادن حیوان خانگی یا هر شیء متحرک درون خودرو ،پیش از فعال کردن آژیر از توقف عملکرد
سنسور ورود غیرمجاز اطمینان حاصل کنید زیرا سیستم شناسایی حرکت ،فعال خواهد شد.
 1سوئيچ موتور را در حالت خاموش قرار دهيد.
 2کليد لغو سنسور ورود غیرمجاز را فشار دهيد.
براي فعال کردن آژير حین غيرفعال بودن سنسور ورود
غیرمجاز ،آژير بايد ظرف  5دقيقه پس از غيرفعال کردن
سنسور ،فعال شود.
هر بار حين قرار دادن سوئيچ در موقعيت روشن IGNITION
 ONسنسور ورود غیرمجاز فعال ميشود.
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لغو و فعال کردن اتوماتيک سنسور ورود غیرمجاز
آژير حتي زمانيکه سنسور ورود غیرمجاز لغو شده ،فعال خواهد شد.
خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند :پس از لغو سنسور ورود غیرمجاز و قرار دادن سوئيچ موتور در موقعيت
روشن  ONيا باز کردن قفل دربها با استفاده از فرستنده کنترل از راه دور ،سنسور ورود غیرمجاز فعال خواهد شد.
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند :پس از لغو سنسور ورود غیرمجاز ،فشار دادن سوئيچ يا باز
کردن دربها با استفاده از عملکرد ورود یا فرستنده کنترل از راه دور ،سيستم ورود غیرمجاز مجددا فعال خواهد
شد.
در صورت غیرفعال کردن سیستم آژیر ،سنسور ورود غیرمجاز بطور اتوماتیک فعال خواهد شد.
مالحظات مرتبط با سنسور ورود غیرمجاز
   در مواقع زير ممکن است سنسور آژير را فعال کند:
پنجره يا سانروف (در صورت مجهز بودن) باز باشد.

   در اين موارد سنسور ممکن است موارد زير را شناسايي کند:
باد يا حرکت اجسام همانند برگها يا حشرات   داخل خودرو    
امواج آلتراسونیک (فراصوتی) توليدي دستگاههايي همانند
سنسور ورود غیرمجاز ديگر خودروها
حرکت افراد بيرون از خودرو
اجسام متحرک ،همانند تجهيزات جانبي آويزان يا لباسهاي
آويخته از قالب درون خودرو باشند.

مکانهايي با لرزش يا صداي شديد يا موقعيتهايي که خودرو را در معرض ضربه يا لرزش مکرر قرار ميدهند:

حين پارک کردن در پارکينگ
زماني که خودرو به وسيله تريلر ،قطار و يا قایق موتوری حمل ميشود.
زماني که يخ چسبيده به خودرو جدا ميشود.
زماني که خودرو در کارواشهاي اتوماتيک يا فشار باالی آب قرار دارد.
زماني که رعد و برق يا طوفان وجود دارد.
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توجه
مطمئن شدن از عملکرد صحيح سنسور ورود غیرمجاز
براي اطمينان از عملکرد صحيح سنسورها ،آنهارا لمس نکنيد و با چيزي نپوشانيد.
1
ایمنی و امنیت

از اسپري کردن مستقيم خوشبو کننده هوا يا ديگر محصوالت
به سوراخ سنسورها خودداري نماييد.

نصب تجهيزاتي به جز قطعات اصلي تويوتا يا قرار دادن اجسام بين صندلي راننده و صندلي سرنشين جلو منجر  
به کاهش عملکرد شناسايي سنسورها ميشود.
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تجهیزات

ضدسرقت*

توافق (فعال کردن ) با خدمات دهنده براي استفاده از ابزار ضدسرقت ضروري است پس از توافق (فعال
کردن) خدمات متفاوتي از طريق خدمات دهنده ،شامل دريافت اطالعات موقعيت خودرو و جلوگيري از
فعال شدن موتور ارائه میشود.
انواع خدمات فراهم شده بسته به خدمات دهنده متفاوت است .برای آگاهی از جزئیات لطفا با خدمات
دهنده تماس بگيريد.
باتري کمکی
در تجهیزات ضدسرقت ،باتري کمکی نیز وجود دارد که در صورت خالی شدن یا برداشتن باتری خودرو مورد
استفاده قرار ميگيرد .مطمئن شويد که باتري کمکی در شرايط خوبي است و در نتيجه تجهیزات ضدسرقت در
مواقع اضطراري به درستي عمل ميکند.
  فواصل زماني تعويض باتري کمکی براساس محيطي که باتري در آن استفاده ميشود ،متفاوت است .باتري کمکی
داراي حداقل عمر مفيد 12ماهه در شرايط استفاده عادي است .فواصل زماني تعويض را با خدمات دهنده خود
کنترل نماييد.
گواهينامههاي ابزار ضدسرقت (خودروهاي فروخته شده در برزيل)

    *  :در صورت مجهز بودن

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

2

ایمنی و امنیت
صفحه نمایشگر

نشانگرها و چراغهای هشدار 102...................................
عقربه ها و درجه ها 108....................................................
صفحه نمايش چندمنظوره
(تیپ 110........................................................................)A
صفحه نمايش چندمنظوره
(تیپ 115........................................................................)B
اطالعات مصرف سوخت123............................................
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نشانگرها و چراغهای هشدار
نشانگرها و چراغهای هشدار روی صفحه نمایشگر و پنل وسط ،راننده را از وضعیت سیستم های مختلف
خودرو مطلع می کند.
برای توضيح ،تصاوير زير ،همه چراغها و نشانگرهای هشدار را در حالت روشن نشان میدهد.

صفحه نمایشگر (جلو داشبورد)
خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چندمنظوره تیپ A
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خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چندمنظوره تیپ B

2
صفحه نمایشگر

پنل وسط

آينه بغل (خودروهاي مجهز به )BSM
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چراغهاي هشدار
چراغهای هشدار نقص بوجود آمده در سیستمهای خودرو را به اطالع راننده میرساند.
*1

(در صورت مجهز بودن)
*1

*1

*1

*1

چراغهاي هشدار اصلي
(fصفحه )627

چراغ هشدار باز بودن درب
(fصفحه )618

چراغهاي هشدار سيستم ترمز
(fصفحه )615

چراغ يادآوري کمربند ايمني
(fصفحه )618
چراغ هشدار پايين بودن سطح بنزين
(fصفحه )618

چراغ هشدار سيستم شارژ
(fصفحه)616
چراغ نشانگر نقص
(fصفحه )616
چراغ هشدار پايين بودن فشار روغن
موتور (fصفحه )616

*1

چراغ هشدار کیسه هوا
(fصفحه )616

*1

چراغ هشدار ترمز ABS

*1

]
(قرمز)
*1

(در صورت مجهز بودن)

*1

(در صورت مجهز بودن)

(fصفحه )616
*1

*1

(در صورت مجهز بودن)

چراغ هشدار سيستم نیروی کمکی فرمان

(fصفحه )616

(زرد)

چراغ نشانگر لغزش
(سیستم کنترل پایداری الکترونیکی)
(fصفحه )617

(زرد)

چراغ هشدار باال بودن دماي مايع
خنککننده موتور
(fصفحه )618
چراغ هشدار باال بودن دماي روغن
گيربکس اتوماتيک
(fصفحه )617
چراغ هشدار سيستم کنترل گشتاور
ديناميک 4WD
(fصفحه )619
چراغ هشدار سيستم تراز نمودن
اتوماتيک نور چراغهاي جلو
(fصفحه )617
چراغ هشدار کروز کنترل
(fصفحه )617

(در صورت مجهز بودن)

*1
(در صورت مجهز بودن)

(در صورت مجهز بودن)

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت
هوشمند (fصفحه )621، 617
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(در صورت مجهز بودن)

*2,3

چراغ هشدار سرعت
(fصفحه )618

(در صورت مجهز بودن)

چراغ نشانگر سنسور کمکي پارک تويوتا
(fصفحه )617،619

(در صورت مجهز بودن)

*1

(در صورت مجهز بودن)

چراغهاي يادآوري کمربند ايمني
سرنشينان عقب
(fصفحه )618
2

چراغ هشدار  BSMنشانگر نقطه کور
(fصفحه )617

 :*1اين چراغها وقتي سوئيچ در موقعيت روشن ( ONخودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند) يا IGNITION
( ONخودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند) قرار داشته باشد ،روشن ميشود تا کنترل سيستم را
نشان دهد .اين چراغ پس از استارت خوردن موتور يا پس از چند ثانيه خاموش ميشود .اگر چراغها روشن نشود
يا روشن باقی بماند نقصي در سيستم وجود دارد  .براي بازرسي خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
 :*2چراغها چشمک ميزنند تا نقص در سيستم را نشان دهند.
 :*3در صورت کثیف بودن یا پوشیده شدن سنسور کمکی پارک تویوتا بوسیله برف و یخ ،این چراغ روشن میشود.
چراغهاي نشانگر
چراغهاي نشانگر حالت عملکردي سيستمهاي مختلف خودرو را به راننده نشان میدهند.
نشانگر چراغهاي راهنما
(fصفحه )265
نشانگر نور باالي چراغهاي جلو
(fصفحه )271
نشانگر نور باالي اتوماتيک
(fصفحه )276
(در صورت مجهز بودن)

(در صورت مجهز بودن)

(در صورت مجهز بودن)

نشانگر چراغ مهشکن جلو
(fصفحه )282
نشانگر چراغ مهشکن عقب
(fصفحه )282
نشانگر سيستم ورود و استارت هوشمند
(fصفحه )228

(سبز)

(در صورت مجهز بودن)

صفحه نمایشگر

(در صورت مجهز بودن)

*1

چراغ هشدار فشار باد الستيک
(fصفحه )619
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چراغ نشانگر کروز کنترل
(fصفحه )297

سبز

(درصورت مجهز بودن)

چراغ نشانگر "( "SETتنظیم کروز
کنترل) (fصفحه )297

(درصورت مجهز بودن)
*2,1

(درصورت مجهز بودن)
*1
(درصورت مجهز بودن)
*1
(درصورت مجهز بودن)

(آبی)
(درصورت مجهز بودن)

(درصورت مجهز بودن)
*1
(درصورت مجهز بودن)

(درصورت مجهز بودن)
*1

(درصورت مجهز بودن)

چراغ نشانگر لغزش
(سیستم کنترل پایداری الکترونیکی)
(fصفحه)318

چراغ نشانگر"OFF
تعادل خودرو)
(fصفحه )318

چراغ نشانگر"OFF

کردن کنترل کشش)
(fصفحه )318

( "VSCکنترل

*1
(درصورت مجهز بودن)
*1

سوخت اقتصادی)
(fصفحه )241

چراغ نشانگر تغییر دنده
(fصفحه )262
چراغ نشانگر رانندگی (مصرف سوخت
اقتصادی)

(fصفحه )200

چراغ نشانگر قفل چهار چرخ محرک
(fصفحه )315

(درصورت مجهز بودن)

( "TRCغیرفعال

چراغ نشانگر پایین بودن سطح مایع
خنک کننده

چراغ نشانگر پیش گرمگن
(fصفحه )224،228
چراغ نشانگر سیستم کنترل کمکی
حرکت در سرازیری
(fصفحه )326
چراغ نشانگر امنیت
(fصفحه )89،93

(درصورت مجهز بودن)

چراغ نشانگر "MODE

( "ECOمصرف

چراغ نشانگر"( "SPORTاسپرت)
(fصفحه )241

*1

(درصورت مجهز بودن)

(درصورت مجهز بودن)

(درصورت مجهز بودن)
*3
(درصورت مجهز بودن)
*1
(درصورت مجهز بودن)

چراغ
(محدودکننده
دیفرانسیل)
(fصفحه )318

نشانگر"LSD

خودکار

"AUTO
لغزش

چراغ نشانگر سنسور کمکی پارک تویوتا
(fصفحه )309

چرا غ نشانگر"( "LDAهشدار رانندگی
بین خطوط)
(fصفحه )301
چراغ نشانگر آینه بغل بیرونی""BSM
(نشانگر نقطه کور)
(fصفحه )329

چراغ نشانگر"PASSENGER AIR
( "BAGکیسه هوای سرنشین)
(fصفحه )57
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هشدار
اگر چراغ اخطار سيستم ايمني روشن نشد

اگر حين استارت زدن موتور ،چراغ اخطار سيستم ايمني همانند سيستم  ABSو  SRSروشن نشد ،ممکن است سيستم
براي حفاظت از شما در تصادف در دسترس نباشد که ميتواند منجر به صدمات جسميجدي يا حتي مرگ گردد.
بالفاصله براي بازرسي خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
توجه
براي جلوگيري از صدمه ديدن موتور و قطعات آن
اگر چراغ اخطار باال بودن دماي مايع خنک کننده روشن است يا چشمک ميزند .موتور داغ کرده است .در اين
موارد بالفاصله خودرو را در مکاني امن متوقف نماييد و پس از خنک شدن کامل ،موتور را کنترل و بررسی نمایید.
( fصفحه )671

2
صفحه نمایشگر

 :*1اين چراغها با چرخاندن سوئيچ موتور به وضعيت روشن ( ONخودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند)
يا وضعيت ( IGNITION ONخودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند) روشن ميشود تا نشان دهد
که عملکرد کنترل سيستم انجام شده است .اين چراغها پس از استارت زدن موتور يا پس از چند ثانيه خاموش
ميشوند .در صورتي که چراغها روشن نشوند یا روشن باقی بمانند .نقصي در سيستم وجود دارد .براي کنترل خودرو
به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه کنيد.
 :*2چراغ چشمک ميزند تا عملکرد سيستم را نشان دهد.
 :*3براي اطمينان از عملکرد ،چراغ نشانگر آينه بغل بیرونی  BSMدر شرايط زير روشن ميشود:
زماني که سوئيچ موتور در موقعيت روشن "( "ONخودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند) يا وضعيت
( IGNITION ONخودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند) قرار دارد در حالي که کليد اصلي BSM
در حالت روشن است.
زماني که کليد اصلي  BSMدر حالت روشن " "ONقرار دارد و سوئيچ موتور در موقعيت روشن "("ONخودروهاي
فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند) یا موقعیت ( IGNITION ONخودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت
هوشمند) قرار داشته باشد.
اگر سيستم به طور صحيح عمل کند ،چراغ نشانگر آينه بغل بیرونی  BSMپس از چند ثانيه خاموش ميشود.
اگر چراغ نشانگر آينه بغل بیرونی  BSMروشن نشود يا روشن باقی بماند ،ممکن است نقصي در سيستم وجود داشته
باشد .در اين حالت براي بازرسي خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
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عقربهها و درجهها
خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چندمنظوره تیپ A

خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چندمنظوره تیپ B

واحد نمايش سرعتسنج ممکن است بسته به ناحيه رانندگي شما متفاوت باشد.
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توجه
براي جلوگيري از صدمه ديدن موتور و قطعات آن
اجازه ندهيد عقربه نشانگر دورسنج وارد محدوده قرمز (نشانگر حداکثر دور موتور) شود.

2
صفحه نمایشگر

دور سنج
تعداد دور موتور را در هر دقيقه نشان ميدهد.
سرعت سنج
سرعت خودرو را نشان ميدهد.
گيج سوخت
ميزان سوخت باقي مانده درون باک را نشان ميدهد.
وضعيت دنده و محدوده دنده (خودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتيک يا )CVT
موقعيت دنده انتخابي يا محدوده دنده انتخابي را نشان ميدهد ( fصفحه )252 ،239
صفحه نمايش چندمنظوره
اطالعات مختلف مرتبط با رانندگي را به راننده نشان ميدهد f( .صفحه )115 ،110
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صفحه نمايش چندمنظور (تیپ )A
محتويات صفحه نمايش
صفحه نمايش چندمنظوره ،اطالعات مختلف در ارتباط با رانندگي شامل دماي هواي بيرون در حال حاضر را در
اختيار راننده قرار ميدهد.
نمايش دماي هواي بيرون
نشان دهنده دماي هواي بيرون است .محدوده دماي نمايشي
از ( -400C )-400Fتا ( 500C)1220Fاست.
گيج دماي مايع خنککننده موتور
دماي مايع خنککننده موتور را نشان ميدهد.
موقعيت دنده و محدوده دنده
(خودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتيک یا )CVT
موقعيت دنده انتخابي يا محدوده دنده انتخابي را نشان ميدهد.
( fصفحه )252 ،239
اطالعات سفري ( fصفحه )111
دورسنج ،کيلومترشمار سفري ،مسافت قابل رانندگی ،مصرف
سوخت و ديگر اطالعات مرتبط با رانندگي را نشان ميدهد.
کنترل روشنایی صفحه نمایشگر
( fصفحه)113
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اطالعات سفر
تغيير صفحه نمايش
موارد نمايش را ميتوان با فشار دادن دکمه " "DISPتغيير داد.

2

مسافتسنج سفر " "Aو ""B

مصرف سوخت در حال حاضر

کل مسافت طي شده توسط خودرو را نشان ميدهد.

مسافت طي شده توسط خودرو از آخرين صفر کردن مسافتسنج را
نمايش ميدهد .از مسافتسنج سفر ""Aو " "Bميتوان براي ثبت کردن و
نمايش مسافتهاي مختلف بهطور مستقل استفاده نمود.
نگه داشتن دکمه " ، "DISPمسافتسنج سفر در حال نمايش را صفر
ميکند.
میزان مصرف سوخت فعلی را نمايش ميدهد.

صفحه نمایشگر

کیلومترشمار
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متوسط مصرف سوخت

سرعت متوسط خودرو

محدوده رانندگي

متوسط مصرف سوخت از آخرين صفر کردن را نمايش ميدهد.
این عملکرد از طريق فشار دادن دکمه " "DISPبه مدت بيش از يک ثانيه
حين نمايش متوسط مصرف سوخت ،صفر خواهد شد.
از مقدار متوسط مصرف سوخت نمايشي به عنوان مرجع استفاده نمائيد.
سرعت متوسط خودرو از آخرين استارت زدن خودرو را نشان ميدهد.

مسافت تقريبي قابل رانندگي با مقدار سوخت باقي مانده را نشان ميدهد.
اين مسافت براساس مصرف سوخت متوسط محاسبه شده است .درنتيجه،
ممکن است مسافت واقعي قابل رانندگي با مقدار نمايشي متفاوت باشد.
زماني که فقط مقدار کميسوخت به باک افزوده شده است ،ممکن است
مقدار نمايشي به روز ( )updateنشود .حين سوختگيري ،موتور را خاموش
نماييد .اگر خودرو بدون خاموش کردن موتور سوختگيري شود ،صفحه
نمايش به روز نميشود.
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کنترل روشنايي صفحه نمایشگر
کنترل روشنايي صفحه نمایشگر را نشان ميدهد.
حين روشن بودن چراغهاي عقب ،فشار دادن و نگه داشتن دکمه بيش از يک
ثانيه ميزان روشنايي صفحه نمايشگر را تنظيم ميکند.
سفارشيسازي چراغ نشانگر رانندگي اقتصادي (خودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتيک يا )CVT

 2براي روشن يا خاموش نمودن چراغ نشانگر رانندگي اقتصادي دکمه " "DISPرا فشار دهيد.
 3دکمه " "DISPرا فشار دهيد و نگه داريد تا تنظيمات کامل شود.

صفحه نمایشگر

چراغ نشاگر رانندگي اقتصادي ( )ECOرا ميتوان فعال يا غيرفعال نمود.
 1زماني که کيلومترشمار نمايش داده ميشود ،دکمه ""DISP
را فشار دهيد و نگه داريد تا صفحه سفارشیسازي چراغ
نشانگر رانندگي اقتصادي ( )ECOنمايش داده شود.

2
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حين جدا کردن و اتصال مجدد ترمينالهاي باتري
اطالعات زير صفر ميشوند:
مسافتسنج سفر " "Aو ""B
مصرف سوخت متوسط
سرعت متوسط خودرو
مسافت قابل رانندگی
نمايش دماي هواي بيرون
در موقعيتهاي زیر ،ممکن است دماي هواي بيرون بهطور صحيح نمايش داده نشود يا تغييرات بيش از مقدار مورد
نياز طول بکشد.
حين توقف ،يا رانندگي با سرعت کم (حدود [ 20km/h ]12mphيا کمتر )
حين تغيير ناگهاني دماي بيرون (ورودي  /خروجي پارکينگ ،تونلها و غيره)
زماني که " "--0Cنمايش داده ميشود
سیستم نقص دارد .خودرو را به نمايندگي مجاز تويوتا ببريد.
سفارشيسازي
تنظيمات را ميتوان تغيير داد( .مشخصههای سفارشيسازي f:صفحه )700
توجه
صفحه نمايش چندمنظوره در دماي پايين
پيش از استفاده از صفحه نمايش کريستال مايع صبر کنيد تا داخل خودرو گرم شود .در دماي خيلي پايين،
صفحه نمايش اطالعات را به آرامی نمایش ميدهد و تغيير صفحه نمايش با تأخير انجام ميشود.
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صفحه نمايش چندمنظوره (تیپ )B
محتويات صفحه نمايش

زماني که سيستم استفاده ميشود ،بهطور اتوماتيک نمايش داده
ميشود .با فشار دادن دکمه " ، "DISPصفحه نمايش تغيير ميکند
( fصفحه )116

پيغامهاي هشدار ( fصفحه )627

زماني که مشکلي در يکي از سيستمهاي خودرو رخ ميدهد بهطور
اتوماتيک ،نمايش داده ميشود .با فشار دادن دکمه " ،"DISPصفحه
نمايش تغيير ميکند f ( .صفحه )116

2
صفحه نمایشگر

صفحه نمايش چندمنظوره اطالعات مختلف مرتبط با رانندگي از جمله دماي هواي بيرون را به اطالع راننده ميرساند.
نمايش دماي هواي بيرون
( fصفحه )117
گیج دماي مایع خنککننده موتور
دماي مايع خنک کننده موتور را نشان ميدهد.
کيلومترشمار و مسافتسنج سفر
(fصفحه )116
اطالعات سفر ( fصفحه )117
مسافت قابل رانندگي ،مصرف سوخت و ديگر اطالعات
مرتبط با رانندگي را نشان ميدهد.
کنترل روشنايي صفحه نمایشگر
( fصفحه )116
نمايش ( LDAهشدار رانندگی بین خطوط)
(در صورت مجهز بودن) ( fصفحه )303
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کيلومترشمار و مسافتسنج سفر
تغيير صفحه نمايش
موارد نمايشي را با فشار دادن دکمه تغيير صفحه کيلومتر
شمار  /مسافتسنج سفر ميتوان تغيير داد.

کیلومترشمار

مسافتسنج سفر " "Aو ""B

کل مسافت طي شده توسط خودرو (از آخرین صفرکردن مسافتسنج)
را نمایش ميدهد.

مسافت طی شده توسط خودرو از آخرین صفر کردن مسافتسنج نمایش
داده میشود .کیلومترشمار و مسافت سنج سفر " "Aو " "Bرا ميتوان براي
ثبت و نمايش مسافتهاي مختلف به صورت مستقل مورد استفاه قرار داد.
فشار دادن و نگه داشتن دکمه تغيير صفحه نمايش ،کيلومتر شمار/
مسافتسنج سفر ،مسافتسنج سفري که در حال نمايش است را صفر
ميکند.

کنترل روشنايي صفحه نمایشگر
صفحه کنترل روشنايي صفحه نمایشگر را نمايش ميدهد.
فشار دادن و نگه داشتن دکمه حين روشن بودن چراغهاي عقب به مدت بيش
از يک ثانيه روشنايي صفحه نمایشگر را تغيير ميدهد.
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اطالعات سفري
تغيير صفحه نمايشگر
با فشار دادن دکمه " "DISPموارد نمايشی تغيير ميکنند.

2
دماي هواي بيرون را نمايش ميدهد.

محدوده دمایی که قابل نمایش است از ) -40 C (-40 Fتا )-50 C (122 F

میباشد.
مصرف سوخت در حال حاضر

متوسط مصرف سوخت

میزان مصرف سوخت در حال حاضر را نشان ميدهد.

متوسط مصرف سوخت از زمان صفر کرن عملکرد را نشان ميدهد.
با فشار دادن دکمه " "DISPبه مدت بيش از يک ثانيه حين نمايش متوسط
مصرف سوخت ،عملکرد را ميتوان صفر کرد.
از نمايش متوسط مصرف سوخت به عنوان مرجع استفاده نماييد.

صفحه نمایشگر

دماي هواي بيرون
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مسافت قابل رانندگي

متوسط سرعت خودرو

مدت زمان سپري شده

متوسط مسافت قابل رانندگي با سوخت باقي مانده در خودرو را نمايش ميدهد.
مسافت براساس متوسط مصرف سوخت محاسبه ميشود .در نتيجه ،مسافت
واقعیممکن است با مسافت نمايشي متفاوت باشد.
وقتي مقدار کميسوخت به باک افزوده ميشود ،صفحه نمايش به روز نميشود.
حين سوختگيري موتور را خاموش کنيد .اگر بدون خاموش کردن موتور
سوختگيري شود ،صفحه نمايش بهروز نميشود.
متوسط سرعت خودرو ازآخرين استارت خوردن موتور را نشان ميدهد.

مدت زمان سپري شده از آخرين استارت خوردن موتور را نشان ميدهد.
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تنظیمات اولیه صفحه نمايش
 1زماني که خودرو متوقف است ،اگر دکمه " "DISPرا فشار
دهيد صفحه " "SETTINGSنمايش داده میشود.

2

 3پس از انتخاب تنظيمات مورد نظر با فشار دادن دکمه
" ،"DISPدکمه " "DISPرا فشار داده و نگه داريد.

صفحه نمایشگر

 2برای تغييرصفحه نمايش دکمه " "DISPرا فشار داده و نگه
داريد.
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 4پس از انتخاب تنظيمات مورد نظر با فشار دادن دکمه
" ، "DISPدکمه " "DISPرا فشار داده و نگه داريد.
صفحه نمايش به مرحله  3ميرود.

 5پس از انتخاب " "BACKبا فشار دادن دکمه " ،"DISPدکمه
" "DISPرا فشار داده و نگه داريد.
صفحه نمايش به مرحله  1ميرود( .بدون اینکه اقدامی
در مرحله  5انجام شود ،صفحه نمایش در چند ثانیه بطور
اتوماتیک به مرحله  1بازمیگردد).
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2
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حين جدا کردن و اتصال مجدد ترمينالهاي باتري
اطالعات زير صفر ميشوند:
مسافتسنج سفر " "Aو ""B
متوسط مصرف سوخت
مسافت قابل رانندگي
مدت زمان سپری شده
متوسط سرعت خودرو
نمايش دماي هواي بيرون
در موقعيتهاي زیر ،ممکن است دماي هواي بيرون بهطور صحيح نمايش داده نشود يا تغييرات بيش از مقدار مورد
نياز طول بکشد.
حين توقف ،يا رانندگي با سرعت کم (حدود [ 20km/h ]12mphيا کمتر )
حين تغيير ناگهاني دماي بيرون (ورودي  /خروجي پارکينگ ،تونلها و غيره)
زماني که " "--0Cنمايش داده ميشود
سیستم نقص دارد .خودرو را به نمايندگي مجاز تويوتا ببريد.
لغو اتوماتیک تنظیمات صفحه نمايش
در موقعيتهاي زير ،صفحه نمايش که در آن ميتوان تنظيمات را با استفاده از دکمه " "DISPتغيير داد ،بهطور
اتوماتيک خاموش ميشود.
وقتي تنظیمات صفحه نمايش درحال نمايش است و پيغام هشدار ظاهر ميشود.
وقتي تنظیمات صفحه نمايش در حال نمايش است و خودرو شروع به حرکت ميکند.
صفحه نمايش کريستال مايع
نقاط کوچک يا نقاط نورانی بر روي صفحه نمايش ظاهر ميشود .اين حالت از خصوصيات صفحه نمايش کریستال
مايع است و مشکلي براي استفاده از صفحه نمايش نيست.
سفارشیسازي
تنظيمات را ميتوان تغيير داد( .مشخصههاي سفارشیسازي f:صفحه )700
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هشدار
هشدار حين تنظيم صفحه نمایش

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

توجه
صفحه نمايش اطالعات در دماي پايين
پيش از استفاده از صفحه نمايش ،اجازه دهيد داخل خودرو گرم شود .در دماي بسيار پايين ،مانيتور نمايش
اطالعات به آهستگي پاسخ ميدهد و تأخير در عملکرد تغيير صفحه نمايش وجود دارد.
در حالت تنظيم صفحه نمايش
براي جلوگيري از خالي شدن باتري حين تنظيم صفحه نمايش از روشن بودن موتور اطمينان حاصل نماييد.

 .2صفحه نمایشگر 123

اطالعات مصرف سوخت *
اطالعات مصرف سوخت صفحه در سيستم مسیرياب يا سيستم چندرسانهاي نمايش داده ميشود.
نمايش اطالعات سفر يا صفحه اطالعات ثبت شده قبلي
دکمه " "MENU/APPS/CARرا فشار دهيد و سپس " "ECO / Trip informationيا "( "Past recordاطالعات
ثبت شده قبلي) را از روي صفحه انتخاب نماييد.

اطالعات سفر
اگر روی صفحه " "Trip informationپديدار نشد ،گزينه " "Trip informationرا انتخاب نماييد.
تیپ A
دادههاي اطالعاتي سفر را صفر ميکند.
مصرف سوخت قبلی در هر دقیقه
مصرف سوخت در حال حاضر
صفحه " "Past Recordنمايش داده ميشود.
مسافت قابل رانندگي ( در صورت مجهز بون)
مدت زمان سپري شده
متوسط سرعت خودرو

*  :در صورت مجهز بودن

صفحه نمایشگر

مصرف سوخت

2
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تیپ B

متوسط سرعت خودرو
مسافت قابل رانندگی
مصرف سوخت قبلی در هر دقيقه
مصرف سوخت در حال حاضر
صفر کردن داده هاي اطالعات سفري
مدت زمان سپري شده
صفحه اطالعات ثبت شده قدیمی " "Past recordپديدار
ميشود.
متوسط مصرف سوخت در  15دقيقه گذشته با رنگ به متوسط گذشته و متوسط به دست آمده از آخرين باري
که موتور در موقعيت روشن "( "ONخودروهاي فاقد سيم ورود استارت هوشمند) يا وضعيت IGNITION ON
(خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند) قرار گرفته ،تقسيم ميشود .از متوسط مصرف سوخت نمايش
به عنوان مرجع استفاده نماييد.
اين تصاوير فقط به عنوان نمونه هستند و ممکن است با شرايط واقعي اندکي متفاوت باشند.
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اطالعات ثبت شده قديمي()Past record
اگر صفحه " "Past Recordنمايش داده نميشود ،گزينه " "Past Recordرا انتخاب نماييد.
تیپ A

تیپ B

بهترين مصرف سوخت ثبت شده
مصرف سوخت قبلي ثبت شده
مصرف سوخت در حال حاضر
صفر کردن اطالعات ثبت شده قديمي
بهروزرساني اطالعات ثبت شده قديمي
صفحه " "Trip Informationپديدار ميشود.

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

2
صفحه نمایشگر

اطالعات ثبت شده قديميرا صفر ميکند.
بهترين مصرف سوخت ثبت شده
مصرف سوخت قبلي ثبت شده
مصرف سوخت در حال حاضر
بهروزرساني اطالعات ثبت شده قديمي
صفحه " "Trip Informationپديدار ميشود.
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صفر کردن داده ها
انتخاب گزينه " "Clearدر صفحه " "Trip Informationداده هاي اطالعات سفري را صفر ميکند.
انتخاب گزينه " "Clearدر صفحه " "Past Recordداده هاي ثبت شده قديميرا صفر کند.
به روزرساني داده هاي ثبت شده قديمي
انتخاب گزينه " "Updateدر صفحه " "Past Recordداده هاي ثبت شده قديميرا بهروزرساني ميکند.
همچنين ،متوسط مصرف سوخت نمايش داده شده در صفحه نمايش چندمنظوره همزمان صفر ميشود.
مسافت قابل رانندگی (در صورت مجهز بودن)
حداکثر مسافت تخميني قابل رانندگي با سوخت باقي مانده را نشان ميدهد.
اين مسافت براساس مصرف سوخت متوسط محاسبه ميشود .در نتيجه ،مسافتي واقعي ممکن است با مقدار نمايشي
متفاوت باشد.
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سوئيچها
سوئیچها
سوئيچهاي زير در خودروي شما موجود هستند.
خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند (تیپ )A
سوئيچهاي اصلي
    عملکرد فرستنده کنترل از راه دور ( fصفحه )147
سوئيچ داخل کیف
پالک شماره کلید

خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند (تیپ )B
سوئيچهاي اصلی
     عملکرد فرستنده کنترل از راه دور ( fصفحه )147
پالک شماره کلید

خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند
سوئيچهاي الکترونیکی
       عملکرد سيستم ورود و استارت هوشمند
        ( fصفحه )131
       عملکرد سيستم فرستنده کنترل از راه دور (ریموت)
        ( fصفحه )147
سوئيچ مکانيکي (معمولی)
پالک شماره کلید
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استفاده از سوئيچ معمولی (خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند)

در صورت سپردن سوئيچ خودرو به نگهبان پارکينگ (خودروهاي مجهز به جعبه داشبورد نوع )B
جعبه داشبورد را براساس نياز قفل نماييد ( fصفحه )467
خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند
سوئيچ اصلي را همراه خود داشته باشيد و سوئيچ یدکی را به نگهبان بسپاريد.
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند
سوئيچ معمولی را همراه خود برداريد و فقط سوئيچ الکترونيکي را به نگهبان بسپاريد.
اگر سوئيچهاي خود را گم کردهايد.
با استفاده از سوئيچ اصلی (خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند) يا ديگر سوئيچها (خودروهاي مجهز
به سيستم ورود و استارت هوشمند) و شماره کلید حک شده روی پالک شماره کلید ،ميتوانيد از نمايندگي مجاز
تويوتا سوئیچهاي جديد تهيه کنيد .پالک شماره کلید را در مکاني امن همانند کيف پول خود نگه داريد و داخل
خودرو قرار ندهید.
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براي خارج کردن سوئیچ معمولی ،دکمه ضامن را فشار دهيد و
سوئيچ را بيرون بکشيد.
کليد معمولی را فقط در يک جهت ميتوانيد جا بزنيد چرا که در
يک سمت شيار دارد .اگر سوئيچ را نميتوانيد در سوئيچ سیلندر
قفل (مغزی قفل)جا بزنيد ،آن را چرخانده و مجدد جا بزنيد.
پس از استفاده از سوئيچ معمولی ،آن را در سوئيچ الکترونیکی
جا بزنيد .سوئیچ معمولی را به همراه سوئیچ الکترونيکي
حمل کنيد .اگر باتري سوئیچ الکترونيک خالي شده است يا
عملکرد ورود به طور صحيح کار نميکند ،به سوئیچ معمولی
احتياج داريد f( .صفحه )660
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حين سوار شدن به هواپيما
زماني که سوئیچ داراي عملکرد فرستنده کنترل از راه دور را با خود به داخل هواپیما ميبريد ،از فشردن دکمههاي
فرستنده خودداري نماييد .اگر فرستنده را داخل کیف و غیره همراه دارید ،از عدم فشار تصادفي دکمهها اطمينان
حاصل نماييد .فشرده شدن دکمهها ميتواند منجر به ارسال امواج راديويي و در نتيجه تداخل در عملکرد هواپيما
گردد.
        توجه
براي پيشگيري از صدمه ديدن سوئيچ
از انداختن سوئيچ ،قرار دادن آن در معرض ضربه شدید یا خم کردن آن خودداري نماييد.
از قرار دادن سوئيچ در معرض دماي باال به مدت طوالني خودداري نماييد.
از خيس کردن يا شستن سوئیچها با شوينده التراسونيک خودداري نماييد.
از اتصال قطعات فلزي يا مغناطيسي به سوئیچ ها يا قرار دادن سوئیچ ها نزديک چنين موادي خودداري نماييد.
از جدا کردن قطعات سوئیچ خودداري نماييد.
از چسباندن برچسب  يا هر چيز ديگري بر سطح سوئیچ الکترونيکي خودداري نماييد.
از قرار دادن سوئیچ ها در نزديکی اجسام توليدکننده ميدان مغناطيسي همانند تلويزيون ،سيستم هاي صوتي
و اجاق هاي القايي ،يا تجهيزات الکتريکي پزشکي همانند تجهيزات درماني فرکانس پايين خودداري نماييد.
همراه داشتن سوئیچ الکترونيکی (خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند)
سوئیچ الکترونيک را در فاصله ( 10 cm )3.9 inيا بيشتر از دستگاه هاي الکترونيکي روشن قرار دهيد .امواج
راديويی خروجي از دستگاه الکترونيکي در فاصله ( 10 cm )3.9 inاز سوئیچ الکترونيکي با عملکرد سوئیچ تداخل
کرده ،منجر به عملکرد نادرست آن مي شود.
در صورتي که عملکرد ورود و استارت هوشمند يا ديگر عملکردها دچار نقص فنی شدهاند (خودرو
هاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند)
خودروها را به همراه تمامي سوئیچ هاي الکترونيکي خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا ببريد.

گم شدن سوئیچ های الکترونيک (خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند)
اگر سوئیچ های الکترونيکي گم شود ،احتمال دزديده شدن خودرو به شدت افزايش مي يابد .بالفاصله به همراه
تمامي سوئیچ هاي الکترونيکي دیگر خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
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سیستم ورود و استارت هوشمند *
خالصه عملکرد سيستم
عملکردهاي زير را ميتوان به سادگي حین همراه داشتن سوئيچ الکترونيک براي مثال داخل جيب انجام داد (راننده
بايد سوئیچ الکترونيک را هميشه همراه داشته باشد)
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قفل کردن و باز کردن قفل دربهاي جانبي ( fصفحه )132
قفل و بازکردن قفل درب پشتی ( fصفحه )133
استارت زدن موتور (  fصفحه )228
سيگنالهاي عملکردي
آژير (در صورت مجهز بودن) به صدا در ميآيد و چراغ هاي فالشر چشمک ميزنند تا قفل شدن/باز شدن قفل
دربها را نشان دهند (قفل:يکبار و باز شدن قفل:دوبار)
عملکرد امنيتي
اگر ظرف مدت  30ثانيه پس از باز کردن قفل خودرو ،هيچ کدام از دربها باز نشوند ،عملکرد امنيتي مجددا به
طور اتوماتيک خودرو را قفل ميکند.

*  :در صورت مجهز بودن
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قفل کردن و باز کردن قفل دربها
دربهاي جلو
دستگيره درب را بگيريد تا قفل دربها باز شود.
از لمس کردن سنسور در پشت دستگیره اطمينان حاصل
نماييد.
پس از قفل شدن دربها ،نميتوان تا  3ثانيه قفل درب ها
را باز کرد.

سنسور قفل(برآمدگی بخش بااليي دستگيره درب) را لمس
کنيد تا تمام دربها قفل شوند.
   کنترل کنيد که دربها به طور ايمن قفل شدهاند.
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درب پشتی
دکمه باز شدن قفل را فشار دهید تا قفل تمام درب ها باز شود.
پــس از قفــل شــدن دربهــا تــا  3ثانيــه نميتــوان قفــل
دربهــا را بــاز کــرد.

دکمه قفل را فشار دهيد تا تمام دربها قفل شوند.
   قفل شدن ايمن دربها را کنترل نماييد.
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محدوده موثر و محل قرارگيري آنتن
محل قرارگيري آنتن
آنتن بيرون اتاق
آنتن داخل اتاق
آنتن بيرون محفظه بار
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محدوده موثر (محدودهاي که درون آن سوئيچ الکترونيک شناسايي ميشود)
حين قفل کردن و باز کردن قفل دربها
در محدوده تقريبي ( 0.7 m )2.3 ft.از هر کدام از دستگيره
بيروني دربهاي جلو و کليد ضامن درب پشتي سيستم را
ميتوان با سوئیچ الکترونيک فعال کرد( .فقط دربهايي که
سوئيچ را شناسايي کنند با سوئيچ باز ميشوند) .
حين استارت زدن موتور يا تغيير وضعيت موتور
حين قرار داشتن سوئيچ الکترونيکي داخل خودرو سيستم فعال
ميشود.

نحوه عملکرد هر بخش

وقتي که دربها با سنسور قفل بخش بااليي دستگيره درب قفل نميشوند.
اگر وقتي بخش بااليي ناحيه سنسور را لمس ميکنيد ،درب
قفل نشود ،سعي کنيد دو طرف بااليي و پاييني ناحيه سنسور
را همزمان لمس کنيد.

3
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آژير و نشانگرهاي هشدار
خوردوهاي مجهز به صفحه نمايش چندمنظوره (تیپ  :)Aترکيبي از آژيرهاي داخلي و بیرونی به همراه چراغهاي
هشدار براي جلوگيري از دزدیده شدن خودرو و تصادفات غیرقابل پیشبینی ناشی از عملکرد اشتباه به کار گرفته
ميشود.
پس از روشن شدن چراغ هشدار اقدامات الزم را انجام دهيد ( fصفحه )621
خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چندمنظوره (تیپ  :)Bترکيبي از آژيرهاي داخلي و بیرونی به همراه پيغامهاي
هشدار براي جلوگيري از دزديده شدن خودرو و تصادفات ناشی از عملکرد اشتباه ،بکار گرفته ميشود پس از نمايش
پيغام هشدار در صفحه نمايش چندمنظوره اقدامات الزم را انجام دهيد f( .صفحه )636
وقتي آژيرها به صدا درميآيد در جدول زير اقدامات و موارد اصالحي را نشان ميدهد.
آ ِژير

موقعيت

اقدام اصالحي

اقدامي براي قفل شدن دربها با استفاده از سيستم
سوئيچ الکترونيکی را از خودرو خارج
آژير بيروني يکبار به مدت 5
ورود و استارت هوشمند حين قرار داشتن سوئیچ
*1
کرده و دربها را قفل نماييد.
ثانيه به صدا در آوريد
الکترونيک داخل خودرو انجام شده است.
آ ِژير بيروني يکبار به مدت  5اقداميبراي قفل شدن خودرو حين باز بودن درب
انجام شده است.
ثانيه به صدا درآوريد.

تمام دربها را ببنديد و دربها را
مجددا قفل نماييد.

اقداميبراي قفل کردن يکي از دربهاي جلو با باز
از آژير داخلي يکبار صدای
کردن يک درب و قرار دادن دکمه قفل داخلي در
بيپ شنیده میشود و آژير
حالت قفل و سپس بستن درب از طريق کشيدن
بیرونی يکبار به مدت  5ثانيه
دستگيره بيروني حین قرار داشتن سوئیچ الکترونيکی
*1
به صدا در آوريد
داخل خودرو انجام شده است.

سوئیچ الکترونيکی را از داخل خودرو
خارج نماييد و تمام دربها را مجددا
قفل نماييد   .

          .3-2باز کردن ،بستن و قفل کردن درب ها      137
آژير

اقدام اصالحي

موقعيت

سوئيچ موتور در وضعيت  ACCESSORYقرار گرفته
سوئيچ موتور را در موقعيت خاموش
آژير داخلي به طور مداوم به است در حالي که درب سمت راننده باز است (يا درب
قرار دهيد و درب سمت راننده را
راننده باز شده است در حالي که سوئيچ موتور در
صدا درآيد.
ببنديد.
وضعيت  ACCESSORYقرار گرفته است).
درب سمت راننده باز شده است درحالي که دسته
آژير داخلي به طور مداوم به
دنده در هر موقعيتي به جز پارک  Pقرار گرفته و
*1,2
قرار دهيد.
صدا در آيد
سوئيچ موتور خاموش نشده است.

دسته دنده را در موقعیت پارک P

نحوه عملکرد هر بخش

 :*1خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چندمنظوره (تیپ )A
 :*2خودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتيک يا CVT
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عملکرد حفظ باتري
عملکرد حفظ باتري براي جلوگيري از خالي شدن شارژ باتري سوئیچ الکترونيکی و باتري خودرو حين عدم عملکرد،
زمانی که خودرو به مدت طوالنی کار نمیکند فعال ميشود.
در موقعيتهاي زير ،سيستم ورود و استارت هوشمند براي باز کردن درب ها اندکي زمان نیاز دارد.
سوئیچ الکترونيکي در فاصله حدود ( 2m )6ftاز بيرون خودرو به مدت  10دقيقه يا بيشتر باقي مانده باشد.
سيستم ورود و استارت هوشمند به مدت  5روز يا بيشتر استفاده نشده باشد.
اگر سيستم ورود و استارت هوشمند به مدت  14روز يا بيشتر استفاده نشود ،درب ها را نميتوان به هيچ روشي
بجز درب سمت راننده باز نمود .در اين مورد ،دستگيره درب راننده را نگه داشته يا از فرستنده کنترل از راه دور
يا از سوئیچ معمولی براي باز کردن قفل دربها استفاده نماييد.
عملکرد حفظ باتري سوئیچ الکترونيکی
زمانيکه حالت حفظ باتري فعال شده است ،ضعيف شدن باتري از طريق متوقف نمودن دريافت امواج به وسيله
سوئیچ الکترونيکي ،به حداقل ميرسد.
را دوباره
 ،دکمه
حين فشار دادن و نگه داشتن دکمه
فشار دهيد .مطمئن شويد که چراغ نشانگر کليد چهار بار چشمک
بزند.
حين قرار داشتن در حالت حفظ باتري ،سيستم ورود و استارت
هوشمند قابل استفاده نيست .براي لغو نمودن اين عملکرد ،یکی از
دکمههاي سوئیچ الکترونيکی را فشار دهيد.
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شرايط موثر در عملکرد
سيستم ورود و استارت هوشمند از امواج راديويي ضعيف استفاده ميکند .در شرايط زير ،ارتباط بين سوئیچ
الکترونيکی و خودرو تحت تاثير قرار ميگيرد و از عملکرد صحيح سيستم ورود و استارت هوشمند ،کنترل از راه دور
و سيستم ايموباليزر موتور جلوگيري ميکند.
(روشهاي مقابله f:صفحه )660
وقتي باتري سوئيچ الکترونيکی خالي شده است.
در نزديکي گیرندههای تلويزيونی ،نيروگاه برق ،پمپ بنزين ،ايستگاههاي راديويي ،صفحه نمايشهاي خيلي بزرگ،
فرودگاه يا ديگر تجهيزاتي که امواج راديويي قوي يا پارازيت الکتريکي توليد ميکنند.
ضمن همراه داشتن راديوی قابل حمل ،تلفن همراه ،تلفن بيسيم يا ديگر تجهیزات ارتباطی بیسیم
زمانيکه سوئيچ الکترونيکی در تماس يا پوشانده شده با اجسام فلزي زير است.
کارتهايي که فويل آلومينيوميبه آن متصل شده است.
جعبه سيگارهايي که درون آن فويل آلومينيومياست.
کيف پولها يا کيفهاي فلزي
سکهها
دست گرمکنهاي فلزي
سيستم صوتي مانند CDها و DVDها
وقتي ديگر سوئیچهاي بيسيم (که امواج راديويي توليد ميکنند) در نزديکي این سیستم مورد استفاده قرار میگیرد.
حين همراه داشتن سوئيچ الکترونيکي به همراه اجسام زير که امواج راديويي توليد ميکند.
ديگر سوئيچ الکترونيکي يا سوئيچ بيسيم که امواج راديويي توليد ميکنند.
کامپيوترهاي شخصي يا ديگر دستیار شخصي دیجیتالی ()PDA
  دستگاههاي ديجيتالی پخش صوت
سيستمهاي بازي قابل حمل
  اگر پنجره با اليههاي فلزي پوشانده شده يا اجسام فلزي ديگر به پنجره عقب متصل شده باشد.
  وقتي سوئيچ الکترونيکی در نزديکي شارژر باتري يا دستگاههاي الکترونيک قرار داشته باشد.
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نکاتي براي عملکرد ورود
حتي زمانيکه سوئیچ الکترونيکی در محدوده موثر (محدوده شناسایي) قرار دارد ،ممکن است سيستم به داليل
زير به درستي عمل نکند:
حين باز و بسته نمودن قفل دربها ،سوئیچ الکترونيکی خيلي نزديک به پنجره يا دستگيره درب بيروني ،نزديک
به زمين يا در مکاني بلند قرار داشته باشد.
حين باز و بسته کردن درب پشتی ،سوئیچ الکترونيکی نزديک به مرکز سپر عقب يا ديگر مکانهای بلند يا
خيلي نزديک به سپر عقب باشد.
حين استارت زدن موتور يا تغيير وضعيت سوئیچ موتور ،سوئیچ الکترونيکی روي جلو داشبورد ،پوشش محفظه
بار يا کف خودرو يا در جيب هاي درب يا درون جعبه داشبورد قرار داشته باشد.
حين خروج از خودرو سوئیچ الکترونيکی را روي جلو داشبورد يا نزديک جيب هاي درب قرار ندهيد .بسته به
شرايط دريافت امواج راديويي ممکن است سوئیچ به وسيله آنتن بيرون اتاق شناسايي شده و درب ها از بيرون قفل
شوند .و در نتيجه سوئیچ الکترونيکی داخل خودرو گير بيافتد.
تا زمانيکه سوئیچ الکترونيکی در محدوده موثر قرار داشته باشد ،دربها قابل قفل يا باز شدن توسط هر کسي
است .با اين وجود تنها شناسايي سوئیچ الکترونيکی ميتواند قفل خودرو را باز کند.
حتي اگر سوئیچ الکترونيکی درون خودرو نباشد .ممکن است حين قرار داشتن سوئیچ الکترونيکی در نزديکي
خودرو ،استارت زدن موتور امکان پذير باشد.
حين قرار داشتن سوئیچ الکترونيکی در محدوده موثر اگر مقدار زيادي آب مثل آب باران یا کارواش بر روي
دستگيره درب بپاشد ،قفل درب باز يا بسته ميشود( .اگر تا  ۳۰ثانیه درب ها باز و بسته نشوند ،به طور اتوماتیک
قفل خواهند شد).
حين قرار داشتن سوئیچ الکترونيکی در نزديکي خودرو ،اگر فرستنده کنترل از راه دور براي قفل کردن دربها
استفاده شده باشد ،احتمال باز نشدن قفل درب به وسيله عملکرد ورود وجود دارد (.از فرستنده کنترل از راه دور
براي باز کردن قفلها استفاده نماييد).
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نکاتي براي قفل کردن دربها
دست زدن به سنسور قفل درب حين دستکش پوشيدن باعث به تاخير افتادن يا جلوگیری از عملکرد قفل
ميشود .دستکشهاي خود را دربياوريد و دوباره سنسور را لمس کنيد.
حين عملکرد قفل با استفاده از سنسور قفل ،سيگنالهاي شناسايي دوبار پشت سرهم نشان داده ميشود .پس از
اين ،سيگنال شناسايي ارسال نميشود( .در صورت مجهز بودن)
اگر حين قرار داشتن سوئيچ الکترونيکی در محدوده موثر ،دستگيره درب خيس شود ،ممکن است درب به طور
مکرر قفل و باز شود .در اين صورت ،دستورالعمل تصحيحي مربوط به  شستن خودرو دنبال نماييد:
سوئيچ الکترونيکی را در فاصله ( 2m )6ftيا بيشتر از خودرو قرار دهيد(.مطمئن شويد که سوئيچ دزديده نشود).
سوئيچ الکترونيکی را در حالت حفظ باتري قرار دهید تا سيستم ورود و استارت هوشمند غير فعال شود.
  ( fصفحه )138
اگر سوئيچ الکترونيکی داخل خودرو است و دستگيره درب حين شستن خودرو خيس شود ،پيغاميدر صفحه
نمايش چندمنظوره (تیپ  )Bنمايش داده ميشود و آژير بيروني خودرو به صدا در ميآيد .براي خاموش کردن
آژير ،تمام دربها را قفل نماييد.
اگر سنسور قفل در تماس با برف ،يخ ،گل و غيره قرار گيرد ممکن است به درستي عمل نکند .سنسور قفل را تميز
کنيد و دوباره اقدام نمایید یا از سنسور قفل در بخش پاييني دستگيره درب استفاده کنيد.
نکاتي در مورد عملکرد باز کردن قفل
نزديک شدن سريع به محدوده موثر يا دستگيره درب ممکن است از باز شدن قفل دربها جلوگيري کند.در اين
صورت ،دستگيره درب را به موقعيت اوليه برگردانيد و پيش از کشيدن مجدد دستگيره ،باز بودن قفل دربها را
کنترل نماييد.
گرفتن دستگيره درب حين پوشيدن دستکش ،ممکن است از باز شدن قفل درب جلوگيري کند.
اگر حين قرار داشتن سوئيچ الکترونيکی در محدوده موثر ،دستگيره درب خيس شود ،ممکن است درب به طور
مکرر قفل و باز شود .در اين صورت ،براي شستشوي خودرو ،موارد زير را رعايت نماييد:
سوئيچ الکترونيکی را در فاصله ( 2m )6ftيا بيشتر از خودرو قرار دهيد(.مراقبت الزم را برای دزدیده نشدن سوئیچ
انجام دهید)
سوئيچ الکترونيکی را در حالت حفظ باتري قرار دهید تا سيستم ورود و استارت هوشمند غير فعال شود ( fصفحه )138
اگر سوئيچ الکترونيکی ديگري در محدوده شناسايي وجود داشته باشد ،پس از گرفتن دستگيره درب ،اندکي زمان
ميبرد تا قفل دربها باز شود.
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وقتي خودرو براي دوره طوالني رانده نشده است.
براي جلوگيري از سرقت خودرو ،از رها کردن سوئيچ الکترونيکی در فاصله ( 2m  )6ftاز خودرو خودداري نماييد.
سيستم ورود و استارت هوشمند را ميتوانيد غیرفعال نماييد( fصفحه )700
آژير (در صورت مجهز بودن)
با استفاده از سيستم ورود استارت هوشمند براي قفل کردن دربها ،سيستم آژير فعال ميشود f(.صفحه )93
عملکرد صحيح سيستم
حين عملکرد سيستم ،سوئيچ الکترونيکی را همراه داشته باشید .حين عملکرد سيستم از بيرون خودرو ،سوئيچ
الکترونيکی را خيلي نزديک به خودرو نگه نداريد.
بسته به موقعيت و شرايط نگهداشتن سوئيچ الکترونيکی ،سوئيچ به درستي شناسايي نميشود و سيستم به درستي
عمل نميکند( .ممکن است آژير به طور تصادفي فعال شود يا عملکرد جلوگيري از قفل درب فعال نشود).
اگر سيستم ورود و استارت هوشمند به درستي عمل نکند
قفل کردن و باز کردن قفل دربها :از سوئیچ معمولي استفاده نماييد f( .صفحه )660
استارت زدن موتور f:صفحه 661

          .3-2باز کردن ،بستن و قفل کردن درب ها      143

3
نحوه عملکرد هر بخش

خالي شدن باتري سوئيچ الکترونيکي
عمر استاندارد باتري يک تا دو سال است.
اگر باتري خالي شود ،با متوقف شدن موتور ،آژير داخل اتاق به صدا در ميآيد f(.صفحه )640 ،623
حتي اگر سوئيچ الکترونيکی استفاده نشود ،سوئيچ الکترونيکی هميشه امواج راديويي را دريافت ميکند و باتري خالي
ميشود .عالئم زير نشان دهنده خالي شدن باتري سوئيچ است .در صورت لزوم باتري را تعويض نماييد   ( .صفحه )568
سيستم ورود و استارت هوشمند يا فرستنده کنترل از راه دور عمل نکند.
محدوده شناسايي خيلي کوچک شود.
چراغ نشانگر  LEDروي سطح سوئيچ روشن شود.
براي جلوگيري از خرابی ،سوئيچ الکترونيکی را در فاصله ( 1m )3ftاز دستگاههاي الکترونيکي زير که امواج
مغناطيسي توليد ميکنند قرار ندهيد.
تلويزيون
  کامپیوترهای شخصی
تلفن همراه ،تلفن بيسيم و شارژر باتري
تلفن همراه در حال شارژ يا تلفن بيسيم
چراغهای روی میزی
اجاقهای القايي
وقتي باتری سوئيچ الکترونيکی به طور کامل خالي شده است.
     fصفحه 568
سفارشی سازي
     تنظيمات (به طور مثال سيستم ورود و استارت هوشمند) را ميتوان تغيير داد.
     (مشخصه سفارشی سازي f:صفحه )700
اگر سيستم ورود و استارت هوشمند در تنظیمات سفارشی سازي غير فعال شود.
قفل کردن و باز کردن قفل دربها:
   استفاده از فرستنده کنترل از راه دور يا سوئیچ معمولي f( :صفحه )660 ،147
تغيير وضعيت سوئیچ موتور f:صفحه 661
متوقف کردن موتور f:صفحه 231
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تاییدیه سيستم ورود و استارت هوشمند
خودروهاي فروخته شده در کشور تايوان

خودروهاي فروخته شده در جامائيکا
اين محصول از نوع تاييد شده در کشور جامائيکا است :عالمت  ، SMAتجهيزات شناسايي کننده بر روي محصول
حک شده است.
خودروهای فروخته شده در پاناما ،کشور مشترک المنافع دومینیکن ،جمهوري دومینیکن ،برمودا ،پرو ،آروبا و اتيوپي
*1
NI4TMLF10 -15 : FCC ID
HYQ13CZW *2: FCC ID
HYQ14FBA *2: FCC ID
 :*1دومینیکن
 :*2فقط پاناما و کشور مشترک المنافع دومینیکن
توجه:
اين وسيله مطابق با بخش  15از قوانين  FCCاست .عملکرد در معرض دو شرط زير است)1(:اين وسيله منجر به
تداخالت مضر نميگردد ،و ( )2اين وسيله هرگونه تداخل دريافتي شامل تداخلهایی که منجر به عملکرد ناخواسته
ميگردد را ميپذيرد.
اخطار :FCC
هرگونه تغییر و دستکاری دراین دستگاهها توسط اشخاص میتواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر برای استفاده
از این دستگاهها شود.
W
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هشدار
هشدار در ارتباط با تداخل با دستگاه هاي الکترونيک
افراد داراي دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب و یا دفیبرلیتور و هرگونه دستگاه داخلی قلب ،باید فاصله صحیح
بین خود و آنتن سيستم ورود و استارت هوشمند را حفظ کنند f( .صفحه )134
  امواج راديويي ميتوانند بر عملکرد اين دستگاه ها تأثير بگذارند .در صورت لزوم ،عملکرد ورود را ميتوان غير فعال
نمود .براي اطالع از جزئيات بيشتر مانند فرکانس امواج راديويي و زمان بندي امواج راديويي ارسالي با نمايندگيهای
مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
  سپس براي اطالع از لزوم غير فعال کردن عملکرد ورود با پزشک خود مشورت نماييد.
استفادهکنندگان از تجهيزات پزشکي الکتريکي درون بدن همانند دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب یا هرگونه
دستگاه الکتریکی داخل بدن بايد با سازنده دستگاه مشورت کرده ،اطالعات الزم در مورد تأثير امواج رادیویی را
کسب کنند.
  امواج راديويي ميتوانند تأثير ناخواستهاي بر عملکرد دستگاههاي پزشکی داشته باشند.
  براي اطالع از جزئيات مرتبط يا غيرفعال کردن عملکرد ورود با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
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فرستنده کنترل از راه دور
وضعیت عملکرد سیستم
فرستنده کنترل از راه دور براي قفل کردن و باز کردن قفل خودرو استفاده ميشود .همچنين ميتوان براي باز
کردن و قفل کردن درب پشتي استفاده شود.

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

*:در صورت مجهز بودن

خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند
تمام دربها را قفل ميکند.

     کنترل نمایید که درب به طور ایمن قفل شده است.

قفل تمام دربها را باز ميکند.
درب پشتي برقی را باز و قفل ميکند( .فشار دهيد و نگه داريد)*

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

*:در صورت مجهز بودن
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خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند
تمام دربها را قفل ميکند.
    کنترل نماييد که درب به طور ايمن قفل شده است.
قفل تمام دربها را باز ميکند(.فشار دهيد و نگه داريد)
درب پشتي برقی را باز و قفل ميکند( .فشار دهيد و نگه
     داريد)*
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سيگنالهاي عملکردي
دربها :
آژير (در صورت مجهز بودن) به صدا درميآيد و چراغهاي فالشر چشمک ميزنند تا قفل  /باز شدن قفل دربها را
نشان دهند( .قفل شدن  :يکبار و باز شدن  :دوبار)
درب پشتي (در صورت مجهز بودن)
آژير به صدا در ميآيد و چراغهاي فالشر دوبار چشمک ميزنند تا قفل /باز شدن قفل درب پشتي را نشان دهند.
آژير قفل درب (خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند)
اگر اقداميبراي قفل شدن درب حين بسته نشدن کامل درب انجام شود ،آژير به طور مداوم به مدت  5ثانيه به صدا
درميآيد .درب را کامل ببنديد تا آژير متوقف شود و يکبار ديگر خودرو را قفل کنيد.
عملکرد درب پشتي برقي (خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي)
فقط در کشورهاي جامائيکا ،برمودا و ترينيداد :درب پشتي را حتي حين قفل بودن ميتوان باز کرد .درب پشتي و
دربهاي جانبي با باز شدن درب پشتي برقي ،باز ميشوند .حين خروج از خودرو تمام دربها را مجددا قفل نماييد.
پس از باز کردن و سپس بستن درب پشتي تمام دربها به طور اتوماتيک قفل نخواهند شد.
عملکرد امنيتي
اگر ظرف مدت  30ثانيه پس از باز کردن قفل خودرو ،هيچ کدام از دربها باز نشوند عملکرد امنيتي به طور اتوماتيک
مجددا ْ خودرو را قفل ميکند.
آژير (در صورت مجهز بودن)
استفاده از فرستنده کنترل از راه دور براي قفل کردن دربها سيستم آژير را فعال ميکند.
( fصفحه )93
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شرايط موثر بر عملکرد
خودروهاي فاقد سيستم وروود و استارت هوشمند
عملکرد فرستنده کنترل از راه دور در شرايط زير به درستي عمل نخواهد کرد.
  نزديک فرستنده تلويزيونی ،ايستگاه راديويي ،نیروگاه برق ،فرودگاه يا ديگر تجهیزاتی که امواج راديويي قوي توليد
ميکنند.
حين همراه داشتن راديوی قابل حمل ،یا دیگر تجهیزات ارتباطی بیسیم.
حين عملکرد چند سوئيچ بيسيم در نزديکي یکدیگر
وقتي کلید بیسیم در تماس يا پوشيده شده با اجسام فلزي باشد.
وقتی کلید بی سیم (که امواج رادیویی تولید می کند) در نزدیکی مورد استفاده باشد.
وقتي کليد بيسيم در نزديکي دستگاههاي الکتريکي همانند کامپيوتر قرار داشته باشد.
خودرورهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند
     fصفحه 139
فرستنده کنترل از راه دور به درستي عمل نميکند (خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند)
     برای قفل کردن و باز کردن قفل دربها از سوئیچ معمولي استفاده نماييد f( .صفحه )660
خالي شدن باتري کليد
      خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند
اگر عملکرد فرستنده کنترل از راه دور عمل نميکند ،ممکن است باتري خالي شده باشد .در صورت لزوم باتري
را تعويض نماييد f( .صفحه )568
     خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند.
      fصفحه 143
باتری سوئيچ الکترونیکی
     fصفحه 568
تاييد شماره کليدهاي ثبت شده
شماره کليدهايي که در حال حاضر براي خودرو ثبت شده را ميتوان تاييد کرد .براي اطالع از جزئيات بیشتر با
نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نمايد.
سفارشیسازی
تنظيمات را ميتوان تغيير داد.
(مشخصههاي سفارشیسازي f :صفحه )700

 .3-2 150باز کردن ،بستن و قفل کردن دربها
تاییدیه فرستنده کنترل از راه دور
خودروهاي فروخته شده در کشور تايوان

خودروهاي فروخته شده در جامائيکا
خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند
اين محصول از نوع تاييد شده توسط جامائيکا استSAM-13BDM :
اين محصول از نوع تاييد شده توسط جامائيکا استSAM-13BDR:
اين محصول از نوع تاييد شده توسط جامائيکا استSAM-12BDP:
اين محصول از نوع تاييد شده توسط جامائيکا استSAM-12BDS:
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت:
اين محصول از نوع تاييد شده توسط جامائيکا است :عالمت  ،SMAشناسايي کننده تجهيزات بر روي اين محصول
حک شده است.
خودروهای فروخته شده در پاناما ،برمودا ،کشور مشترک المنافع دومینیکن ،جمهوری دومینیکن ،پرو ،آروبا و
اتیوپی
*1
NI4TMLF10 -51 : FCC ID
HYQ13CZW *3: FCC ID HYQ13BDW *2: FCC ID
HYQ14FBA *3: FCC ID HYQ12BDP *2: FCC ID
 :*1به جز کشور مشترک المنافع دومینیکن
 :*2پاناما ،برمودا و کشور مشترک المنافع دومینیکن
 :*3فقط در کشورهاي پاناما و کشور مشترک المنافع دومینیکن
توجه:
اين وسيله مطابق با بخش  15از قوانين  FCCاست .عملکرد در معرض دو شرط زير است)1(:اين وسيله منجر به
اختالالت مضر نميگردد ،و ( )2اين وسيله هرگونه تداخل دريافتي شامل تداخلهایی که منجر به عملکرد ناخواسته
ميگردد را ميپذيرد.
اخطار :FCC
هرگونه تغییر و دستکاری دراین دستگاهها توسط اشخاص میتواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر برای استفاده
از این دستگاهها شود.
W
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خودروهاي فروخته شده در تاییتی و کشور مشترک المنافع دومینیکن
                                                        سند توافقنامه ( )DOCدر سایت زیر موجود میباشد :

بموجب این سند ،شرکت دنسو اظهار میدارد که سند 13BDR/12BDS
بخشنامه  1999/5/ECمطابقت میکند.

با الزامات ضروری و دیگر قوانین مربوطه از

3
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خودروهاي فروخته شده در برزیل
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دربهاي جانبي
قفل کردن و باز کردن قفل دربها
با استفاده از سوئيچ يا عملکرد ورود و فرستنده  کنترل از راه دور ،يا دکمه قفل درب ميتوان دربها را قفل نمود
يا قفل دربها را باز کرد.
عملکرد ورود (در صورت مجهز بودن)
     fصفحه 131
فرستنده کنترل از راه دور
     fصفحه 147
سوئيچ
  خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند
تمام دربها را قفل ميکند.
قفل تمام دربها را باز ميکند.

خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند
دربها را ميتوان با سوئیچ معمولي نيز قفل و باز نمود f ( .صفحه )660
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کليد قفل درب
تمام دربها را قفل ميکند.
قفل تمام دربها را باز ميکند.

دکمههاي قفل داخلي

نحوه عملکرد هر بخش

درب را قفل ميکند.
قفل درب را باز ميکند.
درب سمت راننده با کشيدن دستگيره داخلي حتي
اگر دکمه قفل در موقعيت قفل باشد ،باز ميشود.

3
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قفل کردن دربهای جلو از بیرون بدون استفاده از سوئیچ
 1دکمه قفل داخلي را در موقعیت قفل قرار دهید.
 2حين کشيدن دستگيره ،درب را ببنديد.
خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند
اگر سوئيچ در مغزی قرار داشته باشد درب قفل نميشود.
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند
اگر سوئيچ در موقعيت تجهيزات جانبي  ACCESSORYيا روشن  IGNITION ONقرار داشته باشد يا سوئيچ
الکترونيکی داخل خودرو باقي مانده باشد ،درب قفل نميشود.
    بسته به موقعيت سوئيچ الکترونيکی ،سوئيچ بهدرستي شناسايي نشده و در نتيجه درب قفل ميشود.
قفل محافظ کودک درب عقب
در صورت فعال کردن قفل ،درب از داخل باز نميشود.
  باز
  قفل
اين قفل را براي جلوگيري از باز کردن دربهاي عقب به
وسيله کودکان فعال نماييد .کليد هرکدام از دربها را فشار
دهيد تا هر دو درب عقب قفل شوند.
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سيستم قفل کردن و باز کردن قفل اتوماتيک درب (در صورت مجهز بودن)
عملکردهاي زير را ميتوان فعال يا غيرفعال نمود:
براي اطالع از دستورالعمل سفارشیسازي به صفحه  701مراجعه نماييد.
عملکرد

نحوه فعالسازي

تغيير وضعيت دسته دنده در ارتباط با
عملکرد قفل درب

حين قرار دادن دسته دنده در موقعيتي به جز پارک ( )Pتمام
دربها به طور اتوماتيک قفل ميشوند.

تغيير وضعيت دستهدنده در ارتباط با
عملکرد باز شدن قفل درب

حين قرار دادن دسته دنده در موقعيت پارک ( )Pقفل تمام
دربها باز ميشود.

درب راننده در ارتباط با عملکرد باز شدن
قفل درب

وقتي درب سمت راننده باز شود ،قفل تمام دربها باز ميشود.

وقتي تمام دربها با عملکرد ورود (خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند) ،فرستنده
کنترل از راه دور يا سوئيچ قفل شود.
با استفاده از کليد قفل درب نميتوان قفل دربها را باز کرد.
با باز کردن قفل تمام دربها با استفاده از عملکرد ورود (خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند) ،
فرستنده کنترل از راه دور يا سوئيچ ،ازکليد قفل درب ميتوان استفاده نمود.
در صورت استفاده از سوئيچ اشتباهي (خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند)
سيلندر (مغزی) سوئيچ آزادانه ميچرخد تا مکانيزم قفل داخلي را ايزوله کند.
سفارشیسازی
تنظيمات (به طور مثال عملکرد باز کردن قفل با استفاده از سوئيچ) را ميتوان تغيير داد.
(مشخصههاي سفارشیسازي f:صفحه )701
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عملکرد و قفل درب در ارتباط با سرعت

وقتي سرعت خودرو به حدود ( 20Km/ h )12mphيا بيشتر
برسد ،تمام درب ها بهطور اتوماتيک قفل ميشوند.
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جلوگيري از تصادف

حين راندن خودرو پيشگيريهاي زير را در نظر قرار دهيد.

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

هنگام رانندگي از کشيدن دستگيره داخلي دربها خودداری نماييد.

به خصوص مراقب درب سمت راننده باشيد ،چرا که حتي اگر دکمه قفل داخلي در حالت قفل قرارداشته باشد ،درب باز
ميشود.

حين حضور کودکان در صندليهاي عقب قفل محافظ کودک دربهاي عقب را فعال نمایيد.
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درب پشتي
درب پشتي را ميتوان به روشهاي زير قفل  /باز یا باز  /بسته نمود.
قفل کردن و باز کردن قفل درب پشتي
کليد قفل درب
     fصفحه 155
عملکرد ورود (در صورت مجهز بودن)
     fصفحه 133
     fصفحه 147
باز کردن  /بستن درب پشتي از داخل خودرو (خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي)
حين باز بودن قفل درب پشتي برقي براي باز کردن يا
بستن درب ،کليد را فشار دهيد و نگه داريد( .صداي
آژیر شنيده ميشود)
فشار دادن کليد حين باز شدن  /بسته شدن درب
پشتي ،عملکرد را متوقف ميکند.

نحوه عملکرد هر بخش

فرستنده کنترل از راه دور

3

160
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باز کردن درب پشتي از بیرون خودرو
باز کننده درب پشتي
خودروهاي فاقد درب پشتي برقي
حین به باال فشار دادن کلید بازکننده درب پشتی ،آن را باال آورید.
خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي
حين باز بودن درب پشتي :کليد باز کننده درب پشتي را فشار
دهيد.
حين قفل بودن درب پشتي :با همراه داشتن سوئيچ الکترونيکی
به همراه خود ،کليد باز کننده درب پشتي را فشار دهيد.
فشار دادن کليد حين باز شدن  /بسته شدن درب پشتي ،عملکرد
را متوقف ميکند.
  فرستنده کنترل از راه دور (خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي)
     fصفحه 147
کليد درب پشتي برقي (خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي)
با فشار دادن کليد ،درب پشتي بهطور اتوماتيک قفل ميشود( .آژير
به صدا درميآيد).
فشار دادن کليد حين باز شدن  /بسته شدن درب پشتي ،عملکرد
را متوقف ميکند .فشار دادن مجدد کليد عملکرد را معکوس
ميکند.
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بستن درب پشتي
با استفاده از دستگيره درب پشتي ،آن را پايين آورید.
خودروهاي فاقد درب پشتي برقی
مطمئن شويد که درب پشتي را از بيرون فشار دهيد تا قفل شود.
خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي
سيستم کمکي بستن درب پشتي فعال ميشود و درب پشتي به طور
اتوماتيک بسته میشود  .

کليد اصلي درون جعبه داشبورد را در حالت خاموش قرار دهيد تا
سيستم درب پشتي برقي غيرفعال شود.
غيرفعال
فعال

تنظيم موقعيت باز درب پشتي (خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي)
موقعيت باز درب پشتي برقي را ميتوان تنظيم نمود
 1درب پشتي را باز کنيد و در موقعيت دلخواه تنظيم نماييد.
 2کليد درب پشتي برقي روي درب پشتي را فشار دهيد و نگه داريد تا آژير  4بار به صدا درآيد.

نحوه عملکرد هر بخش

لغو سيستم درب پشتي برقي (خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي)

3
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چراغ محفظه بار
در صورت قرار داشتن کليد چراغ محفظه بار در حالت روشن ،حين باز شدن درب پشتي ،چراغ محفظه بار روشن ميشود.
روشن
خاموش

اگر باز کننده درب پشتي عمل نميکند
ميتواند درب پشتي را از داخل باز کند.
   1پوشش روی رودری (تریم) درب پشتی را برداريد.

     سرپيچگوشتي را در با پارچه بپوشانيد تا از خراشیدگی جلوگیری شود.

2

اهرم موتور درب پشتي را فشار دهيد.

    خودروهاي فاقد درب پشتي برقي

   خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي
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عملکرد محافظ برگردان (خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي)
اگر حين باز کردن  /بستن درب پشتي مانعي در مسير درب پشتي برقي قرار گيرد ،درب پشتي به طور اتوماتيک در
مسير مخالف حرکت ميکند  يا متوقف ميشود.
حين اتصال مجدد باتري (خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي)
براي عملکرد صحيح درب پشتي برقي ،درب پشتي را با دست ببنديد.
سيستم بستن درب پشتي (خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي)
در صورتي که درب پشتي اندکي باز مانده باشد ،سيستم بستن درب پشتي آن را به طور اتوماتيک کامال ميبندد.
عملکرد حفاظت از افتادن (خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي)
حين باز شدن اتوماتيک درب پشتي ،وارد آوردن نيروي شديد عملکرد باز شدن را متوقف ميکند و از بسته شدن
ناگهاني درب پشتي برقي جلوگيري ميکند.
سيستم کمکي بستن درب پشتي (خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي)
اگر حين متوقف بودن درب پشتي در موقعيت باز ،آن را به صورت دستي پايين بياوريد ،درب پشتي به طور اتوماتيک
کامال بسته ميشود.
لغو موقعيت باز تنظيميدرب پشتي (خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي)
کليد درب پشتي برقي را فشار دهيد و نگه داريد تا آژير  4بار به صدا درآيد ،لحظهاي توقف کند و سپس دوباره به
صدا درآيد .موقعيت باز به موقعيت کامال باز برميگردد.
سفارشیسازي (خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي)
تنظيمات (به طور مثال زاويه باز شدن درب پشتي برقي ) را ميتوان تغيير داد.
(مشخصه هاي سفارشیسازي f :صفحه )701
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هشدار
پيشگيريهاي زير را در نظر بگیرید.
عدم توجه به موارد زير ميتواند منجر به صدمات جسميجدي يا حتي مرگ گردد.
پيش از رانندگي
از بسته بودن کامل درب پشتی اطمينان حاصل نماييد .اگر درب پشتي کامال بسته نشده باشد ،ممکن است
حين رانندگي ناگهان باز و با اجسام مجاور برخورد کند يا بارهاي درون محفظه بار به اطراف بيفتند و منجر
به تصادف گردد.
اجازه ندهيد کودکان در محفظه بار بازي کنند.
    اگر کودک به طور تصادفي در محفظه بار گير کرد ،ممکن است دچار گرمازدگي ،يا صدمات جسميديگر گردد.
اجازه ندهيد کودکان درب پشتي را باز و بسته کنند.
    اين کار منجر به عملکرد ناگهاني درب پشتي يا گير کردن سر يا دست يا گردن کودکان بين درب پشتي در حال  
بسته شدن ميگردد.
نکات مهم حين رانندگي
  هرگز اجازه ندهيد کسي در محفظه بار بنشيند .در صورت ترمز يا دور زدن ناگهاني يا تصادف ممکن است اين افراد
دچار صدمات جسمييا حتي مرگ گردند.
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هشدار
فعال کردن درب پشتي

پيشگيريهاي زير را در نظر بگیرید.
عدم توجه به موارد زير ميتواند منجر به گیر کردن قسمتی از بدن الی درب پشتی و در نتیجه بروز صدمات
جسمی جدی یا حتی مرگ شود.
پيش از باز کردن درب پشتي تودههای سنگين همانند برف و يخ را تميز کنيد .بيتوجهي به اين موارد ميتواند
منجر به بسته شدن ناگهاني درب پشتي از موقعيت کامال باز گردد.
حين باز کردن يا بستن درب پشتي ،از ايمن بودن اطراف خودرو اطمينان حاصل نماييد  .

حين باز کردن يا بستن درب پشتي حين وزش باد بسيار مراقب باشيد چرا که در وزش شديد باد ،درب ناگهان
حرکت ميکند.
خودروهاي فاقد درب پشتي برقی
اگر درب پشتي بهطور کامل باز نشده باشد ،ممکن است ناگهان
بسته شود .همچنين باز کردن و بستن درب پشتي در سطح
شيبدار سختتر از سطح صاف است ،بنابراين مراقب باز شدن يا
بسته شدن ناگهاني درب پشتي باشيد .پيش  از استفاده از محفظه
بار ،مطمئن شويد که درب پشتي کامال باز و در محل خود ايمن
شده است.
حين بستن درب پشتي ،براي جلوگيري از گير کردن انگشت و
غيره ،بسيار مراقب باشيد.
خودروهاي فاقد درب پشتي برقي :حين بستن درب پشتي ،آرام
سطح بيروني درب را فشار دهيد .اگر دستگيره درب براي بستن
کامل درب مورد استفاده قرار گیرد ممکن است دست يا بازويتان
بين درب گير کند.

نحوه عملکرد هر بخش

اگر کسي در اطراف قرار دارد ،مطمئن شويد که آنها در فاصله ايمن قرار دارند و باز شدن يا بسته شدن درب
پشتي را به آنها اطالع دهيد.
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هشدار
  ضربهگیر (جک) (خودروهاي فاقد درب پشتي برقي) يا ضامن (دوکی شکل) (خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي)
را براي بستن درب پشتي نکشيد ،و از آويزان شدن به ضربهگیر (خودروهاي فاقد درب پشتي برقي) يا ضامن درب
پشتي (خودروهاي مجهز درب پشتي برقي) خودداري نماييد.
    اين کارمی تواند به صورت تصادفی منجر به گير کردن دست يا شکستن ضربهگیر (جک) (خودروهاي فاقد درب
پشتي برقي) يا ضامن درب پشتي (خودروهاي مجهز درب پشتي برقي) شود.
خودروهاي فاقد درب پشتي برقي :در صورتیکه حمل کننده دوچرخه يا اجسام مشابه سنگين به درب پشتي
متصل شود ،ممکن است پس از باز کردن ،درب مجددا به طور ناگهاني بسته شود و در نتيجه منجر به گير
کردن دست ،سر يا گردن افراد و صدمه ديدن آنها گردد .حين سوار کرن قطعهاي جانبي به درب پشتي ،حتما
از قطعات اصلي تويوتا استفاده نماييد   .

بستن درب پشتي (خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي)
در صورتي که درب پشتي اندکي باز بماند ،سيستم بستن درب
پشتي به طور کامل درب پشتي را ميبندد .عملکرد سيستم
بستن درب پشتي چندثانيه طول ميکشد .مراقب باشيد که
انگشتان يا چيزي ديگري در مسير درب قرار نگيرد چرا که منجر
به شکستن استخوان يا صدمات ديگر ميگردد.

حين استفاده از سيستم بستن درب پشتي بسيار مراقب باشيد چرا که حتي زماني که سيستم برقی درب پشتي
غيرفعال شده ،اين سيستم باز هم عمل ميکند.
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هشدار
درب پشتي برقي (در صورت مجهز بودن)

حين کار با درب پشتي برقي پيشگيريهاي زير را در نظر بگيريد.

عدم توجه به موارد زير ميتواند منجر به صدمات جسميجدي يا حتي مرگ گردد.

محدوده اطراف را کنترل نماييد و مطمئن شويد مانعي يا چيز ديگري منجر به گير کردن وسایل شما نگردد.

اگر کسي در اطراف قرار دارد ،مطمئن شويد که آنها در فاصله ايمن قرار دارند و باز شدن يا بسته شدن درب
پشتي را به آنها اطالع دهيد.

  اگر شرایط عملکردی درب پشتی برقی دیگر برقرارنباشد آژیر به صدا در می آید و باز شدن یا بسته شدن  
درب پشتي متوقف ميشود .در اين حالت درب پشتي بايد به صورت دستي (غیراتوماتیک) فعال شود .در اين
موقعيت بسيار دقت کنيد چرا که درب پشتي به طور ناگهاني فعال ميشود.
ممکن است درب پشتي در شيب و پس از باز شدن اتوماتيک به طور ناگهاني قفل شود .مطمئن شويد که درب
پشتي کامال باز شده و در حالت ايمن است.

در موقعيتهاي زير ،که ممکن است درب پشتي حالت غيرنرمالي را شناسايي کند عملکرد اتوماتيک آن متوقف
میشود .در اين موقعيت بسيار دقت کنيد چرا که درب پشتي متوقف شده ،ممکن است ناگهان باز يا بسته
شود و منجر به تصادف گردد.

• وقتي که درب پشتي در تماس با مانع قرار گيرد.

• وقتي توان باتري ناگهان کاهش مییابد ،همانند وقتي که سوئيچ خودرو در موقعيت روشن "( "ONخودروهاي
فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند) يا در وضعيت ( IGNITTION ONخودروهاي مجهز به سيستم ورود و
استارت هوشمند) قرار گيرد يا موتور در وضعيت عملکرد اتوماتيک استارت بخورد.

نحوه عملکرد هر بخش

اگر کليد اصلي درب پشتي برقي حين عملکرد درب پشتي در عملکرد اتوماتيک خاموش شود ،عملکرد درب
پشتي متوقف ميشود .حين قرار داشتن در شيب بسيار دقت کنيد چرا که درب پشتي ممکن است ناگهان
باز يا بسته شود.
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هشدار
اگر حمل کننده دوچرخه يا اجسام سنگين مشابه به درب پشتي متصل شود ،درب پشتي برقي ممکن است
عمل نکند ،دچار نقص ميشود و يا درب پشتي آرام در جهت بسته شدن حرکت میکند که ميتواند منجر به
گير کردن دست ،گردن يا سر افراد بين درب و صدمات جسميجدي گردد .حين نصب قطعات جانبي به درب
پشتي ،براي اطالع از جزئيات ،با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.

عملکرد محافظ برگردان (خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي)

پيشگيريهاي زير را مد نظر قرار دهيد.

عدم توجه به موارد زير ميتواند منجر به صدمات جسميجدي و حتي مرگ گردد.
هرگز اعضاي بدن خود را تعمدا در عملکرد محافظ برگردان قرار ندهيد.

عملکرد محافظ برگردان در صورت قرار گرفتن جسمي بالفاصله پيش از بسته شدن کامل در مسير درب ،عمل
نخواهد کرد .مراقب باشيد انگشتان يا اعضاي ديگر بدن بين درب قرار نگيرد.

عملکرد محافظ برگردان ممکن است بسته به شکل جسم گير افتاده عمل نکند .مراقب باشيد انگشتان يا ديگر
اعضاي بدنتان بين درب قرار نگيرد.
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توجه

ضامن درب پشتي (خوردوهاي مجهز به درب پشتي برقي)
    درب پشتي داراي ضامنهایی است که درب را در محل خود نگه ميدارد.
     پيشگيريهاي زير را مد نظر قرار دهيد:
     عدم توجه به موارد زير منجر به صدمات جدي به ضامن و درنتيجه  بروز نقص ميشود.
از اتصال اجسامی همانند برچسب ،ورقههاي پالستيکي يا
چسبدار به ضامن خودداري نماييد.
از دست زدن ضامن با دستکش يا ديگر وسایل پارچه ای
خودداري نماييد.
از وصل کردن تجهيزات جانبي به جز قطعات اصلي تويوتا
خودداري نماييد.
از قرار دادن دست روی ضامن يا وارد آوردن فشار عرضی به
آن خودداري کنيد.
   

ضامن

3
نحوه عملکرد هر بخش

ضربهگیر (جک) درب پشتي (خودروهاي فاقد درب پشتي برقي)
   درب پشتي به ضربهگیر (جک) مجهز است که درب پشتي را در محل خود نگه ميدارد.
پيشگيريهاي زير را مد نظر قرار دهيد.
عدم توجه به موارد زير منجر به صدمه ديدن ضربهگیر (جک) و در نتيجه نقص ميشود.
از اتصال اجسام خارجي همانند برچسب ،ورقههاي پالستيکي  
يا چسبدار به ضربهگیر (جک) خودداري نماييد.
از دست زدن به ضربهگیر (جک) با دستکش يا ديگر وسایل   
پارچه ای خودداري نماييد.
از وصل کردن تجهيزات جانبي به جز قطعات اصلي تويوتا
خودداري نماييد.
از قرار دادن دست خود روی ضربهگیر (جک) يا وارد آوردن
ضربهگیر (جک)
فشار عرضی به آن خودداري کنيد.
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توجه
جلوگيري از نقص سيستم بستن درب پشتي (خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي)
   از وارد آوردن نيروي بيشاز حد به درب پشتي حين عملکرد سيستم بستن درب پشتي خودداري نماييد.
جلوگيري از صدمه ديدن درب پشتي برقي ( در صورت مجهز بودن)
مطمئن شويد که يخ بين درب پشتي و قاب آن قرار نگرفته باشد زیرا از عملکرد درب پشتي جلوگيري میکند.
   عملکرد درب پشتي برقي وقتي که بار زيادي بر روي آن قراردارد منجر به نقص درب پشتي ميگردد.
از وارد آوردن نیروی بيش از حد به درب پشتي در حال عملکرد خودداري نماييد.
مراقب باشيد که با چاقو یا دیگر اجسام تیز به سنسورها ( نصب شده در لبه سمت راست و چپ درب پشتي
برقي) صدمه نزنید .اگر سنسور جدا شود درب پشتي برقي بهطور اتوماتيک بسته نميشود.
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صندليهای جلو
مراحل تنظیم
صندلي معمولي

3

صندلي برقي (سمت راننده)

کليد تنظيم موقعيت صندلي                                      
کليد تنظيم زاويه پشتي صندلي                                  
کليد تنظيم زاويه (جلو) تشک صندلي

کليد تنظيم ارتفاع عمودي                   
کليد تنظيم محافظ کمر و پهلو

نحوه عملکرد هر بخش

اهرم تنظيم موقعيت صندلي                                
اهرم تنظيم زاويه پشتي صندلي

اهرم تنظيم ارتفاع عمودي (فقط سمت راننده)  
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هشدار
تنظيم موقعيت صندلي
  حين تنظيم موقعيت صندلي مراقب باشيد که ديگر سرنشينان بر اثر حرکت صندلي صدمه نبينند.
  از قرار دادن دستان خود زير يا نزديکي بخشهاي متحرک خودداري کرده تا دچار آسیب نشوید.
   انگشت یا دست شما ممکن است در مکانیزم صندلی گیر کند.
تنظيم صندلي
براي کاهش احتمال سر خوردن از زير کمربند روي پا حين بروز تصادف ،صندلي را بيش از مقدار مورد نياز باز  
نکنيد.
   اگر صندلي بيش از حد باز شود ،کمربند روي پا از روي رانها سر ميخورد و نيروي بيش از حدي را مستقيما
به ناحيه شکميوارد ميکند يا ممکن است گردن در تماس با کمربند روي شانه قرار گيرد و احتمال مرگ يا
صدمات جسميدر صورت بروز تصادفات افزايش یابد.
  تنظيمات نبايد حين رانندگي انجام شود چرا که حرکت ناگهاني صندلي ميتواند منجر به از دست دادن کنترل
خودرو گردد.
پس از تنظيم صندلي ،مطمئن شويد که صندلي در موقعيت خود قفل شده است( .فقط صندلي معمولي)
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صندليهاي عقب
مراحل تنظيم

3
نحوه عملکرد هر بخش

اهرم را باال بکشيد .سپس به صندلي تکيه دهيد تا در زاويه دلخواه قرار گيرد و سپس اهرم را رها کنيد.
   وقتي فردي روي صندلي عقب وسط نشسته است ،پشتي تمام صندليها را در زاويه يکسان تنظيم نماييد.
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تا کردن پشتي صندليهاي عقب
پيش از تا کردن پشتي صندليهاي عقب
 1کمربند ايمني عقب وسط را در محل جا بزنید f( .صفحه )38
 2قفلهاي کمربند ايمني را در محل جا بزنید.

 3پشتسري را تا پايينترين موقعيت پايين بياوريد f( .صفحه )176
تا کردن پشتي صندليهاي عقب
اهرم تنظيم زاويه پشتي صندلي را بکشيد و پشتي صندلي را تا کنيد.
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هشدار

توجه
جا زدن کمربندهاي ايمني
   پيش از تا کردن پشتي صندليهاي عقب کمربندهاي ایمنی و قفل آنها باید در محل جا زده شوند    .

