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ÖNSÖZ

Gün geçtikçe büyüyen, bilinçli Toy ota kullanýcý grubuna hoþ geldiniz. Ürettiðimiz her
aracýn ka li teli yapýsý ve üstün teknolojisinden gurur duyuyoruz.

Bu kullanýcý el kitabý yeni To yo ta’nýzýn özelliklerini açýklamaktadýr. Aracýnýzý uzun yýllar
emni yet le kullanma zevkini tatmanýz için, lütfen bu kitapçýðý okuyarak talimatlarý
dikkatle uy gu la yý nýz.

Servis konusunda Toy ota yetkili satýcýnýzýn aracýnýz hakkýnda en iyisini bildiðini ve ilgi
alanýnýn sizin tü müyle tatmin olmanýz olduðunu hatýrlayýnýz. Size kaliteli servisi
saðlayacak ve gereken tüm yardýmý ya pa caktýr.

Aracýnýzý satarken lütfen bu Kullanýcý El Kitabý’ný aracýnýzda býrakýnýz. Sizden sonraki
araç sahibi de bu bilgilere ihtiyaç duyacaktýr.

Bu kitapta yer alan tüm bilgi ve teknik deðerler basým tarihinde geçerlidir. Bununla
beraber, To yota’nýn sürekli üretimi geliþtirme politikasý nedeniyle, haber
verilmeksizin herhangi bir anda deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutuyoruz.

Lütfen, bu el kitabýnýn tüm modellere uygulanabildiðini ve isteðe baðlý ilave
ekipmanlarý da i çe ren tüm ekipmanýn tanýtýldýðýný unutmayýnýz. Bu yüzden, sizin
aracýnýza takýlmamýþ ekipmanlara ait a çýk lamalara da rastlayabilirsiniz.

TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ.



AKSESUARLAR, YEDEK PARÇALAR,
TOYOTA’NIZDAKÝ TADÝLATLAR

TOY OTA marka araçlar için bugün piyasada 
orijinal olmayan birçok çeþit yedek parça
ve aksesuar satýlmaktadýr. Ülkemizdeki bazý
kurumlar tarafýndan onaylanmýþ olsalar bile,
orijinal TOY OTA üretimi olmayan bu gibi
yedek parçalar ve aksesuarlar aracýnýzýn
emniyetini olumsuz yönde etkileyebilirler. Bu 
sebeple, orijinal TOY OTA imalatý olmayan
yedek parça ve aksesuarlardan veya bun-
larýn deðiþtirilmesi ya da montajýndan doða- 
bilecek sorunlar garanti kapsamýna girmez
ve Toyota’yý bir yükümlülük altýna sokmaz.

Bu araç üzerinde orijinal TOY OTA üretimi
olmayan parçalarla tadilat yapýlmamalýdýr.
Orijinal TOY OTA üretimi olmayan parçalarla 
yapýlacak tadilatlar, aracýnýzýn performansýný, 
emniyetini ya da dayanýklýlýðýný etkileyebile- 
ceði gibi, yasal düzenlemelere de aykýrýlýk
yaratabilir. Ayrýca bu tadilatlardan kaynak-
lanacak hasar ya da performans sorunlarý,
garanti kapsamýna alýnmaz.

Aracýnýza Mobil alýcý-verici telsiz siste-
minin takýlmasý, Elektronik Yakýt Enjek-
siyon Sistemi (EFI), Kilitlenmeyi Önleyici 
Fren Sistemi (ABS), Sabit Hýz Kontrol
Sistemi (Cruise Con trol) gibi elektronik
sistemleri etkileyebileceði için, gerekli
önlemler ve montajla ilgili özel talimat- 
lar için mutlaka Toyota yetkili satýcýnýza 
danýþýnýz.

MOBÝL ALICI-VERÝCÝ TELSÝZ
SÝSTEMÝNÝN TAKILMASI

TOYOTA’nýzdaki SRS hava yastýðý ve
emniyet kemeri ön-gergi donanýmlarý,
patlayýcý kimyasal maddeler içermek-
tedirler. Eðer SRS hava yastýðý ve em- 
niyet kemeri aktif gergi donanýmlarý ol- 
duðu gibi býrakýlarak araç kullanýmdan
kaldýrýlýrsa, yangýn gibi kazalara sebep
olabilirler. Aracýnýzýn kullanýmdan kaldý- 
rýlmasýndan önce, SRS hava yastýðý ve 
emniyet kemeri aktif gergi donanýmlarý- 
nýn, nitelikli bir atölye ya da TOYOTA 
yetkili satýcýnýz tarafýndan sökülmesini
temin ediniz.

TOYOTA’NIZIN KULLANIMDAN
KALDIRILMASI
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BU EL KÝTABINA ÝLÝÞKÝN ÖNEMLÝ BÝLGÝLER

Bu uyarý, uyulmadýðý zaman yaralanmalara neden
olabilecek durumlar i çin kullanýlýr. Sizin veya baþka
kiþilerin içinde bulunduðu riski azaltmak veya önlemek
için, sýrasýyla, ne yapmanýz veya ne yapmamanýz ge -
rektiði hakkýnda size bilgi verir.

UYARI

Bu uyarý, araca veya ekipmanlarýndan bazýlarýna hasar
verebilecek du rumlar için kullanýlýr. Aracýnýza veya
ekipmanlara zarar verme riskini a zaltmak veya önlemek
için, sýrasýyla, ne yapmanýz veya ne yapmamanýz
gerektiði hakkýnda size bilgi verir.

Emniyet ve Araç Hasarý Konusunda
Uyarýlar

Bu el kitabýnda “DÝKKAT” ve “UYARI”
bölümleri ile karþýlaþacaksýnýz. Bunlarýn
anlamlarý a þa ðýda verilmiþtir.

Emniyet Sembolü

Bu kitapta bir de zaman zaman ortasýnda

yatýk çizgi bulunan bir daire resmi göre-

ceksiniz. Bunun anlamý “Yapmayýnýz” ya

da “Olmasýný Önleyiniz” dir.



Ana model kodu

E : 4 Kapýlý Sedan

W : 5 Kapýlý Station Wagon

G : 3 kapýlý Hatchback

L : 5 Kapýlý Liftback

Þanzýman tipi

Gövde tipi

Model kodu imalatçý etiketinde “Model” baþlýðý altýnda görülebilir. Ýmalatçý
etiketinin yeri için Bölüm 2’deki “Toyota’nýzýn tanýtýlmasý” alt baþlýðýna bakýnýz.

Model kodunu inceleyerek aracýnýzýn modelini belirleyiniz.

Model kodu

ZZE111: 4ZZ-FE (1.4L)
 Motorlu model

ZZE112: 3ZZ-FE (1.6L) 
 Motorlu model

M : 5 Hýzlý, düz þanzýman

H  : 3 hýzlý, otomatik
þanzýman

P : 4 Hýzlý, otomatik
þanzýman

Z E 1 1 E M1Z





1. Bö lüm
GÖS TER GE VE
KU MAN DA LA RIN
ÇALIÞ MA SI

Kýsým 1-1
Gös ter ge ve Ku man da la ra
ge nel ba kýþ

· Sürücü mahalli gösterge ve
kumandalarý

· Gösterge paneli

· Gösterge panelindeki semboller

1



Sürücü mahalli gösterge ve kumandalarý

1. Dýþ dikiz aynasý kumanda kolu

2. Yan hava yönlendiricileri

3. Gösterge paneli

4. Araç bilgi ekraný ve Radyo-teyp
kontrolü

5. Torpido gözü

6. Otomatik cam kumanda düðmeleri

7. Düz yada otomatik tip vites kolu

8. El freni kolu

9. Far huzme yüksekliði ayar anahtarý

10.Küçük malzeme kutusu

11.Mo tor kaputu açma mandalý

12.Elektrikli cam kilit düðmesi

13.Merkezi kilit anahtarý
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1. Arka sis farý düðmesi

2. Far ve sinyal anahtarý ve ön sis farý
anahtarý

3. Ön cam silecek ve yýkama anahtarý

4. Orta hava yönlendiricileri

5. Dörtlü flaþör düðmesi

6. Mo tor immobilayzýr sistemi gösterge
ýþýðý

7. Klima, arka cam ve dýþ dikiz aynasý buz 
çözücü gösterge ýþýðý veya saat

8. Arka cam ve dýþ dikiz aynasý buz 
çözücü düðmesi

9. Kalorifer ve klima kumandalarý

10.Radyo-teyp

11.Küçük malzeme kutusu

12.Çakmak

13.Küllük

14.Bardak tutucu

15.Kontak anahtarý

16.Direksiyon simidi yüksekliði ayar kolu

17.Gösterge paneli aydýnlatma kontrol
düðmesi

18.Elektrikli dýþ dikiz aynasý kumanda
düðmesi
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Gösterge paneli
þ Tip A

1. Gösterge ve uyarý ýþýklarý

2. Hýz göstergesi

3. Kilo metre sayacý (odometre)

4. Takometre

5. Mo tor soðutma suyu sýcaklýk göster-
gesi

6. Sýfýrlanabilir kilo metre sayacý

7. Kilo metre sayacý sýfýrlama düðmesi

8. Düþük yakýt seviye uyarý ýþýðý

9. Yakýt göstergesi
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þ Tip B

1. Gösterge ve uyarý ýþýklarý

2. Hýz göstergesi

3. Kilo metre sayacý (odometre)

4. Devir saati (Takometre)

5. Mo tor soðutma suyu sýcaklýk göster-
gesi

6. Kilo metre sayacý sýfýrlama düðmesi

7. Sýfýrlanabilir kilo metre sayacý

8. Düþük yakýt seviye uyarý ýþýðý

9. Yakýt göstergesi

5



Gösterge panelindeki semboller

6

Fren sistemi uyarý ýþýðý *

Düþük motor yað basýncý uyarý ýþýðý*

Motor arýzasý uyarý ýþýðý*

ABS sistemi uyarý ýþýðý*

Açýk kapý uyarý ýþýðý*

Hava yastýðý uyarý ýþýðý*

Ön sis lambasý gösterge ýþýðý

Arka sis lambasý gösterge ýþýðý

Arka cam ve dýþ dikiz aynasý buðu çözücü
gösterge ýþýðý

Overdrive-OFF gösterge ýþýðý

“A/C” gösterge ýþýðý

* Ýþareti servis uyarý ýþýklarýný göstermektedir. Daha ayrýntýlý
bilgi için bölüm 1-5’teki “Göstergeler ve uyarý ýþýklarý” kýsmýna
bakýnýz.

Akü þarj durumu uyarý ýþýðý *

Uzun huzme far gösterge ýþýðý

Dönüþ sinyali gösterge ýþýklarý



1. Bölüm
GÖS TER GE VE 
KU MAN DA LA RIN
ÇA LIÞ MA SI

Kýsým 1-2
Anah tar lar ve Ka p ýlar

· Anah tar lar

· Mo tor blokaj (immobilayzýr) sis-
temi

· Ka pý lar

· Oto ma tik cam ku man da la rý

· Ba gaj ki li di

· Mo tor ka pu tu

· Ya kýt depo ka pa ðý

Anah tar lar 

Uzaktan kumanda olmayan

Uzaktan kumandalý

Aracýnýzýn 2 çeþit anahtarý bulunmak-
tadýr.

1. Ana anahtar (siyah)—Bu anahtar aracý-
nýzdaki her kilidi açar. Ýçinde uyarýcý çip 
ile birlikte yeni bir anahtar yapýlmasý
gerekirse, Toyota yetkili satýcýnýz bu
anahtara gerek duyacaktýr.

2. Yardýmcý anahtar (gri)—Bu anahtar
bagaj kapaðýný açmaz.

Kapýlarýn anahtar olmaksýzýn kilitlenebil-
meleri özelliklerinden dolayý, anahtarýnýz
araç içindeyken kapýlarýn kazara kilitlen-
mesi olasýlýðýna karþý her zaman yedek bir
ana anahtarý yanýnýzda bulundurunuz.

Ana anahtarýn ve yardýmcý anahtarýn
tutamaklarý içinde, sistemin çalýþmasý için
çok önemli olan uyarýcý birer çip vardýr,
dolayýsýyla bu anahtarlarý kaybetmemeye
dikkat ediniz. Eðer anahtarýn kopyasýný
kendiniz çýkartýrsanýz, sistemi iptal etmeyi
ve aracýnýzýn motorunu çalýþtýrmayý baþa-
ramazsýnýz.
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8

u Motoru çalýþtýrýrken anahtara diðer
bir aracýn anahtarý bile olsa baþka
bir anahtarý temas ettirmeyiniz ve
baþka bir anahtarý anahtar sapýna
dayamayýnýz. Aksi takdirde mo tor
çalýþmayabilir ya da çalýþtýrýldýktan
kýsa bir süre sonra stop edebilir.
Böyle bir durumda anahtarý yerin-
den çýkartýp diðer anahtarý veya
anahtar halkasýný transponder’in
bulunduðu kýsýmdan uzaklaþtýrarak
yeniden yuvaya takýnýz ve marþ
yapýnýz.

u Anahtarýn sapýný bükmeyiniz.

u Anahtar sapýna elektromanyetik
radyo dalgalarýný kesen herhangi
bir materyal geçirmeyiniz,

u Anahtarý baþka nesnelere sert þe-
kilde vurmayýnýz,

u Anahtarý uzun süreyle ön göðüsün
üstü gibi direkt güneþ ýþýðý alan
yerlerde yüksek sýcaklýða maruz
þekilde býrakmayýnýz,

u Anahtarý suya batýrmayýnýz ya da
ultrasonik yýkayýcýda yýkamayýnz,

u Anahtarý mýknatýslý elektromanyetik
malzemelerle beraber kullanmayý-
nýz.

UYARI

Transponderli (radyo vericili) bir anah- 
tarý kullanýrken aþaðýdaki ikazlara
dikkat ediniz:

u Motoru çalýþtýrýrken anahtar hal-
kasýný anahtar sapýnýn üstüne da-
yamayýnýz  veya bastýrmayýnýz. Aksi 
takdirde mo tor çalýþmayabilir ya da 
çalýþtýrýldýktan kýsa bir süre sonra
stop edebilir.



ANAHTAR NUMARASI PLAKASI

Anahtarýnýzýn numarasý plaka üzerinde
yazýlýdýr. Bu plakayý emniyetli bir yerde,
örneðin cüzdanýnýzda muhafaza ediniz.
Aracýn içinde muhafaza etmek sakýn-
calýdýr.

Eðer anahtarýnýzý kaybederseniz bu nu-
mara yardýmý ile Toyota Yetkili Ser-
vislerinde yeni bir anahtar yaptýrabilirsiniz.

Anahtar numarasýnýn yazýlý bir kopyasýný
da aracýnýzýn evraklarýyla beraber sak-
layýnýz.

Motor blokaj (immobilayzýr)
sistemi

Mo tor blokaj (immobilayzýr) sistemi araç
hýrsýzlýðýný önlemek için geliþtirilmiþ bir
sistemdir. Anahtarý kontak anahtarý de-
liðine soktuðunuz zaman anahtarýn sa-
pýndaki tran sponder (radyo vericisi) ara-
ca elektronik bir kod gönderir. Aracýn
motoru yalnýzca transponder’in gönder-
diði elektronik kod, aracýn hafýzasýnda
kayýtlý kimlik koduyla ayný ise çalýþa-
caktýr.

Kontak anahtarý, yuvasýndan çýkarýldýðý
zaman sistem otomatik olarak devreye
girer. Uyarý ýþýðý saniyede bir yanýp söne-
rek sistemin kurulduðunu gösterir.

Eðer aþaðýdaki uyarý koþullarýndan birisi
oluþursa Toyota Yetkili Servisine baþ-
vurunuz.

l Kontak anahtarý, yuvasýndan çýkarýldýðý
zaman uyarý ýþýðý yanýp sönmezse

l Uyarý ýþýðý yanýp sönmesi düzenli deðil- 
se

Kontak anahtarý yuvasýna, aracýn hafýza-
sýnda kayýtlý kimlik koduna uyan anahtar
sokulduðunda sistem otomatik olarak iptal 
olur ve motorun çalýþmasýna olanak sað-
lar. Ýkaz ýþýðý sönecektir.
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Dahili transponderli yeni bir anahtar yap-
týrabilmeniz için Toyota Yetkili Servisiniz
sizden anahtar numaranýzý ve ana
anahtarýnýzý isteyecektir. Ancak Toyota
Yetkili Servisinde yaptýrabileceðiniz ilave
anahtar sayýsý özel olarak belirli bir sayýyla 
sýnýrlandýrýlmýþtýr.

Eðer kendinize sýradan bir yedek anahtar 
yaptýrtacak olursanýz sistemin çalýþma-
sýný iptal etmeniz ya da motoru çalýþtýr-
manýz mümkün olamayacaktýr.

Ka pý lar

ANAH TAR  ÝLE KÝ LÝT LE ME VE AÇMA

Anahtarý kilide sokup çeviriniz.

Kilitlemek: Anahtarý aracýn ön tarafýna
doðru çeviriniz.

Açmak: Anahtarý aracýn arka tarafýna
doðru çeviriniz.

Tüm kapýlar sürücü kapýsý ile birlikte
kilitlenir ve açýlýr.

ÝÇ KÝ LÝT DÜÐ MESÝ ÝLE KÝ LÝT LE ME VE
AÇMA

Ka pýyý ki lit le mek için d üðmeyi aþaðý ya
iti niz, aç mak için de yuka rýya doðru çe ki -
niz.

Ka pýyý dýþ a rý dan ki lit le mek için ka pýyý ka -
pa ma dan ön ce ki lit düð me sini aþaðý iti niz.
Kapý kolu yu ka rýda tu tu la cak þe kil de ka pýyý 
ka pa tý nýz. A nah tar la r ýnýzý ara çta bý rak ma -
maya dik kat edi niz.

10

UYARI

Mo tor blokaj (immobilayzýr) sistemin-
de deðiþiklik yapmayýnýz, sökmeyiniz
ya da daðýtmayýnýz. Eðer yetkisiz tadi-
latlar yapýlýrsa, sistemin çalýþmasý ga-
ranti edilemez.



MERKEZÝ KÝLÝT DÜÐMESÝ ÝLE KÝLÝTLEME 
VE AÇMA

Düðmeye basýnýz.

Kilitlemek için: Düðmenin ön tarafýna
basýnýz.

Açmak için: Düðmenin arka tarafýna
basýnýz.

Bütün kapýlar otomatik olarak birlikte
kilitlenir ve açýlýr.

AR KA KAPI ÇO CUK EMNÝYET KÝ LÝ DÝ

Ar ka ka pý lar dan bi rini içe ri den açýl ma ya -
cak þe kil de ki lit le mek için kilit kolunu
etiketinde gösterildiði gibi “LOCK-KÝLÝT”
konumuna getiriniz.

Bu özellik arka kapýlarýn yalnýzca dýþarýdan 
açýlabilmesine imkan verir. Kapýlar içeri-
den açýlamaz. Bu yüzden araçta küçük
çocuklar varken bu kilidi kullanmanýzý
tavsiye ediyoruz.

11

· Aracýnýzý hareket ettirmeden önce
kapýlarýn kapalý olduðundan emin
olunuz.

· Aracýn arka koltuðunda küçük çocuk- 
larýn bulunduðu zamanlarda, sürüþ
esnas ýnda  kap ý la r ýn  i çe r iden
istenme- den de olsa açýlmasýný
önlemek için çocuk emniyet kilidi
sisteminin kulla- nýlmasý gereklidir.

· Eðer sürüþ esnasýnda kapýlar kilit-
lenmeden býrakýlacak olurlarsa bir
kaza anýnda dýþarýdan kolaylýkla açý-
labilir.



- Uzaktan kumanda

Kilitleme iþlemi

Açma iþlemi

Aracýnýz yaklaþýk olarak 1 metre uzaklýk-
tan tüm kapýlarý kilitleyebilen ve açabilen 
uzaktan kumanda sistemine sahiptir.

KAPILARI KÝLÝTLEMEK VE AÇMAK

Kapýlarý kilitlemek ve açmak için kuman-
danýn üstündeki düðmelere yavaþça ba-
sýnýz.

Kilitlemek: “LOCK-KÝLÝT” tuþuna basýnýz.
Tüm kapýlar ayný anda kilitlenir. Ayný
zamanda sinyal lambalarý bir kez yanýp
söner.

Tüm kapýlarýn kilitlendiðini kontrol ediniz.

Eðer kapýlardan biri kapatýlmamýþsa veya
kontak anahtarý takýlý ise “LOCK-KÝLÝT”
tuþu ile kilitlenme gerçekleþemez.

Açmak: “UN LOCK-AÇMA” tuþuna basýnýz. 
Tüm kapýlar ayný anda açýlýr. Ayný zaman-
da sinyal lambalarý iki kez yanýp söner.

Uzaktan kumanda kullanýmýndan sonra
herhangi bir kapýyý açmak için 30 sn.
zamanýnýz vardýr. 30 sn. içinde herhangi
bir kapýyý açmazsanýz tüm kapýlar otomatik 
olarak tekrar kilitlenecektir.

Eðer “LOCK-KÝLÝT” veya “UN LOCK-AÇ-
MA” tuþlarýndan birisini basýlý tutarsanýz
açma veya kilitleme iþlemi tekrarlanmaz.
Tuþu serbest býrakýp sonra tekrar basma-
lýsýnýz.

UZAKTAN KUMANDA VERÝCÝSÝ

Verici elektronik bir cihazdýr. Vericiye
zarar vermemek için aþaðýdaki talimatlara
uyu- nuz.

l Ön göðüs paneli gibi sýcaklýðý yüksek
bölgelerde anahtarý býrakmayýnýz.

l Sökmeyiniz.

l Sert cisimlere vurmaktan ve düþür-
mekten kaçýnýnýz.

l Suya sokmayýnýz.

Ayný araç için 4 adet verici kullanabilir-
siniz. Detaylý bilgi için Toyota yetkili
satýcýnýza baþvurunuz.

Eðer verici kapýlara kumanda etmezse
veya nor mal çalýþma mesafesinden görev
yapmýyorsa, veya anahtar üzerindeki ikaz
ýþýðý sönükse veya hiç yanmýyorsa

l Etrafýnýzda bir radyo istasyonu veya ha- 
va alaný olup olmadýðýný kontrol ediniz.

l Pilleri boþalmýþ olabilir. Pilleri kontrol
ediniz. Pilleri deðiþtirmek için vericinin
pillerini deðiþtirme bölümüne bakýnýz.
Toyota yetkili satýnýcýza baþvurunuz.
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Eðer vericiyi (anahtarýnýzý) kaybederseniz
kazaya veya hýrsýzlýða imkan vermemek
için mümkün olduðu kadar kýsa zamanda
Toyota yetkili servisinize danýþýnýz. Daha
detaylý bilgi için 4. bölümde “Anahtarýnýzý
kaybederseniz” kýsmýna bakýnýz.

PÝLLERÝN DEÐÝÞÝMÝ

Deðiþim için CR1616 lityum pil ve özel
tornavida kullanýnýz.

Pilleri aþaðýdaki iþlem sýrasýna göre deðiþ-
tiriniz.

1. Vidayý sökünüz ve kapaðý açýnýz. 2. Modülü yuvasýndan alýnýz.
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Deðiþtirilen pillerin küçük çocuklarýn
eline geçip onlarý yutmamalarý için özel 
dikkat gösterilmelidir.

UYARI

Pilleri deðiþtirirken söküp taktýðýnýz
parçalarý kaybetmemeye dikkat edi-
niz.



3. Modülün kapaðýný açmak için iki vidayý
sökünüz.

4. Boþalmýþ pili çýkarýnýz ve yeni pili (+)
kutbu yukarý gelecek þekilde takýnýz.

5. Contanýn düzgün bir þekilde yerleþtiril-
diðinden emin olunuz. Kapaðý iki vida
ile takýnýz.

6. Modülü yuvasýna yerleþtiriniz ve ka-
paðý vida ile sabitleyiniz.

7. Uzaktan kumandalý anahtarýn herhangi
bir düðmesine basarken, anahtar
üzerindeki uyarý ýþýðýnýn yandýðýndan
emin olunuz.

Pilleri deðiþtirdikten sonra vericinin uygun 
þekilde çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol
ediniz. Eðer çalýþmýyorsa Toyota yetkili
servisinize danýþýnýz.
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UYARI

u Pillerin doðru yönde takýldýðýndan
emin olunuz.

u Pilleri takarken pilin temas uçlarý-
nýn kývrýlýp bükülmemesine ve içe-
risine toz, yað gibi maddelerin kaç-
mamasýna dikkat ediniz

UYARI

Takarken contayý hasarlamamaya ve/
yada bükmemeye dikkat ediniz.

UYARI

Vericiyi emniyetli bir þekilde kapa-
týnýz.



Otomatik cam kumandalarý

Elektrikli camlara, her bir kapý üzerindeki 
düðmelerle kumanda edilir.

Elektrikli camlar, kontak anahtarý “ON-
AÇIK” konumundayken çalýþýrlar.