3
نحوه عملکرد هر بخش

تا کردن پشتي صندليهاي عقب
پيشگيريهاي زير را در نظر بگیرید .عدم توجه به موارد زير منجر به صدمات جسميجدي يا حتي مرگ ميگردد.
از تا کردن پشتي صندليها حين رانندگي خودداري نماييد.
خودرو را بر روي زمين صاف پارک کنيد ،ترمز دستي را درگير نماييد و دسته دنده را در دنده پارک (  Pخودروهاي
مجهز به گيربکس اتوماتيک يا  )CVTيا خالص ( Nخودروهاي مجهز به گيربکس معمولي) قرار دهيد.
حين رانندگي اجازه ندهيد کسي بر روي پشتي صندليهاي تا شده يا در محفظه بار بنشيند.
اجازه ندهيد کودکان وارد محفظه بار شوند.
تنظيم صندلي
براي کاهش خطر سر خوردن کمربند روی پا ،حين بروز تصادف ،از باز کردن صندلي بيش از مقدار ضروری
خودداري نماييد.
   اگر صندلي بيش از حد باز شود ،کمربند روي پاها از روي رانها سرخورده و نيروي زيادي را مستقيماْ به ناحيه
شکمي وارد میکند ،یا اینکه گردن در تماس با کمربند روي شانه قرار گرفته و احتمال صدمات جسمي و مرگ
در تصادفات افزايش مییابد.
   تنظيمات نبايد حين رانندگي انجام شود چرا که حرکت ناگهاني صندلي ميتواند منجر به از دست دادن کنترل
خودرو گردد.
مراقب باشيد حين تا کردن پشتي صندليهاي عقب دستها و پاهايتان بين جعبه کنسول عقب و صندلي عقب گير نکند.
پس از باز گرداندن پشتی صندلي به موقعيت مستقيم
پيشگيريهاي زير را در نظر بگیرید .عدم توجه به موارد زير منجر به صدمات جسميجدي يا حتي مرگ ميگردد.
با فشار دادن باالي صندلي به جلو و عقب مطمئن شويد پشتي صندلي در محل خود قفل شده است.
مطمئن شويد کمربند ايمني تاب ندارد يا بين پشتي صندلي گير نکرده است.
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پشتسريها
تمام صندليها مجهز به پشتسري هستند.
صندليهاي جلو
باال
     پشتسري را باال بکشيد.
پایین
            حين فشار دادن دکمه آزاد کردن قفل ،پشتسري را
            به پايين فشار دهيد.
دکمه آزاد کردن قفل

صندليهاي عقب
باال
     پشتسري را باال بکشيد.
پایین
            حين فشار دادن دکمه آزاد کردن قفل ،پشتسري را
            به پايين فشار دهيد.
         دکمه آزاد کردن قفل
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پياده کردن پشتسريها
   صندليهاي جلو
  حين فشار دادن دکمه آزاد کردن قفل ،پشتسري را باال بکشيد.

   صندليهاي عقب
  حين فشار دادن دکمه آزاد کردن قفل ،پشتسري را باال بکشيد.

3

                 دکمه آزاد کردن قفل

دکمه آزاد کردن قفل

نحوه عملکرد هر بخش

سوار کردن پشتسريها
   صندليهاي جلو
پشتسري را با سوراخهاي نصب همراستا نماييد و حين   فشار
دادن دکمه آزاد کردن قفل ،پشتسري را به پايين فشار دهيد.

دکمه آزاد کردن قفل
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صندليهاي عقب
پشتسري را با سوراخهاي نصب همراستا نماييد و حين فشار
دادن دکمه آزاد کردن قفل ،پشتسري را به سمت پايين فشار
دهيد.

دکمه آزاد کردن قفل

تنظيم ارتفاع پشتسريها
مطمئن شويد که پشتسريها به نحوي تنظيم شدهاند که
مرکز آن در راستای باالي گوشهاي سرنشين باشد.

تنظيم پشتسري عقب
ْ
هميشه پشتسري را يک درجه باالتر از موقعيت کامال باز شده
قرار دهيد.

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

3

هشدار
هشدار حين رانندگي
حین رانندگی غربیلک فرمان را تنظیم نکنید.
اين کار ميتواند منجر به فرمان دادن نادرست و تصادف و در نتيجه صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.
پس از تنظیم غربیلک فرمان
از قفل شدن غربیلک فرمان اطمینان حاصل نماید.
در غیر اینصورت ،غربیلک فرمان به طور ناگهانی حرکت کرده ،منجر به تصادف و درنتیجه صدمات جسمی جدی
و حتی مرگ میگردد.

نحوه عملکرد هر بخش

 2از طريق حرکت غربيلک فرمان در جهت افقي و عمودي  
غربيلک را در موقعيت ايدهآل تنظيم نماييد.
    پس از تنظيم ،اهرم را به سمت باال بکشيد تا غربيلک فرمان
در محل خود قفل شود.
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آینه دید عقب داخلی
برای داشتن دید خوب از پشت خودرو می توانید آینه را تنظیم نمایید.
تنظیم ارتفاع آینه
ارتفاع آينه را ميتوان با توجه به حالت نشستن حین رانندگی تنظيم نمود.
با حرکت آينه به باال و پايين ارتفاع آن را تنظيم نماييد.

عملکرد ضد انعکاس
آينه داخلي ضد انعکاس دستي
نور منعکس شده از چراغ هاي خودروهاي پشتی را ميتوان با استفاده از این اهرم کاهش داد.
موقعيت عادي
موقعيت ضدانعکاس
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آينه داخلی ضد انعکاس اتوماتيک

در واکنش به ميزان روشنايي چراغ هاي خودروهاي پشتی ،نور انعکاسی به طور اتوماتيک کاهش مييابد.
تغيير وضعيت عملکرد ضد انعکاس
روشن  /خاموش ()on-off

چراغ نشانگر

3
نحوه عملکرد هر بخش

زماني که عملکرد ضد انعکاس اتوماتیک روشن است ،چراغ
نشانگر روشن ميشود.
خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند :با هر بار قرار
دادن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن " ،"ONعملکرد فعال
ميشود.
فشار دادن دکمه ،عملکرد را در حالت خاموش قرار ميدهد
(چراغ نشانگر نيز خاموش ميشود)
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند :با هر بار
قرار دادن سوئيچ خودرو در وضعيت  ،IGNITION ONعملکرد
فعال ميشود.
فشار دادن دکمه ،عملکرد را در حالت خاموش قرار مي دهد
(چراغ نشانگر نيز خاموش ميشود)
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براي جلوگيري از خطاي سنسور (خودروهاي مجهز به آينه داخلی ضد انعکاس اتوماتيک)
براي اطمينان از عملکرد صحيح سنسورها ،از لمسکردن يا  
پوشاندن سنسورها خودداري نماييد.

هشدار
حین رانندگی آینه داخلی را تنظیم نکنید.
اين کار ميتواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو ،تصادف و در نتيجه صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.
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آينه هاي بغل
مراحل تنظیم
      براي انتخاب آينه مورد نظر ،کليد را فشار دهيد.
1
  چپ
  راست

3

   

نحوه عملکرد هر بخش

   2براي تنظيم آينه بغل ،کليد را فشار دهيد.
باال
راست
پايين
چپ
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تا کردن آينهها

نوع برقي
کليد را فشار دهيد تا آينهها تا شوند.

  کلید را مجددا ْ فشار دهيد تا آينهها به موقعيت اولیه باز گردند.

نوع دستي
براي تا کردن ،پشت آینه را در جهت عقب خودرو فشار دهيد.
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نحوه عملکرد هر بخش

جهت تنظیم زاویه آینهها
خوردوهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند
سوئيچ موتور بايد در موقعيت تجهيزات جانبي "AC" ،یا روشن " "ONقرار داشته باشد.
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند
سوئيچ موتور بايد در وضعيت تجهيزاتي جانبي  ACCESSORYيا روشن " "IGNITION ONقرار داشته باشد.
آينههاي دارای عملکرد برطرف کننده قطرات آب (در صورت مجهز بودن)
در صورت جمع شدن قطرات آب روی سطح آینه ،به عنوان مثال هنگام بارش باران ،تاثیر عملکرد برطرف کننده
قطرات آب (هیدروفیلیک) آینهها باعث زدوده شدن قطرات آب و واضح تر شدن دید عقب میگردد .در موارد زیر،
تاثیر عملکرد برطرف کننده قطرات آب بطور موقت کاهش مییابد ،اما پس از یک یا دو روز قرار گرفتن در زیر نور
مستقیم آفتاب به این عملکرد باز میگردد.
پس از تميز کردن آلودگی از روي آينهها
پس از بخار گرفتن آینهها
پس از واکس زدن خودرو در کارواشهاي اتوماتيک
پس از پارک خودرو به مدت طوالني در پارکينگهاي زيرزميني و غيره که نور مستقيم خورشيد وجود ندارد.
وقتي آينهها بخار کردهاند (مه گرفتهاند) (خودروهاي مجهز به مهزدايي آينه بغل)
آينههاي بغل با استفاده از سیستم مهزدایی تميز ميشوند .با روشن کردن عملکرد مه زدایی شیشه عقب ،عملکرد
مهزدایی آینه بغل روشن میشود f( .صفحه )369
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هشدار
نکات مهم حين رانندگي
حين رانندگي پيشگيريهاي زير را مد نظر قرار دهيد.
عدم توجه به موارد زير ميتواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو در نتيجه تصادف و در نهايت صدمات
جسميجدي و حتي مرگ گردد.
از تنظيم آينهها حين رانندگي خودداري نماييد.
در صورت تاکردن آینهها ،رانندگی نکنید.
آينه بغل راننده و سرنشين جلو را پيش از رانندگي باز کنيد و بهطور صحيح تنظيم نماييد.
حين حرکت آينه
براي جلوگيري از صدمات جسميو نقص آينه ،حين حرکت آينه ها از دست زدن به آينه ها خودداري نمایيد.
حين عملکرد سيستم مهزدايي آينهها (خودروهاي مجهز به سيستم مهزدايي آينه بغل)
از دست زدن به سطح آينه هاي بغل خودداري نماييد چرا که خيلي داغ هستند و دست شما را ميسوزاند.

توجه
در صورت وجود یخ روی آینهها (خودروهای مجهز به آینه دارای عملکرد برطرف کننده قطرات آب)
براي حفظ عملکرد برطرف کننده قطرات آب آینهها ،از تراشیدن یخ روی سطح آینه خودداری کرده ،در عوض با
روشن کردن عملکرد یخزدایی یا استفاده از آب گرم ،یخ را برطرف نمایید.
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شيشه باالبرهاي برقي
بازکردن ،بستن پنجرهها و سانروف
شيشه باالبرهاي برقي را ميتوان با استفاده از کليدها باز و بسته نمود
کليدها براي حرکت شيشهها ،به صورت زير عمل مي کنند.
بستن
بستن با يک حرکت (فقط شيشه راننده)
(در صورت مجهز بودن)
باز کردن
بازکردن با يک حرکت (فقط شيشه راننده)*

کليد قفل شيشهها
براي قفل کردن کليد شيشه باالبر سرنشينان ،کليد زير را فشار
دهيد.
برای جلوگیری از باز و بسته کردن پنجرههای سمت
سرنشینان توسط کودکان ،از این کليد استفاده نماييد.

شيشه باالبرها زماني عمل مي کنند که:
خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند
سوئيچ خودرو در موقعيت روشن " "ONقرار داشته باشد.
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند.
سوئيچ خودرو در موقعيت روشن"  "IGNITION ONقرار داشته باشد                                        .

نحوه عملکرد هر بخش

* :براي متوقف کردن شيشه باالبر ،کليد را در جهت مخالف
حرکت دهيد.

3
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کار با شيشه باالبرهاي برقي پس از خاموش کردن موتور
خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند
حتی  45ثانيه پس از قرار دادن سوئيچ موتور در وضعيت تجهيزات جانبي" "ACCيا قفل “ ”LOCKميتوان با شيشه
باالبرهاي برقي کار کرد ،با اين وجود ،پس از باز شدن هرکدام از درب های جلو ،شيشه باالبرها متوقف ميشود.
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند
حتی  45ثانيه پس از قرار دادن سوئيچ موتور در وضعيت تجهيزات جانبي  ACCESSORYيا خاموش ميتوان با
شيشه باالبرهاي برقي کار کرد ،با اين وجود پس از باز شدن هرکدام از درب های جلو ،شيشه باالبرها متوقف ميشود.
عملکرد محافظ برگردان شیشه (فقط شيشه راننده)
اگر جسمي بين شيشه و قاب پنجره قرار گيرد ،حرکت شيشه متوقف شده ،شيشه اندکي باز ميشود.
چه زماني شيشه باالبر برقي به صورت عادي بسته نميشود
اگر عملکرد محافظ برگردان شیشه به صورت عادي کار نميکند و شيشه بسته نميشود ،عملکرد زير را با استفاده
از کليدشيشه باالبر برقي درب راننده انجام دهيد.
خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند :پس از متوقف کردن خودرو و قرار داشتن سوئيچ در موقعيت
روشن " ،"ONبا نگه داشتن کليد شيشه باالبر برقي در موقعيت بستن با يک حرکت ،ميتوانيد شيشه را ببنديد.
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند :پس از متوقف کردن خودرو و قرار داشتن سوئيچ خودرو
در موقعيت روشن " ،"IGNITION ONبا نگه داشتن کليد شيشه باالبر برقي در موقعيت بستن با يک حرکت،
ميتوانيد شيشه را ببنديد.
اگر حتي پس از انجام مراحل فوق شيشه باز هم بسته نميشود ،عملکرد شيشه باالبرها را از طريق انجام مراحل
زير ،تصحيح کنيد.
 1کليد شيشه باالبر برقي را فشار داده و نگهدارید .تا یک ثاثیه و بیشتر پس از بسته شدن کامل شیشه ،کلید را
نگهدارید.
 2کليد شيشه باالبر برقي را در موقعيت بستن با یک حرکت نگه دارید ،تا یک ثاثیه و بیشتر پس از بسته شدن
کامل       شيشه ،کليد را نگه داريد.
اگر حين حرکت شيشه ،کليد را رها کرديد ،باید از مرحله اول دوباره تکرار نماييد.
اگر پس از انجام صحیح مراحل فوق ،هنگام بسته شدن ،شیشه کمی باز بماند (بطور کامل بسته نشود) برای بازرسی
خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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پيشگيريهاي زير را مد نظر قرار دهيد.
عدم توجه به موارد زير منجر به صدمات جسميجدي و حتي مرگ ميگردد.
بستن پنجرهها
راننده مسئول عملکرد شيشه باالبرهاي برقي شامل شيشه باالبرهاي برقي سرنشينان است .براي جلوگيري از
عملکرد تصادفي ،به ويژه توسط کودکان ،اجازه ندهيد کودکان با شيشه باالبرهاي برقي کار کنند ،چرا که ممکن
است اعضاي بدن کودک یا دیگر سرنشينان در شيشه باالبر برقي گير کند .همچنين حين حضور کودکان در
خودرو توصيه ميشود که از کليد قفل پنجرهها استفاده شود f ( .صفحه )187
پيش از عملکرد شيشه باالبرها کنترل نماييد که اعضاي بدن هيچکدام از سرنشينان در مسير پنجره قرار نداشته باشد.
حين خروج از خودرو موتور را خاموش نماييد ،سوئيچ را برداريد و همراه با کودکان از خودرو خارج شويد .ممکن
است عملکرد تصادفي به دليل کار نادرست وجود داشته باشد که منجر به تصادف شود.
عملکرد محافظ برگردان شیشه (در صورت مجهز بودن براي شيشه باالبر راننده)
هرگز هيچکدام از اعضاي بدن را عمدا براي فعال کردن عملکرد محافظ برگردان شیشه استفاده نکنيد.
در صورتي که شیء بالفاصله قبل از بسته شدن کامل در مسير شيشه باالبر قرار گيرد ،عملکرد محافظ برگردان
شیشه کارنميکند.
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سان روف (سقف برقي)*
کليدهاي باالي سر براي باز کردن و بستن و حرکت سان روف به سمت باال و پایین می باشد.
باز کردن و بستن

سانروف را باز ميکند*.

سانروف اندکي پيش از قرار گرفتن در موقعيت کام ً
ال باز
متوقف ميشود تا صداي باد کاهش يابد.
براي باز کردن کامل سانروف ،کليد را دوباره فشار دهید.

سانروف را مي بندد*.

* :در يکي از دو جهت کليد را آرام فشار دهيد تا سانروف در
ميانه راه متوقف شود.
حرکت لوالیی به سمت باال يا پايين

سانروف را به سمت باال حرکت می دهد*.
سانروف را به سمت پايين حرکت می دهد*.
* :آرام يکي از کليدهاي سانروف را فشار دهيد تا سانروف در
ميانه راه متوقف شود.
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زمانی سانروف کار می کند که:
خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند
سوئيچ موتور در موقعيت روشن " "ONقرار داشته باشد.
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند
سوئيچ موتور در موقعيت روشن " "IGNITION ONقرار داشته باشد.
کار با سانروف پس از خاموش کردن موتور
خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند
تا حدود 45.ثانيه پس از قرار دادن سوئيچ موتور در موقعيت تجهيزات جانبي " "ACCيا قفل “ ، ”LOCKميتوان با
سانروف کار کرد .با اين وجود ،در صورت باز شدن هر کدام از درب هاي جلو عملکرد سانروف متوقف ميشود.
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند
تا حدود  45ثانيه پس از قرار دادن سوئيچ موتور در موقعيت تجهيزات جانبي " "ACCESSORYيا خاموش ،ميتوان
با سانروف کارکرد با اين وجود پس از باز شدن هر کدام از درب هاي جلو عملکرد سانروف متوقف ميشود.
عملکرد محافظ برگردان
اگر حين بستن یا حرکت لوالیی سانروف به سمت پايين ،جسمي در مسير سانروف و قاب سقف قرار گيرد،
سانروف متوقف شده ،اندکي باز ميشود.
کاهش صدای باد در سانروف
هنگام باز شدن اتوماتیکی سانروف ،پیش از باز شدن کامل ،عملکرد سانروف اندکی متوقف میشود .رانندگی با
سانروف در این موقعیت میتواند به کاهش صدای باد کمک نماید.
آفتابگیر
آفتابگیر را ميتوان به طور دستي باز و بسته نمود .با اين وجود زمانيکه سانروف باز شود ،آفتابگیر به طور اتوماتيک
باز ميگردد.
باز کردن سانروف به مقدار بسیار کم
کليد را سريع فشار دهيد و رها کنيد.
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عملکرد يادآوري باز ماندن سانروف
خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند
وقتي سوئيچ در موقعيت قفل " "lockقرار دارد و درب سمت راننده حين باز بودن سانروف باز شود ،آژير به صدا
در ميآيد و پيغامی در صفحه نمايش چندمنظوره (خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چندمنظوره [تیپ ) ] B
نمايش داده ميشود.
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند
وقتي سوئيچ موتور در موقعيت خاموش قرار دارد و درب سمت راننده حين باز بودن سانروف باز شود ،آژير به
صدا درميآيد و پيغامی در صفحه نمايش چندمنظوره (خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چندمنظوره[تیپ )]B
نمايش داده ميشود.
وقتي باتري جدا شده است يا سانروف به طور عادي بسته نميشود.
   سانروف را بايد به روش زير مجددا ْ تنظيم کنید تا از عملکرد صحيح آن اطمينان حاصل نماييد.
 1سوئيچ موتور را در موقعيت روشن "( "ONخودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند) يا در وضعيت
روشن ( IGNITION ONخودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند) قرار دهيد.
 2کليد " " Closeيا " "UPرا فشار داده و نگهدارید تا حرکت هاي زير به پايان برسد.
      سانروف به سمت باال خم ميشود و يک ثانيه يا بيشتر توقف ميکند سپس به سمت پايين خم ميشود ،باز
ميشود و کامال بسته ميشود.
 3کليد را رها کنيد و مجددا فشار دهيد تا از عملکرد صحيح آن اطمينان حاصل نماييد.
     اگر سانروف به طور اتوماتيک حرکت نکرد ،مراحل را از ابتدا تکرار نماييد.
سفارشیسازي
تنظيمات (به طور مثال عملکرد يادآوري باز ماندن سانروف) را ميتوان تغيير داد.
(مشخصه های سفارشيسازي f:صفحه )700
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پيشگيريهاي زير را مد نظر قرار دهيد.
عدم توجه به موارد زير منجر به صدمات جسميجدي و حتي مرگ ميگردد.
باز کردن سانروف
حين حرکت اجازه ندهيد سرنشينان دستها يا سر خود را از خودرو خارج کنند.
اجازه ندهيد کسي روي سانروف بنشيند.
بستن سانروف
راننده مسئول عملکرد باز و بسته کردن سانروف است .براي جلوگيري از عملکرد تصادفي به ويژه توسط کودکان
اجازه ندهيد کودکان با سانروف کار کنند .ممکن است کودک يا ديگر سرنشينان خودرو اعضاي بدن خود را در
مسير سانروف قرار دهند و صدمه ببينند .همچنين حين همراه داشتن کودکان در خودرو توصيه ميشود از کليد
قفل شيشه استفاده نماييد.
کنترل کنيد اعضاي بدن هيچ کدام از سرنشينان در جايي که ممکن است در بين سانروف گير کند قرار نداشته باشد.
حين خروج از خودرو ،سوئيچ موتور را در وضعيت خاموش قرار دهيد ،سوئيچ را همراه خود برداريد و همراه کودکان
از خودرو خارج شويد .عملکردهای ناگهانی و نامناسب ممکن است منجر به بروز تصادف شود.
عملکرد محافظ برگردان
هرگز تعمدا ً بدن خود را در مسیر حرکت سان روف به منظور فعال کردن عملکرد محافظ برگردان قرار ندهید.
  قبل از بسته شدن کامل سانروف ،در صورت گیر کردن جسمی در مسیر سانروف ،ممکن است عملکرد محافظ
برگردان فعال نشود.
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راندن خودرو
براي اطمينان از رانندگي ايمن مراحل زير بايد در نظر گرفته شود:
استارت زدن موتور
 fصفحه 228 , 224
رانندگی
گيربکس اتوماتيک يا ( CVTگیربکس با ضریب دنده پیوسته)
 1حين فشردن پدال ترمز ،دسته دنده را در حالت  Dقرار دهيد f( .صفحه )۲۵۲ ،239
 2ترمز دستی را آزاد نماييد ( fصفحه )267
 3آهسته پدال ترمز را آزاد کرده و آرام پدال گاز را فشار دهيد تا خودرو سرعت گيرد.
گيربکس معمولي
 1حين فشردن پدال کالچ ،دسته دنده را در دنده  1قرار دهيد f(.صفحه )261
 2ترمز دستی را آزاد کنيد f(.صفحه )267
 3آرام پدال کالچ را رها کرده ،همزمان آهسته پدال گاز را فشار دهيد تا خودرو سرعت گيرد.
توقف کردن
گيربکس اتوماتيک یا ( CVTگیربکس با ضریب دنده پیوسته)
 1حين قرار داشتن دسته دنده در  ،Dپدال ترمز را فشار دهيد.
 2در صورت لزوم ،ترمز دستي را درگير کنيد.
درصورت توقف خودرو به مدت طوالنی ،دسته دنده را در موقعیت پارک ( )Pیا خالص ( )Nقرار دهید.
( fصفحه )۲۵۲ ،239
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گيربکس معمولی (غیراتوماتیک)
 1حين فشار دادن پدال کالچ ،پدال ترمز را نیز فشار دهيد.
 2درصورت لزوم ،ترمز دستی را درگیر نمایید f( .صفحه )۲۶۷
درصورت توقف خودرو به مدت طوالنی ،دسته دنده را در موقعیت دنده خالص ( )Nقرار دهید f( .صفحه )۲۶۱
پارک خودرو

گيربکس معمولي (غیراتوماتیک)
 1حين فشردن پدال کالچ ،پدال ترمز را فشار دهيد.
 2دسته دنده را در موقعیت دنده خالص  Nقرار دهيد f( .صفحه )261
 3ترمز دستي را درگير نماييد f( .صفحه )267
در صورت پارک در سربااليي ،دسته دنده را در دنده  1يا عقب  Rقرار دهید.
 4خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند :.سوئيچ را در موقعيت " "LOCKقرار دهيد تا موتور متوقف شود.
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند :سوئيچ موتور را فشار دهيد تا موتور متوقف شود.
 5درب را قفل کرده ،از همراه داشتن سوئيچ اطمينان حاصل نماييد.
در صورت پارک در محلی با سطح شیبدار ،درصورت لزوم پشت چرخ ها بلوک مانع قرار دهيد.

4
رانندگی

گيربکس اتوماتيک یا ( CVTگیربکس با ضریب دنده پیوسته)
 1حين قرار داشتن دسته دنده در  ،Dپدال ترمز را فشار دهيد.
 2دسته دنده را در پارک  Pقرار دهيد f( .صفحه )۲۵۲ ،239
 3ترمز دستی را درگير نماييد ( fصفحه )267
 4خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند :سوئيچ را در موقعیت “ ”LOCKقرار داده تا موتور متوقف شود.
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند :سوئيچ موتور را فشار دهيد تا موتور متوقف شود.
 5درب را قفل کرده ،مطمئن شويد که سوئيچ را برداشته ايد.
در صورت پارک در محلی با سطح شیبدار ،درصورت لزوم پشت چرخ ها بلوک مانع قرار دهيد.
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روشن کردن خودرو در سر بااليي تند
گيربکس اتوماتيک یا ( CVTگیربکس با ضریب دنده پیوسته)
 1از درگير بودن ترمز دستي و قرار داشتن دسته دنده در  Dاطمينان حاصل نماييد.
 2پدال گاز را به آرامی فشار دهيد.
 3ترمز دستي را آزاد نماييد.
گيربکس معمولي
ً
 1ترمز دستي را محکم درگير کرده و پدال کالچ را کامال فشار دهيد ،دسته دنده را به دنده  1جابهجا کنيد.
 2پدال گاز را به آرامی فشار داده و همزمان پدال کالچ را به آهستگی رها کنيد.
 3ترمز دستي را آزاد نمایید.
جهت روشن کردن خودرو در سرباالیی تند (خودروهای مجهز به سیستم کنترل کمکی شروع به حرکت
در سرباالیی)
سیستم کنترل کمکی شروع به حرکت در سرباالیی وجود دارد f( .صفحه )۳۲۴
رانندگي در باران
حين بارندگی ،با دقت رانندگی کنید ،چراکه ديد کاهش يافته ،پنجره ها مه ميگيرند و جاده لغزنده است.
زمانی که بارندگی شروع می شود با دقت رانندگی کنید ،چراکه سطح جاده به شدت لغزنده است.
حين رانندگي در بزرگراه ها در بارش باران با سرعت زیاد رانندگی نکنید ،چراکه اليهاي آب بين الستيکها و سطح
جاده قرار ميگيرد و از عملکرد صحيح فرمان و ترمزها جلوگيري ميکند.
دور موتور حين رانندگي (بجز گيربکس معمولي)
در شرايط زير ،حين رانندگي دور موتور افزايش مييابد .اين حالت به دليل کنترل افزايش دنده يا کاهش دنده
اتوماتيک به دليل شرايط رانندگي است و نشانگر افزايش سرعت ناگهاني نيست.
خودرو ،شيب به سمت باال يا پايين را شناسايي می کند.
زماني که پدال گاز رها شود
حین فعال بودن حالت اسپرت ،پدال ترمز را فشار دهید.
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شرایط رانندگی
رانندگی عادی در شهر

سرعت ثابت حدود 80 km/h
()50mph
رانندگی با سرعت باال
سرعت ثابت حدود 100 km/h
()63mph
رانندگی در جاده های دارای شیب تند یا رانندگی مداوم با سرعت 100 km/h
( )63mphیا بیش تر (رانندگی در مسیر مسابقه و غیره)

زمان درجا کار کردن
موتور
الزم نیست
حدود  ۲۰ثانیه
حدود  ۱دقیقه
حدود  ۲دقیقه

رانندگی با خودرو در کشورهای دیگر
قوانين مربوط به آن کشور را رعایت کرده و از وجود سوخت مناسب اطمينان حاصل نماييد f( .صفحه )۶۹۸

4
رانندگی

آببندی خودروي تويوتاي جديد شما
براي افزايش عمر مفيد خودرو ،توجه به پيشگيريهاي زير توصيه ميشود:
در ( 300km )200 mileاول:
از ترمزگيري ناگهاني خودداري نمایید
در ( 800km )500 mileاول:
از یدک کشیدن تریلر خودداری کنید.
در ( 1000km )600 mileاول:
از رانندگي با سرعت بسيار باال خودداري نماييد.
از گاز دادن ناگهاني خودداري نماييد.
به مدت طوالني با دنده پايين رانندگي نکنيد.
از رانندگي با سرعت ثابت به مدت طوالني خودداري نماييد.
سیستم ترمز دستی نوع کاسه ای داخل دیسک
خودروی شما مجهز به سیستم ترمز دستی نوع کاسه ای داخل دیسک می باشد .این نوع سیستم ترمز نیاز به
تعویض دورهای کفشکهای ترمز یا تعویض کفشک ترمز دستی و /یا کاسه دارد.
برای تعویض کفشکها به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
زمان در جاکار کردن موتور قبل از توقف (مخصوص موتور دیزلی)
برای جلوگیری از صدمه دیدن توربو شارژر ،بالفاصله پس از رانندگی با سرعت باال یا رانندگی در جاده های شیب دار،
اجازه دهید موتور در جا کار نماید.
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نشانگر مصرف سوخت اقتصادی ( ECOخودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا )CVT
محدوده مصرف سوخت اقتصادی و نسبت مصرف سوخت
تیپ A
اقتصادی ( )ECOرا براساس میزان افزایش شتابگیری ارائه
میدهد.
چراغ نشانگر مصرف سوخت اقتصادی
حین شتابگیری با توجه به کاهش مصرف سوخت ،چراغ
نشانگر  ECOروشن می شود.
درصورت شتابگیری بیش از محدوده  ،ECOیا حین توقف
خودرو ،این چراغ نشانگر خاموش میشود.
چراغ نشانگر  ECOاز نظر دسترسی میتواند سفارشیسازی شود.
تنظیمات پیش فرض فعال میباشد f( .صفحه )۱۱۹ ،113
صفحه نمایش محدوده نشانگر ""ECO
صفحه نمایش محدوده نشانگر " "ECOاز نظر دسترسی
در نمایندگی تویوتا سفارشیسازی میشود .تنظیمات پیش
فرض غیرفعال می باشد.
تیپ B
محدوده رانندگی ECO
نسبت رانندگی  ECOبراساس شتابگیری
درصورت شتابگیری بیش تر از محدوده رانندگی ،ECO
سمت راست صفحه نمایش محدوده نشانگر  ECOچشمک
می زند.

در شرایط زیر نشانگر  ECOفعال نمی باشد.
دسته دنده در هر دندهای غیر از موقعیت  Dقرار داشته باشد.
کلید تعویض دنده (درصورت مجهز بودن) فعال باشد.
حالت نرمال و حالت رانندگی ( ECOدرصورت مجهز بودن) انتخاب نشود f( .صفحه )۲۵۴ ،۲۴۱
سرعت خودرو حدود  )80 mph( 130 km/hیا بیش تر باشد.
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پيشگيريهاي زير را مد نظر قرار دهيد.
عدم توجه به موارد زير ميتواند منجر به صدمات جسمي يا حتي مرگ گردد.
جهت استارت زدن خودرو
در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا  ،CVTهمیشه حین توقف با موتور روشن ،پای خود را روی پدال
ترمز نگه دارید .این کار از خزش خودرو به جلو جلوگیری میکند.
جهت راندن خودرو
اگر با محل قرارگيري پدالهاي ترمز و گاز آشنا نيستيد ،و ممکن است پدال ها را اشتباه فشار دهید ،رانندگي نکنيد.
فشردن تصادفی پدال گاز به جاي ترمز منجر به افزايش ناگهاني سرعت و در نتيجه تصادف ميشود.
حين دنده عقب گرفتن ،ممکن است بدن خود را چرخانده و در نتيجه پدالها را اشتباه فشار دهيد .مطمئن
شويد پدالها را به درستي فشارميدهيد.
حتي زماني که فقط اندکي خودرو را جابهجا ميکنيد ،در حالت صحیح رانندگی بنشینید به اين ترتيب
پدالهاي گاز و ترمز را به درستي فشار خواهيد داد.
پدال ترمز را با پاي راست فشار دهيد .فشار پدال ترمز با پاي چپ ،سرعت عکسالعمل در موقعيت اضطراري
را کاهش داده ،منجر به تصادف ميشود.
از رانندگی یا توقف خودرو در نزدیکی (روی) مواد قابل اشتعال خودداری کنید سیستم اگزوز و دود اگزوز
بشدت داغ است .داغی این قطعات ممکن است منجر به آتش سوزی گردد اگر نزدیک (روی) به مواد قابل
اشتعال باشد رانندگي بر روي مواد قابل اشتعال ،یا قرار دادن خودرو بر روی این مواد ممکن است منجر به
آتشسوزيشود.
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پيشگيريهاي زير را مد نظر قرار دهيد
عدم توجه به موارد زير می تواند منجر به صدمات جسمي جدي و حتي مرگگردد.
جهت راندن خودرو
حين رانندگي عادي ،موتور را خاموش نکنيد .خاموش کردن موتور حين رانندگي منجر به از دست دادن کنترل
فرمان و ترمز نميشود ،اما سيستم های کمکی فرمان برقی و ترمز دردسترس نخواهد بود .در نتيجه ترمزگيري
و فرمان دادن سخت شده ،بايد خودرو را به شانه جاده هدایت کرده و در مکاني امن توقف نماييد.
عملکرد درشرايط اضطراري مثل وقتی که حین رانندگی عادی خودرو متوقف نميشود f :صفحه ۶۰۵
حين رانندگي در سراشيبي تند ،از ترمز موتوري (سنگین کردن دنده) براي داشتن سرعت ايمن استفاده نماييد.
استفاده مداوم از ترمزها منجر به داغ کردن ترمزها و از دست دادن تأثير آنها ميگردد f( .صفحه )۲۵۳ ،۲۴۰
حين رانندگي از تنظيم موقعيت غربيلک فرمان ،صندلي ،آينههاي داخلي و بغل خودداري نماييد.
اين کار می تواند منجر به از دست دادن کنترل خودروگردد.
هميشه از بیرون نبودن دستها ،سر و ديگر اعضاي بدن سرنشينان داخل خودرو اطمينان حاصل نماييد.
از رانندگی در جاده های ناهموار خودداری کنید.
این یک خودروی  4WDطراحی شده برای رانندگی در جاده های ناهموار نمی باشد  .اگر ناچار به رانندگی در
جاده های ناهموار هستید ،تمام روش های پیشگیری را مد نظر قرار دهید.
از رانندگی در رودخانه و عبور از آن یا دیگر موانع آبی خودداری نمایید .در غیراینصورت منجر به بروز اتصال
کوتاه در تجهیزات الکتریکی /الکترونیکی شده و منجر به وارد شدن صدمه به موتور یا دیگر آسیب های جدی به
خودرو می گردد.
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پيشگيريهاي زير را مد نظر قرار دهيد.
عدم توجه به موارد زير ميتواند منجر به صدمات جسمي يا حتي مرگ گردد.
حين رانندگي در جادههاي لغزنده
ترمزگيري ،گاز دادن و فرمان گیری ناگهاني ميتواند منجر به لغزش الستیک و کاهش توانایی راننده در کنترل
خودرو گردد.
گاز دادن ناگهاني ،ترمز موتوري به دليل تغيير دنده يا تغييرات دور موتور ميتوانند منجر به لغزيدن خودرو
گردند.
پس از رانندگي در چاله آب ،آرام پدال ترمز را فشارداده ،از عملکرد صحيح ترمزها اطمينان حاصل نماييد.
درصورتی که لنتهای ترمز خیس باشند ،از عملکرد صحيح ترمز جلوگيري ميکنند .اگر فقط لنتهای ترمز يک
سمت خيس شده است و به درستي کار نميکند ،فرمانگیری تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
حين تعويض دنده
در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا  ،CVTاز حرکت خودرو به سمت عقب حين قرار داشتن دسته
دنده در وضعيت رانندگي يا از حرکت خودرو رو به جلو حين قرار داشتن دسته دنده در دنده عقب  Rجلوگيري
نماييد.
اين کار منجر به خاموش کردن ناگهاني موتور يا ترمزگيري و فرمانگیری ضعيف و در نتيجه تصادف يا صدمه
ديدن خودرو ميگردد.
در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا  ،CVTحين حرکت خودرو از تغيير وضعيت به موقعیت پارک ،P
خودداري نماييد.
اين کار منجر به صدمه ديدن گيربکس و درنتيجه از دست دادن کنترل خودرو ميگردد.
حین حرکت رو به جلو از تغییر وضعیت به دنده عقب  Rخودداری نمایید:
اين کار منجر به صدمه ديدن گيربکس شده و می تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو شود.
حين حرکت خودرو به سمت عقب از قرار دادن دنده در حالت ( Dخودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک
یا  )CVTيا دنده ( 1خودروهاي مجهز به گيربکس معمولي) خودداري نماييد .این کار منجر به صدمه دیدن
گیربکس شده و ممکن است منجربه ازدست دادن کنترل خودرو گردد.
حين حرکت خودرو ،تغيير وضعيت به دنده خالص  Nمنجر به جدا شدن موتور از گيربکس ميگردد .حين قرار
داشتن دنده درحالت خالص  ، Nترمز موتوري وجود ندارد.
در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا  ،CVTمراقب باشيد حين فشردن پدال گاز ،دسته دنده را جابهجا
نکنيد .جابهجا کردن دنده به هر دنده اي بجز پارک  Pيا خالص  Nمنجر به افزايش شديد سرعت خودرو و در
نتيجه تصادف و بروز صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ ميگردد.
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در صورت شنيدن صداي جيغ و کشيدگي (نشانگر سایش لنتهای ترمز)
دراولين فرصت ممکن لنتهای ترمز را در نمايندگي مجاز تويوتا بازرسي نماييد.
در صورت عدم تعويض لنتها در زمان الزم ،روتور صدمه ميبيند.
*
2
غیر از کشورهای  ،* 1 GCCعراق ،اردن ،لبنان ،لیبی ،* 2سودان  ،سوریه و یمن
رانندگي حین سایش بيش از حد لنتهای ترمز و/یا ديسکهای ترمز بسيار خطرناک است.
مخصوص کشورهای  ،* 1 GCCعراق ،اردن ،لبنان ،لیبی ،*2سودان ،* 2سوریه و یمن
ترمزهای جلو :سطح مناسب سایش دیسک و لنت ترمز باعث چسبندگی ترمزهای جلو می گردد.
درنتیجه دیسک ها با سرعت بیش تری نسبت به دیسک های ترمز معمولی سایش می یابند .بنابراین نمایندگی
تویوتا توصیه می کند درصورت تعویض لنت های ترمز ،ضخامت دیسک ها را اندازه گیری نمایید.
رانندگی حین سایش بیش از حد لنت ترمزها و /یا دیسک ترمزها بسیار خطرناک است.
 : * 1عربستان سعودی ،کشور پادشاهی عمان ،بحرین ،امارات متحده عربی ،قطر ،کویت
 : *2خودروهای مجهز به موتور 2AR-FE
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حين توقف خودرو
از گاز دادن به موتور خودداري نماييد.
در صورت قرار داشتن خودرو در هر دندهاي به جز پارک ( Pخودروهای مجهز به گيربکس اتوماتیک یا  )CVTيا
خالص  ،Nخودرو به طور ناگهانی شتاب گرفته و منجر به تصادف ميشود.
براي پيشگيري از تصادف به دليل خزش خودرو ،هميشه حين روشن بودن موتور ،پدال ترمز را فشار داده،
درصورت لزوم ترمز دستي را درگیر کنيد.
در صورت توقف خودرو در شيب ،براي جلوگيري از تصادف به دليل حرکت خودرو به جلو يا عقب ،هميشه پدال
ترمز را فشار داده و ترمز دستي را محکم درگير نماييد.
از دادن گاز بيش از حد به موتور یا باال بردن دور موتور خودداري نماييد.
باال بردن دور موتور حين توقف خودرو ميتواند منجر به داغ شدن بيش از حد سيستم اگزوز و در نتيجه آتش
گرفتن مواد قابل احتراق اطراف خودرو گردد.

4
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حين پارک خودرو
حين قرار داشتن خودرو در نور آفتاب از قرار دادن عينک ،فندک ،اسپري يا قوطي نوشابه درون خودرو اجتناب
نماييد.
اين کار منجر به عواقب زير خواهد شد:
ممکن است گاز فندک يا اسپري نشت کرده ،منجر به آتش سوزي گردد.
دماي باالي داخل خودرو ميتواند منجر به تغيير شکل مواد پالستيکي ،عینک و لنزهاي پالستیکی گردد.
قوطي نوشابه ممکن است بترکد ،منجر به ریختن مایع درون خودرو شده و همچنين ميتواند در قطعات
الکتريکي خودرو اتصالي ايجاد کند.
فندک ها را در خودرو جا نگذارید .اگر فندک درون جعبه داشبورد يا کف خودرو باشد ،ممکن است حين قرار
دادن وسايل یا تنظیم صندلی تصادفاْ روشن شده و منجر به آتش سوزيگردد.
از اتصال دیسک های چسبی به شيشه ها یا شیشه جلو خودداري نماييد .از قرار دادن خوشبو کننده هوا روي
جلو داشبورد يا جعبه داشبورد خودداري نماييد .دیسک های چسبی یا قوطی ها ميتوانند همانند لنز عمل
کرده ،منجر به آتش سوزي درون خودرو شوند.
اگر شيشههاي منحني با الیه های همانند صفحات نقرهاي رنگ پوشانده شده اند ،از باز گذاشتن درب يا شيشه
خودداري نماييد .نور انعکاسی خورشيد ميتواند منجر به این شود که شيشهها همانند لنز عمل کرده ،منجر
به آتشسوزي گردد.
همواره ترمز دستی را درگیر کرده ،دسته دنده را در موقعیت پارک ( Pخودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک
یا  )CVTقرار داده ،موتور را خاموش کرده و خودرو را قفل نمایید .حین روشن بودن موتور ،خودرو را ترک
نکنید.
حين روشن بودن موتور يا بالفاصله پس از خاموش کردن موتور از دست زدن به لولههاي اگزوزخودداري نماييد.
اين کار منجر به سوختگي شديد ميگردد.
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حين استراحت درون خودرو
هميشه موتور را خاموش کنيد .در غير اين صورت ،ممکن است تصادفي دسته دنده را جابهجا کرده يا پدال گاز را
فشار دهيد و درنتيجه منجر به تصادف شده يا می تواند به دلیل داغ شدن بيش از حد موتور منجر به آتش سوزی
گردد .عالوه بر اين ،اگر خودرو در مکاني با تهويه نامناسب پارک شده باشد ،ممکن است دود اگزوز جمع شده و
وارد خودرو شود که می تواند منجر به صدمات بسيار جدي جسمی يا حتي مرگ گردد.
حين ترمزگيري
حين خيس بودن ترمزها ،با دقت بيشتري برانيد.
زماني که ترمزها خيس هستند ،مسافت ترمزگيري افزايش مييابد و ميتواند منجر به عملکرد متفاوت ترمزهاي
يک سمت خودرو با سمت ديگر شود .همچنين ممکن است ترمزدستی نتواندخودرو را به طور ایمن نگه دارد.
اگرنیروی کمکي ترمز عمل نميکند ،از حرکت با فاصله کم با ديگر خودروها اجتناب کرده و از رانندگي در
سربااليي يا پيچهاي تند که نياز به ترمزگيري دارند خودداري نماييد.
در اين شرایط ،هنوز ترمزگيري ممکن است ،اما پدال ترمز بايد محکمتر از معمول فشار داده شود .همچنين،
مسافت ترمزگيري افزايش مييابد .بالفاصله ترمزها را تعمير نماييد.
اگر موتور خاموش است  ،از پمپ کردن ترمز خودداری نمایید.
هر بار که پدال ترمز را فشار می دهید ،اندکی از نیروی کمکی ترمزها استفاده میشود.
سیستم ترمز شامل دو سیستم هیدرولیک جداگانه است؛ اگر یکی از سیستمها عمل نکند ،سیستم دیگر هنوز
در حال عملکرد است .در این حالت ،پدال ترمز باید محکمتر از معمول فشرده شده و فاصله ترمزگیری نیز
افزایش یابد.
بالفاصله ترمزها را تعمیر نمایید.
درصورت گیر کردن خودرو (مدل های )4WD
درصورتیکه هرکدام از الستیک ها در هوا معلق می باشد یا خودرو در شن یا گل گیر کرده است ،از هرزگردی
بیش از اندازه چرخها خودداری نمایید زیرا منجر به صدمه دیدن قطعات محرکه یا خزش خودرو به جلو یا عقب
ودرنتیجه باعث تصادف می گردد.
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توجه
حين رانندگي
حين رانندگي از فشار همزمان پدال ترمز و گاز خودداري نماييد ،چرا که این کار نیروی محرک را محدود
ميکند.
گیربکس اتوماتیک یا CVT
از فشار پدال گاز يا پدال گاز و پدال ترمز با هم برای نگه داشتن خودرو روی شیب خودداري نماييد.
گیربکس معمولی
فقط زماني دنده را تعويض کنيد که پدال کالچ را کام ً
ال فشرده باشيد .پس از تعويض دنده ،از رها کردن
ناگهاني پدال کالچ خودداري نماييد .اين کار منجر به صدمه ديدن کالچ ،گيربکس و دنده ها ميشود.
براي جلوگيري از صدمه ديدن کالچ موارد زير را مد نظر قرار دهيد.
حين رانندگي پاي خود را بر روي پدال کالچ قرار ندهيد.
اين کار منجر به صدمه ديدن کالچ ميشود.
برای شروع به حرکت و حرکت رو به جلو از دنده  1استفاده کنید.
در غیر اینصورت اين کار منجر به صدمه ديدن کالچ ميشود.
از پدال کالچ براي نگه داشتن خودرو روي سربااليي استفاده نکنید.
در غیر اینصورت اين کار منجر به صدمه ديدن کالچ ميشود.
هنگامی که خوردو درحال حرکت است دسته دنده را در دنده عقب  Rقرار ندهید .این کار منجر به صدمه
دیدن کالچ ،گیربکس و دندهها میشود.
حين پارک خودرو (خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا )CVT
هميشه دنده را در پارک  Pقرار دهيد .عدم توجه به اين مورد حين فشار تصادفي پدال گاز منجر به حرکت خودرو
به جلو يا افزایش سرعت ناگهانی خودرو ميگردد.
از صدمه زدن به قطعات خودرو اجتناب نماييد.
از چرخاندن کامل غربيلک فرمان در یک جهت و نگه داشتن درهمان حالت به مدت طوالنی خودداري نماييد.
اين کار منجر به صدمه ديدن موتور فرمان با نیروی کمکی ميشود.
حين رانندگي روي دست اندازهاي جاده ،تا جاي ممکن آهسته برانيد تا از صدمه ديدن چرخها ،زير خودرو
و ديگر قطعات جلوگيري شود.
موتورهای دیزلی :بالفاصله پس از رانندگی با سرعت باال یا رانندگی در سرباالیی ،اجازه دهید موتور درجا کار
نماید .پس از خنک شدن توربو شارژ ،موتور را خاموش نمایید .درغیر این صورت منجر به صدمه دیدن توربو
شارژ می شود.
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در صورت پنچر شدن حين رانندگي
الستيک پنچر يا صدمه ديده ميتواند منجر به رخداد شرايط زير گردد .غربيلک فرمان را محکم گرفته و به تدریج
پدال ترمز را فشار دهيد تا سرعت خودرو کاهش يابد.
ممکن است کنترل خودرو سخت باشد.
صداي غيرعادي از خودرو شنیده می شود و خودرو می لرزد.
خودرو به طور غير عادي به يک سمت کشيده شود.
اطالعات مربوط به عملکرد در صورت پنچر شدن ( fصفحه )644
رانندگي در جاده آب گرفته
از رانندگي بر روي جاده هاي آب گرفته پس از بارندگي شديد خودداري نماييد .اين کار منجر به وارد آمدن
صدمات جدی زیر به خودرو ميگردد:
متوقف شدن موتور
بوجود آمدن اتصال کوتاه در قطعات الکتريکي
صدمه ديدن موتور به دليل آب گرفتگی
در صورتي که در جاده آب گرفته رانندگي ميکنيد و خودرو آب گرفته است ،از نمايندگي مجاز تويوتا بخواهيد
که موارد زير را کنترل کند:
عملکرد ترمز
تغيير کيفيت و کميت روغن های مورد استفاده در موتور ،مانند روغن گیربکس ،روغن ترانسفر (مدل های
 ،)4WDروغن دیفرانسیل عقب (مدلهای  )4WDو غیره.
شرايط روانکاري برای میل گاردان (مدل های  ،)4WDبلبرينگها و اتصاالت سيستم تعليق (در جای ممکن)
و عملکرد تمامي اتصاالت ،بلبرينگها و غيره
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بار و محفظه بار
براي اطالع از پیشگیری های مرتبط با بارگيري ،ظرفیت محفظه بار و بار ،اطالعات زير را در نظر بگیرید:
هشدار
چيزهايي که نبايد درون محفظه بار قرار داده شود
بارگيري اجسام زیر در محفظه بار ميتواند منجر به آتش سوزي گردد:
ظروف محتوي بنزين
قوطی آرسول ()Aerosol
پيشگيريهاي مرتبط با بارگيري
پيشگيريهاي زير را در نظر بگیرید:
عدم توجه به موارد زير می تواند از فشار دادن صحيح پدال ها جلوگيري کرده ،ديد راننده را مسدود نموده يا منجر
به برخورد اجسام به راننده و سرنشينان ،در نتيجه تصادف گردد.
تا جاي ممکن بارها و وسايل را درون محفظه بار قرار دهيد.
از چیدن اشیاء در محفظه بار باالتر از پشتی صندلی ها خودداری نمایید.
از قرار دادن بار و وسايل در مکانهاي زير خودداري نماييد:
روي پاي راننده
جلوي پاي سرنشين جلو يا صندلي هاي عقب (حين قرار دادن اجسام)
روي پوشش محفظه بار (درصورت مجهز بودن)
روي جلو داشبورد
روي داشبورد
تمام وسايل را در اتاق سرنشین خودرو محکم کنيد.
حين تا کردن صندليهاي عقب ،اجسام بلند را مستقيماً پشت صندليهاي جلو قرار ندهيد.
هرگز به کسي اجازه ندهيد در محفظه بار بنشیند .این محل برای سرنشینان طراحی نشده است .آن ها باید در
صندلی خود نشسته و کمربند ایمنی را محکم ببندند .در غیر اینصورت ،درصورت ترمز ناگهانی ،تغییر مسیر
ناگهانی یا بروز تصادف ،باعث آسیبهای جسمی جدی یا حتی مرگ می شود.
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هشدار

توجه
بارگیری در قسمت حملکننده بار سقفی (درصورت مجهز بودن)
از خراشیده شدن سطح سان روف (درصورت مجهز بودن) جلوگیری نمایید.

4
رانندگی

بار و توزيع آن
از بارگيري بيش از حد درون خودرو خودداري نماييد.
از قرار دادن بارها به صورت نامتعادل خودداري نماييد.
بارگيري نادرست ممکن است منجر به سخت شدن فرمان گیری يا کنترل ترمز و در نتيجه صدمات
جسمي جدي يا حتي مرگگردد.
بارگیری در حمل کننده بار سقفی (درصورت مجهز شدن)
پیشگیری های زیر را مد نظر قرار دهید:
بارها را به گونه ای قرار دهید که وزن آن ها بطور مساوی بین محورهای جلو و عقب توزیع شود.
درصورت بارگیری بارهای بلند یا عریض ،هرگز طول یا عرض کلی خودرو را افزایش ندهید ( fصفحه )۶۸۰
پیش از رانندگی ،از محکم بسته بودن بارها در حملکننده بار سقفی مطمئن شوید.
بارگیری بار در قسمت حملکننده بار سقفی ،باعث افزایش مرکز ثقل خودرو می شود .از افزایش سرعت،
شروع به حرکت ناگهانی ،فرمانگیری سریع ،ترمزهای ناگهانی یا حرکت (مانور) ناگهانی خودداری
نمایید ،درغیراینصورت باعث از دست دادن کنترل یا واژگون شدن خودرو به دلیل عملکرد نادرست
خودرو و درنتیجه آسیبهای جسمی جدی یا حتی مرگ میشود.
درصورت رانندگی در مسافت های طوالنی ،جاده های ناهموار ،یا با سرعت باال ،خودرو را متوقف کرده و
از قرار داشتن بارها در جای خود مطمئن شوید.
وزن بارها در قسمت حمل کننده بار سقفی نباید بیشتر از  )187.4 Ib( 85 kgباشد.
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يدک کشيدن تريلر (به جز کشور آفریقای جنوبی)
تويوتا يدک کشيدن تريلر با خودرو را توصيه نميکند ،همچنين تویوتا نصب يدک کش يا استفاده از نگه
دارنده یدک کش براي حمل ويلچر ،اسکوتر ،دوچرخه و غيره را توصيه نميکند .خودروی شما براي يدک
کشيدن يا براي نصب نگه دارنده یدک کش حمل اجسام طراحي نشده است.

ظرفیت یدک کش0kg )0Ib( :
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يدک کشيدن تريلر (مخصوص کشور آفریقای جنوبی)
خودروی شما بعنوان خودروی حمل سرنشین طراحی شده است .یدک کشیدن تریلر تأثیر بدی بر
روی قابلیت هدایت خودرو ،عملکرد ،ترمزگیری ،حفظ تعادل و مصرف سوخت خودرو دارد .ایمنی و
رضایتمندی شما به استفاده مناسب از تجهیزات و انجام رفتارهای آگاهانه در رانندگی بستگی دارد.
جهت حفظ ایمنی خود و دیگران ،از بارگیری بیش از اندازه خودرو یا تریلر خودداری نمایید.
برای یدک کشیدن ایمن تریلر ،مراقبت زیادی انجام داده و خودرو را با توجه به مشخصات تریلر و شرایط
عملکردی آن برانید.
گارانتی شرکت تویوتا شامل صدمه دیدن یا نقص بوجود آمده در خودرو بدلیل یدک کشیدن تریلر با
اهداف تجاری نمی شود.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تجهیزات اضافی مانند کیت های یدک کشی و غیره با نمایندگی مجاز تویوتا
تماس بگیرید.
محدودیتهای وزن

تویوتا استفاده از پایه و نگه دارنده شرکت تویوتا را برای خودرو شما توصیه میکند .دیگر محصوالت از نوع مناسب
و دارای کیفیت قابل رقابت نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

رانندگی

ظرفیت یدک کشیدن مجاز( GVM ،وزن ناخالص خودرو)( MPAC ،حداکثر ظرفیت مجاز اکسل) ،و مقدار بار مجاز
روی میله کشش را قبل از یدک کشیدن بررسی نمایید f( .صفحه )۶۸۱
پایه /نگهدارنده یدککش

4
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اتصال چراغ های تریلر
درصورت نصب چراغ های تریلر توصیه می شود با نمایندگی مجاز تویوتا مشورت نمایید .زیرا نصب نادرست باعث
صدمه دیدن چراغهای خودرو میگردد .حین نصب چراغهای تریلر مطابق با قوانین کشور خود اقدام نمایید.
نکات مهم مرتبط با بارگیری تریلر
وزن کلی تریلر و بار مجاز روی میله کشش
وزن کلی تریلر
وزن خود تریلر به اضافه بار تریلر باید حداکثر ظرفیت یدک
کشیدن باشد.
افزایش وزن تریلر از حد مجاز خطرناک می باشد.
( fصفحه )۶۸۱
درصورت یدک کشیدن تریلر ،از اتصال دهنده یا تثبیت
کننده اصطکاک (وسیله کنترل نوسان) استفاده نمایید.
بار مجاز روی میله کشش
بار تریلر را طوری قرار دهید که بار روی میله کشش بیش از
 )55.1 Ib( 25 kgیا  %4ظرفیت یدککش باشد .از افزایش
بار غیرمجاز روی میله کشش بیش از میزان مشخص شده
خودداری نمایید f( .صفحه )۶۸۱

 .4-1پیش از رانندگی 215
برچسب مشخصات (برچسب سازنده خودرو)
وزن ناخالص خودرو
وزن راننده ،سرنشینان ،بار ،نگهدارنده ،یدککش ،وزن خالص خودرو و بار روی میله کشش نباید بیشتر از وزن
ناخالص خودرو یعنی بیشتر از  )220.5 Ib( 100 kgباشد ،افزایش وزن ناخالص خودرو از حد مجاز خطرناک است.
حداکثر ظرفیت مجاز اکسل عقب
وزنی که اکسل عقب می تواند تحمل کند نباید بیشتر از حداکثر ظرفیت مجاز اکسل یعنی تا %15یا بیشتر باشد.
افزایش حداکثر ظرفیت مجاز اکسل عقب بیش از حد مجاز خطرناک است.
مقدار ظرفیت یدککشی ناشی از انجام تست در سطح دریا است .توجه داشته باشید که خروجی موتور و ظرفیت
یدککشی در ارتفاع از سطح دریا کاهش مییابد.
تیپ B
تیپ A
4
رانندگی

هشدار
درصورتیکه بارگیری بیش از میزان مجاز روی اکسل یا وزن ناخالص خودرو بیش از میزان مجاز باشد.
از افزایش دادن سرعت بیش از حد مجاز مشخص شده برای یدک کشیدن تریلر در زمان آببندی یا 100 km/h
( )62 mphخودداری نمایید .هرکدام که کمتر باشد.
درغیر اینصورت منجر به بروز تصادف و آسیبهای جسمی جدی یا حتی مرگ میگردد.
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موقعیت نصب پایه ،نگه دارنده و توپی نگه دارنده یدک کش
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546 mm (21.5 in.)			
550 mm (21.7 in.)			
551 mm (21.7 in.)			
583 mm (23.0 in.)			
602 mm (23.7 in.)			
609 mm (24.0 in.)			
713 mm (28.1 in.)			
765 mm (30.1 in.)			
10.89 mm (42.9 in.)		
837 mm (33.0 in.)			
662 mm (26.1 in.)			
629 mm (24.8 in.)			
568 mm (22.4 in.)			
515 mm (20.3 in.)			
501 mm (19.7 in.)

453 mm (17.8 in.)
432 mm (17.0 in.)
320 mm (12.6 in.)
315 mm (12.4 in.)
72 mm (2.8 in.)
72 mm (2.8 in.)
67 mm (2.6 in.)
45 mm (1.8 in.)
40 mm (1.6 in.)
27 mm (1.1 in.)
1 mm (0.04 in.)
108 mm (4.3 in.)
375mm (14.8 in.)*
* : وزن ناخالص خودرو
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مشخصات الستیک
فشار باد الستیک را تا )bar, 3psiیا  20.0kPa (0.2 kgf/Cm2را بیشتر از مقدار توصیه شده حین یدک کشیدن
افزایش دهید f( .صفحه )۶۹۶
فشار باد الستیکهای تریلر رابا توجه به وزن کلی تریلر و مقدار توصیه شده توسط سازنده تریلر افزایش دهید.
برنامه آببندی خودرو
تویوتا توصیه می کند در  800kmاولیه در خودروهایی که بخش انتقال نیروی جدید نصب شده است جهت یدک
کشیدن تریلر نباید مورد استفاده قرار گیرد.
بررسیهای ایمنی قبل از یدک کشیدن
حداکثر محدودیت بارگیری برای پایه ،نگهدارنده و توپی نگهدارنده یدککش را کنترل و بررسی نمایید .این مقدار
نباید پیش از حداکثر مجاز باشد .به خاطر داشته باشید که وزن اتصالدهنده تریلر به مقدار بار خودرو اضافه میشود.
همچنین از قرار داشتن وزن بار خودرو در محدوده مجاز اطمینان حاصل نمایید f( .صفحه )۲۱۴
از ایمنی بارگیری تریلر مطمئن شوید.
اگر ترافیک پشت خودرو از طریق آینههای خودرو قابل دیدن نباشد ،آینههای بغل تکمیلی را نیز به خودرو اضافه
نمایید .بازوی باز شده این آینهها را در دو طرف خودرو تنظیم کنید بطوریکه آنها حداکثر محدوده دید را در
پشت خودرو ارائه نمایند.
تعمیر و نگهداری
هنگام استفاده از خودرو برای یدک کشیدن ،با توجه به اضافه بار بیش از اندازه روی خودرو در مقایسه با رانندگی
عادی ،برنامه تعمیر و نگهداری را در دفعات بیشتری انجام دهید.
پس از یدک کشیدن حدود  ، (600miles) 1000 kmتمام پیچ های توپی نگهدارنده و پایه را آچارکشی کنید.
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توجه
در صورتیکه تقویتکننده سپر عقب از آلومینیوم باشد
مطمئن شوید که قسمت پایه فوالدی در تماس مستقیم با این محدوده نباشد.
درصورت تماس فوالد و آلومینیوم ،واکنش مشابه با خوردگی ایجاد میشود که باعث ضعیف شدن محل اتصال
و صدمه دیدن آن میشود .حین اتصال پایه فوالدی از یک بازدارنده زنگزدگی در قسمتهای اتصال استفاده
نمایید.
نحوه هدایت
در خودرو شما عملکرد یدک کشیدن تریلر بهگونهای متفاوت انجام میشود .جهت جلوگیری از بروز تصادف ،آسیبهای
جسمی جدی و یا مرگ هنگام یدک کشیدن موارد زیر را به خاطر داشته باشید:
بررسی اتصاالت بین تریلر و چراغ ها
قبل از شروع مجدد به رانندگی ،مسافت کوتاهی را طی کنید خودرو را متوقف کرده و عملکرد اتصاالت بین تریلر
و چراغ ها را کنترل و بررسی نمایید.
رانندگی کردن با تریلر متصل شده
در هنگام نیاز به دور زدن ،توقف یا حرکت با دنده عقب با تریلر متصل شده ،آن را در محدودهای بدون عبور و
مرور یا با ترافیک سبک انجام دهید.
هنگام حرکت با دنده عقب با تریلر متصل شده ،قسمتی از غربیلک فرمان را که نزدیک تر به خودتان است رامحکم
گرفته و جهت حرکت عقربههای ساعت بچرخانید تا تریلر به سمت چپ حرکت کند یا خالف حرکت عقربههای
ساعت بچرخانید تا تریلر به سمت راست حرکت کند .برای جلوگیری از بروز خطا در فرمانگیری ،همواره غربیلک
فرمان را در فواصل کوتاه بچرخانید .از شخصی به عنوان راهنما در هنگام حرکت با دنده عقب برای کاهش احتمال
تصادف کمک بگیرید.
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افزایش فاصله بین خودروها
درصورت رانندگی با سرعت ) ،10 km/h (6 mphفاصله بین شما و خودروی جلویی باید برابر یا بیش از مجموع
طول خودرو و تریلر روی هم باشد .از ترمزگیری ناگهانی که باعث سرخوردن خودرو میشود خودداری نمایید.
درغیراینصورت ،کنترل خودرو را ممکن است بویژه هنگام رانندگی روی جادههای خیس یا لغزنده از دست بدهید.
افزایش سرعت ناگهانی /فرمانگیری /دور زدن
انجام فرمانگیری سریع هنگام یدک کشیدن منجر به بروز برخورد تریلر با خودرو شما می شود.
قبل از دور زدن سرعت را کاهش داده و برای جلوگیری از ترمزگیری ناگهانی به آرامی و با دقت دور بزنید.
نکات مهم مرتبط با دور زدن
هنگام دور زدن چرخهای تریلر نزدیکتر به قسمت داخلی دایره پیچ نسبت به چرخهای خودرو حرکت میکند.
برای انجام این کار ،دایره دور زدن را بزرگتر از زمان دور زدن نرمال در نظر بگیرید.
نکات مهم مرتبط با حفظ تعادل خودرو
پایداری خودرو هنگام حرکت روی سطح جادههای ناهموار و وزش شدید باد در جهت مخالف تحت تأثیر قرار دارد.
خودرو ممکن است در اثر عبور اتوبوس یا کامیونهای بزرگ دچار حرکت نوسانی شود .هنگام عبور از کنار این
خودروها بخش انتهایی خودروی خود را کنترل و بررسی نمایید .به محض روی دادن چنین حالتی ،بالفاصله سرعت
خودرو را با فشار دادن آهسته پدال ترمز کاهش دهید.
هنگام ترمزگیری همواره فرمان را در جهت مستقیم قرار دهید.
عبور از کنار خودروهای دیگر
مجموع کل طول خودروی خود و تریلر را در نظر گرفته و قبل از تغییر الین از فاصله مناسب بین خودروها مطمئن
شوید.
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مشخصات گیربکس
خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک
برای حفظ راندمان ترمز موتور ،حین استفاده از ترمز موتور از گیربکس در موقعیت  Dاستفاده نکنید .در حالت ،S
موقعیت محدوده تعویض دنده گیربکس باید در دنده  4یا دنده پایینتر باشد f( .صفحه )۲42
خودروهای مجهز به گیربکس CVT
برای حفظ راندمان ترمز موتور ،حین استفاده از ترمز موتور از گیربکس در موقعیت  Dاستفاده نکنید .در گیربکسهای
 ۷سرعته اسپرت با تعویض دنده ترتیبی موقعیت دنده باید در دنده  4یا دندهپایینتر باشد f( .صفحه )۲۵۶
خودروهای مجهز به گیربکس معمولی
برای حفظ راندمان ترمز موتور وعملکرد شارژ سیستم ،هنگام استفاده از ترمز موتور از موقعیت دنده  4يا
دنده سبک تر برای موتور  2AD-FTVو موقعیت دنده  5با دنده سبکتر برای موتور  3ZR-FEاستفاده نکنید.
( fصفحه )۲۶۱
درصورت داغ شدن موتور
یدک کشیدن تریلر بارگیری شده در جادههای طوالنی با شیب زیاد ،درجه حرارت موتور را به میزان (85ْ F) 30ْ C
افزایش می دهد و درنتیجه موتور داغ میشود ،اگر گیج درجه حرارت مایع خنککننده موتور ،داغ شدن موتور را
نشان دهد ،بالفاصله سیستم تهویه مطبوع (ایرکاندیشن) را خاموش کرده و از جاده خارج شوید و خودرو را در محل
امنی متوقف کنید f( .صفحه )۶۷۱
پارک کردن خودرو
همواره از بلوک مانع زیر چرخهای همخودرو و هم تریلر استفاده نمایید .ترمز دستی را محکم درگیر کرده و دسته
دنده را در موقعیت پارک  Pدر خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک و  CVTو دنده  1یا دنده عقب  Rدر
خودروهای مجهز به گیربکس معمولی قرار دهید.
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هشدار

توجه
چراغ های تریلر را بصورت دستی (غیراستاندارد) متصل نکنید.
اتصال دستی (غیراستاندارد) چراغهای تریلر باعث صدمه دیدن و بوجود آمدن نقص در سیستم برق خودرو میشود.
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تمام دستورالعملهای توضیح داده شده در این بخش را انجام دهید.
در غیراینصورت باعث بروز تصادف ودرنتیجه آسیبهای جسمی جدی و مرگ میشود.
پيشگيريهاي مرتبط با یدک کشیدن تریلر
هنگام یدک کشیدن ،مطمئن شوید که هیچکدام از وزنها از حد مجاز باالتر نباشد f( .صفحه )۲۱۴
جلوگیری از بروز تصادف یا آسیب جسمی
هنگام یدک کشیدن تریلر ،از سیستم کروز کنترل (درصورت مجهز بودن) استفاده نکنید.
سرعت خودرو هنگام یدک کشیدن
حداکثر سرعت مجاز (قانونی) را برای یدک کشیدن تریلر در نظر بگیرید.
قبل از حرکت در سرازیری یا شیبهای طوالنی
سرعت را کاهش داده و موقعیت دسته دنده را در دنده سنگین قرار دهید .با اینوجود ،هرگز حین حرکت در
سرازیری یا جادههای با شیب طوالنی موقعیت دسته دنده را بطور ناگهانی در دنده سنگین قرار ندهید.
عملکرد پدال ترمز
از فشار دادن و نگه داشتن پدال ترمز به مدت طوالنی خودداری کنید ،درغیراینصورت باعث داغ شدن ترمزها و
کاهش تأثیر عملکرد ترمزگیری میشود.
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سوئيچ موتور (خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند)
استارت زدن موتور
خودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتيک یا ( CVTموتور بنزینی)
 1درگير بودن ترمز دستي را کنترل نماييد.
 2قرار داشتن دسته دنده در پارک  Pرا کنترل نماييد
 3پدال ترمز را محکم فشار دهيد.
 4سوئيچ موتور را در موقعيت استارت " "STARTقرار داده و موتور را استارت بزنيد.
خودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتیک (موتور دیزلی)
 1درگيربودن ترمز دستي را کنترل نماييد
 2قرار داشتن دسته دنده در پارک  Pرا کنترل نماييد.
 3پدال ترمز را محکم فشار دهيد.
 4سوئيچ خودرو را در موقعیت روشن " "ONقرار دهید.
روشن می شود.
چراغ نشانگر
 ،سوئیچ خودرو را در موقعیت " "STARTقرار داده و موتور را
 5پس از خاموش شدن چراغ نشانگر
استارت بزنید.
خودروهاي مجهز به گيربکس معمولی (موتور بنزینی)
 1درگيربودن ترمز دستي را کنترل نماييد.
 2قرار داشتن دسته دنده در دنده خالص ( )Nرا کنترل نماييد.
 3پدال کالچ را محکم فشار دهيد.
 4سوئيچ موتور را در موقعيت استارت " "STARTقرار داده و موتور را استارت بزنيد
خودروهاي مجهز به گيربکس معمولی (موتور دیزلی)
 1درگيربودن ترمز دستي را کنترل نماييد.
 2قرار داشتن دسته دنده در دنده خالص ( )Nرا کنترل نماييد.
 3پدال کالچ را محکم فشار دهيد.
 4سوئيچ خودرو را در موقعیت روشن " "ONقرار دهید.
روشن می شود.
چراغ نشانگر
 ،سوئیچ خودرو را در موقعیت " "STARTقرار داده و موتور را استارت
 5پس از خاموش شدن چراغ نشانگر
بزنید.
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تغيير موقعیت سوئيچ موتور
قفل “”LOCK
غربيلک فرمان قفل شده و سوئيچ را ميتوانيد خارج نماييد
(خودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتیک یا  : CVTحین قرار
داشتن دسته دنده در موقعیت  ،Pسوئیچ را میتوانید خارج
نمایید).
تجهيزات جانبي ""ACC
برخي تجهيزات الکتريکي همانند سيستم صوتي قابل استفاده
هستند.
روشن ""ON
تمام تجهيزات الکتريکي قابل استفاده هستند
استارت ""START
موقعيت استارت زدن موتور
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چرخاندن سوئیچ از موقعیت تجهیزات جانبی " "ACCبه موقعیت ""LOCK
 1دسته دنده را در موقعیت پارک ( Pخودروهای مجهز به

گیربکس اتوماتیک یا )CVT
یا دنده خالص ( Nخودروهای مجهز به گیربکس معمولی) قرار
دهید f( .صفحه )۲۶۱ ،۲۵۲ ،239
 2سوئیچ خودرو را به داخل فشار داده و آن را به موقعیت
" "LOCKبچرخانید.

اگر موتور روشن نميشود
ممکن است سيستم ايموباليزر موتور غير فعال نشده باشد ( fصفحه )89
با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
اگر قفل غربيلک فرمان باز نميشود
حين استارت زدن موتور ،ممکن است سوئيچ در موقعيت
“ ”LOCKگير کند .براي آزاد کردن ،حين حرکت آرام غربيلک
فرمان به راست و چپ ،سوئيچ را بچرخانيد.
عملکرد يادآوری سوئيچ
اگر حين قرار داشتن سوئيچ موتور در وضعيت " "LOCKيا تجهيزات جانبي “ ”ACCدرب سمت راننده باز شود ،آژير
به صدا در آمده ،برداشتن سوئيچ را به شما يادآوري ميکند.
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هشدار
حين استارت زدن موتور
هميشه وقتی روي صندلي راننده نشسته اید موتور را استارت بزنيد .از فشار دادن پدال گاز حين استارت زدن
موتور تحت هر شرایطی خودداري نماييد.
اين کار ممکن است منجر به تصادف ،در نتيجه صدمات جسمي جدي يا حتي مرگگردد.
هشدار حین رانندگی
هنگام رانندگی سوئیچ را در موقعیت " "LOCKقرار ندهید .اگر حین حرکت خودرو ،در حالت اضطراری مجبورید
سوئیچ را در موقعیت خاموش  OFFقرار دهید ،سوئیچ را به تجهیزات جانبی " "ACCبچرخانید تا موتور متوقف
شود .توقف موتور در حال رانندگی می تواند منجر به بروز تصادف گردد f( .صفحه )605
توجه

رانندگی

براي جلوگيري از خالي شدن باتري
حین خاموش بودن موتور ،سوئيچ موتور را به مدت طوالنی در موقعيت تجهيزات جانبي “ ”ACCيا روشن “”ON
نگه ندارید.
حين استارت زدن موتور
هربار بیشتر از  ۳۰ثانیه استارت نزنید .در غیراینصورت استارت و سیستم سیم کشی به شدت داغ می شود.
از گاز دادن به موتور سرد خودداري نماييد.
اگر موتوربه سختی روشن می شود يا موتور به دفعات خاموش ميشود ،بالفاصله براي کنترل خودرو به
نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
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سوئیچ موتور (خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند)
انجام موارد زیرحين همراه داشتن سوئیچ الکترونيکي ،موتور را روشن کرده یا وضعيت سوئيچ موتور را
تغيير ميدهد.
استارت زدن موتور
خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره (تیپ )A
 1درگير بودن ترمز دستي را کنترل نماييد.
 2خودروهاي مجهزبه گيربکس اتوماتیک یا  :CVTقرار داشتن دسته دنده در موقعیت پارک  Pرا کنترل نمایید.
خودروهاي مجهز به گيربکس معمولي:
قرار داشتن دسته دنده در موقعیت خالص  Nرا کنترل نماييد.

 3خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا  :CVTپدال ترمز را محکم فشار دهید.

چراغ نشانگر سيستم ورود و استارت هوشمند (سبز رنگ) روشن ميشود .اگر چراغ نشانگر روشن نشود ،موتور
استارت نميخورد.

خودروهای مجهز به گیربکس معمولی:
پدال کالچ را محکم فشار دهید.

چراغ نشانگر سيستم ورود و استارت هوشمند (سبز رنگ) روشن ميشود .اگر چراغ نشانگر روشن نشود ،موتور
استارت نميخورد.
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 4دکمه استارت موتور را فشار دهيد.
موتور تا روشن شدن یا به مدت  ۳۰ثانیه (هرکدام کوتاهتر
باشد) استارت میخورد.
تا زمانی که موتور کام ً
ال روشن شود ،پدال ترمز را فشار دهید.
روشن میشود .پس از
موتور دیزلی :چراغ نشانگر
خاموش شدن این چراغ نشانگر ،موتور استارت میخورد.
موتورهای دیزل قابلیت روشن شدن در هر موقعیت سوئیچ
را دارند.

4
رانندگی
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خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره (تیپ )B
 1درگير بودن ترمز دستي را کنترل نماييد.
 2خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا :CVT
قرار داشتن دسته دنده در موقعیت پارک  Pرا کنترل نمایید.
خودروهای مجهز به گیربکس معمولی:
قرار داشتن دسته دنده در موقعیت خالص  Nرا کنترل نمایید.
 3خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا :CVT

پدال ترمز را محکم فشار دهید.

چراغ

بر روي صفحه نمايش چند منظوره روشن ميشود .در صورت روشن نشدن چراغ ،موتور استارت

چراغ

بر روي صفحه نمايش چند منظوره روشن ميشود .در صورت روشن نشدن چراغ ،موتور استارت

نميخورد.
خودروهاي مجهز به گيربکس معمولي:
پدال کالچ را محکم فشار دهيد.
نميخورد.

 4دکمه استارت موتور را فشار دهيد.

موتور تا روشن شدن یا به مدت  ۳۰ثانیه (هرکدام که کوتاهتر
باشد) استارت میخورد.
تا زمانی که موتور کام ً
ال روشن شود ،پدال ترمز را فشار دهید.
روشن میشود .پس از
موتور دیزلی :چراغ نشانگر
خاموش شدن این چراغ نشانگر ،موتور استارت میخورد.
موتورهای دیزل قابلیت روشن شدن در هر موقعیت سوئیچ
را دارند.
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متوقف نمودن موتور
خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چندمنظوره (تیپ )A

 1خودرو را متوقف نماييد

 2خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا :CVT
دسته دنده را در موقعیت پارک  Pقرار دهید.

4
رانندگی

خودروهای مجهز به گیربکس معمولی:
دسته دنده را در دنده خالص  Nقرار دهید.
 3ترمز دستي را درگير نماييد f( .صفحه )۲۶۷
 4سوئيچ موتور را فشار دهيد.
 5پدال ترمز را رها کرده و خاموش شدن چراغ نشانگر سيستم ورود و استارت هوشمند (سبزرنگ) را کنترل نماييد.
خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چند منظوره (تیپ :)B
 1خودرو را متوقف نماييد
 2خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا :CVT
دسته دنده در موقعیت پارک  Pقرار دهید.
خودروهای مجهز به گیربکس معمولی:
دسته دنده را در دنده خالص  Nقرار دهید.
 3ترمز دستي را درگير نماييد f( .صفحه )۲۶۷
 4سوئيچ موتور را فشار دهيد.
 5پدال ترمز را رها کرده و خاموش شدن پیغام" "POWER ONروی صفحه نمایش چندمنظوره را کنترل نماييد.

 .4-2 232دستورالعملهای رانندگی
تغییر موقعیت سوئیچ موتور
حين آزاد بودن پدال ترمز و با فشار دادن سوئیچ موتور میتوان موقعیت سوئیچ را تغییر داد( .هر بار با فشار دادن
سوئیچ موتور ،موقعیت سوئیچ تغییر میکند).
خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره (تیپ )A
خاموش *Off
چراغ هاي موقعیت اضطراری (فالشر) را ميتوان استفاده
نمود.
چراغ سبز نشانگر سيستم ورود و استارت هوشمند خاموش
است.

وضعيت تجهيزات جانبي ACCESSORY

برخي تجهيزات الکتريکي همانند سيستم صوتي قابل
استفاده هستند.
چراغ سبز نشانگر سيستم ورود و استارت هوشمند آهسته
چشمک ميزند.

وضعیت روشن IGNITION ON

تمامی تجهیزات الکتریکی قابل استفاده است.
چراغ سبز نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند آهسته
چشمک میزند.

*

 :خودروهاي مجهز به گیربکس اتوماتیک یا  :CVTاگر حين خاموش کردن موتور ،دسته دنده در هر موقعيتي
بجز پارک  Pقرار داشته باشد ،سوئيچ موتور به وضعيت تجهيزات جانبي  ACCESSORYتغییر میکند نه به
وضعیت خاموش.

 .4-2دستورالعملهای رانندگی 233
خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره (تیپ )B
خاموش *Off

چراغ هاي موقعیت اضطراری (فالشر) را ميتوان استفاده
نمود.
صفحه نمايش چند منظوره خاموش است.

وضعيت تجهيزات جانبي ACCESSORY

برخي تجهيزات الکتريکي همانند سيستم صوتي قابل استفاده
هستند.
پيغام “ ”POWER ONدر صفحه نمايش چند منظوره نمايش
داده ميشود.

وضعیت روشن IGNITION ON

4
رانندگی

تمامی تجهیزات الکتریکی قابل استفاده است.
پیغام ( )POWER ONدرصفحه نمایش چندمنظوره نمایش
داده میشود.
*  :خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره
خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا  :CVTاگر حين
خاموش کردن موتور ،دسته دنده در هر موقعيتي بجز پارک
 Pقرار داشته باشد ،سوئيچ موتور به وضعيت تجهيزات جانبي
 ACCESSORYتغییر می کند نه به وضعیت خاموش.

 .4-2 234دستورالعملهای رانندگی
حين متوقف نمودن موتور با دسته دنده در موقعيتي بجز پارک ( Pفقط خودروهاي مجهز به گيربکس
اتوماتیک یا )CVT
اگر موتور حين قرار داشتن دسته دنده در موقعيتي بجز پارک  Pمتوقف شود .سوئيچ موتور خاموش نشده و درعوض
به وضعيت تجهيزات جانبي  ACCESSORYتغيير وضعيت مي دهد .براي خاموش کردن ،مراحل زير را انجام دهيد:
خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره (تیپ )A
 1درگير بودن ترمز دستي را کنترل نماييد.
 2دسته دنده را در پارک  Pقرار دهيد.
 3چشمک زدن آهسته چراغ سبز نشانگر سيستم ورود و استارت هوشمند را کنترل کرده و سپس سوئيچ موتور را
يکبار فشار دهيد.
 4کنترل کنيد که چراغ سبز نشانگر سيستم ورود و استارت هوشمند خاموش شده باشد.
خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چند منظوره (تیپ )B
 1درگير بودن ترمز دستي را کنترل نماييد.
 2دسته دنده را در پارک  Pقرار دهيد.
 3نمایش پيغام " " POWER ONرا روی صفحه نمایش چندمنظوره کنترل کرده و سپس سوئیچ موتور را یکبار
فشار دهید.
 4عدم نمایش پيغام " " POWER ONروی صفحه نمایش چندمنظوره را کنترل نمایید.
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عملکرد خاموش شدن اتوماتيک
خودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتیک یا CVT
اگر خودرو به مدت بيش از یک ساعت در وضعيت  ACCESSORYيا ( IGNITION ONبا موتور خاموش) باقی بماند
و دسته دنده در حالت پارک  Pقرار داشته باشد ،سوئيچ موتور به طور اتوماتيک خاموش ميشود .با اين وجود ،اين
عملکرد به طور کامل از خالي شدن باتري جلوگيري نميکند .حین عدم عملکرد موتور از قرار دادن سوئيچ موتور در
وضعيت  ACCESSORYيا  IGNITION ONبه مدت طوالني خودداري نماييد.
خودروهاي مجهز به گيربکس معمولي
اگر خودرو به مدت بيش از یک ساعت در وضعيت  ACCESSORYيا ( IGNITION ONبا موتور خاموش) باقی
بماند ،سوئيچ موتور به طور اتوماتيک خاموش ميشود .با اين وجود ،اين عملکرد به طور کامل از خالي شدن باتري
جلوگيري نميکند .حین عدم عملکرد موتور از قرار دادن سوئيچ موتور در وضعيت  ACCESSORYيا IGNITION
 ONبه مدت طوالني خودداري نماييد.

رانندگی

خالي شدن باتري سوئیچ الکترونيکی
 fصفحه ۱۴۳
شرايط مؤثر بر عملکرد
 fصفحه ۱۳۹
نکاتي براي عملکرد سيستم ورود
 fصفحه ۱۴۰
اگر موتور استارت نميخورد
ممکن است سيستم ايموباليزر موتور غيرفعال نشود .با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد f(.صفحه )۸۹
ممکن است عملکرد قفل فرمان لغو نشود.
قفل فرمان
پس از خاموش کردن موتور و باز و بسته نمودن درب ها ،عملکرد قفل فرمان ،منجربه قفل شدن غربیلک فرمان
میشود.
فعال کردن مجدد سوئيچ موتور ،قفل غربيلک فرمان را به طور اتوماتیک باز ميکند.

4
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در صورتي که قفل غربيلک آزاد نميشود
خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چند منظوره( :تیپ )A
چراغ (سبز) نشانگر سيستم ورود و استارت هوشمند سريع
چشمک ميزند.
قرار داشتن دسته دنده در موقعیت پارک  Pرا کنترل نماييد.
(بجز خودروهای مجهز به گیربکس معمولی) .حین چرخاندن
غربیلک فرمان به چپ و راست ،سوئیچ موتور را فشار دهید.
خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چند منظوره( :تیپ )B
پیغام" "STEERING LOCK ACTIVEروی صفحه نمایش
چندمنظوره نمایش داده می شود.
قرار داشتن دسته دنده در موقعیت پارک  Pرا کنترل نماييد.
(بجز خودروهای مجهز به گیربکس معمولی) .حین چرخاندن
غربیلک فرمان به چپ و راست ،سوئیچ موتور را فشار دهید.
پيشگيري از داغ شدن بيش از حد موتور قفل فرمان
براي پيشگيري از داغ شدن بيش از حد موتور قفل فرمان ،اگر در مدت زماني کوتاه موتور به دفعات روشن و خاموش
شود ،عملکرد موتور قفل غربيلک به تعویق می افتد در این صورت ،مانع از عملکرد موتور شوید .پس از حدود 10
ثانيه ،موتور قفل فرمان ،عملکرد خود را از سر ميگيرد.
حين چشمک زدن چراغ زرد رنگ نشانگر سيستم ورود و استارت هوشمند (خودروهاي مجهز به صفحه
نمایش چندمنظوره [تیپ )]A
سيستم ممکن است معيوب شده باشد .براي بازرسي خودرو بالفاصله به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
زماني که پيغام درخواست بازرسي سيستم ورود و استارت هوشمند روي صفحه نمايش چند منظوره
نمايش داده ميشود"( "CHECK SMART ENTRY & START SYSTEMخودروهاي مجهز به صفحه
نمایش چندمنظوره [تیپ )]B
سيستم ممکن است معيوب شده باشد .براي بازرسي خودرو بالفاصله به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
در صورت خالي شدن باتري سوئیچ الکترونيکي
 fصفحه 568
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عملکرد سوئيچ موتور
وقتي با سوئيچ موتور کار ميکنيد ،يک فشار کوتاه و محکم کافي است .اگر سوئيچ نادرست فشار داده شود ،ممکن
است موتور استارت نخورد يا موقعیت سوئيچ موتور تغيير نکند .فشار دادن و نگه داشتن سوئيچ الزم نيست.
در صورتي که سيستم ورود و استارت هوشمند در تنظیمات سفارشی سازي غيرفعال شده است.
 fصفحه 660

هشدار

4
رانندگی

حين استارت زدن موتور
هميشه پس از نشستن روي صندلي راننده ،موتور را استارت بزنيد .از فشار دادن پدال گازتحت هر شرایطی حین
استارت زدن خودداري نماييد.
اين کار می تواند منجر به تصادف و در نتيجه صدمات جسمي جدي يا حتي مرگگردد.
هشدار حين رانندگي
در صورتي که حين حرکت خودرو ،موتور دچار نقص شده است ،پیش از توقف کامل خودرو در مکاني امن از قفل
يا باز کردن درب ها خودداري نماييد .در اين حالت فعال نمودن قفل فرمان ممکن است منجر به تصادف و در
نتيجه صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.
توقف خودرو در موقعيت اضطراري
اگر حين رانندگي ميخواهيد در موقعيتي اضطراري خودرو را متوقف نماييد ،سوئيچ موتور را به مدت  2ثانيه فشار
داده و نگه داريد؛ يا سه بار پشت سرهم کوتاه فشار دهيد f( .صفحه )605
با اين وجود ،حين رانندگي بجز در مواقع اضطراري به سوئیچ دست نزنید .خاموش کردن موتور حين رانندگي
منجر به از دست دادن کنترل فرمان يا ترمزها نميشود ،اما نيروي کمکي اين سيستم ها غير فعال ميگردد.
درنتيجه فرمان دادن و ترمزگيري به سختي انجام ميشود ،بنابراين در اولين فرصت ممکن خودرو را در مکاني
امن متوقف کرده وپارک نماييد.
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توجه
براي جلوگيري از خالي شدن باتري
حین عدم عملکرد موتور از قرار دادن سوئیچ در وضعيت تجهيزات جانبي  ACCESSORYيا روشن IGNITION
 ONبه مدت طوالني خودداري نماييد.
خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره (تیپ  :)Aاگر چراغ سبز نشانگر سيستم ورود و استارت
هوشمند روشن است ،سوئيچ موتور خاموش نيست ،زماني که از خودرو خارج ميشويد ،هميشه خاموش بودن
سوئيچ موتور را کنترل نماييد.
خودروهاي مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره (تیپ :)B
اگر پيغام " "POWER ONدر صفحه نمايش چند منظوره نمايش داده شده است ،سوئيچ موتور خاموش
نيست ،زماني که از خودرو خارج ميشويد ،هميشه خاموش بودن سوئيچ موتور را کنترل نماييد.
خودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتیک یا :CVT
از خاموش کردن موتور حين قرار داشتن دسته دنده در هر موقعيتي به جز پارک  Pخودداري نماييد .اگر موتور
را حين قرار نداشتن دنده در پارک  Pخاموش کنيد ،سوئيچ موتور خاموش نشده ،بلکه در عوض به موقعيت
تجهيزات جانبي  ACCESSORYتغيير حالت ميدهد .اگر خودرو در حالت  ACCESSORYباقي بماند ،ممکن
است باتري خاليشود.
حين استارت زدن موتور
از گاز دادن موتور سرد خودداري نماييد.
اگر موتور به سختی روشن می شود يا موتور به دفعات خاموش ميشود ،بالفاصله براي بازرسی خودرو به
نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
عالئم نشانگر نقص فنی سوئيچ موتور
اگر سوئيچ موتور به نظر متفاوت از حالت عادي عمل ميکند ،مثل اينکه سوئيچ اندکي حالت چسبنده دارد،
ممکن است نقص فنی در سوئيچ وجود داشته باشد ،بالفاصله با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
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گيربکس اتوماتيک (مجهز به حالت *)s
تغيير وضعيت دنده

4

*

 :درصورت مجهز بودن

رانندگی

خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند:
زماني که سوئيچ موتور در موقعیت روشن “ ”ONقرار دارد ،پدال ترمز را فشار داده و دنده را جابهجا نماييد.
حين تغییر بین موقعیت  Pو  ،Dاز توقف کامل خودرو اطمینان حاصل نمایید.
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند
حین قرار داشتن سوئيچ موتور در وضعيت روشن " ،" IGNITION ONپدال ترمز را فشار داده و دنده را
جابهجا نماييد.
حین تغییر وضعیت بین موقعیت  Pو  ،Dاز توقف کامل خودرو اطمینان حاصل نمایید.
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عملکرد وضعيت دسته دنده
وضعيت دنده
P

عملکرد
پارک خودرو يا استارت زدن موتور

R

دنده عقب

N
D

S

خالص

رانندگي عادي*1
رانندگي در حالت  f( *2 Sصفحه )242

* :1تغيير وضعيت به  Dامکان انتخاب دنده مناسب براي شرايط رانندگي را فراهم ميآورد .قرار دادن دنده درموقعيت
 Dحين رانندگي عادي توصيه ميشود.
* :2انتخاب موقعیت دنده با استفاده از حالت  ،sاز انتخاب موقعیت دنده باالتر جلوگیری کرده ،نیروی ترمزگیری
موتور را کنترل میکند و از قرار گرفتن در دنده باالتر غیرضروری (دنده سبک) جلوگیری مینماید.
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انتخاب حالت رانندگی (درصورت مجهز بودن)
حالتهای زیر میتواند جهت رانندگی مناسب انتخاب شود.
رانندگی در حالت Eco
انتخاب حالت  Ecoبه کاهش مصرف سوخت در طی مسافت
هایی که نیاز به تغییر سرعت مکرر دارد کمک میکند.
برای انتخاب حالت  ،Ecoدکمه " "Eco Modeرا فشار دهید.
چراغ نشانگر " "Eco Modeروشن میشود.
برای غیرفعال کردن حالت " ، "Ecoاین دکمه را مجدد فشار دهید.

4
رانندگی

رانندگی در حالت اسپرت
برای رانندگی در حالت اسپرتی یا مناطق کوهستانی از حالت
اسپرت استفاده نمایید.
برای انتخاب حالت اسپرت ،دکمه " "Sportرا فشار دهید.
چراغ نشانگر " "Sportروشن میشود.
برای غیرفعال کردن حالت اسپرت ،این دکمه را مجدد فشار
دهید.
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انتخاب محدوده تعویض دنده در حالت S
برای وارد شدن به حالت  ،Sدسته دنده را در موقعیت  Sقرار دهید .با استفاده از عملکرد دسته دنده ،محدوده
تعویض دنده انتخاب میشود ،و امکان رانندگی در محدوده تعویض دنده انتخاب شده فراهم میگردد .محدوده
تعویض دنده با استفاده از دسته دنده انتخاب میگردد.
موقعیت دنده باالتر (دنده سبک)
موقعیت دنده پایینتر (دنده سنگین)
محدوده تعویض دنده انتخاب شده از دنده  1تا  6در صفحه نمایش نشان داده میشود.
براساس سرعت خودرو ،محدوده تعویض دنده اولیه در حالت  Sبطور اتوماتیک در دنده  4یا  5قرار میگیرد .با
این وجود محدوده تعویض دنده اولیه حین قرار داشتن دسته در موقعیت  Dو عملکرد  Al- SHIFTدر موقعیت
دنده  3قرار میگیرد f( .صفحه )24۵
تیپ B
تیپ A

محدوده تعویض دنده و عملکردها
با توجه به سرعت خودرو و شرایط رانندگی محدوده تعویض دنده بین دنده  1و  6بطور اتوماتیک انتخاب میشود.
اما براساس محدوده تعویض دنده انتخاب شده ،موقعیت دنده محدود میشود.
نیروی ترمزگیری موتور قابل انتخاب از  6سطح مختلف است.
با انتخاب محدوده تعویض دنده پایینتر (دنده سنگین) نیروی ترمزگیری موتور بیشتر از زمانی است که محدوده
تعویض دنده باالتر (دنده سبک) را انتخاب میکنید ،درضمن دور موتور نیز افزایش مییابد.
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حالت S

4
رانندگی

درصورت قرار داشتن دسته دنده در دنده  4یا پایینتر ،با قرار دادن دسته دنده در موقعیت " ،"+محدوده
تعویض دنده تا دنده  6قابل تنظیم است.
برای جلوگیری از افزایش دور موتور ،تعویض دنده به دنده باالتر بطور اتوماتیک انجام میشود.
برای حفاظت از گیربکس اتوماتیک ،درصورت باال رفتن درجه حرارت روغن ،محدوده تعویض دنده باالتر بطور
اتوماتیک انتخاب میشود.
هشدار صوتی محدودیتهای کاهش دنده
برای حفظ ایمنی و عملکرد رانندگی ،گاهی اوقات از عملکرد کاهش دنده جلوگیری میشود .در بعضی از موارد،
حتی در زمان حرکت دادن دسته دنده ،امکان کاهش دنده وجود ندارد( .هشدار صوتی (آژیر) دوبار به صدا
درمیآید).
عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) در حالت ( ECOدرصورت مجهز بودن)
جهت افزایش راندمان مصرف سوخت ،حالت  ،Ecoعملکرد سرمایش /گرمایش و سرعت فن* سیستم تهویه هوای
مطبوع (ایرکاندیشن) را کنترل میکند f( .صفحه  .)۳۵۶ ،۳۶۶جهت بهینهسازی عملکرد سیستم تهویه هوای
مطبوع (ایرکاندیشن) ،سرعت فن* را تنظیم کرده یا حالت  Ecoرا خاموش نمایید.
* :فقط خودروهای مجهز به سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) اتوماتیک
غیرفعال کردن حالت رانندگی (درصورت مجهز بودن)
پس از رانندگی در حالت  ECOو خاموش بودن موتور با فشار دادن دکمه " ،"ECO MODEحالت ECO
غیرفعال میشود.
پس از رانندگی در حالت اسپرت و خاموش بودن موتور ،حالت اسپرت غیرفعال میشود.
رانندگی با حالت کروز کنترل فعال (درصورت مجهز بودن)
حتی زمانیکه قصد فعال کردن ترمز موتوری با اعمال زیر را دارید ،ترمز موتوری فعال نمیشود چراکه کروز کنترل
غیرفعال نمیشود.
حین رانندگی در حالت  ،Sدنده را به دنده  4یا  5کاهش دهید f( .صفحه )۲۴۲
حین رانندگی در موقعیت  ،Dحالت رانندگی را به حالت اسپرت تغییر دهید f( .صفحه )۲۵۴
اگر دسته دنده از موقعیت پارک  Pخارج نمیشود.
 fصفحه 659
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اگر پس از تعویض دنده در حالت  ،Sچراغ نشانگر " "Sروشن نشود یا چراغ نشانگر " "Dروشن باقی بماند.
این وضعیت نشاندهنده وجود عیب در سیستم گیربکس اتوماتیک میباشد .بالفاصله جهت بررسی خودرو به
نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
(در این شرایط ،گیربکس باید در همان حالتی که دسته دنده در موقعیت  Dقرار دارد عمل نماید).
اگر چراغ هشدار روشن شود یا پیغام هشدار روی صفحه نمایش داده شود (فقط مدلهای )4WD
خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره (تیپ )A
اگر حین رانندگی چراغ هشدار درجه حرارت روغن گیربکس
اتوماتیک روشن شود ،با آهسته رها کردن پدال گاز سرعت را کم
کرده و به موقعیت  Dبازگردید .خودرو را در محل امن متوقف
کرده و دسته دنده را در موقعیت پارک  Pقرار دهید و تا خاموش
شدن چراغ هشدار اجازه دهید موتور درجا کار نماید.
درصورت خاموش شدن چراغ هشدار ،میتوانید مجدد رانندگی
نمایید.
اگر پس از مدتی ،چراغ هشدار خاموش نشود ،جهت بررسی
خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره (تیپ )B
اگر حین رانندگی پیغام هشدار درجه حرارت روغن گیربکس
اتوماتیک روی صفحه ظاهر شود ،با آهسته رها کردن پدال گاز
سرعت را کم کرده و به موقعیت  Dبازگردید .خودرو را در محل
امن متوقف کرده و دسته دنده را در موقعیت پارک  Pقرار دهید
و تا ناپدید شدن پیغام هشدار اجازه دهید موتور درجا کار نماید.
درصورت ناپدید شدن پیغام هشدار ،میتوانید مجدد رانندگی
نمایید.
اگر پس از مدتی پیغام هشدار ناپدید نشد ،جهت بررسی خودرو
به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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Al-SHIFT

با توجه به عملکرد راننده و شرایط رانندگی Al-SHIFT ،بطور اتوماتیک موقعیت دنده مناسب را انتخاب
میکند.
درصورت قرار داشتن دسته دنده در موقعیت Al-SHIFT ،Dبطور اتوماتیک عمل میکند( .با قرار دادن
دسته دنده در موقعیت  ،Sاین عملکرد غیرفعال میشود).
D

هشدار
درصورت رانندگی روی جاده لغزنده
از تغییر سرعت یا جابه جا کردن دسته دنده بهطور ناگهانی خودداری نمایید.
تغییرات ناگهانی در ترمز موتور ،منجر به سر خوردن خودرو به یک سمت یا چرخش خودرو به دور خود و بروز
تصادف میگردد.
4
رانندگی
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گیربکس اتوماتیک (مجهز به حالت *)M
تغییر دسته دنده

خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند
حین قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن " ،"ONپدال ترمز را فشار داده و دسته دنده را جابهجا
نمایید.
حین تغییر وضعیت دسته دنده بین  Pو  ،Dاز توقف کامل خودرو اطمینان حاصل نمایید.
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
حین قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن " ،"IGNITION ONپدال ترمز را فشار داده و دسته دنده
را جابهجا نمایید.
حین تغییر وضعیت دسته دنده بین  Pو  ،Dاز توقف کامل خودرو اطمینان حاصل نمایید.

* :درصورت مجهز بودن
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هدف از تغيير وضعيت دسته دنده
وضعيت دنده

عملکرد

P
R
N
D
M

پارک کردن خودرو  /استارت موتور
دنده عقب
خالص

رانندگي عادي*1
رانندگي در حالت  f(*2 Mصفحه )249

4
رانندگی

* :1براي انتخاب دنده مناسب با توجه به شرایط رانندگی ،دسته دنده را در موقعیت  Dقرار دهید.
برای رانندگی عادی ،قرار دادن دسته دنده در موقعیت  Dتوصیه میشود.
* :2انتخاب محدوده دنده ها با استفاده از حالت  ،Mانتخاب دنده مرحلهای را فراهم کرده ،نیروی ترمز موتوری را کنترل
میکند و از انتخاب دنده باالتر غیرضروری جلوگیری مینماید.
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انتخاب حالت رانندگی
حالتهای زیر میتواند جهت رانندگی مناسب انتخاب شود.
رانندگی در حالت Eco
انتخاب حالت  Ecoبه کاهش مصرف سوخت در طی مسافتهایی
که نیاز به تغییر سرعت مکرر دارد کمک میکند.
برای انتخاب حالت  ،Ecoدکمه " "Eco Modeرا فشار دهید.

چراغ نشانگر " "Eco Modeروشن میشود.
برای غیرفعال کردن حالت " ، "Ecoاین دکمه را مجدد
فشار دهید.
رانندگی در حالت اسپرت
برای رانندگی در حالت اسپرتی یا مناطق کوهستانی از حالت
اسپرت استفاده نمایید.
برای انتخاب حالت اسپرت ،دکمه " "Sportرا فشار دهید.

چراغ نشانگر " "Sportروشن میشود.
برای غیرفعال کردن حالت اسپرت ،این دکمه را مجدد
فشار دهید.
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انتخاب دنده در حالت M
برای وارد شدن به حالت  ،Mدسته دنده را در موقعیت  Mقرار دهید .با جابهجا کردن دسته دنده ،دندهها انتخاب
می شوند ،درنتیجه میتوانید در دنده انتخابی رانندگی کنید.
دنده باالتر (دنده سبک)
دنده پایینتر (دنده سنگین)
دنده انتخاب شده از دنده  1تا  6در صفحه نمایش نشان
داده میشود.

4
رانندگی
دنده ها و عملکردهایشان
شما میتوانید یکی از  ۶سطح نیروی شتابگیری و نیروی ترمز موتوری را انتخاب نمایید.
با انتخاب دنده پایینتر (دنده سنگین) ،نیروی شتابگیری و نیروی ترمز موتوری بیشتر از زمان انتخاب دنده باالتر
(دنده سبک) میشود .همچنین دور موتور نیز افزایش مییابد.
درصورت کاهش سرعت خودرو ،دنده نیز بطور اتوماتیک کاهش یافته مگراینکه اقدام به تعویض دنده نمایید.
درصورت افزایش بیش از اندازه درجه حرارت روغن گیربکس اتوماتیک ،دنده نیز به طور اتوماتیک افزایش یافته
مگراینکه اقدام به تعویض دنده نمایید.
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هشدار صوتی محدودیتهای کاهش دنده
برای حفظ ایمنی و عملکرد رانندگی ،گاهی اوقات از عملکرد کاهش دنده جلوگیری میشود .در بعضی از موارد،
حتی در زمان حرکت دادن دسته دنده ،امکان کاهش دنده وجود ندارد( .هشدار صوتی (آژیر) دوبار به صدا درمیآید).
عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) در حالت Eco
جهت افزایش راندمان مصرف سوخت ،حالت  Ecoعملکرد سرمایش /گرمایش و سرعت فن* سیستم تهویه هوای
مطبوع (ایرکاندیشن) را کنترل میکند f( .صفحه  .)358 ،352جهت بهینهسازی عملکرد سیستم تهویه هوای
مطبوع (ایرکاندیشن) ،سرعت فن را تنظیم کرده یا حالت  Ecoرا خاموش نمایید.
* :فقط خودروهای مجهز به سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) اتوماتیک
غیرفعال کردن حالت رانندگی
پس از رانندگی در حالت  ، ECOخاموش بودن موتور با فشار دادن دکمه " ،"ECO MODEحالت  Ecoغیرفعال
میشود.
پس از رانندگی در حالت اسپرت و خاموش بودن موتور ،حالت اسپرت غیرفعال میشود.
رانندگی با حالت کروز کنترل فعال
حتی زمانیکه قصد فعال کردن ترمز موتوری با اعمال زیر را دارید ،ترمز موتوری فعال نمیشود چراکه کروز کنترل
غیرفعال نمیشود.
حین رانندگی در حالت  ،Mدنده را به دنده  4یا  5کاهش دهید f( .صفحه )249
حین رانندگی در موقعیت  ،Dحالت رانندگی را به حالت اسپرت تغییر دهید f( .صفحه )248
اگر دسته دنده از موقعیت پارک  Pخارج نمیشود.
( fصفحه )659
اگر پس از تعویض دنده در موقعیت  ،Mچراغ نشانگر " "Mروشن نشود یا چراغ نشانگر " "Dنمایش داده شود.
این وضعیت نشاندهنده وجود عیب در سیستم گیربکس اتوماتیک میباشد .بالفاصله جهت بررسی خودرو به
نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
(در این شرایط ،گیربکس باید در همان حالتی که دسته دنده در موقعیت  Dقرار دارد عمل نماید).
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اگر پیغام هشدار درجه حرارت روغن گیربکس اتوماتیک روی صفحه نمایش داده میشود.
اگر حین رانندگی پیغام هشدار درجه حرارت روغن گیربکس
اتوماتیک روی صفحه ظاهر شود ،با آهسته رها کردن پدال گاز
سرعت را کم کرده و به موقعیت  Dبازگردید .خودرو را در محل
امن متوقف کرده و دسته دنده را در موقعیت پارک  Pقرار دهید
و تا ناپدید شدن پیغام هشدار اجازه دهید موتور درجا کار نماید.
درصورت ناپدید شدن پیغام هشدار ،میتوانید مجدد رانندگی
نمایید.
اگر پس از مدتی پیغام هشدار ناپدید نشود ،جهت بررسی خودرو
به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

D

هشدار
درصورت رانندگی روی جاده لغزنده
از تغییر سرعت یا جابه جا کردن دسته دنده بهطور ناگهانی خودداری نمایید.
تغییرات ناگهانی در ترمز موتور ،منجر به سر خوردن خودرو به یک سمت یا چرخش خودرو به دور خود و بروز
تصادف میگردد.

رانندگی

Al-SHIFT
با توجه به عملکرد راننده و شرایط رانندگی Al-SHIFT ،بطور اتوماتیک موقعیت دنده مناسب را انتخاب
میکند.
درصورت قرار داشتن دسته دنده در موقعیت Al-SHIFT، Dبطور اتوماتیک عمل میکند( .با قرار دادن
دسته دنده در موقعیت  ،Mاین عملکرد غیرفعال میشود).

4
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( CVTگیربکس با ضریب دنده پیوسته)*
تغییر دسته دنده

خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند
حین قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن " ،"ONپدال ترمز را فشار داده و دسته دنده را جابه جا
نمایید.
حین تغییر وضعیت دسته دنده بین  Pو  ،Dاز توقف کامل خودرو اطمینان حاصل نمایید.
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
حین قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن " ،"IGNITION ONپدال ترمز را فشار داده و دسته دنده
را جابه جا نمایید.
حین تغییر وضعیت دسته دنده بین  Pو  ،Dاز توقف کامل خودرو اطمینان حاصل نمایید.

* :درصورت مجهز بودن
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هدف از تغییر وضعیت دسته دنده
موقعیت
تعویض دنده

صفحه نمایش
تیپ B
تیپ A

مفهوم /عملکرد
پارک کردن خودرو  /استارت موتور
دنده عقب
خالص
رانندگي عادي*1

(فعال شدن
کلیدهایتعویض
دنده روی فرمان)

استفاده مناسب از ترمز موتوری را فراهم میکند.

رانندگی در حالت اسپرت  ۷سرعته با تعویض دنده بصورت ترتیبی*2
( fصفحه )۲۵6

* :1براي افزايش بهره وری سوخت و کاهش صدا ،حين رانندگي عادي دنده را در حالت  Dقرار دهيد.
* :2انتخاب دنده مرحله اي با استفاده از موقعيت  Mبا استفاده از عملکرد دسته دنده تا به نیروی ترمز موتوری مناسب
دست پیدا کنیم.

رانندگی

انتخاب مرحلهای دنده ( fصفحه )۲۵۵

4
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انتخاب حالت رانندگی (درصورت مجهز بودن)
حالتهای زیر میتواند جهت رانندگی مناسب انتخاب شود.
رانندگی در حالت Eco
انتخاب حالت  Ecoبه کاهش مصرف سوخت در طی مسافت
هایی که نیاز به تغییر سرعت مکرر دارد کمک میکند.
برای انتخاب حالت  ،Ecoدکمه " "Eco Modeرا فشار دهید.
چراغ نشانگر " "Eco Modeروشن میشود.
برای غیرفعال کردن حالت " ، "Ecoاین دکمه را مجدد فشار دهید.
رانندگی در حالت اسپرت
برای رانندگی در حالت اسپرتی یا مناطق کوهستانی از حالت
اسپرت استفاده نمایید.
برای انتخاب حالت اسپرت ،دکمه " "Sportرا فشار دهید.
چراغ نشانگر " "Sportروشن میشود.
برای غیرفعال کردن حالت اسپرت ،این دکمه را مجدد فشار
دهید.
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درگير بودن موقت دنده مرحله اي در موقعيت ( Dخودروهاي مجهز به اهرم تعویض روي فرمان)
براي رانندگی موقت در حالت دنده مرحلهاي ،از اهرم های " "-و " "+استفاده کنید  .مراحل دنده را ميتوان از طريق
اهرمهای " "-و " "+انتخاب نمود .با انتخاب دنده مرحلهاي با استفاده از اهرم هاي فرمان ميتوانيد نيروي ترمز
موتوري را کنترل نماييد.
دنده باالتر (دنده سبک)
کاهش دنده پایینتر (دنده سنگین)
دنده انتخابي ،از  1تا  7بر روي صفحه کيلومتر نمايش داده
ميشود.
براي برگشتن به رانندگي عادي با  ،Dکليد " "+را فشار داده
و نگه داريد.
4
رانندگی
عملکرد مرحلهاي دنده
ميتوانيد يکي از هفت سطح نيروي ترمز موتوری را انتخاب نماييد.
دنده سنگین تر نیروی ترمزموتوری بیشتری را نسبت به دنده سبک تولید می کند و همچنين دور موتور نيز
افزايش مييابد.
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تغيير دنده مرحلهاي در وضعيت M
براي وارد شدن به حالت  7سرعته با تعویض دنده به صورت ترتیبی ،دنده را در حالت  Mقرار دهید .دنده را ميتوان
با استفاده از دسته دنده يا اهرم های فرمان (درصورت مجهز بودن) انتخاب نمود و در نتيجه ميتوانيد در دنده
انتخاب شده رانندگي کنيد.
دنده باالتر (دنده سبک)
دنده پایینتر (دنده سنگین)
با هر عملکرد دسته دنده یا اهرم های فرمان (درصورت مجهز بودن) ،دنده تغییر میکند.
مرحله دنده انتخابی ،از  1تا  ، 7روی صفحه نمایش داده میشود.
تیپ B
					
تیپ A

با اين وجود ،حتي زماني که دنده در موقعيت  Mقرار داشته باشد ،اگر دور موتور خيلي باال يا پايين برود ،دنده به
طور اتوماتيک تغيير ميکند.
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عملکرد مرحلهای دنده
شما میتوانید یکی از  ۷سطح نیروی شتابدهنده و نیروی ترمز موتوری را انتخاب نمایید.
با انتخاب دنده پایینتر (دنده سنگین) ،نیروی شتابدهنده و نیروی ترمز موتوری بیشتر از زمان انتخاب دنده
باالتر (دنده سبک) میشود .همچنین دور موتور نیز افزایش مییابد.
اگر حین قرار داشتن دنده از  1تا  ،6سرعت را افزایش دهید ،با توجه به دور موتور ،موقعیت دنده به طور اتوماتیک
باالتر میرود.
درصورت کاهش سرعت خودرو ،موقعیت دنده به طور اتوماتیک پایینتر میآید تا زمانیکه از دسته دنده یا
کلیدهای تعویض دنده روی فرمان (درصورت مجهز بودن) استفاده شود.
درصورت کاهش بیش از اندازه سرعت خودرو و دور موتور ،حتی با وجود درگیر کردن دسته دنده ،موقعیت دنده
تغییر نمیکند.

رانندگی

غیرفعال کردن اتوماتیک انتخاب مرحلهای دنده در موقعیت ( Dخودروهای مجهز به کلیدهای تعویض
دنده روی فرمان)
در شرایط زیر انتخاب مرحلهای دنده در موقعیت  Dغیرفعال میشود:
درصورت کاهش سرعت منجر به توقف خودرو شود.
اگر در یکی از تعویض دندهها ،پدال گاز بیش از زمان مشخص شده فشار داده شود.
درصورتیکه دسته دنده در موقعیتی غیر از موقعیت  Dقرار بگیرد
درصورتیکه اهرم " "+روی فرمان برای مدتی نگاه داشته شود.
تعویض دنده اتوماتیک پس از رانندگی با قرار داشتن دسته دنده در موقعیت  ،Mحین توقف خودرو
انتخاب شود.
درصورت کاهش سرعت منجر به توقف خودرو شده و گیربکس بطور اتوماتیک به دنده پایینتر ،دنده  1تغییر میکند.
درصورت حرکت مجدد خودرو به سمت جلو ،دنده  1بطور اتوماتیک انتخاب میشود.
درصورت توقف خودرو ،دنده در موقعیت دنده  1باقی میماند.
درصورتیکه اهرم " "+روی فرمان برای مدتی نگاه داشته شود..

4
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هشدار صوتی (آژیر) محدودیتهای کاهش دنده
برای حفظ ایمنی و عملکرد رانندگی ،گاهی اوقات از عملکرد کاهش دنده جلوگیری میشود .در بعضی از موارد،
حتی با وجود عملکرد دسته دنده یا کلید تعویض دنده روی فرمان (درصورت مجهز بودن) حتی امکان کاهش دنده
وجود ندارد( .هشدار صوتی دوبار به صدا درمیآید).
عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) در حالت ( Ecoدرصورت مجهز بودن)
جهت افزایش راندمان مصرف سوخت ،حالت  ،Ecoعملکرد سرمایش /گرمایش و سرعت فن* سیستم تهویه هوای
مطبوع (ایرکاندیشن) را کنترل میکند f( .صفحه  .)366 ،356جهت بهینهسازی عملکرد سیستم تهویه هوای
مطبوع (ایرکاندیشن) ،سرعت فن را تنظیم کرده یا حالت  Ecoرا خاموش نمایید.
* :فقط خودروهای مجهز به سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) اتوماتیک
غیرفعال کردن حالت رانندگی (درصورت مجهز بودن)
پس از رانندگی در حالت  ، Ecoخاموش بودن موتور با فشار دادن دکمه " ،"ECO MODEحالت  Ecoغیرفعال
میشود.
پس از رانندگی در حالت اسپرت و خاموش بودن موتور ،حالت اسپرت غیرفعال میشود.
رانندگی با حالت کروز کنترل فعال (درصورت مجهز بودن)
حتی زمانیکه قصد فعال کردن ترمز موتوری با اعمال زیر را دارید ،ترمز موتوری فعال نمیشود چراکه کروز کنترل
غیرفعال نمیشود.
درصورت رانندگی در حالت اسپرت  ۷سرعته با تعویض دنده به صورت ترتیبی ،موقعیت دنده را به  5 ،6یا 4
پایین آورید f( .صفحه)256
درصورت رانندگی در موقعیت  ،Dموقعیت دنده را به دنده  5 ،6یا  4پایین آورید (خودروهای مجهز به کلیدهای
تعویض دنده روی فرمان f :صفحه )۲۵۵
درصورت رانندگی در موقعیت  ،Dحالت رانندگی را به حالت اسپرت تغییر دهید f( .صفحه )۲۵۴
اگر دسته دنده از موقعیت پارک  Pخارج نمیشود.
( fصفحه )659
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4
رانندگی

اگر پس از تعویض دنده در موقعیت  ،Mچراغ نشانگر " "Mروشن نشود یا نشانگر " "Dنمایش داده شود.
این وضعیت نشاندهنده وجود عیب در سیستم گیربکس اتوماتیک میباشد .بالفاصله جهت بررسی خودرو به
نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
(در این شرایط ،گیربکس باید در همان حالتی که دسته دنده در موقعیت  Dقرار دارد عمل نماید).
اگر چراغ نشانگر موقعیت تعویض دنده چشمک بزند یا هشدار صوتی* شنیده شود.
نشاندهنده وجود عیب در سیستم گیربکس اتوماتیک میباشد .جهت بررسی خودرو بالفاصله به نمایندگی مجاز
تویوتا مراجعه نمایید.
* :به جز هشدار صوتی محدودیتهای کاهش دنده ( fصفحه )۲۵۸
اگر چراغ هشدار روشن شود یا پیغام هشدار روی صفحه نمایش داده شود (فقط مدلهای )4WD
خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره (تیپ )A
اگر حین رانندگی چراغ هشدار درجه حرارت روغن گیربکس
اتوماتیک روشن شود ،با آهسته رها کردن پدال گاز سرعت را
کم کرده و به موقعیت  *Dبازگردید .خودرو را در محل امن
متوقف کرده و دسته دنده را در موقعیت پارک  Pقرار دهید و تا
خاموش شدن چراغ هشدار اجازه دهید موتور درجا کار نماید.
درصورت خاموش شدن چراغ هشدار ،میتوانید مجدد رانندگی
نمایید.
* :درصورت انتخاب هر موقعیت دندهای در حالت D
( fصفحه  ،)۲۵۵از بازگشتن به حالت رانندگی نرمال در
موقعیت  Dاطمینان حاصل نمایید( .فقط خودروهای مجهز به
کلیدهای تعویض دنده روی فرمان)
درصورت خاموش شدن چراغ هشدار ،میتوانید مجدد رانندگی
نمایید.
اگر پس از مدتی ،چراغ هشدار خاموش نشد ،جهت بررسی
خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره (تیپ )B
اگر حین رانندگی پیغام هشدار درجه حرارت روغن گیربکس
اتوماتیک روی صفحه ظاهر شود ،با آهسته رها کردن پدال گاز
سرعت را کم کرده و به موقعیت  *Dبازگردید .خودرو را در محل
امن متوقف کرده و دسته دنده را در موقعیت پارک  Pقرار دهید
و تا ناپدید شدن پیغام هشدار اجازه دهید موتور درجا کار نماید.
* :درصورت انتخاب هر موقعیت دندهای در حالت D
( fصفحه  ،)۲۵۵از بازگشتن به حالت رانندگی نرمال در
موقعیت  Dاطمینان حاصل نمایید( .فقط خودروهای مجهز به
کلیدهای تعویض دنده روی فرمان)
درصورت ناپدید شدن پیغام هشدار ،میتوانید مجدد رانندگی
نمایید.
اگر پس از مدتی ،پیغام هشدار ناپدید نشد ،جهت بررسی
خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

Al-SHIFT

با توجه به عملکرد راننده و شرایط رانندگی Al-SHIFT ،بطور اتوماتیک موقعیت دنده مناسب را انتخاب میکند.
درصورت قرار داشتن دسته دنده در موقعیت Al-SHIFT Dبطور اتوماتیک عمل میکند( .با قرار دادن دسته دنده
در موقعیت  ،Sاین عملکرد غیرفعال میشود).
D

هشدار
درصورت رانندگی روی جاده لغزنده
از تغییر سرعت یا جابه جا کردن دسته دنده بهطور ناگهانی خودداری نمایید.
تغییرات ناگهانی در ترمز موتور ،منجر به سر خوردن خودرو به یک سمت یا چرخش خودرو به دور خود و بروز
تصادف میگردد.
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گیربکس معمولی (غیراتوماتیک)*
تعویض دنده
قبل از درگیر کردن دسته دنده ،پدال کالچ را کام ً
ال فشار داده و سپس به آرامی آنرا رها کنید.

4
رانندگی

تغییر دنده به دنده عقب R
سر دسته دنده را باال بکشید و به دنده عقب  Rتغییر وضعیت
دهید.

* :درصورت مجهز بودن
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حالت اسپرت (درصورت مجهز بودن)

برای رانندگی در حالت اسپرتی یا مناطق کوهستانی از حالت
اسپرت استفاده نمایید.
برای انتخاب حالت اسپرت ،دکمه " "Sportرا فشار دهید.
چراغ نشانگر " "Sportروشن میشود.
برای غیرفعال کردن حالت اسپرت ،این دکمه را مجدد فشار
دهید.

نشانگر تعویض دنده (درصورت مجهز بودن)

نمایش نشانگر تعویض دنده روی صفحه مانند یک راهنما برای کمک به راننده برای کاهش مصرف سوخت و کاهش
گازهای آالینده خروجی با وجود محدودیتهای عملکردی موتور میباشد.
دنده باالتر (دنده سبک)
دنده پایینتر (دنده سنگین)
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نمایش نشانگر تعویض دنده (درصورت مجهز بودن)
درصورت قرار داشتن پای شما روی پدال کالچ ،نشانگر تعویض دنده نمایش داده نمیشود.
غیرفعال کردن حالت رانندگی (درصورت مجهز بودن)
پس از رانندگی در حالت اسپرت با خاموش کردن موتور ،حالت اسپرت غیرفعال میشود.
حداکثر سرعت کاهش دنده
برای جلوگیری از افزایش دور موتور ،حداکثر سرعت کاهش دنده را در جدول زیر مدنظر قرار دهید.

)km/h (mph
موقعیت دنده
موتور 3ZR-FE *1
حداکثر
سرعت

موتور 3ZR-FAE *2

موتور

2AD-FTV

 :*1مجهز به کد مدل  *3که دارای " "Kیا " "Qبعنوان آخرین حرف میباشد.
 :*2مجهز به کد مدل  *3که دارای " "Wبعنوان آخرین حرف میباشد.
 :*3کد مدل بر روی برچسب کارخانه سازنده یا برچسب مقررات تاییدیه حک شده است ( fصفحه )682

4
رانندگی

موتور

2AR-FE

1
47
()29
47
()29
47
()29
38
()24

2
88
()55
88
()55
95
()59
76
()47

3
139
()86
139
()86
139
()86
119
()74

4
177
()110
177
()110
186
()116
164
()102

5
180
()112
185
()115
200
()124
179
()111
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هشدار
نشانگر تعویض دنده (درصورت مجهز بودن)
برای حفظ ایمنی ،راننده نباید فقط به صفحه نمایش توجه داشته باشد .جهت حفظ ایمنی ،توجه به صفحه نمایش
باید با در نظر گرفتن شرایط جاده و جریان عبور و مرور انجام شود .درغیراینصورت منجر به بروز تصادف میشود.
توجه
براي پيشگيري از صدمه ديدن گيربکس
از قرار دادن دسته تعویض دنده در موقعیت  ،Rبدون فشار
دادن پدال کالچ خودداری نمایید.

بجز حين تعویض دنده به عقب  ،Rسر دنده را باال نکشید.
فقط زماني که خودرو ثابت است ،دسته دنده را در دنده عقب  Rقرار دهيد.
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اهرم دسته راهنما
دستورالعمل عملکردی
گردش به راست
تغيير خط حرکت به راست (دسته را اندکي فشار داده
و رها کنید)
چراغهای راهنمای سمت راست  ۳بار چشمک میزند.
تغيير خط حرکت به چپ (دسته را اندکي فشار داده و
رها کنید)
چراغهاي راهنماي سمت چپ  ۳بار چشمک ميزنند.
گردش به چپ

4
رانندگی
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دسته راهنما زماني عمل ميکند که
خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند
سوئيچ موتور در وضعيت روشن" "ONقرار داشته باشد.
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند
سوئيچ موتور در وضعيت روشن " "IGNITION ONقرار داشته باشد.
اگر چراغهاي راهنما سريعتر از معمول چشمک ميزنند.
سالم بودن و نسوختن المپ چراغهاي راهنماي جلو و عقب را کنترل نماييد.
اگر قبل از تغییر الین ،چشمک زدن چراغهای راهنما متوقف شود.
دسته را مجددا ً درگیر نمایید.
برای قطع کردن حالت چشمک زدن چراغهای راهنما حین تغییر الین
دسته را در جهت مخالف درگیر نمایید.
سفارشی سازی
تنظیمات چشمک زدن چراغهای راهنما حین تعویض الین میتواند تغییر یابد.
(مشخصههای سفارشیسازی :صفحه )۷۰۰
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ترمز دستي
براي درگير نمودن ترمز دستي ،حين فشار دادن پدال ترمز،
اهرم ترمز دستي را کام ً
ال باال بکشيد.
براي آزاد کردن ترمز دستي ،حين فشردن دکمه ضامن،
اهرم ترمز دستي را اندکي باال کشيده و سپس کام ً
ال پايين
ببريد.

4
رانندگی

استفاده در فصل زمستان
 fصفحه 340
توجه
پيش از رانندگي
ً
ترمز دستي را کامال آزاد نماييد.
رانندگي با خودرو حين درگير بودن ترمز دستي منجر به داغ شدن بيش از حد قطعات ترمز شده ،بر عملکرد
ترمزگيري تأثير گذاشته و منجر به افزايش سايش ترمزها ميگردد.
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بوق
برای به صدا درآمدن بوق ،روی عالمت
فشار دهید.

یا اطراف آن را

پس از تنظیم غربیلک فرمان
از قفل بودن ایمن اهرم تنظیم غربیلک فرمان اطمینان حاصل نمایید.
درصورت فعال نبودن قفل تنظیم غربیلک فرمان ،بوق به صدا درنمیآید f( .صفحه )۱۷۹
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کلید (دسته) چراغهاي جلو
چراغهاي جلو به طور دستي یا اتوماتيک عمل ميکنند.
دستورالعمل عملکردی

4
رانندگی

انتهاي دسته را بچرخانيد تا چراغها به نحو زير عمل کنند:
تیپ A
چراغهاي موقعيت جلو ،عقب ،پالک راهنمايي
رانندگي و صفحه نشانگرها روشن ميشوند.
چراغهای جلو و چراغهای فوق روشن
میشوند.
چراغهای جلو ،چراغهای روشنایی روز
(درصورت مجهز بودن) و تمام چراغهای فوق
بطور اتوماتیکی روشن و خاموش میشوند.
(درصورت قرار داشتن سوئیچ موتور در
موقعیت روشن "[ "ONخودروهای فاقد
سیستم ورود و استارت هوشمند] یا حالت
روشن [ IGNITION ONخودروهای مجهز به
سیستم ورود و استارت هوشمند])
خودروهای فاقد سیستم روشنایی روز:
خاموش ()OFF
خودروهای مجهز به سیستم روشنایی روز:
چراغهای روشنایی روز روشن میشوند.
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تیپ B

چراغهاي جلو ،عقب ،پالک راهنمايي و رانندگي و
صفحه نشانگرها روشن ميشوند.

چراغهاي جلو وتمام چراغهاي فوق روشن
ميشوند.
خودروهاي فاقد سیستم روشنایی روز:
خاموش ()OFF
خودروهای مجهز به سیستم روشنایی روز:
چراغهای روشنایی روز روشن میشوند.
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روشن کردن چراغهاي جلو نور باال
حين روشن بودن چراغهاي جلو ،دسته را از خود دور کنید تا
چراغ های نور باال را روشن نماييد.
اهرم را به سمت خود و وسط بکشيد تا چراغهاي جلو نور باال
خاموش شود.
اهرم را به سمت خود کشيده و رها کنيد تا چراغهاي جلو ی
نور باال يکبار چشمک بزنند.
در زمان خاموش یا روشن بودن چراغهای جلو ،میتوانید از
چراغهای نور باال در حالت چشمک زدن استفاده نمایید.
کليد تنظيم دستي ارتفاع نور چراغهاي جلو (در صورت مجهز بودن)

رانندگی

ارتفاع نور چراغهاي جلو را ميتوان بر اساس تعداد سرنشينان و شرايط بارگيري تنظيم نمود.
ارتفاع نور چراغهاي جلو را پايين ببريد.
ارتفاع نور چراغهاي جلو را باال ببريد.

4
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راهنمای تنظیم کلید مدور
سرنشينان

شرايط سرنشينان و ميزان بار

راننده
راننده و سرنشين جلو

تمام صندليها پر هستند
تمام صندليها پر هستند
راننده

ميزان بار
بدون بار

بدون بار
بدون بار
محفظه بار پر

محفظه بار پر

موقعیت کليد مدور
0
0.5
1.5
3
4
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سیستم همراهی تا درب منزل (درصورت مجهز بودن)
درصورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت "( "LOCKخودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند) یا
خاموش "( "OFFخودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند) این سیستم ،چراغهای جلو و چراغهای
کوچک جلو را به مدت  ۳۰ثانیه روشن میکند.
پس از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت"( "LOCKخودروهای
فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند) یا خاموش ""OFF
(خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند) درصورت
یا
قرار داشتن کلید چراغ در موقعیت
دسته را به
سمت خود بکشید و رها کنید.
برای خاموش کردن چراغها ،مجدد دسته را به سمت خود بکشید
و رها نمایید.
4
رانندگی
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سیستم روشنایی روز (در صورت مجهز بودن)
برای اینکه خودروی شما برای دیگر رانندگان قابل مشاهده باشد هرگاه موتور روشن و ترمز دستی آزاد شود چراغهای
موقعیت جلو به طور اتوماتیک روشن میشوند (با افزایش شدت نور) .چراغهاي روشنایی در روز براي استفاده در
شب طراحي نشدهاند.
سنسور کنترل چراغهاي جلو (در صورت مجهز بودن)
اگر جسمی روي سنسور قرار گيرد ،يا هر چيزی به شيشه
جلو متصل شود یا جسمی جلوي سنسور را بگيرد ،سنسور به
درستي عمل نميکند.
اين اجسام در شناسایی میزان نور محیط به وسیله سنسور
تداخل ایجاد میکنند و منجر به نقص فنی یا عملکرد نادرست
چراغ های جلو اتوماتیک می شوند.
سیستم خاموش شدن اتوماتيک
بجز کشور آفریقای جنوبی
پس از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت "( "LOCKخودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند) یا خاموش
"( "OFFخودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند) و باز شدن درب سمت راننده ،چراغها خاموش میشوند.
مخصوص کشور آفریقای جنوبی
:
یا
درصورت قرار داشتن کلید چراغ در موقعیت
پس از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت "( "LOCKخودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند) یا خاموش
"( "OFFخودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند) چراغهای جلو و چراغهای مهشکن جلو خاموش
میشوند.
درصورت قرار داشتن کلید چراغ در موقعیت :AUTO
پس از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت "( "LOCKخودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند) یا خاموش
"( "OFFخودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند) ،چراغها خاموش میشوند.
برای روشن کردن مجدد چراغها ،سوئیچ موتور را در موقعیت روشن "( "ONخودروهای فاقد سیستم ورود و استارت
هوشمند) یا حالت روشن ( IGNITION ONخودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند) قرار دهید ،یا
قرار دهید.
یا
کلید چراغ را یکبار در موقعیت خاموش  OFFقرار داده و مجددا در موقعیتهای
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آژیر یادآوری چراغها
خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند
درصورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت " ،" LOCKو خارج کردن کلید و باز کردن درب سمت راننده درحالیکه
چراغها روشن هستند ،آژیر به صدا درمیآید.
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
درصورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت خاموش " "OFFو باز بودن درب سمت راننده درحالیکه چراغها
روشن هستند ،آژیر به صدا درمیآید.
سیستم تنظیم اتوماتيک ارتفاع روشنایی چراغهای جلو (درصورت مجهز بودن)
با توجه به تعداد سرنشینان و وضعیت بار خودرو و مطمئن شدن از اینکه چراغهای جلو برای دیگر رانندگان در
جاده تداخلی ایجاد نکنند ،ارتفاع روشنایی چراغهای جلو بطور اتوماتیک تنظیم میشود.
سفارشی سازي
تنظيمات (به طور مثال حساسيت سنسور نور) قابل تغيير است.
(مشخصه های سفارشي سازي f :صفحه )700

جهت پيشگيري از خالي شدن باتريها
از روشن گذاشتن چراغ ها ،حین عمل نکردن موتور خودداری نمایید.

رانندگی

توجه

4
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چراغهای نورباالی اتوماتیک*
چراغهاي نورباالی اتوماتیک با استفاده از سنسور دوربین داخل خودرو ،میتواند روشنایی چراغهای خیابان ،چراغهای
جلو و نور چراغهای خودروهای جلویی و غیره را تشخیص داده و در صورت لزوم چراغهای نورباال را بهطور اتوماتیک
روشن و خاموش نماید.
فعال کردن سیستم چراغهای نورباالی اتوماتیک
درصورت قرار داشتن کلید (دسته) چراغهای جلو در موقعیت
 ،AUTOدسته را از خود دور کنید.
حین روشن بودن چراغهای جلو بطور اتوماتیک ،نشانگر چراغهای
نورباالی اتوماتیک نیز روشن شده که نشاندهنده فعال بودن
سیستم میباشد.

* :درصورت مجهز بودن
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شرایط روشن و خاموش کردن چراغهای نورباالی اتوماتیک
درصورت عمل کردن به تمام شرایط زیر ،چراغهای نورباال بهطور اتوماتیک روشن میشوند:
سرعت خودرو بیش از ( 40 km/h )25 mphباشد.
محدوده روبروی خودرو تاریک باشد.
چراغهای جلو یا عقب خودروهای جلو یا روبرویی خاموش باشد.
تعداد کمی از چراغهای خیابان در مسیر روبرو روشن باشند.
درصورت وجود یکی از شرایط زیر ،چراغهای نورباال بهطور اتوماتیک خاموش میشوند:
سرعت خودرو کمتر از ( 30 km/h )19 mphباشد.
محدوده روبروی خودرو تاریک نباشد.
چراغهای جلو و عقب خودروهای جلویی یا روبرو روشن باشند.
تعداد زیادی از چراغ خیابان در مسیر روبرو روشن باشند.
4
رانندگی
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روشن و خاموش کردن دستی چراغهای نورباال
تغییر به موقعیت نور پایین
اهرم را به طرف موقعیت اصلی خود بکشید.

تغییر به موقعیت نور باال
بچرخانید.
کلید (دسته) ،چراغ را به موقعیت
نشانگر چراغهای نور باال اتوماتیک خاموش شده و نشانگر
چراغهای نور باال روشن خواهد شد.
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4
رانندگی

چراغهای نورباالی اتوماتیک زمانی عمل میکند که
خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند
سوئیچ موتور در موقعیت روشن " "ONقرار داشته باشد.
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
سوئیچ موتور در موقعیت روشن " "IGNITION ONقرار داشته باشد.
اطالعاتی درمورد عملکرد تشخیصی سنسور دوربین
در شرایط زیر ممکن است چراغ نور باال بطور اتوماتیک خاموش نشود:
درصورت ظاهر شدن ناگهانی خودروهای روبرو در سرپیچ
درصورت پیچیدن خودروی دیگر به جلوی خودروی شما
درصورتی که خودروهای جلویی یا از روبرو بدلیل پیچهای پی در پی ،سایر رانندگان یا درختان کنار جاده از محدوده
دید خارج شوند.
درصورتیکه خودروهای روبرو از الینهای جانبی به الین حرکت شما تغییر مسیر دهند.
درصورت روشن نبودن چراغ خودروهای جلو یا روبرویی
اگر خودروی روبرویی بدون روشن کردن چراغهای جلو از چراغ مهشکن استفاده کند ممکن است چراغهای نورباالی
خودروی شما خاموش شود.
چراغ خانهها ،چراغهای خیابان ،چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی و روشنایی بیلبوردها یا تابلوها باعث خاموش شدن
چراغهای نورباال میشود.
عوامل زیر بر مدت زمان روشن یا خاموش بودن چراغهای نورباال تأثیر میگذارد.
روشنایی چراغهای جلو ،چراغهای مهشکن و چراغهای عقب خودروهای جلو و روبرویی
حرکت و جهت خودروهای جلو و روبرویی
درصورت روشن بودن چراغهای خودروهای جلو و روبرویی فقط در یک سمت.
درصورت وجود وسایل نقلیه دوچرخ در جلو یا روبروی خودروی شما
شرایط جاده (شیب جاده ،پیچ جاده ،شرایط سطح جاده و غیره)
تعداد سرنشینان و مقدار بار
درصورت انجام عملکردهای غیرمنتظره توسط راننده ،چراغهای نورباال روشن یا خاموش میشوند.
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در شرایط زیر ،سیستم قادر به تشخیص صحیح سطح روشنایی اطراف نمیباشد و ممکن است درصورت نزدیک شدن
عابرین پیاده ،چراغهای جلو به نورباال تغییر وضعیت دهند یا چشمک بزنند .بنابراین ،چراغهای نورباال را بطور دستی روشن و
خاموش نمایید و به سیستم چراغهای نورباالی اتوماتیک وابسته نباشید.
شرایط هوایی نامساعد (بارش باران ،برف ،وجود مه ،طوفان شن و غیره)
پوشانده شدن شیشه جلو بوسیله قطرات بخار ،آب ،و آلودگی
خراشیده شدن و صدمه دیدن شیشه جلو
سنسور دوربین کثیف یا تغییر شکل داده باشد.
درجه حرارت بسیار باالی سنسور دوربین
میزان روشنایی محیط اطراف برابر با روشنایی چراغهای جلو ،چراغهای عقب یا چراغهای مهشکن باشد.
چراغهای جلوی خودروهای جلویی خاموش ،کثیف ،دارای تغییر رنگ یا بدرستی کار نمیکنند.
حین عبور از مناطقی که بطور متناوب بین روشنایی و تاریکی تغییر میکنند.
حین رانندگی در سرباالیی و سرازیری مکرر یا پی در پی یا عبور از جادههایی با سطح ناهموار ،یا دارای دستانداز (مانند
جادههای پوشیده از سنگریزه ،شن و غیره)
حین رانندگی در جادههای با پیچ مکرر و پی در پی یا رانندگی در جادههای بادخیز
وجود یک شیء بازتابنده نور مانند تابلو یا آینه در جلوی خودرو.
عقب خودروی جلویی مانند کانتینر کامیونها نور را شدیدا ً منعکس میکند.
چراغهای جلوی خودرو کثیف یا خراب باشند.
به دلیل پنچر شدن الستیک ،یدک کشیدن تریلر و غیره ،خودرو دچار نوسان یا به یک طرف منحرف شود.
چراغهای نورباال و پایین بطور مکرر در شرایط غیرعادی تغییر وضعیت دهند.
راننده به این نتیجه برسد که چراغهای نورباال ممکن است باعث بروز مشکل یا استرس برای رانندگان دیگر یا عابرین
پیاده عبوری شود.
درصورت نمایش داده شدن پیغام هشدار چراغهای نورباالی اتوماتیک
نشاندهنده وجود عیب در سیستم میباشد .با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
سفارشیسازی
عملکرد چراغ نورباالی اتوماتیک میتواند غیرفعال شود.
(مشخصههای سفارشیسازی f :صفحه )700
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هشدار
محدودیتهای چراغهای نورباالی اتوماتیک
به سیستم نورباالی اتوماتیک وابسته نباشید .همواره بطور ایمن رانندگی کرده و به اطراف خود توجه داشته باشید
و درصورت لزوم چراغهای نورباال را بصورت دستی روشن یا خاموش نمایید.
توجه

4
رانندگی

درصورت استفاده از سیستم چراغهای نورباالی اتوماتیک به نکات زیر توجه نمایید.
جهت اطمینان از عملکرد درست چراغهای نورباالی اتوماتیک موارد زیر را مد نظر قرار دهید.
از لمس کردن سنسور دوربین خودداری نمایید.
از قرار دادن سنسور دوربین در معرض فشار شدید
خودداری نمایید.
از جدا کردن سنسور دوربین خودداری نمایید.
از پاشیده شدن مایعات روی سنسور دوربین خودداری
نمایید.
از رنگ کردن شیشه یا چسباندن برچسب روی سنسور
دوربین یا محدوده شیشه جلو نزدیک به سنسور دوربین
خودداری نمایید.
از قرار دادن اشیاء روی داشبورد خودداری کنید .امکان
دارد بازتاب این اشیاء روی شیشه جلو به عنوان چراغهای
خیابان ،چراغهای جلوی دیگر خودروها و غیره توسط
سنسور به اشتباه تشخیص داده شود.
از نصب برچسب پارکینگ یا هر شیء دیگری نزدیک یا
اطراف سنسور دوربین خودداری نمایید.
خودرو را بیش از اندازه بارگیری نکنید.
از ایجاد تغییرات در خودرو خودداری کنید.
از تعویض شیشه جلو با شیشه جلوی غیراصلی خودداری
کنید .با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
از تعویض چراغهای جلو با چراغهای جلوی غیراصلی
خودداری کنید .با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
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کلید (دسته) چراغهاي مه شکن*
چراغهاي مهشکن ديد عالي را در شرايط رانندگي سخت همانند بارندگي و مه فراهم ميآورد.
کليد چراغ مه شکن جلو
چراغ مه شکن جلو را خاموش ميکند.
چراغ مه شکن جلو را روشن ميکند.

کليد چراغ مه شکن عقب و جلو
چراغ مهشکن عقب و جلو را خاموش ميکند.
چراغ مهشکن جلو را روشن ميکند.
چراغهای مهشکن جلو و عقب را روشن میکند.
با آزاد کردن حلقه ،دسته راهنما را به

برميگرداند.

کار کردن مجدد با حلقه دسته راهنما ،فقط چراغهای
مهشکن عقب را خاموش میکند.

* :درصورت مجهز بودن
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کليد (دسته) چراغ مه شکن عقب
چراغ مه شکن عقب را خاموش ميکند.

چراغ مه شکن عقب را روشن ميکند.

آزاد کردن حلقه ،دسته راهنما را به

برميگرداند.

کار کردن مجدد با حلقه دسته راهنما ،فقط چراغهای
مهشکن عقب را خاموش میکند.

4
رانندگی

در شرايط زير ميتوان چراغهاي مه شکن را فعال نمود.
خودروهاي مجهز به کليد چراغ مه شکن جلو
چراغهاي جلو يا چراغهاي کوچک جلو روشن باشند.
خودروهاي مجهز به کليد چراغ مه شکن عقب
چراغهاي جلو یا چراغهای کوچک جلو روشن باشند.
خودروهاي مجهز به کليد چراغهاي مه شکن عقب و جلو
چراغهاي مهشکن جلو :چراغهاي جلو يا چراغهاي کوچک جلو روشن باشند.
چراغهاي مهشکن عقب :چراغهاي مه شکن جلو روشن باشند.
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برف پاک کن و شيشه شوي شیشه جلو
عملکرد دسته برف پاککن
با حرکت دسته برفپاککن به شرح زیر عملکرد برفپاککن انتخاب میشود.
حرکت متناوب برفپاککنهای شیشه جلو
کار کردن متناوب
کار کردن با سرعت پایین
کار کردن با سرعت باال
کار کردن موقت
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درصورت مجهز بودن ،حین انتخاب عملکرد متناوب ،حرکت با فاصله زمانی برفپاککنها نیز تنظیم میشود.
افزایش سرعت عملکرد متناوب برفپاککنهای شیشه جلو
کاهش سرعت عملکرد متناوب برفپاککنهای شیشه جلو

4
رانندگی

عملکرد دوگانه برفپاککن /شیشهشوی
پس از پاشیده شدن مایع شیشهشوی ،برفپاککنها
بطور اتوماتیک چندین بار حرکت میکنند.
درصورت روشن بودن چراغهای جلو ،تمیزکنندههای چراغ
جلو یک بار فعال می شود و پس از آن ،تمیزکنندههای
چراغ جلو هر ۵بار که دسته را میکشید  ۱بار کار میکند
(درصورت مجهز بودن)
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برفپاککنهای شیشه جلو مجهز به حسگر باران
عملکرد برفپاککن با حسگر باران
عملکرد برفپاککن با سرعت پایین
عملکرد برفپاککن با سرعت باال
عملکرد موقت
زمانی که " "AUTOانتخاب شود ،درصورتیکه سنسور ،بارش
باران را تشخیص دهد ،برفپاککنها بطور اتوماتیک کار
میکند .سیستم زمانبندی حرکت برفپاککن را با توجه
به میزان بارش باران و سرعت خودرو بطور اتوماتیک تنظیم
میکند.
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زمانی که " "AUTOانتخاب شود ،میتوان میزان حساسیت سنسور را تنظیم نمود.
افزايش حساسيت حسگر باران
کاهش حساسيت حسگر باران

4
رانندگی

عملکرد دوگانه برفپاککن /شیشهشوی
پس از پاشیده شدن مایع شیشهشوی ،برفپاککنها
بطور اتوماتیک چندین بار حرکت میکنند.
درصورت روشن بودن چراغهای جلو ،تمیزکنندههای
چراغ جلو یک بار فعال می شود و پس از آن،
تمیزکنندههای چراغ جلو هر ۵بار که دسته را میکشید
 ۱بار کار میکند (درصورت مجهز بودن)
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برف پاککن و شيشه شوي شيشه جلو زماني عمل ميکند که
خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند
سوئيچ در وضعيت روشن " "ONقرار داشته باشد.
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند
سوئيچ در وضعيت روشن " "IGNITION ONقرار داشته باشد.
سنسور قطره باران (خودروهاي مجهز به برف پاککن شيشه جلو دارای حسگر باران)
سنسور قطره باران ميزان قطرات باران را محاسبه ميکند.

اگر کلید برفپاککن در وضعیت "( "AUTOاتوماتیک) قرار گرفته و سوئیچ در وضعیت روشن "( "ONخودروهای
فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند) یا روشن "( "IGNITION ONخودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت
هوشمند) باشد ،برفپاککن یک بار کار میکند تا فعال شدن حالت" "AUTOرا نشان دهد.
اگر میزان حساسیت برفپاککن در سرعت باال تنظیم شده باشد ،برفپاککن ممکن است یکبار حرکت کند تا
تغییر حساسیت برفپاککن را نشان دهد.
اگر دمای سنسور قطره باران  )194 F( 90 Cیا باالتر ) 5 F( -15 C ،یا پایینتر باشد ،عملکرد اتوماتیک فعال
نمیشود ،دراینصورت ،برفپاککن در هر وضعیتی بجز" "AUTOعمل میکند.
اگر مايع شيشه شوي روی شيشه جلو پاشیده نمیشود.
مسدود شدن نازل شيشه شوي و وجود مايع در مخزن مايع شيشه شوي را کنترل نماييد.

ْ

ْ

ْ

ْ
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هشدار
هشدار مرتبط با استفاده از برف پاککن شيشه جلو در حالت "( "AUTOخودروهاي مجهز به برف
پاککن شيشه جلو دارای حسگر باران)
اگر سنسور را لمس کرده يا در حالت " "AUTOشيشه جلو در معرض لرزش قرار گيرد ،ممکن است برف پاککن
شيشه جلو به طور ناگهاني فعال شود .مراقب انگشتانتان یا دیگر اجسام باشيد تا در مسير برف پاککن قرار
نداشته باشد.
هشدار مرتبط با استفاده از مايع شيشهشوي
در هواي سرد ،تا زمانيکه شيشه جلو گرم شود ،از شيشه شوي استفاده نکنيد .ممکن است مايع شيشه شوي
روي شيشه جلو يخ زده و منجر به کاهش ديد شود .که ميتواند منجر به تصادف ،صدمات جسمي جدي و حتي
مرگ گردد.
توجه

رانندگی

حين خشک بودن شيشه جلو
از برف پاککنها استفاده نکنيد ،چرا که به شيشه جلو صدمه ميزنند.
خالي بودن مخزن مايع شيشه شوي
از کارکردن مداوم با کليد خودداري نماييد ،چراکه پمپ مايع شيشه شوي بيش از حد داغ میشود.
حين مسدود شدن نازل
دراين صورت ،با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
از بازکردن نازل با سوزن يا اجسام مشابه خودداري نماييد .نازل صدمه ميبيند.
پیشگیری از خالی شدن باتری
درصورت خاموش بودن موتور از فعال نگه داشتن برفپاککنها بیش از حد مورد نیاز خودداری نمایید.

4
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برفپاککن و شیشهشوی شیشه عقب
انتهای دسته را بچرخانید ،برفپاککن شیشه عقب فعال میشود ،و اگر دسته را از خود دور کنید ،برفپاککن و
شیشهشوی شیشه عقب فعال میشود.
عملکرد متناوب
عملکرد عادی

عملکرد دوگانه برفپاککن /شیشهشوی
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برف پاککن و شيشه شوي شيشه عقب زماني عمل ميکند که
خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند
سوئيچ در وضعيت روشن " "ONقرار داشته باشد.
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند
سوئيچ در وضعيت روشن " "IGNITION ONقرار داشته باشد.
اگر مايع شيشه شوي روی شيشه عقب پاشیده نمیشود.
مسدود شدن نازل شيشه شوي و وجود مايع در مخزن مايع شيشه شوي را کنترل نماييد.
توجه

4
رانندگی

حين خشک بودن شيشه عقب
از برف پاککنها استفاده نکنيد ،چرا که به شيشه عقب صدمه ميزنند.
خالي بودن مخزن مايع شيشه شوي
از کارکردن مداوم با کليد خودداري نماييد ،چراکه پمپ مايع شيشه شوي بيش از حد داغ شود.
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باز کردن درب باک سوخت
براي باز کردن درب باک ،مراحل زير را دنبال نماييد:
پيش از سوختگيري خودرو
تمام دربها و پنجرهها را بسته و سوئیچ موتور را در موقعیت "( "LOCKخودروهای فاقد سیستم ورود و استارت
هوشمند) یا خاموش "( "OFFخودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند) قرار دهید.
از مناسب بودن نوع سوخت اطمينان حاصل نماييد.
نوع سوخت

موتورهاي2AR-FE ، 3ZR-FE *1

مخصوص کشور آرژانتین:
بنزین بدون سرب که حاوی مواد افزودنی ترکیبات فلزی (پایه منگنز و غیره) نباشد ،با عدد اکتان آزمایشگاهی
 91یا باالتر
برای آگاهی از جزئیات بیشتر در مورد بنزین با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
غیر از کشور آرژانتین
بنزین بدون سرب با عدد اکتان آزمایشگاهی  91یا باالتر
موتور 3ZR-FAE *2
بنزین بدون سرب با عدد اکتان آزمایشگاهی  95یا باالتر
موتور 2AD-FTV
سوخت دیزل که حاوی  500 ppmیا سولفور کمتر و عدد ستان  48یا باالتر میباشد.
 :*1با کد مدل  *3که حرف " "Kیا " "Qآخرین حرف آن باشد.
 :*2با کد مدل  *3که حرف " "Wآخرین حرف آن باشد.
 :*3کد مدل که روی برچسب کارخانه سازنده یا برچسب مقررات تأییدیه حک شده است f( .صفحه )682
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استفاده از بنزین دارای اتانول در موتور بنزینی
غیر از کشور برزیل
تا زمانی که میزان اتانول بنزین کمتر از  %10باشد ،تویوتا مصرف آن را مجاز ميداند .مطمئن شويد که بنزين اتانول
مورد استفاده داراي عدد اکتان آزمايشگاهي اشاره شده است.
مخصوص کشور برزیل
تا زمانی که میزان اتانول بنزین کمتر از  %25باشد ،مصرف آن مجاز ميباشد .مطمئن شويد که بنزين اتانول مورد
استفاده داراي عدد اکتان آزمايشگاهي اشاره شده است.

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

 2دريچه باک را آهسته بچرخانید تا باز شود.
4
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بستن درب باک

 3دریچه باک را از پشت درب باک آویزان نمایید.
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بستن درب باک سوخت
پس از سوختگيري ،دريچه باک را بچرخانيد تا صداي کليک
شنيده شود .پس از رها کردن ،درب باک در جهت عکس
جابهجا ميشود.

هشدار
حين تعويض درب باک
از هيچ قطعه اي جز درب باک اصلي تويوتا استفاده نکنيد .اين کار منجر به آتش سوزي يا ديگر حوادث و در
نتيجه صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ ميگردد.

 .4-5استفاده از سیستمهای حمایتی رانندگی 297
کروز کنترل*
وضعیت عملکرد سیستم
از کروز کنترل براي حفظ سرعت تنظيم شده بدون فشار دادن پدال گاز استفاده نماييد.
چراغهاي نشانگر
اهرم کروز کنترل

4

 1دکمه روشن-خاموش " "ON-OFFرا فشرده ،عملکرد کروز
کنترل را فعال نماييد.
چراغ نشانگر کروز کنترل روشن ميشود.
براي غيرفعال کردن کروز کنترل ،کليد را مجددا ً فشار دهيد.

 2سرعت خودرو را تا سرعت دلخواه افزايش يا کاهش دهيد ،اهرم
را به سمت پايين فشار دهيد تا سرعت تثبيت شود.
چراغ " "SETروشن ميشود.
سرعت خودرو در زمان رها کردن اهرم ،همان سرعت تنظيم
شده خودرو میباشد.

*  :درصورت مجهز بودن

رانندگی

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

سرعت ثابت به روش زير کاهش يا افزايش مييابد:
تنظيمات دقیق :با هر بار فشار اهرم ،سرعت ( 1.6 Km/h )1 mphتغییر ميکند.
تنظيمات کامل :تا رها کردن اهرم ،سرعت ثابت به طور مداوم افزايش يا کاهش مييابد.
غیرفعال کردن و از سرگيري کنترل سرعت ثابت
اهرم را به سمت خود بکشيد تا کروز کنترل غيرفعال شود.
درصورت درگیری ترمزها یا فشار دادن پدال کالچ (فقط
خودروهای مجهز به گیربکس معمولی) تنظیمات سرعت
غیرفعال میشود.
اهرم را به سمت باال فشار دهيد تا عملکرد کروز کنترل از
سرگرفته شود.
هنگامی که سرعت خودرو بیشتر از حدود(40 Km/h)25 mph
شود ،از سرگرفتن عملکرد کروز کنترل در دسترس قرار میگیرد.
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کروز کنترل زمانی فعال میشود که
دسته دنده در موقعیت  Dیا محدوده دنده  4یا باالتر درحالت  Sانتخاب شده باشد( .خودروهای مجهز به گیربکس
اتوماتیک [مجهز به مدل )]S
دسته دنده در موقعیت  Dباشد( .خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک [مجهز به مدل )]M
دسته دنده در موقعیت  Dیا محدوده دنده  4یا باالتر در حالت  Mانتخاب شده باشد( .خودروهای مجهز به گیربکس
.)CVT
دسته دنده در موقعیت  Dقرار دارد و محدوده دنده  4یا باالتر با استفاده از کلید تعویض دنده انتخاب شده باشد.
(خودروهای مجهز به اهرم تعویض دنده روی فرمان)
سرعت خودرو بیش از حدود ( 40 km/h ) 25 mphباشد.
شتابگیری پس از تثبیت سرعت خودرو
سرعت خودرو را میتوان بهصورت عادی افزایش داد .پس از شتابگیری ،سرعت تثبیتشده از سر گرفته میشود.
حتي بدون غيرفعال کردن سيستم کروز کنترل ،ابتدا سرعت خودرو را به سرعت دلخواه افزایش دهید و سپس
اهرم کروز کنترل را به سمت پایین فشار دهید تا سرعت جدید تنظیم شود.
غيرفعال شدن اتوماتیک کروز کنترل
در هر کدام از شرايط زير سيستم کروز کنترل غيرفعال ميشود.
سرعت خودرو بيش از ( 16km/h )10mphزير سرعت حاضر خودرو کاهش يابد.
در اين حالت ،سرعت تثبيتي به حافظه سپرده شده ،از سرگيري نخواهد شد.
سرعت واقعي خودرو زیر ( 40km/h )25mphباشد.
 VSCفعال شده باشد
اگر چراغ نشانگر کروز کنترل زرد رنگ روشن شود (خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره
[تیپ )]A
براي غيرفعال نمودن کروز کنترل " "ON- OFFرا فشار دهيد ،برای فعال شدن ،مجدد دکمه را فشار دهید.
اگر سرعت کروز کنترل را نميتوان تنظیم نمود يا اگر بالفاصله پس از فعال کردن ،کروز کنترل غيرفعال ميشود،
سيستم کروز کنترل نقص فنی دارد .براي کنترل و بازرسي خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
اگر پیغام هشدار کروز کنترل روی صفحه نمایش چندمنظوره (خودروهای مجهز به صفحه نمایش
چندمنظوره [تیپ  )]Bنشان داده شود.
براي غيرفعال نمودن کروز کنترل " "ON- OFFرا فشار دهيد ،برای فعال شدن ،مجدد دکمه را فشار دهید.
اگر سرعت کروز کنترل را نميتوان تنظیم نمود يا اگر بالفاصله پس از فعال کردن ،کروز کنترل غيرفعال ميشود،
سيستم کروز کنترل نقص فنی دارد .براي کنترل و بازرسي خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
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هشدار
براي جلوگيري از فعال شدن ناخواسته کروز کنترل
در صورت عدم استفاده از کروز کنترل دکمه " "ON-OFFرا فشار دهید تا کروز کنترل غيرفعال شود.
موقعيتهاي نامناسب براي فعال کردن کروز کنترل
در شرايط زير از کروز کنترل استفاده نکنيد.
در غير اين صورت می تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو ،صدمات جسمي جدي و حتي مرگ گردد.
در ترافيک سنگين
در جادههاي با پيچهاي تند
در جادههاي بادخیز
در جادههاي لغزنده همانند جادههاي پوشيده از باران ،يخ يا برف
در جادههای با شیب زیاد ممکن است هنگام رانندگی در سرازیری سرعت خودرو از سرعت تنظیمی باالتر رود.
حين یدک کشیدن تریلر یا بکسل کردن اضطراری
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سیستم هشدار رانندگی بین خطوط (*)LDA
خالصه عملکرد سیستم
هنگام رانندگی در جادههای دارای خط کشی  ،این سیستم ،با استفاده از دوربین حسگر عالئم خطوط را تشخیص
داده و درصورت انحراف خودرو از این خطوط به راننده هشدار میدهد.
درصورتیکه سیستم ،انحراف خودرو از خطوط را تشخیص دهد ،با استفاده از هشدار صوتی بیپ و نشانگرهای روی
صفحه نمایش چندمنظوره راننده را آگاه میکند.
سنسور دوربین

4
رانندگی

*  :درصورت مجهز بودن
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فعال کردن سیستم LDA
برای فعال کردن ،سیستم کلید  LDAرا فشار دهید.
نشانگر " "LDAو خطوط الین روشن میشوند.
با فشار دادن مجدد این کلید ،سیستم  LDAغیرفعال میشود.
حتی اگر سوئیچ موتور در وضعیت روشن "( "ONخودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند) یا روشن
( IGNITION ONخودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند) باشد سیستم  LDAروشن باقی مانده یا
خاموش میشود.
خودروهای فرمان سمت چپ
			
خودروهای فرمان سمت راست

شرایط عملکردی

هنگامی که سرعت خودرو حدود ( 50km/h )32mphیا بیشتر باشد.
هنگامی که عرض الین بیش از ( 2/5 m )8/2 ftباشد.
هنگام رانندگی در جادههای مستقیم یا عبور از پیچ جاده با شعاع بیش از (. 100 m )328 ft
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نشانگرهای روی صفحه نمایش چندمنظوره
درصورت فعال بودن سیستم  ، LDAخطوط الین نشان داده میشود.
در صورت تشخیص عالئم الین راست و چپ خطوط ضخیم
الین نشان داده میشود.
در صورت تشخیص عالئم الین راست یا چپ الین کناری
تشخیص داده شده ،مانند خط ضخیم نشان داده میشود.
در صورت خارج شدن خودرو از الین ،خط الین سمتی که
خودرو از آن خارج شده چشمک میزند.
درصورتیکه هیچ کدام از عالئم الین تشخیص داده نشود
یا سیستم  LDAبطور موقت غیرفعال شود ،خطوط الین
باریک نشان داده میشود.
4
رانندگی
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غیرفعال شدن موقتی سیستم LDA
درصورت بروز شرایط زیر ،سیستم  LDAبطور موقت غیرفعال میشود .پس از برگشت به شرایط عملکردی الزم،

سیستم مجدد فعال میشود.
سرعت خودرو در محدوده عملکردی سیستم  LDAنباشد.
اهرم دسته راهنما درگیر باشد.
حین رانندگی خطوط الین تشخیص داده نشود.
عملکرد هشدار حرکت بین خطوط فعال شده باشد.
پس از فعال شدن سیستم  ،LDAحتی اگر خودرو مجدد از الین خارج شود ،عملکرد هشدار حرکت بین خطوط برای
مدت چند ثانیه مجدد فعال نمیشود.
هشدار حرکت بین خطوط
درصورت استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) یا سیستم صوتی ،باتوجه به میزان صدای سیستم
صوتی یا صدای نویز فن سیستم تهویه هوای مطبوع ،شنیدن صدای هشدار سیستم  LDAبه سختی انجام میشود.
پس از پارک خودرو در زیر نور آفتاب
پس از شروع به رانندگی سیستم  LDAممکن است در دسترس نباشد و پیغام هشداری برای چند لحظه روی صفحه
نشان داده شود (fصفحه )۶۳۲
درصورت کاهش دما در اتاق خودرو دمای اطراف محدوده دوربین حسگر برای عملکرد سیستم مناسب باشدf( .
صفحه  ،)۳۰۱عملکردها فعال خواهند شد.
اگر فقط عالئم الین کنار خودرو نشان داده شود.
درصورت تشخیص داده نشدن عالئم الین کنار خودرو ،سیستم هشدار حرکت بین خطوط فعال نمیشود.
شرایط فعال نشدن صحیح سیستم LDA
با توجه به شرایط زیر ،بدلیل عملکرد نادرست سیستم هشدار حرکت بین خطوط ،دوربین حسگر قادر به تشخیص
عالئم الین نمیباشد .با این وجود این شرایط نشاندهنده وجود عیب در سیستم نمیباشد
درصورت رانندگی در مناطق بدون عالئم الین ،مانند گیشه دریافت عوارض راه ،تقاطعها یا قبل از محل بازرسی
قبض عوارضی راه
درصورت رانندگی در جادههای با پیچ تند
درصورتیکه عالئم الین بیش از اندازه باریک یا عریض باشند.
بدلیل وجود بار سنگین یا فشار باد نامناسب الستیک ،خودرو به یک سمت بیش از حد معمول منحرف شود.
درصورتیکه فاصله بین خودرو شما و خودرو جلویی بیش از اندازه کم باشد.
درصورتیکه عالئم الین به رنگ زرد باشند (تشخیص رنگ زرد در مقایسه با رنگ سفید برای سیستم مشکلتر
است)
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مغشوش بودن عالئم الین ،عالئم ترافیکی برجسته روی سطح جاده" ،برجستگیهای خطوط عابر پیاده" یا
سنگفرش
قرار داشتن عالئم الین روی جدول پیادهرو و غیره
پوشانده شدن عالئم الین یا اندکی پوشانده شدن عالئم الین بوسیله شن ،آلودگی و غیره
وجود سایه روی خطوط جاده که موازی با عالئم الین میباشد یا عالئم در سایه واقع شده باشد.
رانندگی روی سطح جاده با سطح رنگ روشن مانند سطح جادههای بتنی
رانندگی روی سطح جادهای که نور را منعکس میکند.
رانندگی در مناطقی که شدت نور به سرعت تغییر میکند ،مانند ورود یا خروج از تونل
درصورتیکه نور آفتاب یا نور چراغهای جلوی خودروهای روبرو مستقیم به لنز دوربین تابیده شود.
رانندگی در جادههایی که چند راهه یا یک راهه میشوند.
رانندگی در جادههایی که بدلیل بارش باران ،بارش باران قبلی یا وجود آب لغزنده باشد.
درصورت تکانهای شدید خودرو مانند رانندگی در جاده هایی دارای سطح بسیار ناهموار یا سطح سنگفرش
خیابان
بدلیل کثیف بودن لنزها و تنظیم نبودن ارتفاع نور چراغهای جلو ،میزان روشنایی چراغهای جلو در هنگام شب
کاهش یافته باشد.
رانندگی در جادههای بادخیز یا ناهموار
رانندگی در جادههای ناهموار یا پر دستانداز
هنگام تعویض الستیکها
عملکرد مناسب الستیکها ممکن است با توجه به الستیک مورد استفاده ،قابل دسترسی نباشد.
پیغام هشدار سیستم LDA
از پیغامهای هشدار برای نشان دادن وجود عیب در سیستم یا آگاه ساختن راننده از لزوم انجام اقدامات احتیاطی
هنگام رانندگی استفاده میشودf( .صفحه )۶۳۲ ،۶۲۹
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هشدار

پیش از استفاده از سیستم LDA
فقط وابسته به سیستم  LDAنباشید .سیستم  LDAنه خودرو را بهطور اتوماتیک میراند و نه نیاز به توجه و دقت
شما را کاهش میدهد .بنابراین راننده همواره مسئولیت توجه به محیط اطراف خود ،فرمان دادن در مسیر درست
حرکت و رانندگی ایمن را بر عهده دارد .رانندگی با بیدقتی یا نامناسب منجر به بروز تصادف میگردد.
از بروز خطا در عملکرد سیستم  LDAاجتناب کنید.
درصورت استفاده نکردن از سیستم  ،LDAبوسیله کلید  ،LDAسیستم را غیرفعال نمایید.
شرایط نامناسب سیستم LDA
در شرایط زیر از سیستم  LDAاستفاده نکنید .درغیراینصورت ،سیستم بدرستی عمل نکرده و باعث بروز تصادف
میگردد.
هنگام رانندگی با زنجیر چرخ ،چرخ زاپاس یا تجهیزات مشابه
وجود اشیاء یا ساختارهایی در کنار جاده که به اشتباه عالئم الین تشخیص داده میشوند (مانند گاردریل،
جدول پیادهرو ،تابلوهای بازتابکننده نور و غیره)
رانندگی روی جادههای پوشیده از برف
بدلیل بارش باران ،برف ،مه ،شن و آلودگی ،دیدن خطوط ترافیکی مشکل میباشد.
درصورتیکه خطوط ترافیکی در جاده در دست تعمیر یا عالئم الین باقیمانده از خطوط قبلی روی جاده هنوز
قابل دیدن باشد.
رانندگی در جاده با وجود موانع جادهای بدلیل تعمیر و نگهداری و یا رانندگی در الین موقت

 .4-5استفاده از سیستمهای حمایتی رانندگی 307
توجه

4
رانندگی

از صدمه زدن یا عملکرد نادرست سیستم  LDAجلوگیری نمایید.
از اصالح عملکرد چراغهای جلو یا چسباندن برچسب به سطح رویی چراغها خودداری نمایید.
از اصالح سیستم تعلیق خودداری کنید .درصورت نیاز به تعویض قطعات مربوط به سیستم تعلیق با نمایندگی
مجاز تویوتا تماس بگیرید.
از قرار دادن یا نصب هر شیء روی درب موتور یا گریل خودداری کنید .از نصب کردن گاردگریل (انواع گارد
جلو) خودداری نمایید.
درصورتیکه شیشه جلو نیاز به تعمیر دارد ،با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
سنسور دوربین ( fصفحه )301
برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم  LDAبه موارد زیر توجه
نمایید.
همواره شیشه جلو را تمیز نگه دارید.
عملکرد شیشه جلو تحت تأثیر آلودگی ،قطرات باران یا ذرات یخ روی
آن قرار دارد.
از چسباندن برچسب روی شیشه جلو نزدیک به سنسور دوربین
خودداری نمایید.
از پاشیده شدن مایعات روی سنسور دوربین خودداری نمایید.
از چسباندن طلقهای رنگی روی شیشه جلو خودداری نمایید.
از نصب آنتن در جلوی لنز دوربین خودداری نمایید.
درصورت بخار گرفتن شیشه جلو ،با استفاده از سیستم مهزدایی ،اقدام به برطرف کردن بخار روی شیشه نمایید.
در هوای سرد با استفاده از بخاری و تنظیم دریچه خروج هوا به سمت پاها،ممکن است بخار روی قسمت باالیی
شیشه جلو ایجاد شده و در اینصورت بر تصاویر دریافتی بوسیله دوربین تأثیر منفی خواهد داشت.
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توجه
از خراش دادن لنز دوربین یا کثیف کردن لنز خودداری نمایید .درصورت تمیز کردن شیشه جلو از داخل،
توجه کنید که از تمیزکننده شیشه روی لنزها استفاده نکنید .و از لمس لنزها خودداری نمایید .جهت تعمیر
لنزها ،با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
موقعیت نصب یا جهت سنسور دوربین را تغییر نداده یا پیاده نکنید .جهت سنسور دوربین به دقت تنظیم
شده است.
از وارد کردن فشار یا ضربه شدید به سنسور دوربین یا جدا کردن آن خودداری نمایید.
درصورت نیاز به تعویض شیشه جلو ،با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
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سنسور کمکي پارک تويوتا *
حين پارک موازي يا حرکت در پارکينگ ،فاصله با موانع از طريق سنسورها اندازه گيري شده و توسط
چراغ نشانگر و آژير به راننده اطالع داده ميشود .هميشه حين استفاده از اين سيستم ،اطراف را
کنترل نماييد.
انواع سنسورها
سنسورهاي گوشه عقب
سنسورهاي وسط عقب

4

سنسور کمکي پارک تويوتا را روشن يا خاموش نماييد.
حين روشن بودن ،چراغ نشانگر روشن شده ،فعال بودن
سيستم را به اطالع راننده ميرساند.

رانندگی

کليد سنسور کمکي پارک تويوتا
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عملکرد سيستم
زمانيکه سنسور مانعي را شناسايي کند ،جهت و فاصله تقریبی تا مانع نشان داده شده و آژیر به صدا درمیآید.
چراغ نشانگر سنسور کمکی پارک تویوتا
چراغ نشانگر خودرو
چراغهای نشانگر گوشه عقب
چراغ نشانگر وسط عقب

عملکرد سنسور و فاصله تا مانع
درصورت نزدیک شدن خودرو به مانع ،مطابق جدول زیر سیستم فعال میشود.
حین شناسایی همزمان دو یا چند مانع ،سیستم آژیر به نزدیکترین مانع پاسخ میدهد:
سنسورهاي گوشه عقب
فاصله تقریبی تا مانع

نشانگر و آژير

( 40 cm )1.3ftتا (50 cm )1.6ft

متناوب

( 30 cm )1.0ftتا (40 cm )1.3ft

متناوب سريع

کمتر از (30 cm )1.0 ft

مداوم

سنسورهاي وسط عقب
فاصله تقریبی تا مانع

نشانگر و آژير

( 60 cm )2.0 ft.تا (150 cm )4.9 ft.
( 45 cm )1.5 ft.تا (60 cm )2.0 ft.
( 35 cm )1.1 ft.تا (45 cm )1.5 ft.
کمتر از (35 cm )1.1 ft.

متناوب
متناوب سريع
متناوب خیلی سريع
مداوم

 .4-5استفاده از سیستمهای حمایتی رانندگی

311

محدوده شناسايي سنسورها

حدود (150 cm )4.9 ft
حدود (50 cm )1.6 ft

دياگرام محدوده تشخیص سنسورها را نشان ميدهد .توجه
داشته باشيد که سنسورها نميتوانند موانعي را که خيلي
نزديک به خودرو هستند را شناسايي کنند.
محدوده سنسورها بسته به شکل اجسام و عوامل دیگر ممکن
است تغيير کند.

4
رانندگی

زمان عملکرد سنسور کمکی پارک تویوتا
خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند
سوئیچ موتور در موقعیت روشن " "ONو دسته دنده در موقعیت دنده عقب  Rقرار داشته باشد.
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
سوئیچ موتور در موقعیت روشن "  "IGNITION ONو دسته دنده در موقعیت دنده عقب  Rقرار داشته باشد.
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اطالعاتی در مورد نحوه عملکرد شناسايي سنسورها
محدوده شناسايي سنسورها به گوشههاي محدوده اطراف خودرو و سپر عقب خودرو محدود ميشود.
برخي شرايط خودرو و محيط اطراف ممکن است توانايي سنسور در شناسايي صحیح مانع را تحت تأثیر قرار دهد.
شرایط خاص در زير ليست شدهاند.
کثيفي ،برف يا يخ روي سنسور را پوشانده باشد( .تمیز کردن سنسورها به حل این مشکل کمک میکند).
سنسور يخ زده باشد( .برطرف شدن یخ اطراف سنسورها به حل این مشکل کمک میکند).
سنسور به هر طریقی پوشانده شده باشد
خودرو به شدت به يک سمت کج شده باشد.
در جادهاي پر از دستانداز ،در شيب روی ماسه یا چمن
در نزديکي خودرو صدایی وجود دارد همانند بوق خودروها ،موتورسيکلت ها ،ترمزهاي بادي خودروهاي بزرگ،
یا ديگر صداهاي بلند توليد کننده امواج التراسونيک (فراصوتی) وجود دارد.
خودروي ديگر مجهز به سنسور کمکی پارک در نزديکي باشد.
سنسور با اليه اي از آب يا باران شدید پوشانده شده باشد.
خودرو به آنتن بي سيم یا گارد (ضربه گیر) مجهز شده باشد.
به سپر یا سنسور ضربه شدید وارد شده باشد.
خودرو به جدولی بلند یا دارای گوشههای راست نزدیک شود.
خودرو در نور بسیار شدید یا هوای بسیار سرد باشد.
فضای زیر سپرها شناسایی نشود.
مانع خیلی نزدیک به سنسور باشد.
سيستم تعليق غير اصلي تويوتا (به عنوان مثال پایین آوردن ارتفاع خودرو) نصب شده باشد.
درصورتیکه افراد اطراف خودرو بدلیل جنس لباسهای که پوشیدهاند ،ممکن است بوسیله سنسورها تشخیص
داده نشوند.
عالوه بر مثالهای فوق ،مواردی وجود دارد که سنسورها عالئم جاده و دیگر اجسام را به دلیل شکلشان نزدیکتر
شناسایی میکنند.
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رانندگی

ممکن است سنسور موانع را به دلیل نوع شکل شناسایی نکند .توجه خاصي به موانع زير داشته باشيد:
سيمها ،حصارها ،طنابها و غيره
پنبه ،برف و ديگر موادي که امواج صوت را جذب ميکنند.
اجسام با زاویههای تند
اجسام کوتاه
اجسام بلند با بخشهاي بااليي بيرون زده در جهت خودرو
درصورت استفاده از سنسورها موارد زیر بوجود میآید:
با توجه به شکل مانع و دیگر عوامل ،فاصله تشخیص کوتاهتر شده یا تشخیص مانع غیرممکن میباشد.
درصورت نزدیکی زیاد موانع به سنسورها ،آنها قابل شناسایی نمیباشند.
تأخیر کوتاهی بین عملکرد شناسایی مانع و روشن شدن نشانگر وجود دارد.
حتی در سرعتهای کم ،امکان این وجود دارد که قبل از روشن شدن چراغ نشانگر و به صدا درآمدن آژیر ،سنسور
مانع را تشخیص دهد.
درصورت نزدیک شدن و برخورد با اجسام یا عالئم باریک و کوتاه ،سنسور ممکن است آنها را تشخیص ندهد.
حتی اگر این اجسام یکبار تشخیص داده شوند.
درصورت صدای بلند آژیر یا صدای وزش باد ،صدای هشدار صوتی سنسور به سختی شنیده میشود.
نقصهای سیستم
چراغ نشانگر وجود عیب سنسور روشن میشود پس از شنیده شدن صدای آژیر به مدت  ۷ثانیه ،این چراغ
نشانگر خاموش میشود .درصورتیکه پس از آن ،چراغهای نشانگر گوشه و وسط روشن شده یا روشن باقی بماند،
ابتدا وضعیت سنسور را بررسی نمایید .حتی با وجود اینکه برف ،یخ یا گل روی سنسورها وجود ندارد اما هنوز
چراغ نشانگر آنها روشن میباشد که نشاندهنده وجود عیب در عملکرد سنسور است .جهت بررسی خودرو به
نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
چراغ نشانگر وجود عیب سنسور چشمک میزند پس از شنیده شدن صدای آژیر به مدت  ۷ثانیه ،این چراغ
نشانگر خاموش میشود .درصورتیکه پس از آن چراغهای نشانگر گوشه و وسط چشمک بزنند ،نشاندهنده وجود
عیب در عملکرد سنسور میباشد .جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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هشدار
هشدار حين استفاده از سنسور پارک تويوتا
پيشگيريهاي زير را مد نظر قرار دهيد .عدم توجه به موارد زير ميتواند منجر به ناتواني در رانندگي ايمن و
همچنين تصادف گردد.
حین رانندگی با سرعت بيش از ( 10 km/h )6 mphاز سنسور استفاده نکنيد.
محدوده شناسایی سنسور و زمان واکنش آن محدود میباشد .هنگام حرکت با دنده عقب ،اطراف خودرو را
بررسی نمایید (بویژه محیط کناری خودرو) ،جهت رانندگی ایمن ،به آهستگی حرکت کرده و با استفاده از
ترمز ،سرعت خودرو را کنترل نمایید.
تجهيزات جانبی را به محدوده سنسورها متصل نکنيد.

نکاتي در مورد استفاده از سنسور کمکی پارک تویوتا
در شرایط زیر ،بدلیل وجود عیب در عملکرد سنسورها ،سیستم بدرستی عمل نمیکند ،جهت بررسی خودرو به
نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
درصورت روشن کردن سوئیچ اصلی ،صدای بیپ (صدای هشدار صوتی) شنیده نمیشود.
درصورت شناسایی نشدن هیچ مانعی ،چراغهای نشانگر سنسور گوشه و وسط چشمک زده و صدای بیپ (صدای
هشدار صوتی) شنیده میشود.
درصورت برخورد محدوده اطراف سنسور با جسمی که منجر به ضربه شدید میشود.
درصورتیکه سپر با جسمی برخورد نماید.
هنگامی که نشانگرهای سنسورهای گوشه و وسط بطور مداوم نشان داده شوند ،بدون اینکه صدای بیپ (صدای
هشدار صوتی) شنیده شود.
درصورت بروز خطا در عملکرد چراغ نشانگر ،ابتدا سسنور را بررسی نمایید .حتی اگر برف ،یخ یا گل روی
سنسور وجود نداشته باشد و در عملکرد چراغ نشانگر خطایی وجود داشته باشد ،احتماالً سنسور دچار نقص
شده است.
نکاتي در مورد شستشوی خودرو
از پاشیدن آب با فشار زیاد در محدوده سنسور خودداری نمایید .در غیراینصورت باعث بوجود آمدن نقص در
عملکرد سنسورها میشود.
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کلید قفل چهارچرخ محرک (مدلهای

)4WD

هنگامی که به نیروی حرکت زیادی در تمام چرخها نیاز باشد ،مث ْ
ال زمان گیر کردن خودرو در گل و
خارج شدن از آن ،از حالت قفل چهارچرخ محرک استفاده نمایید.
کلید را فشار دهید.
گشتاور موتور تا باالترین حدممکن با توجه به شرایط رانندگی در
چرخهای عقب توزیع میشود .با فشار دادن مجدد کلید ،حالت
قفل چهارچرخ محرک غیرفعال شده و سیستم کنترل دینامیکی
گشتاور  4WDبه حالت عادی بازمیگردد.
( fصفحه )317
4
رانندگی

زمان عملکرد حالت قفل چهارچرخ محرک
خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند
سوئیچ موتور در موقعیت روشن " "ONباشد.
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
سوئیچ موتور در موقعیت روشن "  " IGNITION ONباشد.
حالت قفل چهارچرخ محرک
جهت اطمینان از عملکرد مؤثر سیستمهای  ABSو ( VSCدرصورت مجهز بودن) ،حین استفاده از ترمزها ،حالت
قفل چهارچرخ محرک غیرفعال میشود.
با افزایش سرعت خودرو به بیش از ( ،40 km/h )25 mphحالت قفل چهارچرخ محرک غیرفعال میشود.
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سيستمهاي کمکي رانندگي
براي کمک به افزايش ايمني و عملکرد رانندگي ،سيستمهاي زير در پاسخ به شرايط مختلف رانندگي به
صورت اتوماتيک فعال ميشوند .با اين وجود ،آگاه باشيد که اين سيستمها تکميلي بوده و نبايد حين کار
با خودرو بيش از حد به آنها تکيه نمود.
( ABSسيستم ترمز ضد قفل)
حين ترمزگيري ناگهاني ،يا درگیر شدن ترمزها حین رانندگی روی جاده لغزنده به جلوگيري از قفل شدن چرخها
کمک ميکند.
ترمز کمکي
در صورتي که سيستم ،توقف ناگهاني را شناسايي کند ،پس از فشار دادن پدال ترمز سطح باالتری از نیروی ترمز
را ايجاد ميکند.
( VSCکنترل پايداري خودرو) (در صورت مجهز بودن)
به راننده کمک ميکند تا حين دور زدن ناگهاني يا دور زدن در جادههاي لغزنده ،از سرخوردن خودرو جلوگیری کند.
( TRCکنترل کشش) (در صورت مجهز بودن)
به حفظ قدرت رانندگي کمک کرده و از درجا چرخيدن چرخهاي محرک حين شروع به حرکت خودرو یا حین
شتابگیری بر روي جادههاي لغزنده جلوگيري ميکند.
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عملکرد سیستم ( AUTO LSDمدلهای )2WD
زمانی که سیستم در حالت خاموش  TRCقرار داشته باشد ،عملکرد  AUTO LSDفعال میگردد .اگر یکی از
چرخهای محرک درجا بچرخد مانند زمانیکه چرخ آزادانه روی یخ یا گل درجا میچرخد ،این سیستم عمل
میکند .هنگام درجا چرخیدن چرخ ،سیستم با استفاده از ترمزها ،جهت حفظ نیروی حرکت ،گشتاور را به
چرخهای دیگر منتقل میکند.
سیستم کنترل دینامیک گشتاور ( 4WDمدلهای )4WD
با توجه به شرایط رانندگی و برای کمک به پایداری و عملکرد مؤثر خودرو ،سیستم بطور اتوماتیک از حالت
چرخ محرک جلو به حالت چهارچرخ محرک ( )4WDتغییر وضعیت میدهد .نمونهای از این شرایط که باعث
تغییر سیستم به حالت  4WDمیشود از قرار زیر است :هنگام پیچیدن ،رانندگی در سرباالیی ،شروع به حرکت یا
شتابگیری و زمانی که سطح جاده بدلیل بارش برف و باران لغزنده میباشد.
( EPSفرمان با نیروی کمکی الکتریکی)
از یک موتور الکتریکی برای کاهش نیروی الزم جهت چرخاندن فرمان استفاده میکند.
( fصفحه )۳۲۴

عالمتدهی ترمز اضطراری (در صورت مجهز بودن)
درصورت ترمزگیری ناگهانی ،برای هشدار به خودروی عقبی ،چراغهای ترمز بطور اتوماتیک چشمک میزنند.