SÜRÜCÜ CAMININ KUMANDASI

Sürücü kapýsý üzerindeki düðmeyi kulla-
nýnýz.

Nor mal kullaným: Düðmeyi basýlý ya da
çekili tuttuðunuz sürece cam hareket
eder.

Açmak için: Düðmeyi hafifçe aþaðýya
doðru itiniz.

Kapatmak için: Düðmeyi hafifçe yukarýya
doðru çekiniz.

Otomatik kullaným: Düðmeyi tamamen
itiniz ya da tamamen çekiniz ve serbest
býrakýnýz. Cam tamamen açýlacak ya da
kapanacaktýr. Camýn hareketini yarý yolda
durdurmak için düðmeyi hareketin aksi
yönünde hafifçe hareket ettirerek serbest
býrakýnýz.

Sýkýþma korumasý fonksiyonu: Otomatik
kapanma hareketi sýrasýnda cam ile çer-
çeve arasýna herhangi birþey sýkýþýrsa,
cam hareketi durur ve cam yarýya kadar
geri açýlýr.
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· Sýkýþma korumasý fonksiyonunu
denemek için vücudunuzun herhangi 
bir uzvunu kasten sýkýþtýrmaya çalýþ-
mayýnýz.

· Cam tamamen kapanma noktasýna
yakýn olduðunda, sýkýþma korumasý
fonksiyonu çalýþmayabilir.



YOLCU CAMLARININ KUMANDASI

Yolcu kapýlarý üzerindeki düðmeler ile
veya sürücü kapýsýnda, yolcu tarafý cam-
larýna kumanda eden düðmeler ile
kumanda edilebilir.

Camlar düðmeyi iterek ya da çekerek
tuttuðunuz sürece hareket edeceklerdir.

Açmak için: Düðmeyi aþaðý doðru itiniz.

Kapatmak için: Düðmeyi yukarý doðru
çekiniz.

Eðer sürücü kapýsý üzerindeki cam kilitle-
me düðmesine basarsanýz, yolcu camlarý
hareket ettirilemezler.
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Ciddi yaralanmalarý önlemek için aþaðý- 
daki hususlara dikkat ediniz:

· Elektrikli camlarý kapatýrken, araçta
bulunan bütün yolcularýn baþlarýný,
ellerini ve diðer uzuvlarýný camdan
çýkartmadýklarýna emin olunuz. Eðer
bir kimsenin boynu, baþý veya elleri
kapatýlmakta olan bir camýn arasýnda 
kalýrsa, bu durum ciddi bir yaralan-
maya sebep olabilir. Herhangi bir kiþi 
elektrikli camlarý kapatýrken, bu iþi
güvenli bir þekilde yaptýklarýndan
emin olunuz.

· Aracýnýzda küçük çocuklar bulun-
duðunda, elektrikli cam düðmelerini
denetimsiz olarak kullanmalarýna
izin vermeyiniz. Beklenilmedik
biçimde elektrikli cam düðmelerinin
kulla- nýlmasýný önlemek için cam
kilitleme düðmesini kullanýnýz.

· Özellikle kontak anahtarý takýlýyken
asla küçük çocuklarý araç içinde yal-
nýz býrakmayýnýz.Elektrikli cam düð-
melerini kullanarak kendilerini cam
ile çerçeve arasýnda sýkýþtýrabilirler.
Yalnýz baþlarýna býrakýlmýþ çocuklar,
ciddi kazalara karýþabilirler.

Otomatik
cam
kilitleme
düðmesi



Bagaj kilidi

Bagaj kapaðýný açmak için anahtarý de-
liðe sokarak saat ibresi dönüþ yönünde
çeviriniz.

Bagajlarýnýzý yerleþtirirken, 2. bölümdeki
“Bagaj yerleþtirme uyarýlarý”ný dikkate
alýnýz.

Ba gaj ka pa ðýný ka pat mak için, ka paðý aþa-
ðý ya çe ki niz ve üze rine bas t ýrý nýz. Ka paðý
ka pat týk tan son ra aç maya ça lýþ a rak ta ma -
men ka pan dý ðýn dan emin olu nuz.

- Bagaj kilidi açma kolu

Bagaj kapaðýný sürücü koltuðundan aç-
mak için kilit açma mandalýný yukarý
çekiniz.

Bagaj emniyet sistemi

Bagaj kapaðýný kapattýktan sonra ana
anahtarý kilide takarak saat ibresi dönüþ
yönünün tersine çeviriniz ve bagaj kilidi
açma kolunu devreden çýkartýnýz.

Kapaðý kapattýktan sonra yukarý doðru
çekerek tamamen kapandýðýndan emin
olunuz.
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Aracýnýzý sürerken bagaj kapaðýný kapa- 
lý tutunuz. Bu þekilde hem bagajýnýzýn
dýþarý dökülmesini hem de egzoz gaz-
larýnýn aracýnýza girmesini engellersiniz.



Motor kaputu

Mo tor kaputunu açmak için þunlarý
yapýnýz.

1. Mo tor kaputu kilidi açma kolunu çe-
kiniz. Mo tor kaputu hafifçe yukarý kal- 
kacaktýr. 

2. Aracýn önündeki ka put emniyet man-
dalýný yukarý çekip kaputu kaldýrýnýz.

3. Dayama çubuðunu deliðine sokarak
kaputu açýk halde emniyete alýnýz.

Kaputu kapatmadan önce, herhangi bir
alet, bez vs. unutmadýðýnýzý kontrol ediniz
ve dayama çubuðunu klipsine takýnýz,
böylece ses yapmasýný önlemiþ olursunuz. 
Kaputu indirerek yerine kilitlenmesini
temin ediniz. Gerekirse kilitlemek için ön
kýsým üzerine hafifçe bastýrýnýz.

18

Aracý kullanmadan önce kaputun ka-
pandýðýndan emin olunuz. Aksi halde
aracý kullanýrken veya bir kaza anýnda
ka put ansýzýn açýlabilir.

Dayama çubuðunu deliðine soktuktan
sonra çubuðun kaputu güvenli bir
þekilde tuttuðundan yani kaputun ba-
þýnýza ya da gövdenize düþmeyeceðin-
den emin olunuz.



Yakýt deposu kapaðý

1. Yakýt deposu dýþ kapaðýný açmak için
kolu yukarýya çekiniz.
Depoyu doldururken motoru durdu-
runuz.

2. Yakýt deposu iç kapaðýný çýkartmak
için, kapaðý saat ibresi dönüþ yönünün 
tersi yönde yavaþça çevirip, bir süre
bekleyiniz. Ýç kapaðý açtýktan sonra
kapaðý askýsýna asýnýz.

Açmak için kapaðý çevirdiðinizde, hafif bir
emme sesinin duyulmasý normaldir.
Kapaðý takarken, klik sesi duyuluncaya
kadar saat ibresi dönüþ yönünde çeviriniz.
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· Bir kaza durumunda, yakýtýn iç depo
kapaðýndan sýzarak akmasýný önle-
mek için bu kapaðý sýký þekilde
kapatýnýz.

· Yakýt deposu kapaðýný deðiþtirmeniz
gerekirse yalnýzca TOY OTA orijinal
depo kapaðý kullanýnýz. Toy ota
orijinal depo kapaklarý yakýt depo
basýncýný düzenlemek üzere tasarlan- 
mýþtýr.

· Yakýt doldururken sigara içmeyiniz,
kývýlcýma veya açýk aleve sebep
olacak hareketlerde bulunmayýnýz.
Benzin buharý parlayabilir.

· Ýç kapaðý yerinden aniden çýkartma-
yýnýz. Yakýt basýnç altýnda olabilir ve
sýcak hava koþullarýnda depo aðzýn-
dan dýþarýya fýþkýrarak yaralanmalara 
neden olabilir.
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1. Bölüm
GÖSTERGE VE
KUMANDALARIN
ÇALIÞMASI

Kýsým 1-3
Koltuklar, Emniyet 
kemerleri, Direksiyon
simidi ve Aynalar

· Koltuklar

· Ön koltuklar

· Öne yatabilir arka koltuklar

· Baþ dayamalarý

· Emniyet kemerleri

· SRS sürücü hava yastýðý

· SRS sürücü ve ön yolcu hava
yastýklarý

· SRS yan hava yastýklarý

· Çocuk koltuðu

· Yükseklik ayarlý direksiyon simi- 
di

· Dýþ dikiz aynalarý

· Gece gündüz konumlu iç dikiz
aynasý

· Makyaj aynasý

Koltuklar

Araç hareket halindeyken, sürücü ve
bütün yolcularýn koltuk arkalýklarý dik
konumda olmalý, kiþiler koltuklarýna tam
olarak oturmalý ve mevcut emniyet ke-
merlerini takmalýdýrlar.
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· Araç içinde bulunanlar düzgün bir
biçimde oturmuyorlarsa aracý sürme- 
yiniz. Arkalýðý yatýrýlmýþ bir koltuðun
üzerine ya da bagaj bölümüne otu-
rulmasýna izin vermeyiniz. Acil bir
sert fren ya da bir çarpýþma halinde,
düzgün oturmayan ve emniyet ke-
merleri ile güvenlikleri temin edilme-
miþ kiþiler ciddi biçimde yaralanabi-
lirler.

· Sürüþ sýrasýnda yolcularýn ayaða
kalkmalarýna veya bir koltuktan
diðerine geçmelerine izin vermeyi-
niz. Acil bir fren ya da bir çarpýþma
halinde, ciddi biçimde yaralanabilir-
ler.



Ön koltuklar
- Koltuk ayarý ile ilgili uyarýlar

(Yan hava yastýklý tip)
- Koltuk ayarý ile ilgili uyarýlar

Sürücü koltuðunu pedallara, direksiyon
simidine ve gösterge paneli kumandala-
rýna rahatça uzanabileceðiniz þekilde ayar- 
layýnýz.
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Yan hava yastýklarý sürücü ve ön yolcu 
koltuklarýna yerleþtirilmiþtir. Aþaðýdaki 
uyarýlara dikkat edin.

· Aracýnýzý kullanýrken ön kapýlara yas- 
lanmayýnýz. Yan hava yastýklarý yük-
sek hýz ve güçle patlar ve ciddi ola-
rak yaralanabilir veya ölebilirsiniz.

· Yan hava yastýklý koltuklarý veya dö-
þemelerini deðiþtirmeyiniz, onar-
mayýnýz. Bu tür deðiþiklikler sistemi
çalýþmaz hale getirebilir veya hava
yastýðýnýn patlamasýna sebep olarak
sonuçta ölüm veya ciddi yaralanma-
lara neden olabilir. Toy ota servisini-
ze danýþýnýz.

· Koltuklarda yan hava yastýklarýnýn
þiþtiði bölgeleri kaplayacak þekilde
koltuk kýlýfý gibi aksesuarlar kullan-
mayýnýz. Bu aksesuarlar yan hava
yastýklarýnýn doðru çalýþmasýný önle-
yerek ciddi yaralanmalara veya ölü-
me sebep olabilir.

· Koltuðu ayarlarken ellerinizi koltu-
ðun altýna yada hareketli parçalarýn
etrafýna koymayýnýz. Ellerinizi ya da
parmaklarýnýzý sýkýþtýrabilirsiniz.

· Koltuk ayarý araç hareket halindey-
ken yapýlmamalýdýr. Koltuk beklen-
medik bir þekilde hareket ederek sü-
rücünün araç kontrolünü kaybetme-
sine neden olabilir.

· Koltuðu ayarlarken, koltuðun bir yol- 
cuya veya bagaj eþyasýna çarpma-
masýna dikkat ediniz.

· Koltuk konumunu ayarladýktan son-
ra, öne veya arkaya hareket ettirme- 
ye çalýþarak koltuðun belli bir ko-
numa kilitlendiðinden emin olunuz.

· Koltuk arkalýðýný ayarladýktan sonra vü- 
cudunuzla yaslanarak kilidinin yerine
tam olarak oturduðunu kontrol ediniz.

· Koltuðun ayar kilitleme mekanizma-
sýný etkileyebileceði ya da ayar kilit-
leme kolunu beklenmedik bir anda
yukarýya ittirerek, koltuðun aniden
kaymasýna ve sürücünün kontrolünü 
kaybetmesine sebep olabileceði için
koltuk altýna eþya koymayýnýz.



- Ön koltuklarýn ayarlanmasý

1. KOLTUK ÝLERÝ-GERÝ AYAR MANDALI

Ayar mandalýný yukarýya doðru çekiniz.
Sonra hafifçe vücut kuvveti uygulayarak
koltuðu istenilen konuma kaydýrýp man-
dalý býrakýnýz.

2. KOLTUK MÝNDERÝ YÜKSEKLÝK AYAR
TAMBURU

Tamburu ayarlamak istediðiniz yönde
çeviriniz.

3. KOLTUK ARKALIÐI AÇI AYAR MAN-
DALI 

Öne doðru eðiliniz ve ayar mandalýný
yukarýya doðru çekiniz. Sonra istediðiniz
açýya kadar yaslanarak mandalý serbest
býrakýnýz.
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Bir çarpýþma sýrasýnda emniyet keme-
rinin altýndan kayarak geçme riskini
azaltmak için koltuk arkalýðýný arkaya
yatýrmayýnýz. Emniyet kemerleri, ön-
den ya da arkadan bir çarpýþma sýra-
sýnda, sürücü ve yolcular koltuklarýnda 
dik konumda oturduklarý ve koltuk
arkalýklarýna tam yaslandýklarý zaman
azami koruma saðlarlar. Eðer geriye
doðru yatýk konumda bulunuyor-
sanýz, emniyet kemeri kalçalarýnýzdan
yukarý doðru kayarak, tutma kuvveti-
nin direkt olarak karnýnýz üzerinde uy-
gulanmasýna sebep olabilir. Dolayý-
sýyla önden çarpýþma halinde, beden-
sel yaralanma riskiniz, koltuk arkalýðý-
nýzýn yatma derecesi oranýnda artabi-
lir. 



Öne katlanabilir arka koltuk

(A) ARKA KOLTUÐUN KATLANMASI

Koltuk arkalýklarýnýn üst kýsmýnda bulu-
nan düðmelere basarak koltuk arkalýk-
larýný katlayýnýz.

Bu þekilde bagaj bölümü, ön koltuklarýn
hizasýna kadar geniþleyecektir. Bagajýnýzý
yerleþtirirken, 2. Bölüm’deki “Bagaj yer-
leþtirme uyarýlarý” ný dikkate alýnýz.

Arzu edildiðinde her bir koltuk arkalýðý ayrý 
ayrý katlanabilir.

(B)ORTA EMNÝYET KEMERÝNÝN KAYI-
ÞINI HASARDAN KORUMA

Sol arka koltuðu öne yatýrarak bagaj
bölümünü geniþlettiðinizde, yükleyeceði- 
niz bagaj orta kemerin kayýþýný zedeleye-
bileceði için kayýþý tokasýndan ayýrýnýz.

Emniyet kemeri karþýlýðýndaki ufak kýrmýzý
düðmeye (tokanýn alt tarafýnda bulunan)
basýnýz. Böylece 1 nolu iç bükey kilit dili
serbest kalacak ve geri sarýlacaktýr.
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Koltuk arkalýðýný tekrar dik konuma
getirirken:

· Emniyet kemerlerinin burulup araya
sýkýþmadýklarýndan ve kullanýma
hazýr biçimde yerlerinde bulunduk-
larýndan emin olunuz.

· Koltuk arkalýðýnýn üst kenarýndan
tutarak öne ve arkaya doðru yatýr-
maya çalýþýnýz ve yerine emniyetli
biçimde kilitlendiðini kontrol ediniz.
Kilit açma düðmesinin üstündeki
kýrmýzý iþaret görünmemelidir. Aksi
halde emniyet kemeri beklenen
görevi görmeyebilir.

Orta emniyet kemerini sadece yuka-
rýda açýklanan durumlarda tokasýndan
ayýrýnýz. Aksi halde kemer tokasýnda
takýlý olmalýdýr.



(C) ARKA KOLTUÐUN KULLANIMA
HAZIR HALE GETÝRÝLMESÝ

Koltuk arkalýðýný dik konuma getirdiði-
nizde omuz kayýþýnýn kýlavuzun içinden
geçtiðine emin olunuz.

Koltuk arkalýðýný dik konuma getirmeden 
önce arka orta emniyet kemerini kulla-
nýma uygun biçimde yerine baðlamayý
unutmayýnýz.

Kemerin dilini (1) siyah renkli tokaya
sokunuz.

Dil kilide tam olarak oturduðunda bir klik
sesi duyacaksýnýz.
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· Birbirine eþ olan toka ve dilleri bir
diðeri ile karýþtýrmayýnýz. Ýç bükey
olan dili (1) siyah renkli tokadan baþ-
kasýna takmayýnýz. (Kilit dillerinin ve
tokalarýn eþleþmeleri konusunda, bu
kýsýmdaki “Emniyet kemerleri” bah-
sine bakýnýz).

· Dili tokaya taktýktan sonra, tam ola-
rak kilitlendiðinden emin olunuz.

· Dili tokaya tam olarak takmanýza
engel olabilecekleri için tokanýn
kilidi içine metal para, tel, ataç vs.
gibi þeyler sokmayýnýz.

· Emniyet kemerlerinin burulup, kol-
tuk arkalýðýnýn arkasýna sýkýþmadýk-
larýndan ve kullanýma hazýr biçimde
yerlerinde bulunduklarýndan emin
olunuz.

· Eðer emniyet kemeri  nor mal
biçimde iþ görmüyorsa, vakit
geçirmeden Toyota yetkili satýcýnýza
baþvurunuz.



Baþ dayamalarý

Ön

Arka

Emniyetiniz için baþ dayamalarýný aracý-
nýzý sürmeden önce ayarlayýnýz.

Yükseltmek için: Dayamayý yukarý doðru
çekiniz.

Alçaltmak için: Kilit açma düðmesine
basarak dayamayý aþaðý doðru bastýrýnýz.

Arka orta baþ dayamasý: Arka orta
koltukta bir yolcu oturduðunda, her
zaman için orta baþ dayamasýný yukarýya
doðru kilitli konuma çekiniz.

Baþ dayamasý, en etkin korumayý baþýnýza
yakýn olduðunda temin eder. Dolayýsýyla
sýrtýnýzýn arkasýnda bir yastýk kullanmanýz
tavsiye edilmez.

Emniyet kemerleri¾
- Emniyet kemerleri ile ilgili uyarýlar

TOY OTA, araç içindeki sürücü ve yolcula-
rýn her an emniyet kemerleriyle baðlan-
malarýný tavsiye etmektedir. Aksi takdirde
davranmak kazalardaki yaralanma riskini
ve/veya yaralanmanýn þiddetini arttýrabilir.

Çocuklar: Çocuklar yeteri kadar büyüyüp
gerektiði þekilde aracýn emniyet kemerini
takabilene kadar, çocuk için uygun bir
çocuk koltuðu sistemi kullanýlmalýdýr.
TOY OTA, “ECE No. 44" yönetmeliðine uy-
gun bir çocuk koltuðu kullanmanýzý tav-
siye etmektedir. Ayrýntýlar için ”Çocuk
koltuðu" kýsmýna bakýnýz.

Eðer çocuk, çocuk koltuðunu kullana-
mayacak kadar büyükse, arka koltukta ve
emniyet kemeri takýlý olarak oturmalýdýr.
Kaza istatistiklerine göre, arka koltukta ve
emniyet kemeri takýlmýþ olan çocuklar, ön
koltuktakine oranla daha güvendedirler.

Eðer bir çocuðun ön koltuða oturmasý
gerekiyorsa, emniyet kemeri gereði gibi
takýlý olmalýdýr. Bir kaza halinde, eðer
emniyet kemeri doðru olarak takýlmamýþ-
sa, hava yastýðýnýn ani þiþmesinin getire-
ceði güç, çocuðun ciddi biçimde yaralan-
masýna veya ölmesine neden olabilir.
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· Baþ dayamasýný, dayamanýn ortasý
kulaklarýnýzýn üst hizasýna gelecek
konumda ayarlayýnýz.

· Baþ dayamasýný ayarladýktan sonra,
bulunduðu konumda kilitlenmiþ
olduðunu kontrol ediniz.

· Baþ dayamasý çýkartýlmýþ durumda
aracý kullanmayýnýz.



Çocuklarýn ne arka koltukta ne de ön
koltukta ayaða kalkmalarýna ya da dizleri
üzerinde durmalarýna izin vermeyiniz. Acil
bir sert fren ya da bir çarpýþma halinde,
gerektiði gibi emniyet kemerleri ile
güvenlikleri temin edilmemiþ çocuklar
ölebilir veya ciddi biçimde yaralanabilirler. 
Ayrýca çocuklarý kucaðýnýzda oturtmayýnýz; 
yeterli tutma emniyeti saðlanamaz.

Hamile kadýnlar: Toy ota, hamile kadýnla-
rýn da emniyet kemeri takmasýný tavsiye
etmektedir. Ancak kiþiye özel tavsiyeleri
için doktorunuza danýþýnýz. Emniyet ke-
merini takarken, alt kuþaðýn kalça üze-
rinden ve mümkün olduðunca aþaðýdan
geçmesine ve karnýn üzerine baský uygu-
lamamasýna dikkat ediniz.

Yaralý kiþiler: Toy ota, emniyet kemeri kul- 
lanýlmasýný tavsiye etmektedir. Doktoru-
nuza danýþarak yaralanmanýn durumuna
göre bilgi almanýz ve buna göre kemer
kullanmanýzý öneririz.

Ülkemizdeki emniyet kemerleri ile ilgili
yasalar çerçevesinde, emniyet kemerinin
deðiþtirilmesi ya da montajý hususunda
Toyota yetkili satýcýnýza baþvurunuz.
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Araç hareket halindeyken, araç içinde
bulunan herkesin doðru biçimde yer-
lerinde oturmalarý ve emniyet ke-
merlerini takmalarý gereklidir. Aksi
halde ani bir sert fren durumunda veya 
aracýn bir kazaya karýþmasý halinde
ciddi þekilde yaralanabilirler veya öle-
bilirler.

Emniyet kemerini kullanýrken þu
hususlara dikkat ediniz:

· Bir emniyet kemerini yalnýzca bir kiþi 
için kullanýnýz. Çocuk dahi olsalar,
bir emniyet kemeri ile iki veya daha
çok kiþiyi baðlamayýnýz.

· Koltuk arkalýðýný fazla arkaya yatýr-
mayýnýz. Emniyet kemerleri, bir çar-
pýþma sýrasýnda, koltuk arkalýklarý
dik konumda olduðu zaman azami
koruma saðlarlar. (Koltuk ayarlarý
bilgilerine bakýnýz.)

· Kemerin dokuma kýsmýna ya da
tokalarýna zarar vermemeye, koltuk-
larýn veya kapýlarýn aralarýnda sýkýþ-
mamalarýna dikkat ediniz.

· Düzenli olarak emniyet kemerlerini
kontrol ediniz. Kemerde kesilme,
yýpranma ya da gevþek parçalar
olmamasýný kontrol ediniz. Hasarlý
parçalar deðiþtirilmelidir. Kemer
mekanizmasýný sökmeyiniz ve üze-
rinde tadilat yapmayýnýz.

· Emniyet kemerlerini temiz ve kuru
durumda muhafaza ediniz. Eðer te-
mizlenmeleri gerekirse, sabunlu ya
da ýlýk su kullanýnýz. Kesinlikle ça-
maþýr suyu, boya ya da aþýndýrýcý
temizlik maddeleri kullanmayýnýz, bu 
gibi maddeler kemerleri ciddi
þekilde zayýflatabilir. (Bölüm 5’deki
“Ýç te- mizlik” kýsmýna bakýnýz)

· Eðer þiddetli bir çarpýþma sýrasýnda
kullanýlmýþlarsa, cývatalarý da dahil
olmak üzere emniyet kemeri gru-
bunu deðiþtiriniz.Gözle görülür bir
hasar olmasa dahi tüm grubun
deðiþtirilmesi gerekir.



- Emniyet kemerleri

Koltuðu, kendinize göre ayarlayýnýz (yal-
nýzca ön koltuklar) ve dik bir þekilde
arkaya yaslanýnýz. Kemerinizi baðlamak
için, kemeri kendinize doðru çekip, dili
kilide takýnýz.

Dil, kilide tam oturduðu zaman, “klik”
sesini duyacaksýnýz.

Emniyet kemerinin uzunluðu, vücudunuza 
ve koltuk ayarýna göre kendiliðinden
ayarlanacaktýr.

Kemer toplayýcýsý, ani bir duruþ veya çarp- 
ma anýnda, kilitlenecektir. Ani olarak öne
doðru eðildiðinizde de kemer kilitlenebile- 
cektir. Yavaþ hareketler kemerin kolayca
uzamasýna imkan vererek rahat hareket
etmenizi saðlayacaktýr.