رانندگی

کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی (درصورت مجهز بودن)

4
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حين عملکرد سيستمهاي TRC/ VSC
حین عملکرد سيستمهاي  TRC/ VSCچراغ نشانگر لغزش
چشمک ميزند.

غير فعال نمودن سيستم TRC
در صورتي که خودرو در گل ،آشغال يا برف گيرکرده است ،سيستم  TRCممکن است نيروي وارده از موتور به
سيستم را خاموش کرده ،در این صورت جابه جا کردن و بیرون
الستيکها را کاهش دهد .فشار دادن دکمه
آوردن خودرو آسان تر می شود.
براي خاموش کردن سيستم  ،TRCدکمه
براي روشن کردن سيستم ،دکمه

را سريع فشار داده و رها کنيد.
را مجددا ً فشار دهيد.

خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره(تیپ )A
مدلهای :2WD

چراغهای نشانگر " "AUTO LSDو "ٰ"VSC OFF
روشن میشوند.
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مدلهای :4WD
چراغ نشانگر " "TRC OFFروشن میشود.

مدلهای :4WD
پیغام " "TRC OFFنشان داده میشود.

4
رانندگی

خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره (تیپ )B
مدلهای :2WD
پیغام " "TRC OFFنشان داده میشود.
چراغهای نشانگر " "AUTO LSDو " "VSC OFFروشن
میشوند.
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خاموش کردن هر دو سيستم  TRCو VSC
براي خاموش کردن سيستم  TRCو  VSCحين توقف خودرو ،دکمه
و نگه داريد.

را به مدت بيش از  3ثانيه فشار داده

خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره (تیپ )A
مدلهای :2WD
چراغ نشانگر " "VSC OFFروشن میشود.
مدلهای :4WD
چراغ نشانگر " "TRC OFFو چراغ نشانگر " "VSC OFFروشن ميشود.
براي روشن کردن سيستم ،مجددا ً دکمه

را فشار دهيد.

براي روشن کردن سيستم ،مجددا ً دکمه

را فشار دهيد.

خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره (تیپ )B
پیغام " "TRC OFFنشان داده میشود و چراغ نشانگر " "VSC OFFروشن خواهد شد.
حتی اگر کلید  VSC OFFفشار داده نشود (مدلهای  )2WDچراغ نشانگر " "AUTO LSDچشمک میزند.
سیستم  ،TRCسیستم کنترل کمکی شروع به حرکت در سرباالیی و حرکت در سرازیری عمل نمیکند ،جهت
بررسی سیستمها با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.

حتی اگر کلید  VSC OFFفشار داده نشود (مدلهای  )4WDچراغ نشانگر " "TRC OFFروشن میشود

(خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره [تیپ )]A
سیستم  ،TRCسیستم کنترل کمکی شروع به حرکت در سرباالیی و حرکت در سرازیری عمل نمیکند ،جهت
بررسی سیستمها با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.

درصورتیکه پیغامی روی صفحه نمایش چندمنظوره (تیپ  )Bظاهر شود نشاندهنده آن است که حتی با
وجود فشار ندادن کلید ( VSC OFFمدلهای  )4WDسیستم  TRCغیرفعال میباشد( .خودروهای مجهز

به صفحه نمایش چندمنظوره [تیپ )]B
سیستم  ،TRCسیستم کنترل کمکی شروع به حرکت در سرباالیی و حرکت در سرازیری عمل نمیکند ،جهت
بررسی سیستمها با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
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صدا و لرزش ايجاد شده بر اثر عملکرد  ،ABSترمز کمکي و سيستمهاي  TRCو VSC

4
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حين روشن شدن موتور يا بالفاصله پس از حرکت خودرو ،و یا فشار دادن مکرر پدال ترمز ،ممکن است صدایی
از محفظه موتور شنیده شود .این صدا بیانگر نقص فنی در سیستمهای فوق نیست.
در صورت بروز هر کدام از شرايط زير حين عملکرد سيستمهاي ذکر شده ،مشکلي در سيستمها به وجود نيامده است.
لرزش بدنه خودرو و فرمان
صداي موتور پس از توقف خودرو
ضربان آرام پدال ترمز پس از فعال شدن ABS
حرکت آرام پدال ترمز به پايين پس از فعال شدن ABS
صداي عملکرد EPS
زمانيکه غربيلک فرمان کار ميکند ،ممکن است صداي قطعات متحرک (صداي چرخش) شنيده شود .اين صدا
بيانگر نقص فنی نيست.
عملکرد اتوماتيک سيستمهاي  TRCو VSC
پس از خاموش کردن سيستمهاي  TRCو  ، VSCدر شرايط زير سيستمها به طور اتوماتيک فعال ميشوند:
خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند :سوئيچ دروضعيت " "LOCKقرار گيرد.
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند :سوئيچ دروضعيت خاموش قرار گيرد.
اگر فقط سيستم  TRCخاموش شده باشد ،با افزايش سرعت خودرو ،سيستم  TRCفعال ميشود.
اگر هر دو سيستم  TRCو  VSCغير فعال شده باشند ،با افزايش سرعت خودرو ،سیستم مجدد فعال نمی شود.
کاهش تأثيرگذاري سيستم EPS
در صورتي که فرمانگیری مکرر در زماني طوالنی وجود داشته باشد ،براي جلوگيري از داغ کردن بيش از
حد ،تأثيرگذاري سيستم  EPSکاهش مييابد .در نتيجه غربيلک فرمان سنگين به نظر ميرسد .در اين حالت،
فرمانگیری بيش از حد را متوقف نمایید يا خودرو را متوقف کرده و موتور را خاموش کنيد .پس از  10دقيقه
سيستم  EPSبه حالت عادي باز ميگردد.
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هشدار
در مواقع زير سيستم  ABSبه درستي عمل نميکند.
چسبندگی الستیک کاهش یافته است (همانند الستیکهای بیش از حد سایش یافته در جادهاي پوشيده از
برف)
حين رانندگی با سرعت باال در جاده های خیس یا لغزنده خودرو سر میخورد.
ممکن است زمانی که  ABSدر حال عملکرد می باشد فاصله ی توقف بیش تر از شرایط عادی باشد.
سیستم  ABSجهت کاهش دادن فاصله توقف خودرو طراحی نشده است ،همواره فاصله ایمن تا خودروی جلویی
بویژه در شرایط زیر را حفظ نمایید.
حين رانندگي در آشغال ،ماسه يا جادههاي پوشيده از برف
حين رانندگي با زنجير چرخ
حين رانندگي بر روي دست اندازها
حين رانندگي در جادههاي داراي چاله يا سطح ناصاف
در شرايط زير ممکن است سيستم  ،TRCبه طور مؤثر عمل نکند:
حين رانندگي بر روي جادههاي لغزنده ،حتي در حال عملکرد سيستم  ،TRCممکن است کنترل جهت و قدرت
به طور کامل بدست نيايد.
زمانيکه پايداري و قدرت خودرو کم شده است ،با دقت رانندگي کنيد.
حين فعال شدن VSC
چراغ نشانگر لغزش چشمک ميزند .هميشه با دقت رانندگي کنيد .رانندگي با بی توجهی می تواند منجر به تصادف
شود .حين چشمک زدن چراغ ،به شدت مراقب باشيد.
زمانيکه سيستمهاي  TRCو  VSCغير فعال هستند.
بسيار مراقب بوده و با سرعت مناسب شرايط جاده رانندگي نماييد .از آنجاکه اين سيستمها براي اطمينان از
پايداري خودرو و نيروي رانندگي هستند ،فقط در مواقع ضروري سيستمهاي  TRCو  VSCرا غيرفعال نماييد.
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هشدار
تعويض الستيکها
از همسان بودن اندازه ،مارک ،الگوي عاج و ظرفيت بار کلي همه الستيکها با مقدار مشخص شده ،مطمئن شوید.
عالوه بر اين ،از فشار باد همه ی الستیک ها با سطح فشار توصیه شده اطمینان حاصل نمایید.
سيستمهاي  TRC, ABSو  VSCدر صورت استفاده از الستيکهاي متفاوت،به طور صحیح کار نميکنند.
براي اطالع از جزئيات بيشتر در مورد تعويض چرخها يا الستيکها با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
کار با الستيکها و سيستم تعليق
استفاده از الستيکهاي داراي هرگونه مشکل يا دستکاري سيستم تعليق منجر به تأثير منفي بر سيستمهاي
کمکي رانندگي شده و می تواند منجر به نقص فنی سيستمگردد.
4
رانندگی
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سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی
درصورت شروع به حرکت در جادههای دارای شیب تند یاشیب لغزنده ،این سیستم با حفظ نیروی
ترمزگیری به طور موقت حتی زمانی که پای خود را از روی پدال ترمز برداشته ایدبه شما در شروع حرکت
کمک می کند.
هنگام توقف کامل خودرو ،سیستم کنترل کمکی شروع به
حرکت در سرباالیی را فعال کرده و سپس پدال ترمز را فشار
دهید.
صدای آژیر یک مرتبه جهت نشان دادن عملکرد سیستم
شنیده میشود .و چراغ نشانگر لغزش چشمک میزند.

شرایط عملکردی سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی
سیستم تحت شرایط زیر عمل میکند:
دسته دنده در موقعیتی غیر از  Pقرار داشته باشد (خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا )CVT
ترمز دستی درگیر نباشد.
پدال گاز فشار داده نشود.
زمانی که چراغ نشانگر لغزش روشن باشد ،سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی فعال نمیباشد.
سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی
زمانی که سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی فعال باشد ،پس از اینکه راننده پدال ترمز را رها کند،
ترمزها بطور اتوماتیک عمل میکنند .چراغهای ترمز و چراغ ترمز سوم روشن میشوند.
پس از رها کردن پدال ترمز ،سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی به مدت  ۲ثانیه کار میکند.
اگر با فشار دادن زیاد پدال ترمز ،چراغ نشانگر لغزش چشمک نزند و صدای آژیر هم شنیده نشود ،فشار روی
پدال ترمز را اندکی کاهش دهید (از حرکت کردن خودرو به عقب جلوگیری نمایید) و مجدد پدال ترمز را محکم
فشار دهید .اگر سیستم هنوز غیرفعال است ،با توجه به موارد توضیح داده شده در باال ،شرایط عملکردی را
بررسی نمایید.
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آژیر سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی
درصورت فعال شدن سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی ،آژیر یکبار به صدا درمیآید.
تحت شرایط زیر سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی غیرفعال شده و آژیر دو بار به صدا درمیآید.
زمانیکه پدال ترمز را رها کردید تا  ۲ثانیه اقدام به حرکت دادن خودرو نکنید.
دسته دنده را در موقعیت  Pقرار دهید (خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا )CVT
ترمز دستی را درگیر نمایید.
پدال ترمز را مجدد فشار دهید.
پدال ترمز بیش ازحدود  ۳دقیقه نگاه داشته شده باشد.
روشن شدن چراغ نشانگر لغزش
روشن شدن این چراغ وجود عیب در سیستم را نشان میدهد .جهت بررسی سیستم با نمایندگی مجاز تویوتا
تماس بگیرید.

هشدار

رانندگی

سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی
فقط به سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی وابسته نباشید .درصورت شیب تند جاده و پوشیده
شدن سطح جاده از برف ،سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی بطور مؤثر عملکردی ندارد.
عکس عملکرد ترمز دستی ،سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی به مدت طوالنی نمیتواند خودرو را
ثابت نگه دارد .برای توقف و نگه داشتن خودرو در سرباالیی ،از سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سرباالیی
استفاده نکنید ،درغیراینصورت منجر به بروز تصادف میشود.

4
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سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری*
این سیستم به جلوگیری از افزایش سرعت هنگام رانندگی در سرازیری کمک میکند.

درصورتیکه سرعت خودرو کمتر از ( 25 km/h )15 mphباشد این سیستم فعال میگردد.
عملکرد سیستم
کلید " "DACرا در وضعیت روشن قرار دهید .چراغ نشانگر
سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری روشن شده و سیستم
فعال میشود.
هنگام فعال بودن سیستم ،چراغ نشانگر لغزش چشمک
میزند و چراغهای ترمز /چراغ ترمز سوم روشن میشود.

خاموش کردن سیستم
درصورت فعال بودن سیستم ،کلید " "DACرا در وضعیت خاموش قرار دهید .تا زمان توقف عملکرد سیستم ،چراغ
نشانگر سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری چشمک میزند و زمانیکه سیستم کام ً
ال غیرفعال شد این چراغ
نشانگر خاموش میشود .جهت فعال کردن مجدد سیستم ،حین چشمک زدن چراغ نشانگر سیستم کنترل کمکی
حرکت در سرازیری ،کلید " "DACرا در وضعیت روشن قرار دهید.

*

 :درصورت مجهز بودن
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نکات مهم در مورد عملکرد سیستم
درصورت قرار داشتن دسته دنده در هر موقعیتی غیر از  ،Pاین سیستم فعال میشود .با این وجود برای استفاده
مؤثرتر از سیستم توصیه میشود محدوده دنده پایینتر (دنده سنگین) را انتخاب نمایید.
فعال بودن مداوم سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری
درصورت فعال بودن مداوم سیستم ،عمل کننده ترمز بیش از اندازه داغ میشود .در اینصورت ،عملکرد سیستم
کنترل کمکی حرکت در سرازیری را متوقف نمایید ،آژیر به صدا درمیآید .و چراغ نشانگر سیستم کنترل کمکی حرکت
در سرازیری چشمک زده و چراغ نشانگر " "TRC OFFروشن میشود (خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره
[تیپ  )]Aیا پیغام " "TRC OFFنمایش داده میشود (خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره [تیپ )]B
تا زمانیکه چراغ نشانگر سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری روشن است و چراغ نشانگر یا پیغام "TRC
 "OFFخاموش میباشد از سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری استفاده نکنید( .در این مدت خودرو بطور
عادی حرکت میکند).
صدا و لرزش ایجاد شده بر اثر عملکرد سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری
حین روشن شدن موتور یا بالفاصله پس از حرکت خودرو ،ممکن است صدایی از محفظه موتور شنیده شود .این
صدا بیانگر نقص فنی در سیستمهای فوق نیست.
درصورت بروز هرکدام از شرایط زیر حین عملکرد سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری ،مشکلی در سیستم
به وجود نیامده است.
لرزش بدنه خودرو و فرمان
صدای کارکرد قطعات متحرک پس از توقف خودرو
نقصهای سیستم
درصورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن "( "ONخودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند)
یا حالت روشن "( "IGNITION ONخودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند) چراغ نشانگر سیستم
کنترل کمکی حرکت در سرازیری روشن نمیشود.
درصورت فشار دادن کلید " ،"DACچراغ نشانگر سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری روشن نمیشود.
نشانگر لغزش روشن میشود.
در موارد فوق ،جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
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هشدار
زمان استفاده از سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری
خیلی به سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری وابسته نباشید .عملکرد سیستم فوق باعث افزایش
محدودیتهای عملکردی خودرو نمیشود .همواره شرایط جاده را کام ْ
ال بررسی کرده و ایمن رانندگی نمایید.
سیستم در شرایط زیر فعال نمیشود ،و ممکن است منجر به بروز تصادف و آسیبهای جسمی جدی
یا حتی مرگ شود.
سطح جادههای لغزنده مانند جادههای پوشیده از گل یا مرطوب
سطح جادههای یخ زده
جادههای ناهموار
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( BSMنشانگر نقطه کور)*
خالصهای از وضعیت عملکردی نشانگر نقطه کور
این سیستم دارای دو عملکرد میباشد؛
عملکرد نشانگر نقطه کور
هنگام تغییر الین به دقت عمل راننده کمک میکند.
عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب (درصورت مجهز بودن)
هنگام حرکت به عقب به راننده کمک میکند.
در این دو عملکرد از سنسورهای یکسان استفاده میشود.
خودروهای فرمان سمت چپ
4
رانندگی

*

 :درصورت مجهز بودن
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خودروهای فرمان سمت راست

کلید اصلی BSM
با فشار دادن کلید ،سیستم را روشن یا خاموش نمایید .درصورت قرار داشتن کلید در موقعیت روشن  ،ONنشانگر
کلید روشن شده و آژیر به صدا درمی آید .کلید عملکرد نشانگر نقطه کور و عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب
یکسان میباشد.
نشانگرهای آینه بغل
عملکرد نشانگر نقطه کور:
زمانی که خودرویی در نقطه کور تشخیص داده شود ،اگر از دسته راهنما استفاده نشود ،نشانگر آینه بغل روشن
میشود و اگر از دسته راهنما استفاده شود ،نشاگر آینه بغل چشمک میزند.
عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب:
زمانی که خودرویی از سمت راست یا چپ عقب خودروی شما نزدیک شود ،نشانگرهای آینه بغل چشمک میزنند.
آژیر هشدار عبور و مرور در عقب (فقط عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب)
زمانی که خودرویی از سمت راست یا چپ عقب به خودروی شما نزدیک شود ،صدای آژیر از پشت صندلیهای
عقب چپ شنیده میشود.
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مخصوص خودروهای فروخته شده در آفریقای جنوبی
شماره تأییدیه تجهیزات رادیوTA -2011/1350 :

مخصوص خودروهای فروخته شده در سنگاپور

مطابق با استاندارد IDA
مخصوص خودروهای فروخته شده در تایوان

4
رانندگی

دیدن نشانگرهای آینه بغل
در زیر نور آفتاب شدید ،نشانگر آینه بغل به سختی دیده میشود.
شنیدن صدای آژیر هشدار عبور و مرور در عقب
درصورت وجود صدای نویز شدید مانند صدای بلند سیستم صوتی ،صدای آژیر عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب
به سختی شنیده میشود.
وجود عیب در سیستم نشانگر نقطه کور
اگر به دالیل زیر ،عیبی در سیستم تشخیص داده شود ،چراغ هشدار  BSMروشن میشود (خودروهای مجهز به
صفحه نمایش چندمنظوره تیپ  )Aیا پیغامهای هشدار نمایش داده میشود (خودروهای مجهز به صفحه نمایش
چندمنظوره تیپ  f( )Bصفحه )۶۳۳ ،۶۳۰ ،۶۱۷
وجود عیب در عملکرد سنسورها
کثیف شدن سطح سنسورها
افزایش یا کاهش بیش از اندازه دمای بیرونی خودرو
ولتاژ سنسور غیرنرمال باشد.
تأییدیه سیستم نشانگر نقطه کور
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هشدار
استفاده از سنسور رادار
دو سنسور نشانگر نقطه کور در داخل سپر عقب خودرو به ترتیب در سمت راست و چپ نصب شده است .برای
اطمینان از عملکرد صحیح سیستم نشانگر نقطه کور به موارد زیر توجه کنید.
همواره سنسور و محدوده اطراف آنرا تمیز نگه دارید.

از وارد آوردن ضربه شدید به سنسور و محدوده اطراف سپر خودداری نمایید .حتی اگر سنسور کمی از جای
خود جابجا شود ،سیستم ممکن است دچار نقص شده و خودروهایی که وارد محدوده تشخیص میشوند قابل
شناسایی نباشند .درصورت وارد شدن ضربه شدید به سنسور یا محدوده اطراف آن ،جهت بررسی سیستم به
نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
سنسور را جدا نکنید.
از چسباندن اشیاء یا برچسبها روی سنسور یا محدوده اطراف روی سپر خودداری نمایید.
از تغییر دادن سنسور یا محدوده اطراف روی سپر خودداری نمایید.
از رنگ زدن سنسور یا محدوده اطراف روی سپر خودداری نمایید.
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عملکرد نشانگر نقطه کور
نشانگر نقطه کور با استفاده از سنسورهای رادار ،خودروهایی که در حال عبور در الین کناری در محدودهای که در
آینه بغل منعکس نمیشود (نقطه کور) را تشخیص میدهد و راننده را از وجود خودروهایی از طریق نشانگر آینه
بغل آگاه میسازد.
محدوده شناسایی نشانگر نقطه کور

4
رانندگی

نقطه کور قادر به شناسایی خودروهایی در محدوده زیر میباشد:
محدوده منطقه شناسایی به شرح زیر است:
حدود ( 3.5 m )11.5 ftاز کنار خودرو
اولین ( 0.5 m )1.6 ftاز کنار خودرو در محدوده شناسایی
قرار نمیگیرد.
حدود ( 3 m )9.8 ftاز سپر عقب
حدود ( 1 m )3.3 ftاز جلوی سپر عقب
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هشدار
پیشگیریهای مرتبط با استفاده از سیستم
فقط راننده مسئولیت رانندگی ایمن را بر عهده دارد .همواره ایمن رانندگی کنید و به اطراف خودرو توجه داشته
باشید.
عملکرد نشانگر نقطه کور ،یک عملکرد تکمیلی است که وجود خودرو در منطقه کور را به راننده هشدار میدهد.
به عملکرد نشانگر نقطه کور خیلی وابسته نباشید .اگر تغییر الین با ایمنی انجام شود ،نیازی به عملکرد نشانگر
نمیباشد زیرا وابستگی زیاد به این سیستم منجر به بروز تصادف و باعث آسیبهای جسمی جدی و مرگ میشود.
با توجه به شرایط ،سیستم ممکن است بدرستی عمل نکند .بنابراین استفاده از دید خود راننده در مورد رانندگی
ایمن ضروری میباشد.
زمان فعال شدن عملکرد نشانگر نقطه کور
کلید اصلی  BSMدر وضعیت روشن  onباشد.
سرعت خودرو بیشتر از (16 km/h )10 mphباشد.
زمان تشخیص خودرو بوسیله نشانگر نقطه کور
خودروی الین کناری از خودرو شما سبقت بگیرد.
هنگام تغییر الین ،خودروی دیگر وارد محدوده شناسایی شود.
شرایطی که در آن ،عملکرد نشانگر نقطه کور خودرویی را شناسایی نمیکند.
عملکرد نشانگر نقطه کور برای شناسایی انواع وسایل نقلیه و /یا اشیاء زیر طراحی نشده است.
موتور سیکلتهای کوچک ،دوچرخهها یا عابرین پیاده و غیره*
خودروهای عبوری در جهت مخالف
گاردریل ،دیوار ،تابلو ،خودروهای پارکشده و اجسام ثابت مشابه*
خودروهای عبوری در یک الین*
خودروهای عبوری در دو الین کنار خودروی شما*
* :با توجه به شرایط ،خودرو و /یا اجسام شناسایی میشوند.
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شرایطی که در آن ،عملکرد نشانگر نقطه کور ممکن است بدرستی عمل نکند.
عملکرد نشانگر نقطه کور ممکن است خودروها را تحت شرایط زیر بدرستی شناسایی نکند.
در هوای نامساعد مانند بارش باران شدید ،وجود مه یا برف و غیره.
درصورت چسبیدن موادی مانند یخ و گل به سپر عقب
رانندگی در جادههای خیس به دلیل بارش باران ،آبگرفتگی و غیره.
تفاوت قابل توجهی در سرعت بین خودرو و خودروی واردشده به محدوده شناسایی شما وجود داشته باشد.
زمانی که خودرویی متوقف در محدوده شناسایی خودروی شما قرار داشته باشد ممکن است هنگام حرکت
خودرو هنوز هم در محدوده شناسایی شما باقی مانده باشد.
هنگام رانندگی در سرباالیی و سرازیری با شیب تند مانند تپهها ،جادههای پر از چاله و غیره
زمانی که چند خودرو با فاصله کمی بین خودروها بهم میرسند.
اگر الین خودرو عریض باشد و خودروی الین کناری هم خیلی دورتر از خودروی شما باشد.
خودروی وارد شده به محدوده شناسایی با سرعت یکسان با خودروی شما در حال عبور باشد.
تفاوت قابل توجهی از نظر ارتفاع بین خودرو و خودروی وارد شده به محدوده شناسایی شما وجود داشته باشد.
درست پس از قرار دادن کلید اصلی  BSMدر موقعیت روشن .on
هنگام یدک کشیدن تریلر (مخصوص کشور آفریقای جنوبی)
هنگامی که تجهیزاتی مانند حملکننده دوچرخه در عقب خودرو نصب باشد.
نمونههای غیرضروری از عملکرد نشانگر نقطه کور که هنگام شناسایی خودرو و /یا شیء ممکن است تحت شرایط
زیر افزایش یابد.
زمانی که فاصله بین خودروی شما و گاردریل ،دیوار و غیره بسیار کم باشد.
زمانی که فاصله بین خودروی شما و خودروی پشت سری کم باشد.
زمانی که الینها بسیار باریک باشند و خودروهای عبوری از دو الین کنار خودرو وارد محدوده شناسایی شوند.
هنگامی که تجهیزاتی مانند حملکننده دوچرخه در عقب خودرو نصب باشد.
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عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب (درصورت مجهز بودن)
هنگام حرکت با دنده عقب از این عملکرد استفاده میشود .این عملکرد خودروهایی که از سمت راست یا چپ عقب
به خودروی شما نزدیک میشوند را شناسایی میکند .این عملکرد با استفاده از سنسورهای رادار بوسیله چشمک
زدن نشانگرهای روی آینه بغل و به صدا درآوردن آژیر راننده را از وجود خودروهای دیگر آگاه میکند.

				
نزدیک شدن خودرو

محدوده شناسایی

هشدار
پیشگیریهای مرتبط با استفاده از سیستم
فقط راننده مسئولیت رانندگی ایمن را به عهده دارد .همواره ایمن رانندگی کنید و به اطراف خودرو توجه داشته
باشید.
عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب فقط یک سیستم کمکی است و نمیتواند جایگزین رانندگی با دقت شود.
راننده باید هنگام حرکت به عقب و یا حتی زمان استفاده از عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب ،مراقبت الزم را
انجام دهد .قبل از حرکت به عقب از وجود عابرین پیاده ،خودروهای دیگر و غیره مطمئن شده و اطمینان از دید
خود راننده نسبت به محدوده پشت خودرو بسیار ضروری میباشد.
درغیراینصورت منجر به آسیبهای جسمی جدی و یا مرگ میشود.
با توجه به شرایط ،سیستم ممکن است عملکرد درستی نداشته باشد .بنابراین دید چشمی راننده جهت رعایت
ایمنی بسیار الزامی است.
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محدوده شناسایی عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب (درصورت مجهز شدن)
محدوده قابل شناسایی برای خودرو به شرح زیر میباشد.

خودروهای در حال نزدیک شدن
سریع
آهسته

سرعت

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

1

حدود فاصله هشدار

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

زمان فعال شدن عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب
کلید اصلی  BSMدر موقعیت روشن  onباشد.
دسته دنده در موقعیت دنده عقب  Rباشد.
سرعت خودرو کمتر از ( 8 km/h )5 mphباشد.
سرعت خودروی در حال نزدیک شدن بین ( 8 km/h )5 mphو ( 28 km/h )18 mphباشد.

رانندگی

به راننده فرصت بیشتری جهت عکسالعمل مناسب میدهد ،آژیر میتواند درمورد خودروهای عبوری سریعتر
از فاصله دورتر هشدار دهد.
مثال:

4
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شرایطی که تحت آن عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب ،خودرویی را شناسایی نمیکند.
عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب برای شناسایی انواع وسایل نقلیه و /یا اشیاء زیر طراحی نشده است.
موتور سیکلتها و دوچرخههای کوچک یا عابرین پیاده کوتاه قد و غیره*.
خودروهایی که مستقیماً از پشت به خودرو نزدیک میشوند.
گاردریل ،دیوار ،تابلوها ،خودروهای پارکشده و اجسام ثابت مشابه*
خودروهایی که در حال دور شدن از خودروی شما میباشند.
خودروهایی که به محل پارک کنار خودروی شما نزدیک میشوند*.
خودروهایی که از محل پارک کنار خودروی شما با دنده عقب حرکت میکنند*.
* :با توجه به شرایط ،خودرو و /یا اجسام شناسایی میشوند.
شرایطی که تحت آن عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب ممکن است بدرستی عمل نکند.
در شرایط زیر عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب ممکن است خودروها را بدرستی شناسایی نکند:
هنگامی که گل یا یخ به سپر عقب چسبیده باشد.
در هوای نامساعد مانند بارش شدید باران ،وجود مه ،برف و غیره
زمانی که چند خودرو پی در پی به خودرو شما نزدیک شوند.
پارک کردن در زاویه کم
درصورت نزدیک شدن خودرویی با سرعت باال
زمان پارک کردن روی سطح شیبدار مانند تپهها ،جادههای پر از چاله و غیره
درست پس از روشن کردن کلید اصلی BSM
درست پس از استارت زدن موتور و روشن کردن کلید اصلی BSM
هنگام یدک کشیدن تریلر
بدلیل وجود مانع سنسورها قادر به شناسایی خودروها نمیباشند.
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نکات سودمند براي رانندگي در زمستان
پيش از رانندگي با خودرو در زمستان آماده سازی ها و بازرسيهاي ضروري را انجام دهيد .هميشه به
روش مناسب در شرايط آب و هوايي مختلف رانندگي نماييد.
آماده سازی های الزم براي زمستان

4
رانندگی

از روغن ها و روانکارهای مناسب در دماي پايين استفاده نماييد.
روغن موتور
مايع خنک کننده موتور
مايع شيشه شوي
از تکنسين سرويس بخواهيد شرايط باتري راکنترل نمايد.
چهار الستيک یخ شکن يا زنجيرچرخ براي چرخهاي جلو را همراه در خودرو داشته باشيد
از يکسان بودن اندازه و مارک چهار الستيک و مناسب بودن زنجيرچرخها براي اندازه الستيکها اطمينان
حاصل نماييد.
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پيش از راندن خودرو
موارد زير را بر اساس شرايط خودرو انجام دهيد:
حين يخ زدگي ،از بازکردن پنجرهها با زور يا تکان دادن برف پاککن خودداري نماييد .ابتدا آب داغ را بر روي
ناحيه مورد نظر ريخته و يخ را ذوب نماييد .بالفاصله آب را خشک نماييد تا مجددا ٌ یخ نزند.
براي اطمينان از عملکرد صحيح فن سيستم کنترل هوا ،هرگونه برف جمع شده روي دريچههاي ورودي هوای
جلو شيشه جلو را تميز نماييد.
برف و يخ جمع شده روي چراغهاي بيروني ،سقف خودرو ،شاسيها ،اطراف الستيکها يا روي ترمزها را تميز
نماييد.
پيش از وارد شدن به خودرو ،هرگونه برف يا گل را از کفشهاي خود تميز نماييد.
حين راندن خودرو
آهسته گاز داده ،فاصله ايمن را بين خودرو و خودروي جلويي حفظ کنيد ،با سرعت کم ،مناسب با شرايط جاده
رانندگی نمایید.
حين پارک خودرو (در فصل زمستان یا هوای بسیار سرد)
خودرو را پارک کرده و بدون درگير کردن ترمز دستي ،دنده را در پارک ( Pگیربکس اتوماتیک یا  )CVTيا دنده  1يا
عقب ( Rخودروهاي مجهز به گيربکس معمولي) ،قرار دهيد .ممکن است ترمز دستي يخ زده ،آزاد کردن آن ممکن
نباشد .در صورت لزوم پشت چرخها بلوک مانع قرار دهيد تا از لغزش يا خزش خودرو جلوگيري شود.
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انتخاب زنجيرچرخ
برای نصب زنجیرچرخ روی چرخها از اندازه مناسب استفاده نمایید.
اندازه زنجيرچرخ با هر الستيک تنظیم می شود.
زنجير جانبي:
قطر (3 mm )0.12 in
عرض (10 mm )0.39 in
طول (30 mm )1.18 in
زنجير عرضي:
قطر(4 mm )0.16 in
عرض(14 mm )0.55 in
طول (25 mm )0.98 in

قوانين استفاده از زنجيرچرخ به موقعیت و نوع جاده بستگی دارد .هميشه پيش از نصب زنجيرچرخ ،قوانين را
کنترل نماييد.

رانندگی

قوانين مرتبط با استفاده از زنجيرچرخ

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

هشدار
رانندگي با الستيکهاي یخشکن
براي کاهش احتمالي تصادف ،پيشگيريهاي زير را در نظر بگیرید.
عدم توجه به موارد زير می تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو و صدمات جسمي جدي و حتي مرگگردد.
از الستيکهاي با اندازه مشخص شده استفاده نماييد.
فشار باد الستيکها را در مقدار مشخص شده نگه داريد.
از رانندگي با سرعت بيش از محدوده سرعت جاده يا محدوده سرعت الستيک یخشکن مورد استفاده خودداري
نماييد.
الستيکهای یخشکن را بر روي هر چهار چرخ و نه بعضی چرخ ها نصب کنيد.
رانندگي با زنجيرچرخ
براي کاهش احتمالي تصادف ،پيشگيريهاي زير را در نظر بگیرید.
عدم توجه به موارد زيرمیتواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو و صدمات جسمي جدي و حتي مرگ گردد.
از رانندگي با سرعت بيش از محدوده سرعت زنجيرچرخ يا ( 50 km/h )30 mphهرکدام که کمتر است،
خودداري نماييد.
از رانندگي در جادههاي پر دست انداز يا از روي چالهها خودداري نماييد.
از گاز دادن ناگهاني ،فرمان گیری سريع ،ترمزگيري و تعویض دنده ناگهانی که منجر به ترمز موتوري ناگهانی
ميشود خودداري نماييد.
پيش از رسيدن به پيچ ،سرعت را به اندازه کافي کم کنید تا بتوانيد کنترل خودرو را حفظ نماييد.
از سیستم ( LDAهشدار رانندگی بین خطوط) استفاده نکنید.
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توجه
تعویض یا تعمیر الستیکهای یخشکن (خودروهای مجهز به سیستم هشدار پایین بودن فشار باد
الستیک)
تعویض یا تعمیر الستیکهای یخشکن را از نمایندگی مجاز تویوتا درخواست نمایید یا از طریق فروشندگان
مجاز اقدام نمایید.
زیرا نصب یا پیاده کردن الستیکهای یخشکن بر عملکرد سوپاپهای هشدار فشاد باد و فرستندهها تأثیر میگذارد.
نصب کردن زنجیر چرخ (خودروهای مجهز به سیستم هشدار پایین بودن فشار باد الستیک)
درصورت نصب زنجیر چرخ سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها ممکن است بدرستی کار نکنند.

4
رانندگی
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پیش فرضهای خودروی چندمنظوره
این خودرو متعلق به کالس خودروهای چندمنظوره میباشد که بدلیل ارتفاع از سطح زمین و باال بودن
مرکز ثقل ،دارای قابلیتهای گستردهای در مسیرهای خارج از جاده ( )off- roadمیباشد.
مشخصههای خودروی چندمنظوره
مشخصات طراحی خاص این خودرو ،آنرا در طبقه خودروهایی با مرکز ثقل بیشتر از خودروهای سواری معمولی
قرار داده است .مشخصه طراحی این خودرو ،احتمال واژگون شدن خودرو را افزایش میدهد .همچنین خودروهای
چندمنظوره دارای ضریب میزان واژگون شدن بیشتری نسبت به خودروهای دیگر میباشند.
مزیت بیشتر بودن فاصله تا زمین ،دید بهتری نسبت به جاده و پیشبینی مشکالت را به راننده میدهد.
این خودرو برای پیچیدن با همان سرعت مانند خودروهای سواری معمولی طراحی شده و عملکرد آن مانند
خودروهای اسپرت و کمارتفاع که جهت حرکت در جادههای ناهموار طراحی شدهاند نمیباشد .بنابراین عبور از
پیچهای تند با سرعت باال منجر به واژگون شدن خودرو میشود.
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هشدار

4
رانندگی

پیشفرضهای خودروهای چندمنظوره
برای به حداقل رساندن احتمال صدمه دیدن خودرو ،بروز آسیبهای جسمی جدی و مرگ همواره به پیشفرضهای
زیر توجه نمایید:
در تصادفات منجر به واژگون شدن ،احتمال بیشتری برای مرگ سرنشینی که کمربند ایمنی خود را نبسته
باشد نسبت به سرنشینی که کمربندایمنی را بسته وجود دارد .بنابراین هنگام حرکت خودرو راننده و تمام
سرنشینان باید کمربند ایمنی را ببندند.
درصورت امکان از پیچیدن در سر پیچهای تند یا تغییر مسیر ناگهانی خودداری نمایید .در غیراینصورت منجر
به از دست دادن کنترل خودرو یا واژگون شدن و بروز آسیبهای جدی یا مرگ میشود.
بارگیری بار در قسمت حملکننده سقفی بار (درصورت مجهز بودن) ،باعث باال رفتن مرکز ثقل خودرو میشود.
از رانندگی با سرعت باال ،شروع حرکت ناگهانی ،پیچیدنهای شدید ،ترمزگیری ناگهانی یا تغییر مسیر ناگهانی
خودداری نمایید ،درغیراینصورت درصورت بیتوجهی به عملکرد صحیح خودرو منجر به از دست دادن کنترل
و واژگون شدن خودرو میشود.
همواره در جادههای بادخیز شدید ،سرعت را کاهش دهید .چون شکل خودرو و مرکز ثقل بلند آن ،حساسیت
بیشتری در باد جانبی نسبت به خودروهای سواری معمولی دارد .کاهش سرعت باعث کنترل بهتر خودرو
میشود.
برای رانندگی در جادههای دارای شیب زیاد در جهت افقی رانندگی نکنید ،در جهت مستقیم رو به باال یا پایین
حرکت نمایید .خودروی شما (یا خودروهای  off roadخودروهای مناسب بیرون جاده مشابه) آسانتر به طرفین
نسبت به سمت جلو و عقب متمایل میشود.
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رانندگی خارج از جاده
هنگام رانندگی در خارج از جاده ،جهت اطمینان از لذت رانندگی و کمک به جلوگیری از گیر افتادن در محدوده
خودروهای ( off- roadخودروهای مناسب بیرون جاده) به پیشفرضهای زیر توجه نمایید.
فقط در مناطقی که خودروهای  off-roadاجازه عبور دارند رانندگی نمایید.
به اموال خصوصی دیگران احترام بگذارید ،قبل از ورود به ملک خصوصی از مالک آن اجازه بگیرید.
از ورود به مناطق محصورشده خودداری نمایید .به موانع و تابلوهای ورود غیرمجاز توجه کنید و از رانندگی در
این مناطق خودداری نمایید.
در جادههای با سطح پایدار باقی بمانید .درصورت خیس بودن این جادهها ،تکنیکهای رانندگی تغییر کرده یا
جهت جلوگیری از وارد کردن صدمه به این جادهها ،برای مناسب شدن شرایط جاده منتظر بمانید.
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هشدار

توجه
از ورود آب به موتور جلوگیری نمایید.
تمام اقدامات ایمنی الزم را انجام دهید و از وارد شدن آب و صدمه دیدن موتور با قطعات دیگر خودداری نمایید.
ورود آب به ورودی هوای موتور منجر به صدمه شدید موتور میشود.
ورود آب به گیربکس اتوماتیک منجر به صدمه دیدن عملکرد تعویض دنده ،قفل شدن گیربکس همراه با لرزش
و در نهایت صدمه دیدن گیربکس میشود.
ورود آب منجر به شسته شدن گریس از بلبرینگهای چرخ و باعث زنگ زدن و صدمه دیدن ناگهانی میشود
و ممکن است با ورود آب به دیفرانسیل ،گیربکس و بخش انتقال نیرو (ترانسفر کیس) ،کیفیت روغن دنده
کاهش یابد.

4
رانندگی

پیشگیریهای مربوط به رانندگی در مسیرهای خارج از جاده
برای به حداقل رساندن احتمال صدمه دیدن خودرو یا آسیبهای جسمی جدی یا مرگ همواره به پیشگیریهای
زیر توجه نمایید:
برای رانندگی در جادههای نامناسب مراقب باشید .از رانندگی غیرضروری در جادههای خطرناک خودداری
نمایید.
حین رانندگی در جادههای نامناسب ،از محکم گرفتن غربیلک فرمان خودداری کنید .جادههای پردستانداز
منجر به تکانهای شدید غربیلک و آسیب دیدن دستان شما میشود .دستان و بخصوص انگشتان شست را
بیرون از ریم (دایره غربیلک فرمان) قرار دهید.
پس از رانندگی در شن ،گل ،آب یا برف همواره ترمزهای خودرو را از نظر تحت تأثیر قرار داشتن بالفاصله
بررسی نمایید.
پس از رانندگی از میان چمنهای بلند ،گل ،سنگ ،شن ،آب و غیره ،زیر خودرو را از نظر چسبیدن و وجود
چمن ،شاخ و برگ ،کاغذ ،تکه پارچه ،سنگریزه ،شن و غیره بررسی نمایید .چنین موادی را از زیر خودرو تمیز
کنید .درصورت رانندگی با وجود چنین موادی در زیر خودرو ،منجر به خرابی و آتشسوزی میشود.
هنگام رانندگی در جادههای نامناسب یا پوشیده از سنگ ،با سرعت باال رانندگی نکنید از پرش ،تغییر مسیر
ناگهانی ،برخورد با اجسام و غیره خودداری نمایید .زیرا منجر به از دست کنترل خودرو یا واژگون شدن خودرو
شده و باعث آسیبهای جسمی جدی یا مرگ میشود .همچنین احتمال خرابی شدید سیستم تعلیق و شاسی
خودرو نیز وجود دارد.
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توجه
حین عبور از میان آب
درصورت رانندگی از میان آب مانند رودخانههای کمعمق ،ابتدا عمق آب و کف رودخانه را از نظر سفت بودن
بررسی نمایید .آهسته برانید و از رانندگی در آبهای عمیق خودداری نمایید.
بازرسی پس از رانندگی خارج از جاده
گل و سنگ ریزه جمع شده اطراف کاسه ترمز و دیسک ترمز ممکن است بر راندمان ترمزگیری تأثیر گذاشته
و تجهیزات سیستم ترمز صدمه ببیند.
هر روز پس از رانندگی در مسیرهای خارج از جاده یعنی عبور از مسیرهای نامناسب ،پوشیده از سنگ،
گل یا آب ،همواره بازرسیهای تعمیر و نگهداری را انجام دهید .برای اطالع از برنامه تعمیر و نگهداری به
( fصفحه  )۵۰۳مراجعه نمایید.
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4
رانندگی
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تجهیزات داخلی خودرو

5

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

ایمنی و امنیت

"*449....................................... )"Bluetooth
نحوه استفاده از منوی "( "SET UPمنوی
" "PHONEیا "456............................... )"TEL

5
تجهیزات داخلی خودرو

 5-1نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع
(ایرکاندیشن) و سیستم مهزدایی
سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن)
دستی ۳۵۲......................................................................
سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن)
اتوماتیک ۳۵۸...................................................................
مهزدایی شیشه پشتی و آینههای بغل۳۶۹.................
 5-2نحوه استفاده از سیستم صوتی
انواع سیستم صوتی ۳۷۱..............................................
نحوه استفاده از رادیو ۳۷۴............................................
نحوه استفاده از پخش ۳۸1.................................. CD
پخش دیسکهای  MP3و ۳۸۹....................... WMA
نحوه عملکرد ۳۹۸..................................................iPod
نحوه عملکرد حافظه جانبی ۴۰۹....................... USB
استفاده بهینه از سیستم صوتی۴۱۹............................
نحوه استفاده از پورت ۴۲۲..................................AUX
نحوه استفاده از کلیدهای
صوتی روی غربیلک فرمان ۴۲۳....................................
تلفن /سیستم صوتی مجهز به
بلوتوث ۴۲۶............................................ )Bluetooth( R
نحوه استفاده از تلفن /سیستم
صوتی مجهز به بلوتوث ۴۳۴....................Bluetooth R
عملکرد دستگاه پخش قابل حمل
مجهز به بلوتوث ۴۴۰.............................. Bluetooth R
تماس گرفتن۴۴۴............................................................
نحوه استفاده از منوی "( "SET UPمنوی

 5-۳نحوه استفاده از چراغهای داخلی
فهرست چراغهای داخلی ۴۶۳............................
چراغهای داخلی۴۶۴.........................................
چراغهای سقفی۴۶۴.........................................
 5-۴نحوه استفاده از جعبههای نگهدارنده
فهرست جعبههای نگهدارنده ۴۶۶.......................
جعبه داشبورد ۴۶۷...........................................
جعبه کنسول ۴۶۸.............................................
جا لیوانی ۴۶۹....................................................
نگهدارندههای بطری ۴۷۰................................
تجهیزات محفظه بار ۴۷۱................................
 5-۵دیگر تجهیزات داخلی خودرو
آفتابگیرها و آینههای آرایشی ۴۸۱......................
ساعت ۴۸۲..............................................................
زیرسیگاری قابل حمل ۴۸۳.................................
خروجی برق ۴۸۴...................................................
گرمکن صندلیها۴۸۵............................................
زیرآرنجی۴۸۷..........................................................
قالبهای جالباسی۴۸۸.........................................
دستگیرههای سقفی۴۸۹.......................................
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نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) دستی*

کلید مدور انتخابکننده خروجی هوا
کلید مدور کنترل سرعت فن
کلید مدور کنترل دما

دکمه روشن /خاموش عملکرد رطوبتزدایی و خنککننده
دکمه حالت گردش هوای داخل /بیرون

تنظیمات
1

2

3

جهت تنظیم سرعت فن ،کلید مدور کنترل سرعت فن را جهت عقربههای ساعت (افزایش سرعت فن) یا خالف
حرکت عقربههای ساعت (کاهش سرعت فن) بچرخانید .با چرخاندن کلید مدور به موقعیت " ،"0فن خاموش
میشود.
جهت تنظیم دما ،کلید مدور کنترل دما را جهت عقربههای ساعت (گرم شدن) یا خالف حرکت عقربههای ساعت
(سرد شدن) بچرخانید.
فشرده نشده باشد ،از سیستم ،هوای گرم یا هوای بیرون خارج میشود.
درصورتیکه دکمه
برای انتخاب خروجی هوا ،کلید مدور انتخابکننده خروجی هوا را در موقعیت مورد نظر قرار دهید.
موقعیتهای انتخاب خروجی هوا در زیر نشان داده شده و میتوان برای تنظیمات دقیقتر انتخاب شوند.

*  :درصورت مجهز بودن
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تنظیمات مهزدایی شیشه جلو
1

کلید مدور انتخاب دریچههای خروجی هوا را در حالت
قرار دهید .درصورت استفاده از حالت مجدد گردش
هوای داخل ،دکمه گردش مجدد هوای داخل /ورود هوای
تازه بیرون را در حالت ورود هوای تازه بیرون قرار دهید.

2

عملکردهای زیر را انجام دهید:
کلید مدور کنترل سرعت فن را بچرخانید ،سرعت فن تنظیم میشود.
کلید مدور کنترل دما را بچرخانید ،تنظیمات دما انجام میشود.
درصورت غیرفعال بودن سیستم رطوبتزدایی ،دکمه

را جهت فعال کردن عملکرد رطوبتزدایی فشار دهید.

برای مهزدایی شیشه جلو و شیشههای جانبی ،میزان وزش هوا و دما را باال ببرید.
رو به صورت (قسمت باالی بدن)

تجهیزات داخلی خودرو

دریچههای خروجی هوا و وزش هوا

5
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رو به صورت و پاها

رو به پاها

رو به پاها و شیشه جلو

تغییر وضعیت بین حالتهای گردش مجدد هوای داخل و ورود هوای بیرون
دکمه

را فشار دهید.

با هر بار فشار دادن دکمه

وضعیت بین حالت ورود هوای بیرون (خاموش شدن چراغ نشانگر) و حالت گردش

مجدد هوای داخل (روشن شدن چراغ نشانگر) تغییر میکند.
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تنظیم موقعیت بستن و باز کردن دریچههای خروجی هوا
دریچههای خروجی هوا جلو وسط
جریان هوا را مستقیم به سمت راست یا چپ ،باال یا پایین
هدایت میکند.
با چرخاندن دکمه ،دریچه را باز یا بسته نمایید( .درصورت
مجهز بودن)
با چرخاندن دکمه دریچه خروجی هوا را برای سرنشینان
صندلی عقب باز و بسته نمایید.

5

جریان هوا را مستقیم به سمت راست یا چپ ،باال یا پایین
هدایت میکند.

باز کردن دریچه خروجی هوا
بستن دریچه خروجی هوا

تجهیزات داخلی خودرو

دریچههای خروجی جانبی جلو
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عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) در حالت رانندگی ( Ecoمصرف اقتصادی سوخت)
(درصورت مجهز بودن)
برای در اولویت قرار دادن کاهش مصرف سوخت ،در حالت رانندگی  ،Ecoعملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع
(ایرکاندیشن) ،کنترل میشود ،دور موتور و عملکرد کمپرسور تنظیم و ظرفیت سرمایش /گرمایش نیز محدود
میگردد.
برای بهینه سازی عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) ،حالت  Ecoرا غیرفعال نمایید( .صفحه ،۲۴۱
)۲۵۴ ،۲۴۸
بخار گرفتن شیشهها
زمانی که رطوبت داخل خودرو خیلی باال باشد ،شیشه به آسانی بخار می کند.
روشن کردن کلید
اگر کلید

هوای خروجی از دریچه ها را رطوبت زدایی می کند و شیشه بخارزدایی می شود.

را خاموش کنید ،شیشه ها به آسانی بخار می کنند.

درصورت استفاده از گردش مجدد هوای داخلی ،شیشهها بخار میکنند.
وضعيت ورود هواي تازه بيرون /گردش مجدد هواي داخل
حين رانندگي در جاده هاي پر گرد و خاک همانند تونل ها يا در ترافيک سنگين ،کلید را در وضعيت گردش مجدد
هواي داخل قرار دهيد .اين حالت براي جلوگيري از ورود هواي آلوده بيرون به داخل خودرو موثر است .در حالت
خنک کردن  ،قراردادن کليد در وضعيت گردش مجدد هواي داخل  ،درون خودرو را سريعتر خنک ميکند.
دمای هوای بیرون به ( )32 ْ F( )0ْ Cبرسد.
فشرده شود ،ممکن است سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) فعال نشود.
حتی زمانی که دکمه
تهویه و بوی سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن)
برای ورود هوای تازه بیرون ،سیستم تهویه هوای مطبوع را در حالت ورود هوای تازه بیرون تنظیم نمایید.
حين استفاده از سيستم ايرکانديشن انواع بوهاي مختلف از بيرون و داخل وارد سيستم تهویه هوای مطبوع شده
و در آنجا جمع ميشوند .درنتيجه ممکن است هواي خروجي از دريچه ها بوي نامطبوعي داشته باشد.
براي کاهش بوی احتمالی سيستم تهویه هوای مطبوع:
توصيه ميشود پيش از خاموش کردن خودرو  ،ورودي هوا را در وضعيت هواي تازه بيرون تنظيم نماييد.
فیلتر سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن)
 fصفحه ۵۶۶
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هشدار
پيشگيري از بخار کردن شيشه هاي جلو
حيــن عملکــرد ســرمايش در هــواي بســيار مرطــوب ،کليــد تنظيــم دريچــه هــاي خروجــي را در حالــت
ند هيد .
تفاوت بين دماي بيرون و دماي شيشه جلو منجر به بخارکردن سطح بيروني شيشه جلو و در نتيجه مسدود
شدن ديد شما ميشود.
قــرار

توجه
براي جلوگيري از خالي شدن شارژ باتري
حين توقف موتور ،از روشن گذاشتن سيستم تهویه هوا بيش از زمان الزم خودداري نماييد
5
تجهیزات داخلی خودرو
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سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) اتوماتیک*
با توجه به تنظیمات دما ،سرعت فن و تنظیمات دریچههای خروجی هوا بطور اتوماتیک تنظیم میشود.
تصویر زیر مخصوص خودروهای فرمان سمت چپ میباشد .وضعیت بعضی دکمهها در خودروهای فرمان
سمت راست برعکس است.
تیپ A

		
کلید مدور کنترل دمای سمت راننده
دکمه حالت اتوماتیک
			
دکمه حالت تصفیه هوا از غبار
		
صفحه نمایش تنظیمات دمای سمت راننده
			
صفحه نمایش سرعت فن
		
صفحه نمایش وضعیت دریچه خروجی هوا
صفحه نمایش تنظیمات دمای سمت سرنشین
			
دکمه بخارزدایی شیشه جلو

دکمه حالت همزمان
کلید مدور کنترل دمای سمت سرنشین
دکمه روشن /خاموش عملکرد رطوبتزدایی و
سرمایش
دکمه انتخاب وضعیت دریچه خروج هوا
دکمه کنترل سرعت فن
دکمه حالت گردش هوای داخلی یا هوای بیرون
دکمه خاموش

* :درصورت مجهز بودن
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تیپ B

تجهیزات داخلی خودرو

کلید مدور کنترل دمای سمت راننده
دکمه حالت اتوماتیک
دکمه سفارشی سازی فن دمنده
صفحه نمایش تنظیمات دمای سمت راننده
صفحه نمایش سفارشی سازی فن دمنده
صفحه نمایش سرعت فن
صفحه نمایش حالت دریچه خروجی هوا
صفحه نمایش تنظیمات دمای سمت سرنشین

دکمه بخارزدایی شیشه جلو
دکمه حالت همزمان
کلید مدور کنترل دمای سمت سرنشین
دکمه روشن /خاموش عملکرد رطوبتزدایی و سرمایش
دکمه انتخاب وضعیت دریچه خروج هوا
دکمه کنترل سرعت فن
دکمه حالت گردش هوای داخل یا هوای بیرون
دکمه خاموش کردن

5
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نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) اتوماتیک
را فشار دهید.
دکمه
عملکرد رطوبتزدایی فعال میشود .با توجه به تنظیمات دما و میزان رطوبت ،سرعت فن و حالت دریچههای
خروجی هوا بطور اتوماتیک تنظیم میشود.

1

2

جهت افزایش دما ،کلید مدور
کلید مدور

را جهت عقربههای ساعت بچرخانید و جهت کاهش دمای سمت راننده

را خالف حرکت عقربههای ساعت بچرخانید.

هر بار با فشار دادن دکمه

(تیپ  )Aیا

(تیپ  )Bعملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع بین

حالتهای مجزا و همزمان تغییر میکند.

حالت همزمان (نشانگر

[تیپ  ]Bروشن است):

[تیپ  ]Aیا نشانگر

جهت تنظیم دمای سمت راننده و سرنشین ،از کلید مدور کنترل دمای سمت راننده استفاده نمایید.
در این لحظه ،با عملکرد کلید مدور کنترل دمای سمت سرنشین ،وارد حالت مجزا میشود.

حالت مجزا (نشانگر

[تیپ  ]Aیا نشانگر

[تیپ  ]Bخاموش است):

دمای سمت راننده و سرنشین بطور جداگانه تنظیم میشود.
نشانگر حالت اتوماتیک

درصورت عملکرد تنظیمات سرعت فن یا حالتهای جریان هوا ،نشانگر حالت اتوماتیک خاموش میشود .با این
وجود ،سایر عملکردها (سرعت فن یا حالت جریان هوا) حالت اتوماتیک خود را حفظ میکنند.
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تنظیمات دستی

"^"

1

جهت تنظیم سرعت فن و افزایش سرعت فن ،عالمت "^" روی دکمه
سرعت فن عالمت
روی دکمه را فشار دهید.
برای خاموش کردن فن دکمه

2

را فشار دهید.

جهت افزایش دما ،کلید مدور
کلید مدور

را جهت عقربههای ساعت بچرخانید و جهت کاهش دمای سمت راننده

را خالف حرکت عقربههای ساعت بچرخانید.

هر بار با فشار دادن دکمه

(تیپ  )Aیا

(تیپ  )Bعملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع بین

حالتهای مجزا و همزمان تغییر میکند.

حالت همزمان (نشانگر

را فشار دهید و برای کاهش

[تیپ  ]Bروشن است):

[تیپ  ]Aیا نشانگر

جهت تنظیم دمای سمت راننده و سرنشین ،از کلید مدور کنترل دمای سمت راننده استفاده نمایید.
در این لحظه ،با عملکرد کلید مدور کنترل دمای سمت سرنشین ،وارد حالت مجزا میشود.

دمای سمت راننده و سرنشین بطور جداگانه تنظیم میشود.
3

جهت تغییر حالت دریچههای خروجی هوا ،عالمتهای"^"یا "^" روی دکمه
حالت دریچههای خروجی هوا هربار با فشار دادن هر سمت دکمه تغییر میکند.

را فشار دهید.

تجهیزات داخلی خودرو

حالت مجزا (نشانگر

[تیپ  ]Aیا نشانگر

[تیپ  ]Bخاموش است):

5
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مهزدایی شیشه جلو
را فشار دهید.
کليد
عملکرد رطوبتزدایی فعالشده و سرعت فن افزایش مییابد.
درصورت استفاده از حالت گردش هوای داخلی (ممکن
است بطور اتوماتیک تغییر نماید ).دکمه حالت گردش هوای
داخل /هوای بیرون را در حالت ورود هوای تازه بیرون قرار
دهید.
جهت مهزدایی سریع شیشه جلو و پنجرههای جانبی ،میزان
وزش هوا و دما را باال ببرید.
پس از مهزدایی شیشه جلو ،برای بازگشت به حالت قبلی،
را مجدد فشار دهید.
کلید
دریچههای خروجی هوا و وزش هوا
رو به صورت (قسمت باالی بدن)
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رو به صورت و پاها

رو به پاها

5
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رو به پاها و شیشه جلو
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تغییر وضعیت بین حالتهای گردش مجدد هوای داخل و ورود هوای بیرون
دکمه
را فشار دهید.
وضعیت بین حالت ورود هوای بیرون (خاموش شدن چراغ نشانگر) و حالت
با هر بار فشار دادن دکمه
گردش مجدد هوای داخل (روشن شدن چراغ نشانگر) تغییر میکند.
دکمه حالت تصفیه هوا از غبار (فقط تیپ )A

عملکرد روشن /خاموش حالت تصفیه هوا از غبار را فعال نمایید.
حالت ورودی هوای بیرون به حالت گردش هوای داخل تغییر
میکند .گرد و غبار از هوا گرفته شده و هوا رو به صورت
(سمت باالی بدن) میوزد .معموالً پس از  ۳دقیقه سیستم
بطور اتوماتیک خاموش میگردد.

حالت سفارشیسازی فن دمنده (فقط تیپ )B
درصورت انتخاب حالت اتوماتیک ،با توجه به انتخاب شما ،فقط سرعت فن تنظیم میشود.
1

دکمه

را فشار دهید.

2

دکمه

را فشار دهید.

3

 ،سرعت فن مانند زیر تغییر میکند.
هر بار با فشار دادن کلید
" متوسط (" f")MEDIUMمالیم ( " f ")SOFTسریع (")FAST
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تنظيم موقعيت و باز و بسته شدن دريچه هاي خروجي هوا
دريچه هاي خروجي جلو وسط
جريان هوا را به سمت راست يا چپ ،باال يا پايين هدايت
کنيد.
برای باز کردن و بستن دریچهها ،کلید مدور را بچرخانید.
برای باز کردن و بستن دریچههای سمت سرنشینان
صندلی عقب ،کلید مدور را بچرخانید.

5

بازکردن دريچه هاي خروجي هوا
بستن دريچه هاي خروجي هوا

تجهیزات داخلی خودرو

دريچه هاي خروجي جلو جانبي
جريان هوا را به سمت راست يا چپ ،باال يا پايين هدايت کنيد.
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عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) در حالت رانندگی ( Ecoمصرف اقتصادی سوخت)
(درصورت مجهز بودن)
برای در اولویت قرار دادن کاهش مصرف سوخت در حالت رانندگی  Ecoعملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع
(ایرکاندیشن) کنترل میشود:
دور موتور و کنترل عملکرد کمپرسور برای محدودکردن ظرفیت گرمایش وسرمایش
درصورت انتخاب حالت اتوماتیک ،سرعت فن محدود میگردد.
برای بهینهسازی عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) ،عملکردهای زیر را انجام دهید:
سرعت فن را تنظیم نمایید.
حالت رانندگی  Ecoرا غیرفعال نمایید f( .صفحه )۲۵۴ ،۲۴۸ ،۲۴۱
استفاده از حالت اتوماتیک
با توجه به تنظیمات دما و شرایط هوای بیرون ،سرعت فن بطور اتوماتیک تنظیم میشود:
 ،عملکرد فن برای مدتی کوتاه متوقف شده تا هوای گرم یا سرد آماده
بنابراین پس از فشار دادن دکمه
وزش شود.
بخار گرفتن شیشهها
زمانی که رطوبت داخل خودرو خیلی باال باشد ،شیشه به آسانی بخار می کند.
روشن کردن کلید
اگر کلید

هوای خروجی از دریچه ها را رطوبت زدایی می کند و شیشه بخارزدایی می شود.

را خاموش کنید ،شیشه ها به آسانی بخار می کنند.

درصورت استفاده از گردش مجدد هوای داخلی ،شیشهها بخار میکنند.
وضعيت ورود هواي تازه بيرون /گردش مجدد هواي داخل
حين رانندگي در جاده هاي پر گرد و خاک همانند تونل ها يا در ترافيک سنگين ،کلید را در وضعيت گردش
مجدد هواي داخل قرار دهيد .اين حالت براي جلوگيري از ورود هواي آلوده بيرون به داخل خودرو موثر است .در
حالت خنک کردن  ،قراردادن کليد در وضعيت گردش مجدد هواي داخل  ،درون خودرو را سريعتر خنک ميکند.
حالت گردش هوای داخل /ورود هوای بیرون با توجه به تنظیمات دما یا دمای داخل بطور اتوماتیک تغییر میکند.
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حالت تصفیه هوا از غبار (فقط تیپ )A
زمانی که هوای بیرون سرد است ،به منظور جلوگیری از بخار گرفتن شیشه جلو ،موارد زیر ممکن است اتفاق بیفتد.
حالت ورود هوای بیرون به حالت گردش هوای داخل تغییر نمیکند.

عملکرد رطوبتزدایی فعال میگردد.
پس از حدود یک دقیقه عملکرد لغو میگردد.

را فشار دهید.

در هوای بارانی ،شیشهها ممکن است بخار بگیرند .کلید
در هوای بسیار مرطوب ،شیشهها ممکن است بخار بگیرند.
حتی در خاموش بودن حالت تصفیه هوا ،باز هم گرد و غبار از هوا فیلتر میشود.

دمای هوای بیرون به  )32ْ F( 0ْ Cبرسد.

حتی زمانی که دکمه

فشرده شود ،ممکن است عملکرد رطوبتزدایی فعال نشود.

تهویه و بوی سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن)

برای ورود هوای تازه بیرون ،سیستم تهویه هوای مطبوع را در حالت ورود هوای تازه بیرون تنظیم نمایید.

5
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حين استفاده از سيستم ايرکانديشن انواع بوهاي مختلف از بيرون و داخل وارد سيستم تهویه هوای مطبوع شده
و در آنجا جمع ميشوند .درنتيجه ممکن است هواي خروجي از دريچه ها بوي نامطبوعي داشته باشد.
براي کاهش بوی احتمالی سيستم تهویه هوای مطبوع:
توصيه ميشود پيش از خاموش کردن خودرو  ،ورودي هوا را در وضعيت هواي تازه بيرون تنظيم نماييد.
بالفاصله پس از روشن کردن سيستم تهویه هوای مطبوع در حالت اتوماتيک ،ممکن است زمان شروع عملکرد
فن با اندکي تاخير مواجه شود.
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فیلتر سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن)
( fصفحه )۵۶۶
سفارشیسازی
تنظیمات (مانند حالت گردش هوای داخل /ورود هوای تازه بیرون) را میتوان تغییر داد.
(مشخصههای سفارشیسازی f :صفحه )۷۰۳
هشدار
پيشگيري از بخار کردن شيشه هاي جلو
استفاده نکنید.
حين عملکرد سرمايش در هواي بسيار مرطوب ،از کلید
تفاوت بين دماي بيرون و دماي شيشه جلو منجر به بخارکردن سطح بيروني شيشه جلو و در نتيجه مسدود
شدن ديد شما ميشود.
توجه
براي جلوگيري از خالي شدن شارژ باتري
حين توقف موتور ،از روشن گذاشتن سيستم تهویه هوا بيش از زمان الزم خودداري نماييد
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مهزدایی شیشه پشتی و آینههای بغل
از این عملکرد جهت مهزدایی شیشه پشتی و برطرف کردن قطرات باران ،شبنم و بخار از سطح آینه بغل
(درصورت مجهز بودن) استفاده میشود.
تصاویر زیر مربوط به خودروهای فرمان سمت چپ میباشد.
وضعیت دکمهها و تصاویر ممکن است کمی با خودروهای فرمان سمت راست تفاوت داشته باشد.
خودروهای مجهز به سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) دستی
روشن /خاموش ()On/ off
پس از حدود  ۱۵دقیقه ،سیستم مهزدایی بطور اتوماتیک
خاموش میشود.

تجهیزات داخلی خودرو

خودروهای مجهز به سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) اتوماتیک
روشن /خاموش ()On/ off
پس از حدود  ۱۵دقیقه ،سیستم مهزدایی بطور اتوماتیک
خاموش میشود.
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شرایط عملکردی
خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند
سوئیچ موتور در موقعیت روشن " "ONقرار داشته باشد.
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
سوئیچ موتور در موقعیت روشن  IGNITION ONقرار داشته باشد.
مهزدایی آینههای بغل (خودروهای مجهز به سیستم مهزدایی آینه بغل)
با فعال کردن مهزدایی شیشه پشتی ،سیستم مهزدایی آینههای بغل نیز فعال میگردد.
هشدار
روشن بودن سیستم مهزدایی آینه بغل (خودروهای مجهز به سیستم مهزدایی آینه بغل)
ن خودداری نمایید ،زیرا ممکن است دچار سوختگی شوید.
بدلیل داغ بودن سطح آینه بغل ،از تماس با آ 
توجه
براي جلوگيري از خالي شدن شارژ باتري
حين توقف موتور ،سیستم مهزدایی را خاموش نماييد.
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انواع سیستم صوتی*
خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب یا سیستم چندرسانهای
به " کتابچه راهنمای مالک خودرو سیستم مسیریاب یا سیستم چندرسانهای" یا "کتابچه راهنمای مالک خودرو
سیستم چندرسانهای" مراجعه نمایید.
خودروهای فاقد سیستم مسیریاب یا سیستم چندرسانهای
سیستم پخش  CDمجهز به باندهای رادیویی AM/FM
تیپ A

5
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*  :درصورت مجهز بودن
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تیپ B

این تصویر مخصوص خودروهای فرمان سمت چپ میباشد .وضعیت بعضی از دکمهها در خودروهای
فرمان سمت راست برعکس است.
تیپ C
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عنوان

شماره صفحه

نحوه استفاده از درایو

۳۷۴

نحوه استفاده از پخش CD
پخش دیسکهای wMA , MP3
عملکرد iPod

۳۸۱
۳۹۸

عملکرد حافظه جانبی USB

۴۰۹

استفاده بهینه از سیستم صوتی

۳۸۹

۴۱۹

نحوه استفاده از پورت AUX

۴۲۲

نحوه استفاده از کلیدهای سیستم صوتی روی غربیلک فرمان

۴۲۳

نحوه استفاده از تلفن همراه

حين استفاده از تلفن همراه داخل يا نزديک خودرو همزمان با استفاده از سيستم صوتي ،ممکن است روي
بلندگوهاي خودرو پارازيت شنيده شود.

تأییدیه سیستم پخش دیسک
این محصول از نوع محصوالت لیزری کالس  1میباشد مطابق با استاندارد ایمنی IEC 60825 -1 ،طبقهبندی شده است.

CLASS 1 LASER PRODUCT
توجه
پيشگيري از خالي شدن باتري ها
حين متوقف بودن موتور ،از روشن گذاشتن سيستم صوتي بيش از زمان مورد نياز خودداري نماييد.
پيشگيري ازصدمه ديدن سيستم صوتي
از ريختن نوشيدني يا هر مايع ديگري بر روي سيستم صوتي جلوگيري نماييد.

تجهیزات داخلی خودرو

هشدار
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نحوه استفاده از رادیو*
تیپ A

روشن  /خاموش 			
				
بلندي صدا
		
		
تنظیم فرکانس
			
اسکن ایستگاههای قابل دریافت

دکمه حالت AM/FM

دکمه انتخاب ایستگاه
جستجوی فرکانس
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تیپ B

تجهیزات داخلی خودرو

روشن  /خاموش
بلندي صدا
 /AFکد منطقه /تنظیم حالت TA
تنظیم فرکانس

دکمه برگشت
دکمه حالت AM/FM
دکمه انتخاب ایستگاه
جستجوی فرکانس
نمایش فهرست ایستگاهها
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تیپ C

روشن  /خاموش 			
				
بلندي صدا
		
		
تنظیم فرکانس
			
اسکن ایستگاههای قابل دریافت

دکمه حالت AM/FM

دکمه انتخاب ایستگاه
جستجوی فرکانس

تنظیم ایستگاه از پیش تنظیمشده
^

1

با چرخاندن دکمه "( "TUNE. SCROLLتیپ  Aو  )Cیا

(تیپ  )Bیا فشار دادن "^" یا " " روی

^

دکمه ( SEEK/TRACKتیپ  Aو  )Cیا دکمه "^" یا " " (تیپ  ،)Bایستگاههای مورد نظر را جستجو نمایید.
2

دکمه انتخاب ایستگاه

را فشار داده و نگه دارید تا صدای بیپ شنیده شود.
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اسکن ایستگاههای رادیویی (فقط تیپ  Aو )C
اسکن ایستگاههای رادیویی از پیشتنظیمشده
 1دکمه " "SCANرا فشار داده و نگه دارید تا صدای بیپ شنیده شود.
هر ایستگاه از پیش تنظیم شده به مدت  ۵ثانیه پخش میشود.
برای غیرفعال کردن این عملکرد ،دکمه را مجدد فشار دهید.
 2پس از رسیدن به ایستگاه مورد نظر ،دکمه را مجدد فشار دهید.
اسکن تمام ایستگاههای رادیویی درون محدوده
 1دکمه " "SCANرا فشار دهید.
هر کدام از ایستگاههای قابل دریافت به مدت  ۵ثانیه پخش میشود.
2

برای غیرفعال کردن این عملکرد ،دکمه را مجدد فشار دهید.
پس از رسیدن به ایستگاه مورد نظر ،دکمه را مجدد فشار دهید.
نحوه استفاده از فهرست ایستگاهها (فقط تیپ )B

فهرست ایستگاهها نمایش داده میشود.
2

جهت بهروز رسانی فهرست دکمه ( )UPDATEرا فشار دهید.
حین جستجو و پس از دریافت ایستگاههای فهرستشده روی صفحه نمایش ،عملکرد بهروز رسانی ""UPDATING
انجام میشود.

جهت غیرفعال نمودن این عملکرد ،دکمه برگشت ( )backرا فشار دهید.
انتخاب ایستگاه از فهرست ایستگاهها
 1دکمه " "LISTرا فشار دهید.
فهرست ایستگاهها نمایش داده میشود.
را بچرخانید.

2

برای انتخاب ایستگاه کلید مدور

3

دکمه را فشار دهید تا ایستگاه تنظیم شود.
جهت بازگشت به صفحه قبلی ،دکمه برگشت ( )backرا فشار دهید.

تجهیزات داخلی خودرو

بهروز رسانی فهرست ایستگاهها
 1دکمه " "LISTرا فشار دهید.
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( RDSسیستم اطالعات رادیویی) (فقط تیپ )B

این عملکرد به شما اجازه دریافت ایستگاهها را میدهد.
گوش دادن به ایستگاههایی با شبکه ارتباطی مشابه
1
2
3
4

دکمه " "SET UPرا فشاردهيد.
کلید مدور

را به سمت " "RADIOبچرخانید و آن را فشار دهید.

کلید مدور مربوطه را به حالت مورد نظر " "FM AFیا " "Region codeبچرخانید.
کلید را برای انتخاب حالت روشن " "ONیا خاموش " "OFFفشار دهید.

حالت روشن :FM AF

ایستگاه مورد نظر از میان شبکه ارتباطی مشابه با دریافت قوی انتخاب میشود.

حالت روشن :Region code
ایستگاه مورد نظر از میان شبکه ارتباطی مشابه با دریافت قوی و پخش همان برنامه انتخاب میشود.
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اطالعات ترافیکی
1

دکمه " "SET UPرا فشاردهيد.

2

دکمه مدور

3

دکمه مدور را به سمت " "FMTAبچرخانید.
دکمه را برای انتخاب حالت روشن " "ONیا خاموش " "OFFانتخاب نمایید.
حالت :TP
درصــورت دریافــت پخــش ایســتگاه بــا ســیگنال اطالعــات صوتــی ،سیســتم بطــور اتوماتیــک بــه حالــت
اطالعــات ترافیکــی تغییــر وضعیــت میدهــد.
هنگام پایان عملکرد اطالعات ترافیکی ،ایستگاه رادیویی به ایستگاه قبلی بازمیگردد.
حالت :TA
درصورت دریافت پخش ایستگاه با سیگنال اطالعات صوتی ،سیستم بطور اتوماتیک به حالت اطالعات ترافیکی
تغییر وضعیت میدهد.
در حالت  ،FMتا زمان پخش اطالعات ترافیکی ،صدای سیستم صوتی قطع میباشد.
هنگام پایان عملکرد اطالعات ترافیکی ،سیستم صوتی به حالت قبلی بازمیگردد.

4

را به سمت " "RADIOبچرخانید و آن را فشاردهيد.

5
تجهیزات داخلی خودرو
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سیستم ( EONاتصال به شبکههای ارتباطی دیگر) (مخصوص عملکرد اطالعرسانی ترافیکی) (فقط تیپ )B
اگر ایستگاه ( RDSهمراه با اطالعات  )EONکه در حال گوش دادن به آن هستید ،برنامه اطالعات ترافیکی و سیستم
صوتی در حالت ( TAاطالعرسانی ترافیکی) را پخش نکند ،زمان شروع پخش اطالعات ترافیکی ،رادیو بطور اتوماتیک
به ایستگاه پخش برنامه اطالعات ترافیکی در فهرست  EONAFتغییر وضعیت میدهد.
زمانی که باتری قطع شده است.
ایستگاههای از پیش تنظیم ،پاک خواهند شد.
حساسیت دریافت
حفظ دريافت عالی راديويي مورد نظر در تمام زمانها به دليل تغییر دائمي موقعيت آنتنها ،تفاوت درقدرت سيگنال ها
و اجسام اطراف همانند فرستندهها و ایستگاه های انتقال نیرو بسيار سخت است.
آنتن رادیو روی سقف نصب شده است .با چرخاندن آنتن میتوان آن را از پایه جدا نمود.
پخش رادیوی دیجیتال (( )DABدرصورت مجهز بودن)
آنتن رادیو و گیرنده دیجیتال جهت استفاده از پخش رادیوی دیجیتال ( )DABمورد نیاز میباشد.
توجه
در شرایط زیر جهت جلوگیری از صدمه وارد آمدن به آنتن ،آن را پیاده نمایید.
آنتن در تماس با سقف پارکینگ قرار بگیرد.
پوششی بر روی سقف قرار داشته باشد.
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نحوه استفاده از پخش *CD
تیپ A

5

*  :درصورت مجهز بودن

تجهیزات داخلی خودرو

		
تکرار پخش
روشن  /خاموش 			
تغییر منبع صوتی /پخش
			
بلندي صدا
انتخاب آهنگ ،حرکت سریع به جلو یا عقب در آهنگ
خارج نمودن 		CD
		
نمایش پیغام متنی
انتخاب آهنگ یا نمایش فهرست آهنگها
جستجوی پخش 					
پخش تصادفی یا دکمه برگشت

 .5-۲ 382نحوه استفاده از سیستم صوتی

تیپ B

روشن  /خاموش 			
			
بلندي صدا
خارج نمودن 		CD
		
انتخاب آهنگ یا نمایش پیغام متنی
					
دکمه برگشت
پخش تصادفی

		
تکرار پخش
تغییر منبع صوتی /پخش
انتخاب آهنگ ،حرکت سریع به جلو و عقب در آهنگ
		
نمایش فهرست آهنگها
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تیپ c

بارگذاری CD
 CDرا وارد نمایید.

خارج نمودن CD
دکمه

را فشار دهید و  CDرا خارج نمایید.

انتخاب آهنگ

(تیپ  )Bرا بچرخانید یا با استفاده از دکمه "SEEK/

کلید مدور "( "TUNE.SCROLLتیپ  Aو  )Cیا
( "TRACKتیپ  Aو  )Cو فشار دادن "^" به سمت باال حرکت کنید یا " " به سمت پایین حرکت کنید یا با فشار
دادن دکمه"^"به سمت باال حرکت کنید یا " " به سمت پایین حرکت کنید (تیپ  )Bتا زمانی که شماره آهنگ
مورد نظر نمایش داده شود.

تجهیزات داخلی خودرو

		
تکرار پخش
روشن  /خاموش 			
تغییر منبع صوتی /پخش
			
بلندي صدا
انتخاب آهنگ ،حرکت سریع به جلو یا عقب در آهنگها
خارج نمودن 		CD
		
نمایش پیغام متنی
انتخاب آهنگ یا نمایش فهرست آهنگها
جستجوی پخش 					
پخش تصادفی یا دکمه برگشت

5

^

^
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انتخاب آهنگ از فهرست آهنگها

بــرای بازگشــت بــه صفحــه قبلــی،

(( )BACKتیــپ  Aو  )Cیــا دکمــه " "LISTیــا دکمــه برگشــت (تیــپ )B

را فشــار دهیــد.
اسکن آهنگها (فقط تیپ  Aو )C
1

2

دکمه " "SCANرا فشار دهید.
ده ثانیه اول هر آهنگ پخش میشود.
برای لغو عملکرد ،دکمه را مجدد فشار دهید.
درصورت رسیدن به آهنگ مورد نظر ،دکمه را مجدد فشار دهید.

حرکت سریع به جلو یا عقب در آهنگها
^

2

برای انتخاب آهنگ کلید (تیپ  Aو  )Cیا

(تیپ  )Bرا چرخانده و فشار دهید.

^

1

دکمه "( "TUNE. SCROLLتیپ  Aو  )Cیا دکمه "( "LISTتیپ  )Bرا فشار دهید.
فهرست آهنگها نمایش داده میشود.

عالمت " " یا "^" روی دکمه "( "SEEK/ TRACKتیپهای  Aو  )Cیا " " یا"^" (تیپ  )Bرا فشار
داده و نگه دارید.
پخش تصادفی
( )RDMرا فشار دهید.
( )RDMرا مجدد فشار دهید.
برای لغو عملکرد
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تکرار پخش
( )RPTرا فشار دهید.
( )RPTرا مجدد فشار دهید.
برای لغو عملکرد

تغییر وضعیت صفحه نمایش

(تیپ  )Bرا فشار دهید تا عنوان  CDدر صفحه ،نمایش داده شود یا

دکمه "( "TEXTتیپ  Aو  )Cیا
مخفی گردد.
درصورتی که متنی در ادامه وجود دارد ،نمایش داده میشود.
دکمه (تیپ  Aو  )Cیا دکمه (تیپ  )Bرا برای نمایش متنهای باقیمانده فشار داده و نگه دارید.

صفحه نمایش
با توجه به فهرستهای ثبتشده ،کاراکترهای آن ممکن است بدرستی یا هرگز نمایش داده نشود.
پیغامهای خطا

": "ERROR

این پیغام نشاندهنده وجود مشکل یا در  CDیا داخل سیستم پخش  CDمیباشد.

دمای باالی داخل سیستم پخش ،باعث توقف عملکرد میشود .مدتی منتظر بمانید و سپس دکمه " "MEDIAرا
فشار دهید .اگر هنوز  CDپخش نمیشود .با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.

تجهیزات داخلی خودرو

": "CD CHECK
 CDممکن است کثیف ،خراب یا بطور برعکس وارد شده باشد.
": "WAIT

5
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دیسکهای قابل استفاده
دیسکهای دارای عالئم زیر قابل استفاده هستند.
ممکن است براساس نوع ضبط یا مشخصههای دیسک یا به دلیل خراشیدگی ،کثیفی یا خرابی ،پخش  CDامکانپذیر
نباشد.

مشخصه محافظت از پخش کنندهCD

براي حفاظت از قطعات داخلي  ،در حال استفاده از پخش کننده ، CDحین شناسایی مشکل ،پخش به طور اتوماتيک
متوقف مي شود.
اگر  CDبه مدت طوالني داخل پخش کننده يا در موقعيت بيرون زده باقي بماند.

ممکن است  CDصدمه ببيند يا به درستي پخش نشود.
تميز کننده لنز

از تميزکننده لنز استفاده نکنيد .اين کار منجر به صدمه ديدن پخش کننده  CDمي گردد.
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توجه
 CDها و آداپتورهای غير قابل استفاده
از انواع  CDهاي زير استفاده نکنيد.
همچنين ،از  CDآداپتور (تبدیل) ( 8 cm )3 inديسک هاي
دوطرفه يا ديسک هاي قابل پرينت استفاده نکنيد .اين کار
می تواند منجر به صدمه ديدن پخش کننده و يا عملکرد
ورود  /خروج  CDگردد.
 CDهايي که قطر آنها ( 12 cm )4.7 inنيست.

 CDهاي بي کيفيت يا تغيير شکل يافته

5
تجهیزات داخلی خودرو
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توجه
 CDهایی با محدوده ضبط شفاف یا نیمه شفاف

 CDهاي داراي چسب  ،برچسب يا برچسبهای  CD-Rمتصل
شده يا آنهايي که برچسب شان کنده شده است.

پيشگيري هاي مرتبط با پخش کننده CD
عدم توجه به موارد زير می تواند منجر به آسيب ديدن CDها يا خود پخش کننده گردد.
از جازدن هرچيزي به جز  CDدر شکاف جا زدن  CDخودداري نماييد.
از روغن کاری به پخش کننده  CDخودداري نماييد.
 CDها را به دور از نور مستقيم خورشيد قرار دهيد.
هرگز قطعات دستگاه پخشکننده  CDرا جدا نکنید.
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پخش دیسکهای  MP3و * WMA
تیپ A

* :درصورت مجهز بودن

تجهیزات داخلی خودرو

روشن  /خاموش 			
			
بلندي صدا
خارج نمودن 		CD
		
انتخاب فایل آهنگها یا نمایش فهرست
				
فولدر آهنگها
				
جستجوی پخش
پخش تصادفی یا دکمه برگشت

		
تکرار پخش
انتخاب فولدر آهنگ
تغییر منبع صوتی /پخش
انتخاب فایل ،حرکت سریع به جلو یا عقب در آهنگها
نمایش پیغامهای متنی
				

5
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تیپ B

روشن  /خاموش 			
			
بلندي صدا
خارج نمودن 		CD
انتخاب فایل آهنگها یا نمایش پیغام متنی
				
دکمه برگشت
				
پخش تصادفی
				

		
تکرار پخش
انتخاب فولدر آهنگ
تغییر منبع صوتی /پخش
انتخاب فایل آهنگ ،حرکت سریع به جلو یا		
عقب در آهنگها
نمایش فهرست فولدر آهنگها
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تیپ C

بارگذاری و خارج نمودن دیسکهای  MP3و WMA
		
 fصفحه 383
				

5
تجهیزات داخلی خودرو

روشن  /خاموش 			
			
بلندي صدا
خارج نمودن 		CD
		
انتخاب فایل آهنگها یا نمایش فهرست
				
فولدر آهنگها
				
جستجوی پخش
			
انتخاب فولدر آهنگ

پخش تصادفی یا دکمه برگشت
تکرار پخش
تغییر منبع صوتی /پخش
انتخاب فایل آهنگ ،حرکت سریع به جلو یا		
عقب در آهنگها
نمایش پیغام متنی
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انتخاب فولدر
انتخاب فولدرها به صورت تکی
( )>FOLDERیا (( )>FOLDERتیپ  Aو  )Bیا " " یا"^" روی دکمه "( "FOLDERتیپ  )Cرا برای انتخاب
فولدر مورد نظر فشار دهید.
انتخاب فولدر و فایل از فهرست فولدرها
^

1

دکمه ( TUNE. SCROLLتیپ  Aو  )Cیا دکمه "( "LISTتیپ  )Bرا فشار دهید.
فهرست فولدرها نمایش داده میشود.
کلید مدور (تیپ  Aو  )Cیا

(تیپ  )Bرا برای انتخاب فولدر و فایل چرخانده و فشار دهید.

برای بازگشت به صفحه قبلی،
بازگشت به اولین فولدر

(( )Backتیپ  Aو  )Cیا دکمه برگشت (تیپ )Bرا فشار دهید.

2

(( )>FOLDERتیپ  Aو  )Bیا" " روی دکمه "( "FOLDERتیپ  )Cرا تا زمان شنیدن صدای بیپ فشار داده
^

و نگه دارید.
اسکن فولدر (فقط تیپ  Aو )C
1

دکمه " "SCANرا تا زمان شنیدن صدای بیپ فشار داده و نگه دارید.
ده ثانیه اول از اولین فایل در هر فولدر پخش میشود.
جهت لغو این عملکرد ،دکمه را مجددا ْ فشار دهید.
انتخاب فایل
(تیپ  )Bرا بچرخانید یا " " یا"^" روی دکمه
کلید مدور ( TUNE.SCROLLتیپ  Aو  )Cیا
( SEEK/TRACKتیپ  Aو  )Cیا دکمه" " یا"^" (تیپ  )Bرا برای انتخاب فایل مورد نظر فشار دهید.
^

^

2

درصورت رسیدن به فولدر مورد نظر ،دکمه را مجدد فشار دهید.
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اسکن فایلها در یک فولدر (فقط تیپ  Aو )C

^

"

^

 1دکمه" "SCANرا فشار دهید.
ده ثانیه اول هر فایل پخش میشود.
برای لغو این عملکرد ،دکمه را مجدد فشار دهید.
 2درصورت رسیدن به فایل مورد نظر ،دکمه را مجدد فشار دهید.
حرکت سریع به جلو و عقب در فایلها

" یا"^" روی دکمه "( "SEEK/TRACKتیپ  Aو  )Cیا دکمه" " یا"^" (تیپ  )Bرا فشار داده و نگه دارید.

پخش تصادفی

( ،)RDMتغییر حالتها به ترتیب زیر انجام میشود.
با فشار دادن دکمه
پخش تصادفی فولدر fپخش تصادفی دیسک fخاموش
تکرار پخش

با فشار دادن دکمه

( ،)RPTتغییر حالتها به ترتیب زیر انجام میشود.

تکرار فایل fتکرار فولدر *fخاموش
تغییر صفحه نمایش

دکمه "( "TEXTتیپ  Aو  )Cیا

(تیپ  )Bرا فشار دهید ،عنوان آلبومها نمایش داده شده یا مخفی میشود.

درصورتیکه متنی ادامه داشته باشد

نمایش داده میشود.

دکمه (تیپ  Aو  )Cیا دکمه (تیپ  )Bرا جهت نمایش متنهای باقیمانده فشار داده و نگه دارید.

تجهیزات داخلی خودرو

* :موجود به جز زمانی که ( RDMپخش تصادفی) انتخاب شده است.

5
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صفحه نمایش
 fصفحه ۳۸۵
پیغامهای خطا

": "ERROR

این پیغام نشاندهنده وجود مشکل یا در  CDیا داخل سیستم پخش  CDمیباشد.

": "CD CHECK

 CDممکن است کثیف ،خراب یا بطور برعکس وارد شده باشد.

": "NO SUPPORT

این پیغام نشان میدهد که فایل  WMA/ MP3در  CDوجود ندارد.
دیسکهای قابل استفاده
 fصفحه ۳۸۶

مشخصه محافظت از پخشکننده CD

 fصفحه ۳۸۶

اگر  CDبه مدت طوالنی داخل پخشکننده یا در موقعیت بیرون زده باقی بماند.
 fصفحه ۳۸۶
تمیزکننده لنزها
 fصفحه ۳۸۶
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فایلهای  MP3و WMA
 )MPEG Audio LAYER3( MP3فرمت استاندارد فشرده سازي فايل های صوتي است.
۱
از اندازه اوليه خود فشرده میشوند.
بااستفاده از فشرده سازي  ، MP3فايل ها تا حدود
۱۰
 (Windows Media Audio) WMAفرمت فشرده سازي فايل صوتي ماکروسافت است.
اين فرمت اطالعات صوتي را با اندازه اي کوچکتر از فرمت  MP3فشرده ميکند.
فايل هاي استاندارد  MP3و  WMAو فایلهای ضبطشده بر روی رسانه برای استفاده دارای محدودیت میباشند.
سازگاری فایل MP3
استانداردهای سازگاری

) MP3(MPEG2 LSF LAYER3 , MPEG1 LAYER3
فرکانسهای نمونهگیری سازگار

)MPEG1 LAYER3:32, 44.1, 48 (kHz
)MPEG2 LSF LAYER3:16,22.05,24 (kHz

بیتریتهای سازگار (سازگار با )VBR

)MPEG1 LAYER3: 32-320(kbps

حالتهای کانال سازگار :استریو ،استریو ملحقشده ،دوکاناله و مونورال
سازگاری فایل WMA
 .استانداردهای سازگاری
 WMAنسخه 9،8،7
 .بیتریتهای سازگار (فقط سازگار با پخش دوکاناله)
نسخه  ۸و CBR48 -192 (kbps) :۷
نسخه CBR48 -320 (kbps) :۹

تجهیزات داخلی خودرو

)MPEG2 LSF LAYER3:8-160 (kbps

5
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رسانه سازگار
رسانه قابل استفاده برای پخش  MP3و  CD-R ،WMAو  CD- RWهستند.
با توجه به حالتهای CD-Rیا  ، CD-RWپخش در بعضی موارد امکانپذیر نمیباشد.
درصورت خراشیده شدن دیسک یا جای انگشت روی آن پخش ممکن نیست یا در برخی مواقع آهنگ رد میشود.
فرمت هاي ديسک سازگار

فرمت هاي ديسک زير را ميتوان استفاده نمود
فرمت ديسک CD-ROM MODE 1, MODE 2 :

 Form2وCD-ROM XA Modeh2,Form 1h
فرمت هاي فايل ( ISO 9660 Level 1، Level 2 :رومئو و ژوليت)
فايل هاي MP3و  WMAنوشته شده با هر فرمتي به جز موارد ليست شده در باال بطور صحیح قابل اجرا نيست و

نام فايل ها و فولدرها به درستي نمايش داده نميشود.
موارد مرتبط با استاندارها و محدوديت ها به شرح زير است.
حداکثر طبقه بندي  8 :سطح
حداکثر طول نام فولدر  /نام فايل  32 :کاراکتر
حداکثر تعداد فولدرها( 192 :شامل فرمت سازگار دستگاه)
حداکثر تعداد فايل ها در هر ديسک 255:
نام فايل ها

فقط فايل هايي که به صورت  WMA/MP3شناسايي شده و اجرا خواهند شد که دنباله  .wmaیا  .mp3داشته باشند.
چند فصلی
از آنجا که سيستم صوتي با چند فصلي سازگاری دارد ،پخش ديسکی شامل فايل هاي  MP3و  WMAامکان پذیر
است .با اين وجود فقط فصل اول پخش خواهد شد.

برچسب  ID3و WMA
برچسب هاي  ID3را مي توان به فايل هاي  MP3اضافه نموده تا بتوان نام آهنگ  ،نام هنرمند و غيره را ثبت کرد.
سيستم با  ID3نسخه  1.0و  1.1و نسخه  2.3 ، 2.2برچسب هاي  ID3سازگاری دارد (تعداد کاراکترها به  ID3نسخه

 1.0و  1.1بستگي دارد)
برچسب  WMAرا مي توان به فايل هاي  WMAاضافه نمود تا بتوان نام آهنگ ،نام هنرمند و غيره را به روش
برچسب هاي  ID3ثبت کرد.
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پخش  MP3و WMA
زماني که ديسک حاوی فايل هاي  WMAو  MP3جازده میشود ،تمام فايل هاي روي ديسک ابتدا کنترل شده و پس
از اينکه کنترل فايل به اتمام رسيد ،اولين فايل  MP3يا  WMAپخش مي شود .براي کنترل فايل ها ،توصيه ميشود
که از رايت هر فايل ديگري به جز  MP3يا  WMAيا ايجاد هرگونه فولدر غير ضروري اجتناب نماييد.
اگر ديسک حاوي ترکيبي از اطالعات موسيقي و داده هاي فرمت  WMAيا  MP3باشد ،فقط داده هاي موسيقي
قابل پخش هستند.
دنباله ها
اگر دنباله  .mp3يا  .wmaبه هر فايلي به جز  MP3و  WMAاستفاده شود ،آنها به صورت اشتباه  MP3و WMA
شناسايي شده و پخش ميشوند .اين حالت ممکن است به تداخل بسيار و صدمه ديدن بلندگوها منجر گردد.

توجه
CDها و آداپتورهای غیرقابل استفاده
 fصفحه ۳۸7
پیشگیری مرتبط با پخشکننده CD
 fصفحه ۳۸۸

5
تجهیزات داخلی خودرو

پخش
براي پخش فايل  MP3با کيفيت صداي ثابت  ،توصيه ميشود از بیت ریت ثابت حداقل 128 Kbpsو فرکانس
نمونه گيري  44.1 kHzاستفاده شود.
 CD-Rو  CD-RWدر برخي مواقع بسته به خصوصيات ديسک ممکن است قابل شناسايي نباشد.
انواع مختلفي از نرم افزارهاي کدگذاری براي فايل هاي  MP3و  WMAدر بازار وجود دارد و بسته به وضعيت
کدگذاری و فرمت فايل ،ممکن است کيفيت صداي ضعيف يا پارازیت حين پخش وجود داشته باشد.
وقتي فايل هايي به جز  MP3يا  WMAدر ديسک ضبط شده باشد ،ممکن است زمان بيشتري براي شناسايي
ديسک الزم باشد و در ديگر موارد ممکن است پخش اص ً
ال امکان پذير نباشد.
 Windows, Microsoftو  Windows Mediaنام هاي تجاري ثبت شده شرکت مايکروسافت در آمريکا و ديگر
کشورها هستند.
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نحوه عملکرد *iPod
اتصال  iPodامکان لذت بردن از موسیقی از طریق بلندگوهای خودرو را فراهم میکند.

اتصال iPod
1

پوشش را باز کرده و با استفاده از کابل  ، iPodدرصورت روشن

نبودن  ،iPodآن را روشن نمایید.

2

تا زمان نمایش " "iPodروی صفحه دکمه " "MEDIAرا بطور مکرر فشار دهید.

* :درصورت مجهز بودن
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پنل کنترل

تیپ A

تجهیزات داخلی خودرو

روشن  /خاموش 			
				
بلندي صدا
		
انتخاب آهنگ /منوی  iPodیا نمایش
فهرست آهنگها 		
پخش تصادفی یا دکمه برگشت
				
تکرار پخش

		
تغییر منبع صوتی /پخش
		
حالت منوی  ،iPodپخش
انتخاب آهنگ ،حرکت سریع به جلو یا عقب
نمایش پیغام متنی

5

400
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تیپ B

روشن  /خاموش 			
				
بلندي صدا
انتخاب آهنگ /منوی  iPodیا نمایش پیغام متنی
دکمه برگشت 		
				
پخش تصادفی
		

		
تکرار پخش
		
تغییر منبع صوتی /پخش
حالت منوی  ،iPodپخش
انتخاب آهنگ ،حرکت سریع به جلو یا عقب
نمایش فهرست آهنگها
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تیپ C

5
تجهیزات داخلی خودرو

روشن  /خاموش 			
				
بلندي صدا
		
انتخاب آهنگ /منوی  iPodیا نمایش
				
فهرست آهنگها
پخش تصادفی یا دکمه برگشت
				
تکرار پخش
				

		
تغییر منبع صوتی /پخش
		
حالت منوی  ،iPodپخش
انتخاب آهنگ ،حرکت سریع به جلو یا عقب
نمایش پیغام متنی
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انتخاب حالت پخش
1
2

3

براي انتخاب حالت منوي  ، iPodدکمه

( )MENUرا فشار دهيد.

با چرخاندن کلید مدور ( TUNE.SCROLLتیپ  Aو  )Cیا
حالت پخش را به ترتیب زیر تغییر میدهد.
ليست های پخش " f "PLAYLISTSهنرمندان" f "ARTISTSآلبوم ها"f "ALBUMS
آهنگ ها " f"SONGSپادکست " f"PODCASTSسبک موسیقی "f "GENRES
آهنگ سازان" f "COMPOSERSکتاب هاي صوتي""AUDIOBOOKS

(تیپ  )Bدر جهت عقربههای ساعت

براي انتخاب حالت پخش مورد نظر ،دکمه را فشار دهید.
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فهرست حالت پخش
حالت پخش

""Play lists
""Artists
""Albums
""Songs
""Podcasts
""Genres

""Audiobooks

انتخاب ليست های
پخش

انتخاب آهنگ ها

-

-

انتخاب هنرمندان

انتخاب آلبوم ها

انتخاب آهنگ ها

-

انتخاب آلبوم ها

انتخاب آهنگ ها

-

-

انتخاب آهنگ ها

-

-

-

انتخاب پدکست ها

انتخاب اپيزودها

-

-

انتخاب سبک موسیقی

انتخاب هنرمندها

انتخاب آلبوم ها

انتخاب آهنگ ها

انتخاب آهنگ سازان

انتخاب آلبوم ها

انتخاب آهنگ ها

-

انتخاب کتاب های
صوتي

انتخاب فصل ها

-

انتخاب فهرست
(تیپ  )Bرا جهت نمایش فهرست اولین انتخاب بچرخانید.
 1کلید مدور "( "TUNE.SCROLLتیپ  Aو  )Cیا
 2برای انتخاب آیتم مورد نظر و نمایش فهرست دومین انتخاب دکمه را فشار دهید.
 3همین شیوه را برای انتخاب آیتم مورد نظر تکرار نمایید.
(( )BACKتیپ  Aو  )Cیا دکمه برگشت (تیپ  )Bرا فشار دهید.
برای بازگشت به فهرست انتخاب قبلی
( )PLAYرا فشار دهید.
برای پخش انتخاب مورد نظر
				
				
		

5
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""Composers

انتخاب اول

انتخاب دوم

انتخاب سوم

انتخاب چهارم
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انتخاب آهنگها
برای انتخاب آهنگ مورد نظر کلید مدور "( "TUNE. SCROLLتیپ  Aو  )Cیا
^

^

"^" یا "

" روی دکمه ( SEEK/TRACKتیپ  Aو  )Cیا دکمه"

(تیپ  )Bرا بچرخانید یا

" یا "^" (تیپ  )Bرا فشار دهید.

انتخاب یک آهنگ از فهرست آهنگها
دکمه "( " TUNE.SCROLLتیپ  Aو  )Cیا دکمه "( "LISTتیپ  )Bرا فشار دهید.

1

فهرست آهنگ نمایش داده میشود.
2

برای انتخاب آهنگ کلید مدور (تیپ  Aو  )Cیا

3

برای پخش آهنگ دکمه را فشار دهید.
برای بازگشت به صفحه نمایش قبلی،

(تیپ  )Bرا بچرخانید.

(( )BACKتیپ  Aو  )Cیا دکمه برگشت (تیپ  )Bرا فشار دهید.

حرکت سریع به جلو یا عقب در آهنگها
^

^

"^" یا "

" روی دکمه ( SEEK/TRACKتیپ  Aو  )Cیا دکمه"^" یا"

" (تیپ  )Bرا فشار دهید.

تکرار پخش
دکمه

( )RPTرا فشار دهيد.

براي لغو  ،مجددا ً دکمه
پخش تصادفی

( )RPTرا فشار دهيد.

( )RDMحالت پخش به ترتيب تصادفي را به ترتيب زير تغيير مي دهد:
فشاردادن دکمه
پخش تصادفی آهنگ  fپخش تصادفي آلبوم  fخاموش
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تغییر صفحه نمایش
(تیــپ  )Bرا بــرای نمایــش یــا مخفــی کــردن عنــوان آلبــوم فشــار

دکمــه "( "TEXTتیــپ  Aو  )Cیا
دهیــد.
درصورتی که متنی ادامه داشته باشد ،نمایش داده میشود.
جهت نمایش متن باقیمانده دکمه (تیپ  Aو  )Cیا دکمه (تیپ  )Bرا فشار داده و نگه دارید.

در مورد iPod

و

عملکردهای iPod

زماني که  iPodمتصل شده و منبع صوتي به حالت  iPodتغيير وضعيت داده است iPod ،پخش را از همان
نقطه که آخرين بار قطع شده از سر مي گيرد.
بسته به  iPodکه به سیستم متصل میشود ،ممکن است عملکردهای خاصی در دسترس قرار نگیرد .جدا
کردن و اتصال مجدد دستگاه ممکن است مشکل را برطرف نماید.
حين اتصال به سيستم ،نميتوان از کليدهاي  iPodاستفاده نمود .در عوض می بایست از کلیدهای سیستم
صوتی خودرو استفاده کنید.

5
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"( "Made for iPodساخته شده برای  )iPodو " ( "Made for iPhoneساخته شده برای  )iPhoneبه اين
معني است که تجهيزات جانبي الکترونيکي مخصوصاً براي اتصال به  iPodيا  iPhoneساخته شده اند و
همچنین به نحوی طراحی شده اندکه استانداردهاي  Appleرا رعايت کنند .
شرکت  Appleمسئوليت استفاده از اين وسيله يا مطابقت آن با استاندارد هاي ايمني و قوانين را به عهده نمي گيرد
 .لطفاً توجه داشته باشيد که استفاده از اين تجهيزات با  iPodو  iPhoneبر عملکرد از راه دور بي سيم تاثير
مي گذارد.
،
موارد  iPod shuffle iPod classic ، iPod nano،iPod، iPhoneو  iPod touchعالئم تجاري شرکت
 Appleثبت شده در آمريکا و ديگر کشورها هستند.
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مشکالت iPod

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

صفحه نمايش

 fصفحه 385

پیغامهای خطا

":"ERROR
این پیغام نشاندهنده وجود مشکل در  iPodیا اتصاالت آن است.
":"NO SONGS
این پیغام نشاندهنده عدم وجود اطالعات موسیقی در  iPodاست.
":"NO PLAYLIST

این پیغام نشاندهنده عدم یافتن برخی از آهنگهای موجود در فهرست پخش انتخابی است.

": "UPDATE YOUR iPod

این پیغام نشاندهنده عدم سازگاری نسخه  iPodاست .نرمافزار  iPodرا تا آخرین نسخه به روز رسانی نمایید.
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مدل هاي سازگار

هشدار
حين رانندگي
از اتصال  iPodيا کار با دکمه ها خودداري نماييد .درغیراینصورت موجب بروز تصادف و درنتیجه آسیبهای
جسمی یا حتی مرگ میشود.

5
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دستگاه هاي  iPod R ، iPod nano R ، iPod classic R ، iPod touch Rو  iPhone Rرا ميتوان با اين سيستم مورد
استفاده قرار داد.
ساخته شده براي
• ( iPod touchنسل چهارم)
• ( iPod touchنسل سوم)
• ( iPod touchنسل دوم)
• ( iPod touchنسل اول)
•  ipodکالسيک
•  ipodبا ويدئو
• ( iPod nanoنسل ششم)
• ( iPod nanoنسل پنجم)
• ( iPod nanoنسل چهارم)
• ( iPod nanoنسل سوم)
• ( iPod nanoنسل دوم)
• ( iPod nanoنسل اول)
• 4وiPhone
• iPhoneg3GS
• iPhoneg3G
•وiPhone
بسته به تفاوت بین مدل ها و نسخه نرم افزار و غيره برخي مدل ها با دستگاه سازگاري ندارد.
موارد مرتبط با استاندارد و محدوديت ها به شرح زير است:
حداکثر تعداد ليست ها در دستگاه 9999 :
حداکثر تعداد آهنگ ها در دستگاه 65535 :
حداکثر تعداد آهنگ ها در هر ليست 65535 :
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توجه

جهت پيشگيري از صدمه ديدن iPod
از جا گذاشتن  iPodدر خودرو خودداري نماييد .ممکن است دماي داخل خودرو افزایش یابد.
حين اتصال ،از فشاردادن يا وارد کردن فشار غير ضروري خودداري نماييد.
از وارد کردن اجسام خارجی در پورت خودداري نماييد.
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نحوه عملکرد حافظه جانبی USB
اتصال حافظه جانبی  USBامکان لذت بردن از موسیقی از طریق بلندگوهای خودرو را فراهم میکند.

اتصال حافظه جانبی USB
1

پوشش را باز کرده و حافظه جانبی  USBرا متصل نمایید.

درصورت روشن نبودن حافظه جانبی  ،USBآن را روشن
نمایید.

2

تا زمان نمایش " "USBروی صفحه ،دکمه " "MEDIAرا بطور مکرر فشار دهید.

5
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پنل کنترل

تیپ A

روشن  /خاموش 			
				
بلندي صدا
انتخاب یک فایل یا نمایش فهرست فولدرها
				
جستجوی پخش
پخش تصادفی یا دکمه برگشت
				
تکرار پخش
				
				

انتخاب یک فولدر
تغییر منبع صوتی /پخش
انتخاب یک فایل ،حرکت سریع به جلو یا عقب
نمایش پیغام متنی
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411

تیپ B

5
تجهیزات داخلی خودرو

				
روشن  /خاموش
				
بلندي صدا
		
انتخاب یک فایل یا نمایش متن پیغام
		
دکمه برگشت
				
پخش تصادفی
					
تکرار پخش
				

انتخاب یک فولدر
تغییر منبع صوتی /پخش
انتخاب فایل ،حرکت سریع به جلو یا عقب
نمایش فهرست فولدر
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تیپ c

روشن  /خاموش 					
تکرار پخش
				
بلندي صدا
تغییر منبع صوتی /پخش
انتخاب یک فایل یا نمایش فهرست فولدر
انتخاب فایل ،حرکت سریع به جلو یا عقب
		
		
جستجوی پخش
نمایش پیغام متنی
انتخاب یک فولدر			
				
پخش تصادفی یا دکمه برگشت
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انتخاب فولدر
انتخاب فولدرها به صورت تکی
(( )>FOLDERتیپ  Aو  )Bیا " " یا"^" روی دکمه "( "FOLDERتیپ  )Cرا برای انتخاب
(< )FOLDERیا
فولدر مورد نظر فشار دهید.
انتخاب فولدر و فایل از فهرست فولدرها
^

1

دکمه ( TUNE. SCROLLتیپ  Aو  )Cیا دکمه "( "LISTتیپ  )Bرا فشار دهید.

لیست فولدرها نمایش داده میشود.
2

کلید مدور (تیپ  Aو  )Cیا

برای بازگشت به صفحه قبلی،
بازگشت به اولین فولدر

(تیپ  )Bرا برای انتخاب فولدر و فایل چرخانده و فشار دهید.
(( )Backتیپ  Aو  )Cیا دکمه برگشت (تیپ )Bرا فشار دهید.

(( )>FOLDERتیپ  Aو  )Bیا" " روی دکمه "( "FOLDERتیپ  )Cرا تا زمان شنیدن صدای بیپ فشار
^

داده و نگه دارید.

5

اسکن فولدر (فقط تیپ  Aو )C

تجهیزات داخلی خودرو

1

دکمه " "SCANرا تا زمان شنیدن صدای بیپ فشار داده و نگه دارید.
ده ثانیه اول از اولین فایل در هر فولد پخش میشود.
جهت لغو این عملکرد ،دکمه را مجددا ْ فشار دهید.

2

درصورت رسیدن به فولدر مورد نظر ،دکمه را مجدد فشار دهید.
انتخاب

(تیپ  )Bرا بچرخانید یا " " یا"^" روی دکمه
کلید مدور ( TUNE.SCROLLتیپ  Aو  )Cیا
( SEEK/TRACKتیپ  Aو  )Cیا دکمه" " یا"^" (تیپ  )Bرا برای انتخاب فایل مورد نظر فشار دهید.
^

^
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اسکن فایلها در یک فولدر (فقط تیپ  Aو )C
1

2

دکمه" "SCANرا فشار دهید.
ده ثانیه اول هر فایل پخش میشود.
برای لغو این عملکرد ،دکمه را مجدد فشار دهید.
درصورت رسیدن به فایل مورد نظر ،دکمه را مجدد فشار دهید.

حرکت سریع به جلو و عقب در فایلها
" " یا"^" روی دکمه "( "SEEK/TRACKتیپ  Aو  )Cیا دکمه" " یا"^" (تیپ  )Bرا فشار داده و نگه دارید.
^

^

پخش تصادفی

( ،)RDMتغییر حالتها به ترتیب زیر انجام میشود.
با فشار دادن دکمه
پخش تصادفی فولدر fپخش تصادفی دیسک fخاموش
تکرار پخش
با فشار دادن دکمه

( ،)RPTتغییر حالتها به ترتیب زیر انجام میشود.

تکرار فایل fتکرار فولدر *fخاموش

* :موجود به جز زمانی که ( RDMپخش تصادفی) انتخاب شده است.
تغییر صفحه نمایش

دکمه "( "TEXTتیپ  Aو  )Cیا

(تیپ  )Bرا فشار دهید ،عنوان آلبومها نمایش داده شده یا مخفی میشود.

درصورتیکه متنی ادامه داشته باشد نمایش داده میشود.
دکمه (تیپ  Aو  )Cیا دکمه (تیپ  )Bرا جهت نمایش متنهای باقیمانده فشار داده و نگه دارید.
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عملکردهای حافظه جانبی USB

بسته به حافظه جانبی  USBمتصل به سیستم ،ممکن است دستگاه عمل نکند و عملکردهای خاصی در دسترس
نباشد .اگر دستگاه کار نکند و عملکردی در دسترس نباشد ،نشاندهنده نقص فنی است (با مشخصات سیستم
مطابقت نمی کند) ،دستگاه را جدا کرده و یکبار دیگر متصل نمایید تا مشکل برطرف گردد.
اگر پس از جدا کردن و اتصال مجدد حافظه جانبي  USBکار نمي کند ،دستگاه را فرمت کنيد.

صفحه نمايش
 fصفحه ۳۸۵

پیغامهای خطا

":"ERROR

این پیغام نشاندهنده وجود مشکل یا درحافظه جانبی  USBیا اتصاالت میباشد.

": "NO MUSIC

این پیغام نشاندهنده عدم وجود فایلهای  WMA/ MP3در حافظه جانبی  USBاست.

حافظه جانبي USB
دستگاه هاي سازگار

حافظه جانبي قابل استفاده براي پخش فايل هاي  MP3و WMA

تجهیزات داخلی خودرو

فرمت هاي دستگاه سازگار
فرمت هاي زير قابل استفاده هستند:
فرمت هاي اتصالUSB 2.0 FS )12 Mbps( : USB
فرمت فايل هاFAT 12 /16/32 )windows( :
کالس مربوطه حافظه جانبی Mass storage class :
فايل هاي  MP3و  WMAنوشته شده در هر فرمتي بجز موارد ذکر شده  ،به درستي پخش نميشود نام فايل و
فولدر آن ها به درستي نمايش داده نميشود.
آیتم های مرتبط با استاندارد ها و محدوديت ها به شرح زير است:
حداکثر طبقه بندي فايل ها 8 :سطح
حداکثر تعداد فولدرها در دستگاه( 999 :شامل فهرست اصلی)
حداکثر تعداد فایل در دستگاه9999 :
حداکثر تعداد فایل در هر فولدر255 :

5
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فایلهای  MP3و WMA
 )MPEG Audio LAYER3( MP3فرمت استاندارد فشرده سازي فايل های صوتي است.
1
بااستفاده از فشرده سازي  ، MP3فايل ها تا حدود
از اندازه اوليه خود فشرده میشوند.
10
 (Windows Media Audio) WMAفرمت فشرده سازي فايل صوتي ماکروسافت است.
اين فرمت اطالعات صوتي را با اندازه اي کوچکتر از فرمت  MP3فشرده ميکند.
فايل هاي استاندارد  MP3و  WMAو فایلهای ضبطشده بر روی رسانه برای استفاده دارای محدودیت میباشند.
سازگاری فایل MP3
استانداردهای سازگار

) MP3(MPEG2 LSF LAYER3 , MPEG1 LAYER3
فرکانسهای نمونهگیری سازگار

)MPEG1 LAYER3:32, 44.1,48 (KHZ
)MPEG2 LSF LAYER3:16,22.05,24 (kHz

بیتریتهای سازگار (سازگار با )VBR
فرکانس نمونه گيري سازگار

)MPEG1LAYER3: 32- 320(kbps
)MPEG2LSFLAYER3: 8-160 (kbps
حالتهای کانال سازگار :استریو ،استریو ملحق شده ،دوکاناله و مونورال
سازگاری فایل WMA
استانداردهای سازگار
 WMAنسخه 9، 8 ، 7
بیتریتهای سازگار (فقط سازگار با پخش دوکاناله)
نسخه  7وCB R48 -192 (kbps) : 8
نسخهCB R48 -320 (kbps) : 9
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نام فايل ها
فقط فايل هايي به صورت  WMA/MP3با دنباله  .mp3يا  .wmaشناسایی و اجرا خواهند شد.

برچسب  ID3و WMA

5
تجهیزات داخلی خودرو

برچسب هاي  ID3را مي توان به فايل هاي  MP3اضافه نموده تا بتوان نام آهنگ  ،نام هنرمند و غيره را ثبت کرد.
سيستم با  ID3نسخه  1.0و  1.1و نسخه  2.4 ، 2.3، 2.2برچسب هاي  ID3سازگاری دارد (تعداد کاراکترها به نسخه
 1.0 ID3و  1.1بستگي دارد)
برچسب های  WMAرا ميتوان به فايل هاي  WMAاضافه نمود تا بتوان نام آهنگ ،نام هنرمند و غيره را مشابه
برچسب هاي  ID3ثبت کرد.
پخش  MP3و WMA
زماني که ديسک حاوی فايل هاي  WMAو  MP3متصل شود ،تمام فايل ها در دستگاه حافظه جانبی  USBکنترل
میشود .پس از اينکه کنترل فايل به اتمام رسيد ،اولين فايل  MP3يا  WMAپخش ميشود .براي کنترل فايل ها،
توصيه ميشود که از رايت هر فايل ديگري به جز  MP3يا  WMAيا ايجاد هرگونه فولدر غير ضروري اجتناب نماييد.
زمانی که حافظه  USBجازده میشود و منبع صوتی به حالت پخش حافظه  USBتغییر می کند ،پخش اولین
فایل در اولین فولدر  USBشروع می شود .اگر همان دستگاه جدا و مجددا ْ وصل شود (و محتویات آن تغییر نکرده
باشد) ،پخش از آخرین نقطه اجرا شده و از سرگرفته میشود.
دنباله ها
اگر دنباله  .mp3يا  .wmaبراي هر فايلي به جز  MP3و  WMAاستفاده شود ،می پرد (پخش نمی شود).
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پخش
براي پخش فايل  MP3با کيفيت صداي ثابت  ،توصيه مي شود و از نسبت بيتي ثابت حداقل  128 Kbpsو فرکانس نمونه گيري
 44/1 kHzاستفاده نمایید.
انواع مختلفي از نرم افزارهاي کدگذاری که براي فايل هاي  MP3و  WMAدر بازار وجود دارد و بسته به وضعيت کدگذاری
و فرمت فايل ،ممکن است کيفيت صداي ضعيف يا پارازیت حين پخش وجود داشته باشد یا در برخی موارد فایل اصال پخش
نخواهد شد.
 Windows Media, Windows, Microsoftنام هاي تجاري ثبت شده شرکت مايکروسافت در آمريکا و ديگر کشورها هستند.
هشدار
هشدار حين رانندگي
از اتصال حافظه جانبي  USBيا کار با دکمه هاي کنترل خودداري نماييد .درغیر اینصورت منجر به بروز
تصادف و درنتیجه آسیبهای جسمی جدی یا مرگ میشود.
توجه

براي پيشگيري از صدمه ديدن حافظه جانبي USB
از جا گذاشتن حافظه جانبي  USBدر خودرو اجتناب نماييد ،ممکن است دماي داخل خودرو افزایش یابد .
حين اتصال حافظه جانبي  USBاز فشاردادن يا وارد آوردن فشار غير ضروري خودداري نماييد.
از وارد کردن اجسام خارجي درون پورت  USBخودداري نماييد.
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استفاده بهینه از سیستم صوتی*
				
تیپ  Aو C

تیپ B

* :درصورت مجهز بودن

5
تجهیزات داخلی خودرو

منوی " "SETUPنمایش داده میشود.
				
تنظیمات زیر تغییر میکند.
کیفیت صدا و باالنس بلندی صدا
 fصفحه ۴۲۰
تنظیمات باالنس و کیفیت صدا تغییر کرده و صدای بهتری شنیده میشود.
تنظیم اتوماتیک حجم صدا
 fصفحه ۴۲۱
انتخاب حالت
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استفاده از عملکرد کنترل صوتی
تغییر وضعیت حالتهای کیفی صدا
 1دکمه " "SETUPرا فشار دهید.
 2کلید مدور "( "TUNE.SCROLLتیپ  Aو  )Cیا
بچرخانید.
 3دکمه را فشار دهید.
 4کلید مدور را به حالت مورد نظر بچرخانید.

(تیپ  )Bرا برای انتخاب "( "Sound Settingتنظیمات صدا)

" "BASSصداي بم"TREBLE" ،صداي زير "FADER" ،تعادل بلندگوهاي جلو و عقب يا "  "BALANCEتعادل
بلندگوهاي چپ و راست
 5دکمه را فشار دهید.
تنظیم کیفی صدا
با چرخاندن کلید مدور "( "TUNE.SCROLLتیپ  Aو  )Cیا
حالت کيفيت صدا
صداي بم

حالت نمايشي

سطح

*

""BASS

 -5تا 5

*

""TREBLE

 -5تا 5

(تیپ )Bسطح صدا تنظیم میشود.
چرخاندن به چپ

چرخاندن به راست

کم

زياد

تعادل بلندگوهاي
جلو  /عقب

""FADER

 F7تا R7

به سمت عقب
تغيير ميکند

به سمت جلو تغيير
ميکند

تعادل بلندگوهاي
چپ و راست

""BALANCE

 R7تا L7

به سمت چپ
تغيير ميکند

به سمت راست تغيير
ميکند

صداي زير

*  :سطح کيفي صدا در هرحالت صوتي جداگانه تنظيم مي شود.
جهت بازگشت به منوی ( sound settingتنظیمات صدا) دکمه یا
برگشت (تیپ  )Bرا فشار دهید.

(( )BACKتیپ  Aو  )Cیا دکمه
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تنظیم اتوماتیک حجم صدا ()ASL
(تیپ  )Bرا جهت تغییر مقدار  ASLبچرخانید.
درصورت انتخاب  ،ASLکلید مدور "( "TUNE.SCROLLتیپ  Aو  )Cیا
موارد "( "LOWکم)( "MID" ،متوسط)( "HIGH" ،زیاد) ،یا "( "OFFخاموش) انتخاب میگردد.
با توجه به سرعت خودرو  ASLبطور اتوماتیک حجم و درجه کیفی صدا را تنظیم مینماید.
با فشار دادن کلید مدور یا
(( )BACKتیپ  Aو  )Cیا دکمه برگشت (تیپ  )Bبه منوی ( Sound Settingتنظیمات
صدا) بازمیگردید.

عالمت تجاری ثبت شده بوسیله البراتورهای  ،SRSبا مسئولیت محدود( .فقط تیپ  Aو )C

سیستمهای صوتی از فناوریهای توسعه یافته

R

 SRS TruBassو

R

 SRS FOCUSتحت مجوز البراتورهای  SRSبا

مسئولیت محدود در تمامی مدلها غیر از حالت رادیویی  AMاستفاده مینمایند.
فناوری  FOCUSو  TruBassتحت مجوز البراتورهای  ،SRSبا مسئولیت محدود ثبت شده است.
 ، SRS FOCUS Rحجم بلندی صدا را از حالت نامناسب به حالت طبیعی که برای گوش قابل شنیدن باشد از طریق
بلندگوها تنظیم میکند.
 ،SRS TruBass Rفرکانسهای صدای بم را طوری تنظیم میکند که صدای بم از طریق هر سایز بلندگویی بصورت
مناسب قابل پخش باشد.

تجهیزات داخلی خودرو

 FOCUSو  TRUBassو  SRSو عالمت

عالئم ثبتشده تجاری البراتورهای  SRSبا مسئولیت محدود میباشند.

5
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نحوه استفاده از پورت AUX
اين پورت براي اتصال دستگاه هاي صوتي قابل حمل و گوش دادن به آنها از بلندگوها بکار ميرود.
1

2

پوشــش را بــاز کــرده و دســتگاه صوتــی قابــل حمــل را متصــل
نما یید .
دکمه " "MEDIAرا پی در پی فشار دهید تا پیغام " "AUXنمایش
داده شود.

کار با دستگاه صوتي قابل حمل متصل به سيستم صوتي
بلندي صدا را مي توان با کنترل سيستم صوتی خودرو تنظيم نمود ،اما ديگر تنظيمات بايد از خود دستگاه قابل
حمل انجام شود.
حين استفاده از دستگاه صوتي قابل حمل متصل به خروجي برق
ممکن است حين پخش ،پارازيت شنيده شود .از منبع برق خود سيستم صوتي قابل حمل استفاده نماييد.
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نحوه استفاده از کلیدهای روی غربیلک فرمان*
بعضی از مشخصههای صوتی با استفاده از کلیدهای روی غربیلک فرمان کنترل میگردد .با توجه به نوع
سیستم صوتی یا سیستم مسیریاب ممکن است عملکرد آن متفاوت باشد .جهت اطالع از جزئیات به
کتابچه راهنمای سیستم صوتی یا سیستم مسیریاب مراجعه نمایید.

* :درصورت مجهز بودن

5
تجهیزات داخلی خودرو

بلندي صدا
حالت رادیو:
ایستگاه رادیویی را انتخاب کنید.
حالت : CD
آهنگ و فایل آهنگ ( )WMA , MP3را انتخاب کنید.
حالت صوتی بلوتوث ()Bluetooth
(درصورت مجهز بودن):
آهنگ و آلبوم را انتخاب کنید.
حالت :iPod
آهنگ را انتخاب کنید.
حالت حافظه جانبی :USB
فایل و فولدر آهنگها را انتخاب کنید.
دکمه روشن کردن  -انتخاب منبع صوتی.
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روشن کردن

درصورت خاموش بودن سیستم صوتی ،کلید " "MODEرا فشار دهید.
تغییر دادن منبع صوتی

درصورت روشن بودن سیستم صوتی ،کلید " "MODEرا فشار دهید .هر زمان ،فشار دادن کلید منبع صوتی مانند زیر
تغییر میکند .درصورتیکه نمیتوان از حالتی استفاده نمود ،آن حالت میپرد (پخش نمیشود).
 f FM2* f FM1 f AMحالت  iPod f CDیا حافظه جانبی  f USBسیستم صوتی بلوتوثAUX f
* :درصورت مجهز بودن
تنظیم بلندی صدا

برای افزایش بلندی صدا کلید " "+را فشار دهید و برای کاهش بلندی صدا کلید " "-را فشار دهید.
با نگه داشتن کلید به افزایش یا کاهش بلندی صدا ادامه دهید.
قطع صدا
کلید " "MUTEرا فشار داده و نگه دارید.
برای لغو این عملکرد ،کلید را مجدد فشار داده و نگه دارید.
انتخاب ایستگاه رادیویی
2

^

1

برای انتخاب حالت رادیویی ،کلید " "MODEرا فشار دهید.
برای انتخاب ایستگاههای پیشتنظیم کلید" " یا "^" را فشار دهید.
جهت اسکن ایستگاههای قابل دریافت ،تا شنیده شدن صدای بیپ کلید را فشار داده و نگه دارید.
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انتخاب آهنگ و فایل آهنگها
2

R

^

1

برای انتخاب  iPod, Bluetooth audio, CDیا حالت حافظه جانبی  ،USBکلید " "MODEرا فشار دهید.
برای انتخاب فایل یا آهنگ مورد نظر ،کلید" " یا"^" را فشار دهید.

انتخاب آلبوم (درصورت مجهز بودن)
2

^

1

R

برای انتخاب حالت  ،Bluetooth audioکلید " "MODEرا فشار دهید.
تا شنیده شدن صدای بیپ کلید" " یا"^" را فشار داده و نگه دارید.

انتخاب فولدر ( MP3و  WMAیا حافظه جانبی )USB
2

^

1

برای انتخاب حالت  CDیا حافظه جانبی  ،USBکلید " "MODEرا فشار دهید.
تا شنیده شدن صدای بیپ ،کلید "^" یا " " را فشار داده و نگه دارید.
هشدار
کاهش دادن تصادف
درصورت استفاده از کلیدهای سیستم صوتی روی غربیلک فرمان ،مراقبت بیشتری انجام دهید.
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تلفن  /سيستم صوتي مجهز به بلوتوث *Bluetooth
R

سيستم صوتي بلوتوث
سیستم صوتی بلوتوث با استفاده از اتصال بی سیم امکان لذت بردن از موسیقی روی دستگاه صوتی قابل حمل از طریق
بلندگوهای خودرو را فراهم میآورد.
این سیستم صوتی از بلوتوث پشتیبانی می کند ،سیستم اطالعات بی سیم که بدون استفاده از کابل
قادر به پخش فایل صوتی قابل حمل است .اگر ابزار پخش قابل حمل شما بلوتوث را پشتیبانی نمی کند،
نمی توانید از سیستم صوتی بلوتوث استفاده کنید.
تلفن بلوتوث (سيستم تلفن هندزفري)
اين سيستم از بلوتوث پشتيباني ميکند که امکان تماس گرفتن يا پاسخ دادن بدون استفاده از کابل براي اتصال
تلفن موبايل به سيستم و بدون کار با تلفن موبایل را فراهم مي آورد.
شرایط تأثیرگذار بر عملکرد سیستم
در شرایط زیر تلفن /سیستم صوتی بلوتوث بطور عادی کار نمیکند:
دستگاه پخش قابل حمل ،بلوتوث را پشتیبانی نمیکند.
تلفن همراه خارج از محدوده سرویس قرار دارد.
دستگاه بلوتوث خاموش است.
توان باتری دستگاه بلوتوث کاهش یافته است.
دستگاه بلوتوث به سیستم متصل نشده است.
دستگاه بلوتوث در پشت صندلی یا در جعبه داشبورد یا جعبه کنسول قرار دارد یا پوشش دستگاه فلزی است یا
دستگاه در تماس با مواد فلزی قرار دارد.

* :درصورت مجهز بودن
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حين انتقال مالکيت خودرو
پيش از انتقال خودرو ،سيستم را به تنظيمات اوليه برگردانيد تا اطالعات شخصي شما به دست کسي نيافتد.
( fصفحه )455
R
درمورد بلوتوث
بلوتوث عالمت تجاري شرکت تجاري  Bluetooth SIGاست.
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مدل هاي سازگار
مشخصات بلوتوث:
نسخه  1.1يا باالتر(توصيه شده:نسخه  2.1 +EDRياباالتر)
پروفايل های زیر:
( A2DPپروفايل توزيع صوتي پيشرفته) نسخه 1.0ياباالتر(توصیه شده :نسخه  1.2یا باالتر)
( AVR CPپروفايل کنترل از راه دور صوتي/تصويري) نسخه1.0ياباالتر(توصیه شده :نسخه  2.1یا باالتر)
پخش کننده ميبايست داراي مشخصات زير باشد تا به سيستم صوتي بلوتوث /تلفن متصل شود .با اين وجود،
توجه داشته باشيد که بسته به نوع سیستم برخي عملکردها محدود ميشوند.
تلفن هاي همراه
 ) Handsfree Profile( HFPنسخه  1.0يا باالتر (توصيه شده :نسخه )1.5
 ) Object Push Profile ( OPPنسخه 1.1
 ) Phonebook Access Profile( BPAPنسخه 1.0
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تأییدیه

 .5-۲نحوه استفاده از سیستم صوتی 429

5
تجهیزات داخلی خودرو

 .5-۲ 430نحوه استفاده از سیستم صوتی

 .5-۲نحوه استفاده از سیستم صوتی 431

5
تجهیزات داخلی خودرو

 .5-۲ 432نحوه استفاده از سیستم صوتی

AJDK050 , ACJ932PTA184 :FCC ID
این دستگاه با قسمت  15از قوانین  FCCسازگاری دارد .عملکرد آن مشروط به دو شرط زیر است )۱( :این دستگاه

ممکن است تداخلهای مضر ایجاد نکند و ( )۲این دستگاه هرگونه تداخل دریافتی شامل تداخلهایی که منجر به
عملکرد ناخواسته میگردد را میپذیرد.
مخصوص خودروهای فروخته شده در برزیل
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هشدار

توجه
حين ترک خودرو
از رها کردن دستگاه پخش کننده صوتي قابل حمل يا تلفن همراه خود داخل خودرو اجتناب نماييد .ممکن است
دماي داخل خودرو باال رفته ،منجر به صدمه ديدن دستگاه هاي مزبور گردد.
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اخطار FCC
هرگونه تغییر و دســتگاری در این دســتگاهها توســط اشــخاص میتواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر برای
استفاده از این دستگاهها شود.
انتشار فرکانس رادیویی:
این تجهیزات مطابق با محدودیتهای پخش امواج رادیویی  FCCاست که در محیطهای کنترل نشده و راهنمای
پخش فرکانس رادیویی  ) RF( FCCدر تجهیزات  Cتا  OET65قابل اجرا میباشد .این تجهیزات دارای سطوح
کمی از انرژی  RFمیباشند که در محدوده حداکثر مجاز تشعشعات ( )MPEقرار دارند.
اما توصیه میشود که این تجهیزات را بهگونهای نصب کنید که در زمان عملکرد ،منبع تشعشع حداقل  20 cmیا
بیشتر از بدن اشخاص دورتر قرار گرفته باشد (که شامل :دستها ،مچ دست ،پاها و قوزک پا میشود).
مجاورت:
این فرستنده هنگام کار نباید در مجاورت یا تلفیق با هیچ آنتن یا گیرنده دیگری باشد.
حین رانندگی
از عملکرد پخش صوتی قابل حمل و تلفن همراه استفاده نکنید و از اتصال هر دستگاهی به سیستم بلوتوث
خودداری نمایید.
هشدار در ارتباط با تداخل با دستگاه الکترونيک
واحد صوتي شما داراي آنتن بلوتوث است .افرادي با لوازم پزشکي داخلی همانند تمامي دستگاه هاي تنظيم
ضربان قلب ،یا دفیبالتور کاردیوتر و هرگونه دستگاه پزشکی دیگر داخل بدن بايد فاصله کافي را بين خود و
آنتن بلوتوث حفظ کنند .امواج راديويي مي توانند بر عملکرد اين گونه دستگاه ها تاثير بگذارد.
قبل استفاده از دستگاه هاي مجهز به بلوتوث  ،استفاده کننده هرگونه دستگاه پزشکی و دستگاه تنظيم ضربان
قلب ،و ديگر دستگاه هاي مرتبط با قلب ،بايد در مورد عملکرد دستگاه ها تحت تاثير امواج راديويي با سازنده
دستگاه مورد نظر مشورت نماید .امواج راديويي مي توانند تاثير نا خواسته اي بر اينگونه دستگاههاي پزشکي
داشته باشند.
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استفاده از تلفن /سیستم صوتی مجهز به بلوتوث* Bluetooth
R

واحد صوتی

تیپ A
وضعيت اتصال بلوتوث
اگر " " BTنمايش داده نميشود ،تلفن /سيستم صوتي
بلوتوث قابل استفاده نيست.
منوی ( set upتنظیمات) نمايش داده ميشود.

مواردي همانند منو و شماره را انتخاب نماييد.
چرخاندن :انتخاب يک گزينه
فشاردادن :وارد کردن گزينه انتخابي
کلید وصل :هندزفری روشن
سيستم تلفن هندزفري را روشن کرده  /تماس را آغازکنید.
کليد قطع :هندزفری خاموش
سیستم تلفن هندزفری را خاموش کرده /تماس را به پایان رسانده /تماس را رد کنید.
گزینه  speed dialرا انتخاب نمایید.
فشار دادن و نگه داشتن :اطالعاتی که بدلیل طوالنی بودن یک لحظه روی صفحه نمایش داده میشوند (با توجه
به نوع سیستم صوتی بلوتوث)
صفحه نمايش
پيغام ،شماره ،نام و غيره نمايش داده ميشود.
حروف کوچک و برخی عالئم خاص نمايش داده نميشود.
* :درصورت مجهز بودن
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تیپ B
وضعيت اتصال بلوتوث
اگر " " BTنمايش داده نميشود ،تلفن /سيستم صوتي
بلوتوث قابل استفاده نيست.
منوی ( set upتنظیمات) نمايش داده ميشود.

5
تجهیزات داخلی خودرو

مواردي همانند منو و شماره را انتخاب نماييد.
چرخاندن :انتخاب يک گزينه
فشاردادن :وارد کردن گزينه انتخابي
چرخاندن :انتخاب يک گزينه
فشاردادن :وارد کردن گزينه انتخابي
فشار دادن و نگه داشتن :اطالعات خیلی طوالنی برای نمایش یکباره درصفحه (بسته به نوع سیستم صوتی
بلوتوث) را نشان میدهد.
کليد وصل :هندزفری روشن
کلید قطع :هندزفری خاموش
سيستم تلفن هندزفري را روشن کرده  /تماس را آغازکنید.
سیستم تلفن هندزفری را خاموش کرده /تماس را به پایان رسانده /تماس را رد کنید.
گزینه  speed dialرا انتخاب نمایید.
صفحه نمايش
پيغام ،شماره ،نام و غيره نمايش داده ميشود.
حروف کوچک و برخی عالئم خاص نمايش داده نميشوند.
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کلیدهای روی غربیلک فرمان (سیستم صوتی بلوتوث)
 fصفحه ۴۲۳
کلیدهای روی غربیلک فرمان (سیستم تلفن بلوتوث)
بلندی صدا
با استفاده از این دکمه بلندی صدا تنظیم نمیشود.
کلید وصل :هندزفری روشن
سيستم تلفن هندزفري را روشن کرده  /تماس را آغازکنید.
کليد قطع :هندزفری خاموش
سیستم تلفن هندزفری را خاموش کرده /تماس را به پایان
رسانده /تماس را رد کنید.
میکروفون
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نحوه استفاده از سیستم صوتی بلوتوث /تلفن برای اولین بار
قبل از استفاده از سیستم صوتی بلوتوث /تلفن ،الزم است دستگاه بلوتوث در سیستم ثبت شود .از روشهای زیر
جهت ثبت (جفت کردن) دستگاه استفاده نمایید:
 1دکمه " "SET UPرا فشار داده و با استفاه از کلید مدور "( "TUNE. SCROLLتیپ  )Aیا
(تیپ ،)B
بلوتوث را انتخاب نمایید.
 2کلید را فشار داده و با استفاده از کلید گزینه " "pairingرا انتخاب نمایید .رمز عبور نمایش داده میشود.
 3دستگاه هاي مجهز به بلوتوث ناسازگار با ( SSPجفت سازی ساده ايمن) رمزی نمايش داده مي شود:
رمزي را در دستگاه وارد نماييد.
دستگاه هاي مجهز به بلوتوث سازگار با ( SSPجفت سازی ساده ايمن):
براي ثبت دستگاه ،گزينه " "YESرا انتخاب نماييد .بسته به نوع دستگاه  ،ممکن است ثبت به طور اتوماتيک انجام شود.
اگر دستگاه مجهز به بلوتوث داراي دو عملکرد پخش موسيقي و تلفن همراه است ،هردو عملکرد به طور همزمان ثبت
ميشوند .زماني که دستگاه را حذف ميکنيد ،هردو عملکرد همزمان حذف ميشوند.
در صورتيکه کليد وصل فشرده شود و حالت " "Phoneیا " "TELوارد شود ،بدون اينکه تلفني ثبت شده باشد ،صفحه
ثبت به طور اتوماتيک نمايش داده ميشود.
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*  Bluetooth :عالمت تجاري ثبت شده شرکت تجاري  Bluetooth SIGاست.
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نحوه استفاده از سیستم صوتی بلوتوث /تلفن برای اولین بار
منوي اول

"*"Bluetooth
بلوتوث

منوي دوم

منوي سوم

""Pairing
""List Phone

-

دستگاه مجهز به بلوتوث را ثبت نماييد.

-

ليست تلفن هاي موبايل ثبت شده را نشان ميدهد.

-

ليست سيستم هاي پخش قابل حمل را نشان ميدهد.

-

رمز را عوض ميکند.

""List Audio
""Passkey

اتصال اتوماتيک دستگاه را روشن يا خاموش ميکند.

""BT Power
""Bluetooth* info
""Display Setting
""Initialize

جزئيات عملکردي

"نام دستگاه"
"آدرس دستگاه"

وضعيت دستگاه را نشان ميدهد.

-

تاکيد اتصال اتوماتيک را فعال يا غيرفعال ميکند.

-

تنظيمات را صفر ميکند.

*  Bluetooth :عالمت تجاري ثبت شده شرکت تجاري  Bluetooth SIGاست.
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منوي اول

منوي دوم

منوي سوم

""Add contacts

جزئيات عملکردي
يک شماره جديد را اضافه میکند.
شماره اي براي شماره گيري سريع ثبت ميشود.

""Phonebook
دفترچه تلفن

""PHONE
یا ""TEL
"HF Sound Set"ting
تنظیمات صدا

شماره اي ذخيره شده در دفترچه تلفن را پاک ميکند.

"Delete other
"PB

اطالعاتی ذخیره شده در دفترچه تلفن را پاک میکند.

""Call volume

بلندي صداي تماس را تنظيم نماييد.

"Ringtone
"volume

بلندي صداي زنگ را تنظيم نماييد.

""Ringtone

زنگ تماس را تنظيم نماييد.

-

سابقه تماس ها را منتقل ميکند.

عملکرد سیستم صوتی/تلفن بلوتوث
بسته به دستگاه مجهز به بلوتوث ،برخی عملکردهای خاص در دسترس نیستند.
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"Transfer Histo"ries
"انتقال سابقه"

""Add SD
D"Delete Call
شماره اي ذخيره شده در سابقه تماس را پاک ميکند.
History"y
""Delete contacts
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عملکرد دستگاه پخش قابل حمل مجهز به بلوتوث* Bluetooth
R

تیپ A

روشن /خاموش
بلندي صدا
جستجوي پخش
پخش تصادفی یا دکمه برگشت
تکرار پخش
انتخاب آلبوم

* :درصورت مجهز بودن

تغییر منبع صوتی /پخش
پخش /مکث
انتخاب یک آهنگ ،حرکت سريع به جلو يا
به عقب
نمایش پیغام متنی
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تیپ B

5
تجهیزات داخلی خودرو

روشن /خاموش
بلندي صدا
نمایش پیغام متنی
دکمه برگشت ()back
پخش تصادفی
تکرار پخش

انتخاب آلبوم
تغییر منبع صوتی /پخش
پخش /مکث
انتخاب یک آهنگ ،حرکت سریع به جلو یا عقب
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انتخاب آلبوم
براي انتخاب آلبوم مورد نظر ،دکمه

< )FOLDERرا فشاردهيد.

( )>FOLDERیا (

اسکن آلبوم ها (فقط تیپ )A
1

تا شنيدن صداي بيپ ،دکمه " "SCANرا فشارداده و نگه داريد.
10ثانيه اول آهنگ اول در هر آلبوم پخش مي شود.
جهت لغو عملکرد ،دکمه را مجدد فشار دهید.

^

انتخاب يک آهنگ

^

2

پس از رسیدن به آلبوم مورد نظر ،دکمه را مجدد فشار دهید.

براي انتخاب آهنگ مورد نظر " " ،یا "^" روی دکمه "( "SEEK/TRACKتیپ  )Aیا " " یا "^" (تیپ  )Bرا
فشار دهيد.

اسکن آهنگ ها در یک آلبوم (فقط تیپ )A

1

دکمه " "SCANرا فشاردهید.

10ثانيه اول تمام آهنگهای درون آلبوم پخش مي شود.
جهت لغو عملکرد ،دکمه را مجدد فشار دهید.
حرکت سريع به جلو يا حرکت به عقب در آهنگ

^

2

پس از رسيدن به آلبوم مورد نظر ،دکمه را فشار دهيد.

براي حرکت سريع به جلو يا حرکت به عقب در آهنگ ،دکمه " " یا "^" روی دکمه "( "SEEK/TRACKتیپ )A
^

یا دکمه " " یا "^" (تیپ  )Bرا فشارداده و نگه داريد.
تکرار پخش
فشاردادن دکمه

( )RPTحالت تکرار پخش را به ترتيب زير تغيير ميدهد:

تکرار آهنگ fتکرار آلبوم  fخاموش
پخش تصادفي
فشاردادن دکمه

( )RDMحالت پخش تصادفي را به ترتيب زير تغيير ميدهد:

پخش تصادفي آلبوم  fپخش تصادفی تمام آهنگ ها  fخاموش
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پخش و توقف آهنگها
(

)

را فشار دهید.

تغییر صفحه نمایش
دکمه "( "TEXTتیپ  )Aیا

(تیپ  )Bرا برای نمایش یا مخفی کردن عنوان آلبوم فشار دهید.

درصورتی که متنی در ادامه وجود دارد ،نمایش داده میشود.
دکمه (تیپ  )Aیا دکمه (تیپ  )Bرا جهت نمایش متن باقیمانده فشار داده و نگه دارید.

عملکردهای سیستم صوتی بلوتوث ( )Bluetooth R

براساس عملکرد دستگاه پخش قابل حمل که به سیستم متصل میباشد ،عملکردهای مشخصشده ممکن است
در دسترس قرار نگیرد.
صفحه نمایش
 fصفحه ۳۸۵
5
تجهیزات داخلی خودرو
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تماس گرفتن*
برای ورود به حالت " "PHONEیا " ، "TELکلید وصل ( )off-hookرا فشار دهید.
تماس گرفتن
شماره گيري با انتخاب نام
شماره گيري سريع
شماره گيري با وارد کردن شماره
شماره گيري از سابقه تماس ها
دريافت تماس
پاسخ دادن به تلفن
رد تماس
عملکردها حين تماس
انتقال تماس
بي صدا کردن صداي فرستنده
وارد کردن اعداد
تنظيم بلندي صداي تماس
تنظيم بلندي صداي زنگ تماس حين دريافت تماس

* .درصورت مجهز بودن
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شماره گيري با انتخاب نام
1

با استفاده از کلید "( "TUNE.SCROLتیپ  )Aیا

2

با استفاده از دکمه ،نام مورد نظر را انتخاب نموده و دکمه قطع ( )off- hookرا فشاردهيد.
حين انتخاب نام مورد نظر دکمه
سريع ( از
دکمه

[ ]1تا

(تیپ )Bگزینه " "Phonebookرا انتخاب نمایید.

(افزودن شماره گيري سريع) و سپس يکي از دکمه هاي شماره گيري

[ ) ]5را فشار دهید که میتواند بعنوان شمارهگیری سریع ثبت شود.

( )A-Zرا جهت نمایش نامهای ثبتشده از ابتدا به ترتیب الفبا فشار دهید.

شماره گيري سريع
1

با استفاده از کلید"( "TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا

( )DELETEرا فشار داده و پس از آن

[ ) ]5را فشارداده و سپس دکمه وصل را فشار دهيد.
[ ،)]5جهت حذف گزینه  Speed dialثبتشده ،دکمه

( )YESرا فشار دهید.

5
تجهیزات داخلی خودرو

 2دکمه پیشفرض مورد نظر (از
پس از انتخاب دکمه از پیش تنظیم (از

[ ]1تا
[ ]1تا

(تیپ  )Bگزینه " "speed dialرا انتخاب نمایید.

446
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شماره گيري با وارد کردن شماره
1
2

با استفاده از کليد "( ، "TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا

(تیپ  )Bگزینه " "Dial by numberرا انتخاب کنید.

شماره تلفن را وارد نموده و دکمه وصل را فشاردهيد.

شماره گيري از سابقه تماس
1

با استفاده از کلید "( "TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا

(تیپ  )Bگزینه""Missed calls" ،"Allcalls

"Incoming callsیا " "Outgoing callsرا انتخاب نمایید.
2

با استفاده از کليد شماره مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه وصل را فشاردهيد.

عملکرد هاي زير قابل انجام هستند:
ثبت يک شماره به صورت شماره گيري سريع
(افزودن شماره گيري سريع) را فشار داده و سپس دکمه پيش تنظیم مورد نظر (از
دکمه
[ )]5را فشار دهید.
حذف شماره انتخاب شده
( )YESرا فشار دهيد
( )DELETEرا فشارداده و سپس دکمه
دکمه

[]1تا
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پاسخ دادن به تلفن
دکمه وصل را فشار دهيد.
رد تماس
دکمه قطع را فشار دهيد.

دريافت تماس حين صحبت با تماس ديگر
دکمه وصل را فشار دهيد.
فشار مجدد دکمه قطع ،شما را به تماس قبلي برميگرداند.

عملکردهای حين تماس

انتقال تماس

( )MUTEرا فشار دهيد.
دکمه
وارد کردن اعداد
دکمه

( )0-9را فشارداده و با استفاده از کليد "( "TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا

مورد نظر را وارد نمایید.

براي ارسال اعداد وارد شده ،دکمه
پس از پايان ،دکمه

( )SENDرا فشار دهيد.

( )EXITرا فشار دهيد تا به صفحه قبلي برگرديد.

(تیپ  )Bاعداد

5
تجهیزات داخلی خودرو

حين شماره گيري ،پاسخ به تماس يا حين صحبت کردن ميتوان تماس را بين تلفن همراه و سيستم جابه جا نمود.
يکي از روش هاي زير را انتخاب نماييد:
 .aکار با تلفن همراه :به کتابچه راهنمای تلفن همراه مراجعه کنید.
به کتابچه تلفن همراه و عملکرد آن مراجعه کنید.
( *)PHONEرا فشار دهيد.
 .bدکمه
*  :اين عملکرد را فقط زماني ميتوان انجام داد که تماس را از تلفن همراه به سيستم منتقل می کنید.
بيصدا کردن صداي فرستنده
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تنظيم بلندي صداي تماس
(تیــپ  )Bرا در خــاف جهــت عقربــه هاي
بــراي کاهــش بلنــدي صــدا :کليــد مــدور "( "PWR.VOLتیــپ  )Aیــا
ســاعت بچرخانيد.
(تیــپ  )Bرا جهــت عقربــه هــاي
بــراي افزايــش بلنــدي صــدا :کليــد مــدور "( "PWR.VOLتیــپ  )Aیــا
ســاعت بچرخانيــد.
تنظيم بلندي صداي زنگ تماس حين دريافت تماس
برای کاهش بلندی صدا :کليد مدور "( "PWR.VOLتیپ  )Aیا

(تیپ  )Bرا در خالف جهت عقربههای

ساعت بچرخانید.
براي افزایش بلندي صدا :کليد مدور "( "PWR.VOLتیپ  )Aیا

(تیپ  )Bرا در جهت عقربههای ساعت بچرخانید.

حين صحبت با تلفن
همزمان با فرد ديگر صحبت نکنيد.
بلندي صداي تماس را پايين نگه داريد .در غير اين صورت ،اکوي صدا افزايش مييابد.
تنظيم اتوماتيک بلندي صدا
حين افزايش سرعت خودرو به بيش از( 80km/h)50 mphيا بيشتر ،بلندي صدا به طور اتوماتيک افزايش مييابد.
حين کاهش سرعت خودرو به ( 70km/h )43 mphيا کمتر ،بلندي صدا به تنظيمات قبلي بر ميگردد.
عملکرد هاي سيستم تلفن
بسته به نوع تلفن همراه  ،برخي عملکردهاي خاص موجود نيستند.
موقعيت هايي که سيستم ممکن است صداي شما را شناسايي نکند
حين رانندگي در جاده هاي نا هموار
حين رانندگي با سرعت باال
زماني که هوا از دريچه هاي خودرو به ميکروفون مي وزد
زماني که فن هاي تهویه هوای مطبوع صداي زيادي ايجاد مي کنند.
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نحوه استفاده از منوي "( "SET UPمنوي "**)"Bluetooth
ثبت يک دستگاه مجهز به بلوتوث در سيستم امکان عملکرد سيستم را فراهم ميآورد .عملکردهاي زير
را براي دستگاه ثبت شده ميتوان انجام داد:
روشهای عملکردی
1

دکمه " "SET UPرا فشار داده و با استفاده از کلید مدور "( 'TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا

(تیپ ،)B

گزینه " "Bluetoothرا انتخاب نمایید.
2

کلید را فشار داده و با استفاه از کلید یکی از عملکردهای زیر را انتخاب نمایید.
گزینه " ،"pairingدستگاه مجهز به بلوتوث را ثبت مینماید.

گزینه " ،"List phoneلیست تلفنهای موبایل ثبت شده را نشان میدهد.
گزینه " ،"List audioليست سيستم هاي پخش قابل حمل را نشان ميدهد.

5

گزینه " ،"Passkeyرمز را عوض ميکند.

گزینه " ،"Bluetooth* infoوضعيت دستگاه را نشان ميدهد.

گزینه " ،"Display Settingنمایش تاکيد اتصال اتوماتيک را فعال يا غيرفعال ميکند.
گزینه " ،"Initializeتنظيمات را صفر ميکند.

*  Bluetooth :عالمت تجاري ثبت شده شرکت تجاري  Bluetooth SIGاست.

*  :درصورت مجهز بودن

تجهیزات داخلی خودرو

گزینه" ،"BT Powerاتصال اتوماتيک دستگاه را روشن يا خاموش ميکند.
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نحوه ثبت دستگاه مجهز به بلوتوث
با استفاده از کلید مدور "( "TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا

(تیپ  ،)Bگزینه " "Pairingرا انتخاب کرده و

(اضافه کردن مورد جدید) را فشار دهید.
درصورتیکه دستگاه مجهز به بلوتوث به درستی متصل نشود ،جهت ثبت دستگاه مجهز به بلوتوث از مرحله 3

( fصفحه  )۴۳۷اقدام نمایید.
درصورتیکه دستگاه مجهز به بلوتوث دیگری متصل شود ،الزم است دستگاه مجهز به بلوتوث جدا گردد.
پس از جدا کردن برای ثبت دستگاه مجهز به بلوتوث از مرحله  f( 2صفحه  )۴۳۷اقدام نمایید.
درصورت پر شدن لیست دستگاه
با استفاده از کلید مدور "( "TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا
شده حذف میگردد و سپس دکمه

( )YESرا فشار دهید.

(تیپ  ،)Bدستگاه مجهز به بلوتوث انتخاب
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لیست کردن تلفن همراه ثبتشده
با استفاده از کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا

(تیپ  )Bگزینه " "List phoneرا انتخاب نمایید.

اتصال تلفن همراه ثبت شده نمایش داده میشود.
اتصال تلفن همراه ثبت شده به سیستم صوتی
1

با استفاده از کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا

(تیپ  )Bنام تلفن همراهي که مايل به

اتصال آن هستيد را انتخاب نماييد.
2

با استفاده از کليد ،گزينه " "Selectرا انتخاب کنيد.

حذف تلفن همراه ثبت شده
1

با استفاده از کليد مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا

(تیپ  )Bنام تلفن همراهی که تمايل به

حذف دارید را انتخاب نماييد.
2

5

با استفاده از کليد ،گزينه " "Deleteرا انتخاب نماييد.

قطع کردن تلفن همراه ثبت شده از سیستم صوتی
1

با استفاده از کليد مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا
قطع کردن آن را دارید انتخاب نمایید.

2

با استفاده از کليد ،گزينه " "Disconnectرا انتخاب نماييد.

 3دکمه

( )Yesرا فشار دهید.

(تیپ  )Bنام تلفن همراهی که تمایل به

تجهیزات داخلی خودرو

 3دکمه

( )YESرا فشار دهید.
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لیست کردن دستگاه پخش قابل حمل ثبت شده
با استفاده از کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا

(تیپ  )Bگزينه " "List Audioرا انتخاب نماييد.

ليست دستگاه پخش قابل حمل ثبت شده ،نمايش داده ميشود.
اتصال دستگاه پخش قابل حمل ثبت شده به سيستم صوتي
1

(تیپ  ،)Bنام دستگاه پخش قابل حملی

با استفاده از کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا
که میخواهید اتصال دهید انتخاب نمایید.

2

با استفاده از کليد ،گزينه " "Selectرا انتخاب کنيد.

حذف دستگاه پخش قابل حمل ثبت شده
1

2

(تیپ  )Bنام دستگاه پخش قابل حمل را

با استفاده از کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا
حذف نمایید.
با استفاده از کليد گزينه " "Deleteرا انتخاب نماييد.

 3دکمه

( )YESرا فشار دهید.

قطع کردن دستگاه پخش قابل حمل ثبت شده از سیستم صوتی
1

(تیپ  )Bنام دستگاه پخش قابل حمل که

با استفاده از کليد مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا
تمایل به قطع آن دارید را انتخاب نماييد.

2

با استفاده از کليد ،گزينه " "Disconnectرا انتخاب نماييد.

 3دکمه

[ ]YESرا فشار دهید.

انتخاب روش اتصال
1

با استفاده از کليد مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا

(تیپ  )Bنام دستگاه پخش قابل حمل مورد

نظر را انتخاب نماييد.
2

با استفاده از کليد ،گزينه " "Connect Methodرا انتخاب نماييد.

 3با استفاده از کلید ،گزینه " "From vehicleیا ""From audioرا انتخاب نمایید.
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تغيير رمز عبور
1

با استفاده از کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا

(تیپ  ،)Bگزينه ""Passkeyرا انتخاب

نماييد.
2

با استفاده از کليد ،رمزي  4تا  8رقمي را وارد کنيد.
هر بار يک رقم را وارد کنيد.

 3درصورت وارد کردن رمز عددي که قرار است به عنوان رمز عبور ثبت شود  ،کليد

( )ENTERرا مجددا ً

فشار دهيد.
اگر رمز عبوري وارد شده  8رقمي است  ،فشار دادن مجدد کليد

( )ENTERالزم نیست.

تنظیم روشن یا خاموش شدن اتصاالت اتوماتیک

1

با استفاده از کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا

2

با استفاده از کليد ،گزينه ""ONيا ""OFFرا انتخاب نماييد.

(تیپ  ،)Bگزينه" "BT Powerرا انتخاب نماييد.

تجهیزات داخلی خودرو

اگر گزينه " "BT Powerروشن باشد ،دستگاه ثبت شده پس از چرخاندن سوئيچ خودرو به موقعيت ""ACC
(خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند) يا "( "ACCESSORYخودروهاي مجهز به سيستم ورود و
استارت هوشمند) به طور اتوماتيک متصل ميشود.

5
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نمايش وضعيت دستگاه
با استفاده از کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا
نماييد

(تیپ  )Bگزينه " "Bluetooth* infoرا انتخاب

نمايش نام دستگاه
بــا اســتفاده از کليــد مــدور "( ،"TUNE.SCROLLتیــپ  )Aیــا
انتخــاب نماييــد.
نمايش آدرس دستگاه

(تیــپ  ،)Bگزينــه " "Device Nameرا

بــا اســتفاده از کليــد مــدور "( ،"TUNE.SCROLLتیــپ  )Aیــا
انتخــاب نماييــد.

(تیــپ  ،)Bگزينــه " "Device Addressرا

روشن یا خاموش نمودن نمايش پيغام تاکيد اتصال اتوماتيک

در صورتي که گزينه " "Display Settingروشن باشد ،سوئيچ در تجهيزات جانبي "( "ACCخودروهاي فاقد سيستم
ورود و استارت هوشمند) يا ( ACCESSORYخودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند) باشد ،وضعیت
اتصال دستگاه پخش قابل حمل نمايش داده ميشود.
1
2

با استفاده از کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا
انتخاب نماييد.
با استفاده از کليد ،گزينه " "ONيا " "OFFرا انتخاب نماييد.

(تیپ  ،)Bگزينه " "Display Settingرا
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تنظيمات اوليه
(تیــپ  ،)Bگزينــه " "Initializeرا انتخــاب

بــا اســتفاده از کلیــد مــدور "( ،"TUNE.SCROLLتیــپ  )Aیــا
نماييــد
تنظيمات اوليه تنظيم صدا

(تیپ  ،)Bگزينه " "Sound Settingرا انتخاب

با استفاده از کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا
( )YESرا فشار دهيد.
نموده و دکمه
براي اطالع از جزئيات بيشتر در تنظيمات صدا f :صفحه 456
برگرداندن اطالعات دستگاه به تنظیمات اولیه
با استفاده کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا
( )YESرا فشار دهيد.
نموده و دکمه

(تیپ  ،)Bگزينه " "Car Device Infoرا انتخاب

بــا اســتفاده از کلیــد مــدور "( ،"TUNE.SCROLLتیــپ  )Aیــا
( )YESرا فشــار دهيــد.
انتخــاب نمــوده و دکمــه
ثبت تعداد دستگاه بلوتوث
تا پنج دستگاه بلوتوث را میتوان در سیستم ثبت نمود.
عملکردهای سیستم صوتی بلوتوث /تلفن
حین رانندگی ممکن است عملکردهای خاصی قابل دسترسی نباشند.

(تیــپ  ،)Bگزينــه " "All Initializeرا

تجهیزات داخلی خودرو

اتصال اتوماتيک دستگاه قابل حمل ،نمايش تاکيد اتصال اتوماتيک و رمز ورود به تنظيمات اوليه برمیگردند.
برگرداندن تمام تنظیمات به تنظیمات اولیه

5
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نحوه استفاده از منوی "( "SETUPمنوی " "PHONEیا "*)"TEL
روشهای عملکردی

برای ورود به منو در هر عملکرد ،دکمه " "SETUPرا فشار داده و با استفاده از کلید مدور ""TUNE.SCROLL
(تیپ  )Aیا یا

(تیپ  )Bمراحل زیر را انجام دهید:

افزودن شماره تلفن جدید
 "PHONE" .1یا ""Add contacts" .3 f "Phonebook" .2 f "TEL
تنظیم شمارهگیری سریع
 "PHONE" .1یا ""Add SD" .3 f "Phonebook" .2 f "TEL
حذف سابقه تماس
 "PHONE" .1یا ""Delete call history" .3 f "Phonebook" .2 f "TEL
حذف شماره تلفن ثبت شده
 "PHONE" .1یا ""Delete Contacts" .3 f "Phonebook" .2 f "TEL
حذف دفترچه تلفن موبایل دیگر
 "PHONE" .1یا ""Delete other PB" .3 f "Phonebook" .2 f "TEL
تنظیم بلندی صدای تماس
 "PHONE" .1یا ""Call volume" .3 f"HF sound setting" .2 f "TEL
تنظیم بلندی صدای زنگ تماس
 "PHONE" .1یا ""Ring tone volume" .3 f "HF sound setting" .2 f "TEL
تنظیم زنگ تماس
 "PHONE" .1یا ""Ring tone" .3 f "HF sound setting" .2 f "TEL
انتخاب سابقه تماسها
 "PHONE" .1یا ""Transfer histories" .2 f "TEL
* :درصورت مجهز بودن
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افزودن شماره تلفن جديد
بــا اســتفاده از کلیــد مــدور "( ،"TUNE.SCROLLتیــپ  )Aیــا
انتخــاب نماييــد

(تیــپ  ،)Bگزينــه " "Add contactsرا

انتقال تمام تماس ها از تلفن همراه
با استفاده از کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا
( )YESرا فشار دهيد.
و دکمه

(تیپ  ،)Bگزينه " "Overwrite allرا انتخاب نموده

انتقال يک تماس از تلفن همراه
با استفاده کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا
( )YESرا فشار دهيد.
نموده و دکمه

(تیپ  ،)Bگزينه " "Add one contactرا انتخاب

تنظيم شماره گيري سريع

2

با استفاده از کليد ،اطالعات مورد نظر را انتخاب نماييد.

[ )]5را فشار دهید.
[ ]1تا
 3دکمه پيش تنظیم مورد نظر (از
براي اطالع از جزئيات بيشتر در مورد تنظيم شماره گيري سريع از سابقه تماس f:صفحه ۴۴۶
براي اطالع از جزئيات بيشتر در مورد حذف شماره گيري سريع f:صفحه ۴۴۵

تجهیزات داخلی خودرو

 1بــا اســتفاده از کلیــد مــدور "( ،"TUNE.SCROLLتیــپ  )Aیــا
نما ييد .

(تیــپ  ،)Bگزينــه " "Add SDرا انتخاب

5
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حذف سابقه تماس
(تیپ  ،)Bگزينه " "Delete Call Historyرا

با استفاده از کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا
انتخاب نماييد.
حذف سابقه تماس هاي خروجي
با استفاده از کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا

1

(تیپ ،)Bگزينه" "Outgoing Callsرا

انتخاب کنيد.
2

با استفاده از کلید ،شماره تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه

براي حذف سابقه تمام تماس هاي خروجي ،دکمه

( )YESرا فشار دهيد.

( )ALLو سپس دکمه

( )YESرا فشار دهيد.

حذف سابقه تماس هاي ورودي
1

با استفاده از کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا

(تیپ  ،)Bگزينه " "Incoming Callsرا

انتخاب کنيد.
2

با استفاده از کلید ،شماره تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه

براي حذف سابقه تمام تماس هاي ورودی ،دکمه

( )ALLو سپس دکمه

( )YESرا فشار دهيد.
( )YESرا فشار دهيد.
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حذف سابقه تماس هاي از دست رفته
1

(تیپ  )Bگزينه " "Missed callsرا انتخاب

با استفاده از کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا
کنيد.

2

با استفاده از کلید ،شماره تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه

براي حذف سابقه تمام تماسهای از دست رفته ،دکمه

( )YESرا فشار دهيد.

( )ALLو سپس دکمه

( )YESرا فشار دهيد.

حذف يک شماره از سابقه تمام تماس ها (تماس هاي خروجي ،تماس هاي ورودي و تماس هاي از دست رفته)
1

با استفاده از کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا

2

با استفاده از کلید شماره تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه
براي حذف سابقه تمام تماسها ،دکمه

( )ALLو سپس دکمه

(تیپ  )Bگزينه " "All Callsرا انتخاب کنيد.
( )YESرا فشار دهيد.
( )YESرا فشار دهيد.
5
تجهیزات داخلی خودرو
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حذف يک شماره تلفن ثبت شده
1

(تیپ  )Bگزينه " "Delete contactsرا

با استفاده از کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا
انتخاب کنيد.

2

با استفاده از کلید مدور شماره تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه

براي حذف تمام شماره تلفن هاي ثبت شده ،با استفاده از کليد

( )YESرا فشار دهيد.

 ،گزينه ( )Allرا انتخاب کرده و دکمه

( )YESرا فشار دهيد.
برای نمایش نامهای ثبتشده به ترتیب حروف اولیه

( )A-Zرا فشار دهید.

حذف دفترچه تلفن يک موبایل ديگر درون سيستم
1

با استفاده از کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا

(تیپ  )Bگزينه " "Delete other PBرا انتخاب

کنيد.
2

با استفاده از کليد ،دفترچه تلفن مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه

( )YESرا فشار دهيد.
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تنظيم بلندي صداي تماس
1

با استفاده از کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا

(تیپ  ، )Bگزينه " "Call Volumeرا انتخاب

کنيد.
2

بلندی صداي تماس را تغيير دهید.
براي کاهش بلندي صدا :کليد را در خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.
براي افزايش بلندي صدا :کلید را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.
با فشار دادن

(( )BACKتیپ  )Aیا دکمه برگشت (تیپ  ،)Bبلندی صدا را تنظیم نمایید.

تنظيم بلندي صداي زنگ تماس
1

با استفاده از کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا

(تیپ  ،)Bگزينه" "Ringtone Volumeرا

انتخاب کنيد.
2

بلندي و صداي زنگ تماس را تغيير دهيد.

براي افزايش بلندي صدا :کلید را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.
با فشار دادن

(( )BACKتیپ  )Aیا دکمه برگشت (تیپ  ،)Bبلندی صدا را تنظیم نمایید.

تجهیزات داخلی خودرو

براي کاهش بلندي صدا :کلید را در خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

5
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تنظيم زنگ تماس
(تیپ  )Bگزينه " "Ringtoneرا انتخاب کنيد.

1

با استفاده از کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا

2

با استفاده از کلید ،زنگ تماس مورد نظر ( )1-3را انتخاب نمایید .با فشار دادن

(( )BACKتیپ  )Aیا

دکمه (تیپ  ،)Bزنگ تماس مورد نظر را تنظیم نمایید.
انتقال تاريخچه تماس ها
با استفاده از کلید مدور "( ،"TUNE.SCROLLتیپ  )Aیا
( )YESرا فشار دهيد.
کرده و دکمه

(تیپ  ، )Bگزينه " "Transfer Historiesرا انتخاب

شماره تلفن
تا  1000نام را ميتوان ذخيره کرد.
سابقه تماس
در هر حافظه سابقه تماسهاي خروجي ،تماسهاي ورودي و تماس هاي از دست رفته  ،حداکثر  10شماره ذخيره
ميشود.
محدوديت ارقام يک شماره
شماره تلفني که بيش از  24رقم داشته باشد  ،ذخيره نميشود.
عملکردهای سیستم تلفن بلوتوث
حین رانندگی عملکردهای خاصی ممکن است در دسترس نباشند.
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ليست چراغ هاي داخلي

5

چراغ هاي داخلی /سقفی ( fصفحه)۴۶۴
چراغ سوئيچ موتور (درصورت مجهز بودن)

تجهیزات داخلی خودرو

چراغهای داخلي ( fصفحه )۴۶۴
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چراغهای داخلی

جلو
خاموش off
موقعیت درب
درصورت باز بودن درب ،چراغهای داخلی روشن میشوند.
درصورت بسته بودن درب ،چراغهای داخلی خاموش میشوند.
روشن On
عقب

خاموش off

موقعیت درب
درصورت باز بودن درب ،چراغهای داخلی روشن میشوند.
درصورت بسته بودن درب ،چراغهای داخلی خاموش میشوند.
روشن On

چراغهای سقفی (شخصی)
چراغ روشن /خاموش ( )on/offمیشود.

 :5-۳استفاده از چراغهای داخلی 465
سيستم روشنایی با ورود
خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند
بدون در نظر گرفتن قفل  /باز بودن درب ها و يا باز  /بسته بودن درب ها ،چراغ ها به طور اتوماتيک بر اساس موقعيت
سوئيچ روشن  /خاموش مي شوند.
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
بدون در نظر گرفتن قفل  /باز بودن درب ها و يا باز  /بسته بودن درب ها ،چراغ ها به طور اتوماتيک بر اساس موقعيت
سوئيچ الکترونیکی روشن  /خاموش مي شوند.
براي جلوگيري از خالي شدن باتري
چراغهای زیر روشن باقی مانده و پس از  ۲۰دقیقه بطور اتوماتیک خاموش میشوند .زمانیکه درب بطور کامل بسته
نشده و کلید اصلی چراغ داخلی در موقعیت درب باشد،
چراغ داخلی
چراغ سوئیچ موتور (درصورت مجهز بودن)
سفارشی سازي
تنظيمات (به طور مثال مدت زمان سپري شده پيش از خاموش شدن چراغ ها) را مي توان تغيير داد (مشخصه های
سفارشیسازي  fصفحه )۷۰۰

5
تجهیزات داخلی خودرو
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فهرست جعبههای نگهدارنده

جعبه داشبورد

( fصفحه )۴۶۷

جالیوانی ( fصفحه )۴۶۹

نگهدارندههای بطری

( fصفحه )۴۷۰

جعبههای نگهدارنده ( fصفحه )۴۷۲

جعبه کنسول

( fصفحه )۴۶۸

هشدار
اجسامي که نبايد در فضاهاي نگهدارنده رها شوند
از رها کردن عينک ،فندک يا قوطي اسپري داخل فضاهاي نگهدارنده خودداري نماييد؛ چرا که حين باالرفتن
دماي داخل اتاق ،ممکن است حوادث زير رخ دهد:
اگر عینکها در تماس با دیگر اجسام قرار گیرند ،ممکن است بر اثر گرما تغییر شکل یافته یا ترک بخورند.
فندک يا اسپري ها ممکن است منفجر شوند .در صورت تماس با دیگر اجسام ،فندک ممکن است آتش گرفته
يا گاز درون اسپري آزاد شود و منجر به آتش سوزي گردد.
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هشدار
حین رانندگي يا زماني که فضاهاي نگهدارنده در حال استفاده نيستند.
درب تمام فضاهای نگهدارنده را بسته نگه داريد.
در صورت ترمزگيري يا دورزدن ناگهانی ممکن است اجسام به بیرون پرتاب شوند و به سرنشين برخورد کند و
منجر به تصادف گردند.
جعبههای داشبورد

تیپ A
دستگیره را باال بکشید ،جعبه داشبورد باز میشود.

5
با کشیدن دستگیره میتوان درب جعبه داشبورد را باز نمود و با استفاده از کلید اصلی (خودروهای فاقد سیستم
ورود و استارت هوشمند) یا سوئیچ معمولی (خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند) میتواند درب
جعبه داشبورد را قفل یا قفل آن را باز نمود.
باز نمودن قفل
قفل کردن
باز کردن

کلید اصلی درب پشت برقی
کلید اصلی درب پشت برقی در جعبه داشبورد تعبیه شده است f( .صفحه )۱۶۱

تجهیزات داخلی خودرو

تیپ B
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جعبه کنسول

حین باال کشیدن دستگیره ،درپوش را باال آورید تا قفل آزاد شود.

زمانی که از جعبه کنسول بعنوان زیرآرنجی استفاده میشود (خودروهای مجهز به عملکرد حرکت
کشویی)
درصورت نیاز ،درپوش جعبه کنسول را با حرکت کشویی جلو
آورید .با نگه داشتن جلوی درپوش آنرا به سمت جلو بکشید.

هشدار
پیشگیریها مرتبط با تنظیمات جعبه کنسول
حین حرکت خودرو ،از تنظیم کردن موقعیت جعبه کنسول خودداری نمایید .زیرا ممکن است منجر به از دست
دادن کنترل خودرو درنتیجه بروز تصادف و آسیبهای جسمی جدی یا مرگ شود.
از گیر کردن دست و پا در بین جلوی جعبه کنسول و پنل وسط یا صندلیهای عقب خودداری نمایید.
مراقب باشید حین تنظیم موقعیت جعبه کنسول ،جلوی جعبه کنسول با سرنشینان برخورد نکند.
پس از تنظیم جعبه کنسول ،از قفل شدن آن در جای خود مطمئن شوید.
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جا لیوانی
جلو

عقب
زير آرنجي را پايين بکشید.
5

اجسام نامناسب براي قراردادن درون جا لیوانی
از قراردان جسمی بجز لیوان يا قوطي آلومينيومي یا زیرسیگاری قابل حمل درون جالیوانی خودداري نماييد.
اجسام ديگر درصورت بروز تصادف يا ترمزهاي ناگهاني ممکن است بيرون افتاده منجر به صدمات جسمي گردند.
درصورت امکان برای جلوگیری از بروز سوختگی ،روی نوشیدنیهای داغ را بپوشانید.

تجهیزات داخلی خودرو

هشدار

 .5-۴ 470نحوه استفاده از جعبههای نگهدارنده
نگهدارنده های بطري
جلو

عقب

هشدار
اجسام نامناسب براي نگهدارنده بطري
از قراردادن اجسامی بجز بطري درون نگهدارنده خودداري نماييد.
در صــورت تصــادف يــا ترمــز ناگهانــي ممکــن اســت ایــن اجســام بــه بيــرون پرتــاب شــده ،منجــر بــه صدمــات
جســمي گردنــد.
توجه
مواردي که نبايد در نگهدارنده بطري قرار داده شود
پيش از قراردادن بطري ،درپوش آن را ببندید .از قراردادن بطري در باز ،ليوان شيشه ای يا ليوان کاغذي پر در
نگهدارنده بطري خودداري نماييد .ممکن است مایع درون آن به اطراف بپاشد يا ليوان شيشه اي بشکند.
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تجهیزات محفظه بار
قالب بار
جهت استفاده ،قالبها را باال آورید.
برای محکم نگه داشتن بارهای متحرک ،قالب بار ارائه شده
است.

هشدار
درصورت استفاده نکردن از قالب بار
برای جلوگیری از بروز آسیبهای جسمی ،همواره قالب بار را در موقعیت جمعشده قرار دهید.

تجهیزات داخلی خودرو

قالب آویزان کردن کیف و کیسه

توجه
ظرفیت وزن قالب آویزان کردن کیف و کیسه

از آویزان کردن اشیاء سنگینتر از (4kg )8/8 lb

5

روی این قالبها خودداری نمایید.
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جعبههای نگهدارنده جانبی
جلو
با کشیدن تسمه به سمت باال ،طاقچه را باز نمایید.
میتوان مثلث شبرنگ هشدار و وسایل دیگر را در فضای
ایجاد شده نگهداری نمود.

عقب

تیپ A
1

2

با کشیدن تسمه به سمت باال ،طاقچه را باز نمایید.

طاقچه را به باال خم کنید ،درپوش پیاده میشود.
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تیپ B
با باال کشیدن تسمه ،طاقچه را باز نمایید.

هشدار
پیشگیریهای حین رانندگی
درصــورت بــاز بــودن طاقچــه رانندگــی نکنیــد .ممکــن اســت اشــیاء بــه بیــرون پرتــاب شــده و باعث آســیبهای
جســمی شود.

نصب پوشش محفظه بار
1

درصورت قرار داشتن عالمت " "TOPبه سمت باال ،انتهای
سمت راست پوشش محفظه بار را در محل تورفتگی جا
بزنید ،سپس انتهای چپ پوشش محفظه بار را فشار داده و
آن را به داخل تورفتگی جا بزنید.

2

قالبها را به عقب پشتسری متصل نمایید.
درصورت لزوم ،برای اتصال قالبها ،صندلیهای عقب را
حرکت دهید.

تجهیزات داخلی خودرو

پوشش محفظه بار (درصورت مجهز بودن)

5
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3

پوشش محفظه بار را بیرون کشیده و آن را روی پایه
نگهدارنده قالب (درگیر) نمایید.

پیاده کردن پوشش محفظه بار
1

پوشش را از پایههای نگهدارنده راست و چپ جدا کرده و
اجازه دهید جمع شود.

2

انتهای پوشش محفظه بار را فشار داده و آن را باال آورید.
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جمع کردن پوشش محفظه بار (به جز خودروهای دارای چرخ زاپاس اندازه معمولی)
۱

طاقچه عقب را باز کرده و پوششهای کناری طاقچه را
پیاده نمایید.

5

جا بزنید ،سپس انتهای چپ پوشش را فشار داده و آن را به
داخل تورفتگیها جا بزنید.

تجهیزات داخلی خودرو

3

انتهای سمت راست پوشش محفظه بار را بداخل تورفتگیها
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هشدار
نصب و جمع کردن پوشش محفظه بار
از جمع شدن و نصب صحیح پوشش محفظه بار مطمئن شوید .درغیراینصورت ممکن است باعث آسیبهای
جسمی جدی در تصادفات یا ترمزهای ناگهانی شود.
پیشگیریهای مرتبط با پوشش محفظه بار
برای جلوگیری از بروز آسیبهای جسمی یا مرگ از قرار دادن اشیاء روی پوشش محفظه بار خودداری نمایید.
از قرار گرفتن کودکان روی پوشش محفظه بار خودداری نمایید .درغیراینصورت منجر به صدمه دیدن پوشش
محفظه بار شده و ممکن است باعث آسیبهای جسمی جدی یا مرگ کودک شود.
توجه
درصورت استفاده از پوشش محفظه بار
از قرار دادن اشیاء سنگین روی پوشش محفظه بار خودداری نمایید.
پوشش را در جهت صحیح نصب نمایید ،بطوریکه عالمت
" "TOPرو به باال قرار داشته باشد.
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توری محفظه بار عقب (درصورت مجهز بودن)
نصب کردن پوشش محفظه بار
موقعیت نصب توری محفظه بار عقب را میتوان تغییر داد.
موقعیت ( Aبه جز خودروهای دارای چرخ زاپاس اندازه معمولی)
1

2

توری محفظه بار عقب را خارج نمایید.

انتهای سمت راست توری محفظه بار عقب را بداخل
محفظه بار را فشار داده و آن را به داخل تورفتگیها جا
بزنید.

تجهیزات داخلی خودرو

تورفتگیها جا بزنید ،سپس انتهای سمت چپ توری

5
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موقعیت B
1

به جز خودروهای دارای چرخ زاپاس اندازه معمولی:
توری محفظه بار عقب را خارج نمایید.

2

انتهای سمت راست توری محفظه بار عقب را بداخل
ی جا بزنید ،سپس انتهای سمت چپ توری محفظه
تورفتگ 
ی جا بزنید.
بار عقب را فشار داده و آن را به داخل تورفتگ 
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جمع کردن توری محفظه بار عقب (به جز خودروهای دارای چرخ زاپاس) اندازه معمولی
1

طاقچه را باز کرده و پوششهای کناری طاقچه را پیاده
نمایید.

5

تورفتگیها جا زده و سپس انتهای چپ توری محفظه بار
عقب را فشار دهید و آن را بداخل تورفتگیها جا بزنید.

تجهیزات داخلی خودرو

2

انتهای سمت راست توری محفظه بار عقب را بداخل
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هشدار
نصب و جمع کردن توری محفظه بار عقب
از جمع شدن و نصب صحیح توری محفظه بار مطمئن شوید .درغیراینصورت ممکن است باعث آسیبهای جسمی
جدی در تصادفات یا ترمزهای ناگهانی شود.
پیشگیریهای مرتبط با توری محفظه بار عقب
برای جلوگیری از حرکت به سمت جلو بار و محفظه بار حین ترمز کردن ،از قرار دادن اشیاء باالتر از پشتی
صندلیهای عقب خودداری نمایید .درغیراینصورت ،در مواقع ترمزگیری ناگهانی یا تصادف ،ممکن است این
اشیاء پرتاب شده باعث آسیب سرنشینان داخل خودرو شود.
از قرار گرفتن کودکان روی توری محفظه بار خودداری نمایید .درغیراینصورت منجر به صدمه دیدن توری
محفظه بار شده و ممکن است باعث آسیبهای جسمی جدی یا مرگ کودک شود.
توجه
ظرفیت وزن توری محفظه بار عقب
از قرار دادن اشیاء سنگینتر از ( 10 kg )22/1 lbروی توری محفظه بار خودداری نمایید.
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آفتابگیرها و آینههای آرایشی
آفتابگیرها
موقعیت رو به جلو :آفتابگیر را به سمت پایین بچرخانید.
موقعیت جانبی :آفتابگیر را به سمت پایین بچرخانید ،از گیره
جدا کنید و به سمت پنجره جانبی حرکت دهید.

آینههای آرایشی
درپوش را به حالت کشویی باز کنید.
درصورت باز شدن درپوش ،چراغ روشن میشود.

پیشگیری از خالی شدن باتری
حین خاموش بودن موتور ،از روشن گذاشتن چراغهای آینه آرایشی به مدت طوالنی خودداری نمایید.

تجهیزات داخلی خودرو

توجه

5
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ساعت
با استفاده از دکمهها میتوان ساعت را تنظیم کرد.
ساعت را تنظيم ميکند.
دقيقه را تنظيم ميکند.

زمان نمایش ساعت
خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند
سوئیچ موتور در موقعیت " "ACCیا " "ONقرار داشته باشد.
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
سوئیچ موتور در موقعیت  ACCESSORYیا  IGNITION ONقرار داشته باشد.
درصورت جدا کردن و اتصال مجدد ترمینالهای باتری
اطالعات ساعت صفر میشود.
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زیرسیگاری قابل حمل*

زیرسیگاری را میتوان در جالیوانی نصب نمود f( .صفحه )469

هشدار

* :درصورت مجهز بودن

5
تجهیزات داخلی خودرو

درصورت استفاده نکردن
جاسیگاری را بسته نگه دارید .درصورت ترمز ناگهانی و تصادف ممکن است سرنشینان بوسیله زیرسیگاری باز یا
پاشیده شدن خاکستر باقیمانده در زیرسیگاری دچار آسیب شوند.
جلوگیری از آتشسوزی
پیش از قرار دادن کبریت و سیگار در زیرسیگاری ،آنها را کام ً
ال خاموش نمایید و سپس از کامل بسته بودن
زیرسیگاری مطمئن شوید.
از قرار گرفتن کاغذ یا هر ماده قابل اشتعال در زیرسیگاری خودداری نمایید.
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خروجی برق
برای تجهیزات جانبی  12Vکه دارای مصرف برق کمتر از  10Aمیباشند از خروجی برق استفاده نمایید
درپوش را باز نمایید.