Eðer kemer toplayýcýsýndan dýþarý çekile-
mezse, kemeri aniden çekip serbest býra-
kýnýz. Daha sonra kemer yavaþça dýþarý çe- 
kilip uzatýlabilir.

Omuz askýsý ayarlanabilir emniyet
kemeri—

Omuz askýsýnýn konumunu bedeninize
göre ayarlayýnýz.

Yükseltmek için: Askýyý yukarýya doðru
kaydýrýnýz. Alçaltmak için: Kilit açma düð-
mesine basarak askýyý aþaðýya doðru kay-
dýrýnýz.

Ayarladýktan sonra askýnýn bulunduðu ko-
numda kilitli olduðunu kontrol ediniz.
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· Dili tokaya taktýktan sonra, dil ile
tokanýn tam olarak kilitlendiðini ve
kemerin dönüp burulmadýðýný kont-
rol ediniz.

· Dili tokaya tam olarak takmanýza
engel olabilecekleri için, tokanýn
kilidi içine metal para, tel ataç vs.
gibi þeyler sokmayýnýz.

· Eðer emniyet kemeri nor mal biçimde iþ 
görmüyorsa, vakit geçirmeden Toyota
yetkili satýcýnýza baþvurunuz. Kemeri
onarýlana kadar da koltuðu kullanmayý-
nýz. Yetiþkin bir yolcuyu ya da çocuðu-
nuzu yaralanmalardan koruyamaz.



Kalça ve omuz kemerlerinin konum ayarý.

Kalça kayýþýný mümkün olduðunca aþaðý-
da beliniz üzerinde deðil, kalçanýz üzerin-
de bulundurunuz. Sonra kayýþýn omuz
kýsmýný yukarý doðru çekerek boþluðunu
alýnýz ve vücudunuza oturtunuz.
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· Kemerin altý kýsmýnýn yukarý konum-
da ve kemerin gevþek olarak kulla-
nýlmasý, bir çarpýþma sýrasýnda emni- 
yet kemerinin altýndan kayarak geç-
menize ve ciddi olarak yaralanmaný-
za yol açabilir. Kalça kayýþýný müm-
kün olduðunca aþaðýda, kalçanýz ü-
zerinde bulundurunuz.

· Emniyetiniz için, omuz kayýþýný kol-
tuk altýnýzdan geçirmeyiniz.

Her zaman için emniyet kemeri omuz
kayýþýnýn, omuzunuzu ortalayacak
biçimde olmasýna dikkat ediniz. Kemer 
boynunuzdan uzak olmalý, ancak om-
zunuzdan da aþaðý düþmemelidir. Aksi 
durumda, bir kaza halinde kemerin
saðlayacaðý koruma azalabilir ve bir
çarpmada yaralanabilirsiniz.

Boþluðu 
alýn

Fazla yüksek

Mümkün olduðunca aþaðýda kalça 
üzerinde bulundurunuz.



Em ni yet ke me ri ni açmak için kilit açma
düðmesine basýnýz ve toplayýcýsýnýn
kemeri geri sarmasý için eliniz ile omuz
hizasýna kadar yönlendiriniz.

E ðer ke mer ra hat lýk la sa rýl mý yor sa, dý þa rý-
ya çe ki niz ve ke mer de do laþ ma ve ya ký rýl -
ma olup ol ma dý ðýný kont rol edi niz. Daha
son ra ke me ri ni zin top la yý cý sýna, ký rýl ma -
dan ve do laþ ma dan sa rýl ma sý için eliniz ile 
omuz hizasýna kadar yönlendiriniz.

ARKA ORTA KOLTUK EMNÝYET KEMERÝ

Arka orta koltuk emniyet kemeri, üç
noktadan baðlantýlý, iki tokalý bir kemerdir. 
Doðru iþ görmesi için tokalarýn doðru
biçimde konumlanmasý ve emniyetli þekil- 
de kilitlenmesi gerekir.
(1) numara ile gösterilen tokanýn orta em-
niyet kemeri olarak kullanýlmak üzere
güvenli þekilde kilitlendiðini kontrol ediniz.
Bu kemer tokasý (1) yalnýzca arka sol kol-
tuk öne yatýrýldýðýnda, bagaja konulacak
eþyanýn, arka orta emniyet kemerinin do-
kusunu zedelemesi söz konusu olduðu
zaman açýlmalýdýr. (Emniyet kemerinin
doðru olarak nasýl baðlanacaðý konusu
için, bu kýsýmdaki “Arka koltuðun katlan-
masý”na bakýnýz.)

Arka orta emniyet kemeri için iki kemer
tokasý ve kilit dilleri

Arka orta emniyet kemeri için iki kemer to-
kasý, kilit açma düðmesi rengi ile birbirle-
rinden ayrýlmýþlardýr. Ýki kilit dilinin de þekil- 
leri farklýdýr, böylece diller yanlýþ tokalara
takýlmazlar.

1 numaralý toka—Ýç bükey uçlu dil ile eþleþir 
2 numaralý toka—Yuvarlak uçlu dil ile eþleþir.
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Kýrmýzý renkli kilit açma düðmesini
kullanarak kilit dilini ayýrmayýnýz.
aþaðýdaki verilen bilgilere bakýnýz.

Her iki tokanýn doðru olarak konum-
landýðýný ve tam olarak kilitlendiðini
kontrol ediniz. Tokalarla dillerinin doð- 
ru biçimde takýlmamalarý, bir kaza ha-
linde ciddi yaralanmalara ya da ölüme
yol açabilir.



- Aktif gergili emniyet kemerleri

Sürücü ve ön yolcu emniyet kemerleri,
þiddetli bir önden çarpýþma halinde ön
hava yastýklarý ile birlikte harekete geçe-
cek biçimde tasarlanmýþ olan aktif gergi
mekanizmasý ile donatýlmýþlardýr.

Hava yastýðý sensörü önden þiddetli bir
darbe algýladýðý zaman, emniyet kemeri,
kemer toplayýcý makara tarafýndan hemen
geriye doðru çekilir ve böylece kemer ön
koltukta oturan kiþiyi daha sýkýca kavrar.

Aktif gergi mekanizmasý ön koltukta otu-
ran yolcu olmasa da devreye girecektir.

Beli hýz ve açý ile olan çarpýþmalarda; hava 
yastýklarýnýn ve aktif gergili emniyet
kemerlerinin hepsinin devreye girmesine
yol açmayabilir.

Kontak anahtarý “ACC-AKSESUAR” ya da 
“ON-AÇIK” konumuna alýndýðýnda bu
gösterge lambasý yanar. Yaklaþýk 6 sani-
ye sonra söner. Bu durum, aktif gergili
emniyet kemerlerinin doðru þekilde çalýþ- 
týklarýný gösterir.

Bu uyarý lambasý sistemi, hava yastýðý
sen- sör grubunu, ön hava yastýðý
sensörlerini,  aktif gergil i  emniyet
kemerlerini, uyarý lambasýný, baðlantý
kablolarýný ve güç kaynaklarýný tarayarak
kontrol eder. (Detaylar için bölüm 1-5’deki 
servis uyarý lambalarý ve sesli ikazlarý
kýsmýna bakýnýz.)
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Arka orta emniyet kemerini her iki
tokadan birisi açýk olarak kullanmayý-
nýz. Yalnýzca omuz kayýþýnýn ya da yal-
nýzca alt kayýþýn takýlmasý, ani bir fren
ya da çarpýþma halinde ciddi yara-
lanmalara ya da ölüme yol açabilir.



Aktif gergili emniyet kemerleri aþaðýdaki
ana parçalarda oluþur ve bunlar resimde
gösterilmiþtir.

1. Ön hava yastýðý sensörleri

2. Hava yastýðý uyarý lambasý

3. Aktif gergili emniyet kemeri grubu

3. Hava yastýðý sensör grubu

Aktif gergili emniyet kemerleri hava yas-
týðý sensör grubu ile kontrol edilir. Hava
yastýðý sensör grubu, emniyet müþiri ve
hava yastýðý sensöründen oluþur.

Emniyet kemeri aktif gergi mekanizmasý
çalýþtýðý zaman, bir ses duyulabilir ve
küçük bir miktar duman gibi gaz çýkabilir.
Bu gaz zararsýzdýr ve bir yangýna iþaret
etmez.

Emniyet kemeri aktif gergi mekanizmasý
çalýþtýðý zaman, emniyet kemeri toplayýcýsý 
kilitli olarak kalýr.

32

Aktif gergili emniyet kemerleri ve hava 
yastýðý grubu ile kablolarýný deðiþtir-
meyiniz, sökmeyiniz, zorlamayýnýz
veya açmayýnýz. Bunlarýn herhangi bi-
rini yapmak aktif gergili emniyet ke-
merlerini ciddi yaralanmalara ya da
ölüme yol açacak þekilde çalýþtýrabilir
veya sistemi çalýþmaz hale getirebilir.

Bu uyarýlarý dikkate almadan yapýlacak 
bir hatalý davranýþ ciddi yaralanmalara 
ve/veya ölüme yol açabilir.

UYARI

Toyota yetkili satýcýnýza danýþmadan
aþaðýdakilerden herhangi birisini
yapmayýnýz. Bu iþlemler bazý durum-
larda aktif gergili emniyet kemeri sis-
teminin düzgün çalýþmasýný olumsuz
yönde etkileyebilir.

u Bir seyyar alýcý-verici telsiz, kaset
çalar ya da kompakt disk çalar gibi
elektronik aletlerin araca takýlmasý

u Ön emniyet kemeri toplayýcý gru-
bunda veya etrafýnda onarým yapýl-
masý

u Süspansiyon sisteminde tadilat
yapýlmasý

u Aracýn ön kýsmý üzerinde tadilat
yapýlmasý

u Aracýn önüne koruyucu (tam pon
bar, tam pon koruyucu, vs.), kar si-
peri, vinç gibi bir donaným takýl-
masý.

u Aracýn ön kýsmýnda veya yakýnýnda, 
konsolda onarým yapýlmasý.



Aktif gergili ön emniyet kemeri sisteminin, 
çalýþma sorunlarý hakkýnda sürücüyü uya-
ran bir uyarý göstergesi vardýr. Aþaðýdaki-
lerden herhangi birisi gerçekleþirse, hava
yastýðý sisteminde ve aktif gergili emniyet
kemerlerinde bir sorun var demektir.
Onarým için en kýsa sürede Toyota yetkili
satýcýnýza baþvurunuz.

l Kontak anahtarý “ACC-AKSESUAR”
veya “ON-AÇIK” konumda iken lamba
yanmýyorsa veya yanýk kalýyorsa.

l Sürüþ esnasýnda lamba yanarsa veya
yanýp sönerse.

l Aktif gergili emniyet kemerindeki bir
hata veya etkinlikten dolayý emniyet
kemeri toplamazsa veya çekilemezse.

Aþaðýdaki durumlarda en kýsa zamanda
Toyota yetkili satýcýnýza baþvurunuz.

l Aktif gergili emniyet kemeri grubu veya 
çevresindeki alan hasar görürse.

l Aracýn ön veya yan taraflarý (þekilde
gösterilen taralý bölge) aktif gergili
emniyet kemerlerinin çalýþmayacaðý
þiddette bir kazaya uðradýðý zaman.

l Aktif gergili emniyet kemeri grubu
çizilirse, kýrýlýrsa veya bir baþka þekilde
zarar görürse.

SRS Sürücü hava yastýðý

SRS (Sup ple men tal Re straint Sys tem
—Emniyet kemerini destekleyici hava
yast ýð ý  s is temi )  kol tuk  emniyet
kemerinin saðladýðý esas korumaya ilave
o la rak  des tek l ey i c i  b i r  ko ruma
oluþturmak için tasarlanmýþtýr.

Önden sert bir darbe durumunda emniyet 
kemerlerinin saðladýðý korumaya ek ola-
rak, SRS hava yastýðý þiþerek, sürücünün
baþýný ya da göðsünü direksiyon simidine
çarpmasýný önleyerek yaralanmasýný önler
ya da asgariye indirir.

Emniyet kemerinizi mutlaka takýnýz.
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Kontak anahtarý “ACC - AKSESUAR” ya
da “ON - AÇIK” konumuna alýndýðýnda bu 
gösterge lambasý yanar. Yaklaþýk 6
saniye sonra söner. Bu durum, SRS hava
yastýklarýnýn doðru þekilde çalýþtýklarýný
gösterir.

SRS hava yastýðý uyarý lambasý sistemi ha- 
va yastýðý sensör grubunu, ön hava yastýðý 
sensörlerini, þiþirme mekanizmalarýný,
uyarý lambasýný, baðlantý kablolarýný ve
güç kaynaklarýný tarayarak kontrol eder.
(Detaylar için bölüm 1-5’deki servis
uyarýlarý lambalarý ve sesli ikazlarý kýsmýna
bakýnýz.)

SRS hava yastýðý sistemi resimdeki oklar
arasýnda kalan koyu renkli bölge içinde
önden sert bir darbeye tepki olarak
devreye girecek þekilde dizayn edilmiþtir.

SRS hava yastýðý eðer çarpýþmanýn þidde-
ti, yaklaþýk olarak 30 km/s süratle tam
önden, hareketsiz duran ya da deforme
olmayan sabit bir bariyere çarpmaya
eþdeðer bir baþlangýç deðerini aþacak
olursa þiþerek ortaya çýkacaktýr.

Eðer çarpmanýn þiddeti yukarýda anlatýlan
baþlangýç deðerinin altýnda ise SRS hava
yastýðý þiþmeyebilir.
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Sürücü, hava yastýðýnýn açýlmasý sýra-
sýnda direksiyona çok yakýnsa, ölebilir
veya çok ciddi þekilde yaralanabilir. Bu 
yüzden Toy ota aþaðýdaki hususlara
uyulmasýný þiddetle tavsiye etmekte-
dir.

· Sürücü aracý kontrol edebileceði,
direksiyon simidinden mümkün olan 
en uzak noktada oturmalýdýr.

· Araç içindeki herkes bulunduðu ko-
numdaki emniyet kemerleri ile bað-
lanmýþ olmalýdýrlar.



Bununla beraber eðer araç park etmiþ
diðer bir araç ya da trafik iþareti gibi
çarpýþmanýn etkisiyle hareket edebilen ya
da deforme olabilen bir nesneye çarpmýþ
ise veya çarpýþma bir kamyonun kasasýnýn 
altýna arkadan girmek þeklinde gerçekleþ-
miþ ise sözü edilen bu baþlangýç hýzý çok
daha yüksek bir deðerde gerçekleþebilir.

Hava yastýðý sensörünün algýlama sýnýrýnýn 
alt bölgelerinde olabilecek þiddetteki çar-
pýþmalarda hava yastýðý ve aktif gergili
emniyet kemerlerinin hepsi devreye gir-
meyebilir.
Araç içindeki herkesin, emniyetleri açýsýndan 
emniyet kemerlerini takmalarý gereklidir.
Ayný þekilde yukarýdaki resimlerde görül-
düðü gibi darbenin bölgesel ya da açýlý
olmasý durumunda da hava yastýklarýnýn
çalýþmasý için gerekli baþlangýç hýzý çok
daha yüksek bir deðerde gerçekleþebilir.

SRS hava yastýklarý yandan ya da arka-
dan çarpýþmalarda, takla atma, yuvar-
lanma ya da önden düþük hýzlý çar-
pýþmalarda devreye girecek þekilde
dizayn edilmemiþlerdir.

Aracýnýzýn altýndan sert bir darbe alýn-
masý hava yastýðýnýn patlamasýna neden
olabilir. Birkaç örnek resimde görül-
mektedir.
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SRS hava yastýðý aþaðýdaki ana parçalar-
dan meydana gelmiþtir ve resimde
yerleþim yerleri gösterilmektedir.

1. Ön hava yastýðý sensörleri

2. Hava yastýðý uyarý lambasý

3. Hava yastýðý modülü (yastýk ve þiþirici)

3. Hava yastýðý sensör grubu

Hava yastýðý sensör grubu emniyet ve
yastýk sensöründen oluþmuþtur.

Önden sert bir darbede,darbe sensörü
yavaþlamayý tespit ederek hava yastýðý
patlatýcýlarýný tetikler.Daha sonra patlatýcý
içinde gerçekleþen kimyasal bir reaksiyon
hava yastýklarýný zehirli olmayan nitrojen
(azot) gazýyla bir anda þiþirerek sürücünün 
ileri yöndeki hareketini kýsýtlamaya yar-
dýmcý olur.

Hava yastýðý þiþtiði zaman oldukça þiddetli 
bir ses ve nitrojen gazýyla beraber bir
miktar da duman çýkarýr.Bu ses ve duman
saðlýða zararlý olmayýp bir yangýn belirtisi
deðildir. Ufak cilt tahriþlerini önlemek için
mümkün olan en kýsa sürede cildinizde
kalan artýklarý yýkayarak temizleyiniz.

Hava yastýðýnýn þiþerek ortaya çýkmasý bir
saniyeden çok daha kýsa bir sürede ger-
çekleþtiðinden hava yastýðýnýn oldukça bü- 
yük bir kuvvetle þiþmesi gerekmektedir. 
Her ne kadar sistem ciddi yaralanmalarý
azaltacak þekilde dizayn edilmiþ olsa bile
hava yastýðý ciltte ufak yanýklara, sýyrýlma-
lara veya kabarmalara sebep olabilir.

Direksiyon simidinin göbeði ya da ön
göðüsün içindeki hava yastýðý modülü
birkaç dakika süreyle sýcak kalabilir ancak
hava yastýðýnýn kendisi ýsýnmayacaktýr.
Hava yastýklarý yalnýzca bir kullanýmlýk
þiþecek þekilde imal edilmiþ olup bir kez
devreye girip þiþtikten sonra tekrar ikinci
bir kez kullanýlmalarý imkansýzdýr.
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SRS hava yastýðý sistemi, yalnýzca
sürücü emniyet kemerlerinin saðladýðý
korumaya takviye bir unsur olarak ta-
sarlanmýþtýr. Eðer sürücü emniyet ke-
merini takmamýþsa, patlayan hava
yastýðý nedeniyle yaralanabilir veya
ölebilir. Bir sert fren ya da bir
çarpýþma halinde ileri doðru savrulan
sürücü patlayacak olan hava yastýðý
üzerine düþecektir. Azami korunma
için, aracýn hareket halinde olduðu her 
zaman, sürücü ve tüm yolcular
emniyet ke- merlerini takmalýdýrlar.
Emniyet ke- merlerini takmak kazada
ölüm yada yaralanma riskini azaltýrken 
kiþilerin aracýn dýþýna fýrlamalarýný da
engelle- yecektir. Emniyet kemeri
sistemi ile ilgili talimat ve uyarýlar için, 
bu bölümdeki “Emniyet kemerleri”
kýsmý- na bakýnýz.



SRS hava yastýðý sistemi, sürücüyü
çalýþma problemlerinden haberdar eden
bir servis uyarý lambasý sistemine sahiptir. 
Aþaðýdaki durumlardan biri ortaya çýkacak 
olursa bu lamba yanarak hava yastýklarýn-
da bir arýza olduðunu gösterir. Mümkün
olan en kýsa sürede aracýnýzý Toyota
Yetkili Satýcýnýza götürünüz.

l Kontak anahtarý “ACC-AKSESUAR” ya
da “ON-AÇIK” konumuna alýndýðý za-
man yanmýyor ya da yanýk kalýyor ise.

l Araç seyir halinde iken lamba yanýyor
ise.
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· Hava yastýðý sistemini barýndýran ön
göðüs üzerine ya da direksiyon si-
midi göbeðine bir þey koymayýnýz.
Þiþmeyi kýsýtlayabilirler ya da arkaya
doðru fýrlatýlacaklarý için yaralanma-
lara sebep olabilirler. Ayný þekilde
sürücü kollarý ve dizlerinin üstünde
hiçbir þey taþýmamalýdýr.

· Herhangi bir kabloyu çýkarmayýnýz ve-
ya kablo demeti üzerinde tadilat yap-
mayýnýz. Direksiyon simidi, direksiyon
mili kapaðý, hava yastýðý sensör grubu
gibi hiç bir parçayý sökmeyiniz,açmayý- 
nýz ya da üzerinde tadilat yapmayýnýz.

Bu talimatlara uymamak ciddi þekilde
yaralanmalara ya da ölüme yol açabilir.

UYARI

Toyota yetkili satýcýnýza danýþmadan
aþaðýdakilerden herhangi birisini
yapmayýnýz. Bu iþlemler bazý durum-
larda SRS hava yastýðý sisteminin
düzgün çalýþmasýný olumsuz yönde
etkileyebilir.

u Bir seyyar alýcý-verici telsiz, kaset
çalar ya da kompakt disk çalar gibi
elektronik aletlerin araca takýlmasý

u Süspansiyon sisteminde tadilat
yapýlmasý

u Aracýn ön kýsmý üzerinde tadilat
yapýlmasý

u Aracýn önüne koruyucu (tam pon
bar, tam pon koruyucu, vs.), kar
siperi, vinç gibi bir dona- ným
takýlmasý.

u Aracýn ön kýsmýnda veya yakýnýnda, 
konsolda, direksiyon simidinde o-
narým yapýlmasý.



Aþaðýdaki durumlarda en kýsa sürede
Toyota Yetkili Satýcýnýza baþvurunuz:

l Hava yastýklarý þiþmiþ ise,

l Araç resimde koyu renkli görülen ön
kýsmýndan SRS hava yastýðýnýn patla-
masýna sebep olmayacak þiddette bir
darbe alarak kaza yapmýþ ise,

l Resimde koyu renkle gösterilen direksi- 
yon simidinin göbek kýsmý ya da ön
yolcu hava yastýðý kapaðý çizilmiþ,
çatla- mýþ ya da baþka bir þekilde hasar 
görmüþ ise.

SRS Sürücü ve ön yolcu hava
yastýklarý

SRS (Sup ple men tal Re straint Sys tem
—Emniyet kemerini destekleyici hava
yastýðý sistemi) sürücü ve ön koltuktaki
yolcu için koltuk emniyet kemerinin
saðladýðý esas korumaya ilave olarak
destekleyici bir koruma oluþturmak için
tasarlanmýþtýr.

Önden sert bir darbe durumunda emniyet 
kemerlerinin saðladýðý korumaya ek ola- 
rak, SRS hava yastýklarý þiþerek, sürücü ya 
da ön yolcunun baþlarýnýn ya da göðüs-
lerinin direksiyon simidine veya ön göðüs
tablosuna çarpmasýný önleyerek yaralan-
malarý önler ya da asgariye indirir. Ön kol- 
tukta oturan kiþi olmasa da, hava yastýðý
çalýþýr.

Emniyet kemerinizi taktýðýnýzdan emin olu- 
nuz.
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UYARI

Toyota yetkili satýcýnýzla baðlantý kur-
madan önce akü kablolarýný sökmeyiniz.

Sürücü veya ön yolcular hava yastýðý-
nýn açýlmasý sýrasýnda direksiyona
veya ön göðüse çok yakýnsa ciddi þe-
kilde yaralanabilir veya ölebilir. Toy ota 
aþaðýdaki önerileri þiddetle tavsiye
etmektedir.

· Sürücü aracý kontrol edebileceði en
uzak þekilde koltuða oturmalýdýr.

· Ön yolcu ön göðüsten, mümkün
olduðu kadar geride oturmalýdýr.

· Tüm yolcular bulunduðu konumdaki
emniyet kemerleri ile düzgün þekilde 
baðlanmýþ olmalýdýr.



Kontak anahtarý “ACC-AKSESUAR” ya da 
“ON-AÇIK” konumuna alýndýðýnda bu
gösterge lambasý yanar. Yaklaþýk 6
saniye sonra söner. Bu durum, SRS hava
yastýklarýnýn doðru þekilde çalýþtýklarýný
gösterir.

SRS hava yastýðý uyarý lambasý sistemi
hava yastýðý sensör grubunu, þiþirme
mekanizmalarýný, uyarý lambasýný, baðlantý 
kablolarýný ve güç kaynaklarýný tarayarak
kontrol eder. (Detaylar için bölüm 1-5’deki 
servis uyarý lambalarý ve sesli ikazlarý kýs-
mýna bakýnýz.)

SRS hava yastýðý sistemi resimdeki oklar
arasýnda kalan koyu renkli bölge içinde
önden sert bir darbeye tepki olarak
devreye girecek þekilde dizayn edilmiþtir.

SRS hava yastýðý eðer çarpýþmanýn
þiddeti, yaklaþýk olarak 30 km/s süratle
tam önden, hareketsiz duran ya da
deforme olmayan sabit bir bariyere
çarpmaya eþdeðer bir baþlangýç deðerini
aþacak olursa þiþerek ortaya çýkacaktýr.

Eðer çarpmanýn þiddeti yukarýda anlatýlan
baþlangýç deðerinin altýnda ise SRS hava
yastýðý þiþmeyebilir.