زمان استفاده از خروجي برق
خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند
سوئيچ در موقعيت تجهيزات جانبي ""ACCيا روشن " "ONقرار داشته باشد.
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند
سوئيچ در موقعيت تجهيزات جانبي ""ACCESSORYيا روشن " "IGNITION ONقرار داشته باشد.
توجه
براي جلوگيري از صدمه ديدن خروجي برق
زماني که از خروجي برق استفاده نميکنيد ،درپوش آن را ببنديد.
اجسام خارجي يا مايعات ممکن است وارد خروجي برق شده ،منجر به اتصالي شوند.
براي جلوگيري از سوختن فیوز

از تجهیزات جانبی دارای مصرف برق بیش از  12 V 10 Aاستفاده نکنید.

براي جلوگيري از خالي شدن باتري

حين عدم عملکرد موتور ،از خروجي برق بيش از زمان ضروري استفاده نکنيد.
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گرمکن صندلیها*
گرمکن صندلی جلو چپ را روشن نمایید( .دمای باال )HI
گرمکن صندلی جلو چپ را روشن نمایید( .دمای پایین )LO
گرمکن صندلی جلو راست را روشن نمایید( .دمای باال )HI
گرمکن صندلی جلو راست را روشن نمایید( .دمای پایین )LO
چراغ نشانگر نیز روشن میشود.

5

خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند
سوئیچ موتور در موقعیت روشن " "ONقرار داشته باشد.
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
سوئیچ موتور در موقعیت روشن یا  IGNITION ONقرار داشته باشد.
درصورت استفاده نکردن از گرمکن صندلی

با قرار دادن کلید در موقعیت اولیهاش ،گرمکن صندلی را خاموش نمایید .چراغ نشانگر نیز خاموش میشود.
* :درصورت مجهز بودن

تجهیزات داخلی خودرو

زمان استفاده از گرمکن صندلیها
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هشدار
سوختگی

برای جلوگیری از احتمال بروز سوختگی ،درصورت قرار داشتن افراد زیر در صندلی هنگام روشن بودن گرمکن
صندلی ،اقدامات احتیاطی را انجام دهید.

نوزادان ،کودکان کوچک ،سالخوردگان ،افراد بیمار و معلول
افراد دارای پوست حساس

افرادی که خسته میباشند.

افــرادی کــه مشــروبات الکلــی یــا داروی خــوابآور (شــامل داروهــای خــوابآور ،ســرماخوردگی و غیــره)

مصــرف نمودهانــد.

هنگام استفاده از گرمکن ،صندلی را با چیزی نپوشانید .استفاده از گرمکن صندلی همراه با پتو یا تشکچه باعث
افزایش دمای صندلی شده و ممکن است منجر به داغ شدن بیش از اندازه صندلی شود.

از گرمکن صندلی بیش از حد نیاز استفاده نکنید .درغیراینصورت منجر به سوختگی جزئی یا داغ شدن بیش
از اندازه میشود.
توجه
براي جلوگيري از صدمه ديدن گرمکن صندلی
از قــرار دادن اجســام ســنگین لبـهدار روی صندلــی خــودداری کــرده و اجســام نوکتیــز (ســوزن ،میــخ و غیــره)
را در صندلــی فــرو نکنیــد.
براي جلوگيري از خالي شدن باتري
درصورت متوقف بودن موتور ،گرمکن صندلیها را خاموش نمایید.
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زیرآرنجی
جلو (خودروهای مجهز به عملکرد حرکت کشویی)
درصورت نیاز ،درپوش جعبه کنسول را با حرکت کشویی به جلو یا
عقب حرکت دهید .با نگه داشتن قسمت جلویی درپوش آن را به
سمت جلو بکشید.

عقب
برای استفاده زیرآرنجی را به سمت پایین خم کنید.
5
تجهیزات داخلی خودرو

توجه
براي جلوگيري از صدمه ديدن زیرآرنجی
از قرار دادن بار بیش از اندازه روی زیرآرنجی خودداری نمایید.
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قالبهای جالباسی
قالبهای جالباسی همراه با گیرههای کمکی عقب ارائه شدهاند.

هشدار
مواردی که نمیتوان روی قالب جالباسی آویزان نمود.

از آویزان کردن چوب لباسی یا دیگر اجسام سخت یا نوکتیز روی قالب جالباسی خودداری نمایید .درصورت
فعال شدن (باد شدن) کیسه هوای پردهای ،این اجسام ممکن است پرتاب شده و باعث بروز آسیبهای جسمی
جدی یا حتی مرگ شود.
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دستگیرههای سقفی
برای حفاظت از بدن شما حین نشستن روی صندلی ،دستگیرههای
سقفی (کمکی) روی سقف ارائه شده است.

هشدار
دستگیره سقفی

حین ورود یا خروج از خودرو یا بلند شدن از روی صندلی از دستگیره سقفی استفاده نکنید.

در غیر اینصورت ،دستگیره سقفی صدمه دیده یا درصورت پرت شدن باعث آسیبدیدگی شما میشود.

براي جلوگيري از صدمه ديدن دستگیره سقفی
از آویزان کردن اجسام سنگین یا قرار دادن بار سنگین روی دستگیرههای سقفی خودداری نمایید.

تجهیزات داخلی خودرو

توجه

5
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تميز کردن و حفاظت از بيرون خودرو
براي حفاظت از خودرو و نگهداشتن آن طبق شرايط اولیه ،موارد زير را انجام دهيد:
از باال به پايين شروع کرده ،به بدنه خودرو آب پاشيده ،ديواره چرخ ها و زير خودرو را تميز کنيد تا هرگونه گرد و
خاک و آشغال تميز شود.
با استفاده از اسفنج يا پارچه نرم مثل جیر ،بدنه خودرو را تميز کنيد.
براي لکه هاي سخت  ،از صابون شستشوي خودرو استفاده کرده وکام َ
ال آب کشی کنيد.
هرگونه آب را خشک نماييد.
زماني که اليه ضد آب خودرو از بين رفت ،خودرو را واکس بزنيد.
اگر آب به صورت قطره روي سطح تميز نمي ماند  ،پس از خشک شدن ،به بدنه خودرو واکس بزنيد.
کارواش هاي اتوماتيک
پيش از شستن خودرو:
آينه ها را تا کنيد.
آنتن را پیاده کنید.
درب پشتی برقی را غیرفعال نمایید( .درصورت مجهز بودن)
شستشو را از جلوی خودرو آغاز کنید ،و از نصب مجدد آنتن و باز کردن آینههای بغل قبل از رانندگی اطمینان
حاصل نمایید.
برس هاي مورد استفاده درکارواش هاي اتوماتيک ممکن است سطح خودرو را خراشيده و به رنگ خودرو آسيب بزند.
شستشو با فشار باال
اجازه ندهيد نازل کارواش خيلي به پنجره ها نزدیک شود.
پيش از استفاده از کارواش ،درب باک خودرو را به طور کامل ببنديد.
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نکاتی در مورد خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند (درصورت مجهز بودن)
اگر دستگيره درب حين قرارداشتن سوئیچ الکترونيکي در محدوده موثر خيس شود ،ممکن است درب به دفعات
باز و قفل شود  .دراين صورت ،حين شستشوي خودرو بايد اقدامات اصالحی زير را انجام دهيد :
حين شستشوي خودرو سوئیچ را در فاصله ( 2m )6 ftيا بيشتر از خودرو قراردهيد( .مراقب باشيد که کلید دزديده
نشود.).
درصورت قرار داشتن سوئیچ الکترونیکی در داخل خودرو و خیس شدن دستگیره درب حین شستشوی خودرو ،صدای
آژیر در بیرون از خودرو به صدا درمیآید .جهت خاموش شدن آژیر ،تمام دربها را قفل نمایید.
چرخ با رینگ آلومينيومی ( در صورت مجهز بودن)
با استفاده از شوينده خنثي هرگونه کثیفی را بالفاصله تميز نماييد .از برس هاي سفت يا تميز کننده هاي خورنده
استفاده نکنيد .از شوينده هاي شيميايي قوي استفاده نکنيد.
از شوينده ماليم و واکس مشابه قبلی روي رنگ استفاده کنيد.
حين داغ بودن چرخ ها براي مثال زماني که مسافت طوالني را در هواي گرم رانندگي کرده ايد از مواد شوينده
استفاده نکنيد.
بالفاصله پس از استفاده ،شوينده ها را تميز نماييد.
سپرها
از ساییدن با شوينده هاي خورنده اجتناب نماييد.
سیستم تمیزکننده باران آینه بغل (درصورت مجهز بودن)
برای نگهداری از تمیزکننده باران آینههای بغل ،اقدامات احتیاطی زیر را انجام دهید:
با استفاده از شامپوی خودرو یا تمیزکننده شیشه که دارای سیلیکون یا ترکیبات خورنده نمیباشد ،آینهها را تمیز
نمایید و کام ً
ال با آب شستشو دهید.
اجازه دهید آینهها در معرض نور مستقیم خورشید به مدت  ۱تا  ۲روز قرار داده شوند.
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هشدار
حين شستشوی خودرو
از ريختن آب به درون محفظه موتور خودداري نماييد  ،اين کار منجر به آتش گرفتن قطعات الکتريکي ميگردد.

حين تميز کردن شيشه جلو (خودروهاي مجهز به برف پاک کن های شيشه جلو دارای حسگر باران)
کلید برفپاککنها را در موقعیت خاموش  offقرار دهید.
اگر سوئيچ برف پاک کن در حالت " "AUTOقرارداشته باشد،
ممکن است برف پاک کن در شرايط زير به طور اتفاقي فعال
شده ،منجر به صدمه ديدن دستها يا ديگر جراحات جدي و
صدمه ديدن تيغه هاي برف پاک کن گردد.

زماني که بخش بااليي شيشه جلو ،جايي که حسگر قطره باران قرار دارد ،با دست لمس شود.
زماني که پارچه مرطوب یا چیزهایی شبیه آن در نزديکي حسگر قطره باران قرار گیرد.
در صورتي که چيزي به شيشه جلو برخورد کند.
در صورتي که مستقيماً به سنسور حسگر باران دست بزنيد يا چيزي به حسگر قطره باران بخورد.
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هشدار
پيشگيري هاي مرتبط با لوله اگزوز
گازهای خروجی اگزوز منجر به داغ شدن بسيار زياد لوله اگزوز ميگردد.
حين شستن خودرو مراقب باشيد پيش از خنک شدن کامل به لوله اگزوز دست نزنید زیرا منجر به سوختگي ميگردد.
پیشگیریهای مرتبط با نشانگر نقطه کور (درصورت مجهز بودن)
درصورت خراشیدگی و پریده شدن رنگ سپر عقب ،ممکن است سیستم دچار نقص شود .در این صورت ،با
نمایندگی مجاز تویوتا مشورت نمایید.
توجه

6
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پيشگيري از خراب شدن رنگ و زنگ زدگي بدنه و قطعات (چرخ با رینگ آلومينيومي و غيره)
در موارد زير بالفاصله خودرو را بشوييد:
پس از رانندگي در نزديکي ساحل دريا
پس از رانندگي در جاده هاي نمک زده
اگر ذغال یا صمغ درختان روي رنگ خودرو ريخته است.
اگر الشه حشرات ،مدفوع حشرات يا پرندگان روي رنگ خودرو ريخته است.
پس از رانندگي در جاده هاي آلوده به دوده ،دوده روغني ،گرد معدن ،پودر آهن يا مواد شيميايي.
اگر خودرو به شدت آلوده به گرد و خاک يا گل شود.
اگر مايعاتي همانند بنزن يا بنزين روي سطح رنگ پاشيده باشد.
اگر رنگ خراشيده يا پريده ،آن را بالفاصله تعمير نماييد.
براي جلوگيري از زنگ زدگي چرخ ها ،هرگونه آشغال را تميز کرده و چرخ ها را در مکاني با رطوبت پايين قرار دهید.

 6-1 496نگهداری و مراقبت
توجه
تميزکردن چراغ هاي بيروني
به دقت بشوييد .از مواد ارگانیک يا ساینده يا برسهای سخت استفاده نکنید .اين کار به سطح چراغ ها آسيب
ميزند.
به چراغها واکس نزنید.
واکس به لنزها صدمه ميزند.
پيشگیریهای مربوط به نصب و پیاده کردن آنتن
پیش از رانندگی ،از نصب آنتن مطمئن شوید.
درصورت پیاده کردن آنتن ،مانند قبل از ورود به کارواشهای اتوماتیک ،از قرار دادن آنتن در محل مناسب
بطوریکه آن را گم نکنید مطمئن شوید .درضمن پیش از رانندگی از نصب مجدد آنتن در محل خود ،اطمینان
حاصل نمایید.
حين استفاده از کارواش هاي اتوماتيک (خودروهاي مجهز به برف پاک کن داراي حسگر باران)
کلید برف پاک کن را در موقعيت  offقراردهيد.
اگر کلید برف پاک کن در موقعيت " "AUTOقرار داشته باشد ،ممکن است برف پاک کن عمل کرده و تیغه برف
پاک کن صدمه ببیند.
درصورت استفاده کردن از فشار زیاد آب در کارواش
حین شستشوی خودرو ،از قرار دادن فشار زیاد آب بطور مستقیم روی دوربین (درصورت مجهز بودن) یا محدوده
اطراف دوربینها خودداری نمایید .بدلیل ضربه ناشی از فشار باالی آب ،ممکن است دستگاه بدرستی کار نکند.
از قرار دادن سر نازل نزدیک به گردگیرها (پوششهای الستیکی یا قسمتهایی که توسط سازنده با رزین
پوشانده شده است) ،کانکتورها یا قطعات زیر خودداری نمایید.
درصورت قرار گرفتن قطعات درمعرض فشار زیاد آب ممکن است قطعات دچار صدمه شوند.
قطعات مربوط به سیستم انتقال نیرو
قطعات مربوط به غربیلک فرمان
قطعات مربوط به سیستم تعلیق
قطعات مربوط به ترمز
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تميزکردن و حفاظت از داخل خودرو
عملکردهای زير به حفاظت از داخل خودرو و نگه داشتن آن در بهترين شرايط کمک ميکند:
حفاظت از داخل خودرو
با استفاده از جاروبرقي آشغال و گرد و خاک را تميز نماييد .سطح کثيف را با پارچه مرطوب و آب ولرم تميز کنید.
تميزکردن محدوده هاي چرمي
گرد و خاک و آشغال را با جاروبرقي تميز نماييد.
هرگونه آشغال و گرد و خاک را با پارچه نرم مرطوب با تميز کننده رقيق تميز نماييد.
از محلول آب و حدود  5%تميزکننده خنثي استفاده نماييد.
هرگونه آب اضافي را از پارچه خالي کرده و هرگونه شوينده باقي مانده را کام ً
ال تميز کنيد.
کل سطح را با پارچه نرم و خشک پاک کنید تا هرگونه رطوبت باقي مانده خشک شود .چرم را در مکاني سايه و
دارای تهويه ،خشک کنید.
تميز کردن محدوده پوشش چرم مصنوعي

نگهداری و مراقبت

هرگونه آشغال را با استفاده جارو برقي تميز نماييد.
چرم مصنوعي را با محلول صابون ماليم و اسفنج يا پارچه نرم تميز کنيد.
اجازه دهيد محلول چند دقيقه بماند .کثيفي را برداشته و محلول صابون را با پارچه تميز و مرطوب پاک کنيد.
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نگهداري از پوشش هاي چرمي
تويوتا توصيه مي کند داخل خودرو را حداقل سالي دو بار تميز کنيد تا کیفیت باالی داخل خودرو حفظ شود.
شامپو زدن به کف پوش خودرو
شويندههاي کف کننده متفاوتی در بازار وجود دارد .از اسفنج يا برس براي ماليدن کف استفاده نماييد .به صورت دايره
اي بماليد .از آب استفاده نکنيد .روی سطوح کثيف را کف بمالید و اجازه دهيد خشک شوند .نتيجه عالي زماني حاصل
ميشود که اجازه دهيد کف پوش تا جاي ممکن خشک شود.
کمربندهاي ايمني
با استفاده از پارچه يا اسفنج آغشته به صابون ماليم و آب ولرم تميز نماييد .همچنين به طور مرتب کمربندها را از نظر
پوسیدگی ،ساییدگی یا پارگی شدید کنترل نمایید.

هشدار
آب درون خودرو
از ريختن يا پاشيدن مایع درون خودرو جلوگیری نماييد.
اين کار ممکن است منجر به صدمه ديدن قطعات الکتريکي ،نقص فنی يا آتش سوزیشود.
از خیس شدن قطعات سیستم کیسه هوا یا سیم کشیهای درون خودرو ،جلوگیری نمایید.
( fصفحه )۴۶
نقص الکتریکی میتواند منجر به بازشدن کیسههای هوا یا عدم عملکرد صحیح آنها و در نتیجه صدمات جسمی
جدی یا حتی مرگ گردد.
تميز کردن داخل خودرو ( به ويژه پنل جلو داشبورد)
از واکس يا پوليش استفاده نکنيد .پانل جلو داشبورد ممکن است تصوير شيشه جلو را منعکس کرده ،ديد راننده
را محدود نموده و منجر به تصادف و نهايتاً صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.
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توجه

از تماس با سنسور دوربین خودداری نمایید f( .صفحه )۳۰۱ ،281
درصورت وارد آمدن ضربه یا خراشیدگی ناگهانی به دوربین ،سیستم  LDAو چراغ نورباالی اتوماتیک ممکن است
به درستی کار نکند یا منجر به بروز نقص در این سیستمها شود.
تميز کردن داخل شيشه عقب
از شيشه شوي براي تميزکردن شيشه عقب استفاده نکنيد ،چراکه منجر به صدمه ديدن سیمهاي گرم کن
بخارزدا یا آنتن ميگردد .براي تميز کردن شيشه از پارچه آغشته به آب ولرم استفاده نماييد .شيشه را با حرکت
رفت و برگشتي به موازات سيم هاي آنتن يا بخار زدا تميز نماييد.
مراقب باشيدبه سيم هاي گرم کن يا آنتن صدمه وارد نکرده یا آنها را نخراشید.
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مواد شوينده
ازشوينده هاي زير استفاده نکنيد ،چرا که منجر به تغيير رنگ داخل خودرو يا آسيب ديدن رنگ خودرو ميشود:
غیر از صندلی  :مواد طبيعي مثل بنزن یا بنزین ،حالل هاي اسيدي يا قليايي ،رنگ يا سفيدکننده
صندليها :حالل هاي اسيدي يا قليايي مثل تينر ،بنزن و الکل
از واکس پوليش يا تميزکننده هاي پوليشي استفاده نکنيد .جلو داشبورد يا بخش هاي داخلي پوشيده از رنگ
ممکن است صدمه ببيند.
جلوگيري از صدمه ديدن سطوح چرمي
براي جلوگيري از صدمه ديدن سطوح چرمي و خراب شدن چرم ،پيشگيري هاي زير را در نظر بگیرید:
هرگونه آشغال يا کثيفي را بالفاصله از روي چرم تميز نماييد.
از قرار دادن خودرو در معرض آفتاب مستقيم براي مدت طوالني خودداري نماييد؛ به ويژه در تابستان خودرو
را در سايه پارک نماييد.
ازقراردادن اجسام ساخته شده از پالستيک يا مواد پوشيده از واکس روي پوشش صندلي ها خودداري نماييد ،چرا که
در صورت باال رفتن دمای داخل خودرو ،به سطح چرم ميچسبند.
ريختن آب روی کف
از شستن کف خودرو با آب خودداري نماييد.
در صورت تماس آب با قطعات الکتريکي سيستم هاي خودرو ،همانند سيستم صوتي يا سيستم هاي زير یا کف
خودرو ممکن است این سیستمها آسیبببینند ،همچنين آب منجر به زنگ زدن بدنه نیز میشود.
تمیز کردن شیشه جلو از داخل (خودروهای مجهز به [ LDAهشدار حرکت بین خطوط] و چراغ
نورباالی اتوماتیک)
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الزامات نگهداری
برای اطمینان از رانندگی ایمن و اقتصادی ،مراقبت روزانه و مرتب بسیار ضروری است .تویوتا انجام موارد
زیر را توصیه میکند:
برنامه تعمیر و نگهداری
برنامه تعمیر و نگهداری باید بر اساس زمان بندیهای انجام شده در برنامه انجام گردد.
فواصل زمانی برنامه تعمیر و نگهداری بر اساس خواندن کیلومتر شمار یا فواصل زمانی ،هر کدام زودتر برسد،
تعیین میگردد.
پس از رسیدن به آخرین دوره ،برنامه تعمیر و نگهداری باید با همان فواصل زمانی ادامه یابد.
برای انجام خدمات تعمیر و نگهداری به کجا مراجعه نمایید؟
بهترین کار ،انتقال خودرو به نمایندگیهای مجاز تویوتا جهت انجام تعمیر و نگهداری است.
تکسینهای تویوتا متخصصانی آموزش دیده هستند که از طریق کتابچههای تکنیکی به روزترین اطالعات سرویس
و دوره آموزشی را کسب میکنند .آنها پیش از کار بر روی خودرو شما ،کار روی تویوتا را یاد میگیرند نه حین
کار کردن بر روی خودرو شما .آیا روش خوبی به نظر نمیرسد؟
نمایندگیهای مجاز تویوتا هزینه زیادی را صرف ابزارهای مخصوص تویوتا و تجهیزات سرویس نمودهاند .این
ابزارها در انجام بهتر کار به آنها کمک میکند و هزینهها را نیز پایین میآورد.
نمایندگیهای مجاز تویوتا تمامی تعمیرات برنامه ریزی شده را به صورت قابل اعتماد و اقتصادی برای شما انجام
میدهند.
شلنگهای الستیکی (در سیستمهای گرمایش و سرمایش ،سیستم ترمز و سیسنم سوخت) باید بر اساس برنامه
تویوتا توسط تکنسین متخصص بازرسی شوند.
شلنگهای الستیکی از قطعات مهم در انجام تعمیرات هستند .بالفاصله شلنگهای خراب شده یا صدمه دیده را
تعویض نمایید .توجه داشته باشید که با گذر زمان شلنگها خراب شده ،باد کرده ،پاره یا ترک ترک میشوند.
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موارد قابل انجام توسط مالک
موارد قابل انجام توسط مالک چیست ؟
بسیاری از موارد تعمیر و نگهداری را میتوانید خود انجام دهید بشرط اینکه توانایی مکانیکی و چند ابزار اولیه را
داشته باشید .دستورالعملهای ساده انجام این موارد در این فصل آورده شده است.
توجه داشته باشید که برخی موارد تعمیر و نگهداری نیازمند ابزارهای مخصوص و مهارت ویژهای هستند .این موارد
بهتر است توسط تکنسین متخصص انجام گردد .حتی اگر در این موارد خبره هستید ،انجام این موارد در نمایندگی
مجاز تویوتا توصیه میشود چرا که آنها موارد انجام شده بر روی خودرو شما را ثبت میکنند .این ثبتها در صورت
استفاده از گارانتی خودرو مفید خواهند بود.

دمای خنک کننده موتور دائماً باالتر از حالت عادی است f( .صفحه )115 ،110
اگر متوجه هر کدام از این نشانهها شدید ،خودرو را در اولین فرصت به نمایندگی مجاز تویوتا ببرید .ممکن است
خودرو نیاز به تعمیر یا تنظیم داشته باشد.

6
نگهداری و مراقبت

آیا خودرو به تعمیر نیاز دارد؟
مراقب تغییر نحوه عملکرد ،صدا و موارد چشمی نشان دهنده تعمیر باشید .برخی نشانهها عبارتند از:
موتور خاموش میشود ،ریپ میزند یا بد عمل میکند.
قدرت موتور به شدت تغییر یافته است.
صدای عجیبی از موتور شنیده میشود.
زیر خودرو نشتی دیده میشود (با این وجود ،چکیدن قطره آب از سیستم ایرکاندیشن حین استفاده از این سیستم
طبیعی است).
صدای اگزوز تغییر کند (این حالت میتواند نشانگر نشتی خطرناک گاز منواکسیدکربن باشد .تمام پنجرهها را باز
نموده و بالفاصله سیستم اگزوز را کنترل کنید).
الستیکها پنجر به نظر میآیند ،حین دور زدن الستیکها جیغ میکشند و سایش الستیکها نامنظم است.
حین رانندگی در جاده هموار و به صورت مستقیم خودرو به یک طرف کشیده میشود.
صدای عجیبی در سیستم تعلیق شنیده میشود.
ترمز قدرت خود را از دست داده است ،پدال ترمز یا پدال کالچ حالت اسفنجی دارد ،پدال تقریبا به کف خودرو
میرسد و در حین ترمزگیری خودرو به یک سمت کشیده میشود.
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هشدار
در صورت نگهداري نامناسب از خودرو
نگهداري نامناسب از خودرو مي تواند منجر به صدمات جدي به خودرو و در نتيجه صدمات جسمي و حتي مرگ گردد.
کار با باتري
اتصاالت ،پست ها و ديگر قطعات باتری حاوي سرب و ترکیبات سربی بوده و به مغز آسیب میزند ،پس از کار با
باتري دست هايتان را بشوييد ( fصفحه )۵۳۹
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برنامه تعمير و نگهداري
تعمير و نگهداري را بر اساس برنامه و به شرح زير انجام دهيد:
الزامات برنامه تعمير و نگهداري

خودرو شما باید بر اساس برنامه تعمير و نگهداري عادي سرویس شود( .برنامه تعمير و
نگهداري را مطالعه نماييد).

اگر معموالً در يك يا تعدادی از شرايط زير رانندگي ميكنيد ،برخي موارد برنامه تعمير و نگهداري
بايد به دفعات بيشتري انجام شوند"( .برنامه تعمیر و نگهداری اضافی" را مطالعه نمایید).
 .Aشرایط جاده

 .1رانندگي با خودرو داراي بار سنگين (مانند :یدک
کشیدن تریلر ،استفاده از باربند سقفی یا حملکننده
بار سقفی و غیره)
 .2رانندگي در مسيرهاي كوتاهتر از ( 8 km )5 milesبه
دفعات در شرايط دمايی زير صفر
 .۳در جا کار کردن موتور و /يا رانندگي با سرعت كم
در مسافت طوالني همانند خودروي پليس ،تاكسي يا
فروشندگان سیار.
 .۴رانندگي با سرعت باال و به صورت مداوم ( 80 %یا
بيشتر ازحداكثر سرعت خودرو) براي بيش از  2ساعت.
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 .1رانندگی در جادههاي ناهموار يا
گلآلوده يا جادههاي پوشیده از برف ذوب
شده.
 .2رانندگي در جادههاي گرد و خاكي
 .۳فقط موتور دیزلی :عملکرد مداوم موتور
در مناطقی حدود ( 2000 m )6252 ftباالتر
از سطح دریا

 .Bشرایط رانندگی
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برنامه تعمیر و نگهداری (بجز خودروهای مخصوص کشور آفریقای جنوبی)
 :Iبازرسی
 :Rتعویض ،تغییر یا روانکاری

عملکرد تعمیر و نگهداری:

فواصل زمانی سرویس خواندن کیلومترشمار
(خواندن کیلومترشمار
یا ماهها هر کدام زودتر
فرا برسد)

X1000km
X1000

miles

80 70 60 50 40 30 20 10

ماهها

48 42 36 30 24 18 12 6

قطعات اصلی موتور
تسمه موتور
 1موتور بنزینی
موتور دیزلی

I

I

I

I

24

در ( 100000 km )60000 milesاولیه یا هر  ۷۲ماه بازرسی شود.
پس از ( 100000 km )60000 milesهر (km )12000 miles
 20000یا  ۱۲ماه بازرسی شود.

روغن موتور
(موتور بنزینی)
R R R R R R R R
 2روغن موتور (موتور دیزلی فاقد DPF
و مبدل کاتالیک* « )DPNRتوجه  ۱درصورت نمایش یادآوری تعمیرات ،تعویض
گردد «به توجه  ۲مراجعه نمایید».
را مطالعه نمایید».
روغن موتور (موتور دیزلی مجهز به
R

R

R

R

R

R

R

R

12
12
-

 DPFیا مبدل کاتالیک )*DPNR

فیلتر روغن موتور
(موتور بنزینی)
 3فیلتر روغن موتور (موتور دیزلی فاقد R R R R R R R R
 PDFو مبدل کاتالیک* « )DPNRبه درصورت نمایش یادآوری تعمیرات ،تعویض
گردد «به توجه  ۲مراجعه نمایید».
توجه  ۱مراجعه نمایید».
فیلتر روغن موتور (موتور دیزلی
مجهز به  DPFیا مبدل کاتالیک
)*DPNR
R

R

R

R

R

R

R

R

12
12
-

 ۴سیستم سرمایش و گرمایش «به
توجه  ۳مراجعه نمایید».

I

I

24

 ۵مایع خنککننده موتور «به توجه ۴
مراجعه نمایید».

I

I

-
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عملکرد تعمیر و نگهداری:

 :Iبازرسی
 :Rتعویض ،تغییر یا روانکاری

فواصل زمانی سرویس خواندن کیلومترشمار
(خواندن کیلومترشمار
یا ماهها هر کدام زودتر
فرا برسد)

X1000km
X1000

miles

80 70 60 50 40 30 20 10
6

ماهها

48 42 36 30 24 18 12

قطعات اصلی موتور
شلنگهای خنککننده روغن موتور و
 ۶اتصاالت (درصورت مجهز بودن)
«به توجه  ۳مراجعه نمایید»

I

 ۷لولههای اگزوز و اتصاالت نصب

I

I

I

I

24

I

12

سیستم استارت

 8شمع (موتور بنزینی)
 9باتری

هر  )60000miles( 100000kmتعویض شود.

-

I

12

I

I

I

I

I

I

I

فیلتر سوخت
موتور بنزینی
«به توجه  ۵مراجعه نمایید».
 ۱۰فقط کشور برزیل
بقیه کشورها
موتور دیزلی
«به توجه  ۶مراجعه نمایید».

R
R
R

R

R

R

سیستم انژکتور سوخت «به توجه  ۷مراجعه هر  )60000 miles( 100000 kmبه مخزن
۱۱
سوخت تمیزکننده انژکتور اضافه نمایید.
نمایید».
 ۱۲جداکننده آب از سوخت دیزل (موتور دیزلی)
 ۱۳فیلتر تمیزکننده هوا
 14دود حاصل از احتراق گازوئیل (موتور دیزلی)

I

I
I

I

I
R
I

I

I
I

I

72
96
24
-

I

12

R

I:24
R:48

I

48
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سوخت و سیستمهای کنترلکننده گازهای آالینده

6
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 :Iبازرسی
 :Rتعویض ،تغییر یا روانکاری

عملکرد تعمیر و نگهداری:
فواصل زمانی سرویس

خواندن کیلومترشمار

(خواندن کیلومترشمار
یا ماهها هر کدام زودتر
فرا برسد)

80 70 60 50 40 30 20 10 X1000km

ماهها

48 42 36 30 24 18 12 6 X1000miles

سوخت و سیستمهای کنترلکننده گازهای آالینده
درپوش مخزن سوخت ،لوله هاي سوخت،

 15اتصاالت و سوپاپ کنترل بخار سوخت <<توجه
 1را مطالعه نماييد>>.

I

I

24

سیستم استارت
 16کنیستر دوده (موتور بنزینی)

I

24

I

6

I

12

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

I

I

I

R

6
I:6
R:24

I

شاسی و بدنه

 ۱۷پدال ترمز و ترمز دستي

I

 ۱۸لوله ها و درام هاي ترمز (شامل
لولههای ترمز دستی و درامهای ترمز)
 ۱۹لنت ها و ديسک هاي ترمز
 ۲۰روغن ترمز
روغن کالچ
(گیربکس معمولی)
۲۱
موتور بنزینی مخصوص دیگر کشورهای

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

I

I

I

I

I

I

R

I:6
R:24

I

6

I

12

G.C.C

I
 ۲۲لوله ها و شلنگ هاي ترمز
 ۲۳پمپ خأل مخصوص بوستر ترمز (موتور
دیزلی و موتور بنزینی)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

هر  )120000miles( 2000000 kmتعویض شود.

-

 ۲۴غربيلک فرمان ،اتصاالت و جعبه دنده
فرمان

I

I

I

I

12

 25گردگیرهای پلوس

I

I

I

I

24
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عملکرد تعمیر و نگهداری:

 :Iبازرسی
 :Rتعویض ،تغییر یا روانکاری

فواصل زمانی سرویس خواندن کیلومترشمار
(خواندن کیلومترشمار
یا ماهها هر کدام زودتر
فرا برسد)

شاسی و بدنه

X1000
km
X1000
miles

80 70 60 50 40 30 20 10

ماهها

48 42 36 30 24 18 12 6

سیسبک ها و گردگيرهاي سيستم
 ۲۶تعليق

I

 ۲۷دسته دنده گيربکس معمولي

I

I
I

I



12
-

I

 ۲۹روغن گیربکس اتوماتیک (شامل
دیفرانسیل جلو)

I

I

24

 ۳۰روغن بخش تقسیم نیرو (مدلهای
)4WD

I

R

I

R

 31روغن دیفرانسیل عقب (مدلهای
)4WD

I

R

I

R

 ۳۲سيستم تعليق جلو و عقب

I

I

I

I

12

I

I

I

I

I

I

I

I

6

I

I

I

I

I

I

I

I

6

R

R

R

R

-

I

I

I

I

12

 33الستيک ها و فشار باد آنها

 34چراغ ها ،بوق ،برف پاک کن و شيشه
شوي
 35فیلتر تهویه هوای مطبوع
تهویه هوای مطبوع /گاز خنککننده

I:12
R:48
I:12
R:48
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 ۲۸روغن گيربکس معمولي (شامل
دیفرانسیل جلو)

I

I

48

6
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توجه:
 .۱پس از تعویض روغن موتور ،اطالعات تعمیر و نگهداری روغن موتور را صفر نمایید f( .صفحه )535

 .۲پس از گذشت  ۲۴ماه ،یا درصورت رانندگی بیش از ( 30000 km )18000 milesحتی اگر نشانگر یادآوری زمان
تعمیر و نگهداری نمایش داده نشود ،فیلتر روغن و روغن موتور را تعویض نمایید.
هنگامی که کمتر از ( 30000 km )18000 milesرانندگی کرده اید ،یادآور تعمیرونگهداری ظاهر می شود.
 .3پس از ( 80000 km )48000 milesیا  48ماه اول بازرسی نمایید و سپس هر( 20000 km )12000 milesیا 12ماه
بازرسی نمایید.
 .4پس از ( 160000 km )100000 milesاول تعويض نماييد و پس از آن هر ( 80000 km )50000 milesتعويض نماييد.
 .5شامل فيلتر درون باک سوخت.
 .6درصورت استفاده از سوخت نامناسب (دارای ناخالصی) ،فواصل زمانی تعمیر و نگهداری را به نصف ( )۱/۲برسانید.
 .۷موتور  3ZR-FAEمخصوص فقط کشورهای سنگاپور ،تائیتی و هونگکونگ
* :جهت تشخیص نوع مبدل کاتالیک (کاتالیست کانورتر) ،با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.

 6-۲نگهداری 509
برنامه تعمير و نگهداري اضافي (بجز کشور آفریقای جنوبی)
برای مواردی در برنامه که نیازمند سرویس به دفعات بیشتر مشابه شرایط سخت هستید ،به جدول زير مراجعه نماييد.
( براي ديدن فهرست ،مبحث " الزامات برنامه تعمير و نگهداري" را مطالعه نماييد).

 : A-1رانندگی در جاده هاي ناهموار يا گل آلود يا جاده هاي پوشیده از برف ذوب شده

بازرسي لنت ها و ديسک هاي ترمز

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  3ماه

بازرسي لوله ها و شلنگهای ترمز

هر ( 10000 Km )6000 milesیا  6ماه

بازرسي سیبکها و گردگيرهاي سيستم تعليق

هر ( 10000 Km )6000 milesیا  6ماه

بازرسي غربيلک فرمان ،اتصاالت و جعبه دنده فرمان

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  3ماه

گردگیرهای پلوس

هر ( 10000 Km )6000 milesیا  12ماه

بازرسي سيستم تعليق جلو و عقب

هر ( 10000 Km )6000 milesیا  6ماه

سفت کردن پيچ و مهره هاي شاسي و بدنه
<<توجه  ۱را مطالعه نماييد>>.

هر ( 10000 Km )6000 milesیا  6ماه

6
نگهداری و مراقبت

بازرسي لنت ها و درام هاي ترمز

هر ( 10000 Km )6000 milesیا  6ماه

 6-2 510نگهداری
 : A-2رانندگي در جاده هاي خاکي
تعويض روغن موتور (موتور بنزینی و موتور دیزلی فاقد
مبدل کاتالیک  DPFو << )*DPNRتوجه  2را مطالعه

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  6ماه

و << )*DPNRتوجه  2را

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  6ماه

نماييد>>.

تعويض فيلتر روغن موتور (موتور بنزینی و موتور دیزلی
فاقد مبدل کاتالیک DPF

مطالعه نماييد>>.

بازرسي يا تعويض فيلتر تميز کننده هوا

 :Iهر ( 2500 Km )1500 milesیا  3ماه
 :Rهر ( 40000 Km )24000 milesیا  48ماه

بازرسي لنت ها و درام هاي ترمز

هر ( 10000 Km )6000 milesیا  6ماه

بازرسی لنتها و دیسکهای ترمز

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  3ماه

تعویض فیلتر تهویه هوای مطبوع

هر (15000 Km )9000 miles

 : A-3فقط موتور دیزلی:
رانندگی مداوم در مسیرهای بیش از ( 2000m )6252ftباالتر از سطح دریا
تعويض روغن موتور (فاقد مبدل کاتالیک  DPFو
)*DPNR

<<توجه  2را مطالعه نماييد>>.

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  ۶ماه

 6-۲نگهداری 511
 :B-1رانندگي با خودروي داراي بار سنگين (به طور مثال استفاده از باربند سقفي و یا حملکننده بار
سقفی و غيره)
تعويض روغن موتور (موتور بنزینی و موتور دیزلی فاقد مبدل
کاتالیک  DPFو << )* DPNRتوجه  ۲را مطالعه نماييد>>.

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  6ماه

تعويض فيلتر روغن موتور (موتور بنزینی و موتور دیزلی فاقد مبدل
کاتالیک  DPFو << )* DPNRتوجه  ۲را مطالعه نماييد>>.

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  6ماه

بازرسي لنتها و درامهاي ترمز

هر ( 10000 Km )6000 milesیا  6ماه

تعويض روغن گيربكس معمولي
(شامل روغن ديفرانسيل جلو)

هر ( 40000 Km )24000 milesیا  48ماه

بازرسي يا تعويض روغن گيربكس اتوماتيك ( /شامل
ديفرانسيل جلو)

 :Iهر ( 40000 Km )24000 milesیا  24ماه
 :Rهر ( 8000 Km )48000 milesیا  48ماه

تعویض روغن بخش تقسیم نیرو (فقط مدلهای )4WD

هر ( 20000 Km )12000 milesیا  ۲۴ماه

تعویض روغن دیفرانسیل عقب (فقط مدلهای )4WD

هر ( 20000 Km )12000 milesیا  ۲۴ماه

بازرسي سيستم تعليق جلو و عقب

هر ( 10000 Km )6000 milesیا  6ماه

سفت كردن پيچها و مهرههاي شاسي و بدنه

<<توجه  1را مطالعه نماييد>>.

هر ( 10000 Km )6000 milesیا  6ماه

6
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بازرسي لنتها و ديسكهاي ترمز

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  3ماه

 6-2 512نگهداری
 :B-1رانندگي در مسیرهای کوتاهتر از ( 8km )5milesبه دفعات در شرایط دمایی زیر صفر
تعويض روغن موتور (موتور بنزینی و موتور دیزلی فاقد مبدل
کاتالیک  DPFیا <<)*DPNRتوجه  2را مطالعه نماييد>>.
تعويض فيلتر روغن موتور(موتور بنزینی و موتور دیزلی
فاقد مبدل کاتالیک  DPFیا <<)*DPNRتوجه  2را مطالعه

نماييد>>.

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  6ماه
هر ( 5000 Km )3000 milesیا  6ماه

 :B-3درجا کار کردن موتور /یا رانندگی با سرعت پایین در مسیرهای طوالنی مانند خودروی پلیس،
تاکسی یا فروشندگان سیار
تعویض روغن موتور (موتور بنزینی و موتور دیزلی فاقد
مبدل کاتالیک  DPFیا )*DPNR

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  6ماه

تعویض فیلتر روغن موتور (موتور بنزینی و موتور دیزلی
فاقد مبدل کاتالیک  DPFیا )*DPNR

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  6ماه

بازرسی لنتها و درامهای ترمز

هر ( 10000 Km )6000 milesیا  ۶ماه

بازرسي دیسکها و لنتهای ترمز

هر ( 5000 Km )3000 milesیا  ۳ماه

<<توجه  2را مطالعه نماييد>>.

<<توجه  2را مطالعه نماييد>>.

 6-۲نگهداری 513
 : B-5رانندگي با سرعت باال و به صورت مداوم ( 80%یا بیشتر از حداکثر سرعت خودرو) برای بیش از  2ساعت
تعويض روغن گيربکس معمولي (شامل روغن ديفرانسيل
جلو)

هر ( 40000 Km )24000 milesیا  48ماه

بازرسي يا تعويض روغن (شامل ديفرانسيل جلو)

 :Iهر ( 40000 Km )24000 milesیا  24ماه
 :Rهر ( 80000 Km )48000 milesیا  48ماه

تعويض روغن بخش تقسیم نیرو (فقط مدلهای )4WD

هر ( 20000 Km )12000 milesیا  ۲۴ماه

تعويض روغن دیفرانسیل عقب (فقط مدلهای )4WD

هر ( 20000 Km )12000 milesیا  ۲۴ماه

توجه:
 .1مخصوص پیچهای نصب صندلی و پیچهای نگهدارنده قطعات سیستم تعلیق جلو و عقب
 .2پس از تعویض روغن موتور ،اطالعات تعمیر و نگهداری روغن موتور را صفر کنید f( .صفحه )535

* :برای تشخیص نوع مبدل کاتالیک (کاتالیست کانورتر) با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.

6
نگهداری و مراقبت

 6-2 514نگهداری
برنامه تعمیر و نگهداری (مخصوص کشور آفریقای جنوبی)
عملکرد تعمیر و نگهداری:
فواصل زمانی
سرویس

 :Iبازرسی
 :Rتعویض ،تغییر یا روانکاری

خواندن کیلومترشمار

(خواندن
کیلومترشمار یا
ماهها هر کدام
زودتر فرا برسد)

X1000km

15

30

45

60

75

90

X1000miles

9

18

27

36

45

54

ماهها

قطعات اصلی موتور

1

تسمه موتور
موتور بنزینی
موتور دیزلی

l

l

l

l

l

l

12

در( 105000 km )65000milesاولیه یا هر  ۷۲ماه بازرسی شود.
پس از هر ( ، 15000 km )9000 milesیا  ۱۲ماه بازرسی شود.

۲

روغن موتور

R

R

R

R

R

R

۳

فیلتر روغن موتور

R

R

R

R

R

R

۴

سیستم سرمایش و گرمایش

I

I

I

12
12
24

۵

مایع خنککننده موتور
«توجه  1را مطالعه کنید».

I

I

I

-

6

شلنگهای خنککننده روغن
موتورواتصاالت(درصورتمجهزبودن)

I

I

I

24

7

لولههــای اگــزوز و اتصــاالت
نصــب

I

12

I

I

I

I

I

سیستم استارت
۸

شمع (موتور بنزینی)

9

باتری

R
I

I

I

I

I

I

12

سوخت و سیستمهای کنترلکننده گازهای آالینده
10

فیلتر سوخت
موتور بنزینی
«به توجه  2مراجعه نمایید».
موتور دیزلی

R
R

R

R

24

 6-۲نگهداری 515

عملکرد تعمیر و نگهداری:
فواصل زمانی
سرویس

 :Iبازرسی
 :Rتعویض ،تغییر یا روانکاری

خواندن کیلومترشمار

(خواندن
کیلومترشمار یا
ماهها هر کدام
زودتر فرا برسد)

X1000 km

15

30

45

60

75

90

X1000 miles

9

18

27

36

45

54

ماهها

سوخت و سیستمهای کنترلکننده گازهای آالینده
l

I :24
R:48

l

48

l

24

6

l

24

15

پدال ترمز و ترمز دستي

l

l

l

24

16

لوله ها و درام هاي ترمز
(شامل لولههای ترمز دستی و
درامهای ترمز)

نگهداری و مراقبت

l

l

l

24

17

لنت ها و ديسک هاي ترمز

l

l

l

l

l

l

18

روغن ترمز

l

R

l

R

l

R

19

روغن کالچ

l

l

l

l

l

l

20

لوله ها و شلنگ هاي ترمز

l

l

l

l

l

l

12
I :12
R:24
12
12

21

پمپ خأل مخصوص بوستر ترمز
(موتور دیزلی)

۱۱

فیلتر تمیزکننده هوا

۱۲

دود حاصــل از احتــراق گازوئیــل
(موتــور دیزلــی)

۱۳

درپوش مخزن سوخت ،لوله هاي
سوخت ،اتصاالت و سوپاپ کنترل
بخار سوخت

۱۴

کنیستر دوده (موتور بنزینی)

l

l

l

R

l

l

l

l

l

شاسی و بدنه

-

هر  )120000 miles( 200000 kmتعویض شود.

22

غربيلک فرمان ،اتصاالت و جعبه
دنده فرمان

l

l

l

l

l

l

12

23

گردگیرهای پلوس

l

l

l

l

l

l

24

 6-2 516نگهداری

عملکرد تعمیر و نگهداری:
فواصل زمانی
سرویس
(خواندن
کیلومترشمار یا
ماهها هر کدام
زودتر فرا برسد)

 :Iبازرسی
 :Rتعویض ،تغییر یا روانکاری

خواندن کیلومترشمار

X1000km

15

30

45

60

75

90

X1000miles

9

18

27

36

45

54

ماهها

شاسی و بدنه
۲۶

روغن گيربکس معمولي

l

l

48

۲۷

روغن گیربکس اتوماتیک
(شامل دیفرانسیل جلو)

l

l

36

۲۸

روغن بخش تقسیم نیرو
(مدلهای )4WD

l

R

l

R

l

R

I :12
R:48

۲۹

روغن دیفرانسیل عقب
(مدلهای )4WD

l

R

l

R

l

R

۳۰

سيستم تعليق جلو و عقب

l

l

l

l

l

l

۳۱

الستيک ها و فشار باد آنها

l

l

l

l

l

l

12

۳۲

چراغ ها ،بوق ،برف پاک کن و
شيشه شوي

l

l

l

l

l

l

12

۳۳

فیلتر تهویه هوای مطبوع
«توجه  3را مطالعه نمایید».

R

R

R

R

R

R

-

تهویه هوای مطبوع /گاز خنککننده

l

l

l

l

l

l

12

توجه:
 .۱هر ( ، 160000 km )10000milesو سپس هر ( ،80000 km )50000milesتعویض نمایید.
 .۲شامل فیلتر مخزن سوخت میشود.
 .۳امکان تعویض در هر ( ،22500 km )14000milesوجود دارد.

I :12
R:48
12

 6-۲نگهداری 517
برنامه تعمير و نگهداري اضافي (کشور آفریقای جنوبی)
برای مواردی در برنامه که نیازمند سرویس به دفعات بیشتر مشابه شرایط سخت هستند ،به جدول زير مراجعه نماييد.
( براي ديدن فهرست ،مبحث " الزامات برنامه تعمير و نگهداري" را مطالعه نماييد).

 : A-1رانندگی در جاده هاي ناهموار يا گل آلود يا جاده هاي پوشیده از برف ذوب شده

بازرسي لنت ها و ديسک هاي ترمز

هر ( 7500 Km )4500 milesیا  6ماه

بازرسي لوله ها و شلنگهای ترمز

هر ( 7500 Km )4500 milesیا  6ماه

بازرسي سیبکها و گردگيرهاي سيستم تعليق

هر ( 7500 Km )4500 milesیا  6ماه

بازرسي غربيلک فرمان ،اتصاالت و جعبه دنده فرمان

هر ( 7500 Km )4500 milesیا  6ماه

بازرسی گردگیرهای پلوس

هر ( 7500 Km )4500 milesیا  12ماه

بازرسي سيستم تعليق جلو و عقب

هر ( 7500 Km )4500 milesیا  6ماه

سفت کردن پيچ و مهره هاي شاسي و بدنه
<<توجه  ۱را مطالعه نماييد>>.

هر ( 15000 Km )9000 milesیا  12ماه

6
نگهداری و مراقبت

بازرسي لنت ها و درام هاي ترمز

هر ( 15000 Km )9000 milesیا  12ماه

 6-2 518نگهداری
 : A-2رانندگي در جاده هاي خاکي
تعويض روغن موتور

هر ( 7500 Km )4500 milesیا  6ماه

تعويض فيلتر روغن موتور

هر ( 7500 Km )4500 milesیا  6ماه

بازرسي يا تعويض فيلتر تميز کننده هوا

 :Iهر ( 7500 Km )4500 milesیا  ۱۲ماه
 :Rهر ( 60000 Km )36000 milesیا  48ماه

بازرسي لنت ها و درام هاي ترمز

هر ( 15000 Km )9000 milesیا  12ماه

بازرسي لنت ها و ديسک هاي ترمز

هر ( 7500 Km )4500 milesیا  6ماه

تعويض فيلتر سیستم تهویه هوای مطبوع

هر (15000 Km )9000 miles

 : A-3فقط موتور دیزلی:
رانندگی مداوم در مسیرهای بیش از ( 2000m )6252ftباالتر از سطح دریا
تعويض روغن موتور (فقط موتور دیزلی)

هر ( 7500 Km )4500 milesیا  6ماه

 6-۲نگهداری 519
 :B-1رانندگي با خودروي داراي بار سنگين (به طور مثال استفاده از باربند سقفي و یا حملکننده بار
سقفی و غيره)
تعويض روغن موتور

هر ( 7500 Km )4500 milesیا  6ماه

تعويض فيلتر روغن موتور

هر ( 7500 Km )4500 milesیا  6ماه

بازرسي لنتها و درامهاي ترمز

هر ( 15000 Km )9000 milesیا  12ماه

بازرسي لنتها و ديسكهاي ترمز

هر ( 7500 Km )4500 milesیا  6ماه

تعويض روغن گيربكس معمولي
(شامل روغن ديفرانسيل جلو)

هر ( 45000 Km )27000 milesیا 48ماه

بازرسي يا تعويض روغن گيربكس اتوماتيك ( /شامل
ديفرانسيل جلو)

 :Iهر ( 45000 Km )27000 milesیا  36ماه
 :Rهر ( 90000 Km )54000 milesیا  72ماه

بازرسي سيستم تعليق جلو و عقب

هر ( 7500 Km )4500 milesیا  6ماه

سفت كردن پيچها و مهرههاي شاسي و بدنه

هر ( 15000 Km )9000 milesیا  12ماه

<<توجه  1را مطالعه نماييد>>.

6
نگهداری و مراقبت

 6-2 520نگهداری
 :B-2رانندگي در مسیرهای کوتاه تر از ( 8km )5milesبه دفعات در شرایط دمایی زیر صفر
تعويض روغن موتور

هر ( 7500 Km )4500 milesیا  6ماه

تعويض فيلتر روغن موتور

هر ( 7500 Km )4500 milesیا  6ماه

 :B-3درجا کار کردن موتور /یا رانندگی با سرعت پایین در مسیرهای طوالنی مانند خودروی پلیس،
تاکسی یا فروشندگان سیار
تعويض روغن موتور

هر ( 7500 Km )4500 milesیا  6ماه

تعويض فیلتر روغن موتور

هر ( 7500 Km )4500 milesیا  6ماه

بازرسی لنتها و درامهای ترمز

هر ( 15000 Km )9000 milesیا  12ماه

بازرسي دیسکها و لنتهای ترمز

هر ( 7500 Km )4500 milesیا  6ماه

 :B-4رانندگي با سرعت باال و به صورت مداوم ( 80%یا بیشتر حداکثر سرعت خودرو) برای بیش از  2ساعت
تعويض روغن گيربکس معمولي (شامل روغن ديفرانسيل
جلو)

هر ( 45000 Km )27000 milesیا  48ماه

بازرسي يا تعويض روغن (گیربکس اتوماتیک شامل
ديفرانسيل جلو)

 :Iهر ( 45000 Km )27000 milesیا  36ماه
 :Iهر ( 90000 Km )54000 milesیا  72ماه

توجه:
 .۱مخصوص پیچهای نصب صندلی و پیچهای نگهدارنده قطعات سیستم تعلیق جلو و عقب
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پيشگيري هاي مرتبط با نگهداريهای قابل انجام توسط مالک
در صورتي که موارد تعمير و نگهداري را خودتان انجام ميدهيد ،مطمئن شوید که موارد را به ترتيب
توضيحي در اين بخش ها انجام میدهيد.

موارد

ابزارها و مواد

مقدار مايع خنک کننده موتور
( fصفحه )۵۳۷

" مايع خنک کننده با عمر بسيار طوالني تويوتا " يا مایع خنک کننده با
کيفيت باالي مشابه بر پايه اتيلن گليکول ،غير سيليکات ،غيرآمين ،فاقد
نيترات و فاقد بورات با تکنولوژي اسيد اورگانيک.
" مايع خنک کننده با عمر بسيار طوالني تويوتا " از  %50مايع خنک کننده و %50
آب دي يونيزه ترکیب شده است.
قيف (فقط براي افزودن مايع خنک کننده استفاده ميشود)

مقدار روغن موتور
( fصفحه )۵۳۲

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

6
نگهداری و مراقبت

شرايط باتري ( fصفحه )539

آب گرم
جوش شيرين
گريس
آچار فرانسه (براي پيچ هاي بست ترمينال باتری)
آب مقطر
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ابزارها و مواد

موارد
فيوزها ( fصفحه )۵۷۲

فيوزهاي با آمپر مشابه فيوز اصلي

المپ چراغ ها ( fصفحه )۵۸۷

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

رادياتور و کندانسور و اینترکولر
( fصفحه )۵۳۸

_

فشار باد الستيک (fصفحه )۵۶۱

گيج فشار الستيک
منبع هواي فشرده

مايع شيشه شوي (fصفحه )۵۴۴

آب يا مايع شيشه شوي حاوي ضديخ (براي استفاده در زمستان)
قيف (فقط براي افزودن آب یا مايع شيشه شوي استفاده ميشود)
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هشدار

6
نگهداری و مراقبت

محفظه موتور شامل مکانيزمها و مايعات متعددی است که ممکن است ناگهان حرکت کرده ،داغشوند يا به طور الکتريکي
انرژي بگيرند .برای جلوگیری از صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ ،پیشگیریهای زیر را در نظر بگیرید.
حين کار روي محفظه موتور
دست ها ،لباس ها و ابزارها را از فن هاي محرک و تسمه موتور دور نگه داريد.
بالفاصله پس از خاموش کردن خودرو مراقب باشيد که به موتور ،رادياتور ،مانيفولد اگزوز و غيره دست نزنيد ،روغنها
و ديگر مايعات نیز داغ هستند.
از رهاکردن چيزهايي که به راحتي ميسوزند همانند کاغذ و پارچه در محدوده محفظه موتور خودداري نماييد.
سیگار نکشید ،جرقه یا شعله منجر به آتش گرفتن سوخت یا باتری می شود .سوخت و گازهای باتری قابل اشتعال
هستند.
حين کار بر روي باتري بسيار مراقب باشيد چراکه باتری حاوي اسيد سولفوريک خورنده و سمي است.
بسيار مراقب باشيد که روغن ترمز به دستان يا چشمانتان يا رنگ خودرو صدمه نزند .اگر مايع با دستان يا چشمانتان
تماس پيدا کرد ،بالفاصله آن را با آب فراوان بشوييد.
اگر هنوز هم احساس ناراحتي ميکنيد بالفاصله با پزشک تماس بگيريد.
حين کار در نزديکي فن خنک کننده الکتريکی يا دريچه رادياتور
خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند:
از قرارداشتن سوئيچ موتور در وضعيت خاموش " "OFFاطمينان حاصل نماييد .در صورت قرارداشتن سوئيچ در
وضعيت روشن " "ONاگر ايرکانديشن روشن شود و يا دماي مايع خنک کننده موتور باال رود ،فن الکتريکي به
طور اتوماتيک روشن مي شود f( .صفحه )538
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند:
از قرارداشتن سوئيچ موتور در وضعيت خاموش اطمينان حاصل نماييد .در صورت قرارداشتن سوئيچ موتور در
وضعيت روشن " " IGNITION ONاگر سیستم تهویه هوای مطبوع روشن شود و يا دماي مايع خنک کننده
موتور باال رود  ،فن الکتريکي به طور اتوماتيک روشن ميشود.
( fصفحه )538
عينک هاي ايمني
براي جلوگيري از برخورد اجسام در حال افتادن يا اسپري مايع به داخل چشم هايتان یا دیگر آسیبها  ،عينک ايمني
بزنيد.
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توجه
در صورت پیاده کردن فیلتر تمیز کننده هوا
رانندگی حین پیاده کردن فیلتر تمیز کننده هوا منجر به سایش بیش از حد موتور بر اثر ورود گرد و خاک درون
هوا به موتور میگردد.
در صورت پایین یا باال بودن سطح مایعات
کاهش اندک سطح روغن ترمز بر اثر سایش لنتهای ترمز یا حین باال بودن سطح روغن درون جمع کننده ،عادی
است.
در صورتی که باید مخزن را مکررا ً پر کنید ،مشکلی جدی در سیستم وجود دارد.
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درب موتور
قفل ضامن را از داخل خودرو آزاد کرده  ،درب موتور را باز کنيد.
1

2

اهرم ضامن قفل درب موتور را باال بکشيد.
درب موتور اندکی باال میرود.

اهرم جانبي نگهدارنده را به سمت چپ فشار داده و درب
موتور را باال بياوريد.
6
نگهداری و مراقبت

 3ميله نگهدارنده را در شکاف جا بزنید و درب موتور را باال
نگه داريد.
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هشدار
کنترل پيش از رانندگي
بسته و قفل شدن کامل درب موتور را کنترل نماييد.
اگر درب موتور به طور صحيح قفل نشود ،ممکن است حين حرکت ،ناگهان باز شده و منجر به تصادف و در نهايت
صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.
پس از جازدن ميله نگهدارنده در شکاف درب
مطمئن شويد که ميله نگه دارنده درب موتور را نگه میدارد و از افتادن آن روی سر یا بدن جلوگیری مینماید.
توجه
حين بستن درب موتور
پيش از بستن درب موتور ،از برگرداندن ميله نگه دارنده به گيره آن اطمينان حاصل نماييد .بستن درب موتور
وقتي ميله نگه دارنده درگيره نيست ،منجر به کج شدن درب موتور مي شود.
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قراردادن جک
درصورت باال بردن خودرو با استفاده از جک ،آن را بهطور صحیح زیر خودرو قرار دهید .قرار دادن
نادرست جک به خودرو صدمه زده و منجر به آسیبهای جسمی میگردد.
جلو

عقب

6
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هشدار
باال آوردن خودرو
برای کاهش احتمال بروز آسیبهای جسمی جدی یا مرگ به پیشگیریهای زیر توجه نمایید:
مطابق تصویر زیر با استفاده از جک خودرو را باال آورید.

درصورت استفاده از جک ،از دستورالعملهای کتاب راهنمای جک پیروی نمایید.
از جک نامناسب برای خودرو استفاده نکنید.
درصــورت مهــار کــردن خــودرو فقــط بوســیله جــک از قــرار دادن قســمتی از بــدن در زیــر خــودرو خــودداری
نما یید .
همواره از جک و /یا جک وسایل نقلیه که روی سطح صاف و سخت قرار گرفته ،استفاده نمایید.
هنگام مهار کردن خودرو بوسیله جک هرگز موتور را روشن نکنید.
خــودرو را روی ســطح صــاف و محکــم متوقــف نماییــد ،ترمــز دســتی را بدرســتی درگیــر کــرده و دســته دنــده
را در موقعیــت پــارک ( Pخودروهــای مجهــز بــه گیربکــس اتوماتیــک یــا  )CVTیــا دنــده عقــب ( Rخودروهــای
مجهــز بــه گیربکــس معمولــی) قــرار دهیــد.
از قرار گرفتن درست جک در نقطه جک اطمینان حاصل نمایید.
بــاال آوردن خــودرو درصــورت قــرار گرفتــن نادرســت جــک منجــر بــه صدمــه دیــدن خــودرو و همچنیــن افتــادن
خــودرو از روی جــک میگــردد.
درصورت قرار داشتن فردی در خودرو از باال آوردن خودرو خودداری نمایید.
هنگام باال آوردن خودرو ،هیچ جسمی را روی قسمت باالیی یا زیر جک قرار ندهید.
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محفظه موتور

موتورهاي  3ZR-FAEو 3ZR-FE

6

مخزن مايع خنک کننده موتور ( fصفحه )537

کندانسور ( fصفحه )۵۳۸

درپوش مخزن روغن موتور ( fصفحه )534

فن خنک کننده الکتريکي

باتري ( fصفحه )539

گیــج (میلــه اندازهگیــری) ســطح روغــن موتــور

تمیزکننده هوا ( fصفحه )۵۴۶

( fصفحه )53۲
مخزن مايع شيشه شوي ( fصفحه )۵۴۴

نگهداری و مراقبت

جعبه فيوز ( fصفحه )572

رادیاتور ( fصفحه )۵۳۸
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موتور 2AR-FE

جعبه فيوز ( fصفحه )۵۷۲

رادياتور ( fصفحه )۵۳۸

مخزن مايع خنک کننده موتور ( fصفحه )۵۳۷

کندانسور ( fصفحه )۵۳۸

درپوش مخزن روغن موتور ( fصفحه )۵۳۴

فن خنک کننده الکتریکی

باتري ( fصفحه )۵۳۹

گیــج (میلــه اندازهگیــری) ســطح روغــن موتــور

تميزکننده هوا ( fصفحه )۵۴۶

( fصفحه )۵۳۲
مخزن مايع شيشه شوي ( fصفحه )۵۴۴
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موتور 2AD-FTV

6
مخزن مايع خنک کننده موتور ( fصفحه )537

اینترکولر ( fصفحه )538

درپوش مخزن روغن موتور ( fصفحه )534

کندانسور ( fصفحه )538

فیلتر روغن ( fصفحه )550

فن خنک کننده الکتریکی

تميزکننده هوا ( fصفحه )546

گیج (میله اندازه گیری) سطح روغن موتور

باتري ( fصفحه )539

( fصفحه )532
مخزن مايع شيشه شوي ( fصفحه )544

نگهداری و مراقبت

جعبه فيوز ( fصفحه)572

رادياتور ( fصفحه )538
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روغن موتور
حين قرارداشتن موتور در دماي عملکردي ،آن را خاموش کنيد و با استفاده از گيج میزان روغن را کنترل نماييد.
کنترل روغن موتور
 1خودرو را در مکاني مسطح پارک کنيد .پس از گرم شدن موتور و خاموش کردن آن  5 ،دقيقه منتظر بمانيد
تا روغن به پايين موتور بازگردد.
 2پارچهای زیر گیج نگهداشته و گیج را بیرون بکشید.

موتورهای  3ZR-FAEو 3ZR-FE

موتور 2AD -FTV

3

گيج را تميز و پاک کنيد.

موتور 2AR-FE
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4

گيج مسطح  :گيج را دوباره کام ً
ال جا بزنيد.
گيج برآمده :حين قرار گرفتن سمت بيرون زده گیج (
در تصوير) به سمت موتور ،گیج را جا بزنيد.

 5دستمالی زیر گیج نگه داشته و آن را بيرون کشيده ،سطح روغن را کنترل نماييد.
کم
متوسط
بيش از حد
گيج مسطح

گيج برآمده

6
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شکل گيج بسته به نوع خودرو يا موتور متفاوت است.

 6گيج را تميزکرده و کام ً
ال جا بزنيد.
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افزودن روغن موتور
اگر سطح روغن موتور زير يا نزديک عالمت کم است ،روغن موتور مشابه درون موتور را به مخزن بيافزاييد.

موتور 2AR-FE

موتورهای  3ZR-FAEو 3ZR-FE

موتور 2AD -FTV

حتماْ نوع روغن را کنترل کرده و پيش از افزودن روغن ،وسایل مورد نياز را آماده سازيد.
انتخاب روغن موتور
ميزان روغن
(کم  fپر)
وسایل

 fصفحه ۶۸۸

موتور بنزینی
( 1.5 L )1.6 qt.,1.3 Imp.qt
موتور دیزلی
( 1.6 L )1.7 qt., 1.4 Imp.qt
قيف تميز

1

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

2

روغن موتور را آهسته افزوده و گيج را کنترل نماييد.

 3درپوش را در جهت عقربه هاي ساعت چرخانده و سفت کنيد.
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مصرف روغن موتور
مقدار معینی از روغن موتور حين رانندگي مصرف ميشود .در موقعيت هاي زير  ،مصرف روغن افزايش يافته و بايد
بين فواصل تعمير و نگهداري روغن  ،مجددا ً پر شود.
زماني که موتور جديد است ،به طور مثال مستقيماً پس از خريد خودرو يا تعويض موتور
اگر کيفيت روغن پايين است يا روغن با ويسکوزيته نامناسب استفاده ميشود.
حين رانندگي با دور موتور باال يا بار زياد يا حين رانندگي با افزایش و کاهش مداوم سرعت
کارکردن موتور به صورت درجا برای مدت طوالنی یا زمانی که به دفعات در ترافیک سنگین رانندگی میکنید.
پس از تعویض روغن موتور (فقط موتور دیزلی)
اطالعات تعمیر و نگهداری روغن موتور باید صفر شود ،روشهای زیر را انجام دهید:

خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

 1صفحه نمایش را به حالت مسافت سفری  f( Aصفحه  )116تغییر دهید و سپس سوئیچ موتور را در موقعیت
""LOCKقرار دهید.
 2هنگام فشار دادن دکمه تغییر صفحه نمایش مسافت سفری /کیلومتر شمار ( fصفحه  ،)116سوئیچ موتور را
در موقعیت روشن " "ONقرار دهید( .موتور را استارت نزنید زیرا حالت صفر شدن لغو میشود).
 3به فشار دادن و نگه داشتن دکمه ادامه دهید تازمانیکه صفحه نمایش مسافت سفری " "0000را نشان دهد.
 1صفحه نمایش را به حالت سفری  f( Aصفحه  )116تغییر دهید و سپس موتور را خاموش نمایید.
 2هنگام فشار دادن دکمه تغییر صفحه نمایش مسافت سفری /کیلومتر شمار ( fصفحه  ،)116سوئیچ موتور
را در موقعیت روشن " " IGNITION ONقرار دهید( .موتور را استارت نزنید زیرا حالت صفر شدن لغو میشود).
 3به فشار دادن و نگه داشتن دکمه ادامه دهید تازمانیکه صفحه نمایش مسافت سفری " "0000را نشان دهد.

نگهداری و مراقبت

خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
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هشدار
روغن موتور مصرف شده (سوخته)

روغن موتور سوخته حاوي مواد خطرناکي است که مي تواند منجر به بيماري هاي پوستی شامل تورم و سرطان پوست
گردد .بنابراين از تماس طوالني و مکرر با روغن موتور اجتناب نماييد .براي تميز کردن روغن سوخته از روي پوست
آن را با آب و صابون کامال بشوييد
روغن سوخته و فيلتر روغن را به روش مناسب و ايمن دور بريزيد .روغن سوخته و فيلتر روغن را در زباله هاي خانگي
نريزيد و درون جوي آب يا روي زمين نياندازيد.
براي اطالع از نحوه دور ريختن يا بازيافت اين مواد ،با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد
روغن موتور سوخته را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
توجه

جلوگيري از صدمه ديدن جدي موتور
سطح روغن را به طور مرتب کنترل نماييد.
حین تعويض روغن موتور
مراقب باشيد روغن موتور روي قطعات خودرو نپاشد.
از پرکردن بيش از حد خودداري نماييد ،در غير اين صورت موتور صدمه مي بيند.
هر بار درصورت تعویض روغن موتور ،سطح روغن روی گیج را کنترل نمایید.
پس از پرکردن روغن ،درپوش را کام ً
ال سفت نماييد.
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مایع خنک کننده موتور
اگرحين سردبودن موتور ،سطح مايع خنک کننده بين خطوط  FULLو  LOWروي مخزن قرار دارد ،ميزان مايع
خنک کننده کافي است.
درپوش مخزن
" "FULLپر
" "LOWخالی
اگر سطح مايع خنک کننده زير يا نزديک خط ""LOW
است ،تا رسيدن آن به خط " "FULLمايع بيافزايد.

انتخاب مايع خنک کننده
فقط از "مايع خنک کننده با عمر بسيار طوالني تويوتا" يا مايع خنک کننده مشابه کيفيت باال ،بر پايه اتيلن
گليکول ،فاقد آمين ،فاقد نيترات ،فاقد بورات با تکنولوژي اسيد اورگانيک با عمر طوالني استفاده نماييد.
"مايع خنک کننده با عمر بسيار طوالني تويوتا" ترکيبي از  50%مايع خنک کننده و  50%آب دی یونیزه شده
---

براي اطالع از جزئيات بيشتر در مورد مايع خنک کننده موتور ،با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
اگر سطح مايع خنک کننده در مدت کوتاهي پس از پرکردن ،مجددا ً افت کرد.
به طور چشمي رادياتور ،شلنگها ،درپوش مخزن خنک کننده ،شیر تخليه و واتر پمپ را کنترل نماييد.
درصورت عدم مشاهده نشتي ،براي کنترل نشتي سيستم خنک کننده و کنترل درپوش به نمايندگي مجاز تويوتا
مراجعه نماييد.

نگهداری و مراقبت

است( .حداقل دما)-35 C ]-31 F[:
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هشدار
وقتی موتور داغ است.

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

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

هشدار
حين داغ بودن موتور

از دست زدن به رادياتور ،کندانسور یا اینترکولر خودداري نماييد ،چرا که اين قطعات داغ بوده و مي توانند منجر به
صدمات جسمي جدي نظير سوختگي شديد گردند.
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باتري
باتری را طبق موارد زیر کنترل و بررسی نمایید.

عالئم هشدار
معني عالئم روي باتري به شرح زير است :
سيگارنکشيد ،شعله مستقيم را
نزديک نکنيد ،جرقه نزنيد.

اسيد باتري

از عينک محافظ استفاده کنید.

به دستورالعمل عملکرد توجه نماييد

از دسترس کودکان دور نگه داريد.

گاز قابل انفجار

بيرون باتري
مطمئن شويد که اتصاالت باتري زنگ نزده و اتصاالت ضعيف ،ترک يا بست هاي شل وجود ندارد.

نگهداری و مراقبت

تیپ A

اتصاالت
بست هاي پايين نگه دارنده.
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تیپ B

اتصاالت
بست هاي پايين نگه دارنده.

بررسی مایع باتری

بررسی نمایید که سطح مایع باتری بین " "UPPER LEVELو " "LOWER LEVELقرار داشته باشد.
""UPPER LEVELسطح باال
" "LOWER LEVELسطح پایین
درصورتیکه سطح مایع باتری نزدیک یا زیر عالمت

" "LOWER LEVELباشد ،آب مقطر اضافه نمایید.

اضافه کردن آب مقطر
1
2

درپوش را باز نمایید.
آب مقطر اضافه نمایید.
درصورتیکه عالمت " "UPPER LOWERدیده نشود ،سطح
مایع را با نگاه مستقیم به سلول بررسی نمایید.

 3درپوش را در جای خود قرار داده و محکم نمایید.

مناسب

سطح پایین
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6
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پيش از شارژ مجدد
حين شارژ از باتري گاز هيدروژن قابل اشتعال و انفجار تولید ميشود .بنابراين پيش از شارژ ،موارد زير را در نظر
بگیرید:
اگر حين سوار بودن باتري روي خودرو باتری را شارژ ميکنيد ،اتصال بدنه (منفی) را حتماً جدا کنيد.
حين جدا کردن و اتصال کابلهای شارژ به باتري  ،از قرارداشتن کليد شارژر در حالت خاموش اطمينان حاصل
نماييد.
پس از شارژ /اتصال مجدد باتري (خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند)
موتور روشن نمیشود .جهت آماده سازی سیستم موارد زیر را انجام دهید.
 1دسته دنده را در موقعیت پارک ( Pخودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا  )CVTقرار داده و یا حین قراردادن
دسته دنده در موقعیت دنده خالص ( Nخودروهای مجهز به گیربکس معمولی) پدال ترمز را نیز فشار دهید.
 2دربها را باز کرده و سپس ببندید.
 3موتور را مجدد استارت بزنید.
بالفاصله پس از اتصال مجدد باتري ،ممکن است دربها با استفاده از سيستم ورود و استارت هوشمند باز نشوند .در
اين صورت ،از فرستنده کنترل از راه دور يا سوئیچ معمولی براي قفل کردن یا باز کردن قفل درب ها استفاده نماييد.
حين قرارداشتن سوئيچ در وضعيت تجهيزات جانبي  ACCESSORYموتور را استارت بزنيد .در صورت قرار
داشتن سوئيچ در حالت خاموش ،ممکن است موتور استارت نخورد .با اين وجود  ،با تالش دوباره ممکن است
موتور عادی عمل کند.
توجه داشته باشید که وضعیت سوئیچ موتور توسط خودرو ثبت می شود .در صورت اتصال مجدد باتری ،حالت
سوئیچ موتور را به حالت قبل از جدا کردن باتری باز میگرداند .قبل از جدا کردن باتری از خاموش بودن موتور
مطمئن شوید .در صورتیکه وضعیت سوئیچ قبل از خالی شدن شارژ باتری را نمیدانید ،هنگام اتصال باتری بسیار
دقت نمایید.
اگر موتور ،حتی پس از چند بار استارت زدن روشن نشود ،با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
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هشدار
مواد شيميايي باتري

باتري حاوي اسيد سولفوريک خورنده و سمي است و میتواند گاز هيدروژن قابل اشتعال و انفجار تولید کند .براي
کاهش خطر مرگ يا صدمات جسمي جدي  ،حين کار برروي يا در نزديکي باتري پيشگيري هاي زير را در نظر بگیرید:
حين لمس اتصاالت باتري با ابزار جرقه ايجاد نکنيد.
از سيگار کشيدن يا روشن کردن کبريت در نزديکي باتري خودداري نماييد.
از تماس الکترولیت با چشمان ،پوست و لباس تان جلوگيري نماييد.
هرگز الکتروليت را تنفس نکرده يا قورت ندهيد.
حين کار در نزديکي باتري عينک ايمني بزنيد.
کودکان را از باتري دور نگه داريد.

مکان شارژ ايمن باتري

هميشه باتري را در مکان باز شارژ نماييد .از شارژ باتري در پارکينگ يا مکان بسته با تهویه نامناسب خودداري نماييد.

اقدامات اضطراري در ارتباط با الکتروليت
در صورت ورود الکتروليت به چشمان

چشم ها را با آب تميز به مدت حداقل  15دقيقه شسته و بالفاصله به مراکز پزشکي مراجعه نماييد .در صورت
امکان حين رفتن به مراکز پزشکي  ،با استفاده از اسفنج يا پارچه چشمان را مرطوب نگه دارید.
در صورت پاشيدن الکتروليت روي پوست

محدوده را کام ً
ال با آب بشوئيد .در صورت احساس درد يا سوختگي  ،بالفاصله به مراکز پزشکي مراجعه نماييد.

در صورت پاشيدن الکتروليت روي لباس
الکتروليت مي تواند از لباس عبور کرده و به پوست برسد .بالفاصله لباس ها را خارج کرده و در صورت لزوم
مراحل باال را دنبال نماييد.
درصورت قورت دادن اتفاقي الکتروليت
مقدار زيادي آب یا شير بنوشيد .بالفاصله به مراکز پزشکي مراجعه نماييد.
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توجه
حين شارژ باتري
هرگز حين روشن بودن موتور ،باتري را شارژ نکنید .همچنين مراقب باشيد که تمام تجهيزات جانبي خاموش باشند.
حین اضافه نمودن آب مقطر
آب مقطر را بیش از اندازه اضافه نکنید .درصورت پاشیده شدن آب مقطر حین شارژ مجدد باتری ممکن است باتری
دچار خوردگی شود.

6
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مايع شيشه شوي

فاقد گیج (میله اندازه گیری)

اگر شيشه شوي کار نمي کند ،ممکن است مخزن شيشه شوي
خالي باشد .مایع شيشه شوي اضافه کنيد.

مجهز به گیج (میله اندازه گیری)

درصورت قرارداشتن سطح مایع شیشه شوی نزدیک به عالمت
" ،"LOWمایع شیشه شوی اضافه نمایید.

نحوه استفاده از گیج (میله اندازه گیری -درصورت
مجهز بودن)

با مشاهده وضعیت سطح مایع روی حفرههای پر شده از مایع شیشه
شوی در گیج ،میتوان سطح مایع شیشه شوی را بررسی نمایید.
درصورتیکه سطح مایع در زیر حفره دوم از پایین قرار داشته باشد
(موقعیت " ،)"LOWمخزن را از مایع شیشه شوی پرکنید.

سطح مایع
شیشه شوی
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هشدار
حين افزودن مایع شيشه شوي
حين داغ بودن يا عملکرد موتور از افزودن مایع شيشه شوي خودداري نماييد .چرا که مایع شيشه شوي الکل دارد و
ممکن است در صورت ريختن بر روي موتور آتش بگيرد.
توجه
از افزودن هر مايعي بجز مايع شيشه شوي خودداري نماييد.
از آب صابون يا ضديخ موتور به جاي مايع شيشه شوي استفاده نکنيد.
انجام اين کار ممکن است منجر به خط افتادن روي رنگ خودرو شود.
رقيق کردن مايع شيشه شوي
شیشهشوی را به مقدار الزم با آب رقیق کنید.
برای اطالع از دمای انجماد ،برچسب بطری را مطالعه نمایید.
6
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فيلتر تميزکننده هوا

فيلتر تميزکننده هوا را به روش زير کنترل نماييد.

موتورهای  3ZR- FAEو 3ZR- FE
1

2

3

بست ها را باز کنيد.

درپوش را برداشته و فيلتر تميزکننده هوا را خارج نماييد.
سطح بيروني فيلتر را بازرسي نماييد و در صورتي که
به شدت کثيف است ،فيلتر را تعويض نماييد .اگر فيلتر
فقط کمی گرد و خاک گرفته ،از هواي فشرده براي
تميزکردن گرد و خاک فيلتر استفاده نماييد.

بستها را کام ً
ال درگیر کرده و سپس پوشش باالیی
تمیز کننده هوا را با استفاده از گیره محکم نمایید.
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موتورهای 2AR- FE
1

2

3

بست ها را باز کنيد.

درپوش را برداشته و فيلتر تميزکننده هوا را خارج نماييد.
سطح بيروني فيلتر را بازرسي نماييد و در صورتي که
به شدت کثيف است ،فيلتر را تعويض نماييد .اگر فيلتر
فقط کمی گرد و خاک گرفته ،از هواي فشرده براي
تميزکردن گرد و خاک فيلتر استفاده نماييد.

نگهداری و مراقبت

بستها را کام ً
ال درگیر کرده و سپس پوشش باالیی
تمیز کننده هوا را با استفاده از گیره محکم نمایید.
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موتورهای 2AD- FTV
1

2

3

بست ها را باز کنيد.

درپوش را برداشته و فيلتر تميزکننده هوا را خارج نماييد.
سطح بيروني فيلتر را بازرسي نماييد و در صورتي که
به شدت کثيف است ،فيلتر را تعويض نماييد .اگر فيلتر
فقط کمی گرد و خاک گرفته ،از هواي فشرده براي
تميزکردن گرد و خاک فيلتر استفاده نماييد.

بستها را کام ً
ال درگیر کرده و سپس پوشش باالیی
تمیز کننده هوا را با استفاده از گیره محکم نمایید.
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هشدار
جلوگيري از تنفس گرد و خاک

براي تميزکردن فيلتر تميزکننده هوا به وسیله هوای فشرده ،ماسک بزنيد.
توجه

جلوگيري از صدمه ديدن موتور
وقتی فیلتر پیاده شده است ،رانندگی نکنید .اين کار منجر به سايش بيش از حد موتور ميگردد.
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فیلتر سوخت (فقط موتور دیزلی)
ممکن است بخواهید آب درون فیلتر سوخت را خودتان تخلیه نمایید .با این وجود انجام این کار مشکل است،
توصیه میشود این کار را به نمایندگی مجاز تویوتا بسپارید .حتی اگر تصمیم به تخلیه آب از فیلتر سوخت را دارید،
با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
درصورت نمایش پیغام هشدار " "DRAIN WATER FROM FUEL FILTERروی صفحه نمایش چند منظوره و
شنیده شدن صدای آژیر ،الزم است آب از فیلتر سوخت تخلیه شود f( .صفحه )631
 1خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند:
سوئیچ موتور را در موقعیت " "LOCKقرار دهید.
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:
موتور را خاموش کنید.
 2سینی کوچکی در زیر پیچ تخلیه قرار دهید و آب و سوخت خارج شده را جمع نمایید.
 3پیچ تخلیه را در خالف جهت عقربههای ساعت دوتا دو و
نیم دور بچرخانید.
شل بودن پیچ تخلیه بیشتر از این مقدار باعث چکه کردن
آب از اطراف پیچ تخلیه میشود.

 4عملکرد پمپ کردن را تازمان خارج شدن سوخت ادامه
دهید.

5

پس از تخلیه آب ،پیچ تخلیه را با دست سفت نمایید.
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تخلیه آب از فیلتر سوخت (فقط خودروهای فرمان سمت چپ)
1

مطابق شکل ،بست فشاری را جدا نمایید.

2

بستها را آزاد کرده و پوشش را جدا نمایید.

3

برای نصب ،عکس مراحل فوق اقدام نمایید.
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الستيک ها
الستيک ها را بر اساس برنامه تعمير و نگهداري و همچنین میزان سايش آج ها تعويض يا جا به جا نماييد.
کنترل الستيک ها
آج جدید
نشانگر سایش آج
آج ساییده شده
محل نشانگر سايش آج به وسيله عالئم " "TWIیا " " و غيره بر
روي ديوارهاي هر الستيک نمايش داده مي شود.
وضعيت الستيک زاپاس و فشار آن را درصورت جابه جا نکردن
کنترل نماييد.
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جابه جا نمودن الستيک ها
الستیکها را به ترتيب نمايشي در تصوير جا به جا نماييد.
خودروهای فاقد چرخ زاپاس معمولی

جلو

خودروهای مجهز به چرخ زاپاس معمولی

جلو

مدلهای :2WD

براي يکسان سازي سايش الستيک و کمک به افزايش عمر الستيک ،تويوتا توصيه میکند هر (10000 km )6000 miles
6
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الستيک ها را جابهجا نماييد.
پس از جابهجا کردن الستیکها ،سیستم هشدار فشار باد الستیکها را فعال نمایید (درصورت مجهز بودن)
مدلهای :4WD
براي يکسان سازي سايش الستيک و کمک به افزايش عمر الستيک ،تويوتا توصيه میکند هر (5000 km )3000 miles
الستيک ها را جابهجا نماييد.
پس از جابه جایی الستیکها سیستم هشدار فشار باد الستیک را دوباره فعال نمایید( .درصورت مجهز بودن)
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سیستم هشدار فشار باد الستیک (درصورت مجهز بودن)
خودروی شما مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیک میباشد که با استفاده از سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک
و فرستندهها پیش از بروز مشکل جدی فشار پایین باد الستیک را شناسایی میکند.
درصورت افت فشار باد الستیک تا زیر مقدار توصیه شده ،با روشن شدن چراغ هشدار راننده مطلع میشود( .صفحه
)619
نصب سوپاپ هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها
هنگام تعویض الستیکها یا چرخها ،سوپاپهای هشدار فشار بادو فرستنده را نصب نمایید.
درصورت نصب سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندههای جدید ،کدهای  IDجدیدی در کامپیوتر بخش
هشدار فشار باد الستیک ثبت میشودو سیستم هشدار فشار باد الستیکها فعال میگردد .سوپاپهای هشدار فشار
باد الستیک و فرستنده کدهای  IDثبت شده را توسط نمایندگی مجاز تویوتا ثبت نمایید f( .صفحه )556
فعال کردن سیستم هشدار فشار باد الستیک
درصورت تغییر دادن سایز الستیکها ،سیستم هشدار فشار باد الستیکها را فعال نمایید.
هنگام فعال شدن سیستم هشدار فشار باد الستیکها ،فشار باد الستیک حال حاضر به عنوان فشار مرجع تنظیم
میگردد.
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نحوه فعال سازی سیستم هشدار فشار باد الستیکها
1

2

3

4

درمکان امنی خودرو را پارک نمایید و سوئیچ موتور را در موقعیت "( "LOCKخودروهای فاقد سیستم ورود و
استارت هوشمند) یا خاموش "( "OFFخودروهای مجهز به سیستم ورودو استارت هوشمند) قرار دهید.
هنگامی که خودرو درحال حرکت است فعال سازی انجام نمیگیرد.
فشار باد الستیک را در سطح فشار باد الستیک سرد توصیه شده تنظیم نمایید f( .صفحه )۶۹۶
از تنظیم فشار باد الستیک در سطح فشار باد الستیک سرد توصیه شده مطمئن شوید .بر اساس این سطح فشار
باد ،سیستم هشدار فشار باد الستیک فعال میشود.
سوئیچ موتور را در موقعیت روشن "( "ONخودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند) یا روشن IGNITION ON
(خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند) قرار دهید.
کلید صفرکردن سیستم هشدار فشار باد الستیک را فشار
داده و نگه دارید.
تا زمانیکه چراغ هشدار فشار باد الستیک  3مرتبه به آرامی
چشمک بزند.
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خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند :درصورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن "،"ON
چند دقیقه منتظر بمانیدو سپس سوئیچ موتور را در موقعیت " "ACCیا "  "LOCKقرار دهید.
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند :درصورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن
" ، "IGNITION ONچند دقیقه منتظر بمانید و سپس سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش "  "OFFقرار دهید.
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ثبت کدهای ID
سوپاپ هشدار فشار باد الستیک و فرستنده ،مجهز به کد  IDخاصی میباشند .درصورت تعویض سوپاپ هشدار فشار
باد الستیک و فرستنده ،الزم است کد  IDثبت گردد.
این کد را توسط نمایندگی مجاز تویوتا ثبت نمایید.
حين تعويض الستيک هاي خودرو
درمواقع زير الستيک ها بايد تعويض شوند:
اگر الستيک صدماتي نظير بريدگي ،پارگي يا ترک عميق داشته باشد به اندازهاي که نخها معلوم باشند ،باد کردگی
نشانگر صدمات داخلي است.
الستيک مکررا ً باد خالي میکند يا پارگي و ديگر صدمات جایی هستند که نمیتوان آن را تعمیر کرد.
درصورتي که مطمئن نيستيد با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
تعویض الستیکها وچرخها (خودروهای مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیک)
درصورت ثبت نشدن کد  IDسوپاپ هشدار فشار باد الستیک و فرستنده ،سیستم هشدار فشار باد الستیک به درستی
کار نمیکند .پس از رانندگی حدود  20دقیقه ،چراغ هشدار فشار باد الستیک به مدت یک دقیقه چشمک زده و برای
نشان دادن وجود عیب در سیستم روشن باقی میماند.
عمر الستیک
هر الستيکي با عمر بيش از  6سال بايد توسط تکنسین ماهرکنترل شود؛ حتي اگر هرگز يا بسيار کم استفاده شده
يا صدمه واضحي روي آن ديده نشود.
کنترل دائمی فشار باد الستیکها
سیستم هشدار فشار باد الستیک جایگزین کنترلهای دائمی فشار باد الستیک نمیباشد .از کنترل فشار باد الستیکها
به عنوان قسمتی از کنترلهای روزانه خودرو مطمئن شوید.
اگر آج الستیکهای یخشکن در اثر سایش به کمتر از ( 4 mm )0.16 in.رسیده است.
اثر الستیکها به عنوان الستیک یخشکن از بین رفته است.
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شرایطی که باعث عملکرد نادرست سیستم هشدار فشار باد الستیکها میشود(درصورت مجهز بودن)
درموارد زیر ،سیستم هشدار فشار باد الستیکها ممکن است به درستی کار نکند.
استفاده از چرخهای تویوتا غیر اصلی
تعویض الستیک با الستیکی غیر اصلی
تعویض الستیک با الستیکی که دارای سایز توصیه شده نمیباشد.
درصورت استفاده از زنجیر چرخ و غیره
درصورت استفاده از مهرههای قفلی
درصورت استفاده از الستیک ضد پنچری کمکی ()RUN FLAT
نصب برچسب رنگی روی شیشه که بر سیگنال امواج رادیویی تأثیر میگذارد.
وجود برف یا یخ فراوان روی خودرو ،به ویژه در اطراف چرخها یا حفره چرخها
فشار باد الستیک بیشتر از مقدار توصیه شده باشد.
قرار گرفتن چرخ زاپاس در محلی که باعث دریافت سیگنال ضعیف امواج رادیویی میگردد.
قرار داشتن اجسام فلزی در محفظه بار که در دریافت سیگنال تداخل ایجاد میکنند.
 :فقط خودروهای مجهز به چرخ زاپاس اندازه معمولی
شرایط زیر بر عملکرد الستیکها تأثیر میگذارد.
نزدیک به فرستنده تلویزیونی ،نیروگاه ،پمپ بنزین ،ایستگاه رادیویی ،صفحه نمایشهای بزرگ ،فرودگاه یا دیگر
ساختمانها که امواج رادیویی قوی یا نویز الکتریکی ایجاد میکنند.
همراه داشتن رادیوی قابل حمل ،تلفن همراه ،تلفن بیسیم یا دیگر دستگاههای ارتباطی بیسیم
درصورت پارک خودرو ،زمان کافی برای اعالم هشدار هنگام استارت زدن یا خاموش کردن ممکن است افزایش یابد.
درصورت کاهش سریع فشار باد الستیکها ،به عنوان مثال ،زمان ترکیدن الستیک ،ممکن است سیستم هشدار فعال
نشود.