Bununla beraber eðer araç park etmiþ di-
ðer bir araç ya da trafik iþareti gibi çarpýþ-
manýn etkisiyle hareket edebilen ya da
deforme olabilen bir nesneye çarpmýþ ise
veya çarpýþma bir kamyonun kasasýnýn
altýna arkadan girmek þeklinde gerçekleþ-
miþ ise sözü edilen bu baþlangýç hýzý çok
daha yüksek bir deðerde gerçekleþebilir.

Hava yastýðý sensörünün algýlama sýnýrýnýn 
alt bölgelerinde olabilecek þiddetteki
çarpýþmalarda hava yastýklarýnýn ve aktif
gergili emniyet kemerlerinin hepsi devre-
ye girmeyebilir.

Araç içindeki herkesin, emniyetleri açýsýn-
dan emniyet kemerlerini takmalarý gerek-
lidir.
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SRS hava yastýklarý yandan ya da arka-
dan çarpýþmalarda, takla atma, yuvar-
lanma ya da önden düþük hýzlý çarpýþ-
malarda devreye girecek þekilde dizayn
edilmemiþlerdir.

Aracýnýzýn altýndan sert bir darbe alýn-
masý hava yastýðýnýn patlamasýna neden
olabilir. Birkaç örnek resimde görülmek-
tedir.

SRS hava yastýklarý yukarýdaki þekilde
görülen þu ana parçalarý kapsar.

1. Ön hava yastýðý sensörleri

2. Hava yastýðý uyarý ýþýðý

3. Yolcu için hava yastýðý modülü (yastýk
ve þiþirici)

4. Hava yastýðý sensör grubu

5. Sürücü için hava yastýðý modülü (yastýk 
ve þiþirici)

Hava yastýðý sensör grubu emniyet ve
yastýk sensöründen oluþmuþtur.
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Önden sert bir darbede, darbe sensörü
yavaþlamayý tespit ederek hava yastýðý
patlatýcýlarýný tetikler. Daha sonra patlatýcý
içinde gerçekleþen kimyasal bir reaksiyon
hava yastýklarýný zehirli olmayan nitrojen
(azot) gazýyla bir anda þiþirerek kiþilerin
ileri hareketlerini kýsýtlamaya yardýmcý
olur.

Hava yastýðý þiþtiði zaman oldukça þiddetli 
bir ses ve nitrojen gazýyla beraber bir
miktar da duman çýkarýr.Bu ses ve duman
saðlýða zararlý olmayýp bir yangýn belirtisi
deðildir. Ufak cilt tahriþlerini önlemek için
mümkün olan en kýsa sürede cildinizde
kalan artýklarý yýkayarak temizleyiniz.

Hava yastýðýnýn þiþerek ortaya çýkmasý bir
saniyeden çok daha kýsa bir sürede
gerçekleþtiðinden hava yastýðýnýn oldukça
büyük bir kuvvetle þiþmesi gerekmektedir. 
Her ne kadar sistem ciddi yaralanmalarý
azaltacak þekilde dizayn edilmiþ olsa bile
hava yastýðý ciltte ufak yanýklara, sýy-
rýlmalara veya kabarmalara sebep olabilir.

Direksiyon simidinin göbeði  ya da ön
göðüsün içindeki hava yastýðý modülü
birkaç dakika süreyle sýcak kalabilir; ancak 
hava yastýðýnýn kendisi ýsýnmayacaktýr.
Hava yastýklarý yalnýzca bir kullanýmlýk
þiþecek þekilde imal edilmiþ olup bir kez
devreye girip þiþtikten sonra tekrar ikinci
bir kez kullanýlmalarý imkansýzdýr.

Hava yastýklarýnýn þiþip açýlacaðý kadar
þiddetli bir kazada, araç gövdesi de bu-
rulabileceði için ön cam kýrýlabilir. Ön yol-
cu hava yastýðý bulunan araçlarda, þiþen
hava yastýðýnýn kuvvetinin bir kýsmýný
emen ön cam da hasar görebilir.
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· SRS hava yastýðý sistemi, yalnýzca
sürücü ve ön yolcu emniyet kemer-
lerinin saðladýðý korumaya takviye
bir unsur olarak tasarlanmýþtýr. Ön
koltuklarda oturanlar emniyet ke-
merlerini takmamýþlarsa, patlayan
hava yastýðý nedeniyle yaralanabilir
veya ölebilirler. Sert bir fren ya da
bir çarpýþma halinde ileri doðru sav-
rulan sürücü ya da ön yolcu patla-
yacak olan hava yastýðý üzerine
düþecektir. Azami korunma için,
aracýn hareket halinde olduðu her
zaman, sürücü ve tüm yolcular em-
niyet kemerlerini takmalýdýrlar.
Emniyet kemerlerini takmak kazada
ölüm yada yaralanma riskini azaltýr-
ken kiþilerin aracýn dýþýna fýrlama-
larýný da engelleyecektir. Emniyet
kemeri sistemi ile ilgili talimat ve
uyarýlar için, bu bölümdeki “Emniyet 
kemerleri” kýsmýna bakýnýz.

· Düzgün oturtulmayan ve/veya bað-
lanmamýþ bebek ve çocuklar hava
yastýðý açýlýrken ciddi þekilde yara-
lanabilirler veya ölebilirler. Eðer ço-
cuk veya bebekler emniyet kemeri
kullanamayacak kadar küçükse ço-
cuk koltuðu sistemi kullanýlmasý
tavsiye edilir. Toy ota bebek ve ço-
cuklarýn araçta arka koltukta otur-
tulmalarýný ve doðru þekilde bað-
lanmalarýný þiddetle tavsiye et-
mektedir. Arka koltuk bebek ve ço-
cuk için en emniyetli kýsýmdýr. Çocuk 
koltuðunun montajý ile ilgili tavsi-
yeler için çocuk koltuðu kýsmýna
bakýnýz.
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· Asla yüzü arkaya dönük bir tip
bebek/çocuk koltuðunu ön koltuða
takarak kullanmayýnýz, çünkü ön yol- 
cu hava yastýðýnýn þiddetle þiþmesi
sýrasýnda yarattýðý kuvvet, çocuðun
ciddi þekilde yaralanmasýna veya
ölmesine neden olabilir. Ön yolcu
için hava yastýðý ile donatýlmýþ olan
araçlarda, ön koltuða hiç bir zaman
yüzü arkaya dönük bir bebek kol-
tuðu koymamanýzý hatýrlatmak için,
ön göðüsün yolcu tarafýnda, yukarý-
daki þekilde görüldüðü gibi bir uyarý
etiketi vardýr.

· Ön koltuða yerleþtirilecek çocuk kol- 
tuðu, yüzü öne dönük olarak ve an-
cak zorunlu hallerde kullanýlmalýdýr.
Koltuðu tamamen geriye kadar çeki- 
niz, çünkü açýlacak hava yastýðýnýn
kuvveti, çocuðun ciddi biçimde yara- 
lanmasýna veya ölmesine neden ola-
bilir. Yan hava yastýklý araçlarda ço-
cuðun kapýya dayanmasýna veya ço-
cuk koltuðunda da olsa yakýnýnda
bulunmasýna izin vermeyiniz. Yan
hava yastýðýnýn patlamasý tehlikelidir 
ve darbe etkisi çocuðun ciddi þekilde 
yaralanmasýna veya ölmesine sebep
olabilir. Çocuk koltuðunun takýlmasý
ile ilgili talimatlar için, bu bölümdeki 
“Çocuk koltuðu” kýsmýna bakýnýz.

Koltuðu tamamen geriye kaydýrýnýz

· Araç hareket halindeyken hiç bir
zaman koltuðun ön ucuna doðru
oturmayýnýz veya ön göðüs üstüne
doðru eðilmeyiniz. Hava yastýklarý
oldukça büyük bir hýz ve kuvvetle
açýlýrlar; ciddi þekilde yaralanabilir
veya ölebilirsiniz. Her zaman dik ve
arkanýza yaslanarak oturunuz ve
emniyet kemerini takýnýz.
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· Çocuðun ön koltukta ayakta ya da
dizleri üzerinde durmasýna izin ver-
meyiniz. Hava yastýðýnýn açýlma kuv- 
veti çocuðun ciddi biçimde yaralan-
masýna veya ölmesine neden olur.

· Kucaðýnýzda ya da kollarýnýz arasýn-
da çocuk tutmayýnýz. Arka koltuða
takýlacak bir bebek / çocuk kotluðu
kullanýnýz. Çocuk koltuðunun takýl-
masý ile ilgili talimatlar için, bu bö-
lümdeki “Çocuk koltuðu” kýsmýna
bakýnýz.

· Hava yastýðý sistemini barýndýran ön
göðüs üzerine ya da direksiyon
simidi göbeðine bir cisim koymayý-
nýz. Þiþmeyi kýsýtlayabilirler ya da
arkaya doðru fýrlatýlacaklarý için ya-
ralanmalara sebep olabilirler. Ayný
þekilde sürücü ve ön yolcu da bu tür
cisimleri kollarý veya dizleri üze-
rinde taþýmamalýdýr.

· Herhangi bir kabloyu çýkarmayýnýz
veya kablo demeti üzerinde tadilat
yapmayýnýz. Direksiyon simidi, direk- 
siyon mili kapaðý, ön yolcu hava
yastýðý kapaðý, ön yolcu hava
yastýðý, hava yastýðý sensör grubu
gibi hiç bir parçayý sökmeyiniz,
açmayýnýz ya da üzerinde tadilat
yapmayýnýz. Bun- lardan herhangi
birini yapmak hava yastýðýnýn aniden 
p a t l a m a s ý n a  v e y a  s i s t e m i n
çalýþmamasýna ve böylece ciddi
yaralanmalar veya ölümle so-
nuçlanacak olaylara yol açar.



SRS hava yastýðý sistemi, sürücüyü
çalýþma problemlerinden haberdar eden
bir servis uyarý lambasý sistemine sahiptir. 
Aþaðýdaki durumlardan biri ortaya çýkacak 
olursa bu lamba yanarak hava yastýkla-
rýnda bir arýza olduðunu gösterir. Mümkün 
olan en kýsa sürede aracýnýzý Toyota
Yetkili Satýcýnýza götürünüz.

l Kontak anahtarý “ACC-AKSESUAR" ya
da ”ON-AÇIK" konumuna alýndýðý za-
man yanmýyor ya da yanýk kalýyor ise.

l Araç seyir halinde iken lamba yanýyor
ise.

Aþaðýdaki durumlarda en kýsa sürede
Toyota Yetkili Satýcýnýza baþvurunuz:

l Hava yastýklarý þiþmiþ ise,

l Araç resimde koyu renkli görülen ön
kýsmýndan SRS hava yastýðýnýn patla-
masýna sebep olmayacak þiddette bir
darbe alarak kaza yapmýþ ise,

l Resimde koyu renkle gösterilen direk-
siyon simidinin göbek kýsmý ya da ön
yolcu hava yastýðý kapaðý çizilmiþ,
çatlamýþ ya da baþka bir þekilde hasar
görmüþ ise.
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UYARI

Toyota yetkili satýcýnýza danýþmadan
aþaðýdakilerden herhangi birisini
yapmayýnýz. bu iþlemler bazý durum-
larda SRS hava yastýðý sisteminin
düzgün çalýþmasýný olumsuz yönde
etkileyebilir.

u Bir seyyar alýcý-verici telsiz, kaset
çalar ya da kompakt disk çalar gibi
elektronik aletlerin araca takýlmasý

u Süspansiyon sisteminde tadilat
yapýlmasý

u Aracýn ön kýsmý üzerinde tadilat
yapýlmasý

u Aracýn önüne koruyucu (tam pon
bar, tam pon koruyucu, vs.), kar
siperi, vinç gibi bir donaným takýl-
masý.

u Aracýn ön kýsmýnda veya yakýnýnda, 
konsolda, direksiyon simidinde ya
da ön göðüsün yolcu tarafý hava
yastýðýna yakýn kýsmýnda onarým
yapýlmasý.

UYARI

Toyota yetkili servisinize danýþma-
dan akü kutup baþlarýný sökmeyiniz.



SRS Yan hava yastýklarý

SRS (Sup ple men tal Re straint Sys tem—
Emniyet kemerini destekleyici yan hava
yastýðý sistemi) sürücü ve ön koltuktaki
yolcu için koltuk emniyet kemerinin sað-
ladýðý esas korumaya ilave olarak des-
tekleyici bir koruma oluþturmak için ta-
sarlanmýþtýr.

Yandan sert bir darbe durumunda emni-
yet kemerlerinin saðladýðý korumaya ek
olarak, SRS yan hava yastýklarý þiþerek,
sü- rücü ya da ön yolcunun yaralanmasýný 
ön- ler ya da asgariye indirir. Ön koltukta
oturan kiþi olmasa da, yan hava yastýðý
çalýþýr.

Emniyet kemerinizi taktýðýnýzdan emin
olunuz.

Kontak anahtarý ACC-AKSESUAR ya da
ON-AÇIK konumuna alýndýðýnda bu gös-
terge lambasý yanar. Yaklaþýk 6 saniye
sonra söner. Bu durum, SRS yan hava
yastýklarýnýn doðru þekilde çalýþtýklarýný
gösterir.

SRS hava yastýðý uyarý lambasý sistemi,
hava yastýðý sensör grubunu, yan hava
yastýðý sensör grubunu, þiþirme mekaniz-
malarýný, uyarý lambasýný, baðlantý kab-
lolarýný ve güç kaynaklarýný tarayarak
kontrol eder. (Detaylar için bölüm 1-5’deki 
servis uyarý lambalarý ve sesli ikazlarý
kýsmýna bakýnýz.)
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Yan hava yastýklarý büyük bir kuvvetle
patlar. Yan yastýklarýn patlamasý anýn-
da yaralanma ya da ölüm tehlikesin-
den korunmak için, Toy ota sürücü ve
ön yolcu için aþaðýdaki önlemleri þid-
detle tavsiye etmektedir;

· Emniyet kemerinizi kullanýnýz.

· Her zaman koltuðunuzda dik du-
rumda oturmaya çalýþýnýz.



Yan hava yastýðý sistemi aracýn yandan
açýlý bir darbe almasý durumunda veya
þekilde gösterildiði gibi yolcu bölüm-
lerinin dýþýnda kalan bölümlerden darbe
alýnmasý durumunda patlamayabilir.

Yan hava yastýklarý yolcu bölümüne
yandan kuvvetli bir darbe geldiði zaman
patlayacak þekilde dizayn edilmiþlerdir.

Emniyetleri için araç içinde bulunan tüm
kiþilerin her zaman emniyet kemerlerini
kullandýðýndan emin olunuz.

SRS yan hava yastýklarý önden ya da
arkadan çarpýþmalarda takla atma, yu-
varlanma yada yandan düþük hýzlý
çarpýþmalarda devreye girecek þekilde
dizayn edilmemiþlerdir.

SRS yan hava yastýklarý yukarýdaki þekilde
görülen þu ana parçalarý kapsar.

1. Hava yastýðý uyarý ýþýðý

2. Yan hava yastýðý modülü (yastýk ve
þiþirici)

3. Yan hava yastýðý sensör grubu

4. Hava yastýðý sensör grubu

Yan hava yastýk sistemi hava yastýk
sensörü ile kontrol edilir. Hava yastýðý
sensörü emniyet sensörü ve hava yastýk
sensörünü kapsar.
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Arkadan çarpma

Önden çarpma

Takla atma



Yandan sert bir darbede, yan hava yastýðý
sensörü yavaþlamayý tespit ederek hava
yastýðý patlatýcýlarýný tetikler. Daha sonra
patlatýcý içinde gerçekleþen kimyasal bir
reaksiyon hava yastýklarýný zehirli olmayan 
nitrojen (azot) gazýyla bir anda þiþirerek
kiþilerin yana doðru hareketlerini kýsýtla-
maya yardýmcý olur.

Hava yastýðý þiþtiði zaman oldukça þiddetli 
bir ses ve nitrojen gazýyla beraber bir
miktar da duman çýkarýr.Bu ses ve duman
saðlýða zararlý olmayýp bir yangýn belirtisi
deðildir. Ufak cilt tahriþlerini önlemek için
mümkün olan en kýsa sürede cildinizde
kalan artýklarý yýkayarak temizleyiniz.

Hava yastýðýnýn þiþerek ortaya çýkmasý bir
saniyeden çok daha kýsa bir sürede
gerçekleþtiðinden hava yastýðýnýn oldukça
büyük bir kuvvetle þiþmesi gerekmektedir. 
Her ne kadar sistem ciddi yaralanmalarý
azaltacak þekilde dizayn edilmiþ olsa bile
hava yastýðý ciltte ufak yanýklara veya
sýyrýlmalara ve kabarmalara da sebep
olabilir.

Ön koltuklar birkaç dakika süreyle sýcak
kalabilir; ancak hava yastýðýnýn kendisi
ýsýnmayacaktýr. Hava yastýklarý yalnýzca bir 
kullanýmlýk þiþecek þekilde imal edilmiþ
olup bir kez devreye girip þiþtikten sonra
tekrar ikinci bir kez kullanýlmalarý imkan-
sýzdýr.
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· SRS yan hava yastýðý sistemi, yal-
nýzca sürücü ve ön yolcu emniyet
kemerlerinin saðladýðý korumaya
takviye bir unsur olarak tasarlan-
mýþtýr. Kazada maksimum koruma
için araçtaki sürücü ve tüm yolcular
emniyet kemerlerini baðlamalýdýr.
Emniyet kemerlerini kullanmak bir
kaza anýnda ciddi yaralanma, ölüm
ve araçtan fýrlama olasýlýðýný azaltýr.
Açýklamalar ve tavsiyeler için em-
niyet kemerleri bölümüne bakýnýz.

· Yanlýþ, uygunsuz oturtulmuþ ve/
veya baðlanmýþ çocuk ve bebekler
hava yastýðý açýlýrken ciddi þekilde
yaralanabilirler veya ölebilirler. Eðer
çocuk veya bebekler emniyet kemeri 
kullanamayacak kadar küçükse
çocuk koltuðu sistemi kullanýlmasý
tavsiye edilir. Toy ota bebek ve ço-
cuklarýn mutlaka araçta arka kol-
tukta doðru bir biçimde oturtulma-
sýný ve baðlanmasýný þiddetle tavsiye 
etmektedir. Arka koltuk bebek ve
çocuk için en emniyetli kýsýmdýr.
Tavsiyeler için ilgili “çocuk emniyet
sistemleri” kýsmýna bakýnýz.

· Çocuðun ön kapýya dayanmasýna ve- 
ya çocuk koltuðunda bile olsa ön ka- 
pý civarýnda oturmasýna izin verme-
yiniz. Eðer yan hava yastýklarý pat-
larsa tehlikeli olur ve çarpma gücü
çocuðu ciddi þekilde yaralayabilir
veya ölümüne sebep olabilir. Çocuk
koltuðu montajý için “Çocuk kol-
tuðu” bölümüne bakýnýz.
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· Aracý kullanýrken kapýlara yaslanma-
yýnýz. Yan hava yastýklarý büyük bir
hýz ve güçle patlar ve ciddi þekilde
yaralanabilir veya ölebilirsiniz.

· Yan hava yastýklý araçlarda ön kol-
tuklarýn dýþ kýsýmlarýna aþýrý bir
aðýrlýk uygulamayýnýz.

· Bardaklýk veya baþka bir aksesuarý
kapýya veya çevresine asmayýnýz.
Yan hava yastýðý patladýðý zaman
bardaklýk veya bir baþka aksesuar
yüksek bir güçle fýrlayacak veya yan
hava yastýðý düzgün çalýþmayacaðýn- 
dan, ciddi yaralanmalar veya ölüm-
ler olacaktýr. Ayný þekilde sürücü ve
ön yolcu kollarý arasýnda veya dizleri 
üzerinde herhangi bir cisim taþýma-
malýdýrlar.

· Yan hava yastýklarýnýný patlayacaðý
bölgeleri örtecek þekilde koltuk kýlýfý
gibi aksesuarlarý kullanmayýnýz. Bun- 
lar yan hava yastýklarýnýn doðru ça-
lýþmasýný engelleyerek ciddi yaralan- 
malara veya ölümlere neden olabilir.

· Yan hava yastýklý koltuklarý veya kol- 
tuk döþemelerini tamir etmeyiniz,
deðiþtirmeyiniz. Bu deðiþiklikler yan
hava yastýklarýnýn çalýþmamasý veya
patlamasý sonucu ciddi yaralanma-
lara ve ölümlere sebep olabilir.
Toyota servisinize danýþýnýz.

Bu açýklamalara uymamak ciddi yara-
lanmalara veya ölümlere sebep olabi-
lir.



SRS yan hava yastýðý sistemi, sürücüyü
çalýþma problemlerinden haberdar eden
bir servis uyarý lambasý sistemine sahiptir. 
Aþaðýdaki durumlardan biri ortaya çýkacak 
olursa bu lamba yanarak hava yastýklarýn-
da bir arýza olduðunu gösterir. Mümkün
olan en kýsa sürede aracýnýzý Toyota yetkili 
satýcýnýza götürünüz.

l Kontak anahtarý “ACC” (aksesuar) ya da 
“ON” (açýk) konumuna alýndýðý zaman
yanmýyor ya da yanýk kalýyor ise

l Araç seyir halinde iken lamba yanýyor
veya yanýp sönüyorsa.

Aþaðýdaki durumlarda en kýsa sürede
Toyota yetkili satýcýnýza baþvurunuz:

l Yan hava yastýklarý patlamýþ ise,

l Araç resimde koyu renkli görülen
kapýlara yandan SRS yan hava
yastýklarýnýn patlamasýna sebep olma-
yacak þiddette bir darbe alarak kaza
yapmýþ ise,

l Resimde koyu renkle gösterilen yan
hava yastýklý koltuklarýn yüzeyleri yýrtýl-
mýþ, zarar görmüþ veya çatlamýþ ise.
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UYARI

Toyota yetkili satýcýnýza danýþmadan
aþaðýdakilerden herhangi birisini
yapmayýnýz. Bu iþlemler bazý durum-
larda SRS hava yastýðý sisteminin düz- 
gün çalýþmasýný olumsuz yönde etkile- 
yebilir.

u Bir seyyar alýcý-verici telsiz, kaset
çalar ya da kompakt disk çalar gibi
elektronik aletlerin araca takýlmasý

u Süspansiyon sisteminde tadilat
yapýlmasý

u Aracýn yan kýsmý üzerinde tadilat
yapýlmasý

u Konsol üzerinde veya yakýnýnda
veya ön koltukta onarým yapýlmasý

UYARI

Toyota yetkili servisinize danýþma-
dan akü kutup baþlarýný sökmeyiniz.



Çocuk Koltuðu—
- Çocuk koltuðu uyarýlarý

TOY OTA, küçük çocuklar için kesinlikle
çocuk koltuðu kullanýlmasýný önermek-
tedir.

Eðer çocuk, koltuk için fazla büyükse, arka 
koltukta oturmalý ve araç emniyet kemeri
ile güvenceye alýnmalýdýr. Ayrýntýlar için,
“Emniyet kemerleri”ne bakýnýz.
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· Trafik kazalarýnda ve ani duruþlarda
en etkin koruma için, yaþýna ve
kilosuna baðlý olarak, çocuklar ya
emniyet kemeri ya da çocuk koltuðu
ile arka koltukta güvenceye alýnma-
lýdýrlar. Çocuðu kollarýnýz arasýnda
tutmak yeterli bir emniyet saðlamaz. 
Bir kaza durumunda çocuk ön cama
çarpabilir ya da sizinle araç iç
döþemesi arasýnda ezilebilir.

· TOY OTA, çocuðun yaþýna uygun bir
çocuk koltuðunun, arka koltuða ta-
kýlarak kullanýlmasýný kuvvetle öner-
mektedir. Kaza istatistiklerine göre,
arka koltuða baðlý bir çocuk kol-
tuðunda emniyete alýnmýþ bir çocuk
ön koltuktakine oranla çok daha
fazla güvenliktedir.

· Yolcu hava yastýklý araçlarda: Asla
yüzü arkaya dönük bir tip bebek/
çocuk koltuðunu ön koltuða takarak
kullanmayýnýz, çünkü ön yolcu hava
yastýðýnýn þiddetle þiþmesi sýrasýnda
yarattýðý kuvvet, ön koltuða baðlý
bulunan çocuk koltuðundaki çocuða
ciddi þekilde zarar verebilir.
Eðer çok zorunlu deðilse, ön koltuða 
hiç bir zaman bir çocuk koltuðu
takmayýnýz.

· Yüzü ileri dönük çocuk koltuðu sis-
temi ancak kaçýnýlmazsa ön koltuða
koyulmalýdýr. Her zaman koltuðu
mümkün olduðu kadar geriye çeki-
niz, çünkü hava yastýðýnýn patlama
gücü çocuðun ciddi bir þekilde ya-
ralanmasýna hatta ölümüne sebep
olur. Yan hava yastýklý araçlarda;
çocuk koltuðunda olsa bile çocuðun
ön kapýlara dayanmasýna veya
yakýnýnda olmasýna izin vermeyiniz.
Eðer yan hava yastýðý patlarsa
tehlikeli olur ve çarpma çocuðun
ciddi bir þekilde yaralanmasýna veya
ölümüne sebep olur.

· Çocuk koltuðunun üreticisinin tüm
yerleþtirme tavsiyelerine uygun ola-
rak monte edildiðinden ve emniyete
alýndýðýndan emin olunuz.



-Çocuk koltuðu sistemi

Küçük bir çocuk ya da bebek için takýla-
cak olan koltuðun kendisi, araç emniyet
kemerinin alt (kalça) kýsmý ile baðlanarak 
güvenceye alýnmalýdýr. Bebek/çocuk kol-
tuðunun üreticisinin, koltukla birlikte
verdiði talimatlarý dikkatle uygula-
malýsýnýz.

Doðru ve tam bir güvenlik için çocuðun
yaþýna ve bedenine uygun bir çocuk
koltuðu kullanýnýz ve üreticisinin talimatla-
rýný izleyiniz.

TOY OTA “ECE No.44" yönetmeliðine
uygun bir çocuk koltuðu kullanmanýzý
tavsiye etmektedir.

Çocuk koltuðunu, üreticisi tarafýndan veri-
len talimatlara uygun biçimde doðru ola-
rak takýnýz. Ýzleyen þekillerle de genel
anlatýmlar verilmiþtir.

Çocuk emniyet koltuðu, aracýn arka koltu-
ðuna takýlmalýdýr. Kaza istatistiklerine gö-
re, arka koltuða baðlý bir çocuk koltuðun-
da emniyete alýnmýþ bir çocuk, ön koltuk-
takine oranla çok daha fazla güvenliktedir.

Çocuk / bebek koltuðunu kullanýlmadýðý
zamanlarda ya emniyet kemeri ile baðlý
bulundurunuz ya da bagajda muhafaza
ediniz ki ani bir duruþ ya da kaza halinde,
çocuk koltuðu yolculara zarar vermesin.
Bu ani bir duruþta veya kaza sýrasýnda
yolcularýn yaralanmasýný en- geller.

3 Noktadan baðlantýlý emniyet kemerleri

Bir çocuk/bebek koltuðu takmak için 2 tip
3-noktadan baðlantýlý emniyet kemeri
vardýr. Çocuk/bebek koltuðunu yerleþ-
tirmeden önce sistemi kontrol ediniz.
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· Yolcu hava yastýklý araçlarda:
Asla yüzü arkaya dönük tip bebek/
çocuk koltuðunu ön koltuða takarak
kullanmayýnýz, çünkü ön yolcu hava
yastýðýnýn þiddetle þiþmesi sýrasýnda
yarattýðý kuvvet, ön koltuða baðlý
bulunan çocuk koltuðundaki çocuða
ciddi þekilde zarar verebilir.
Eðer çok zorunlu deðilse, ön koltuða 
hiç bir zaman bir çocuk koltuðu
takmayýnýz.
Yüzü ileri dönük çocuk koltuðu siste-
mi ancak çok kaçýnýlmazsa ön koltu-
ða koyulmalýdýr. Her zaman koltuðu
mümkün olduðu kadar geriye çeki-
niz. Asla çocuðun ön kapýya veya ci-
varýna yaslanmasýna izin vermeyiniz.
Çünkü hava yastýðýnýn patlama gücü
çocuðun ciddi bir þekilde yaralanma-
sýna hatta ölümüne sebep olur. Yan
hava yastýklý araçlarda; çocuk kol-
tuðunda olsa bile çocuðun ön kapýla-
ra dayanmasýna veya yakýnýnda ol-
masýna izin vermeyiniz. Eðer yan
hava yastýðý patlarsa tehlikeli olur ve
çarpma çocuðun ciddi bir þekilde ya-
ralanmasýna veya ölümüne sebep
olur.

· Çocuk koltuðunu taktýktan sonra,
çocuk koltuðu üreticisinin talimat-
larýna tamamen uyduðunuza ve kol-
tuðun güvenli bir biçimde baðlan-
dýðýna emin olunuz. Eðer koltuk gü-
venli biçimde baðlanmazsa, ani bir
duruþ ya da kaza durumunda çocuk
ciddi bir þekilde yaralanabilir.



ELR (Acil Kilitli Toplayýcýlý) Emniyet Ke-
meri—
Bu tip emniyet kemeri hýzla çekildiðinde
kilitlenir. Ancak bu kemerin, tamamen
çekildiðinde devreye giren kilitlenme özel- 
liði yoktur. Bir bebek/çocuk koltuðu
takarken, ayrýca bir kilitleme klipsine ihti-
yacýnýz olacaktýr. Eðer çocuk koltuðunuz
bu klips ile beraber verilmemiþse Toyota
yetkili servisinizden aþaðýdaki kilitleme
klipsini satýn alabilirsiniz.

Çocuk koltuðu için klips
(Parça No. 73119-22010)

-Çocuk koltuðu sistemi tipleri

ECE No.44 yönetmeliðine göre, çocuk/
bebek koltuðu sistemleri 4 grupta sýnýflan- 
dýrýlmýþlardýr.

Grup 0:  10 kg’dan az
Grup 1:  9-18 kg
Grup 2:  15-25 kg
Grup 3:  22-36 kg.

Çocuk / bebek koltuðu sistemini üreticisi-
nin talimatlarýna göre monte ediniz.

Bu kullanýcý el kitabýnda, en yaygýn olarak
kullanýlan, emniyet kemeri ile baðlanmýþ
üç tip çocuk/bebek koltuðu açýklanmýþtýr.

(A)  Bebek koltuðu
 ECE No.44 Grup 0 muadili

(B)  Küçük çocuk koltuðu
 ECE No.44 Grup 1 ve 2 muadili

(C)  Çocuk koltuðu
 ECE No.44 Grup 3 muadili

Satýn alýrken, hangi koltuðun çocuðunuza/ 
bebeðinize ve aracýnýza uygun olduðunu
sorunuz.

(A) Bebek koltuðu

(B) Küçük çocuk koltuðu
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(C) Çocuk koltuðu

-3 Noktadan baðlantýlý (ELR) emniyet 
kemeri ile baðlama

Çocuk/bebek koltuðunu yerleþtirirken
üreticilerin tavsiyelerine uyunuz.

Çocuk/bebek koltuðunuzun tipine göre
koltuðu yerleþtirmek için kilitleme klipsine 
ihtiyaç duyacaksýnýz.

Eðer koltuðunuz kilitleme klipsine sahip
deðilse Toyota Yetkili Servisinizden satýn
alabilirsiniz. (“Çocuk koltuðu sistemi”
kýsmýna bakýnýz).
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· Yolcu hava yastýklý araçlarda:
Asla yüzü arkaya dönük bir tip
bebek/çocuk koltuðunu ön koltuða
takarak kullanmayýnýz, çünkü ön yol- 
cu hava yastýðýnýn þiddetle þiþmesi
sýrasýnda yarattýðý kuvvet, çocuða
ciddi þekilde zarar verebilir. Ön yolcu 
için hava yastýðý ile donatýlmýþ olan
araçlarda, ön koltuða hiç bir zaman
yüzü arkaya dönük bir bebek koltuðu 
koymamanýzý hatýrlatmak için, ön
göðüsün yolcu tarafýnda, yukarýdaki
þekilde görüldüðü gibi bir uyarý eti-
keti vardýr.
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Ön koltuða yerleþtirilecek çocuk kol-
tuðu, yüzü öne dönük olarak ve ancak
zorunlu hallerde kullanýlmalýdýr. Kol-
tuðu tamamen geriye kadar çekiniz,
çünkü açýlacak hava yastýðýnýn kuvveti, 
çocuða ciddi biçimde zarar verebilir.
Yan hava yastýklý araçlarda, çocuðun
ön kapýlara dayanmasýna veya çocuk
koltuðunda olsa bile ön kapý civarýnda
bulunmasýna izin vermeyiniz. Eðer ha-
va yastýðý patlarsa çarpma çocuðun
ciddi þekilde yaralanmasýna veya ölü-
müne neden olur.

Koltuðu tamamen geriye kaydýrýnýz.

· Çocuk koltuðu yerleþtirildikten sonra 
üreticinin tavsiyelerine göre baðlan-
dýðýndan emin olunuz. Eðer yerine
saðlam bir þekilde baðlanmazsa ani
frende veya kazada çocuðun ciddi
þekilde yaralanmasýna hatta ölü-
müne sebep olur.

· Dili tokaya tam olarak takmanýza en- 
gel olabilecekleri için, tokanýn kilidi
içine metal para, tel ataç vs. gibi þey- 
ler sokmayýnýz.

· Eðer emniyet kemeri düzgün olarak
çalýþmazsa çocuðunuzu/bebeðinizi
zarar görmekten koruyamaz. Emni-
yet kemerinin çalýþmamasý halinde
Toyota yetkili satýcýnýza danýþýnýz ve
emniyet kemeri onarýlana kadar o
koltuðu kullanmayýnýz.

· Sýkýca yerine tespit edildiðini kontrol 
etmek üzere çocuk koltuðunu öne-
arkaya-yanlara doðru çekip itiniz.
Üreticisinin talimatlarýný göz önünde
bulundurunuz.



(A) BEBEK KOLTUÐUNUN BAÐLANMASI

Bebek koltuðunu sadece yüzü arkaya
gelecek þekilde kullanýnýz.

1. Bebek koltuðu üreticisinin talimatlarýný
gözeterek, orta emniyet kemerinin kal-
ça ve omuz kuþaklarýný bebek koltuðu
içinden ya da etrafýndan geçiriniz ve
kemerin bükülüp burulmadýðýndan
emin olarak dilini kilit tokasýna takýnýz.
Kemerin kalça kýsmý gergin olmalýdýr.
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Eðer ön koltuklarýn kilitleme mekaniz-
masý alaný içine giriyor ise, arka kol-
tukta, yüzü arkaya dönük bebek kol-
tuðu kullanmayýnýz. Böyle bir konum-
da, ani bir fren ya da çarpýþma sýra-
sýnda bebek ve ön yolcu ciddi biçim-
de yaralanabilirler.



2. Bebek koltuðunu çýkarmak için kilit aç-
ma düðmesine basýp tam olarak açýl-
masýna izin verin. Kemer serbest halde 
ilk konumuna dönecek ve yetiþkin veya 
çocuklar için kullanýma hazýr hale gele-
cektir.
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· Dili kilit tokasýna taktýktan sonra
kilitlendiðine ve kemerin kalça ve
omuz kuþaklarýnýn bükülüp burulma- 
dýðýna emin olunuz.

· Dili tokaya tam olarak takmanýza
engel olabilecekleri için, tokanýn ki-
lidi içine metal para, tel ataç vs. gibi
þeyler sokmayýnýz.

· Eðer emniyet kemeri düzgün olarak
çalýþmazsa çocuðunuzu/bebeðinizi
zarar görmekten koruyamaz. Emni-
yet kemerinin çalýþmamasý halinde
Toyota yetkili satýcýnýza danýþýnýz ve
emniyet kemeri onarýlana kadar o
koltuðu kullanmayýnýz.

Bebek koltuðunu itiniz ve çekiniz.
Deðiþik yönlerde bunu tekrarlayarak
emniyetli olduðundan emin olunuz.
Koltuðu üretici tarafýndan önerilen
tavsiyeleri izleyerek baðlayýnýz.



(B) KÜÇÜK ÇOCUK KOLTUÐUNUN
BAÐLANMASI

Küçük çocuk koltuðu, çocuðun yaþý ve
boyutuna göre yüzü öne veya arkaya dö-
nük þekilde baðlanýr. Koltuðu baðlarken
üreticisinin, çocuðun yaþý ve boyuna uy-
gun koltuk seçimi ile koltuðun baðlantý
yönü ile ilgili talimatlarýna uyunuz.

1. Küçük çocuk koltuðu üreticisinin tali-
matlarýný gözeterek, emniyet kemerinin 
kalça ve omuz kuþaklarýný küçük çocuk
koltuðu içinden ya da etrafýndan geçiri- 
niz ve kemerin bükülüp burulmadýðýn-
dan emin olarak dilini kilit tokasýna
takýnýz. Kemerin kalça kuþaðýný gergin
tutunuz.
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Eðer ön koltuklarýn kilitleme mekaniz-
masý alaný içine giriyor ise arka koltuk- 
ta, yüzü arkaya dönük küçük çocuk
koltuðu kullanmayýnýz. Böyle bir ko-
numda, ani bir fren ya da çarpýþma sý-
rasýnda küçük çocuk ve ön yolcu ciddi
biçimde yaralanabilirler.



2. Küçük çocuk koltuðunu güvenli bir bi-
çimde yerine sabitlemek için koltuðu
araç koltuðunun minderine ve sýrt dö-
þemesine bastýrýrken kemerin boþta
kalan ucunu çekerek kemer toplayýcý-
sýna yardým ediniz.
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· Dili kilit tokasýna taktýktan sonra
kilitlendiðine ve kemerin kalça ya da 
omuz kuþaklarýnýn bükülüp burulma- 
dýðýna emin olunuz.

· Dili tokaya tam olarak takmanýza en- 
gel olabilecekleri için, tokanýn kilidi
içine metal para, tel ataç vs. gibi
þeyler sokmayýnýz.

· Eðer emniyet kemeri düzgün olarak
çalýþmazsa çocuðunuzu/bebeðinizi
zarar görmekten koruyamaz. Emni-
yet kemerinin çalýþmamasý halinde
Toyota yetkili satýcýnýza danýþýnýz ve
emniyet kemeri onarýlana kadar o
koltuðu kullanmayýnýz.

Sýkýca yerine tespit edildiðini kontrol
etmek üzere küçük çocuk koltuðunu
öne-arkaya-yanlara doðru çekip itiniz.
Küçük çocuk koltuðu üreticisinin tali-
matlarýný göz önünde bulundurunuz.



3. Küçük çocuk koltuðunu çýkarmak için
kilit açma düðmesine basýp tam olarak
açýlmasýna izin verin. Kemer serbest
halde ilk konumuna dönecek ve yetiþ-
kin veya çocuklar için kullanýma hazýr
hale gelecektir.

(C) ÇOCUK KOLTUÐU YERLEÞÝMÝ

Çocuk koltuðunu yerleþtirirken sadece
yüzü öne dönük konumu seçiniz.

1. Çocuðu çocuk koltuðuna oturtunuz.
Üretici talimatlarýný izleyerek kemerin
kalça ve omuz kuþaðýný koltuðun ve ço- 
cuðun üzerinden veya etrafýndan geçi-
riniz ve kemerin bükülüp burulma-
dýðýndan emin olarak dilini kilit toka-
sýna takýnýz.

Emniyet kemerinin omuz kuþaðýnýn ço-
cuðun omuzu üzerine doðru yerleþtiðine
ve kalça kuþaðýnýn mümkün olduðunca
aþaðýdan, çocuðun kalçasý üzerinden
geçtiðine emin olunuz. ayrýntýlar için
“Emniyet kemeri” bahsine bakýnýz.
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2. Çocuk koltuðunu çýkartmak için kilit
açma mandalýna basarak dili ayýrýnýz,
kemerin geri toplanmasýna izin veriniz.
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· Her zaman için emniyet kemeri
omuz kayýþýnýn, çocuðun omuzunu
ortalayacak biçimde olmasýna dikkat 
ediniz. Kemer çocuðun boynundan
uzak olmalý ancak omzundan da
aþaðý düþmemelidir. Aksi durumda,
bir kaza halinde kemerin saðlayacaðý 
koruma azalabilir ve bir çarpmada
çocuðun yaralanma olasýlýðý artar.

· Yukarý konumda kullanýlan kalça ku-
þaklarý ve gevþek emniyet kemerleri, 
bir çarpýþma durumunda altýndan
kayabilecekleri için yeterli koruma
saðlayamayabilirler. Kalça kuþaðý,
mümkün olduðunca aþaðýdan, kalça
üzerinden geçirilmelidir.

· Çocuðun güvenliði için, omuz kayýþý- 
ný kolunun altýndan geçirmeyiniz.

· Dili kilit tokasýna taktýktan sonra
kilitlendiðine ve kemerin kalça ya da 
omuz kuþaklarýnýn bükülüp burulma- 
dýðýna emin olunuz.

· Dili tokaya tam olarak takmanýza
engel olabilecekleri için, tokanýn
kilidi içine metal para, tel ataç vs.
gibi þeyler sokmayýnýz.

· Eðer emniyet kemeri düzgün olarak
çalýþmazsa çocuðunuzu/bebeðinizi
zarar görmekten koruyamaz. Emni-
yet kemerinin çalýþmamasý halinde
Toyota yetkili satýcýnýza danýþýnýz ve
emniyet kemeri onarýlana kadar o
koltuðu kullanmayýnýz.



Yükseklik ayarlý direksiyon simidi

Direksiyon simidi açýsýný deðiþtirmek için 
direksiyonu tutarak kilit açma kolunu
aþaðýya bastýrýnýz, direksiyon simidini
arzuladýðýnýz konuma getiriniz ve kilit
kolunu eski konumuna getiriniz.

Dýþ dikiz aynalarý

Dýþ dikiz aynasýný aracýnýzýn yan kýsmýný
ancak görebilecek þekilde ayarlayýnýz.

Bazý modellerde arka cam buðu çözücü
anahtarý çalýþtýrýnca dýþ dikiz aynasý için-
deki ýsýtýcý, ayna yüzeyini hýzlý bir þekilde
ýsýtýr.
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· Aracýnýz hareket halinde iken direk-
siyon simidini ayarlamayýnýz.

· Direksiyon simidi yüksekliðini ayarla-
dýktan sonra aþaðý-yukarý oynatmaya
çalýþarak kilitlendiðinden emin olu-
nuz.

· Araç hareket halindeyken aynayý
ayarlamayýnýz. Direksiyon hakimiye-
tini kaybedebilir ve kiþisel yaralan-
malarla sonuçlanan bir kazaya neden 
olabilirsiniz.

· Bazý modellerde, ayna yüzeyi sýcak
olacaðýndan buðu çözücü devrede
iken ellerinizi temastan sakýnýnýz.



—Dýþ dikiz aynasý kumandasý

Dýþ dikiz aynasýný içeriden ayarlamak için 
kumanda kolunu oynatýnýz.

—Elektrik kumandalý dýþ dikiz
aynalarý

Aynayý ayarlamak için anahtarlarý kullanýnýz.

1. Ana anahtar-Ayarlanacak aynayý seç-
mek için. Anahtarý “L-SOL” ya da
“R-SAÐ” konumuna alýnýz.

2. Kumanda düðmesi-Aynayý hareket et-
tirmek için. Düðmeye arzu edilen yön-
de basýnýz.

Eðer mo tor çalýþmýyorsa kontak anahtarý-
nýn “ACC-AKSESUAR” yada “ON-AÇIK”
konumunda olmasý gerekir.

—Katlanabilir dýþ dikiz aynalarý

Dýþ dikiz aynalarý dar yerlerde park ede-
bilmek için katlanabilmektedir.

Aynayý katlamak için geriye doðru itiniz.
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UYARI

Eðer buzlanmadan dolayý ayna sýkýþ-
mýþsa, ayna kumandasýný kullanma-
yýnýz ya da ayna yüzeyini kazýmayýnýz.
Aynanýn hareket edebilmesi için buz
çözücü bir sprey kullanýnýz.

UYARI

Eðer buzlanmadan dolayý ayna sýkýþ-
mýþsa, ayna kumandasýný kullanma-
yýnýz ya da ayna yüzeyini kazýmayýnýz.
Aynanýn hareket edebilmesi için buz
çözücü bir sprey kullanýnýz.

Aynalar katlanmýþ iken aracýnýzý kul-
lanmayýnýz. Ön yolcu tarafý ve sürücü
tarafý dýþ dikiz aynalarý aracýnýzý sür-
meye baþlamadan önce açýlýp ayar-
lanmýþ olmalýdýr.



Gece-gün düz ko num lu iç di kiz
ay na sý

Ýç dikiz aynasýný aracýnýzýn arkasýný göre-
bilecek þekilde ayarlayýnýz.

Gece sü rüþ le rin de ar ka nýz daki ara cýn far -
la rý nýn gö zü nü zü al ma masý için, ay na nýn
al t kenarýndaki kolu kullanýnýz.
Gündüz sürüþ konumu¾ Kolu 1 konumu-
na alýnýz.
Bu pozisyon en net görüþe izin verir.
Gece sürüþ konumu¾ Kolu 2 konumuna
alýnýz.
Yansýmayý azaltmakla birlikte arka görün-
tüdeki netliðin azaldýðýný unutmayýnýz.

Makyaj aynasý

Makyaj aynasýný kullanmak için sað gü-
neþ siperliðini aþaðýya doðru çeviriniz.
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Araç hareket halindeyken aynayý ayar-
lamayýnýz. Direksiyon hakimiyetini kay-
bedebilir ve kiþisel yaralanmalarla so-
nuçlanan bir kazaya neden olabilirsiniz.
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1. Bölüm
GÖS TER GE VE
KU MAN DA LA RIN
ÇA LIÞ MA SI

Kýsým 1- 4
Iþýk lar, Si le cek ler ve Buðu
çö zü cü

· Far ve sinyal anahtarý

· Far huzme seviyesi ayarý

· Dörtlü flaþör

· Gösterge paneli aydýnlatma
kontrolü

· Ön sis lambalarý

· Arka sis lambalarý

· Ta van lam ba sý

· Ön cam silecekleri ve yýkayýcýsý

· Arka cam ve dýþ dikiz aynalarý
buðu çözücüleri

Far ve sin yal anah ta rý

FARLAR

Aþaðýdaki ýþýklarý yakmak için: Kolun
ucundaki düðmeyi çeviriniz. 

Bi rin ci ko num : Bu durumda sadece park,
stop lambalarý, p laka ve gös ter ge pa neli
ay dýn lat ma lam ba la rý ya na cak týr.

Ýkin ci ko num : Birinci konumda yanan
lambalara ilave olarak far lar da ya na cak týr.

Farlarý yakmadan önce far huzme ayarýný
yapýnýz. (”Far huzme seviyesi ayarý” na
bakýnýz.)

Sesli hatýrlatma

Farlar açýkken kontak anahtarýný “LOCK”
(KÝLÝT) konumuna alýrsanýz, sürücü kapý-
sýný açtýðýnýzda sesli hatýrlatma devreye
gererek sizi uyarýr.
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UYARI

Akünüzün boþalmamasý için, araç mo- 
toru çalýþmazken farlarýnýzý uzun süre
için yanýk býrakmayýnýz.



Kýsa-Uzun Farlar - Uzun farlar için far düð- 
mesini çeviriniz ve kolu (1 pozisyonuna)
itiniz. Kýsa farlar için geriye (2 pozisyo-
nuna) çekiniz.

Uzun huzme devredeyken gösterge pa ne - 
lindeki far lambasý mavi renkte ya na caktýr.

Uzun huzmeleri yakýp söndürerek iþaret
verme (selektör yapmak) (3 pozisyonu)
Kolu tam geriye çekiniz. Kolu býrak-
týðýnýzda uzun farlar kýsaya dönecektir.

Far düðmesi “OFF-KAPALI” pozisyonunda 
iken de selektör yapabilirsiniz. 

DÖNÜÞ SÝNYALLERÝ

Dö nüþ ler de, yay gýn kul la ný lýþ þek liy le far/
sinyal kolunu yu ka rý ve ya aþa ðýya çe ki niz.

Kon tak anah tarý “ON-AÇIK” ko nu mun da
ol ma lý dýr.

Sin yal kolu dö nüþ ya pýl dýk tan son ra oto -
ma tik ola rak orta ko nu mu na ge lir. Fa kat
þe rit de ðiþ tir me ler de dö nüþ sin ya lini eli -
niz le ka pa mak zo run da ka la bi lir si niz. Þe rit
de ðiþ tir me ler de kolu yarý ko nu muna (2
pozisyonu) ka dar çe kip orada elinizle tu ta -
rak da sin yal ver me niz müm kün dür. E ðer
gös ter ge pa ne lin de ki ye þil sin yal ýþýðý nor -
mal den daha hýz lý ya nýp sö nü yor sa, bu
öndeki ya da arkadaki sin yal lambalarýnýn
am pul le rin den bi ri nin patlamýþ ol du ðunu
gös te rir.

Far huzme seviyesi ayarý

Far huzme seviyesini ayarlamak için düð- 
mesini çeviriniz.

Aþaðýda, doðru seviye ayarý için örnekler
verilmiþtir. Aþaðýda verilenlerin dýþýnda
yükleme yaptýðýnýzda; huzme, yalnýzca
sürücünün bulunduðu durumdaki seviye-
de olacak biçimde ayarlayýnýz. Düðmedeki 
sayýlar yükseldikçe, far huzmesinin sevi-
yesi aþaðý inecektir.