*

*

*
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عملکرد فعال سازی (مقدار دهی اولیه) (خودروهای مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیک)
پس از تنظیم فشار باد الستیکها از فعال بودن سیستم مطمئن شوید .قبل از تنظیم فشار باد الستیکها یا فعال
کردن سیستم از سرد بودن الستیکها مطمئن شوید.
اگر به طور تصادفی حین فعال سازی سوئیچ موتور را در موقعیت "( "LOCKخودروهای فاقد سیستم ورود و
استارت هوشمند) یا خاموش"( "OFFخودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند) قرار دهید،در زمان
بعدی که سوئیچ موتور را در موقعیت روشن"( "ONخودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند) یا روشن
"( "IGNITIONONخودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند) قرار میدهید نیازی به فشار دادن مجدد
کلید صفر کردن برای انجام عملکرد فعال سازی اتوماتیک نمیباشد.
درصورت فشار دادن تصادفی کلید صفر کردن زمانی که به عملکرد فعال سازی نیازی ندارید ،هنگام سرد بودن
الستیکها ،فشار باد الستیک را به میزان توصیه شده تنظیم کرده و مجدد عملکرد فعال سازی را انجام دهید.
وجود نقص در عملکرد فعال سازی سیستم هشدار فشار باد الستیکها (درصورت مجهز بودن)
عملکرد فعال سازی درچند دقیقه انجام میگیرد .با این وجود ،درموارد زیر ،تنظیمات ثبت نشده و سیستم به
درستی عمل نمیکند .اگر اقدام مکرر برای ثبت تنظیمات فشار باد الستیکها موفقیت آمیز نباشد ،جهت بررسی
خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
درصورت عملکرد کلید صفر کردن هشدار فشار باد الستیک ،چراغ هشدار فشار باد الستیکها  3مرتبه چشمک
نمیزند.
از زمان انجام عملکرد فعال سازی و پس از رانندگی در مدت زمان معینی ،پس از چشمک زدن چراغ به مدت یک
دقیقه ،چراغ هشدار روشن میشود.
تأییدیه سیستم هشدار فشار باد الستیک
FCCTD: PAXPMVCO10
توجه:
این دستگاهها با قسمت  15قوانین  FCCمطابقت دارند .عملکرد آنها بستگی به دوشرط دارد.
( )1این دستگاه ممکن است تداخل مضر ایجاد نکند و ( )2این دستگاه هرگونه تداخل دریافتی شامل تداخلهایی
که منجر به عملکرد ناخواسته میگردد را میپذیرد.
اخطار FCC
هرگونه تغییر و دستکاری در این دستگاهها توسط اشخاص میتواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر برای استفاده
از این دستگاهها شود.
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هشدار
حين بازرسي يا تعويض الستيک ها

براي جلوگيري از تصادف ،پيشگيري هاي زير را در نظر بگیرید:
عدم توجه به موارد زير میتواند منجر به صدمه ديدن بخش انتقال نیرو و همچنين کنترل خطرناک خودرو و تصادف و
در نتيجه صدمات جسمي جدي و حتي مرگ گردد.
از الستيک هاي با ساخت ،مدل يا طرح آج متفاوت با هم استفاده نکنيد.
همچنین الستیکها با سایش آج متفاوت را با هم استفاده نکنید.
فقط از سایز الستيک توصيه شده تويوتا استفاده کنيد.
از الستيک هاي با ساختار متفاوت (رادیال ،با ساختار دوجهته یا دوجهته مورب) با هم استفاده نکنید.
از الستيک هاي تابستانی ،تمام فصل و زمستانی با هم استفاده نکنید.
از الستيک هاي دست دوم استفاده نکنید.
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اگر نمی دانید الستیک ها قب ً
ال کجا استفاده شده اند ،از آنها استفاده نکنید.
خودروهای مجهز به چرخ زاپاس سایز کوچک :درصورت نصب چرخ زاپاس سایز کوچک در خودرو ،آن را یدک نکشید.
فعال سازی سیستم هشدار فشار باد الستیک (درصورت مجهز بودن)
بدون اینکه ابتدا فشار باد الستیکها را در سطح توصیه شده تنظیم نمایید ،از فعال کردن کلید صفر کردن هشدار
فشار باد الستیک خودداری نمایید .درغیر این صورت ،اگر فشار باد الستیک کم باشد ،چراغ هشدار فشار باد
الستیک ممکن است روشن نشود یا اگر فشار باد الستیک نرمال باشد ممکن است این چراغ روشن شود.
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توجه
تعمیر یا تعویض الستیکها ،چرخها ،سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک ،فرستنده ها و درپوش
سوپاپ الستیک (خودروهای مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیک)
هنگام نصب یا پیاده کردن چرخها ،الستیکها یا سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها ،درصورت
صدمه دیدن سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید ،درغیر
این صورت به درستی آن را نصب یا پیاده نمایید.
از نصب درپوشهای سوپاپ الستیک مطمئن شوید .درصورت نصب نکردن درپوش سوپاپ الستیک ،ممکن
است آب وارد سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک شود و عملکرد آنها محدود گردد.
هنگام تعویض درپوش سوپاپهای الستیک ،از سوپاپهای غیر اصلی استفاده نکنید ،زیرا درپوش ممکن است
دچار چسبندگی شود.
از صدمه زدن به سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها خودداری نمایید( .خودروهای
مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیکها)
درصورت تعمیر الستیک با استفاده از چسب مایع ،ممکن است سوپاپ هشدار فشار باد الستیک وفرستندهها به
درستی کار نکنند .درصورت استفاده از چسب مایع ،بالفاصله با نمایندگی مجاز تویوتا یا تعمیرگاههای مجاز تماس بگیرید.
حین تعویض الستیک ،از تعویض سوپاپ هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها مطمئن شوید f( .صفحه )554
رانندگي در جاده هاي ناهموار
حين رانندگي در جاده هاي ناهموار با سطح شل يا پر دست انداز بسيار دقت کنيد .اين شرايط مي تواند منجر به
کم شدن فشار باد الستيک و کاهش ضربهگیری الستيک ها گردد .به عالوه رانندگي در جاده هاي پر دست انداز
میتواند به خود الستيک ها نيز صدمه زده ،منجر به آسيب ديدن بدنه و چرخ هاي خودرو گردد.
اگر فشار باد هرکدام از الستيک ها حين رانندگي کم شد
به رانندگي ادامه ندهيد ،در غير اين صورت الستيک و /یا چرخ صدمه مي بيند.
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فشار باد الستيکها
باد الستیک را در میزان صحیح نگهدارید و حداقل ماهي يکبار آن را تنظيم نمایید .با اين وجود  ،تويوتا توصيه
ميکند فشار باد الستيک را هر دو هفته يکبار کنترل نماييد f( .صفحه )699

6
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تاثير فشار باد نادرست
رانندگي با الستيکهای با باد نادرست منجر به صدمات زير مي گردد:
کاهش کارايي سوخت
کاهش عمر مفيد الستیک
کاهش ايمني
صدمه ديدن بخش محرک و انتقال نیرو
اگر الستيک ها به باد کردن مکرر نياز دارند ،آنها را در نمايندگي مجاز تويوتا کنترل نماييد.
دستورالعمل کنترل باد الستيک
حين کنترل باد الستيک موارد زير را مد نظر قراردهيد:
فشار الستيک را حين سردبودن کنترل نماييد.
اگر خودرو حداقل به مدت  3ساعت پارک شده يا بيش از  1.5 kmیا  1 mileبا آن رانندگي نکرده ايد ،فشار باد
صحيح الستيک سرد را اندازهگیری کنید.
هميشه از گيج فشار استفاده نماييد.
ظاهر الستيک مي تواند گمراه کننده باشد .عالوه بر اين  ،فقط چند درجه پایین بودن فشار باد الستیک ميتواند
بر کيفيت رانندگي و کنترل خودرو تاثير بگذارد.
از کم کردن باد الستيک پس از رانندگي خودداري نماييد .باال بودن فشار الستيک پس از رانندگي عادي است.
هرگز از ظرفيت بار خودرو تجاوز نکنيد.
وزن سرنشينان و بارها بايد به نحوي قرار گيرد که خودرو تعادل داشته باشد.
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هشدار
فشار صحيح براي حفظ عملکرد الستيک حائز اهميت است.

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

حين بازرسي و تنظيم باد الستيک
از قراردادن درپوش سوپاپ بر روي آن اطمينان حاصل نماييد.
بدون درپوش سوپاپ آشغال و رطوبت وارد سوپاپ شده و منجر به نشتي هوا ميگردد  ،که مي تواند منجر به تصادف
گردد .در صورتي که درپوش گم شده است  ،در اولين فرصت ممکن آن را تعويض نماييد.

 .6-۳نگهداری قابل انجام توسط مالک 563

چرخ ها
ن را تعويض نماييد .در غير اين صورت ،ممکن
اگر چرخ خم شده ،ترک خورده يا به شدت زنگ زده ،بايد آ 
است الستيک از چرخ جدا شده و منجر به از دست دادن کنترل خودرو شود.
انتخاب چرخ
حين تعويض چرخ ها  ،مراقب باشيد که چرخهای تعویض ظرفيت بار ،قطر ،عرض لبه و اين ست ( )insetيکسان
داشته باشند.
*
تعويض چرخ بايد در نمايندگي مجاز تويوتا انجام شود.
* :شناخته شده به صورت "آفست "offset
تويوتا استفاده از موارد زير را توصيه نميکند:
چرخ هايي با اندازه یا نوع متفاوت
چرخ هاي دست دوم
چرخ هاي خم شده که مجددا ً صاف شدهاند.
پيشگيري هاي مرتبط با چرخ با رینگ آلومينيومي

نگهداری و مراقبت

از مهره چرخ و آچار چرخ تويوتا ،طراحي شده براي چرخ هاي با رینگ آلومينيومي استفاده کنيد.
حين جا به جا کردن ،تعمير و تعويض الستيکها ،پس از (1600 km )1000 milesرانندگی ،سفت بودن مهرههای
چرخ را کنترل نماييد.
مراقب باشيد حين استفاده از زنجير چرخ ،به چرخ هاي با رینگ آلومينيومي صدمه نزنيد.
حين باالنس نمودن چرخ ها فقط از باالنس هاي اصلي تويوتا يا مشابه و چکش الستيکي يا پالستيکي استفاده
نماييد.
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تعویض چرخها(خودروهای مجهز به سیستم هشدار فشار باد الستیک)
چرخهای خودرو مجهز به سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها میباشند که اجازه میدهد قبل از بروز
حوادثی که باعث کم شدن فشار باد الستیک میشود سیستم هشدار فشار باد الستیک ،هشدار دهد .هرزمان که
چرخها تعویض شوند ،سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها باید نصب شوند f(.صفحه )554

هشدار
حين تعويض چرخ ها

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

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

حين نصب مهره هاي چرخ

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

هرگز روي مهره ها يا پيچ هاي چرخ روغن يا گريس نماليد.

v

بخش
باریک

روغن يا گريس میتواند منجر به سفت شدن بيش از حد مهره ها و در نتيجه صدمه ديدن پيچ ها يا ديسک هاي
چرخ گردد .عالوه براين ،روغن يا گريس ممکن است منجر به شل شدن مهرهها چرخ و بيرون آمدن چرخ گردد،
که میتواند باعث تصادف ،صدمات جسمي جدي و حتي مرگ گردد .روغن و گريس را از روي مهره ها و پيچ هاي
چرخ تميز کنيد.
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هشدار
استفاده از چرخ هاي آسيب ديده ممنوع است.

از چرخ هاي ترک خورده يا تغيير شکل يافته استفاده نکنيد.
اين کار میتواند منجر به نشتي باد الستيک حين رانندگي و در نتيجه تصادف گردد.
توجه

تعویض سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها (خودروهای مجهز به سیستم هشدار فشار
باد الستیک)
به دلیل تأثیر داشتن تعویض یا تعمیر الستیکها بر سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها ،الستیکها را
توسط نمایندگیمجاز تویوتا یا دیگر تعمیرگاههای مجاز سرویس نمایید.
همچنین برای خرید سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
مطمئن شوید درخودرو از چرخهای اصلی تویوتا استفاده شده است .سوپاپهای هشدار فشار باد الستیک و فرستندهها
ممکن است با چرخهای غیر اصلی به درستی کار نکنند.
6
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فيلتر تهویه هوای مطبوع
براي عملکرد موثر سيستم تهویه هوای مطبوع ،فيلتر بايد مرتب تعويض شود.
روش پياده کردن
 1خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند :سوئیچ موتور را درموقعیت " "LOCKقرار دهید.
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند :سوئیچ موتور را خاموش نمایید.
2

درب جعبه داشبورد را باز کرده و نگهدارنده را آزاد نماييد.

3

دوطرف جعبه داشبورد را فشار دهید تا گیرهها باز شوند.
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 4درپوش فیلتر را بردارید.
			
خودروهای فرمان سمت چپ

فیلتر سیستم تهویه مطبوع را پیاده کرده و آن را با فیلتر
جدید تعویض نمایید.
عالمت "  " UPروی فیلتر باید به سمت باال باشد.
f

5

خودروهای فرمان سمت راست

6

توجه
حين استفاده از تهویه هوای مطبوع
هميشه مطمئن شويد که فيلتر نصب شده است.
استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع بدون فيلتر میتواند منجر به صدمه ديدن سيستم گردد.

نگهداری و مراقبت

فواصل زماني کنترل
فيلتر تهویه هوای مطبوع را بر اساس برنامه تعمير و نگهداري بازرسي و تعويض نماييد .در مناطق پر گرد و خاک يا
با ترافيک سنگين ،ممکن است تعويض فيلتر زودتر از موعد مقرر ،ضروري باشد f( .صفحه )503
کاهش شديد خروج هوا از دريچه هاي خروجي
فيلتر مسدود شده است .آن را کنترل کرده و در صورت لزوم تعويض نماييد.

 . 6-۳ 568نگهداری قابل انجام توسط مالک

باتري سوئیچ الکترونیکی /فرستنده کنترل از راه دور (ریموت)
در صورت خالي شدن باتري ،آن را تعويض نماييد.
به وسایل زير احتياج داريد:
پيچ گوشتي دوسو
پيچ گوشتي دوسو کوچک
باتري ليتيومي ( CR2016خودرو هاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند) يا CR2032
(خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند)
تعويض باتري
خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند
1

2

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

ماژول را پياده کنيد.
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3

درپوش را با استفاده از سکه اي که چسب پيچي شده باز کرده
و باتري خالي را با استفاده از پیچ گوشتی کوچک پياده کنيد.
باتري جديد را به شکل سمت" "+رو به باال ،سوار کنيد.

خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند
 1سوئیچ معمولی را خارج نمایید.

 3در بعضی مدلها :درپوش باتري را برداريد.
براي جلوگيري از صدمه ديدن سوئیچ ،سر پیچگوشتی را با
پارچه بپوشانيد.

نگهداری و مراقبت

 2درپوش باتري را برداريد.
براي جلوگيري از صدمه ديدن سوئیچ ،سر پیچگوشتی را با
پارچه بپوشانيد.
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4

باتري خالي را پياده کنيد.
باتري جديد را به شکل سمت " "+رو به باال ،سوار کنيد.

از باتري ليتيومي ( CR2016خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند) يا ( CR2032خودروهاي
مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند) استفاده نماييد.
باتري را ميتوان در نمايندگي مجاز تويوتا  ،فروشگاه های لوازم الکتريکي يا تجهيزات دوربين خريداري نماييد.
فقط از نوع مشابه توصيه شده توسط کارخانه سازنده استفاده نماييد.
باتريهاي کهنه را براساس قوانين محلي دور بريزيد.
اگر باتري سوئیچ خالي شده باشد.
عالئم زير رخ مي دهد:
سيستم ورود و استارت هوشمند (درصورت مجهز بودن) و فرستنده کنترل از راه دور به درستي عمل نخواهند کرد.
محدوده عملکردي کاهش مي يابد.

 .6-۳نگهداری قابل انجام توسط مالک 571
هشدار
باتري و قطعات پياده شده

اين قطعات بسيار کوچک بوده و در صورت خورده شدن توسط کودکان  ،مي توانند منجر به خفگي شوند .اين قطعات را
از دسترس کودکان دور نگه داريد .عدم توجه به اين موارد میتواند منجر به صدمات جسمي جدي و يا حتي مرگ گردد.
توجه
براي عملکرد عادي پس از تعويض باتري
براي جلوگيري از صدمات ،پيشگيري هاي زير را در نظر بگیرید:
هميشه با دستان خشک کار کنید.
رطوبت مي تواند منجر به زنگ زدن باتري گردد.
از دست زدن يا جا به جا کردن قطعات درون فرستنده کنترل از راه دور خودداري نماييد.
از تاکردن اتصاالت باتري خودداري نماييد.
6
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کنترل و تعويض فيوزها
اگر سيستم هاي الکتريکي عمل نميکنند ،ممکن است يکي از فيوزها سوخته باشد .در اين صورت
فيوزها را کنترل و تعويض نماييد.
 1خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند
سوئیچ موتور را در موقعیت " "LOCKقرار دهید.
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند
سوئیچ موتور را خاموش نمایید(.ببندید)
 2درصورت وجود نقص در سیستم ،برای اطالع از جزئیات بیشتر در مورد بررسی فیوزها بخش "نمای کلی فیوز و
مقدار آمپر" ( fصفحه  )576را مطالعه نمایید.
 3پوشش جعبه فیوز یا جلو داشبورد را باز نمایید.
محفظه موتور(تیپ )A
زبانه را به داخل فشار داده و پوشش را بلند کنید.

محفظه موتور(تیپ )B
زبانه را به داخل فشار داده و پوشش را بلند کنید.
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زير جلو داشبورد سمت راننده (خودروهاي فرمان سمت چپ)
پوشش را باز نماييد.

زير جلو داشبورد سمت سرنشين (خودروهاي فرمان سمت راست)
جلو داشبورد زیر پوشش را باز نمایید.

6
نگهداری و مراقبت

پوشش را باز نمایید.
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پشت جلو داشبورد (خودروهای فرمان سمت چپ)
جلو داشبورد را پیاده نمایید.

پشت جلو داشبورد (خودروهای فرمان سمت راست)
جعبه داشبورد را پیاده نمایید f( .صفحه )566
 4با استفاده از فيوز کش فیوز را پياده کنيد.
فقط فيوزهاي نوع  Aرا ميتوان با فيوزکش بيرون آورد.
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 5سوختن فیوز را کنترل نمایید.
فيوز عادي
فيوز سوخته
تیپ  Aو B
فيوز سوخته را با فيوز جديد داراي آمپر مشابه تعويض نماييد .آمپر فيوزها را مي توان روي درب جعبه فيوز يافت.

تیپ A

تیپ B

تیپ C

تیپ D

6
نگهداری و مراقبت
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نمای کلی فیوز و مقدار آمپر

محفظه موتور تیپ A

فیوز

1

EFI-MAIN NO.1

مدار

آمپر
25*1

سیستم انژکتور سوخت چند بخشی /سیستم انژکتور سوخت
چند بخشی ترتیبی ، EFINO2 ،EFINO1 ،پمپ سوخت.

20*2

سیستم انژکتور سوخت چند بخشی /سیستم انژکتور سوخت
چند بخشی ترتیبیEFINO2 ،EFINO1 ،

30*3

سیستم انژکتور سوخت چند بخشی /سیستم انژکتور سوخت
چند بخشی ترتیبی ECU,EFINO .3 ،گیربکس اتوماتیک

2

TOWING-B

30

چراغهایعقب

3

STRG LOCK

10

 ECUقفل فرمان

4

ECU-B NO.2

10

 ECUسیستم تهویه هوای مطبوع ،عقربه ها و درجهها ،سیستم
ورود و استارت هوشمند ،ماژول بیش از حد داغ شده

5

TURN & HAZ

10

درجهها و عقربهها
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فیوز

آمپر

6

EFI-MAIN NO.2

مدار

15*1

سیستم انژکتور سوخت چند بخشی /سیستم انژکتور سوخت
چند بخشی ترتیبی

20*2

سنسور جریان هوا ،پمپ سوخت ،سنسور اکسیژن عقبی

20*3

EFI-NO.1, EFI-NO.2

8

ABS NO.2

30

سیستم کنترل پایداری خودرو ،سیستم ترمز ضد قفل

9
10

ABS NO.1
BBC*3

50

سیستم کنترل پایداری خودرو ،سیستم ترمز ضد قفل

40

بدون مدار

11

ST

30

سیستم استارت

12

ETCS

10

سیستم انژکتور سوخت چند بخشی /سیستم انژکتور سوخت
چند بخشی ترتیبی

13

S-HORN*1,2

10

S-HORN

14

IG2

15

 A/B , IGN , METERسیستم انژکتور سوخت چند بخشی/
سیستم انژکتور سوخت چند بخشی ترتیبی

15

AM2

7.5

 ، IG2سیستم استارت

16

ALT-S/ICS

7.5

سنسور جریان برق ،آلترناتور (دینام)

17

HORN

10

بوق

18

EDU*3

25

سیستم انژکتور سوخت چند بخشی /سیستم انژکتور سوخت
چند بخشی ترتیبی

19

D/C CUT

30

RADIO, ECU- B NO.1 , DOME

20

H-LP MAIN

50

H-LP LH-HI , H-LP RH-HI , H-LP LH- LO , H-LP RH- LO

21

GLOW*3

80

واحد کنترل گرمکن

22

EPS

80

فرمان برقی

23

ALT

120 *1,2
140 *3

ABS NO.1 , ABS NO.2

6
نگهداری و مراقبت

7

VALVEMATIC*1

30

سیستم VALVEMATIC
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فیوز
24

WIPER-S

25

EFI NO.1

26

EFI NO.2

آمپر
5

مدار
کلید برفپاککن شیشه جلو ،سنسور جریان برق ،سیستم
انژکتور سوخت چند بخشی ترتیبی

10*1

اندازهگیر جریان هوا ،کنترل تخلیه  ، VSV، ACIS VSVسنسور
اکسیژن عقبی ،سیستم انژکتور سوخت چند بخشی /سیستم
انژکتور سوخت چند بخشی ترتیبی

10*2

اندازهگیر جریان هوا /کنترل تخلیه VSV ، ACIS VSV

10*3

 ،VSV ،EDU، ADDFUEL VLVبای پس خنک کننده موتور ،کلید
باالیی کالچ ،اندازهگیر جریان هواVNT E-VRV ،

10*2

سیستم انژکتور سوخت چند بخشی /سیستم انژکتور سوخت
چند بخشی ترتیبی ،ماژول کلید خاموش کردن پمپ

10*1,3

سنسور جریان هوا

27

H-LP LH-HI

10

چراغ جلو سمت چپ (نور باال) ،نشانگر چراغ نور باالی جلو

28

H-LP RH-HI

10

چراغ جلو سمت راست (نورباال)

29

EFI NO.3*3

7.5

سیستم انژکتور سوخت چند بخشی /سیستم انژکتور سوخت
چند بخشی ترتیبی ECU ،گیربکس اتوماتیک

30

RADIO

20

سیستم صوتی

31

ECU-B-NO.1

10

فرستنده کنترل از راه دور (ریموت) ،سنسور فرمانECU ،
بدنه اصلی  ECU ،قفل درب  ،ساعت ECU ،درب پشتی برقی،

32

DOME

10

33

H-LP LH-LO

10*4

34

H-LP RH-LO

15*5
10*4
15*5

سیستم هشدار فشار باد الستیکها

چراغ کلید موتور ،چراغهای داخلی ،چراغ آینه آرایشی ،چراغ
محفظه بار ،چراغهای سقفی
چراغ جلو سمت چپ (نور پایین) ،کلید مدور تنظیم روشنایی
چراغهای جلودستی ،سیستم تنظیم روشنایی چراغهای جلو
چراغ جلو سمت راست (نور پایین)
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فیوز

مدار

آمپر

35

SPARE

10

فیوز زاپاس

36

SPARE

20

فیوز زاپاس

37

SPARE

30

فیوز زاپاس

 :*1خودروهای مجهز به موتورهای  3ZR- FEو 3ZR-FAE
 :*2خودروهای مجهز به موتور 2AR- FE
 :*3خودروهای مجهز به موتور 2AD-FTV

 :*4خودروهای فاقد سیستم چراغهای جلو خالی از شارژ
 :*5خودروهای مجهز به سیستم خالی از شارژ چراغهای جلو

6
نگهداری و مراقبت
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محفظه موتور تیپ B

فیوز

آمپر
*50

مدار
گرمکن PTC

1

PTC HTR NO.1

2

PTC HTR NO.2

*30

3

PTC HTR NO.3

50

گرمکن PTC

4

CDS FAN

30

فن خنک کننده برقی

5

RDI FAN

30

فن خنک کننده برقی

6

HTR

50

سیستم تهویه هوای مطبوع

7

DEF

30

سیستم مهزدایی شیشه عقبMIR، HTR ،

8

DRL

5

چراغهای روشنایی روز

9

TOWING-ALT

30

چراغهای عقب

10

FOG FR

7.5

چراغهای مه شکن جلو ،نشانگر چراغ مه شکن جلو

11

STV HTR

25

گرمکن برقی

12

DEICER

20

سیستم برفک زدایی برف پاک کن شیشه جلو

*30
*50

گرمکن PTC
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مدار

فیوز

آمپر

13

H-LP CLN

30

تمیزکنندهچراغجلو

14

MIR HTR

10

مه زدایی آینه بغل ،سیستم انژکتور چند بخشی /سیستم
سیستم 
انژکتور چند بخشی ترتیبی

* :فیوز را با فیوز دارای آمپر مشابه با نوع اصلی تعویض نمایید.

6
نگهداری و مراقبت
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زیر جلو داشبورد

فیوز

مدار

آمپر

1

STOP

7.5

چراغهایترمز

2

S/ROOF

10

سان روف

3

AM1

5

4

OBD

7.5

سیستم عیبیابی درون خودرو

5

D/L NO.2

20

سیستم قفل برقی دربها (دربهای جانبی)  ECU ،بدنه اصلی

6

FOGRR

7.5

چراغهای مه شکن عقب ،نشانگر چراغ مه شکن عقب

7

D/L BACK

10

سیستم قفل درب (درب پشتی)

8

P/OUTLET NO.1

15

خروجی برق

9

DOOR D

20

شیشه باالبر برقی درب سمت راننده

10

DOOR R/R

20

شیشه باالبر برقی درب عقب راست

11

DOOR R/L

20

شیشه باالبر برقی درب عقب چپ

12

WIP RR

15

برف پاک کن شیشه عقب

13

WSH

15

شیشه شوی شیشه جلو ،شیشه شوی شیشه عقب

14

GAUGE

7.5

چراغهای عقب ،سیستم نشانگر نقطه کور ،آینه داخلی

15

WIP FR

25

برف پاک کن شیشه جلو ECU ،حسگر باران برف پاک کن
شیشه جلو

16

SFT LOCK-ACC

5

 ECUسیستم قفل دسته دنده

IGINO.1, IGINO.2, IGINO.3, ACC
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فیوز

17
18

آمپر

P/OUTLET NO.2

15

خروجی برق

ACC

7.5

خروجی برق ،سیستم صوتی ،آینههای بغل ECU ،بدنه اصلی،
ساعت ،سنسور جریان برق

PANEL

7.5

کلید گرمکن برقی ،کیلد  ،VSC OFFصفحه نمایش (نشانگرها و
چراغهای هشدار) ،کلید اصلی  ،BSMکلید قفل چهار چرخ محرک،
کلید برفک زدایی برف پاک کن شیشه جلو ،کلید ،DACسیستم
انژکتور سوخت چند بخشی /سیستم انژکتور سوخت چند بخشی
ترتیبی ECU ،سنسور کمکی پارک تویوتا ،کلیدهای گرمکن صندلی،
کلید مدور تنظیم ارتفاع روشنایی چراغ جلو دستی ،خروجی برق،
کلیدهای درب پشتی برقی ،کلید سیستم تهویه هوای مطبوع ،کلید
مهزدایی شیشه پشتی ،سیستم صوتی ،چراغ جالیوانی ،کلیدهای
فرمان ،ماژول کلیدهای سمت راننده.

TAIL

10

چراغهای کوچک جلو ،چراغهای عقب ،چراغهای مه شکن جلو،
چراغهای مه شکن عقب ،چراغهای پالک راهنمایی و رانندگی

EPS-IG

5

فرمان برقی

19

20
21

ECU-IG NO.1

10

23

 ECUسیستم کنترل دینامیک گشتاور  ،4WDسنسور فرمانECU ،

سیستم اتوماتیک تنظیم ارتفاع روشنایی چراغ جلو ،صفحه نمایش
(نشانگرها و چراغهای هشدار) ،کلید کنترل دسته دنده.

ECU-IG NO.1

5

 ECUبدنه اصلی ،فرستنده کنترل از راه دور(ریموت) ECU ،سیستم
قفل دسته دنده ،سیستم ورودو استارت هوشمند ECU ،سنسور قطره
باران ECU ،سان روف ،سیستم صوتی ECU ،درب پشتی برقی،
سیستم هشدار فشار باد الستیک ،سیستم LDA

HTR-IG

7.5

 ECUسیستم تهویه هوای مطبوع ،کلیدهای سیستم تهویه هوای
مطبوع ،کلید مهزدایی شیشه پشتی ،کلید گرمکن برقی

25

S-HTR LH

10

گرمکن صندلی سمت چپ

26

S-HTR RH

10

گرمکن صندلی سمت راست

24

6
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22

مدار
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آمپر

مدار

فیوز

27

IGN

7.5

،C/OPNپمپسوخت،سیستمانژکتورسوختچندبخشی/سیستمانژکتور
سوخت چند بخشی ترتیبی ،چراغهای ترمز  ECU ،سیستم قفل فرمان،
 ECUگیربکساتوماتیک

28

A/B

7.5

 ECUسیستم کیسه هوا

29

METER

5

درجهها و عقربهها

30

ECU-IG NO.3

7.5

آلترناتور (دینام) ،تمیزکننده چراغ جلو ECU ،حسگر باران برف پاک
کن شیشه جلو ،سیستم ترمز ضد قفل ECU /سیستم کنترل پایداری
خودرو ،چراغهای ترمز، FANNO.3 ،FANNO .2 ،FANNO.1 ،
 HTR، PTC، DEF، DEICERکلید برفک زدایی برف پاک کن
شیشه جلو
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پشت جلو داشبورد
خودروهای فرمان سمت چپ

خودروهای فرمان سمت راست
6
نگهداری و مراقبت

مدار

فیوز

آمپر

1

P/SEAT F/L

30

صندلی برقی سمت چپ

2

P/SEAT F/R

30

صندلی برقی سمت راست

3

PBD

30

درب پشتی برقی

4

P/W MAIN

30

شیشه باالبر برقی جلو ،کلید اصلی شیشه باالبر برقی
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پس از تعويض فيوز
اگر حتي پس از تعويض فيوز باز هم چراغ روشن نميشود ،المپ چراغ بايد تعويض شود f( .صفحه )587
اگر فيوز دوباره سوخت ،براي بازرسي خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
درصورتي که مدار بيش از حد بار دارد.
فيوز میسوزد تا از آسیب سیمکشی جلوگیری کند.

هشدار
جلوگيري از آسيب ديدن سيستم ها و آتش سوزی خودرو

پيشگيريهاي زير را در نظر بگیرید:

عدم توجه به موارد زیر مي تواند منجر به صدمه ديدن خودرو  ،آتش سوزي و صدمات جسمي گردد.
هرگز از فيوزي با آمپر باالتر از مقدار مشخص شده يا جسمی دیگر به جاي فيوز استفاده نکنيد.
هميشه از فيوزهاي اصلي تويوتا يا مشابه استفاده کنيد.
هرگز فيوز را با سيم حتي براي مدتي کوتاه جایگزین نکنيد.
از دستکاري فيوزها یا جعبه فيوز خودداري نماييد.
توجه
پيش از تعويض فيوز
در صورتي که سيستم بار بيش از حد دارد ،در اولین فرصت ممکن براي شناسایی ،تعمير سیستم به نمايندگي مجاز
تويوتا مراجعه نماييد.
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المپ چراغ ها
المپ چراغ هاي زير را خودتان میتوانید تعويض نماييد .ميزان سختي تعويض بسته به المپ متفاوت است.
از آنجا که خطر صدمه ديدن قطعات وجود دارد ،توصيه مي شود تعويض توسط نمايندگي مجاز تويوتا
انجام گردد.
آمادگي براي تعويض المپ چراغ
ولتاژ المپ چراغ هاييکه ميخواهيد تعويض شوند را کنترل نماييد f( .صفحه )697
موقعیت المپ ها
جلو

6
نگهداری و مراقبت

چراغ نور پايين جلو (المپ هالوژن)
چراغ نور باالي جلو
چراغ کوچک جلو(خودروهای فاقد چراغ روشنایی روز)
چراغ راهنماي جلو
چراغ مه شکن جلو (درصورت مجهز بودن)
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عقب

چراغ عقب
چراغ دنده عقب
چراغ راهنماي عقب
چراغ ترمز  /عقب
چراغ پالک راهنمايي و رانندگي
چراغ مه شکن عقب (درصورت مجهز بودن)
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تعویض المپ چراغها
چراغ نور پايين جلو (نوع هالوژني)
1

فقط سمت راست :بست نگهدارنده را پیاده کرده و
سپس لوله ورودی مخزن شیشه شوی را پیاده نمایید.

کانکتور را جدا کرده و درپوش را درخالف جهت حرکت
عقربههای ساعت بچرخانید.

2

6

4

پایه المپ را درخالف جهت حرکت عقربههای ساعت
بچرخانید.

نگهداری و مراقبت

3

حین کشیدن ضامن قفل ،کانکتور را بیرون بکشید.
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5

المپ چراغ جدید را تعویض نمایید.
سه زبانه روی المپ چراغ را با پایه همراستا کرده و آن را جا
بزنید و درجهت حرکت عقربههای ساعت بچرخانیدو محکم
نمایید.

کانکتور را وصل نمایید.
پس از نصب کانکتور ،پایه المپ را به آرامی حرکت دهید و
محکم بودن آن را کنترل و بررسی نمایید.

6

7

8

کانکتور را وصل کرده و درپوش را نصب نمایید.
پیش از نصب درپوش ،چراغهای نور پایین جلو را یک بار
روشن کرده و به طور چشمی کنترل نمایید که هیچ نوری
ازمحل پایه نگهدارنده به بیرون نمیتابد.

فقط سمت راست  :لوله ورودي مخزن شيشه شوي را با استفاده از بست جا بزنيد.
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چراغهای نور باالی جلو
 1فقط سمت راست :بست نگهدارنده را پیاده کرده و سپس لوله ورودی مخزن شیشه شوی را جدا نمایید.
( fصفحه )۵۸۹
 2پایه المپ را درخالف حرکت عقربههای ساعت بچرخانید.

3

حین فشار دادن ضامن قفل ،کانکتور را جدا نمایید.

6
نگهداری و مراقبت

4

پ چراغ را تعویض کرده و پایه المپ را نصب نمایید.
الم 
سه زبانه روی المپ چراغ را با پایه نگهدارنده همراستا کرده و آن
را جا بزنید.
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5

پایه المپ را چرخانده و محکم نمایید.
پایه المپ را آهسته تکان داده و محکم بودن آن را کنترل
نمایید .چراغهای جلو را یکبار روشن کرده و به طور چشمی
کنترل نمایید که نوری از محل پایه نگهدارنده به بیرون نمیتابد.

 6فقط سمت راست :لوله ورودي مخزن شيشه شوي را با استفاده از بست جا بزنيد.
چراغهای کوچک جلو (خودروهای فاقد چراغهای روشنایی روز)
 1پایه المپ را درجهت خالف حرکت عقربههای ساعت
بچرخانید.

2

المپ چراغ را پیاده کنید.

3

برای نصب کردن عکس مراحل فوق عمل نمایید.
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چراغهای راهنمای جلو
 1پایه المپ را درجهت خالف حرکت عقربههای ساعت
بچرخانید.

2

المپ چراغ را پیاده کنید.

3

برای نصب کردن عکس مراحل فوق عمل نمایید.

6
نگهداری و مراقبت
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چراغ مه شکن جلو(درصورت مجهز بودن)
 1غربیلک فرمان را به سمت مخالف المپ تعویض شده
بچرخانید.
تا فضای کافی برای حرکت داشته باشد.
درصورت تعویض المپ چراغ سمت راست ،غربیلک فرمان
را به سمت چپ بچرخانید ،و درصورت تعویض المپ چراغ
سمت چپ ،غربیلک فرمان را به سمت راست بچرخانید.

2

بست الیه گلگیر را پیاده کرده و الیه گلگیر را باز نمایید.

3

درصورت فشار دادن ضامن قفل ،کانکتور را باز نمایید.

4

پایه المپ را در خالف جهت حرکت عقربههای ساعت
بچرخانید.
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المپ جدید چراغ را سوار کنید.
سه زبانه روی المپ چراغ را با پایه نگهدارنده همراستا کرده
و جابزنید .سپس آن را در جهت حرکت عقربههای ساعت
بچرخانیدو محکم نمایید.

5

6

7

کانکتور را متصل کنید.
پس از اتصال کانکتور ،پایه المپ را به آرامی حرکت داده
و محکم بودن آن را بررسی نمایید ،چراغهای مه شکن را
یکبار روشن کرده و به طور چشمی کنترل نمایید که نوری
از محل پایه نگهدارنده به بیرون نمیتابد.

نگهداری و مراقبت

الیه گلگیر را مجدد سوار کرده و بستها را نصب کنید.
بست را جازده و بچرخانید تا قفل شود.

6
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چراغهای عقب /ترمز و چراغهای راهنمای عقب
 1درب پشتی را باز کرده و پیچها را باز نمایید و مجموعه
المپ را با کشیدن آن به سمت عقب از سمت عقب خودرو
پیاده نمایید.

 2پایه المپ را درخالف جهت حرکت عقربههای ساعت بچرخانید.
چراغهای راهنمای عقب
			
چراغهای عقب  /ترمز

 3المپ چراغ را پیاده نمایید.
			
چراغهای عقب  /ترمز

4

برای نصب کردن عکس مراحل فوق عمل نمایید.

چراغهای راهنمای عقب
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چراغهای عقب و چراغهای دنده عقب
 1درب پشتی را باز کرده و پوشش راجدا نمایید.
برای جلوگیری از صدمه زدن به خودرو ،سرپیچ گوشتی را
با پارچه بپوشانید.

 2پایه المپ را درخالف جهت حرکت عقربههای ساعت بچرخانید.
چراغهای دنده عقب
			
چراغهای عقب

6

4

برای نصب کردن عکس مراحل فوق عمل نمایید.

چراغهای دنده عقب

نگهداری و مراقبت

 3المپ چراغ را پیاده نمایید
			
چراغهای عقب
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چراغهای پالک راهنمایی و رانندگی
 1درب پشتی را باز کنید و پوشش را خارج نمایید.
برای جلوگیری از صدمه دیدن خودرو ،سرپیچ گوشتی را
با پارچه بپوشانید.

 2پایه المپ را درخالف جهت حرکت عقربههای ساعت بچرخانید.
سمت راست
		
سمت چپ

3

4

المپ چراغ را پیاده نمایید

برای نصب کردن عکس مراحل فوق عمل نمایید.
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چراغهای مه شکن عقب (درصورت مجهز بودن)
 1پایه المپ را درخالف حرکت عقربههای ساعت بچرخانید.

2

المپ چراغ را پیاده نمایید.

6
نگهداری و مراقبت

3

برای نصب کردن عکس مراحل فوق عمل نمایید.
پس از نصب پایه المپ ،از محکم نصب شدن پوشش
الستیکی مطمئن شوید.
پوشش
الستیکی
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تعويض المپ هاي زير
اگرهرکدام از المپهاي زير سوخت ،براي تعويض آنها به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
المپ چراغ هاي نور پايين (چراغهای جلو خالی از شارژ)
المپ چراغ های کوچک جلو /چراغ هاي روشن در روز (درصورت مجهز بودن)
المپ چراغهاي راهنمای جانبي
المپ چراغهاي ترمز سوم
پس از جابجا کردن لوله ورودی مخزن شیشه شوی
پس از تعویض المپها ،لوله ورودی مخزن شیشه شوی را به
موقعیت اصلی خود با استفاده از بست باز گردانید.
جازدن
فشار دادن

چراغهای جلو خالی از شارژ (درصورت مجهز بودن)
اگر ولتاژ به اندازه کافی به المپهای خالی از شارژ اعمال نشود ،المپها ممکن است روشن نشوند ،یا ممکن است
موقتاً خاموش گردد .درصورت باز گرداندن ولتاژ المپ به حالت عادی ،المپهای خالی از شارژ روشن خواهد شد.
چراغهای LED
چراغهای کوچک جلو /چراغهای روشنایی روز (درصورت مجهز بودن) ،چراغهای راهنمای جانبی و چراغ ترمز سوم
دارای المپهای  LEDهستند .اگر المپهای  LEDبسوزند برای تعویض آنها باید به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه
نمایید.
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رطوبت جمع شده داخل قاب چراغ
اندکی رطوبت جمع شده داخل قاب چراغ هاي جلو بيانگر نقص نيست.
براي اطالع از جزئيات در موقعیتهای زير با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد :
قطرات بزرگ جمع شده داخل قاب چراغ
آب جمع شده درون چراغ هاي جلو

هشدار
تعويض المپ چراغ ها

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

المپ چراغها و قطعات نگهدارنده آنها را محکم نمایید .عدم توجه به این مورد میتواند منجر به صدمه دیدن در اثر
داغ شدن ،آتشسوزی یا ورود آب به چراغ جلو گردد که ممکن است منجر به صدمه دیدن چراغهای جلو یا جمع
شدن رطوبت در قاب چراغها شود.
درصورت روشن کردن چراغهای جلو و پس از مدت کوتاهی
آنها خاموش میشوند .قطعات فلزی در قسمت عقب مجموعه
چراغ جلو بسیار داغ میباشد .جهت جلوگیری از سوختگی ،از
دست زدن به این قطعات فلزی خودداری نمایید تا زمانی که از
سرد شدن آنها مطمئن شوید.

قطعات فلزی

نگهداری و مراقبت

خودروهای مجهز به چراغهای جلوی خالی از شارژ:

6
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هشدار
چراغهای جلو خالی از شارژ (درصورت مجهز بودن)

پیش از تعویض چراغهای جلو خالی از شارژ (شامل المپ چراغها) با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.

درصورت روشن بودن چراغهای جلو ،از دست زدن به سوکت ولتاژ باالی چراغهای جلوخالی از شارژ خودداری نمایید.
ولتاژ بسیار باال  30000 Vخالی خواهد شد و درصورت شوک الکتریکی باعث آسیبهای جسمی جدی یا مرگ میشود.
هرگز اقدام به جدا کردن یا تعمیر المپ چراغهای جلو ،کانکتورها ،مدار منبع تغذیه برق یا قطعات مربوطه نکنید.
درغیراین صورت منجر به شوک الکتریکی و درنتیجه آسیبهای جسمی جدی یا مرگ میشود.

برای جلوگیری از صدمه یا آتشسوزی

مطمئن شوید که المپها محکم قرارداده شده و قفل شدهاند.

قبل از سوار کردن المپ برای جلوگیری از صدمه دیدن در اثر گرما ،مقدار توان (وات) المپ را بررسی نمایید.
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چراغ هاي فالشر (احتیاط)
حین توقف اضطراری خودرو در جاده به دلیل نقص و غیره ،چراغهای فالشر به رانندگان دیگر هشدار
میدهند.
دکمه را فشاردهيد.
تمام چراغ هاي راهنما چشمک خواهند زد.
براي خاموش کردن چراغ ها راهنما ،دکمه را يکبار ديگر
فشار دهيد.

چراغ هاي فالشر (احتیاط)
درصورت خاموش بودن موتور استفاده طوالنی مدت از چراغهای فالشر منجربه خالی شدن باتری میشود.

. 7-1اطالعات مهم

605

موقعيت اضطراري
اضطراري
خودرو در
توقف مواقع
خودرو در
توقفلزوم
لزومصورت
در
نماييد.
روشزيرزيرمتوقف
خودرو رابهبهروش
نیست ،خودرو را
عاديعادي ،
صورت
خودرو به
توقفتوقف
امکانامکان
همانند عدم
مواقع اضطراري
در مواقع
فقط در
فقط
نماييد :
متوقف
صورت
خودرو به
اضطراري وقتی
 1هردو پا را محکم بر روي پدال ترمز قرار داده و فشاردهيد.

با اين تصور که نيروي مورد نياز براي توقف خودرو افزايش پيدا مي کند ،از پمپ کردن (پا زدن) مکرر پدال ترمز
خودداري نماييد.

 2دنده را در حالت خالص  Nقرار دهيد.

اگر دنده در حالت خالص  Nقرار گرفت

 3پس از کاهش سرعت ،خودرو را در مکاني امن متوقف نماييد.
 4موتور را خاموش کنيد.
اگر دنده در حالت خالص  Nقرار نمي گيرد.

 3به فشاردادن پدال ترمز با هر دو پا ادامه دهيد تا سرعت خودرو تا جاي ممکن کاهش يابد.
 4خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند :با قراردادن
سوئيچ در وضعيت تجهيزات جانبي " ،"ACCموتور را خاموش
نماييد.

۷

به مدت  2ثانیه یا بیش تر فشار داده و نگه دارید ،یا  3بار
یا بیش تر کوتاه فشار دهید.

 6خودرو را در مکاني ايمن کنار جاده متوقف نماييد.

عملکرد در مواقع اضطراری

 5خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند  :براي
توقف موتور ،سوئيچ موتور را به مدت  2ثانيه متوالی يا بيشتر
فشار داده يا نگه داريد ،يا  3بار يا بيشتر به مدت کوتاه
فشار دهيد.
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هشدار
اگر حين رانندگي بايد موتور را خاموش نماييد

نيروي کمکي ترمز و غربيلک فرمان از دست خواهد رفت و در نتيجه پدال ترمز بايد محکمتر فشارداده شده و
چرخاندن غربيلک فرمان سنگين تر مي شود .پيش از خاموش کردن موتور  ،تا جاي ممکن سرعت خودرو را کاهش
دهيد.

خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند :هرگز سوئيچ را از قفل فرمان خارج نکنيد ،در اين صورت غربيلک
فرمان قفل مي شود.
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در صورت لزوم بکسل شدن خودرو
اگر بکسل نمودن ضروري است ،توصيه مي شود خودرو را توسط نمايندگي مجاز تويوتا يا شرکت هاي
بکسل معتبر و با استفاده از کاميونت بلند کننده يا کاميونت تخت بکسل نماييد.
از زنجير ايمني براي بکسل استفاده کرده و تمامي قوانين محلي را رعايت نماييد.
مدلهاي  :2WDدر صورت بکسل نمودن خودرو با استفاده از کاميونت بلند کننده از سمت جلو ،بايد چرخهاي
عقب خودرو و اکسل هاي آن در موقعیت مناسبی قرار داشته باشند درصورت صدمه دیدن چرخهای عقب یا
اکسلهای خودرو از کامیونت تخت یا کفی چرخدار استفاده نمایید f(.صفحه)۶۱۱ ،608
مدل هاي  :4WDدر صورت بکسل نمودن خودرو با کاميونت بلند کننده ،از کفي چرخ دار استفاده نماييد.
( fصفحه)۶۱۱ ،608
شرايطي که الزم است پيش از بکسل کردن با نمايندگي هاي مجاز تماس بگيريد.
موارد زير مي تواند بيانگر وجود مشکل در گيربکس باشد .پيش از بکسل با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
موتور روشن است ،اما خودرو حرکت نمي کند.
خودرو صداي غير عادي میدهد.
بکسل کردن با استفاده از کاميونت جرثقيلي
براي جلوگيري از صدمه ديدن بدنه خودرو ،براي بکسل کردن از
کاميونت جرثقيلي استفاده نکنيد.

۷
عملکرد در مواقع اضطراری
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بکسل کردن با استفاده از کاميون بلند کننده چرخ ها
از سمت جلو (مدلهاي )2WD

ترمز دستی را آزاد نمایید.
از سمت عقب

از کفي چرخ دار در زير چرخ هاي جلو استفاده نماييد.

از سمت جلو (مدلهاي )4WD

از کفی چرخدار در زیر چرخهای عقب استفاده
نمایید.
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استفاده از کاميونت تخت
در صورتي که از زنجير يا کابل براي نگه داشتن خودرو استفاده
ميکنيد ،زاويه هاشور خورده تصویر بايد  45باشد.
از سفت کردن بيش از حد خودداري نماييد .در غير اين صورت
خودرو صدمه ميبيند.

بکسل اضطراري
اگر در شرايط اضطراري کاميونت مخصوص بکسل در دسترس نيست ،خودرو را مي توان به صورت موقت با استفاده
از کابل يا زنجير متصل به قالب در مواقع اضطراري بکسل نمود .اين کار فقط روي سطح سفت جاده و با سرعت کم
( 80 km )50 milesامکان پذير است.
راننده بايد در پشت فرمان نشسته ،فرمان داده و ترمز بگيرد  .چرخ هاي خودرو  ،بخش انتقال نيرو ،اکسل ها ،فرمان
و ترمزها بايد در شرايط مناسبي قرار داشته باشند.

۷
عملکرد در مواقع اضطراری
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روش هاي بکسل کردن در مواقع اضطراري
 1قالب بکسل را بيرون آوريد f( .صفحه)644

 2با استفاده از پيچ گوشتي تخت درپوش بکسل را پياده نماييد.
مطابق شکل ،جهت محافظت از بدنه خودرو ،بين پيچ گوشتي
و بدنه خودرو از يک تکه پارچه استفاده نماييد.

 3قالب بکسل را در سوراخ جازده و با دست آن را محکم نماييد.

 4با استفاده از آچار چرخ يا ميله فلزي سخت ،قالب را محکم
نماييد.

 5کابل يا زنجير را به قالب بکسل محکم متصل نماييد.
از صدمه ديدن بدنه خودرو جلوگيري نماييد.

 6در خودرويي که قرار است بکسل شود قرار بگيرید و موتور را روشن نماييد .اگر موتور روشن نشود ،سوئيچ

موتور را در موقعيت روشن "( "ONخودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند) يا روشن IGNITION ON
(خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند) قرار دهيد.

 7دسته دنده را در موقعيت دنده خالص ( )Nقرار داده و ترمز دستي را آزاد نماييد .در صورت جازده نشدن دسته
دنده به صفحه  659مراجعه نماييد.

 .7-2اقدامات الزم در مواقع اضطراری 611
در صورت بکسل کردن
در صورتي که موتور کار نمي کند ،نيروي کمکي فرمان و ترمزها فعال نمي باشد ،و فرمان گيري و عملکرد ترمزها
مشکل تر مي شود.
آچار چرخ
آچار چرخ در محفظه بار قرار دارد f( .صفحه)۶۴۴

هشدار
پيشگيري هاي زير را در نظر بگيريد:
عدم توجه به اين موارد مي تواند منجر به صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.
در صورت بکسل کردن خودرو

مدل هاي  :2WDبراي انتقال خودرو ،از باال آوردن چرخهاي جلو يا
باال آوردن چهارچرخ خودرو از روي زمين اطمينان حاصل نماييد.
در صورت بکسل خودرو با چرخهاي جلو در تماس با زمين ممکن
است ،بخش انتقال نيرو و قطعات مربوطه صدمه ببينند.

مدلهاي :4WD
۷
عملکرد در مواقع اضطراری

براي انتقال خودرو ،از بلند شدن چهارچرخ خودرو از روي زمين
مطمئن شويد .در صورت بکسل خودرو با چرخ هاي در تماس با
زمين ،ممکن است بخش انتقال نيرو و قطعات مربوطه صدمه ديده
و خودرو از روي کاميون پايين بيفتد.
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هشدار
در صورت بکسل کردن

در صورت استفاده از کابل يا زنجير براي بکسل کردن ،از شروع به حرکت ناگهاني و غيره خودداري نماييد .زيرا فشار
زيادي را بر قالب بکسل ،کابل يا زنجيرها وارد مي کند .ممکن است قالب بکسل ،کابل يا زنجيرها صدمه ببيند ،و ممکن
است قطعات جدا شده به افراد برخورد کرده و منجر به آسيبهاي جدي شود.
از قرار دادن سوئيچ موتور در موقعيت "( "LOCKخودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند) يا خاموش ()OFF
(خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند) خودداري نماييد.
اين امکان وجود دارد که غربيلک فرمان قفل شده و حرکت نکند.
نصب قالب بکسل در خودرو

از نصب کردن قالب بکسل به طور محکم مطمئن شويد.

در صورتيکه قالب بکسل را به طور محکم نصب نکنيد ،ممکن است حين بکسل کردن شل شود.
توجه
جلوگيري از صدمه ديدن خودرو حين بکسل با استفاده از کاميونت بلندکننده چرخ ها
از وجود فاصله کافي با زمين در سمت ديگر خودروي باال رفته اطمينان حاصل نماييد .بدون فاصله کافي ،ممکن
است عقب خودرو به شدت صدمه ببيند.
جلوگيري از صدمه ديدن خودرو حين بکسل نمودن با استفاده از کامیونت جرثقیلی
از بکسل نمودن با استفاده از کامیونت جرثقیلی ،از سمت جلو يا عقب خودداري نماييد.
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در صورت بروز مشکل
ال خودرو نياز به تنظيم يا تعمير دارد .با نمايندگي مجاز
در صورتي که متوجه عالئم زير شديد ،احتما ً
تويوتا تماس بگیرید.
عالئم قابل مشاهده
نشتي مايع از زير خودرو
(چکیدن آب از سیستم تهویه هوای مطبوع پس از استفاده عادي است)
الستيک ها بدون باد به نظر مي رسند يا سايش آج الستيک ناهموار است
چراغ اخطار باال بودن دماي مايع خنک کننده موتور روشن است.

عالئم قابل شنيدن

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

عالئم عملکردي

موتور خاموش مي کند ،درجا مي زند يا بد عمل مي کند.
کاهش شديد قدرت
حين ترمزگيري خودرو به يک طرف کشيده مي شود.
حين رانندگي روي جاده صاف خودرو به يک طرف کشيده مي شود.
ازدست دادن قدرت ترمز ،حالت اسفنجي ترمز ،رسيدن پدال به کف خودرو
۷
عملکرد در مواقع اضطراری
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سيستم قطع پمپ سوخت (فقط موتورهاي بنزيني)
براي کاهش احتمال نشتي سوخت حين خاموش شدن موتور يا زماني که کیسه هوا بر اثر تصادف باز شده اند ،پمپ
سوخت خاموش شده و سوخت را توزیع نميکند.
براي استارت زدن موتور پس از فعال شدن سيستم مراحل زير را دنبال نماييد.
خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند
 1سوئيچ موتور را در وضعيت تجهيزات جانبي " "ACCيا قفل " "LOCKقرار دهيد
 2موتور را استارت بزنيد
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند
 1سوئيچ موتور را در وضعيت تجهيزات جانبي " "ACCESSORYقرار دهيد يا خاموش نماييد.
 2موتور را استارت بزنيد.
توجه
پيش از استارت زدن موتور
زمین زیر خودرو را بازرسی نمایید.
اگر زیر خودرو متوجه نشتی سوخت شدید ،سيستم سوخت صدمه ديده و بايد تعمير شود .از استارت زدن مجدد
موتور خودداري نماييد.
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در صورت روشن شدن چراغ اخطار يا به صدا درآمدن آژیر هشدار
اگر هر کدام از چراغ های اخطار روشن شده است ،آرام مراحل زیر را انجام دهید .اگر چراغ روشن شده یا
چشمک می زند ،پس از آن خاموش می شود ،لزوم ًا بیانگر نقص فنی سیستم نیست .با این وجود ،اگر این
اتفاق مجددا ً رخ داد ،برای کنترل خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
خودرو را بالفاصله متوقف کنيد .ممکن است ادامه رانندگي خطرناک باشد.
هشدارهاي زير وجود مشکل در سيستم ترمز را نشان مي دهد .بالفاصله خودرو را در مکان ايمني متوقف کرده و با
نمايندگي مجاز تويوتا تماس بگيريد.
چراغ اخطار

چراغ اخطار /جزئيات
چراغ اخطار سيستم ترمز (آژير اخطار)*

پايين بودن روغن ترمز
نقص فنی ترمز
زماني که ترمز دستي آزاد نشده باشد ،اين چراغ روشن ميشود .اگر پس از آزاد کردن کامل
ترمز دستي ،چراغ خاموش شد ،سیستم به طور عادي عمل ميکند.

* :آژیر اخطار درگیر بودن ترمز دستی:
آژير به صدا در ميآيد زماني که سرعت خودرو به ( 5km/h )3mphرسيده است.

۷
عملکرد در مواقع اضطراری
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خودرو را بالفاصله متوقف نماييد.

هشدارهاي زير امکان صدمه ديدن خودرو و بروز تصادف را نشان مي دهد .بالفاصله خودرو را در مکان امني
متوقف کرده و با نمايندگي مجاز تويوتا تماس بگيريد.
چراغ اخطار

چراغ اخطار /جزئيات

چراغ اخطار سيستم شارژ
اين چراغ بیانگر نقص فنی سيستم شارژ خودرو است.
چراغ اخطار پايين بودن روغن موتور
اين چراغ نشانگر خيلي کم بودن روغن موتور است.

بررسي خودرو توسط نمايندگي مجاز تويوتا
بي توجهي نسبت به بررسي علت هشدارهاي زير باعث عملکرد غيرعادي سيستم و بروز تصادف مي شود .جهت
بررسي خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
چراغ اخطار

چراغ اخطار /جزئيات

چراغ نشانگر نقص فنی
نشانگر نقص سيستم هاي زير است:
سيستم کنترل الکترونيک موتور
سيستم کنترل الکترونيک دریچه گاز
سيستم کنترل الکترونیک گيربکس اتوماتيک (درصورت مجهز بودن)
چراغ اخطار سيستم کیسه هوا
بيانگر نقص فنی در سيستم هاي زير است:
سيستم کیسه هوا؛ یا
سيستم پيش کشنده کمربندايمني
چراغ اخطار سيستم ترمز
بيانگر نقص فنی در سيستم هاي زير است:
سيستم  ABSیا
سيستم ترمز کمکي
چراغ اخطار سيستم فرمان برقی (آژیر اخطار)
بيانگر نقص فنی در سيستم ( ESPسیستم فرمان با نیروی کمکی برقی) است.
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چراغ اخطار

چراغ اخطار /جزئيات
نشانگر لغزش (درصورت مجهز بودن)
بيانگر نقص فنی در سيستم هاي زير است :
سيستم VSC
سيستم TRC
عملکرد AUTO LSD
سيستم کنترل کمکي شروع حرکت در سربااليي ،يا
سيستم کنترل کمکي حرکت در سرازيري
زماني که سيستم TRC ،VSCيا سيستم کنترل کمکي شروع حرکت در سربااليي در حال
عملکرد است ،چراغ چشمک مي زند.
چراغ اخطار سيستم تنظيم اتوماتيک نور چراغ هاي جلو (در صورت مجهز بودن)
بيانگر نقص فنی در سيستم تنظيم اتوماتيک نور چراغ هاي جلو است
چراغ اخطار دماي روغن گيربکس اتوماتيک (در صورت مجهز بودن)
در صورت روشن شدن اين چراغ ،بيانگر دماي بسيار باالي روغن گيربکس اتوماتيک است.
چراغ اخطار ( BSMدر صورت مجهز بودن)
بيانگر نقص فني در سيستم نشانگر نقطه کور است.

چراغ نشانگر کروز کنترل (در صورت مجهز بودن)
(زردرنگروشنمیشود) بيانگر نقص فنی در سيستم کروز کنترل است.

نشانگر سنسور کمکي پارک تويوتا (آژير اخطار)* (در صورت مجهز بودن)
(چشمک میزند ).بيانگر نقص فني در سنسور کمکي پارک تويوتا است.
*  :پس از چشمک زدن نشانگر سنسور نقص فني ،نشانگرهاي گوشه و وسط چشمک زده و در صورت شنيده شدن
صداي آژير به مدت  7ثانيه ،نشانگرهاي خودرو خاموش مي شوند.

عملکرد در مواقع اضطراری

(به مدت  15ثانیه زرد
رنگ چشمک میزند).

چراغ نشانگر سيستم ورود و استارت هوشمند (در صورت مجهز بودن)
بيانگر نقص فنی در سيستم ورود و استارت هوشمند است

۷
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راهکارها را دنبال نمایید.
پس از انجام راهکارها ،خاموش شدن چراغ اخطار را کنترل نمایید.
چراغ اخطار

چراغ اخطار /جزئیات

روش اصالح

چراغ اخطار باز بودن درب (آژير اخطار)*1

بسته شدن تمام دربها
را کنترل نماييد.

چراغ يادآور کمربند ايمني (آژير اخطار)*2

بستن کمربند ایمنی.
در صورت وجود فردي
در صندلي سرنشين
جلو ،سرنشين جلو
بايد کمربند ايمني
خود را ببندد تا چراغ
اخطار (آژير اخطار)
خاموش گردد.

بيانگر بسته شدن کامل درب ها است.

به راننده و  /يا سرنشين جلو بستن کمربند ايمني را يادآوري ميکند.

چراغ هاي يادآوري کمربند ايمني سرنشينان عقب*( 2در صورت بستن کمربند ایمنی
مجهز بودن)
(روی پنل وسط) به سرنشينان عقب بستن کمربند ايمني را يادآوري مي کند.
چراغ اخطار پایین بودن بنزین
خودرو را مجدد
بيانگر باقي ماندن حدود ) 9.0 L (2.4 gal. 2.0 Imp. gal.يا کمتر سوختگیری نمایید.
سوخت در مخزن است.

(قرمز رنگ)

چراغ اخطار باال بودن دمای مايع خنک کننده موتور
اين چراغ نشانگر جوش آوردن موتور است

 fصفحه6۷۱

چراغ اخطار سرعت (آژیر اخطار)*(3فقط کشورهای )4*GCC
سرعت خودرو به( 120 km/h )75mphیا بیش تر رسیده است.

سرعت خودرو را
کاهش دهید.
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چراغ اخطار

چراغ اخطار /جزئیات  /عملکردها

روش اصالح

چراغ اخطار فشار باد الستيک (در صورت مجهز بودن)
در صورت روشن شدن چراغ:
فشار باد پايين الستيک
مانند:
داليل معمولی( fصفحه )624
پنچر شدن الستيک ( fصفحه )644

فشار باد الستيکها را در سطح
توصيهشدهتنظيمنماييد.
پس از چند دقيقه چراغ
اخطار خاموش ميگردد .در
مواردي که با وجود تنظيم
فشار باد الستيک ها ،اين
چراغ خاموش نشود .جهت
بررسيسيستمبهنمايندگي
مجاز تويوتا مراجعه نماييد.

پس از چشمک زدن به مدت  1دقيقه ،چراغ روشن مي گردد:
بيانگر نقص فني در سيستم اخطار فشار باد الستيک است.

جهت بررسي سيستم به
نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه
نماييد.

چراغ اخطار سيستم کنترل ديناميک گشتاور ( 4WDدر
صورت مجهز بودن)
چشمک زدن چراغ:
سيستم تحت فشار بيش از اندازه است و چرخ هاي جلو به طور
اتوماتيک درگير مي گردد.

جهت بررسي سيستم به
نمايندگي مجاز تويوتا
مراجعه نماييد.

نشانگر سنسور کمکي پارک تويوتا (آژير اخطار)*( 5در سنسورها را تميز نماييد.
صورت مجهز بودن)
بيانگر پوشيده شدن با يخ يا کثيف شدن سنسور کمکي پارک
تويوتا است.

۷
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روشن شدن چراغ:
بيانگر نقص فني در سيستم کنترل دینامیک گشتاور  4WDاست.

سرعت را کم کرده يا
خودرو را متوقف نماييد .تا
چشمک زدن چراغ متوقف
گردد( .موتور را خاموش
نکنید).
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* : 1آژير اخطار باز بودن درب ها
زماني که سرعت خودرو به  )3mph( 5km/hیا بیشرت برسد و باز بودن يک يا چند درب ،آژير به صدا در مي آيد.
* : 2آژير اخطار کمربند ايمني راننده و سرنشين:
مخصوص کشورهاي  : 4* GCCعراق ،اردن ،لبنان ،ليبي* ، 6سودان* ، 6سوريه و يمن
آژير هشدار کمربند ايمني راننده به صدا در مي آيد تا به راننده هشدار دهد که کمربند وي بسته نشده است .پس
از قرار گرفتن سوئيچ موتور در موقعيت روشن "( "ONخودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند) يا روشن
"( "IGNITION ONخودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند) ،آژير به مدت  6ثانيه به صدا در مي آيد.
اگر سرعت خودرو به  )12mph( 20km/hبرسد ،آژير يک بار به صدا در مي آيد .اگر پس از  30ثانيه کمربند ايمني
هنوز بسته نشده باشد ،آژير با فواصل  10ثانيه اي به صدا در مي آيد .سپس اگر کمربند ايمني هنوز بسته نشده
باشد ،آژير به مدت  20ثانيه با صداي متفاوتي شنيده خواهد شد.
آژير کمربند ايمني سرنشين جلو به صدا در مي آيد تا بسته نشدن کمربند را به سرنشين جلو يادآوري کند .اگر
سرعت خودرو به  )12mph( 20km/hبرسد ،آژير يک بار به صدا در مي آيد .اگر پس از  30ثانيه کمربند ايمني هنوز
بسته نشده باشد ،آژير با فواصل  10ثانيه اي به صدا در مي آيد .سپس اگر کمربند ايمني هنوز بسته نشده باشد ،آژير
به مدت  20ثانيه با صداي متفاوتي شنيده خواهد شد.
6
*
6
به جز کشورهاي  ، 4* GCCعراق ،اردن ،لبنان ،ليبي *  ،سودان  ،سوريه و يمن
آژیر کمربند ایمنی راننده /کمربند ایمنی و سرنشین جلو :آژیر کمربند ایمنی راننده و /یا کمربند ایمنی راننده و
سرنشین جلو به صدا درمی آید ،بسته نشدن کمربند ایمنی آنها را نشان می دهد .پس از رسیدن سرعت خودرو به
حداقل[ 20 km/h ]12mphآژیر به مدت  30ثانیه به صدا درمی آید .سپس اگر کمربند بسته نشود ،آژیر با صدای
متفاوتی به مدت  90ثانیه به صدا درمی آید.
 :*3اگر سرعت خودرو به  )75mph(120km/hيا بيشتر برسد ،آژير اخطار سرعت به صدا درمي آيد و پس از  6ثانيه
يا اگر با سرعت کمتر از  )75mph(120km/hرانندگي نماييد ،صداي آژير متوقف خواهد شد.
 :*4عربستان سعودي ،کشور پادشاهي عمان ،بحرين ،امارات متحده عربي ،قطر ،کويت
 :*5پس از روشن شدن نشانگر وجود نقص فني در سنسور ،نشانگرهاي گوشه و وسط روشن شده يا روشن باقي
ميمانند .و در صورت به صدا در آمدن صداي آژير به مدت  7ثانيه ،اين نشانگرها خاموش مي گردند.
 :*6فقط خودروهاي مجهز به موتور 2AR – FE
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راهکارها را دنبال نمایید (خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند)
پس از انجام راهکارها ،خاموش شدن چراغ اخطار را کنترل نمایید.
آژیر داخلی

آژیر بیرونی

مداوم

مداوم

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند
حین قرار داشتن دنده در موقعیتی به جز پارک ،P
بدون خاموش کردن موتور ،سوئیچ الکترونیکی به
(به رنگ زرد
بیرون خودرو برده شده و درب راننده باز و بسته شده
چشمکمیزند)
است( .خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک)

یکبار

سه بار

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند
موتور را خاموش کرده
در صورت قرار داشتن دسته دنده در موقعيت پارک  Pو يا سوئیچ الکترونيکي
بدون خاموش کردن موتور ،سوئیچ الکترونيکي به بيرون را به داخل خودرو باز
(به رنگ زرد
گردانيد.
خودرو برده شده و درب راننده باز و بسته شده است.
چشمک می زند)
(خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک)

چراغ اخطار

چراغ اخطار /جزئیات

روش اصالح
قرار دادن دسته دنده
در موقعيت پارک P
آوردن سوئیچ
الکترونيکي به داخل
خودرو

۷
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آژیر داخلی

آژیر بیرونی

یکبار

سه بار

چراغ نشانگر سيستم ورود و استارت هوشمند
با قرار داشتن سوئيچ موتور در هر موقعيتي غير از
(به رنگ خاموش  offو قرار داشتن سوئیچ الکترونيکي  ،خارج از از محل قرار گرفتن سوئیچ
زرد چشمک محدوده شناسايي ،بسته و باز بودن يک درب را به غير الکترونيکي مطمئن شويد.
میزند) از درب سمت راننده را نشان ميدهد.

یکبار

(۵ثانیه )

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند
خودرو
بدون خاموش کردن موتور ،اقدام به خروج از
موتور را خاموش کرده
(به رنگ
و قفل کردن دربها حین همراه داشتن سوئیچ و دربها را مجدد قفل
زرد چشمک
نماييد.
الکترونیکی شده است.
میزند)

یکبار

-

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند
بیانگر عدم وجود سوئیچ الکترونیکی ،حین اقدام به
(به رنگ زرد
استارت زدن موتور است.
از محل قرار گرفتن سوئیچ
به مدت ۱۵
الکترونيکي مطمئن شويد.
ثانیه چشمک
میزند)

نه بار

-

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند
حین قرار نداشتن سوئیچ معمولی در خودرو ،اقدام به
از قرار داشتن سوئیچ
راندن خودرو شده است.
(به رنگ
الکترونيکي داخل خودرو
زرد چشمک
مطمئن شويد.
میزند)

مداوم

چراغ اخطار

چراغ اخطار /جزئیات

روش اصالح
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آژیر داخلی

آژیر بیرونی

یکبار

-

یکبار

-

یکبار

-

چراغ اخطار

چراغ اخطار /جزئیات

روش اصالح

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت
هوشمند
(به رنگ زرد بیانگر پایین بودن ولتاژ باتری سوئیچ الکترونیکی (fصفحه )۵۶۹
است
به مدت 15

باتري را تعويض
نماييد.

ثانیه چشمک
میزند)

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت
(به رنگ سبز به هوشمند
بیانگر باز نشدن قفل فرمان است.
مدت  15ثانیه

باز کردن قفل فرمان
(fصفحه )236

سریع چشمک
میزند)

(به رنگ زرد
به مدت 30
ثانیه چشمک
میزند)

چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت
حين فشار دادن
هوشمند
پدال ترمز  ،با سوئيچ
شده
باز
معمولی
سوئیچ
با
ها
ب
در
قفل
که
زمانی
الکترونيکی ،سوئيچ
و سپس سوئیچ موتور فشرده شده ،سوئیچ موتور را لمس کنيد.
الکترونیکی در خودرو شناسایی نشده است.
حتی پس از دوبار فشار دادن پشت سرهم
سوئیچ موتور ،سوئیچ الکترونیکی شناسایی
نشده است.

۷
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حسگر شناسایی سرنشین جلو ،یادآور کمربند ایمنی و آژیر اخطار
اگر روی صندلی سرنشین جلو ،بار قراردهید ،حسگر شناسایی سرنشین جلو ،حتی اگر سرنشین در صندلی نباشد،
میتواند منجر به چشمک زدن چراغ اخطار و به صدا درآمدن آژیر اخطار شود.
اگر حین رانندگی ،چراغ نشانگر نقص روشن شود
در صورتی که باک کام ً
ال خالی شود ،چراغ نشانگر نقص روشن میشود .اگر باک خالی است ،بالفاصله سوختگیری
نمایید .پس از چند کیلومتر رانندگی ،چراغ نشانگر نقص خاموش خواهد شد.
اگر چراغ نشانگر نقص خاموش نمیشود ،در اولین فرصت ممکن با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
چراغ اخطار سیستم فرمان برقی (آژیر اخطار)

زمانیکه شارژ باتری ناکافی است یا ولتاژ به صورت موقت افت کرده ،چراغ اخطار سیستم فرمان برقی
روشن میشود و ممکن است آژير اخطار به صدا درآيد.

چراغ هشدار فشار باد الستيک روشن شود (خودروهاي مجهز به سيستم هشدار فشار باد الستيک)
فشار باد الستيک را بررسي کرده و آن را در سطح توصيه شده تنظيم کنيد .با فشار دادن کليد صفر کردن سيستم
هشدار فشار باد الستيک ،اين چراغ هشدار خاموش نميشود.
ممکن است چراغ هشدار فشار باد الستيک به داليل معمولي روشن شود( .خودروهاي مجهز به سيستم
اخطار فشار باد الستيک)
ممکن است چراغ هشدار فشار باد الستيک به داليل معمولي مانند خارج شدن باد الستيک و تغيير فشار باد
الستيک به دليل دماي باال ،روشن شود .در اين صورت ،با تنظيم کردن فشار باد الستيک ،اين چراغ (پس از چند
دقيقه) خاموش ميگردد.
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۷
عملکرد در مواقع اضطراری

الستيک با چرخ زاپاس سایز کوچک تعويض ميگردد (خودروهاي مجهز به چرخ سایز کوچک و سيستم
هشدار فشار باد الستيک)
چرخ سایز کوچک مجهز به سوپاپ هشدار فشار باد الستيک و فرستنده نميباشد .در صورت پنچر شدن
الستيک ،حتي با وجود تعويض الستيک پنچر با چرخ زاپاس ،باز هم چراغ هشدار فشار باد الستيک خاموش
نميگردد .چرخ زاپاس را با الستيک استاندارد تعويض کرده و فشار باد الستيک را تنظيم نماييد .چراغ هشدار فشار
باد الستيک پس از چند دقيقه خاموش ميگردد.
در صورت غيرفعال شدن سيستم هشدار فشار باد الستيک
در شرايط زير سيستم هشدار فشار باد الستيک غيرفعال ميگردد:
(در صورت عادي شدن شرايط ،سيستم به درستي کار ميکند).
اگر الستيکها مجهز به سوپاپ هشدار فشار باد الستيک و فرستنده نباشد.
اگر کد  IDروي سوپاپ هشدار فشار باد الستيک و فرستنده در کامپيوتر هشدار فشار باد الستيک ثبت نشود.
يا بيشتر باشد.
اگر فشار باد الستيک  bar 73یا(500 kPa )5.1 kg f / cm2
در شرايط زير سيستم هشدار فشار باد الستيک غيرفعال مي گردد:
(در صورت عادي شدن شرايط ،سيستم به درستي کار مي کند).
وجود دستگاه هاي الکترونيکي يا نزديک بودن تجهيزاتي که از فرکانس راديويي مشابه اي استفاده مي کنند.
استفاده از دستگاه راديويي با فرکانس مشابه در خودرو
نصب برچسب رنگي روي شيشه که بر سيگنال هاي راديويي تاثير مي گذارد.
وجود برف و يخ بيش از اندازه روي خودرو ،به خصوص در اطراف چرخ ها يا حفره چرخ ها (گلگير)
استفاده از چرخ هاي غير اصلي تويوتا (حتي اگر از چرخ هاي اصلی تويوتا استفاده نماييد ،سيستم هشدار فشار
باد الستيک ممکن است با چند نوع الستيک به درستي کار نمي کند).
استفاده از زنجير چرخ
در صورتي که چراغ هشدار فشار باد الستيک به طور مداوم روشن باشد و بعد از يک دقيقه چشمک
بزند( .خودروهاي مجهز به سيستم هشدار فشار باد الستيک)
در صورت قرار داشتن سوئيچ موتور در موقعيت روشن "( "ONخودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند)
يا روشن ( IGNITION ONخودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند)  ،چراغ هشدار فشار باد الستيک
پس از يک دقيقه چشمک زدن ،روشن باقي مي ماند ،جهت بررسي سيستم به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
آژير اخطار
در برخی موارد ،ممکن است به دلیل سر و صدا یا صدای سیستم صوتی ،آژیر شنیده نشود.
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هشدار
اگر چراغهای اخطار سیستم ترمز و  ABSروشن بمانند.

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

ممکن است غربیلک فرمان به شدت سنگین شود.

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

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

ممکن است سيستم هشدار فشار باد الستيک بالفاصله فعال نشود.
توجه

از عملکرد صحيح سيستم هشدار فشار باد الستيک مطمئن شويد (خودروهاي مجهز به سيستم هشدار
فشار باد الستيک)

از نصب الستيکهاي مجهز به عالئم يا مشخصات متفاوت خودداري کنيد ،زيرا ممکن است سيستم هشدار فشار باد
الستيک بدرستي کار نکند.
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در صورت نمایش پیغام اخطار یا هشدار (فقط خودروهای مجهز به صفحه نمایش چند
منظوره تیپ )B
اگر پیغام اخطار بر روی صفحه نمایش چند منظوره نمایش داده شد ،خونسردی خود را حفظ
کرده و اقدامات زیر را انجام دهید:
چراغ اخطار اصلی
چراغ اخطار اصلی برای اعالم نمایش یک پیغام بر روی صفحه
نمایش چند منظوره نیز روشن شده یا چشمک میزند.

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

۷
عملکرد در مواقع اضطراری
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خودرو را بالفاصله متوقف نماييد.
آژير به صدا درآمده و پيغام هشداري روي صفحه نمايش چندمنظوره نشان داده ميشود.
هشدارهاي زير احتمال صدمه ديدن خودرو که منجر به تصادف ميشود را نشان ميدهد.
خودرو را در اسرع وقت در مکان امني متوقف کرده و با نمايندگي مجاز تويوتا تماس بگيريد.
پیغام اخطار

جزئیات  /عملکردها
بیانگر غيرعادي بودن فشار روغن موتور است.
اگر فشار روغن موتور خيلي پايين باشد ،چراغ اخطار روشن ميشود.

بیانگر گرم شدن بيش از حد سيستم  4WDميباشد.

(چشمک میزند)
(فقط مدلهای )4WD
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خودرو را بالفاصله بازرسي نماييد.
آژير به صدا در آمده و پيغام هشداري روي صفحه نمايش چندمنظوره نشان داده ميشود .بيتوجهي به عالئم هشدار
زير ممکن است منجر به عملکرد نادرست سيستم و در نتیجه بروز تصادف شود .جهت بازرسي خودرو به نمايندگي
مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
پیغام اخطار

جزئیات  /عملکردها
بیانگر نقص فني در سيستم  4WDاست.

(فقط مدلهاي )4WD

بیانگر نقص فنی در سیستم کروز کنترل است (در صورت مجهز
بودن)
دکمه روشن /خاموش " " ON-OFFرا یکبار فشار دهید تا سیستم
غیرفعال شود و دکمه را مجددا ً فشار دهید تا سیستم فعال شود.
(در صورت مجهز بودن)

(در صورت مجهز بودن)

بیانگر نقص فني در سيستم نور باالي اتوماتيک چراغ جلو است.

(در صورت مجهز بودن)

۷
عملکرد در مواقع اضطراری

بیانگر نقص فني در سيستم ( LDAرانندگي بين خطوط) است.
خودرو را در مکان ايمني متوقف کنيد .سوئيچ موتور را خاموش
کرده و سپس مجدد در موقعيت روشن  IGNITION ONقرار
دهيد تا سيستم  LDAمجدد تنظيم شود.
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پیغام اخطار

جزئیات  /عملکردها

بیانگر نقص فني نشانگر نقطه کور است.
(در صورت مجهز بودن)

بیانگر نقص فني در سيستم ورود و استارت هوشمند است.
(چشمک ميزند)
(در صورت مجهز بودن)
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راهکارها را دنبال کنيد.
آژير به صدا درآمده و پيغام هشدار روي صفحه نمايش چندمنظوره نشان داده ميشود.
پس از انجام راهکارها ،خاموش شدن پيغام هشدار را کنترل و بررسي نماييد.
پیغام اخطار

جزئیات  /عملکردها

روش اصالح

نشانگر بسته نشدن کامل يک يا چند
درب است.
سيستم همچنين دربهايي که کامل

بسته نشدهاند را نشان ميدهد .اگر
سرعت خودرو به )3mph( 5km/h

چشمک زده و آژير
برسد،
به صدا در ميآيد که نشان ميدهد ،از بسته شدن تمام دربها اطمینان
حاصل نمایید.
دربها هنوز به طور کامل بسته
نشدهاند.

۷

(چشمک میزند)
(درصورت مجهز بودن)

عملکرد در مواقع اضطراری

بیانگر عدم بسته شدن کامل سان روف
است (سوئیچ در موقعیت خاموش و درب
سمت راننده باز است)

سان روف را ببندید.

 .۷-2 632اقدامات الزم در مواقع اضطراری
پیغام اخطار

جزئیات  /عملکردها
بیانگر درگیر بودن ترمز دستی است
اگر سرعت خودرو به (5km/h )3mph
برسد،
چشمک زده و آژیر
به صدا در میآید تا نشان دهد که ترمز
دستی هنوز درگیر است.

(چشمک میزند)
(فقط مدلهای )4WD

ترمز دستي را آزاد کنيد.

براي ناپديد شدن پيغام هشدار،
بیانگر عملکرد نادرست سيستم  4WDسرعت خودرو را کاهش داده يا
خودرو را در مکان امني متوقف
است.
نماييد .در اين صورت موتور را
خاموش نکنيد.

سطح روغن موتور را بررسي
بیانگر پايين بودن سطح روغن
کرده و در صورت لزوم روغن
موتور است.
اضافه نماييد.
(فقط موتور ديزلي)

بیانگر تعويق در عملکرد( LDAرانندگي
بين خطوط) است.
دماي سنسور دوربين بيشتر از
پس از مدتي رانندگي ،سيستم
محدوده دماي عملکردي است.
 LDAرا مجدد تنظيم نماييد.
(در صورت مجهز بودن)
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پیغام اخطار

(در صورت مجهز بودن)

جزئیات  /عملکردها
به راننده هشدار ميدهد که خودرو
خارج از عالئم الين قرار دارد (در صورتي
که [ LDAرانندگي بين خطوط] فعال
ميباشد).
صداي آژير به طور مداوم شنيده
مي شود .در صورت منحرف شدن خودرو
از روي خط الين کناري ،اين نشانگر
چشمک ميزند.
نشان ميدهد که سنسورهاي نشانگر
نقطه کور يا محدوده اطراف سپرها کثيف
يا پوشيده از يخ است يا ولتاژ سنسور و
دماي محدوده اطراف سنسورها غيرعادي
شده است.

(در صورت مجهز بودن)

اطراف خودرو را کنترل و بررسي
کرده و با استفاده از فرمان گيري
ايمن ،به بين خطوط الين باز
گرديد.

سنسورها و محدوده اطراف روي
سپر را تميز نماييد .در صورت
خاموش نشدن پيغام هشدار
و چراغ هشدار ،با مراجعه به
نمايندگي مجاز تويوتا خودرو را
بررسي نماييد.

۷

چراغها را خاموش نماييد.

عملکرد در مواقع اضطراری

(چشمک مي زند)

خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت
هوشمند:
نشانگر اين است که حين قرار داشتن
سوئيچ موتور در موقعيت ""LOCKيا
 ACCو باز بودن درب سمت راننده،
چراغها روشن مانده است .خودروهاي
مجهز به سيستم ورود و استارت
هوشمند:
نشانگر اين است که حين قرار داشتن
سوئيچ موتور در موقعيت خاموش ()off
يا تجهيزات جانبي  ACCESSORYو باز
بودن درب سمت راننده ،چراغها روشن
مانده است.

روش اصالح
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پیغام اخطار

روش اصالح

جزئیات  /عملکردها

در مکان ايمني خودرو را متوقف

نشان دهنده دماي بسيار باالي روغن
گيربکس اتوماتيک است.

(در صورت مجهز بودن)

کنيد ،دسته دنده را در موقعيت P

قرار داده تا چراغ خاموش شود.
در صورت خاموش شدن چراغ،
مجدد خودرو را استارت بزنيد.
در صورت خاموش نشدن چراغ،
با نمايندگي مجاز تويوتا تماس
بگيريد.

نشان دهنده رسيدن مقدار آب جمع

آب را از فيلتر سوخت تخليه
شده در فيلتر سوخت به سطح مشخصی
نماييد f ( .صفحه)6۷۱

رسیده است.
(فقط موتور ديزلي)

سيستم ( LDAرانندگي بين خطوط – در صورت مجهز بودن)
در موارد زير ،حتي با انحراف خودرو از خط الين ،پيغام هشدار نمايش داده نمي شود.
در صورت انحراف از سرعت خودرو از محدوده عملکردي سيستم LDA
در صورت شناسايي نشدن خطوط الين
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راهکارها را دنبال کنيد.
پيغام هشدار روي صفحه نمايش چندمنظوره نشان داده ميشود.
پس از انجام راهکارها ،خاموش شدن پيغام هشدار را کنترل و بررسي نماييد.
پیغام اخطار

جزئیات  /عملکردها
بیانگر فرا رسيدن زمان تعويض
روغن موتور است.

(فقط موتور ديزلي)

این هشدار پس از تعويض روغن
موتور ،حدود ( 25000km)15000 miles
رانندگي نمایش داده می شود..
(در صورت صفر کردن تاريخ تعمير و
نگهداري ،اين نشانگر به درستي کار
مي کند).
بیانگر فرا رسيدن زمان تعويض روغن
موتور و فيلتر روغن است.

روغن موتور را کنترل و بررسي
کرده و در صورت لزوم تعويض
نماييد.
پس از تعويض روغن موتور،
سيستم تعويض روغن را مجدد
تنظيم نماييد f( .صفحه)535

روغن موتور و فيلتر روغن را
کنترل و بررسي کرده و  /يا
توسط نمايندگي مجاز تويوتا
تعويض نماييد .پس از تعويض
روغن موتور ،سيستم تعويض
روغن را مجدد تنظيم نماييد.
( fصفحه)535

۷
عملکرد در مواقع اضطراری

(فقط موتور ديزلي)

پس از تعويض روغن موتور ،وحدود
)19000miles(30000kmرانندگي نمایش
داده می شود .
(تاريخ تعمير و نگهداري روغن را صفر
نماييد).

روش اصالح
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نقص به وجود آمده را بالفاصله برطرف نماييد( .خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند)
پس از انجام دادن مراحل مشخص شده ،برای برطرف نمودن مشکل احتمالی ،خاموش شدن پيغام اخطار و چراغها
را کنترل نماييد.
آژیر داخلی آژیر بیرونی

یکبار

پیغام اخطار

جزئيات

روش اصالح

حین اقدام به استارت زدن حين وجود سوئيچ الکترونيکی
موتور ،سوئیچ الکترونیکی موتور را استارت بزنيد.
شناسایینشود.

(چشمک می زند)

حین قرار داشتن سوئیچ
موتور در هر حالتی بجز
خاموش ،سوئیچ الکترونیکی
از خودرو خارج شده و هر
کدام از دربها بجز درب
راننده باز و بسته شده است.

یکبار

 3بار
(چشمک می زند)

سوئيچ موتور را در موقعيت
حین قرار نداشتن سوئیچ خاموش قرار داده با کليد
الکترونیکی درون خودرو ،الکترونيک را به درون خودرو
دسته دنده را در موقعیت بازگردانيد.
( Pگیربکس با ضریب
دنده پیوسته یا گیربکس
اتوماتیک) یا دنده خالص
( Nگیربکس معمولی) قرار
داده و خاموش نبودن سوئیچ
موتور ،درب سمت راننده باز
و بسته شده است.
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آژیر داخلی آژیر بیرونی

پیغام اخطار

حین همراه داشتن سوئیچ سوئيچ را در حالت خاموش
الکترونیکی و قفل کردن تمام قرار دهيد و درب ها را مجددا ً
دربها ،بدون چرخاندن سوئیچ قفل کنيد.
موتور به وضعیت خاموش و قرار
داشتن دنده در موقعیت پارک
 ،Pاقدام به خروج از خودرو شده
است.

مداوم

یکبار

( 5ثانیه )

 9بار

-

جزئيات

روش اصالح

(به نوبت نمایش داده میشوند)
(چشمک میزند)

بدون قرار داشتن سوئیچ مطمئن شويد که سوئيچ
معمولی درون خودرو ،اقدام الکترونيکي درون خودرو
به راندن خودرو شده است .است.
(چشمک میزند)

حین قرار داشتن دنده در هر دسته دنده را در موقعيت
حالتی بجز پارک  ،Pبدون پارک  Pقرار دهيد.
مداوم

-

(چشمک میزند)
گیربکس اتوماتیک )

۷
عملکرد در مواقع اضطراری

(گیربکس با ضریب دنده پیوسته یا

چرخاندن سوئیچ به حالت
خاموش ،درب سمت راننده
باز شده است.
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آژیر داخلی آژیر بیرونی

مداوم

پیغام اخطار

مداوم
(به نوبت نمایش داده میشوند)

جزئیات

حین وجود نداشتن سوئیچ
الکترونیک درون خودرو و قرار
داشتن دنده در موقعیتی به جز
پارک  Pو خاموش نبودن موتور،
درب سمت راننده باز و بسته شده
است.

روش اصالح

دسته دنده را در موقعيت
پارک  Pقرار دهيد.
حين ورود به خودرو،
سوئيچ الکترونيکی را
همراه داشته باشيد.

(چشمک میزند)
(گیربکس با ضریب دنده پیوسته یا گیربکس
اتوماتیک)

یکبار

مداوم

( 5ثانیه )
(چشمک میزند)

یکبار

مداوم

( 5ثانیه )
(چشمک میزند)

حین قرار داشتن سوئیچ
الکترونیک درون خودرو ،اقدام
سوئيچ الکترونيکی را از
به قفل شدن دربها با استفاده
خودرو برداشته و دربها
از سیستم ورود و استارت
را مجدد قفل نماييد.
هوشمند شده است.
حین قرار داشتن سوئیچ
الکترونیکی درون خودرو ،اقدام
به قفل کردن یکی از دربهای
سوئيچ الکترونيکی را از
جلو از طریق باز کردن درب و
خودرو برداشته و دربها
قرار دادن دکمه قفل داخلی در
را مجدد قفل نماييد.
موقعیت قفل و سپس بستن
درب شده است.
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آژیر داخلی آژیر بیرونی

یکبار

-

پیغام اخطار

جزئیات

روش اصالح

حین بازکردن قفل دربها
با سوئیچ معمولی و سپس حين فشار دادن پدال
فشار دادن سوئیچ ،سوئیچ ترمز(گيربکس اتوماتيک
(گیربکس با ضریب دنده پیوسته یا الکترونیکی درون خودرو يا گيربکس با ضریب دنده
گیربکس اتوماتیک)
شناسایینشود.
پیوسته ( ، ))CVTبا سوئيچ
یا
الکترونيکی ،سوئيچ موتور
را لمس کنيد .يا حين فشار
پس از دوبار فشار دادن پشت دادن پدال کالچ (گيربکس
سر هم سوئیچ ،سوئیچ معمولي) با سوئيچ
الکترونیکی داخل خودرو الکترونيکی ،سوئيچ موتور را
لمس کنيد.
شناسایینشود.
(گیربکس معمولی)
(چشمک میزند)

یکبار

حین قرار داشتن دنده در

(چشمک میزند)
(گیربکس با ضریب دنده پیوسته یا اتوماتیک)

دسته دنده را در موقعيت
موقعیت نادرست ،اقدام به
استارت زدن موتور شده است .پارک  Pقرار داده و سپس
موتور را استارت بزنيد.