Far huzmelerinizi her zaman için uygun
seviyede bulundurunuz, aksi halde diðer
sürücülerin gözlerini alabilir.
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Yükleme durumu ve düðme konumu

Yalnýz sürücü veya
sürücü + ön yolcu       0

Sürücü + 4 yolcu       1

Sürücü + 4 yolcu
+ tam dolu bagaj      1.5

Sürücü + tam dolu bagaj     3

Dörtlü flaþör

Dörtlü fla þörü yak mak için düðmeye ba -
sý nýz.

Dörtlü fla þör dev reye gir di ðin de bü tün
sin yal lam ba larý ay ný an da ya nýp sön me -
ye baþ la ya cak týr. Dörtlü flaþörü kapatmak
için düðmesine tekrar basýnýz.

T ra fik ka za sýna yol aça bi le cek yer ler de
dur mak zo run da kal dý ðý nýz da di ðer sü rü -
cü leri uyar mak için dörtlü fla þör leri mut la -
ka kul la ný nýz. 

Duracaksanýz, her zaman için yoldan
olabildiðince açýða doðru çýkýnýz.

Dörtlü flaþör ler ya nar ken dö nüþ sin yal-
 leri ça lýþ maz.
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UYARI

Akünüzün boþalmamasý için, araç
motoru çalýþmazken dörtlü flaþörü-
nüzü gereðinden uzun süre için yanýk
býrakmayýnýz.



Gösterge paneli aydýnlatma
kontrolü

Gösterge panelinin aydýnlatma parlak-
lýðýný ayarlamak için reosta düðmesini
çeviriniz.

Ön sis lambalarý

Bazý modellerde blunan ön sis lamba-
larýný yakmak için, far/sinyal kolu üze-
rindeki bileziði çeviriniz. Park lambalarý
yandýðý zaman, ön sis lambalarý da yana-
caktýr.

Ön sis lambasý AÇIK-ON konumunda iken
gösterge panelinde ön sis lambasý uyarý
ýþýðý yanacaktýr.

Arka sis lambalarý

Arka sis lambalarýný yakmak için düðme-
sine basýnýz. Arka sis lambalarý þu
koþullarda yanacaktýr.

Ön sis lambasý AÇIK-ON konumunda
iken—
Arka sis lambalarý, parklar veya farlar
açýldýðýnda yanacaktýr.

Ön sis lambasý KAPALI-OFF konumunda
iken veya ön sis lambasý yoksa—
Arka sis lambalarý, farlar açýldýðýnda
yanacaktýr.

Arka sis lambasý AÇIK-ON konumunda
iken gösterge panelinde arka sis lambasý
uyarý ýþýðý yanacaktýr.

Diðer bütün ýþýklar/lambalar kapatýldýðýn-
da, arka sis lambasý otomatik olarak
kapanacaktýr.
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Farlar söndürüldükten sonra arka sis lam-
balarý farlarý tekrar yaksanýz dahi yanma-
yacaktýr.

Arka sis lambalarýný tekrar yakmak için
(yukarýda anlatýlan þartlarda) düðmesine
tekrar basýnýz.

Tavan lambasý

Tavan lambasýný yakmak için düðmeyi
kaydýrýnýz.

Tavan lambasý aþaðýdaki pozisyonlara
sahiptir.

“ON - AÇIK” Lamba sürekli yanar

“OFF - KAPALI” Lamba sönüktür.

“DOOR - KAPI” Kapýlardan herhangi biri-
nin açýlmasýyla ýþýk yanacaktýr. Açýk kapýlar 
kapandýktan sonra ýþýk söner.

Ön cam silecekleri ve yýkayýcýsý

Ön cam sileceklerini ça lýþ týr mak için kolu
uygun pozisyona çe ki niz. 

Kon tak anah tarý “ON-AÇIK” ko nu mun da
ol ma lý dýr.
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Kol konumu Hýz ayarý

Konum 1

Konum 2

Konum 3

Fasýlalý

Yavaþ

Hýzlý



Yýkama suyunu püskürtmek için kolu
kendinize doðru çekip býrakýnýz.

Eðer silecek anahtarý kapalý konumdaysa
su püskürtüldüðü zaman silecekler birkaç
kez çalýþacaklardýr.

Yýkama suyunu doldurmak için 7. bölüm
3. kýsýmdaki “Yýkama suyu doldurma”
bahsine bakýnýz.

Çok soðuk havalarda, yýkama suyunu püs- 
kürtmeden önce, ön cam buðu gidericisi
ile ön camý biraz ýsýtýnýz. Bu iþlem, püskür- 
tülen suyun cam üzerinde donmamasýný
ve görüþünüzü engellememesini temin
edecektir.

Arka cam ve dýþ dikiz aynalarý
buðu çözücüleri

Arka camda oluþacak buðu ya da buz-
lanmadan kurtulmak için düðmeye basý-
nýz.

Kontak anahtarý “ON-AÇIK” konumunda
olmalýdýr.

Arka camýn iç yüzeyinde bulunan rezis-
tans telleri kýsa sürede ýsýnarak camýnýz-
daki buðu ya da buzlanmayý çözecektir.
Arka cam buðu çözücü rezistans devre-
deyken gösterge panelindeki ilgili uyarý
lambasý yanacaktýr.

Bazý modellerde, dýþ dikiz aynalarýndaki ýsý 
panelleri, aynalarýn yüzeylerindeki buðu
ve buzlanmayý çözecektir.

Buz/buðu gidericileri devreden çýkartmak
için düðmesine bir kez daha basýnýz.

Buðu giderici çalýþtýrýldýktan itibaren yak-
laþýk 15 dakika sonra otomatik olarak
devreden çýkacaktýr.

Yüzeyler temizlendiði zaman buz/buðu
gidericileri devreden çýkarýnýz. Buz/buðu
gidericileri uzun süreli kullaným, özellikle
durup kalkmalý bir sürüþte akünüzün bo-
þalmasýna yol açabilir.

Buðu çözücü rezistans, yaðmur suyunu
kurutmak ya da biriken karlarý eritmek için 
tasarlanmamýþtýr.

Eðer dýþ dikiz aynalarý üzerinde aþýrý buz
varsa, buz/buðu giderici düðmesine bas-
madan önce buz çözücü bir sprey kulla-
nýnýz.
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Ayna yüzeyleri ýsýnacaðýndan ellerinizi
ayna yüzeylerine dokundurmayýnýz.

UYARI

Ön cam kuruyken silecekleri çalýþtýr-
mayýnýz, camý çizebilirler.

UYARI

Arka camý içeriden temizlerken, ýsýtýcý
rezistansý tellerine zarar vermemeye
özen gösteriniz.

Gösterge 
ýþýðý



1. Bölüm
GÖS TER GE VE
KU MAN DA LA RIN
ÇA LIÞ MA SI

Kýsým 1- 5
Gös ter ge ler, Sayaçlar,
Iþýklý ve Sesli Uyarýlar

· Ya kýt seviye gös ter ge si

· Mo tor soðutma suyu sý cak lýk
gös ter ge si

· De vir sa a ti (takometre)

· Ki lo met re sa yacý (Odometre) ve 
sý fýr la na bi lir ki lo met re sa ya cý
(Tripmetre)

· Iþýk lý ve ses li uyarýlar

Ya kýt seviye gös ter gesi

Yakýt seviye gös ter gesi kon tak anah tarý
açý lýn ca ça lý þýr ve de poda ka lan ya kýt
mik ta rýný yaklaþýk olarak gös te rir.

Hemen hemen tam dolu-Ýbre “F” de

Hemen hemen tam boþ-Ýbre “E” de

De poda her an için en az 1/4 de po ya kýt
bu lun du rul masý tav siye edi lir.

Bu yakýt göstergesinin kontak anahtarý
kapatýldýðýnda geri dönmeyen tip ib re si
vardýr. Bu yüzden ibre, kontak anahtarýnýn
konumundan baðýmsýz olarak depodaki
yakýt seviyesini gösterecektir.

Eðer ibre “E” iþaretine yaklaþýrsa, ya da
düþük yakýt seviyesi gösterge ýþýðý yanar-
sa, en kýsa zamanda deponuzu dolduru-
nuz.

Virajlarda veya eðimli yerlerde yakýt tanký- 
nýn içindeki yakýtýn dalgalanmasý sonucun- 
da yakýt göstergesi ibresi hareket ederse
düþük yakýt seviyesi uyarý lambasý alýþýl-
mýþ zamanýndan daha erken yanabilir.
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Tip A

Düþük yakýt seviyesi uyarý ýþýðý

Tip B

Düþük yakýt 
seviyesi
uyarý ýþýðý



Mo tor soðutma suyu sýcak lýk
gös ter ge si

Tip A

Tip B

Mo tor soðutma suyu sý cak lýk gös ter gesi
kon tak anah tarý açýk ken mo tor so ðut ma
suyunun sý cak lý ðýný gös te rir. Bu sýcaklýk
hava sý cak lýðý ve mo tor yü küne bað lý ola -
rak de ði þir.

E ðer gös ter ge nin ib re si kýr mýzý böl geye
veya üze rine çýk mýþ sa, motorunuzun sý-
caklýðý fazla yüksek demektir. Motorunu-
zun soðutma suyu sýcaklýðý aþýrý yükselirse 
aracýnýzý durdurunuz ve motorun soðu-
masýný bekleyiniz.

A þa ðý daki gibi zor þart lar da aracýnýzýn so -
ðut ma suyu sý cak lýðý aþýrý yük se le bi lir:

l Sý cak bir gün de uzun bir ram payý çý kar -
ken,

l Yük sek hýz da bir sü rüþ son ra sýn da hýz
dü þü rül dü ðün de ve ya du rul du ðun da,

l Dur- kalk lý bir tra fik te klima açýk ken mo -
tor uzun süre rö lan ti de ça lýþ tý ðýn da,

l Bir rö mork çe ker ken.
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UYARI

u Mo tor soðutma sistemindeki ter-
mostatý çýkartmayýnýz, aksi halde
motorunuzun soðutma suyu sý-
caklýðý aþýrý yükselebilir. Termostat, 
motorun sýcaklýðýný belirlenen ça-
lýþma aralýðýnda tutmak üzere
soðutma suyunun akýþýna kumanda 
etmek üzere tasarlanmýþtýr.

u Mo tor aþýrý ýsýnmýþ (hararet yapmýþ) 
durumda sürüþe devam etmeyiniz.
4. bölümdeki “Motorunuzun soðut-
ma suyu sýcaklýðý aþýrý yükselirse”
bahsine bakýnýz.



Devir saati (Takometre)

Devir saati (takometre), dakikadaki bin
(1000) mo tor devrini (“rpm” d/dak.) gös-
terir. Uy gun vi tes deðiþtirme devirlerini
an lamak ve motorun düþük ya da yük sek 
de virlerde kullanýlmasýný ön le mek için
devir saatine bakýnýz.
Motoru yüksek devirde kullanmak, moto-
run a þýn masýna ve fazla yakýt tüketimine
neden o lur.Pek çok durumda mo tor dev-
ri ne kadar düþük ol ursa yakýt ekonomi-
sinin o kadar fazla ola caðýný unutmayýnýz.

Kilometre sayacý (Odometre) ve
sýfýrlanabilir kilometre sayacý
(Tripmetre)

Kilo metre sayacý ve sýfýrlanabilir kilomet- 
re sayacý katedilen mesafeyi gösterirler.

1. Kilo metre sayacý (odometre): Aracýn
kullanýlmaya baþladýðýndan itibaren
katettiði toplam mesafeyi gösterir.

2. Sýfýrlanabilir kilo metre sayacý (Tripmet- 
re): Sýfýrlandýðý andan itibaren kat
edilen mesafeyi gösterir.
Beyaz zemin üzerine siyah ile gösteri-
len rakamlar, kilometrenin onda birini
gösterir.

3. Sýfýrlanabilir kilo metre sayacý (tripmet-
re) sýfýrlama düðmesi: Bu düðme ile
sý f ý r lanabi l i r  k i lo metre sayacýný
sýfýrlaya- bilirsiniz.
Tripmetreyi sýfýrlamak için düðmeye
basýnýz.

Iþýk lý ve sesli uyarýlar
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UYARI

Devir saati ibresinin, kýrmýzý bölgeye
gelmesine izin vermeyiniz. Böyle bir
durum motora ciddi þekilde hasar
verebilir.

Eðer aþaðýdaki uyarý
ýþýðý yanarsa ya da
sesli uyarý gelirse...

Aþaðýdaki
iþlemi yapýnýz

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

El freni çekili
deðilse durunuz
ve Toyota ser-
visinizi arayýnýz.

Durunuz ve
kontrol ediniz.

Durunuz ve
kontrol ediniz.

Aracýnýzý Toyota
yetkili satýcý
servisine götürü-
nüz.

Yakýt deposunu
doldurunuz.

Düþük yakýt sevi- 
yesi uyarý ýþýðý



(a) Fren sistemi uyarý ýþýðý

Bu uyarý ýþýðý kontak anahtarý “ON” konu-
munda iken aþaðýda belirtilen durumlarda
yanar.

El freni çekildiðinde

El freni indirilmiþ bile olsa kontak anahtarý
“ON” konumuna getirildiðinde bu lamba
bir kaç saniye için yanacaktýr.

Eðer fren hidrolik seviyesi düþükse...

Aþaðýda anlatýlan durumlarda aracýnýzý To- 
yotasa yetkili servisinde kontrol ettiriniz.

l Kontak anahtarý “ON” konumunda iken
el freni çekildiðinde fren sistemi uyarý
ýþýðý yanmýyorsa

l El freni indirilmiþ durumda kontak
anahtarý açýldýðýnda ýþýk yanmýyorsa

Araç kullanýrken bu lamba kýsa süreli
yanarsa bir probleme iþaret etmez.
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Eðer aþaðýdaki uyarý
ýþýðý yanarsa ya da
sesli uyarý gelirse...

Aþaðýdaki
iþlemi yapýnýz

Aracýnýzý zaman geçir- 
meden Toyota yetkili
satýcý servisine gö-
türünüz. Eðer fren sis- 
temi uyarý ýþýðý da ya- 
nýyorsa durunuz ve
Toyota yetkili satýcý
servisi  ile irtibata
geçiniz.

Bütün kapýlarý ve
bagaj kapaðýný
kapatýnýz.

Aracýnýzý zaman geçir- 
meden  Toyota yet-
kili satýcý servisine
götürünüz.

Iþýklarý kapatýnýz.

(f)

(g)

(h)

(i)
Iþýklarý
hatýrlatma 
sesi

Fren hidrolik seviyesi düþük olduðun-
da, sürüþ tehlikelidir.

Eðer aþaðýda anlatýlanlardan birisi
baþýnýza gelirse aracýnýzý güvenli bir
yerde hemen durdurunuz ve Toyota
yetkili satýcý servisi ile irtibata geçiniz.

· Mo tor çalýþýrken el freni indirildiðin-
de ýþýk sönmüyorsa;
Bu durumda frenler gerektiði gibi ça- 
lýþmayabilir ve duruþ mesafesi arta-
bilir. Fren pedalýna sert bir þekilde
basýnýz ve aracý güvenli bir yerde
durdurunuz.

· Fren sistemi uyarý ýþýðý ve “ABS”
uyarý ýþýðý beraber yanýk kalýyorlarsa; 
Bu durumda sadece ABS sistemi ça-
lýþmýyor deðil, ayný zamanda fren-
leme sýrasýnda araç güvensiz ola-
caktýr.



(b) Akü þarj du rumu uyarý ýþýðý

Bu uyarý ýþýðýnýn yanmasý akü nün bo þal -
mak ta ol du ðunu ha ber ve rir.

Eðer uyarý ýþýðý sü rüþ es na sýn da yan mýþ -
sa, bu durum a ra cýn þarj sis te min de bir
arýza ol du ðunu gös te rir.

Ancak bu ikaz lambasýnýn yanmasýna rað -
men mo torunuz akü bo þa lana ka dar ça lý -
þa cak týr. Uyarý lam basý ya nar sa klima, ka-
lorif er faný, buz/buðu giderici, rad yo- teyp
gibi ak se su ar larý ka pa týp en ya kýn TOYO-
TASA yet kili servisine gi di niz.

(c) Dü þük mo tor yaðý ba sýn cý uyarý ýþýðý

Bu uyarý ýþýðý mo tor yaðý ba sýn cý çok düþ -
tüðün de ya nar.

Eðer sü rüþ es na sýn da bu lam ba ya nýp sö -
ner, ya da de vam lý ya nar sa, a ra cý ný zý emin 
bir yer de dur du rup he men mo toru stop
edi niz. Yar dým için Toyota yet kili satýcý
servisini ara yý nýz.

Mo tor rö lan ti de ça lý þýr ken yað lam basý ya -
nýp sö ne bi lir, ya da sert bir du ruþ son ra -
sýn da kýsa bir süre için de vam lý ya na bi lir.
Böy le bir du rum da eðer mo to ra bi raz gaz
ver di ði niz de lam ba sö nü yor sa en diþe edi -
le cek bir du rum yok tur.

Uyarý ýþýðý kar ter deki mo tor yaðý se vi yesi
çok dü þer se de ya na bi lir. Yað ba sýn cý
uyarý ýþýðý kar ter deki yað se vi ye sini gös -
ter mek için ta sar lan ma mýþ týr. Yað se vi ye -
si nin kont ro lünü yað çu buðu ile yapýnýz.

(d)Arýza uyarý ýþýðý

Bu uyarý ýþýðý, motorunuzda bir elektrik
arýzasý olduðunu gösterir.

Eðer araç hareket halindeyken bu uyarý
ýþýðý yanarsa, bakým/onarým için en kýsa
zamanda Toyota yetkili satýcý servisine
baþvurunuz.

(e) Düþük yakýt seviyesi uyarý ýþýðý

Bu uyarý ýþýðý, depodaki yakýt miktarý
bitmeye yaklaþtýðý zaman yanacaktýr. En
kýsa zamanda yakýt deponuzu doldurunuz.

Eðimlerde veya yokuþlarda yakýt tanký
içindeki yakýtýn çalkalanmasý veya yer
deðiþtirmesi nedeni ile yakýt seviye uyarý
lambasý alýþýlmýþ zamandan önce yana-
bilir.

(f) ABS (kilitlenmeyi önleyici fren siste-
mi) uyarý ýþýðý

Kontak anahtarý “ON-AÇIK” konumuna
getirildiðinde bu ýþýk yanacak ve birkaç
saniye sonra sönecektir. Bu sistemin
düzgün çalýþtýðýný gösterir.

Eðer sistemde bir prob lem varsa ýþýk
yeniden yanacaktýr. Eðer ABS uyarý ýþýðý
yanýk kalýyor ancak fren sistemi uyarý ýþýðý
yanmýyorsa; bu kilitlenmeyi önleyici fren 
sisteminin çalýþmayacaðýný, ancak fren-
lerin ABS olmayan fren gibi çalýþacaðýný
gösterir.

ABS ýþýðý yandýðýnda (eðer fren sistemi
uyarý ýþýðý sönükse) fren sistemi nor mal
fren gibi çalýþacak ancak ABS devreye
girmeyecektir. Bu durumda ani frenleme-
de ve kaygan yol üzerinde fren yapýl-
dýðýnda tekerlekler kilitlenebilir.
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UYARI

Bu uyarý ýþýðý yanarken aracýnýzý kýsa
bir mesafe dahi sürmeyiniz. Motoru-
nuz hasar görebilir.

UYARI

Eðer alternatör tahrik kayýþý kopmuþ
ya da gevþekse aracýnýzý sürmeyiniz.



Aþaðýdaki durumlardan herhangi bir ger-
çekleþecek olursa bu, ikaz lambasý sis-
temi tarafýndan izlenen sistem elemanla-
rýndan birinde bir arýza olduðunu göste-
rir. Aracýnýzý mümkün olan en kýsa
sürede bir Toyota yetkili satýcý servisine
götürünüz.

l Kontak anahtarý “ON-AÇIK” konumuna
alýndýðýnda ýþýk yanmazsa ya da yanýk
kalýrsa.

l Iþýk aracýnýzý sürerken yanarsa

Aracý kullanýrken bu lamba kýsa süreli
yanarsa bir probleme iþaret etmez.

(g) Açýk kapý uyarý ýþýðý

Bütün kapýlar ve bagaj kapaðý tamamen
kapatýlana kadar ýþýk yanar. 

(h) SRS hava yastýðý uyarý ýþýðý

Kontak anahtarý “ACC-AKSESUAR” ya da
“ON-AÇIK” konumuna getirildiði zaman
bu ýþýk yanacak ve yaklaþýk 6 saniye son-
ra sönecektir. Bu durum hava yastýklarý-
nýn ve ön gerilmeli emniyet kemerlerinin
doðru þekilde çalýþtýðýný göstermektedir.

SRS hava yastýðý ikaz lambasý sistemi, ha-
va yastýðý sensör grubunu, ön hava yastýðý 
sensörlerini, ön gerilmeli emniyet kemer-
lerini, þiþirme mekanizmalarýný, ikaz lam-
basýnýn kendisini, baðlantý kablolarýný ve
güç kaynaklarýný izleyerek kontrol eder.

Aþaðýdaki durumlardan herhangi biri ger-
çekleþecek olursa; bu, ikaz lambasý sis-
temi tarafýndan izlenen sistem elemanla-
rýndan birinde arýza olduðunu gösterir.
Aracýnýzý mümkün olan en kýsa sürede bir
Toyota yetkili satýcý servisine götürünüz.

l Kontak anahtarý “ACC-AKSESUAR” ya
da “ON-AÇIK” konumuna alýndýðýnda
ýþýk yanmazsa ya da yanýk kalýrsa.

l Iþýk aracýnýzý sürerken yanarsa veya
yanýp sönerse.

(i) Açýk ýþýk hatýrlatma sesi

Bu sesli ikaz, kontak anahtarý farlar açýkken
“LOCK-KÝLÝT” konumuna getirildiði zaman
sürücü kapýsý açýlýrsa devreye girer. Farlar
açýk olduðu sürece kontak anahtarý
çýkartýlsa bile ikaz sesi susmayacaktýr. 

IÞIKLI VE SESLÝ UYARILARIN KONT -
ROLÜ (düþük yakýt seviyesi uyarý ýþýðý
hariç)

1. El fre nini çe ki niz.

2. Kapýlardan birisini yada bagaj kapaðýný
açýnýz. Açýk kapý uyarý ýþýðý yanmalýdýr.

3. Kapýyý ya da açýk ise bagaj kapaðýný ka- 
patýnýz. Açýk kapý uyarý ýþýðý sönmelidir.

4. Kontak anahtarýný “ACC-AKSESUAR”
konumuna alýnýz. SRS hava yastýðý
uyarý ýþýðý yanacak ve 6 sn. sonra
sönecektir.

5. Kontak anahtarýný “ON-AÇIK” konumu-
na alýnýz, ama marþa basmayýnýz.
Açýk kapý uyarý ýþýðý ve SRS hava
yastýðý dýþýndaki uyarý ýþýklarý yanacak-
týr. ABS ýþýðý birkaç saniye sonra söner.

Eðer ýþýklý ve sesli uyarýlardan birisi ça -
lýþmýyorsa ya ampulü patlamýþtýr ya da
elektrik devresinde bir arýza vardýr. En kýsa 
sürede Toyota yetkili satýcý servisine
kontrol ettiriniz.
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Eðer “ABS” uyarý ýþýðý ile fren sistemi
uyarý ýþýðý beraber yanýk kalýyorlarsa
aracýnýzý hemen güvenli bir yerde
durdurunuz ve Toyota yetkili satýcý
servisi ile temasa geçiniz.

Bu durumda sadece ABS sistemi ça-
lýþmýyor olmayacak; fakat araç fren-
leme halinde son derece güvensiz ola-
caktýr.



1. Bö lüm
GÖS TER GE VE
KU MAN DA LA RIN
ÇA LIÞ MA SI

Kýsým 1- 6
Kon tak anah tarý,
Þanzýman ve El fre ni

· Di rek si yon ki lit li kon tak 
anah ta rý

· Otomatik þanzýman

· Düz þanzýman

· El fre ni

Direksiyon kilitli kontak anahtarý

“S TAR T-MARÞ”: Bu ko num da marþ mo -
toru dev reye gi rer. A nah tar bý ra kýldý ðýn -
da oto ma tik ola rak “ON-AÇIK” ko nu -
muna dö ne cek tir.

Ça lýþ týr ma ile il gili tav si ye ler için 3. bö lü-
me ba ký nýz.

“ON-AÇIK”: Bu ko num da mo tor ve bü tün 
ak se su ar lar dev re de dir. 

Bu konum nor mal sü rüþ ko nu mu dur.

“AC C-AKSESUAR”: Bu ko num da rad yo-
teyp gibi ak se su ar lar dev re de dir fa kat
mo tor ça lýþ maz.

“LOC K-KÝLÝTLÝ”: Bu ko num da mo tor ça -
lýþ maz ve di rek si yon ki lit len miþ tir. Kon -
tak anah tarý an cak bu ko num da çý kartý la -
bi lir.

“AC C-AKSESUAR” ko nu mun dan “LOCK-
KÝLÝTLÝ” ko nu muna ge çe bil mek için kon tak
anah ta rýný hafifçe iterek çeviriniz.

Kontak anahtarýný çýkarttýðýnýz anda, mo tor 
blokaj (immobilayzýr) sistemi otomatik ola- 
rak devreye girer. (1. bölüm 2. kýsýmdaki
“Mo tor blokaj sistemi” bahsine bakýnýz.)

Mo toru ça lýþ tý rýr ken kon tak anah tarý
“LOCK-KÝLÝTLÝ” ko nu mun da sý kýþ mýþ gibi
gö züke bi lir. A nah tarý çe vi re bil mek için ilk
ön ce anahta rýn de liðe ta ma men gir di ðin -
den emin olu nuz ve daha son ra di rek si yo- 
nu ha fif çe saða sola dön dü rür ken anah tarý 
yu mu þak bir þe kil de çe vi ri niz.
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Araç hareket halindeyken asla kontak
anahtarýný çýkartmayýnýz, aksi halde di- 
reksiyonun kilitlenmesi sonucu direk-
siyon hakimiyetini kaybedersiniz. 

UYARI

Aracýn motoru çalýþmazken kontak
anahtarýný “ON-AÇIK” konumunda bý-
rakmayýnýz. Akü boþalacaktýr ve ateþ-
leme sistemi zarar görebilir.



Otomatik þanzýman

(a) Vites kolu

P: Park etme ve mo tor çalýþtýrma
konumu

R: Geri vites konumu

N: Boþ konumu

D: Nor mal sürüþ konumu

2: Mo tor frenli sürüþ konumu

L: Maksimum mo tor frenli sürüþ
 konumu 
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Kilit açma düðmesine basýlý olarak
vites deðiþtiriniz.

Kilit açma düðmesi yanlýþ
vitese geçirmeyi önlemek için

Overdrive
düðmesi

Vites kolu



(b) Over drive düðmesi

Bu düðmeye basarak dördüncü vitesi
kullanabilir ya da üçüncü viteste kalabilir-
siniz.

Dördüncü vitese çýkmamak için düðmeye
basýnýz. “O/D OFF” lambasý yanacaktýr.
Yeniden dördüncü vitesi seçebilmek için
“O/D” düðmesine basýnýz. “O/D OFF” ýþýðý
sönecektir.

Daha iyi yakýt ekonomisi ve daha sessiz
sürüþ için dördüncü vites konumunu
seçiniz.

(c) Nor mal sürüþ

1. 3. Bölümdeki “Motorunuzu nasýl çalýþ-
týracaksýnýz” bahsinde belirtildiði þekil-
de motorunuzu çalýþtýrýnýz. Þanzýman
“P” ya da “N” konumunda olmalýdýr.

2. Fren pedalýna basarak vites kolunu “D” 
konumuna getiriniz.

Otomatik þanzýman sistemi, “D” konu-
mundayken, nor mal sabit hýz, yokuþ týr-
manma, yük çekiþ gibi deðiþik sürüþ þart-
larý için en uygun vitesi seçecektir.

Daha sessiz sürüþ ve yakýt tasarrufu için,
her zaman over drive düðmesini açýk
konumda tutunuz. Over drive düðmesi
açýk dahi olsa, mo tor soðutma suyunun
sýcaklýðý düþükken þanzýman 4. vitese
geçemeyecektir.

3. El frenini býrakýnýz ve ayaðýnýzý frenden
çekiniz. Düzgün bir kalkýþ için yavaþça
gaz pedalýna basýnýz.

(d) Mo tor freninin kullanýlmasý

Mo tor frenini kullanmak için vitesi aþaðý-
daki þekilde küçültünüz.

l Overdrive düðmesini kapatýnýz. (Bu
sadece vites kolu “D” konumunda
kullanýlýrken etkilidir.)“O/D OFF-Overdri-
ve KAPALI” gösterge ýþýðý yanacak ve
araç üçüncü vitese düþecektir.

l Vitesi “2" konumuna alýnýz. Araç hýzý
103 km/s altýna düþmüþse þanzýman
otomatik olarak ikinci vitese düþecek ve 
daha etkili bir mo tor freni yapýlacaktýr.

l Vitesi “L” konumuna alýnýz. Araç hýzý 50
km/s altýna düþmüþse þanzýman oto-
matik olarak birinci vitese düþecek ve
azami mo tor freni yapýlacaktýr.
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Vites deðiþtirirken kesinlikle ayaðýnýzý
gaz pedalýna koymayýnýz. 

Kaygan bir yolda vites küçültürken dik- 
katli olunuz. Ani vites küçültme, aracýn 
kaymasýna ya da savrulmasýna sebep
olabilir.

UYARI

Mo tor devrinin aþýrý yükselmemesi
için yukarýda belirtilen hýzlardan daha
yüksek bir hýzda gidiyorsanýz vites
küçültmeyiniz.



(e) “2" ve ”L" konumlarýnýn kullanýlmasý

“2" ve ”L" konumlarý, daha önce belirtildiði 
gibi güçlü mo tor freni için kullanýlýr.

Vites kolu “2" veya ”L" konumundaysa,
“D” konumunda olduðu gibi aracý hareket
ettirebilirsiniz.

Vites “2" konumundayken, araç birinci
vites ile kalkýþ yapacak, sonra otomatik
olarak ikinci vitese geçecektir.

Vites “L” konumundayken, þanzýman bi-
rinci viteste kalacaktýr.

(f) Geri viteste sürüþ

1. Aracýn hareketini tamamen durduru-
nuz.

2. Ayaðýnýz fren pedalýndayken vites kolu- 
nu “R” konumuna alýnýz.

(g) Park etme

1. Aracýn hareketini tamamen durduru-
nuz.

2. El freni kolunu tam olarak çekerek el
frenini emniyetli bir þekilde uygulayý-
nýz.

3. Fren pedalýna basarken vites kolunu
“P” konumuna alýnýz.
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UYARI

Araç hareket halindeyken asla geri
vitese geçirmeyiniz.

Araç hareket halindeyken, hiç bir
sebeple vitesi “P” konumuna almaya
çalýþmayýnýz. Böyle bir hareket, ciddi
mekanik hasar ve araç kontrolünün
kaybolmasý ile sonuçlanabilir.

UYARI

u Mo tor devrinin aþýrý yükselmemesi- 
ne dikkat ediniz. Devir saatini izle-
yiniz ve ibrenin kýrmýzý iþaretli böl-
geye gelmesine izin vermeyiniz.
Bilginiz için, her vites kademesinde 
izin verilen yaklaþýk azami hýz
sýnýrlarý aþaðýda belirtilmiþtir.

  “2" . 114 km/s

  “L” . . 63 km/s

u “2" ve ”L" konumlarýnda uzun süreli 
rampa çýkmaktan ya da aðýr römork 
çekmekten kaçýnýnýz. Aksi halde
aþýrý ýsýnma sebebiyle otomatik
þanzýman ciddi þekilde zarar göre-
bilir. Böyle bir sonuçtan kaçýnmak
için, rampa çýkarken ya da aðýr rö-
mork çekerken “D” vites konumunu 
kullanýnýz.



(h) Güvenli sürüþ için öneriler

l Hafif bir rampa çýkýlýrken þanzýman sýk
sýk üçüncü vites ile over drive arasýnda
geçiþ yaparsa, over drive düðmesi ka-
palý konuma alýnmalýdýr. Rampa biti-
minde düðmeyi hemen açmayý unut-
mayýnýz.

l Etkili bir mo tor freni için, römork çe-
kerken over drive konumunu kullanma-
yýnýz.

(i) Saplanmýþ bir aracý ileri-geri sallamak

Düz þan zýman

Vi tes ko lu nun konumlarý yu ka rý daki þe -
kil de gös te ril di ði gibidir.

Vi tes de ðiþ ti rir ken deb ri yaj pe da lýna so nu- 
na ka dar ba sý nýz ve vi tesi de ðiþ tir dik ten
son ra pe dal dan aya ðý nýzý ya vaþ ça çe ki niz.
Deb ri yaj prob lem le riy le kar þ ýlaþ ma mak
için sü rüþ es na sýn da aya ðý ný zý de vam lý
deb ri yaj pe dalý üze rin de tut ma yý nýz. Yo kuþ 
yu karý dur mak zo run da kal dý ðý nýz da aracý
ye rin de tut mak için deb ri yajý (gaz ile be ra -
ber) kul lan ma yýp el fre nini kul la ný nýz.

Erken vites büyütme veya geç vites kü-
çültme motorun çekmemesine ve de bü-
yük ihtimalle silkelemesine neden ola-
caktýr. Her vites büyütmede mo tor devrini 
gereðinden fazla yükseltmek, motorda
aþýnmaya ve yüksek yakýt sarfiyatýna yol
açar.
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Kar, çamur, kum vs. gibi bir yüzeyde
saplanmýþ olan aracýnýzý kurtarmak için 
ileri - geri sallayýnýz, ancak önce aracýn
yakýnýnda fiziksel bir engel ya da kiþi
bulunmadýðýndan emin olunuz. Ýleri-
geri sallama sýrasýnda araç aniden ileri
ya da geri hareket ederek yakýnýndaki
kiþilere ya da cisimlere zarar verebilir.

UYARI

Aracýnýzý ileri-geri sallarken þanzýman
ve diðer aksamýn hasar görmemesi
için þu hususlara dikkat ediniz:

u Vites deðiþtirirken, ya da þanzýman, 
seçilmiþ olan ileri ya da geri vitese
tam olarak geçmeden gaz pedalýna
basmayýnýz.

u Motora aþýrý gaz vermeyiniz ve
tekerleklerin patinaj yapmasýna izin 
vermeyiniz.

u Eðer defalarca ileri-geri sallamaya
raðmen aracýnýz saplandýðý yerden
kurtulamazsa, aracý çekme gibi
diðer yöntemleri deneyiniz.

UYARI

Aracýnýzý yokuþ yukarý bir konumda
sabit tutmak için gaz pedalýný kullan-
mayýnýz, aksi halde þanzýman aþýrý
hararet yapabilir. Daima fren pedalýný
ya da el frenini kullanýnýz.

Mo tor çalýþýrken aracýnýzý durdurduðu-
nuzda, ayaðýnýz daima fren pedalýnda
bulunmalýdýr. Böylece aracýnýzýn kendi- 
liðinden yavaþ yavaþ ilerlemesini ön-
lersiniz.



Mü sade edilen azami hýz lar

Otoyolda aracýnýzý kullanýrken veya önü -
nüz deki ya vaþ gi den bir aracý sollamanýz
ge rek ti ðin de azami hýz lan maya ih ti yaç du -
ya bi lir si niz. Böy le bir du rum da her vi tes
için aþa ðýda ve ri len azami hýz la ra uyu nuz.

4ZZ-FE Mo tor

Vites  (km/ saat)

1  47

2  88

3  128

4  172

3ZZ-FE Mo tor

Vites  (km/ saat)

1  53

2  88

3  128

4  172

Gü ven li sü rüþ ile il gili tav si ye ler

l Ara cý nýzý geri vi tese tak mak ta zor la nýr -
sa nýz, vi tesi il k ön ce boþa alý nýz. Deb ri -
yaj pe da lýný bý ra kýp tek rar ba sý nýz
ve tek rar de ne yi niz.

l Römork çe ker ken, mo tor freni et kin li ði- 
ni azalt ma mak için ara cý nýzý 5. vi tes -
te sür me yi niz.

El fre ni

Park ederken, el frenini aracýn kaymasýný
önlemek için kuvvetlice uygulayýnýz.

Çek mek için : El freni ko lunu yu ka rýya doð -
ru çe ki niz. El fre ni nin daha iyi tut masý için, 
il k ön ce fren pe da lýna ba sý nýz. El fre nini
çe ker ken aya ðý nýzý pe dal da ba sýlý tu tu nuz.
Bý rak mak için : Kilit açma düðmesine ba-
sarken kolu hafifçe yukarý çekip aþaðý in-
diriniz.
Gösterge panelindeki el freni uyarý ýþýðý el
freni çekildiðinde yanacak ve siz el frenini
býrakýncaya kadar yanýk kalacaktýr.
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UYARI

Bir alt vites için müsaade edilen azami 
hýzdan daha yüksek bir hýzda seyre-
diyorsanýz vites küçültmeyiniz.

Kaygan bir yolda vites küçültürken
dikkatli olunuz. Ani vites küçültme,
aracýn kaymasýna ya da savrulmasýna
sebep olabilir.

UYARI

Geri vitese geçirmeden önce aracýn
tamamen durmuþ olmasýna dikkat
ediniz.

Aracýnýzý harekete geçirmeden önce el
freni kolunu tam olarak býraktýðýnýz-
dan ve el freni lambasýnýn söndüðün-
den emin olunuz.



1. Bö lüm
GÖS TER GE VE
KU MAN DA LA RIN
ÇA LIÞ MA SI

Kýsým 1- 7
Radyo-teyp

Radyo-teyp sistemi

· Radyo-teyp sisteminin kullanýl-
masý ile ilgili öneriler

· Güvenlik

· Radyo teyp genel kumandalarý

· Kasetçalar

-Radyo teyp sisteminin kullanýlmasý
ile ilgili öneriler

Radyo-teyp düzeninin devreye girebil-
mesi için kontak anahtarý “ON-AÇIK” ya
da “ACC-AKSESUAR” konumunda olma-
lýdýr. Eðer mo tor çalýþmýyorsa kontak
anahtarý “ACC-AKSESUAR” konumunda
olmalýdýr.

Vol ume (ses ayarý) seviyesi

Emniyetli bir sürüþ için ses ayarýný yol ve
trafik durumunun farkýna varacak þekilde
mümkün olduðu kadar düþük tutunuz.

Teyp mekanizmasý

Tornavida ve diðer metal nesneleri teyp
mekanizmasý ve band okuma kafasýndan
uzak tutunuz.

Aracýn havalandýrýlmasý

Eðer aracýnýzý uzun süre doðrudan güneþ
ýþýðý altýnda park etmiþ iseniz, araç içinin
sýcaklýðý aþýrý yükselebilir. Radyo-teybi
açmadan önce aracý bir miktar sürüp araç
içinin soðumasýna izin vermek tavsiye
edilir.

Güç kaynaðý

Bu ekipman 12 Volt doðru akým akü
sistemi (binek araç) ve negatif þasiye göre 
çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr.

Aracýn yýkanmasý

Bu ekipmaný (hoparlörler ve kasetleri de
dahil) yangýn veya diðer hasarlara yol
açabilecek kýsa devre yaratmamak için su -
dan veya aþýrý nemden uzak tutunuz.

Servis

Bu ekipman hassas parçalardan oluþmuþ-
tur. Sökmeye veya ayarlamaya çalýþmayý-
nýz. Tamir için en yakýn Toyota yetkili
satýcý servisine baþvurunuz.

Sigorta

Yanmýþ bir sigortayý deðiþtirirken belir-
tilen amperajda (5A) sigorta kullandýðý-
nýzdan emin olunuz.

Daha yüksek amperajda veya orijinal
olmayan sigorta kullanýmý veya sigortasýz
baðlantý yapýlmasý yangýna ya da ekip-
manda hasara neden olabilir.
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RADYO

FM Radyo sinyalleri

FM yayýnlarý çok yüksek frekansta (VHF)
yayýnlanýr ve düz bir hat boyunca eðilme-
den ýþýnsal olarak yol alýr. Yüksek binalar,
daðlar veya diðer engeller sinyal kaybý
nedeniyle kýsmi gölgeler yaratýr ve FM
yayýnýnda hýþýrtýlara neden olur. En iyi ya-
yýn düz engelsiz yerlerde alýnýr. Engeller-
den yansýyan sinyaller de bazen yayýnda
bozulmalara yol açar.

Sürüþ esnasýnda FM yayýnlarýný alýrken,
yayýn yapýlan istasyondan uzaklýða baðlý
olarak FM sinyalleri deðiþecektir. Sonuç
olarak iyi, temiz ve net bir FM yayýnýný
zayýf sinyalli yerlerden almak pratik olarak
zordur.

TEYP

Daima iyi kaliteli, hasarsýz kasetler kullaný- 
nýz. Toplam çalma süresi 90 dakikadan
uzun olan kasetleri kullanmaktan kaçýnýnýz.

Hasarlý kasetlerin kullanýlmasý teybin de
arýza yapmasýna neden olabilir. Çalma
süresi uzun kasetler teyp bandýnýn ince-
liðinden dolayý tavsiye edilmemektedir.

Kaseti teybe sürmeden önce bantýn gev-
þek sarýlý olup olmadýðýný kontrol etmek
için bir kalem ile kaset göbeðini dön-
dürmeye çalýþýnýz.

Bant yüzeyine dokunmamaya dikkat edi-
niz.

Çalmadýðýnýz zaman kaseti teyp içinden
çýkarýnýz ve kutusuna koyarak toz, man-
yetik nesnelerden (mo tor, transformatör,
hoparlörler v.s) ve direkt gün ýþýðýndan
uzak tutarak bir kutu içinde ve toz almasýný 
engellemek için band yüzeyleri aþaðýya
gelecek þekilde saklayýnýz.

A TÝP 

Güvenlik

Hýrsýzlýða karþý korunmak için, bu cihazda
aþaðýdaki güvenlik özellikleri mevcuttur.

Çýkarýlabilir panel

l Arabayý bir yerde býrakýrken çýkarýlabilir 
paneli yanýnýza alýnýz.

l REL düðmesine basarak paneli çýkarý-
nýz.
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UYARI

Antenin hasarlanmasýný önlemek için
aracýnýzý otomatik yýkama makinasýna
sokmadan önce antenin tamamen
muhafazasýna girdiðinden emin olu-
nuz.



l Çýkarýlabilir paneli, bir anahtarlýk olarak
kullanýlabilen koruyucu kutuda saklayý-
nýz.

l Arabayý sürmeye baþlamadan önce,
çýkarýlabilir paneli her zaman yerine
yerleþtiriniz.

l Çýkarýlabilir paneli, koruyucu kutudan
çýkarmak için, kutunun iki tarafýný þe-
kilde görüldüðü gibi sýkýnýz.

l Paneli, cihazýn sol tarafýndan baþla-
yarak yerleþtiriniz. Sonra panel yerine
oturuncaya kadar itiniz.

Ayarlanabilir Uyarý Ledi

l Çýkarýlabilir panel çýkarýldýðýnda LED
yanmaya baþlar.
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-Radyo teyp genel kumandalarý

Cihazýn bir çok ayarlamasýný isteðinize
göre, deðiþtirmeniz mümkündür.

l Ayarlama modunu girmek için INIT-
AYARLAMA tuþuna en az 2 saniye
basýnýz. (Bip sesini duyuncaya kadar)
Göstergede “INIT” yazýsý görüntülenir.

l Deðiþtirmek istediðiniz opsiyonu seç-
mek için hafifçe 3veya 4 tuþuna basýnýz.

l Seçilen opsiyonu ayarlamak için hafifçe 
AST-OTOMATÝK KAYDETME tuþuna
basýnýz. Baþka bir opsiyonu seçtiðinizde 
veya ayarlama modundan çýktýðýnýzda
göstergede görüntülenen seçenek ci-
haz tarafýndan hafýzaya kaydedilecektir.

l Ayarlama modundan çýkmak için
INIT-AYARLAMA tuþuna en az 2 saniye 
basýnýz. (Bip sesini duyuncayaka kadar)
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NOT

Eðer aracýnýza takýlmýþ olan radyo/
teyp yukarýda görülen modelden farklý
ise, cihazýn kullanýmý için kullanýcý el
kitabý ekinde verilen kitapçýða bakýnýz

NOT

En son yaptýðýnýz iþlemden yaklaþýk 1
dakika sonra cihaz otomatik olarak
ayarlama modundan çýkar.



-Ses ayarlamalarý

POWER-Güç: Cihazý açmak/kapatmak için
Power (Güç) tuþuna basýnýz.

Ses ayarý (VOL UME): 

Sesi ayarlamak için - veya + tuþuna
basýnýz.
Trafik seslerini (korna, si ren sesi...) duy-
duðunuzdan emin olunuz.

SOUND-Ses: Önceden belirlenmiþ ses
tiplerinden birini, SOUND tuþu ile seçiniz.

a) Bass-Tre: Kendinize göre bas ve tiz
ayarlarý.

b) Flat: Bas ve tiz ayarlarýnýn orta noktalarý

c) Jazz: Caz müziði

d) Vo cal: Konuþma

e) Clas sic: Klasik müzik

f) Rock: Rock müzik

SE LECT-SEÇME: Ýstediðiniz ses modunu
SE LECT tuþu ile seçiniz.
BASS (düþük notalar). TRE BLE (Yüksek no-
talar), BAL ANCE (Sol-Sað), FADER (Ön-Arka)

Seçilen ses modunu ayarlamak için - veya 
+ tuþuna basýnýz. Bas, Tiz ve Ses seviye
ayarlamalarý sadece “BASS-TRE” opsiyo-
nu ses tipi olarak seçildiðinde yapýlabilir.

LOUD: Özellikle cihazý, düþük ses seviyesi 
ile dinlerken bas ve tiz seslerini artýrmak
için kullanýlýr. Ses seviyesini açmak veya
kapamak için LOUD tuþuna en az 2 saniye
basýnýz (bip sesi duyuncaya kadar).

MUTE: Sesi geçici olarak kapatmak için
MUTE tuþuna en az 2 saniye basýnýz.
Önceki ses seviyesine geri dönmek için
her hangi bir tuþa basýnýz.

Not: Cihaz sesinin kapatýlma süresi trafik
anonslarý ile bölünebilir (eðer TA/NEWS
(Trafik Anonsu/Haberler) tuþuna basýlmýþ-
sa.

SOURCE: Ýstediðiniz kaynaðý seçmek için
SOURCE tuþuna basýnýz. Göstergede: RA -
DIO (Radyo), TAPE (Kaset çalar) görünür.

DALGA BANDI

Ýstediðiniz dalga bandýný seçmek için,
BAND tuþuna basýnýz. Göstergede:
FM1, FM2 veya FM3, MW1, MW2 veya
LW görüntülenir. (Seçenek “RA DIO-RAD-
YO” opsiyonu altýnda “EUROPA-Avrupa”
ya ayarlandýðýnda; INI TIAL SET TINGS-ÝLK
AYARLAMALAR” bölümüne bakýnýz.

FM1, FM2 veya FM3, AM1 veya AM2
görüntülenir. (Seçenek “RA DIO-RADYO”
opsiyonu altýnda “LATAM-LATÝN AMERÝ-
KA” veya “ASIA-ASYA” ya ayarlandýðýn-
da; “INI TIAL SET TINGS-ÝLK AYARLAMA-
LAR” bölümüne bakýnýz)
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NOT

5 saniye sonra, gösterge en son mod
iþlemine geri döner.



OTOMATÝK ARAMA

Bir istasyonun hýzlý aramasýný yapmak için
otomatik arama iþlemini kullanýnýz.

3veya 4 tuþuna hafifçe basýnýz. Kýsa bir 
süre sonra bir istasyonun yayýnýný ala-
caksýnýz. Baþka bir istasyon aramasý yap-
mak için bu tuþa bir daha basýnýz.

MANUEL (ELLE) ARAMA (Ýstenilen
istasyonun frekansýný biliyorsanýz)

Otomatik aramadan manuel aramaya
geçmek için MAN UAL düðmesine en az 2
saniye basýnýz. (bip sesi duyuncaya kadar)

Ýstediðiniz frekansý 3 veya 4 tuþu ile
ayarlayýnýz (tuþu basýlý tutmak frekansý
daha hýzlý deðiþtirecektir).

3 = Daha yüksek frekans
4 = Daha düþük frekans

Not: 50 saniyeden sonra radyo otomatik
olarak bir bip sesi ile otomatik aramaya
geri döner.

HAFIZA TUÞLARI 1-6 (Kaydetme ve Hafýza)

Her bantta hafýza tuþlarý kullanýlarak (1’den 
6’ya kadar) altý istasyon kaydedilebilir ve
geri çaðrýlabilir.

Bir istasyonu kaydetme

l Ýstediðiniz dalga bandýný seçmek için
BAND tuþuna basýnýz.

l Ýstediðiniz istasyon frekansýný ayarlayýnýz.

l Ýstediðiniz hafýza tuþuna (1’den 6’ya ka-
dar) en az 2 saniye basýnýz (bip sesi du- 
yuncaya kadar).

Not: Eðer hafýzaya yeni bir frekans kayde- 
dilirse, önceki kayýtlý olan frekans
otomatik olarak silinir.

Bir istasyonu geri çaðýrma

l Ýstediðiniz hafýza tuþuna basýnýz. Gös-
tergede band, istasyon ve hafýza numa- 
rasý görüntülenecektir.

OTOMATÝK KAYDETME (AST)

AST iþlemini kullanarak FM3 bandýna 6
FM istasyonunu veya AM2 (MW2) bandý-
na 6 AM (MW) istasyonunu otomatik ola-
rak kaydedebilirsiniz. Otomatik Kaydetme
iþlemini kullandýðýnýzda, yeni istasyon, ön- 
ceden FM3 veya AM2 (MW2) bandýnda
kayýtlý olan istasyon ile yer deðiþtirir.