۷
عملکرد در مواقع اضطراری

 .۷-2 640اقدامات الزم در مواقع اضطراری
آژیر داخلی آژیر بیرونی

-

-

پیغام اخطار

جزئیات  /عملکردها

روش اصالح

دفعه بعد حین استارت زدن
موتور ،به مدت تقریبی 5
به دلیل قطع اتوماتیک ،انرژی
دقیقه ،اندکی دور موتور را
قطع شده است.
افزایش دهید تا باتری را شارژ
نمایید.
(گیربکس با ضریب دنده پیوسته یا
گیربکس اتوماتیک)

یکبار

-

ولتاژ باتری سوئیچ الکترونیکی باتری سوئیچ الکترونیکی را
تعویض نمایید.
در حال تمام شدن است.
( fصفحه )۵۶۸
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آژیر داخلی آژیر بیرونی

پیغام اخطار

(گیربکس با ضریب دنده

یکبار

-

پیوسته یا

گیربکس اتوماتیک)
یا

(گیربکس معمولی)

جزئیات

روش اصالح

درب سمت راننده باز و
بسته شده است و سوئیچ در
وضعیت خاموش قرار گرفته حین فشار دادن
و پس از آن دوبار سوئیچ در پدال ترمز ،سوئیچ
موقعیت تجهیزات جانبی موتور را فشار دهید.
 ACCESSORYقرار گرفته،
بدون اینکه موتور استارت بخورد.
حین استارت زدن موتور به
دلیل عملکرد نادرست سوئیچ
الکترونیکی ( fصفحه ،)۶۶۱
سوئیچ الکترونیکی ،سوئیچ
موتور را لمس کرده است.

ظرف  10ثانیه پس
از به صدا درآمدن
آژیر سوئیچ موتور را
فشار دهید.

( چشمک میزند)

یکبار

حین فشار دادن
پدال ترمز و حرکت
فرمان به چپ و
ظرف  3ثانیه پس از فشار دادن
راست ،سوئیچ موتور
سوئیچ موتور ،قفل فرمان آزاد
را فشار دهید.
نشود.

-

۷
عملکرد در مواقع اضطراری

(چشمک میزند)

 .۷-2 642اقدامات الزم در مواقع اضطراری
آژیر داخلی آژیر بیرونی

یکبار

جزئیات

پیغام اخطار

حین قرار داشتن دنده در
حالتی بجز پارک  Pیا خالص
 ، Nسوئیچ موتور در وضعیت دنده را در پارک  Pقرار دهید.
خاموش قرار داده شده است.

(چشمک میزند)

(گیربکس با ضریب دنده پیوسته

روش اصالح

یا

گیربکس اتوماتیک)

یکبار

(چشمک میزند)

(گیربکس با ضریب دنده پیوسته

گیربکس اتوماتیک)

یا

پس از قرار دادن سوئیچ در
وضعیت خاموش و دنده در هر
موقعیتی بجز پارک  ،Pدنده به موتور را خاموش نمایید.
موقعیت پارک Pجابهجا شده
است.
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آژیر اخطار
در برخی موارد ،به دلیل صدای اطراف یا صدای سیستم صوتی ،ممکن است صدای آژیر به گوش نرسد.
پس از تعويض روغن موتور (فقط موتور ديزلي)
از صفر کردن تاريخ تعمير و نگهداري مطمئن شويد f( .صفحه )535
توجه
در صورت نمايش پيغام هشدار پايين بودن سطح روغن موتور (فقط موتور ديزلي)
ادامه کار موتور با پايين بودن سطح روغن منجر به صدمه ديدن موتور ميشود.
پيغام زمان تعمير و نگهداري روغن موتور (فقط موتور ديزلي)
پس از صفر کردن زمان تعمير و نگهداري روغن موتور ،پيغام هشدار بر اساس محدوده رانندگي نمايش داده
ميشود.
سيستم ،تميز بودن روغن موتور را نشان نميدهد.
در صورت نمايش پيغام "( "DRAIN WATER FROM FUEL FILTERفقط موتور ديزلي)
در صورت نمايش اين پيغام هرگز با خودرو رانندگي نکنيد .ادامه رانندگي با آب جمع شده در فيلتر سوخت
منجر به صدمه ديدن پمپ انژکتور سوخت ميگردد.

۷
عملکرد در مواقع اضطراری
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در صورت پنچر کردن
در صورت مجهز بودن به الستیک زاپاس الستيک پنچر را باز کرده و با الستیک زاپاس موجود تعويض
نماييد.جزئيات بيشتر در مورد الستيک ها f :صفحه 552

هشدار
در صورت پنچرکردن
به رانندگي با الستيک پنچر ادامه ندهيد.
رانندگي حتي براي مسافتي کوتاه با الستيک پنچر ،میتواند به الستيک و چرخ ،صدمات غيرقابل جبراني وارد کند که
ممکن است منجر به تصادف گردد.
پيش از جک زدن زير خودرو

خودرو را روي سطحي صاف و سفت متوقف نماييد.
ترمز دستي را درگير نماييد.
دنده را در پارک ( Pخودروهاي مجهز به گيربکس با ضریب دنده پیوسته يا گيربکس اتوماتيک) یا عقب R
(خودروهای مجهز به گيربکس معمولي) قرار دهيد.
موتور را متوقف نماييد.
چراغ هاي اخطار /فالشرها را روشن نماييد ( fصفحه )604

 .۷-2اقدامات الزم در مواقع اضطراری 645
محل قرارگيري الستيک زاپاس  ،جک و ابزارها

کيسه ابزار (در صورت مجهز بودن)

چرخ زاپاس

جک (در صورت مجهز بودن)

۷
عملکرد در مواقع اضطراری
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هشدار
استفاده از جک (در صورت مجهز بودن)
پيشگيري هاي زير را در نظر بگیرید.
استفاده نادرست از جک میتواند منجر به افتادن ناگهاني خودرو از روي جک ،در نتيجه صدمات جسمي جدي
يا حتي مرگ گردد.
از جک به منظور ديگري بجز تعويض الستيک يا پياده و سوار کردن زنجيرچرخ استفاده نکنيد.
براي تعويض چرخ زاپاس فقط از جک همراه خودرو استفاده نماييد .از جک خودروهاي ديگر استفاده نکرده و از جک
براي تعويض الستيک ديگر خودروها استفاده نکنيد.
جک را به طور صحيح در محل خود قراردهيد.
از قرار دادن اعضاي بدن زير خودروي روي جک ،خودداري نماييد.
حين قرارداشتن خودرو روي جک ،موتور را استارت نزده يا رانندگي نکنيد.
حين قرارداشتن افراد درون خودرو ،خودرو را جک نزنيد.
حين باال بردن خودرو ،از قراردادن اجسام رو يا زير جک خودداري نماييد.
از باال بردن خودرو بیش از ارتفاع الزم براي تعويض الستیک خودداري نماييد.
اگر بايد به زير خودرو برويد از جک کارگاهي (پایه) استفاده نماييد.
خودرو را روي زمين و سطح محکم متوقف نماييد ،ترمز دستي را به درستي درگير کرده و دسته دنده را در موقعيت
پارک ( Pگيربکس اتوماتيک يا  )CVTيا دنده عقب ( Rگيربکس معمولي) قرار دهيد .در صورت لزوم از بلوک مانع در
طرف مخالف به صورت ضربدری در مقابل الستيکي که بايد تعويض شود استفاده نماييد.
حين پابين آوردن خودرو از عدم وجود افراد در اطراف خودرو اطمينان حاصل نماييد .اگر کسي نزديک خودرو است،
پيش از پايین آوردن خودرو به آنها هشدار دهيد.

 .۷-2اقدامات الزم در مواقع اضطراری 647
بيرون آوردن جک (درصورت مجهز بودن)
 1پوشش را برداريد.

 2جک را خارج نماييد.
شل کردن
سفت کردن

۷
عملکرد در مواقع اضطراری
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الستيک زاپاس را خارج نماييد.
 1طاقچه عقب را خارج نماييد.

 2نگهدارنده مرکزی چرخ الستيک زاپاس را شل کنيد.

هشدار
حين قراردادن چرخ زاپاس

مراقب باشيد انگشتان و ديگر اعضاي بدنتان بين الستيک زاپاس و بدنه خودرو گير نکند.
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تعويض الستيک پنچر
 1برای الستيک ها از بلوک مانع استفاده نمایید.

الستيک پنچر

جلو
عقب

محل قراردادن بلوک مانع

سمت چپ

پشت الستيک عقب سمت راست

سمت راست

پشت الستيک عقب سمت چپ

سمت چپ

جلوي الستيک جلو سمت راست

سمت راست

جلوي الستيک جلو سمت چپ

 2ابتدا با استفاده از آچار قالپاق را در بياوريد.
براي جلوگيري از صدمه ديدن قالپاق ،همانند تصویر پارچه اي
را بين آچار و قالپاق قراردهيد.
۷
عملکرد در مواقع اضطراری

 3مهره هاي چرخ را اندکي شل کنيد (يک دور).

 .۷-2 650اقدامات الزم در مواقع اضطراری
 4بخش" "Aجک را با دست بچرخانيد تا تورفتگي جک ،محل
جک گذاري را لمس کند.
نقاط راهنمای جکزنی زير بدنه خودرو قرار گرفته است؛ آن ها
محل جک گذاشتن را نشان مي دهند.

 5دسته جک باز شده را سوار کنيد.

 6خودرو را باال آورید تا الستیکها کمی از روی زمین بلند
شوند.

 7تمام مهره هاي چرخ را باز کنيد.
زماني که چرخ را روي زمين قرار مي دهيد ،سمت مهرههاي
چرخ را رو به باال قرار دهید تا سطح چرخ صدمه نبيند.
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هشدار
تعويض الستيک پنچر

بالفاصله پس از توقف خودرو ،از دست زدن به ديسک چرخ ها يا محدوده اطراف ترمز ها خودداري نماييد.
پس از رانندگي ديسک چرخ ها و محدوده اطراف ترمز ها به شدت داغ مي شود .حین تعویض الستیک ،لمس اين
نواحي با دست ،پا يا ديگر اعضاي بدن و غيره ممکن است منجر به سوختگي گردد.
عدم انجام اين پيشگيري ها میتواند منجر به شل شدن مهره هاي چرخ و بيرون افتادن چرخ شود که ممکن است
منجر به صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.
پس از تعويض چرخ در اولين فرصت ممکن مهره هاي چرخ را با استفاده از آچار تورک یا گشتاورسنج
) 103 N.m (10.5 Kg f m, 76 ft lbfسفت کنيد.
حين سوارکردن الستيک ،فقط از مهره هاي چرخ مخصوص همان چرخ استفاده نماييد.
اگر روي پيچ ها ،مهره ها يا سوراخ هاي چرخ هرگونه ترک يا تغيير شکل ديده مي شود  ،براي بازرسي خودرو به
نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
حين سوار کردن مهره هاي چرخ  ،مطمئن شويد که آنها را از سمت باريک رو به داخل ،سوار کنيد.
( fصفحه )564

تعويض الستيک پنچر در خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي (در صورت مجهز بودن)

هنــگام تعويــض الســتيکها ،از خامــوش بــودن کليــد اصلــي درب پشــتي برقــي مطمئــن شــويد f( .صفحــه )۱۶۱
زيــرا در صــورت تمــاس ناگهانــي بــا کليــد درب پشــتي برقــي ،درب پشــتي بــه طــور ناگهانــي فعــال شــده و در
نتيجــه منجــر بــه گيــر افتــادن دســتها و انگشــتان و آســيبديدگي آنهــا ميشــود.
۷
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سوارکردن چرخ زاپاس
 1هرگونه آشغال یا مواد خارجي را از روي سطح تماس چرخ
تميز کنيد.
اگر مواد خارجي روي سطح تماس چرخ باشد ،ممکن است حین
رانندگی مهرههاي چرخ شل شده ،منجر به بيرون آمدن الستيک
گردند.

 2الستيک زاپاس را سوار کرده و تمام مهره هاي چرخ را با دست تقریباً به میزان یکسان سفت کنيد.
بخش مخروطی

حين تعويض رینگ آهنی با رینگ آهنی چرخ ديگر مهرههاي
چرخ را به قدري سفت کنيد که محل مخروطي مهره اندکی
تماس با سيت دیسک چرخ داشته باشد.
سیت دیسک چرخ

حين تعويض چرخ با رینگ آلومينيومي با چرخ با رینگ آهنی
مهرههاي چرخ را به قدري سفت کنيد که بخش مخروطي
مهره اندکی تماس با سيت ديسک چرخ داشته باشد.

بخش مخروطی

سیت دیسک چرخ

حين تعويض رینگ آلومينيومي چرخ با رینگ آلومينيومي چرخ
ديگر ،مهره هاي چرخ را به قدري سفت کنيد که واشر ها در
تماس با ديسک چرخ قرارگيرد.

دیسک چرخ

واشر

 .۷-2اقدامات الزم در مواقع اضطراری 653
 3خودرو را پايين بياوريد.

 4هر مهره چرخ را دو يا سه بار به ترتيب نمايشي در تصوير
سفت کنيد.
گشتاور سفت کردن :

)103 N.m (10.5kg f m, 76 ft lbf

 5قالپاق الستيک را سوار کنيد*.
مشابه تصویر بخش بريدگي قالپاق را با بدنه والو همراستا نماييد.

۷

 6چرخ زاپاس ،جک و تمام ابزارها را درون خودرو قرار دهيد.

عملکرد در مواقع اضطراری

*:

قالپاق را نمي توان روي چرخ زاپاس سایز کوچک نصب نمود.

 .۷-2 654اقدامات الزم در مواقع اضطراری

چرخ زاپاس سایز کوچک (در صورت مجهز بودن )
الستيک زاپاس سایز کوچک داراي برچسب “( ”TEMPRORARY USE ONLYفقط براي استفاده موقت) روی
ديوارهها است.
از چرخ زاپاس سایز کوچک فقط به صورت موقت و در شرایط اضطراری استفاده نمایید.
مطمئن شويد که باد چرخ زاپاس سایز کوچک را کنترل نموده ايد ( fصفحه )۶۹۶
استفاده از چرخ زاپاس سایز کوچک (در صورت مجهز بودن)
از آنجائيکه چرخ زاپاس سایز کوچک مجهز به سوپاپ هشدار فشار باد الستيک و فرستنده نميباشد ،در نتيجه
فشار کم باد چرخ زاپاس به وسيله سيستم هشدار فشار باد الستيک شناسايي نميگردد .همچنين اگر پس از روشن
شدن چراغ هشدار فشار باد الستيک ،چرخ زاپاس سایز کوچک را تعويض نماييد ،اين چراغ روشن باقي ميماند.
حين مجهز بودن به چرخ زاپاس سایز کوچک (در صورت مجهز بودن)
حين رانندگي با زاپاس سایز کوچک در مقايسه با الستيک استاندارد خودرو پايينتر ميآيد.
اگر حين رانندگي در جاده پوشيده از برف يا يخ پنچر کرديد( .خودروهاي مجهز به چرخ زاپاس سایز کوچک)
چرخ زاپاس سایز کوچک را روي یکی از چرخ هاي عقب خودرو سوار کنيد .مراحل زير را دنبال کرده و زنجير چرخ
را برروي چرخ هاي جلو سوار کنيد :
 1يکي از الستيکهاي عقب را با چرخ زاپاس سایز کوچک تعويض نماييد.
 2الستيک پنچر جلو را با الستيک پياده شده از عقب تعويض نماييد.
 3زنجير چرخ را برروي چرخ هاي جلو سوار کنيد.
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هشدار
حين استفاده از چرخ زاپاس سایز کوچک (در صورت مجهز بودن)

به يادداشته باشيد که چرخ زاپاس سایز کوچک براي خودروي شما طراحي شده است .آن را به روي خودروي
ديگر استفاده نکنيد.

همزمان بيش از يک چرخ زاپاس سایز کوچک را استفاده نکنید.
در اولين فرصت ممکن چرخ زاپاسسایز کوچک را با الستيک معمولي تعويض نماييد.
گاز دادن  ،فرمان دادن  ،ترمز کردن و دنده عوض کردن ناگهاني منجر به ترمز موتوري میگردد ،از این اعمال خودداري
نماييد.

حين سوار کردن چرخ زاپاس سایز کوچک (در صورت مجهز بودن)

ممکن است سرعت خودرو به درستی شناسایی نشود ممکن است سیستم های زیر به درستی عمل نکنند.
سيستم  ABSو ترمز کمکي
( VSCدرصورت مجهز بودن)
(TRCدرصورت مجهز بودن)
کروز کنترل (در صورت مجهز بودن)

EPS
( LDAهشدار رانندگي بين خطوط) (در صورت

سيستم نشانگر ديد عقب (در صورت مجهز بودن)
نشانگر کمکي پارک تويوتا (در صورت مجهز بودن)
سنسور کمکي پارک تويوتا (درصورت مجهز بودن)
سیستم مسیریاب (درصورت مجهز بودن)

مجهز بودن)

سيستم کنترل کمکي حرکت در سرازيري (در
صورت مجهز بودن)

سيستم کنترل گشتاور دینامیک ( 4WDمدلهاي )4WD

عملکرد در مواقع اضطراری

همچنیین نه تنها نمي توان از ظرفيت کامل سیستم زير استفاده نمود ،بلکه ممکن است تاثير منفي روي تجهيزات
بخش انتقال نيرو نيز داشته باشد.

۷
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هشدار
محدوديت سرعت حين استفاده از چرخ زاپاس سایز کوچک (در صورت مجهز بودن)

حين استفاده از چرخ زاپاس سایز کوچک ،با سرعت بيش از ( 80km/h )50mphرانندگي نکنيد.

زاپاس سایز کوچک براي رانندگي با سرعت باال طراحي نشده است .عدم توجه به اين پيشگيري میتواند منجر به
تصادف و در نتیجه صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.

پس از استفاده از ابزارها و جک

پيش از رانندگي ،تمام ابزارها و جک را به طور ايمن در محل قرارگيري خود قرار دهيد تا احتمال صدمات جسمي حين
تصادف يا ترمز ناگهاني کاهش يابد.
توجه

حين رانندگي روي دست اندازها در حال استفاده از چرخ زاپاس سایز کوچک ،مراقب باشيد( .درصورت
مجهز بودن)
حين رانندگي با چرخ زاپاس سایزکوچک ،خودرو پايين تر از رانندگي با الستيکهاي معمولی است .حين رانندگي
برروي جاده ناهموار مراقب باشيد.
رانندگي با زنجير چرخ و چرخ زاپاس سایز کوچک (درصورت مجهز بودن)
از قراردادن زنجير چرخ برروي چرخ زاپاس سایز کوچک خودداري نماييد.
ممکن است زنجير چرخ به بدنه خودرو صدمه زده و به صورت منفي بر رانندگي اثر بگذارد.
حین تعويض الستيکها (خودروهاي مجهز به سيستم هشدار فشار باد الستيک)
هنگام پياده کردن يا نصب چرخها ،الستيکها يا سوپاپ هشدار فشار باد الستيک و فرستنده ،ممکن است در
صورت دستکاري نادرست ،سوپاپ هشدار فشار باد الستيک و فرستنده صدمه ببيند ،بنابراين با نمايندگي مجاز
تويوتا تماس بگيريد.
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در صورت روشن نشدن موتور
اگر حتي پس از استارت زدن صحیح ( fصفحه  )۲۲۸ ،۲۲۴خودرو استارت نمي خورد ،موارد زير را
کنترل نماييد:
حتي با عملکرد عادي موتور استارتر  ،خودرو استارت نمي خورد.
ممکن است يکي از موارد زير علت احتمالي باشد:
ممکن است سوخت کافي در باک خودرو نباشد.
موتور بنزيني  :سوختگيري نماييد.
موتور ديزلي f :صفحه ۶۷۴
ممکن است موتور آب گرفته باشد( .موتور بنزيني)
به روش استارت صحيح مجددا ً موتور را استارت بزنيد ( fصفحه )۲۲۴ ،۲۲۸
ممکن است نقص فنی در سيستم ايموباليزر وجود داشته باشد f( .صفحه )۸۹

موتور استارتر آهسته مي چرخد  ،چراغ هاي داخلي و چراغ هاي جلو کم نور هستند  ،يا بوق به صدا
در نيامده يا صداي بسيار کمي دارد.

ممکن است يکي از موارد زير علت احتمالي باشد:
ممکن است باتري خالي شده باشد f( .صفحه )۶۶۴
ممکن است اتصاالت باتري شل شده يا زنگ زده باشد.
موتور استارتر نمي چرخد (خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند)
سيستم استارت موتور ممکن است به دليل مشکل الکتريکي همانند قطعی در مدار يا سوختن فيوز نقص فنی داشته باشد.
با اين وجود  ،با اقدامات موقتی ديگر میتوان موتور را استارت زد f( .صفحه )۶۵۸

۷
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موتور استارتر نمي چرخد  ،چراغ هاي داخلي و چراغ هاي جلو روشن نشده يا بوق به صدا در نمي آيد.
ممکن است يکي از موارد زير علت احتمالي باشد:
ممکن است يک يا دو اتصال باتري جدا شده باشند.
ممکن است باتري خالي شده باشد f( .صفحه )۶۶۴
ممکن است نقص فنی در سيستم قفل فرمان وجود داشته باشد( .خودرو هاي مجهز به سيستم ورود و استارت
هوشمند)
اگر مشکل قابل تعمير نيست يا نميدانيد چگونه ميتوانيد تعمير کنيد ،با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
عملکرد استارت اضطراري (خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند (به جز گيربکس
معمولي)
وقتی موتور استارت نمیخورد ،اگر سوئیچ موتور عادی عمل میکند ،با اقدامات موقتی زیر موتور را استارت بزنید :
 1ترمز دستي را درگير نماييد.
 2دنده را در پارک Pقراردهيد.
 3سوئيچ را در موقعيت تجهيزات جانبي  ACCESSORYقراردهيد.
 4سوئيچ را به مدت  15ثانيه فشارداده و همزمان پدال ترمز را فشار دهيد.
حتي اگر موتور با دنبال نمودن مراحل باال روشن شد ،سيستم هنوز هم دچار نقص فنی است .در نمايندگي مجاز
تويوتا خودرو را بازرسی نماييد.
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در صورت خارج نشدن دنده از پارک ( Pبه جز گيربکس معمولي)
اگر حين قرارداشتن پا روي پدال ترمز نمي توانيد دنده را جابه جا کنيد ،ممکن است مشکلي در
سيستم قفل دنده وجود داشته باشد (سيستمي براي جلوگيري از عملکرد تصادفي دنده) .بالفاصله
براي کنترل خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه نماييد.
مراحل زیر به عنوان اقدامی اضطراری برای جابهجا کردن دنده قابل استفاده هستند :
1
2

3
4

5

ترمز دستي را درگير نماييد.
خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند :سوئيچ را در موقعيت تجهيزات جانبي “ ”ACCقرار دهيد.
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند :سوئيچ را در موقعيت تجهيزات جانبي ""ACCESSORY
قراردهيد.
پدال ترمز را فشار دهید.
درپوش را با استفاده از پيچ گوشتي دوسو يا ابزاري مشابه
برداريد.
برای جلوگیری از صدمه دیدن درپوش ،سرپیچگوشتی را با
پارچه بپوشانید.

دکمه لغو عملکرد قفل دنده را فشار دهيد.
حين فشار دکمه ،دنده را مي توان جابجا نمود.

۷
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درصورت کار نکردن صحیح سوئیچ الکترونيکي (خودروهاي مجهز به سيستم ورود و
استارت هوشمند)

اگر ارتباط بين سوئیچ الکترونيکی و خودرو مختل شود ( fصفحه  )13۹يا بدلیل خالی شدن باتری
سوئیچ الکترونيکي قابل استفاده نباشد ،سيستم ورود و استارت هوشمند و سیستم کنترل از راهدور
بي سيم (ریموت) کار نمي کنند .در اين حالت ،به روش زير مي توان درب ها را باز کرده و موتور را
استارت زد.
قفل کردن و باز کردن درب ها
از سوئیچ معمولی ( fصفحه  )129براي عملکردهای زير استفاده
نماييد:
تمام درب ها را قفل کنيد.
قفل تمام درب ها را باز کنيد.
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استارت زدن موتور
خودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتيک يا گيربکس با ضریب دنده پیوسته ()CVT
 1از قرار داشتن دنده در پارک  Pاطمينان حاصل نموده و پدال ترمز را فشار دهيد.
 2با عالمت تويوتای سوئيچ الکترونيکی ،دکمه استارت موتور
را لمس کنيد .حين شناسايي سوئيچ الکترونيکی ،آژير به
صدا در آمده و سوئيچ موتور در حالت "IGNITION ON
" قرار مي گيرد.
زماني که سيستم ورود و استارت هوشمند در
سفارشیسازي تنظيمات غيرفعال شده باشد ،سوئيچ
موتور در وضعيت تجهيزات جانبي  ACCESSORYقرار
مي گيرد.

 3خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چندمنظوره (تيپ  :)Aمحکم پدال ترمز را فشار داده و روشن شدن چراغ
نشانگر سيستم ورود و استارت هوشمند (سبز رنگ) را کنترل نماييد.
خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چند منظوره (تيپ  :)Bمحکم پدال ترمز را فشارداده و نمايش پيغام
روي صفحه نمايش چند منظوره را کنترل نماييد.
 4سوئيچ موتور را فشار دهيد.
اگر باز هم موتور روشن نمي شود ،با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
۷
عملکرد در مواقع اضطراری

 .7-2 662اقدامات الزم در مواقع اضطراری
خودروهاي مجهز به گيربکس معمولی
 1از قرار داشتن دسته دنده در موقعيت دنده خالص  Nاطمينان حاصل نموده و پدال کالچ را فشار دهيد.
خودروهاي مجهز به گيربکس معمولي :دنده را در خالص  Nقرارداده و پدال کالچ را فشار دهيد.
 2با عالمت تويوتای سوئيچ الکترونيکی ،دکمه استارت موتور
را لمس کنيد .حين شناسايي سوئيچ الکترونيکی ،آژير به
صدا درآمده وسوئيچ موتور در حالت "" IGNITION ON
قرار مي گيرد.
زماني که سيستم ورود و استارت هوشمند در سفارشیسازي
تنظيمات غيرفعال شده باشد ،سوئيچ موتور در وضعيت
تجهيزات جانبي  ACCESSORYقرار ميگيرد.

 3خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چندمنظوره (تيپ  :)Aمحکم پدال کالچ را فشار داده و روشن شدن چراغ نشانگر
سيستم ورود و استارت هوشمند (سبز رنگ) را کنترل نماييد.
خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چند منظوره (تيپ  :)Bمحکم پدال کالچ را فشارداده و نمايش پيغام
روي صفحه نمايش چند منظوره را کنترل نماييد.
 4سوئيچ موتور را فشار دهيد.
اگر باز هم موتور روشن نمي شود ،با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
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متوقف کردن موتور
خودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتيک يا گيربکس با ضریب دنده پیوسته ()CVT
دنده را در پارک  Pقرار داده و سوئيچ موتور را به صورت عادي فشار دهيد تا بتوانيد موتور را متوقف نماييد.
خودروهاي مجهز به گيربکس معمولي
دسته دنده را در موقعيت دنده خالص  Nقرار داده و سوئيچ موتور را به صورت عادي فشار دهيد تا بتوانيد موتور را متوقف
نماييد.
تعويض باتري سوئیچ
از آنجا که اقدامات فوق موقت است ،توصيه مي شود باتري سوئیچ را بالفاصله پس از خالي شدن تعويض نماييد
( fصفحه )568
آژير (در صورت مجهز بودن)
مخصوص کشور آفريقاي جنوبي ،اگر با استفاده از سوئیچ معمولي دربها را قفل نماييد ،آژير فعال نميگردد.
در صورت فعال بودن آژير ،اگر با استفاده از سوئیچ معمولي قفل درب باز شود .آژير ممکن است فعالگردد.
تغيير حالتهاي سوئيچ موتور
خودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتيک يا گيربکس با ضریب دنده پیوسته ()CVT
پدال ترمز را رها کرده و مانند مرحله  3باال سوئيچ موتور را فشار دهيد.
موتور روشن نميشود و حالتهاي سوئيچ موتور هر بار با فشار دادن سوئيچ تغيير ميکند f( .صفحه )۲۳۲
خودروهاي مجهز به گيربکس معمولي
پدال کالچ را رها کرده و مانند مرحله  3باال سوئيچ موتور را فشار دهيد.
موتور روشن نميشود و حالتهاي سوئيچ موتور هر بار با فشار دادن سوئيچ تغيير ميکند f(.صفحه )۲۳۲
در صورت کار نکردن درست سوئيچ الکترونيکي
از غير فعال نشدن سيستم ورود و استارت هوشمند در سفارشیسازي تنظيمات اطمينان حاصل نماييد .اگر
خاموش است ،عملکرد را روشن کنيد( .مشخصههای قابلسفارشیسازی  fصفحه )۷۰۰
قرار داشتن سوئيچ الکترونيکی در حالت حفظ باتري را کنترل نماييد .در اين صورت ،عملکرد را غير فعال نماييد.
( fصفحه )۱۳۸
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در صورت خالي شدن باتري خودرو
در صورت خالي شدن باتري خودرو  ،براي استارت زدن موتور  ،مراحل زير را دنبال نماييد.
همچنين مي توانيد با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد .یا به تعمیرگاههای مجاز مراجعه کنید.
اگر کابل کمکي (یا بوستر) و همچنين خودرويي ديگر با باتري  12Vداريد ،ميتوانيد باتري خودرو را به روش زير شارژ کنيد.
 1درب موتور را باز کنيد ( fصفحه )۵۲۵
 2کابلهاي کمکي را به ترتيب زير متصل نماييد.
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موتورهاي 3ZR – FAE , 3ZR – FE

پوشش روی موتور را باز کنيد.
سر کابل مثبت را به ترمينال مثبت ( )+باتري خودروی خود متصل نماييد.
سر انتهاي ديگر کابل مثبت را به ترمينال مثبت ( )+باتري خودروي دوم متصل نماييد.
سر کابل منفي ( )-را به ترمينال منفي ( )-خودروي دوم متصل نماييد.
سر انتهای ديگر کابل منفی را مطابق تصویر به نقطه اي بدون رنگ  ،ثابت و فلزي به دور از باتري و بخشهاي
متحرک ،متصل نماييد.

۷
عملکرد در مواقع اضطراری
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موتور 2AR – FE

سر کابل مثبت ( )+را به ترمينال مثبت باتري خودروی خود متصل نماييد.
سر انتهاي ديگر کابل مثبت را به ترمينال مثبت ( )+باتري خودروي دوم متصل نماييد.
سر کابل منفي ( )-را به ترمينال منفي ( )-خودروي دوم متصل نماييد.
سر انتهاي ديگر کابل منفی را به نقطه اي بدون رنگ ،ثابت و فلزي به دور از باتري و بخشهاي متحرک ،مطابق
تصوير ،متصل نماييد.
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موتور 2AD – FTV

پوشش روی موتور را باز کنيد.
سر کابل کمکي مثبت را به ترمينال مثبت ( )+باتري خودروي خود متصل نماييد.
سر انتهاي ديگر کابل مثبت را به ترمينال مثبت ( )+باتري خودروي دوم متصل نماييد.
سر کابل منفي ( )-را به ترمينال منفي ( )-خودروي دوم متصل نماييد.
سر انتهاي ديگر کابل منفی را به نقطه اي بدون رنگ ،ثابت و فلزي به دور از باتري و بخشهاي متحرک ،مطابق
تصوير ،متصل نماييد.
۷
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3

4
5

6

موتور خودروي دوم را استارت بزنيد .دور موتور را اندکي باال برده و در همان سطح حدود  5دقيقه نگه داريد تا
باتري خودرویتان شارژ شود.
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند :حين خاموش بودن موتور  ،يکي از درب ها را باز و بسته
نماييد.
خودروهاي فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند:
دور موتور خودروي دوم را حفظ کرده و سپس موتور خودروی خود را استارت بزنید.
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند:
دور موتور خودروي دوم را حفظ کرده و سوئيچ موتور را در حالت روشن "  "IGNITION ONقرار دهيد .سپس
موتور خودروی خود را استارت بزنید.
پس از استارت زدن موتور ،کابل های کمکی را دقیقاً به ترتیب عکس مراحل اتصال جدا کنید.
پس از استارت خوردن موتور ،در اولین فرصت ممکن برای بازرسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

استارت زدن موتور زمانی که باتری خالی شده است (گیربکس با ضریب دنده پیوسته یا گیربکس اتوماتیک)
موتور به روش هل دادن روشن نمی شود.
برای جلوگیری از خالی شدن باتری
حین خاموش بودن موتور ،چراغ های جلو و سیستم صوتی را خاموش نمایید.
حین حرکت خودرو با سرعت کم به مدت طوالنی همانند ترافیک سنگین ،تجهیزات الکتریکی غیرضروری را
خاموش نمایید.
شارژ باتری
الکتریسیته ذخیره شده در باتری به دلیل تخلیه طبیعی شارژ و تأثیر تخلیه برخی دستگاههای الکتریکی به تدریج تخلیه
میشود .اگر خودرو به مدت طوالنی بی استفاده باشد ،ممکن است باتری خالی شود و درنتیجه موتور استارت نمیخورد
(حین رانندگی ،باتری به طور اتوماتیک شارژ می شود).
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شارژ مجدد يا تعويض باتري (خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند)
خودروهای مجهز به آژیر :حین شارژ مجدد یا تعویض باتری از عدم وجود سوئیچ الکترونیکی داخل خودرو
اطمینان حاصل نمایید .اگر آژیر فعال شود ،ممکن است سوئیچ قفل شود f( .صفحه )۹۵
در برخی موارد ،حین خالی شدن باتری باز کردن قفل درب ها با سیستم ورود و استارت هوشمند امکان پذیر
نیست .از فرستنده کنترل از راه دور یا سوئیچ معمولی برای باز کردن و قفل کردن درب ها استفاده نمایید.
پس از شارژ مجدد باتری ،ممکن است در اولین اقدام موتور استارت نخورد ،ا ّما در اقدام بعدی به طور عادی
استارت می خورد .این حالت بیانگر نقص فنی نیست.
موقعیت سوئیچ موتور در خودرو ذخیره می شود .زمانی که باتری مجددا ً متصل شود ،سیستم به حالت قبل از
خالی شدن شارژ باتری بازمی گردد .پیش از جدا کردن باتری ،سوئیچ موتور را در حالت خاموش قرار دهید.
اگر از وضعیت سوئیچ موتور پیش از خالی شدن باتری مطمئن نیستید ،حین اتصال باتری بسیار مراقب باشید.
حين پياده کردن باتری يا خالي شدن شارژ باتري
درب پشتي برقي (در صورت مجهز بودن) بايد مقدار دهی اولیه گردد f( .صفحه )163
سان روف (در صورت مجهز بودن) بايد مقدار دهی اولیه گردد f(.صفحه )192

هشدار

۷
عملکرد در مواقع اضطراری

از آتش گرفتن یا انفجار باتری جلوگیری کنید.
برای جلوگیری از انفجار تصادفی گازهای قابل اشتعال که ممکن است از باتری ساتع شود ،پیشگیری های زیر
را در نظر بگیرید.
از اتصال کابل های کمکی به ترمینال صحیح اطمینان حاصل نموده و مطمئن شوید که در تماس با چیزی
بجز ترمینال مشخص شده نیستند.
اجازه ندهید سر " "+کابل کمکی ،در تماس با دیگر قسمت ها و سطح فلزی مثل پایه ها یا قسمت فلزی بدون
رنگ قرار بگیرد.
اجازه ندهید سر کابلهای " "+و " "-کابل کمکی در تماس با یکدیگر قرار گیرند.
در نزدیک باتری سیگار نکشید ،از کبریت یا فندک استفاده نکنید تا شعله به باتری نزدیک نشود.
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هشدار
پیشگیری های مربوط به باتری
باتری حاوی گاز سمی و مایع الکترولیت اسیدی و خورنده و همچنین قطعات حاوی سرب يا ترکيبات سربي است.
حین کار با باتری پیشگیری های زیر را در نظر بگیرید:
حین کار با باتری ،همیشه عینک محافظ بزنید و مراقب باشید اسید باتری در تماس با پوست ،لباس یا بدنه
خودرو قرار نگیرد.
روی باتری خم نشوید.
درصورتی که اسید باتری در تماس با پوست یا چشم قرار گرفت ،بالفاصله محدوده را با آب فراوان شسته و
به مراکز پزشکی مراجعه نمایید .اسفنج یا پارچه ای مرطوب را روی محدوده مورد نظر قرار دهید و به مراکز
پزشکی مراجعه نمایید.
همیشه پس از کار با نگهدارنده ،اتصاالت و دیگر قطعات باتری ،دست های خود را بشویید.
اجازه ندهید کودکان نزدیک باتری باشند.
براي جلوگيري از صدمه ديدن خودرو (خودروهاي مجهز به گيربکس معمولي)
به دليل گرم شدن بيش از حد مبدل سه راهه کاتاليک در موتور بنزيني يا مبدل کاتاليک در موتور ديزلي و
احتمال بروز آتشسوزي براي روشن کردن خودرو از هل دادن يا کشيدن آن خودداري نماييد.
توجه
حین کار با کابل های کمکی
حین اتصال کابل های کمکی ،مطمئن شوید که کابلها به فن خنک کننده یا تسمه محرک موتور گیر نکرده باشند.
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در صورت جوش آوردن موتور
عالئم زير نشانگر جوش آوردن موتور است.
چراغ اخطار باال بودن دماي مايع خنک کننده موتور ( fصفحه  )618روشن شده يا قدرت موتور از دست ميرود.
(به عنوان مثال ،سرعت خودرو افزايش نمي يابد)
از زير درب موتور ،بخار بيرون ميآيد.
اقدامات اصالحي
 1خودرو را درمکاني امن پارک نموده و سيستم تهویه هوای مطبوع را خاموش کرده و در نهايت موتور را متوقف نماييد.
 2اگر بخار ميبينيد:
پس از تمام شدن بخار ،درب موتور را با دقت باز کنيد.
اگر بخار نميبينيد:
درب موتور را آرام باز کنيد.
 3پس از خنک شدن کامل موتور ،نشتي شلنگ ها و هسته
رادياتور (رادیاتور) را کنترل نماييد.
رادياتور
فن خنک کننده
در صورتي که مقدار زيادي مایع خنک کننده نشت
ميکند بالفاصله با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل
نماييد.
۷
عملکرد در مواقع اضطراری
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 4اگر سطح مايع خنک کننده بين عالئم پر " "FULLو
کم " "LOWروي مخزن قرار دارد ،میزان مایع کافي است.
مخزن
عالمت پر""FULL
عالمت خالي""LOW

 5در صورت لزوم ،مايع خنک کننده بيافزاييد.
در شرايط اضطراري ،اگر مايع خنک کننده موجود نيست،
مي توان از آب استفاده نماييد.

 6موتور را استارت زده و سیستم تهویه هوای مطبوع را روشن کنید ،عملکرد فن خنک کننده رادياتور را کنترل
کرده و عدم وجود نشتي از مايع خنک کننده رادياتور يا شلنگ ها را کنترل نماييد.
زماني که بالفاصله پس از استارت ،سيستم تهویه هوای مطبوع را روشن کنيد ،فن روشن مي شود .با کنترل
صداي فن و وزش هوا ،از عملکرد فن اطمينان حاصل نماييد .اگر کنترل آن ها سخت است ،تهویه هوای مطبوع
را مکررا ً روشن و خاموش نماييد( .فن در دماي زير صفر روشن نمي شود).
 7اگر فن عمل نمي کند:
بالفاصله موتور را خاموش کرده و با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
اگر فن عمل مي کند:
خودرو را در نزديکترين نمايندگي مجاز تويوتا بازرسي نماييد.
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هشدار
حين بازرسي زير درب موتور خودرو
پيشگيري هاي زير را در نظر بگیرید.
عدم توجه به موارد زير میتواند منجر به صدمات جسمي جدي همانند سوختگي گردد.
اگر از زير درب موتور بخار بيرون مي آيد ،تا تمام شدن بخار ،درب موتور را باز نکنيد ،محفظه موتور بسيار داغ خواهد بود.
دستها و لباس هايتان ( به ويژه کراوات ،روسری یا شال گردن) را از فنها و تسمهها دور نگه داريد .درغیراین صورت
ممکن است باعث گیرکردن دست ها یا لباس شده و منجربه آسیب های جسمی جدی شود.
حين داغ بودن موتور و رادياتور ،از شل کردن درپوش مخزن مايع خنک کننده خودداري نماييد.
دمای باالی بخار یا مایع خنک کننده باعث بیرون پاشیدن آنها می شود.
توجه
حين افزودن مايع خنک کننده
پس از خنک شدن کافي موتور ،مايع خنک کننده را آهسته بيافزاييد .افزودن خیلی سريع مايع خنک کننده به
موتور داغ ،میتواند منجر به صدمه ديدن موتور گردد.
برای جلوگیری از صدمه دیدن سیستم خنک کننده
پیشگیری های زیر را در نظر بگیرید:
از آلوده کردن مايع خنک کننده با مواد خارجي (همانند شن و ماسه ،گرد و خاک و غيره) خودداري نماييد.
از افزودني هاي مايع خنککننده استفاده نکنيد.
۷
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در صورت تمام شدن سوخت و توقف موتور (فقط موتور ديزلي)
در صورت تمام شدن سوخت و توقف موتور :
 1خودرو را مجدد سوختگيري نماييد.
 2برای وارد کردن سوخت به سيستم ،اقدام به پمپ کردن نموده
تا مقاومت بيشتري در پمپ احساس نماييد.

 3موتور را روشن کنيد ( fصفحه )۲۲۸ ،۲۲۴
اگر پس از انجام مراحل فوق  ،موتور روشن نشود 10 ،ثانيه منتظر بمانيد و مراحل  2و  3را مجدد انجام دهيد .اگر
موتور هنوز هم روشن نمي شود ،با نمايندگي مجاز تويوتا تماس بگيريد.
پس از روشن کردن موتور ،پدال گاز را آهسته فشار دهيد تا موتور به آرامي کار کند.
توجه
در صورت روشن کردن مجدد موتور
پيش از سوختگيري مجدد و انجام عملکرد پمپ کردن از استارت زدن موتور خودداري نماييد.
موتور را بيش از  30ثانيه استارت نزنيد .ممکن است استارتر و سيستم سيمکشي موتور بسيار داغ شود.
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در صورت گير کردن خودرو
اگر الستيک ها درجا بچرخند يا خودرو در گل ،آشغال يا برف گير کرده است ،اقدامات زیر را انجام دهید:
1
2
3
4
5
6

موتور را متوقف کنيد .ترمز دستي را درگير نموده و دنده را در دنده پارک ( Pخودروهاي مجهز به گيربکس با
ضریب دنده پیوسته یا گيربکس اتوماتيک) يا خالص ( Nخودروهاي مجهز به گيربکس معمولي) قرار دهيد.
گل ،برف يا خاک را از اطراف چرخها تميز نماييد.
چوب ،سنگ يا مواد ديگر مشابه را زير چرخها قرار دهيد تا اصطکاک افزايش يابد.
موتور را مجددا ْ استارت بزنيد.
مدلهاي  : 4WDحالت قفل چهارچرخ محرک را فعال نماييد f( .صفحه )۳۱۵
دنده را در  Dيا عقب ( Rخودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتيک یا گيربکس با ضریب دنده پیوسته) يا دنده 1
يا عقب ( Rخودروهاي مجهز به گيربکس معمولي) قرارداده و ترمز دستي را آزاد نماييد .سپس با دقت بسيار
پدال گاز را فشار دهيد.

۷
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زماني که آزاد کردن خودرو سخت است.
در صورتي که عملکرد سيستمهاي  TRCو  /يا  VCSدر اقدام شما جهت آزاد کردن خودرو تداخل ايجاد ميکنند
اين سيستمها را خاموش نماييد f(.صفحه )318
دکمه را فشار دهيد تا سيستم  TRCخاموش شود.
خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چند منظوره (تيپ )A
مدلهاي : 2WD

مدلهاي : 4WD

خودروهاي مجهز به صفحه نمايش چند منظوره (تيپ )B
مدلهاي : 2WD

مدلهاي : 4WD
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هشدار
حين اقدام به آزاد کردن خودرو گير کرده

اگر مي خواهيد اقدام به عقب جلوکردن خودرو براي آزاد کردن آن نماييد ،ابتدا اطراف خودرو را کنترل نماييد تا به
ديگر خودروها  ،اجسام يا افراد برخورد نکنید .همچنين ممکن است خودرو به طور ناگهاني به جلو يا عقب پريده و آزاد
شود .بسيار مراقب باشيد.

حين تغيير وضعيت دسته دنده (خودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتيک يا گيربکس با ضریب دنده
پیوسته )CVT

مراقب باشید حین فشردن پدال گاز ،دنده را جا به جا نکنید .چرا که میتواند منجر به افزایش سرعت ناگهانی و سریع
خودرو و در نتیجه تصادف و صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.
توجه

براي جلوگيري از صدمه ديدن گيربکس يا ديگر قطعات
از درجا کار کردن چرخها و فشار دادن پدال گاز بيش از مقدار ضروري اجتناب نماييد.
حتی اگر پس از انجام اقدامات فوق ،باز هم خودرو خارج نشد ،براي آزاد کردن خودرو بايد آن را بکسل نمود.

۷
عملکرد در مواقع اضطراری

 .7-2 678اقدامات الزم در مواقع اضطراری

مشخصات خودرو
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اطالعات تعمیر و نگهداري
(سوخت ،سطح روغن و غيره)680.................................
اطالعات سوخت698 .........................................................

ایمنی و امنیت

 . 8-2سفارشی سازي
مشخصههای قابل سفارشیسازی 700........................
 . 8-3موارد قابل فعالسازي
موارد قابل فعالسازي ۷۰۷.............................................
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اطالعات تعمیر و نگهداري (سوخت ،سطح روغن و غیره)
ابعاد
طول کلی

)4570 mm (179.9 in.

عرض کلی

)1845 mm (72.6 in.

ارتفاع کلی

*1

فاقد حملکننده بار سقفي

)1660 mm (65.4 in.
1670 mm (65.7in.)*2

مجهز به حملکننده بار سقفي
فاصله بین چرخهای جلو و عقب
فاصله عرضی چرخهای جلو و عقب
* : 1خودرو بدون بار
* : 2خودرو با ارتفاع افزايش يافته

الستيکهاي  17اينچ
الستيکهاي  18اينچ

)1705 mm (67.1 in.
1715 mm (67.5 in.)*2
)2660 mm (104.7 in.
)1570 mm (61.8 in.
)1560 mm (61.4 in.
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وزن (مخصوص کشور آفريقاي جنوبي)

موتور 3ZR – FE
وزن ناخالص خودرو
حداکثر ظرفيت مجاز روي محور
بار روي ميله کششي (يدک کش)
ظرفيت يدک کش

2000kg (4409Ib.)*1
2050kg (4519 Ib.)*2
جلو

)1150kg (2535 Ib.

عقب

)40kg (88Ib.
با ترمز

)1000kg (2205Ib.

بدون ترمز

)750kg (1653Ib.

موتور 2AR – FE
وزن ناخالص خودرو
حداکثر ظرفيت مجاز روي محور
بار روي ميله کششي
ظرفيت بکسل کردن

)2130kg (4695Ib.
جلو

)1150kg (2535Ib.

عقب

)60kg (132Ib.
با ترمز

)1500kg (3306Ib.

بدون ترمز

)750kg (1653Ib.

موتور 2AD – FTV
2170kg (4784Ib.)*1
2190kg (4828Ib.)*3

وزن ناخالص خودرو
حداکثر ظرفيت مجاز روي محور

جلو

با ترمز
بدون ترمز

* :1خودروهای مجهز به گیربکس معمولی
* :2خودروهای مجهز به گیربکس با ضریب دنده پیوسته
* :3خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک

80kg (176Ib.)*1
75kg (165Ib.)*3
2000kg (4409lb.)*1
1800kg (3968Ib.)*3
)750kg (1653Ib.

مشخصات خودرو

عقب

بار روي ميله کششي
ظرفيت بکسل کردن

)1150kg (2535Ib.

۸
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شناسايي خودرو
شماره شناسايي خودرو
شماره شناسايي خودرو ( )VINشماره شناسايي قانوني خودروی شما است .اين شماره شناسايي خودروي تويوتاي
شماست و براي ثبت مالکيت خودرو مورد استفاده قرار مي گيرد.
پوشاندن ،رنگ کردن ،جوش دادن ،سوراخ کردن ،تغییر دادن یا جدا کردن شماره شناسایی خودرو ()VIN
ممنوع میباشد.
اين شماره زير صندلي جلو سمت راست نيز حک شده است.

در بعضي از مدلها ،اين شماره روي سمت باال و چپ جلو
داشبورد حک شده است.
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اين شماره همچنين بر روي برچسب مشخصات *1يا برچسب
کارخانه سازنده *2ديده مي شود.

* : 1مخصوص کشورهاي ،*3 GCCعراق ،اردن ،لبنان ،ليبي ،*4سودان ،*4سوريه و يمن
* : 2به جز کشورهاي ، *3 GCCعراق ،اردن ،لبنان ،ليبي ،*4سودان ،*4سوريه و يمن
* : 3عربستان سعودي ،کشور پادشاهي عمان ،بحرين ،امارات متحده عربي ،قطر ،کويت.
* : 4فقط خودروهاي مجهز به موتور 2AR – FE

۸
مشخصات خودرو
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سال ساخت و کشور محل ساخت (کشورهاي  *1 GCCعراق ،اردن ،لبنان ،ليبي ،*2سودان ،*2سوريه

و يمن)
سال ساخت و کشور محل ساخت بر روي برچسب مشخصات ديده مي شود.

 :*1عربستان سعودي ،کشور پادشاهی عمان ،بحرين ،امارات متحده عربي ،قطر و کويت

:*2فقط خودروهاي مجهز به موتور 2AR – FE
شماره موتور
شماره موتور ،مشابه تصوير ،بر روي بلوک موتور حک شده است.

موتورهاي3ZR – FE ، 3ZR – FAE

موتور 2AD – FTV

موتور 2AR – FE
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موتور

موتورهاي 3ZR – FAE , 3ZR – FE
مدل

نوع

قطر و کورس پيستون
جابجايي
خالصي سوپاپ
کشش تسمه موتور

 3ZR – FAEو 3ZR – FE
چهار سيلندر خطي ،چهار زمانه ،بنزيني
(80.5 × 97.6mm )3.17 × 3.84in
(1987 cm3 )121.2 cu.in
تنظيم اتوماتيک
* (7.6 - 10 mm ) 0.30 - 0.39 in.
دینام
واترپمپ
میللنگ
کمپرسور

سیستم تهویه
هوای مطبوع

میل لنگ

*  :نيروي مورد نياز با فشار انگشت شست (تسمه استفاده
شده) براي آزمايش سفتي تسمه ( 22Ibfو 98N )10kgf

۸
مشخصات خودرو
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موتور2AR – FE
مدل

نوع

قطر و کورس پيستون
جابجايي
خالصي سوپاپ
کشش تسمه موتور

حداکثر سرعت خودرو
(فقط کشورهاي *)GCC

*

2AR – FE
چهار سيلندر خطي ،چهار زمانه ،بنزيني
(90.0 × 98.0mm )3.54 × 3.86in
(2494 cm3 )152.2 cu.in
تنظيم اتوماتيک
(200km/h )124mph

 :عربستان سعودي ،کشور پادشاهي عمان ،بحرين ،امارات متحده عربي ،قطر ،کويت

موتور2AD – FTV
مدل

2AD - FTV

نوع

چهار سيلندر خطي ،چهار زمانه ،ديزلي
(بدون توربو شارژ)

قطر و کورس پيستون
جابجايي
خالصي سوپاپ
کشش تسمه موتور

(86.0 × 96.0mm )3.39 × 3.78in
(2231 cm3 )136.1 cu.in
تنظيم اتوماتيک
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سوخت
موتور بنزینی

نوع سوخت

عدد اکتان آزمايشگاهي

مخصوص کشور آرژانتين:
فقط بنزين بدون سرب که حاوي افزودنيهاي ترکیبات فلزي
(پايه منگنز و غيره نباشد)
براي جزئيات بيشتر در مورد بنزين با نمايندگي مجاز تويوتا
تماس بگيريد.
بجز کشور آرژانتين:
فقط بنزين بدون سرب

3ZR – FE*1
2AR – FE
 95 3ZR – FAE*2يا باالتر
 91يا باالتر

ظرفيت مخزن سوخت (مرجع)
* : 1مجهز به کد مدل *3که داراي حروف " "Kيا " "Qبه عنوان آخرين حرف مي باشد.
* : 2مجهز به کد مدل *3که داراي حرف " "Wبه عنوان آخرين حرف مي باشد.
* : 3اين کد مدل روي برچسب کارخانه سازنده يا برچسب مشخصات شناسايي حک شده است f( .صفحه )۶۸۲

)60L (15.9 gal. , 13.2 lmp.gal.

موتور ديزلي
نوع سوخت

فقط سوخت ديزلي که حاوي سولفور  500ppmيا کمتر
مي باشد.

عدد ستان

 48يا باالتر

ظرفيت مخزن سوخت (مرجع)

)60L (15.9 gal. , 13.2 lmp.gal.

۸
مشخصات خودرو

 . 8-1 688مشخصات خودرو
سيستم روانکاري
موتور بنزيني
ظرفيت روغن

(تخلیه و پرکردن مجدد -مرجع* )
موتورهاي  3ZR – FAEو 3ZR – FE
موتور 2AR – FE

به همراه فيلتر

بدون فيلتر
به همراه فيلتر
بدون فيلتر

)4.2 L (4.4 gal. , 3.7 lmp.gal.
)3.9L (4.1 qt. , 3.4 lmp.qt.
)4.4L (4.6 qt. , 3.9 lmp.qt.
)4.0L (4.2 qt. , 3.5 lmp.qt.

*  :ظرفيت روغن موتور مقدار مرجعی است که براي تعويض روغن موتور استفاده مي شود .موتور را گرم کرده و خاموش
نماييد 5 .دقيقه منتظر مانده و سطح روغن را روي گيج کنترل نماييد.
انتخاب نوع روغن
در خودروي تويوتاي شما روغن موتور اصل تويوتا استفاده شده است .براي اطمينان از درجه و عدد ويسکوزيته ،از
روغن موتور اصل تويوتا يا مشابه آن استفاده نماييد.
درجه روغن:

10W – 30 , 0W – 20 , 5W – 20 , 5W – 30

درجه  Energy - conserving SM ,Energy - conserving SL APIيا Resource - conserving SNيا روغن
موتور چند درجه اي ILSAC
 15W – 40و :20W – 50
درجه  SM، SL APIيا روغن موتور چند درجه اي SN
ويسکوزيته توصيه شده (: )SAE
اگر از روغن موتور درجه SAE 10W- 30يا ويسکوزيته باالتر در
دماي بسيار پايين استفاده نماييد ،استارت زدن موتور ،مشکل
مي شود .بنابراين استفاده از روغن 5W- 20و  SAE 0W- 20یا
 5W- 30توصيه مي شود.

محدوده دمای پیشبینی شده پیش از تعویض روغن بعدی
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عدد ویسکوزیته روغن (به عنوان مثال  0W –20در اینجا شرح داده می شود):
 0Wدر  0W –20مشخصه روغنی است که اجازه میدهد موتور در هوای سرد روشن شود.
روغنهایی با مقدار عددی کمتر قبل از حرف  Wبه موتور اجازه میدهد در هوای سرد راحتر روشن شوند.
عدد  20در  0W –20مشخصه عدد ویسکوزیته روغن است ،زمانی که دمای روغن باال باشد .روغنی با عدد
ویسکوزیته بیشتر (ویسکوزیته باالتر) ممکن است در خودروهایی که در سرعتهای باال یا تحت شرایط بارگیری
زیادی قرار دارند مناسبتر باشد.
نحوه خواندن برچسب ظرف روغن:
يک يا هر دو عالمت ثبت شده  APIبر روي ظرف برخي روغن ها وجود دارد که در انتخاب روغن موتور به شما کمک
ميکند.
عالمت سرويس :API
بخش بااليي  " API SERVICE SN" :به معناي مورد قبول
بودن اين روغن توسط موسسه پتروليوم آمريکا ( )APIاست.
بخش مرکزي "SAE 0W -20":درجه ويسکوزيته  SAEرا
نشان مي دهد.
بخش پاييني  "RESOURCE-CONSERVING":به معني
داشتن ظرفيت محافظت محيط زيستي و حفظ انرژي است.
عالمت تاييديه بينالمللي کميسيون مشاوره مشخصات
روانکارها ()ILSAC
عالمت تاییدیه بين المللي کمیسیون مشاوره مشخصات
روانکاري ( )ILSACدر جلوي ظرف قرار دارد.

۸
مشخصات خودرو
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موتور ديزلي
ظرفيت روغن

(تخلیه و پرکردن مجدد -مرجع* )

به همراه فيلتر
بدون فيلتر

)5.9L(6.2 qt. , 5.2lmp.qt.
)5.5L(5.8qt. , 4.8lmp.qt.

*  :ظرفيت روغن موتور مقدار مرجعی است که براي تعويض روغن موتور استفاده مي شود .موتور را گرم کرده و
خاموش نماييد 5 .دقيقه منتظر مانده و سطح روغن را روي گيج کنترل نماييد.
انتخاب نوع روغن
در خودروي تويوتاي شما روغن موتور اصل تويوتا استفاده شده است .براي اطمينان از درجه و عدد ويسکوزيته،
از روغن موتور اصل تويوتا يا مشابه آن استفاده نماييد.
درجه روغن ACEAB1 :يا CF , APICF- 4
ويسکوزيته توصيه شده (:)SAE
 SAE 5W-30بهترين انتخاب براي مصرف اقتصادي
سوخت و استارت زدن در هواي سرد است.
اگر از روغن موتور درجه  SAE 10W- 30يا ويسکوزیته
باالتر در دماي بسيار پايين استفاده نماييد ،استارت
زدن موتور ،مشکل مي شود .بنابراين استفاده از روغن
 SAE 5W- 30توصيه مي شود.
محدوده دمای پیشبینی شده
پیش از تعویض روغن بعدی

عدد ویسکوزیته روغن (به عنوان مثال  5W –30در اینجا شرح داده می شود):
 5Wدر  5W –30مشخصه روغنی است که اجازه میدهد موتور در هوای سرد روشن شود.
روغنهایی با مقدار عددی کمتر قبل از حرف  Wبه موتور اجازه میدهد در هوای سرد راحتر روشن شوند.
عدد  30در  5W –30مشخصه عدد ویسکوزیته روغن است ،زمانی که دما روغن باال باشد .روغنی با عدد
ویسکوزیته بیشتر (ویسکوزیته باالتر) ممکن است در خودروهایی که در سرعتهای باال یا تحت شرایط
بارگیری زیادی قرار دارند مناسبتر باشد.
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سیستم خنککننده

موتورهاي
 3ZR – FEو
3ZR – FAE
موتور
ظرفيت (مرجع) 2AR – FE

موتور
2AD – FTV

نوع خنک کننده

مجهز به گيربکس با ضریب دنده پیوسته ()CVT
مجهز به گيربکس معمولي
مجهز به گيربکس اتوماتيک
مجهز به گيربکس معمولي
فاقد گرمکن برقي
مجهز به گرمکن برقي

)6.0L (6.3qt. , 5.3 Imp.qt.
)5.8L (6.1qt. , 5.1Imp.qt.
)6.8L (7.2qt. , 6.0 Imp.qt.
)6.6L (7.0qt. , 5.8 Imp.qt.
)6.9L (7.3qt. , 6.1 Imp.qt.
)7.3L (7.7qt. , 6.4 Imp.qt.

از یکی از موارد زیر استفاده کنید:
" مایع خنک کننده عمر طوالنی تویوتا"
یا از مایع خنک کننده کیفیت باالی بر پایه ی اتیلن گلیکول ،فاقد
سیلیکات ،فاقد آمین ،فاقد نیترات و فاقد بورات بر پایه تکنولوژی
اسید ارگانیک هیبرید مشابه.
از آب خالی استفاده نکنید.

۸
مشخصات خودرو
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سیستم احتراق (فقط موتور بنزینی)
شمع
کارخانه سازنده
فاصله دهانه شمع

موتورهاي  3ZR – FEو 3ZR – FAE
DENSO SC20HR11
موتور 2AR – FE
DENSO SK16HR11
)1.1mm (0.043 in.

توجه
شمع ها با سر ايريديوم
فقط از شمع هاي با سر ايريديوم استفاده نماييد .از تنظيم دهانه شمع خودداري نماييد.
سيستم الکتريکي
باتري
خواندن جرم مشخص شده
در دماي (20ºC )68ºF

نسبت شارژ
شارژ سريع
شارژ آهسته

شارژ کامل 1.250 –1.290
شارژ نيمه 1.160 –1.200
خالي شدن شارژ 1.060 – 1.104
حداکثر 15 A
حداکثر 5 A

ديفرانسيل عقب (مدلهاي )4WD

ظرفيت روغن

)0.5L (0.5 qt. , 0.4lmp.qt.

نوع روغن و عدد ويسکوزيته

روغن ديفرانسيل عقب اصلي تويوتا LT
 75W –85GL-5يا مشابه

خودروي تويوتاي شما در کارخانه از روغن ديفرانسيل اصل تويوتا پر شده است.
از روغن مورد تاييد شرکت تويوتا "روغن ديفرانسيل اصل تويوتا" یا مشابه آن که کيفيت آن با مشخصات فوق
سازگاري دارد استفاده نماييد .توصيه ميشود جهت آگاهي از جزئيات بيشتر با نمايندگي مجاز تويوتا تماس بگيريد.
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693

گیربکس اتوماتیک

ظرفيت روغن*
نوع روغن

موتور بنزيني

)6.5L (6.9qt. , 5.7lmp.qt.

موتور ديزلي

)6.7L (7.1qt. , 5.9lmp.qt.
روغن اصل تويوتا ATF WS

*  :ظرفيت روغن مقدار مرجع است.
اگر تعويض ضروري است با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
توجه
نوع روغن گیربکس اتوماتیک
استفاده از روغن گیربکس بجز "روغن اصل تویوتا  "ATF WSمنجر به کاهش کیفیت تعویض دنده ،قفل کردن
گیربکس به همراه لرزش و درنتیجه صدمه دیدن گیربکس اتوماتیک خودروی شما می گردد.
گيربکس با ضریب دنده پیوسته ()CVT

ظرفیت روغن*

)8.9 L ( 9.4 qt., 7.8 lmp.qt.

نوع روغن

روغن  CVTاصل تويوتا  TCيا FE

*  :ظرفيت روغن مقدار مرجع است.
اگر تعويض ضروري است با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
توجه

مشخصات خودرو

نوع روغن گيربکس با ضریب دنده پیوسته
استفاده از هر روغني به جز روغن "اصل تويوتا " "TCیا " "FEدر گيربکس با ضریب دنده پیوسته ،ممکن است
منجر به کاهش کيفيت تعويض دنده ،گيرکردن گيربکس به همراه لرزش و در نهايت صدمه ديدن گيربکس
خودرو گردد.

۸
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گيربكس معمولي

)2.4 L (2.5 qt. , 2.1 lmp.qt.

موتورهای

3ZR – FE
و
3ZR – FAE
ظرفيت روغن
دنده (مرجع)

موتور

)2.3 L (2.4 qt. , 2.0 lmp.qt.

2AR – FE

)2.1 L (2.2 qt. , 1.8 lmp.qt.
موتور

2AD – FTV
يکي از موارد زير را استفاده نماييد.

نوع روغن دنده

روغن گيربکس معمولي اصل تويوتا ""LV

هر روغن ديگري که داراي مشخصات  API GL-4و SAE 75W
باشد.

توجه
روغن دنده گيربكس معمولي
آگاه باشيد كه بسته به برخي خصوصيات خاص روغن دنده مورد استفاده يا شرايط عملكردي ،صداي درجا،
احساس تغيير دنده و يا كارايي سوخت ممكن است تغيير كرده يا تحت تأثير قرار گيرد .تويوتا استفاده از "روغن
دنده گيربكس معمولي اصل تويوتا  " LVرا براي رسيدن به حداكثر عملكرد توصيه ميكند.
کالچ
بازي آزاد پدال

)0.6 in.

نوع روغن

 FMVSS No. 116 DOT 3یا SAE J1703

5 15 mm (0.2
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بخش تقسیم نیرو (ترانسفر) (مدلهاي )4WD
ظرفيت روغن

)0.4.5L (0.48qt. , 0.40lmp.qt.

نوع روغن و عدد ويسکوزيته

روغن ديفرانسيل اصل تويوتا LT75W – 85 GL- 5

یا مشابه

خودروي تويوتاي شما در کارخانه از روغن ديفرانسيل اصل تويوتا پر شده است.
از روغن ديفرانسيل اصل تويوتا مورد تاييد شرکت تويوتا يا مشابه آن که کيفيت اين روغن با مشخصات فوق سازگاري
دارد استفاده نماييد .توصيه ميشود جهت آگاهي از جزئيات بيشتر با نمايندگي مجاز تويوتا تماس بگيريد.
ترمزها
خودروهاي فاقد

فاصله پدال*1

VSC

خودروهاي مجهز
به VSC

بازي آزاد پدال
ميزان حركت ترمز دستي
نوع روغن

حداقل )91mm (3.58 in.
حداقل)102mm (4.02 in.
)0.24 in.

*2

1 6 mm (0.04

 6 8تقه

 FMVSS No. 116 DOT 3یا SAE J1703

* : 1حداقل فاصله پدال ،هنگام روشن بودن موتور که با نيروي ( 490N )50kgf,110lbfفشار داده میشود.
* : 2ميزان حركت اهرم ترمز دستي ،هنگام کشیده شدن با نيروي ( 45 Ibfو  200N)20 kg.fفشار داده میشود.
غربيلك فرمان
بازي آزاد

كمتر از (30mm )1.2 in.

۸
مشخصات خودرو
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الستيکها و چرخها
الستيکهاي 17inch

اندازه الستيك

225 / 65R17 102 H

فشار باد الستیک
(فشار باد الستيك سرد
توصيه شده )

جلو bar 32psi( :يا 220kpa )2.2kgf/cm2
عقب bar 32psi( :يا 220kpa )2.2kgf/cm2

اندازه الستيك

(چرخ با رینگ آهنی) 17x6 1/2J
(چرخ با رینگ آلومینیومی) 17 x7

گشتاور مهره چرخ

)103 N.m (10.5kgf.m , 76ft.lbf

الستيکهاي 18 inch
اندازه الستيك
فشار باد الستیک
(فشار باد الستيك سرد
توصيه شده )

اندازه الستيك
گشتاور مهره چرخ

235 / 55R18 100 H
جلوbar ،32psi( :يا 220kpa )2.2kgf/cm2
عقبbar ،32psi( :يا 220kpa )2.2kgf/cm2
bar

bar

18 x7 1/2J
)103 N.m (10.5kgf.m , 76ft.lbf

چرخ زاپاس سایز کوچک (در صورت مجهز بودن)

اندازه الستيك
فشار باد الستیک
(فشار باد الستيك سرد
توصيه شده )

اندازه الستيك

گشتاور مهره چرخ

T165/80D17 104 M
(bar ،60 psiيا 420kpa )4.2kgf/cm2
17 x4T
)103 N.m (10.5kgf.m , 76ft.lbf

در صورت يدک کشيدن تريلر
به میزان ( 3psiو  barيا  20.0kpa )0.2kgf/cm2به فشار باد توصيه شده الستيک اضافه نماييد و با سرعت کمتر از
( 100km/h )62mphرانندگي نماييد.
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المپ چراغ ها
المپ چراغ ها

بیرون

داخل

وات ()W

نوع

چراغهاي جلو
نور باال
نور پايين (المپهاي هالوژني)
نور پايين (المپهاي تخلیه ای)

60
60
35

A
A
B

چراغهاي مهشکن جلو*1

19

C

چراغهاي راهنماي جلو

21

D

چراغهاي کوچک جلو*2

5

E

21/5

E

چراغهاي عقب

5

E

چراغهاي راهنماي عقب

21

E

چراغهاي دنده عقب

16

E

چراغهاي مهشکن عقب*1

21

E

چراغهاي پالک راهنمايي و رانندگي

5

E

چراغهاي آرايشي

8

E

چراغ داخلي (جلو) /چراغ هاي سقفي

5

E

چراغ داخلي (عقب)

8

F

چراغ محفظه بار

5

F

چراغهاي ترمز  /عقب

مشخصات خودرو

 : Aالمپهای هالوژنی HB3
 : Bالمپ هاي تخلیه ای D45
 : Cالمپهاي هالوژن H16
 : Dالمپ هاي سوکتي (کهربايي)
 : Eالمپهاي سوکتي (شفاف)
هاي دوسره (شفاف)
 : Fالمپ
 :*1در صورت مجهز بودن
هاي روشنايي روز
 :*2خودروهاي بدون چراغ

۸
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اطالعات سوخت
موتور بنزيني
موتورهاي* 3ZR – FE 1و 2AR – FE
مخصوص کشور آرژانتين:
از بنزين بدون سرب که حاوي افزودني هاي ترکیبات فلزي (پايه منگنز ،غيره) نمي باشد استفاده نماييد.
براي عملکرد بهينه موتور ،بنزين بدون سرب با عدد اکتان آزمايشگاهي  91يا باالتر را انتخاب نماييد.
براي جزئيات بيشتر در مورد بنزين با نمايندگي مجاز تويوتا تماس بگيريد.
به جز کشور آرژانتين:
فقط از بنزين بدون سرب در خودرو استفاده نماييد.
براي عملکرد بهينه موتور ،بنزين بدون سرب با عدد اکتان آزمايشگاهي  91يا باالتر را انتخاب نماييد.
موتور*3ZR – FAE 2
فقط از بنزين بدون سرب در خودرو استفاده نماييد.
براي عملکرد بهينه موتور ،بنزين بدون سرب سوپر با عدد اکتان آزمايشگاهي  95يا باالتر را انتخاب نماييد.
اگر اين نوع بنزين سوپر در دسترس نباشد ،به طور موقت از بنزين بدون سرب با عدد اکتان آزمايشگاهي کمتر از
 91استفاده نماييد.
 : *1مجهز به کد مدل* 3که داراي حروف " "Kيا " "Qبه عنوان آخرين حرف ميباشد.
 :*2مجهز به کد مدل* 3که داراي حروف " "Wبه عنوان آخرين حرف ميباشد.
 :*3کد مدل بر روي برچسب کارخانه سازنده يا برچسب قوانین تاييديه حک شده است f( .صفحه )682
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موتور ديزلي
فقط از سوخت ديزلي حاوي سولفور  500ppmيا کمتر با عدد ستان  48يا باالتر استفاده نماييد.

دهانه مخزن سوخت براي بنزين بدون سرب (موتور بنزینی)
براي جلوگيري از سوختگيري نادرست ،دهانه سوختگيري خودرو فقط با نازلهای خاص پمپهاي بنزین بدون
سرب تطابق دارد.
اگر موتور شما ضربه میزند.
با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
گاهي ممكن است متوجه ضربه زدن جزئی موتور حين سرعتگيري يا رانندگي روي شيب به سمت باال شوید،
اين حالت عادي است و نبايد نگران باشيد.
توجه
به كيفيت سوخت توجه نماييد
از سوخت نامناسب استفاده نكنيد .اگر سوخت نامناسب استفاده شود ،موتور صدمه ميبيند
موتور بنزيني :از بنزين داراي سرب استفاده نکنيد.
بنزين سربدار منجر به از دست رفتن عملكرد مبدل سه راهه کاتالیک شده و منجر به عملكرد نادرست سيستم
كنترل گازهاي خروجي ميگردد.
موتور ديزلي :از سوخت حاوي بيش از  500ppmسولفور استفاده نکنيد .استفاده از چنين سوختي با سولفور باال
ممکن است به موتور صدمه بزند.
مخصوص کشور آرژانتين :از بنزيني که حاوي مواد افزودني ترکیبات فلزي (پايه منگنز و غيره) ميباشد ،استفاده نکنيد.
بنزيني حاوي مواد افزودني ترکیبات فلزي ممکن است باعث صدمه ديدن سيستم کنترل گازهاي آالينده شده
و بر عملکرد موتور تاثير گذارد.

۸
مشخصات خودرو
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مشخصههای قابل سفارشی سازی
خودروی شما دارای مشخصههای الکترونیکی زیادی است که بر اساس عالیق شما قابل سفارشیسازی
هستند .تنظيمات اين مشخصهها با استفاده از کليدهاي روي غربيلک فرمان ،سيستم مسيرياب يا سيستم
چند رسانهاي يا در نمايندگي مجاز تويوتا قابل تغيير است.
سفارشی سازي مشخصههاي خودرو

هنگام سفارشی سازي مشخصههاي خودرو ،از پارک خودرو در مکان ايمن و قرار داشتن دسته دنده در موقعيت
پارک ( Pگيربکس اتوماتيک يا  )CVTيا دنده خالص ( Nگيربکس معمولي) و درگير بودن ترمز دستي اطمينان
حاصل کنيد.
 1دکمه " "SET UP" / "APPS" / "MENUدر سيستم مسيرياب يا سيستم چندرسانهاي را فشار دهيد.
 2در بعضي مدلها  :گزينه " "Setupروي صفحه " "APPS" / "MENUرا انتخاب نماييد.
 3گزينــه " "Vehicleروي صفحــه " "Setupرا انتخــاب کنيــد و گزينــه " "Vehicle Customizationرا انتخــاب
نماييــد.
تنظیمات مختلف قابل تغییر است .برای اطالع از جزئیات ،لیست تنظیمات را مطالعه نمایید.
مشخصه هاي قابل سفارشیسازي
برخی تنظیمات عملکردها همزمان با دیگر تنظیمات سفارشیسازی شده تغییر میکند .برای اطالع از جزئیات
بیشتر با نمایندگی مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.
خودروهاي مجهز به سيستم مسيرياب يا سيستم چندرسانهاي  :تنظيمات قابل تغيير با استفاده از سيستم
مسيرياب يا سيستم چندرسانهاي
تنظيمات قابل تغيير توسط نمايندگي مجاز تويوتا
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تعریف سمبلهاo :

= موجود  = - ،نا موجود

عملکرد

مورد

تنظيمات
پيش فرض

تنظيمات
سفارشی
سازي

عملکرد قفل درب وابسته به سرعت

روشن

خاموش

O

O

عملکرد قفل درب وابسته به موقعيت دنده*7

قفل درب
عملکرد باز نمودن قفل درب وابسته به
( fصفحه )۶۶۰ ،۱۵۴موقعيت دنده*7

خاموش

روشن

O

O

خاموش

روشن

O

O

عملکرد باز نمودن قفل درب وابسته به
درب راننده

خاموش

روشن

O

O

5

4–1

O

O

عالمت فعال شدن (صداي آژير)

روشن

خاموش

-

O

عالمت فعال شدن (فالشرهاي اضطراري)

روشن

خاموش

O

O

درب پشتي برقي
( fصفحه )۱۵۹
سيستم ورود و
استارت هوشمند*1
( fصفحه )۱۳۱
و فرستنده کنترل از
راه دور (ريموت)
( fصفحه )۱۴۷

زاويه باز شدن

خاموش
*2,3

عملکرد سيگنال (صداي آژير)

مدت زمان سپري شده قبل از فعال شدن
عملکرد قفل اتوماتيک درب در صورتي
که بعد از باز نمودن قفل درب باز نشده
است

سطح 7

 30ثانيه

سطح 1
تا 6
 60ثانيه

O

-

O

O

۸
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مورد

عملکرد
سيستم ورود و استارت هوشمند

تنظيمات
پيش فرض

تنظيمات
سفارشی
سازي

سيستم ورود و استارت تعداد دفعات عملکرد پي در پي قفل درب*2

روشن

خاموش

O

O

 ۲بار

نامحدود

-

O

آژير يادآوري بازماندن درب (در صورت
قفل بودن خودرو)

روشن

خاموش

-

O

روشن

خاموش

-

O

فشار دادن و
نگه داشتن

دوبار فشار
دادن

-

O

روشن

خاموش

-

O

حساسيت سنسور نور *1

استاندارد

 -2تا 2

O

O

مدت زمان سپري شده قبل از روشن
شدن خودکار چراغهاي جلو*1,4

استاندارد

طوالني

-

O

هوشمند*1
( fصفحه )131

فرستنده کنترل راه دور فرستنده کنترل از راه دور (ريموت)
(ريموت)
عملکرد باز کردن درب پشتي برقي*1
( fصفحه )147
سان روف*1
( fصفحه )192

سيستم کنترل
اتوماتيک چراغها
( fصفحه )269

دسته راهنما
( fصفحه)265

عملکرد يادآوري باز ماندن سان روف

چراغ¬ همراهي تا درب منزل*1,2

(مدت زمان سپري شده قبل از
خاموش شدن خودکار چراغ¬هاي جلو)

 60ثانيه
 30ثانيه

 90ثانيه

-

O

 120ثانيه

چراغ نور باالي اتوماتيک*( 1عملکرد
فعال شدن  /غيرفعال شدن)

روشن

خاموش

-

O

مدت زمان چشمک زدن فالشرهاي
تغيير مسير (راهنما)

3

خاموش

-

O
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تنظيمات
پيش فرض

مورد

صفحه نمايشگر
( fصفحه )113
صفحه نمايش چند

منظوره (تيپ 1*)A
( fصفحه )110

تنظیمات
سفارشیسازی

چراغ نشانگر ( ECOمصرف اقتصادي
سوخت)

*1,6

روشن

خاموش

-

O

(عملکرد فعال شدن /غیرفعال شدن)
نمايش
گيج دماي
در صورت نمايش متوسط مصرف
منطقه
 *7مايع خنک
سوخت ،صفحه نمايش تغيير ميکند
کننده موتور نشانگر ECO
در صورت نمايش متوسط مصرف
سوخت ،صفحه نمايش تغيير ميکند
واحد اندازهگيري

*1,6

-

O

نمايش
گيج دماي
منطقه
مايع خنک
کننده موتور نشانگر ECO

-

O

)Miles(MPG

-

O

Km
()km/L

صفحه نمايش چند
منظوره (تيپ 1*)B
( fصفحه )115

فرانسه
آلماني
زبان* 1,6

انگليسي
آمريکايي*8

اسپانيايي
ايتاليايي
روسي

-

O
۸

ترکيه اي
سيستم تهويه هوای
*1
مطبوع اتوماتيک
( fصفحه )358

مطبوع AUTO
تغيير وضعيت بين ورود هواي بيرون و
گردش مجدد هواي داخل در ارتباط با
عملکرد کليد ""AUTO

روشن

خاموش

O

O

مشخصات خودرو

عملکرد کليد سیستم تهويه هوای

روشن

خاموش

O

O
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مورد

عملکرد
کنترل روشنايي چراغهاي داخلی*9

روشنايي
( fصفحه )۴۶۳

تنظيمات
پيش فرض

تنظيمات
سفارشی سازي

روشن

خاموش

مدت زمان سپری شده قبل از خاموش
شدن چراغهای داخلی

 15ثانیه

 7/5ثانیه

30ثانیه

O

O

O

O

عملکرد پس از قرار دادن سوئيچ
موتور در موقعيت ""Lock
(خودروهاي فاقد سيستم ورود و
استارت هوشمند)
پس از قرار دادن سوئيچ موتور در
موقعيت خاموش (خودروهاي مجهز
به سيستم ورود و استارت هوشمند)

روشن

خاموش

-

O

عملکرد حین باز شدن قفل دربها

روشن

خاموش

-

O

عملکرد حین نزدیک شدن به
خودرو در حال همراه داشتن سوئیچ
الکترونیکی (خودروهاي مجهز به
سيستم ورود و استارت هوشمند)

روشن

خاموش

-

O

حساسيت سنسور نور محيطي که
براي کم نور کردن چراغهاي صفحه
نمايشگر و غيره* 1به کار ميرود.

استاندارد

 -2تا 2

-

O

حساسيت سنسور نور محيطي که
براي پر نور کردن چراغهاي صفحه
نمايشگر و غيره* 1به کار ميرود.

استاندارد

-

O

 -2تا 2
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مورد

آژير*1,5

( fصفحه )93

عملکرد

تنظيمات
پيش فرض

تنظيمات
سفارشی سازي

تنظيم حساسيت سنسور ورود
غيرمجاز هنگامي که پنجره باز است.

استاندارد

پايين

در صورت باز نمودن قفل دربها
با استفاده از سوئیچ معمولي
(خودروهاي مجهز به سيستم ورود
و استارت هوشمند) آژير را غيرفعال

خاموش

روشن

-

-

O

O

 :*1درصورت مجهز بودن
 :*2به جز کشور هنگ کنگ و سنگاپور
 :*3مخصوص خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي  /يا آژير ،تنظيمات پيش فرض " "5است.
 :*4به جز کشور آفريقاي جنوبي
 :*5تنظيماتي که فقط در کشور آفريقاي جنوبي قابل تغيير است.
 :*6تنظيماتي که به وسيله دکمه " "DISPقابل تغيير است f(.صفحه )۱۱۹ ،۱۱۳
 :*7تنظيماتي که فقط در خودروهاي مجهز به گيربکس اتوماتيک يا  CVTقابل تغيير است.
 :*8تنظيمات پيشفرض بر اساس کشورها متفاوت است.
 :*9تنظيماتي که فقط در خودروهاي مجهز به درب پشتي برقي و  /يا آژير قابل تغيير است.

۸
مشخصات خودرو
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سفارشیسازي خودرو
اگر پس از باز کردن قفل دربها ،آنها بسته باقي بماند و عملکرد قفل اتوماتيک درب فعال گردد ،براساس تنظيمات سيگنال
عملکردي (آژيرها) (در صورت مجهز بودن) و سيگنال عملکردي (فالشرهاي اضطراري) ،سيگنالها ايجاد مي شوند.

هشدار
حین سفارشیسازی

از آنجاکه حین سفارشیسازی ،موتور باید روشن باشد ،از پارک خودرو در مکانی امن با تهویه مناسب اطمینان
حاصل نمایید .در مکانهای بسته همانند پارکینگ ،ممکن است اگزوز حاوی مونوکسید کربن ( )COخطرناک
جمع شده و وارد خودرو شود که میتواند منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ گردد.
توجه

حین سفارشیسازی
برای جلوگیری از خالی شدن باتری ،حین سفارشیسازی مشخصهها ،موتور را روشن نگه دارید.
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موارد مقدار دهی اولیه
پس از انجام مواردی همچون اتصال مجدد باتری یا انجام تعمیر و نگهداری روی خودرو ،آیتمهای زیر برای
عملکرد عادی سیستمها بایدمقدار دهی اولیه شود شود.
مورد
اطالعات تعمير و نگهداري روغن موتور
(فقط موتور ديزلي)

زمان مقدار دهی اولیه
پس از تعويض روغن موتور

مرجع
صفحه 535

درب پشتي برقي (در صورت مجهز بودن)

پس از اتصال مجدد يا تعويض باتري
پس از تعويض فيوز

صفحه 163

سان روف (در صورت مجهز بودن)

پس از اتصال مجدد يا تعويض باتري
پس از تعويض فيوز

صفحه 192

سيستم هشدار فشار باد الستيک (در
صورت مجهز بودن)

در صورت تغيير اندازه الستيک

صفحه 555

۸
مشخصات خودرو
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پیوست
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اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم
(بر طرف کردن مشکل)710...............................................

 710اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم(...بر طرف کردن مشکالت)

اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم (برطرف کردن مشکالت)
در صورتی که مشکلی داشتید ،پیش از تماس با نمایندگی مجاز تویوتا موارد زیر را کنترل نمایید.
دربها قفل نمیشوند ،قفل دربها باز نمیشود ،دربها بازیا بسته نمیشوند.
سوئیچتان را گم کردهاید.

اگر سوئیچها یا سوئیچهای معمولی را گم کردهاید ،سوئیچهای اصلی جدید یا سوئیچ معمولی جدید در
نمایندگی مجاز تویوتا قابل ساخت است f( .صفحه )129
خودروهاي مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند
اگر سوئیچ الکترونیکی را گم کردهاید ،احتمال سرقت خودرو به شدت افزایش مییابد .بالفاصله با نمایندگی
مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید f( .صفحه )130
قفل دربها باز نمیشود یا دربها قفل نمیشود.

باتری سوئیچ ضعیف شده یا خالی شده است؟ ( fصفحه )568
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:
آیا سوئیچ موتور در وضعیت " "IGNITION ONقرار دارد؟
حین قفل کردن درب ها ،سوئیچ موتور را خاموش کنید( fصفحه )232
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:
چ الکترونیکی داخل خودرو است؟
آیا سوئی 
چ الکترونیکی اطمینان حاصل نمایید.
حین قفل کردن دربها ،از همراه داشتن سوئی 
به دلیل شرایط امواج رادیویی ،به درستی عمل نمیکند f( .صفحه )139

اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم(...بر طرف کردن مشکل) 711

درب عقب باز نمیشود.

آیا عملکرد قفل کودک فعال شده است؟
زمانیکه قفل کودک فعال شده باشد ،درب عقب از داخل باز نمیشود .درب عقب را ازبیرون باز کرده و سپس
قفل کودک را غیر فعال نماییدf( .صفحه )156
اگر فکر میکنید مشکلی وجود دارد
موتور استارت نمیخورد
(خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند)
خودروهای مجهز به گیربکس معمولی:
آیا سوئیچ خودرو را حین فشار دادن کامل پدال کالچ چرخاندهاید؟(fصفحه )228
خودروهای مجهز به گیربکس با ضریب دنده پیوسته یا گیربکس اتوماتیک:
آیا دنده در پارک  Pقرار دارد؟ (fصفحه )228
آیا باتری خالی شده است؟ (fصفحه )664
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موتور استارت نمیخورد
(خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند)
آیا سوئیچ موتور را حین فشار دادن محکم پدال ترمز فشار دادهاید؟ ( fصفحه )228
خودروهای مجهز به گیربکس با ضریب دنده پیوسته یا گیربکس اتوماتیک
آیا دنده در پارک  Pقرار دارد؟( fصفحه )228
آیا سوئی 
چ الکترونیکی داخل خودرو قابل شناسایی است؟ ( fصفحه )135
آیا قفل غربیلک فرمان باز شده است؟ (fصفحه )236
آیا باتری سوئیچ الکترونیکی ضعیف است یا خالی شده؟
در این صورت به روش موقت موتور را استارت بزنید.
(fصفحه )661
آیا باتری خالی شده است؟ (fصفحه )664
حتی با فشار پدال ترمز(خودروهای مجهز به گیربکس با ضریب دنده پیوسته یا گیربکس
اتوماتیک) دنده از پارک  Pخارج نمیشود
خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند:
آیا سوئیچ موتور در موقعیت روشن " "ONقرار دارد؟
اگر پس از فشار دادن پدال ترمز ،حین قرار داشتن سوئیچ موتور در حالت روشن " "ONنمیتوانید دنده را
آزاد نمایید ( fصفحه )659
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:
آیا سوئیچ موتور در موقعیت روشن " "IGNITION ONقرار دارد ؟
اگر پس از فشار دادن پدال ترمز حین قرارداشتن سوئیچ موتور در حالت روشن " "IGNITION ONنمیتوانید
دنده را آزاد نمایید ( fصفحه )659

اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم(...بر طرف کردن مشکل) 713

پس از توقف موتور ،غربیلک فرمان را نمیتوان چرخاند.
خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند:
اگر سوئیچ از قفل فرمان بیرون کشیده شود ،فرمان قفل میشود تا از سرقت جلوگیری شود f( .صفحه )226
خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:
برای جلوگیری از سرقت خودرو ،فرمان بطور اتوماتیک قفل میشود( fصفحه )235
نمیتوان با استفاده از شیشه باالبرهای برقی شیشهها را باز و بسته نمود.

آیا دکمه قفل شیشه باالبرها فشرده شده است؟
اگر دکمه قفل شیشه باالبرها فشرده شود ،شیشه باالبرهای برقی بجز شیشه باالبر راننده عمل نخواهد کرد
(fصفحه )187
سوئیچ موتور به طور اتوماتیک خاموش میشود.
(خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند)
اگر برای مدتی طوالنی خودرو در حالت تجهیزات جانبی " ،"ACCESSORYیا روشن "IGNITION ON
"(موتور غیر فعال) باقی بماند ،عملکرد خاموش شدن اتوماتیک سوئیچ موتور فعال می شود f( .صفحه
)235
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حین رانندگی آژیر هشدار به صدا در میآید
چراغ یادآوری کمربند ایمنی در حال چشمک زدن است
آیا راننده و سرنشین جلو کمربند ایمنی خود را بستهاند؟ ( fصفحه )۶۱۸
چراغ اخطار سیستم ترمز روشن است
آیا ترمز دستی آزاد شده است؟ ( fصفحه )267
بسته به موقعیت ،انواع دیگر آژیرهای هشدار نیز ممکن است به صدا درآیند f( .صفحه )627 ،615
آژير فعال شده و بوق به صدا در مي آيد (در صورت مجهز بودن)
آيا حين تنظيمات آژير کسي درون خودرو درب را باز کرده است؟
سنسور آن را شناسايي کرده و آژير به صدا در ميآيد (fصفحه )93
براي توقف صداي آژير ،سوئيچ موتور را در موقعيت روشن  IGNITION ONقرار داده يا موتور را استارت
بزنيد.
حین ترک خودرو آژیر اخطار به صدا درمیآید.
(خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند)
آيا پيغامي روي صفحه نمايش چند منظوره ظاهر شده است؟
پيغام روي صفحه نمايش چند منظوره را بررسي نماييد f( .صفحه )636

اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم(...بر طرف کردن مشکل) 715

چراغ اخطار روشن شده یا پیغام هشدار نمایش داده میشود.
حین روشن شدن چراغ اخطار یا نمایش پیغام هشدار ،صفحه  627،615را مطالعه نمایید.
اگر فکر میکنید مشکلی وجود دارد
اگرپنچر کرده اید
خودرو را در مکانی امن متوقف کرده و الستیک پنچر را با زاپاس تعویض نمایید f( .صفحه)644
خوردو گیر کرده است

مراحل گیر کردن خودرو در گل ،آشغال یا برف را مطالعه نمایید f( .صفحه )675

716

توجه
جهت اطالع از قانون و آئیننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
خودرو به بخش خدمات پس از فروش در سایت  www.lrtoya.comمراجعه نمایید.
جهت اطالع از لیست اقالم تحویلی خودرو و مصرف سوخت شهری -ترکیبی -
جادهای به بخش محصوالت در سایت  www.lrtoya.comمراجعه نمایید.
لطف ًا جهت استفاده از امداد جادهای ایرتویا ،با شماره  021-73456تماس گرفته
و سپس عدد  4را شمارهگیری نمایید.