Ýstasyonlarý otomatik olarak kaydetme

l Ýstediðiniz dalga bandýný seçmek için
BAND tuþuna hafifçe basýnýz.

- AST (Otomatik kaydetme) tuþun ha-
fifçe basýnýz, bir bip sesi duyacaksýnýz.

- Cihazýn sesi kesilir ve göstergede “FM3 
AST” veya MW2 AST” veya “AM2
AST” görüntülenir.

- 6 istasyonun kaydetme iþlemi bittiðin-
de bip sesi duyacaksýnýz.

- 1. Hafýzadan bir istasyon yayýný duya-
caksýnýz. Bazen altý istasyonu bulmak
mümkün olmayabilir.Bu durumda, geri- 
ye kalan hafýza 0000 (radyo sesinin ke-
silmesi) ile programlanýr. Eðer herhan-
gi bir istasyon bulunamazsa, önceki
kayýtlý olan istasyonlar hafýzada kalýr.

FREKANS TARAMASI

Tarama iþlemi, o anki dalga bandýnda ya-
yýn yapan bütün istasyonlarýn hýzlýbir tara- 
masýný yapmanýzý saðlar. Her istasyonu
sýra ile 10 saniye kadar dinleyeceksiniz.

l SCAN-TARAMA iþlemini açmak/kapat-
mak için SCAN-TARAMA tuþuna en az
2 saniye kadar basýnýz.
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FM RADYO VERÝ SÝSTEMÝ (RDS)

Çoðu FM istasyonlarý RDS bilgilerini ya-
yýnlarlar. Bu oto teybi, aþaðýda belirtilenler 
de dahil size bir çok avantaj saðlamak
amacý ile RDS bilgilerini kullanmaktadýr:

ÝSTASYON ÝSMÝNÝN GÖRÜNTÜLENMESÝ

Cihaz, istasyonun frekansý yerine ismini
görüntüler.

OTOMATÝK TEKRAR AYARLAMA

Cihaz, ayarlanan bir radyo istasyonu için,
sürekli Alternatif Frekanslarýn (AF) bir
listesini kontrol eder ve en iyi freknasý
oto- matik olarak seçer.

PRO GRAM TÝPÝNÝN GÖRÜNTÜLENMESÝ
(PTY)

Hafýzaya bir RDS istasyonu kaydedilmiþse, 
yayýnlanan programýn tipini kontrol edebi- 
lirsiniz.

l Pro gram tipini görmek için ilgili hafýza
tuþuna hafifçe basýnýz (eðer yayýn yapý-
yorsa).

ÝLGÝLÝ RADYO ÝSTASYONLARINDAN
BÝLGÝ ELDE ETME

Geliþtirilmiþ Diðer Þebekeler (EON), yayýn- 
cýnýn bir kaç istasyonu birbirine baðladýðý
bir RDS hizmetidir. Eðer cihazý, diðer is-
tasyonlara EON aracýlýðý ile baðlanan bir
istasyona ayarladýysanýz, cihaz hem ayar-
lanýlan istasyondan hem de diðer ilgili
istasyonlardan Trafik Anonslarýný (ve/veya 
Haber bültenlerini) alabilir.

ALARM MESAJLARI (PTY alarmý)

Bu cihaz, yayýn merkezi tarafýndan yapýlan 
acil mesajlarý otomatik olarak yayýnlar.

- Mesaj sýrasýnda, göstergede “ALARM”
iþareti ve onu takiben de istasyon ismi
görüntülenir.

TRAFÝK ANONSLARI

Trafik Anonslarýna önceliði vermek için TA 
(TRAFÝK ANONSU) modunu ayarlayabi-
lirsiniz (kaset çaldýðýnýz veya cihazýn sesini 
kestiðiniz halde)

l TA modunu ayarlarsanýz, yayýn sýra-
sýnda Trafik Anonslarýný duyacaksýnýz.

l Eðer cihazý, Trafik Anonslarýnýn yayýnýný
alamayan bir istasyona ayarladýysanýz,
göstergede “NO TA” (Trafik anonsu
yok) yazýsý çýkacaktýr. Radyo otomatik
olarak uygun bir istasyon aramasýný
yapar.

HABER BÜLTENLERÝ

Haber bültenlerine önceliði vermek için
NEWS (HABER) modunu seçebilirsiniz (ka-
set çaldýðýnýz veya cihazýn sesini kestiðiniz
halde). NEWS  modu bütün ülkelerde uy-
gulamaya konulmamýþtýr.

Not: Haber bültenleri, Trafik Anonslarý ta-
rafýndan bölünebilir (eðer TA modu ayar-
lanmýþsa).

Ýstenilen TA veya NEWS (HABER)
modunu Faaliyete geçirme

BAND tuþu ile FM bandýný seçiniz.

Ýstediðiniz RDS modunu seçmek için i
tuþuna hafifçe basýnýz. i tuþuna her
basýþýnýzda, mod ve gösterge çevirimli
olarak aþaðýdaki gibi deðiþir: 
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Trafik Anonsunu/Haber Bültenini Kapat-
ma

Eðer belirli Trafik Anonslarýný veya Haber
bültenlerini dinlemek istemiyorsanýz, mo-
du kapatmadan bunlarý kapatabilirsiniz.

l Tuþa hafifçe basýnýz.

- Cihaz önceki çalýþma moduna geri
dönecektir.

KASET ÇALAR

ÇALMA

Kaseti, açýk tarafý sað tarafa bakacak þekil- 
de kaset yuvasýna kaydýrýn. Radyonun sesi 
kesilir ve kaset çalmaya baþlar. Kasetin
yönü < veya > göstergesi ile gösterilir.

ÇALMA ÝÞLEMÝNE SON VERME (     )

- Çalma iþlemine son vermek için  
tuþunu sonuna kadar bastýrýnýz.

- Cihaz, radyo yayýnýna geçecektir.

- Kaset yarýya kadar çýkar.

DÝÐER YÜZÜ ÇALMA (34)

l 3 ve 4 tuþlarýna ayný anda yarýya
kadar basýnýz.
Kasetin sonunda, çalma iþlemi oto-
matik olarak kasetin diðer yüzünden
devam eder.

KASETÝ HIZLI SARMA 7 ve 8 

Kaseti hýzlý sarmanýn yönü, göstergede
gösterilen çalma yönüne baðlýdýr.

Çalma iþlemi     Ýþlem       Basýlmasý 

sýrasýnda                      gereken tuþ

gösterge    

>            Hýzlý ileri alma 8

>            Hýzlý geri alma 7

<            Hýzlý ileri alma    7

<            Hýzlý geri alma 8

Hýzlý ileri ve geri alma iþlemi sýrasýnda,
radyo sesini duyacaksýnýz.Eðer kasetin
sonuna kadar hýzlý sarma iþlemine devam
ederseniz, çalma iþlemi otomatik olarak
yeniden baþlar.

HIZLI SARMA ÝÞLEMÝNE SON VERME

l Kasetin sonuna ulaþmadan sarma
iþlemine son vermek için basýlmayan
tuþa hafifçe basýnýz (7 veya 8).

l Çalma iþlemi yeniden baþlar.
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BAKIM

Teyp uzun süre kullanýldýktan sonra, teyp
kafasýnda toz, kir ve pislik oluþabilir.

Bu, yüksek notalarýn çýkarýlmasýnda azal-
manýn olmasýna sebep olabilir. Bu durum
bir temizleme kasetinin kullanýlmasý ile
(ayda bir veya iki defa) ve sýradan bir
kaset gibi çalýnmasý ile giderilebilir.

KASETLERÝN BAKIMI

l Sadece kaliteli kasetleri kulanýnýz (C-90’ 
dan uzun olmayan kasetler)

l Kasete gelebilecek olasý hasarý engelle- 
mek için, kullanýmdan sonra kaseti
çýkarýnýz. Kasetleri kullanýmdan hemen
sonra, kutularýna koyunuz.

l Kasetleri kesinlikle ýsýya veya direkt
güneþ ýþýðýna maruz býrakmayýnýz.
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Radyo-Teyp

l Radyo-Teyp sistemi ile ilgili referans

l Radyo-Teyp sisteminin kullanýlýþý

l Radyonun çalýþtýrýlmasý

l Teyp’in çalýþtýrýlmasý

l Radyo-teyp sisteminin çalýnmasý ile
ilgili püf noktalarý
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Bazý modellerde, bu el kitabýnda anla-
týlan radyo-teyp sisteminden farklý
radyo-teyp bulunmaktadýr. Farklý rad-
yo-teyp bulunan araçlarýn içerisinde
radyo-teybin kullanma kýlavuzu ayrýca 
verilmiþtir.



Referans

1. Radyo modu: Frekans ayarý
(Detaylar için sayfa 97‘e bakýnýz)

Ton ve balans ayar modu:
Mod seçimi
(Detaylar için sayfa 96‘ya bakýnýz)

RDS (Radyo veri sistemi) seçim modu: 
Mod seçimi
(Detaylar için sayfa 100‘e bakýnýz)

PTY (Pro gram tipi) seçim modu:
Mod Seçimi
(Detaylar için sayfa 100‘ye bakýnýz)

2. Mod düðmesi
(Detaylar için sayfa 96, 100‘ye bakýnýz)

3. Radyo AM-FM band seçim düðmesi:
(Detaylar için sayfa 97’e bakýnýz)

4. Kaset seçim düðmesi
(Detaylar için sayfa 101‘e bakýnýz)

5. Otomatik ayar
(Detaylar için sayfa 98‘a bakýnýz)

6. Açma düðmesi
(Detaylar için sayfa 96‘ye bakýnýz)
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7. Fonksiyon düðmeleri
1-6:
Ýstasyon seçim düðmeleri
(Detaylar için sayfa 98’e bakýnýz)

8. Ses ve radyo kontrolü (Detaylar için
sayfa 96’ya bakýnýz

u Kasetçalar

1. DOLBY B NR düðmesi
(Detaylar için sayfa 103‘e
bakýnýz)

2. Durdurma ve kaset çýkarma
düðmesi (Detaylar için sayfa
102‘ye bakýnýz)

3. Kaset yuvasý

4. Hýzlý ileri sarma ya da geri
sarma (Detaylar için sayfa 103‘e
bakýnýz)
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Radyo-Teyp sisteminin kullanýlýþý

Bu bölüm sistemin bazý özelliklerini açýk-
lar. Verilen bilgilerin bazýlarý sizin aracý-
nýzýnkilere uymayabilir.

Aracýnýzýn radyo-teyp sistemi kontak
anahtarý “ACC” veya “ON” konumunda
iken çalýþýr.

ÇALIÞTIRMAK VE DURDURMAK

Çalýþtýrmak ve durdurmak için   düð-
mesine basýnýz.

      düðmesine basmadan da AM-FM ya
da TAPE-CD düðmelerine basarak çalýþ-
týrabilirsiniz. Kaset çalarýn içine bir kaset
yerleþtirerek de çalýþtýrabilirsiniz.

Eðer radyo-teyp sistemi kapalý konumda
ise kaseti çýkarýnca sistem tamamen ka-
panacaktýr. Eðer önceden radyo açýksa;
radyo, kaset çýkarýlýnca çalmaya devam
edecektir.

FONKSÝYONLAR ARASI GEÇÝÞ

Sistem çalýþýrken “AM-FM” ya da “TAPE”
tuþlarýna basarak birinden diðerine geçe-
bilirsiniz.

EKRANDAKÝ GÖRÜNTÜ

Ekran; radyo, kasetçalar modunu (hangisi
devrede ise) gösterecektir.

SES KONTROLÜ

Ses ayarý için düðmeyi çeviriniz. 

SES TONU VE BALANS KONTROLÜ

Bu fonksiyon ile ton ve balans ayarlarýný
yapabilirsiniz. “MODE” düðmesine basa-
rak radyo kontrol moduna geçiniz. BAS,
TRE, FAD veya BAL seçimi için“      “ veya
“    “ düðmelerinden birine basýnýz. Seçi-
len her modda ayar için düðmeyi çevi-
riniz.

BAS: Bas sesleri ayarlayýnýz.

TRE: Tiz sesleri ayarlayýnýz.

FAD: Ön ve arka hoparlörlerin ses den-
gesini ayarlayýnýz.

BAL: Sað ve sol hoparlörlerin ses denge-
sini ayarlayýnýz.

AYDINLATMA KONTROLÜ

Cihaz aydýnlatma parlaklýðýnýn ayarýna im-
kan vermektedir. Cihaz açýldýðýnda genel-
likle aydýnlatma ýþýðý da açýlýr. “MODE”
düðmesine “beep” sesi duyuncaya kadar
basmak suretiyle aydýnlatma ýþýðýný ka-
patabilirsiniz. Ayný yöntemle ýþýðý tekrar
açabilirsiniz.

RADYO ANTENÝ

Anteni indirmek için dikkatlice aþaðýya
bastýrýnýz.

KASET ÇALAR

Bir kaseti yerleþtirirken teybe kaset doðru
yönde yerleþtirilmelidir. Teyp bandýnýn
açýk tarafý saða bakmalýdýr.
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UYARI

Anteninizi hasardan korumak için
Toyotanýzý otomatik araç yýkama
makinesine sokmadan önce anteni
kapattýðýnýzdan emin olunuz.

UYARI

Kasetçalarýn hiç bir parçasýný yaðla-
mayýnýz ve kasetten baþka hiç bir þe-
yin içine girmesine izin vermeyiniz.
Aksi taktirde kasetçalarýnýz hasar
görebilir.



Radyonun çalýþmasý

(a) Radyoyu dinlemek için

“AM-FM” düðmesine basýnýz. 

Ýstasyonlar arasýnda geçiþ yapmak için   
“     “  veya “   “ düðmelerine basýnýz.

Radyonuz ste reo yayýn yakaladýðýnda oto-
matik olarak ste reo çalmaya baþlayacaktýr. 
Bu durumda ekranda “ST” iþareti görü-
necektir. Eðer sinyal zayýflayacak olursa
radyonuz ses ayýrýmýný azaltarak zayýf sin-
yallerin cýzýrtý yapmasýný engelleyecektir.
Eðer sinyal aþýrý derece zayýflayacak olur-
sa radyonuz otomatik olarak ste reo çal-
mayý durdurup mono çalmaya baþlaya-
caktýr. Bu durumda ekrandaki “ST” iþare-
ti de kaybolacaktýr. 

(b) Ýstasyonlarýn ayarlanmasý

1. Arzu ettiðiniz istasyonu seçiniz.

2. 1-6 arasý istasyon seçim düðmelerin-
den birine “beep” sesi duyuncaya ka-
dar basýnýz. Bu iþlem seçilen istasyonu
o düðmede hafýzaya alacak ve ekranda 
seçilen düðme numarasý görünecektir.

Her düðme bir FM1, FM2, FM3 ve AM is-
tasyonunu hafýzaya alabilir. Eðer mevcut
istasyonu deðiþtirmek isterseniz yu-
karýdaki iþlemi tekrarlayýnýz.

Eðer akü kutup baþý sökülecek olursa veya 
radyo sigortasý atarak enerji kesilirse
hafýzadaki istasyonlar silinecektir.
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OTOMATÝK HAFIZAYA ALMA

AST (Otomatik hafýzaya alma)

Bu düðme, her yayýn bandýnda (FM3 ve
AM) 6 adede kadar radyo istasyonunu
otomatik olarak hafýzaya almak için kulla-
nýlýr.

FM modunda AST düðmesini kullanacak
olursanýz (FM1, FM2, FM3) istasyonlar
otomatik olarak FM3 bandýnda hafýzaya
alýnacaktýr. Örneðin FM1 modunda iþleme 
baþlarsanýz mod otomatik olarak FM3’e
dönecektir.

Bir bip sesi duyana kadar AST düðmesini
basýlý olarak tutunuz. Eðer radyo herhangi
bir istasyon yakalayamazsa, AST düðme-
sine basmadan hemen önceki frekansa
dönecektir.

(c) Ýstasyon seçimi

Aþaðýdaki yöntemlerden birisi ile istenilen
istasyonu seçiniz.
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Ayarlanmýþ istasyonlar: 1-6 arasý düðme- 
lerden birisine basarak istenilen istasyonu 
seçiniz. Basýlan düðme numarasý ile se-
çilen istasyonun frekansý ekranda görü-
necektir.

AM/FM düðmesine her basýþýnýzda seçi-
miniz aþaðýdaki þekilde deðiþecektir.

    FM1 à FM2

     á  â

    AM ß FM3

Elle ayarlama: “   “ veya “   “ düðmelerine 
hafifçe basýnýz. Düðmeye her basýþýnýzda
radyo frekansý aþaðý ya da yukarý doðru
deðiþecektir.

Aramalý ayarlama: “  “ veya “  “ düð-
melerinden birine “beep” sesi duyuncaya
kadar hafifçe basýnýz. Radyonuz aþaðý ya
da yukarý doðru  taramaya baþlayacak ve
en yakýn frekansta duracaktýr. Düðmeye
her basýþýnýzda iþlem tekrarlanacaktýr.

(d) RDS (Radyo Veri Sistemi)

AF (Alternatif frekans) fonksiyonu: Mev-
cut yayýnýn zayýflamasý durumunda daha
güçlü bir yayýn otomatik olarak seçilir.

AF-ON, REG-ON (Alternatif frekans açýk,
Kayýtlý frekans açýk): Ayný programý
yayýnlayan bir radyo network’u içerisinde
seçim yapmak için kullanýlýr.

AF-ON, REG-OFF (Alternatif frekans açýk, 
kayýtlý frekans kapalý): Ayný RDS istasyon 
listesinde daha güçlü yayýnlarý seçmek
için kullanýlýr. Geniþ bir bölgede uygun
istasyonu seçmek çok elveriþli bir özel-
liktir. 2 saniye süre ile “NOTH ING”
gözükecektir.

TA (Trafik Bilgileri) fonksiyonu: Düzenli
olarak yayýnlanmakta olan trafik bilgiler
(TA) istasyonu yayýn baþladýðýnda oto-
matik olarak seçilecektir.

TA yayýný baþladýðýnda eðer kaset ya da
CD çalýyor ise müzik otomatik olarak
kesilecek ve trafik bilgileri duyulacaktýr.
Yayýn bittiðinde ise eski müzik çalmaya
devam edecektir.

FM yayýný alýnýrken:

TP modunda radyo TP istasyonu aramaya 
baþlayacaktýr. TP istasyonu yakalandýðýn-
da pro gram ismi ekranda görünecektir.

Eðer radyo herhangi bir TP istasyonu ya-
kalayamazsa ekranda 2 saniye süre ile
“NOTH ING” gözükecek ve TP istasyonu
aramaya yeniden baþlayacaktýr.

TA modunda radyo TP istayonu aramaya
baþlayacaktýr. Sadece, TP istasyonu yakalan- 
dýðýnda ses verecektir. TP istasyonu yakalan- 
dýðýnda ekranda pro gram ismi görünecektir.

EON (Trafik yayýný olan diðer bir þebeke
yakalama sistemi)

Eðer dinlemekte olduðunuz EON özellikli
radyo veri sistemli istasyon TA modunda
trafik bilgi programý yayýnlamýyorsa,
radyo otomatik olarak trafik bilgisi veren
istasyo- nun yayýnýný alacaktýr. Trafik bilgi
yayýný bi- tince radyo otomatik olarak
önceki prog- rama dönecektir. Ýki bip sesi
bu özelliðin baþlayýp bittiðini size haber
verecektir.
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Kaset ya da CD dinlerken: Trafik bilgi
yayýný bþaladýðýnda kasetçalar yada “CD”
kesintiye uðrayýp otomatik olarak trafik
bilgi yayýný baþlayacaktýr. Program bitince
önceki fonksiyona geri döner.

RDS ayarlarý

(i) FM modu seçili iken
MODE düðmesine iki kez basarak RDS
seçim ekranýna geçiniz.
“  “ ya da “  “ düðmesine her
basýþýnýzda TP OFF, TP ON veya TA
ON seçiminiz ekrana gelecektir. Bu
sýrada “   “ veya “   “ ya da “  “  “   “
düðmesine basarak AF ON, REG ON
veya AF OFF modlarý arasýnda geçiþ
yapabilirsiniz. Radyo moduna geri
dönmek için yaklaþýk 6 sn. bekleyiniz.

(ii) TEYP veya CD modu seçili iken MODE 
düðmesine iki kez basarak RDS seçim
ekranýna geçiniz. “  “ ya da “   “ düð-
mesine her basýþýnýzda TA OFF veya
TA ON ekrana gelecektir. Radyo mo-
duna geri dönmek için yaklaþýk 6 sn.
bekleyiniz.

(e) PTY (Pro gram Tipi)

FM modundayken MODE düðmesine üç
kez basarak PTY seçim ekranýna geçiniz.
Eðer düðmeye basacak olursanýz dinle-
mekte olduðunuz pro gram tipi ekranda
belirecektir. Düðmeye her basýþýnýzda ek-
randa “NEWS-HABERLER”, “SPORTS-
SPOR”, “TALK-KONUÞMA”, “POP” veya
“CLASSICS-KLASÝK MÜZÝK” seçimi ekra-
na gelecektir. Ýstenilen pro gram tipini
seçtikten sonra “    “ veya “    “ düðmeleri- 
ne basarak aramayý baþlatabilirsiniz. Eðer
RDS istasyonunda PTY kodu okunamazsa
ekranda “NO PTY-PTY YOK” belirecektir.

Pro gram tipi ekranda gözükürken “   “ ya
da “   “ tuþlarýný basýlacak olursa radyo
PTY kodu taþýyan istasyon arayacaktýr.
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Pro gram tipi ekranda görünürken sistem 6 
saniye hiç ellenmezse, pro gram tipi yazýsý
kaybolur ve radyo en son görüntülenen
yayýný verir.

Kasetçalar

(a) Kaset çalmak

Kaseti yuvaya yerleþtirirken yönü doðru
olmalýdýr.

Kaseti yuvaya yerleþtirdiðinizde otomatik
olarak çalmaya baþlayacaktýr. Bu sýrada
ekranda “TAPE-KASET” yazýsý belirecektir.

Eðer kaset yuvasýnda zaten kaset varsa
“TAPE-CD” düðmesine basýnýz.

Durdurmak veya kaseti çýkartmak için “    “ 
düðmesine basýnýz.

Otomatik geri çalma fonksiyonu: Kaset
sona erdiðinde otomatik olarak kasetin
diðer yüzünü çalmaya baþlayacaktýr.
Kasetin nor mal çalýyor olmasý ya da hýzlý
ileri sarým fonksiyonunda olmasý fark-
etmez.

Dolbyâ   B NR* 

Dolbyâ Gürültü Azaltma (Dolbyâ B NR)
özelliðiyle kaydedilen bir kaset dinliyorsa-
nýz, çift D sembolü ile iþaretlenmiþ düð-

meye basýnýz. Dolbyâ B NR özelliðini ka-
patmak için ayný düðmeye tekrar basýnýz.

Dolbyâ B NR konumu, kasetteki istenme-
yen gürültüleri yaklaþýk 10 dB kadar
azaltýr. Ses kalitesini arttýrmak için, bu

özelliði yalnýzca band Dolbyâ B NR
sistemi ile kaydedilmiþse açýnýz.

*: Dolby gürültü azaltma sistemi, Dolby Labora-

tuarlarý lisansör firmasýnýn lisansý ile kullanýlmak-

tadýr. “Dolby” ve çift D sembolü       Dolby Labora-

tuarlarý lisansör firmasýnýn ticari markalarýdýr.

101



(b) El ile kumanda 

Yön deðiþtirme düðmeleri: “    ” ve “    ”
düðmelerine ayný anda basarak kasetin
çalma yönünü deðiþtirebilirsiniz. Çalma
yönü deðiþince ekrandaki yön iþareti de
deðiþecektir. Kaset sona erdiðinde çalma
yönü de otomatik olarak deðiþecektir.

Otomatik geri çalma fonksiyonu—Kaset
çalarak sona geldiðinde otomatik olarak
kasetin diðer yüzü çalmaya baþlar. Bu
fonksiyon hýzlý sarma sonunda da ger-
çekleþecektir.

Hýzlý ileri-geri sarma: “   ” ya da “   ”
düðmelerine basarak hýzlý ileri-geri sarma
iþlemini gerçekleþtirebilirsiniz. Bu sýrada
ekranda “FAST” yazýsý yanýp sönecektir.
Hýzlý sarmayý sona erdirmek için aksi yönü 
gösteren düðmeye basýnýz. Bu þekilde
kaset tekrar çalýnmaya baþlayacaktýr. Hýzlý
sarma ile kaset sona geldiðinde diðer
yüzdeki parçalar çalmaya baþlayacaktýr.

Araç radyo-teyp sistemi kullaným 
notlarý

Radyo alýþý

FM yayýnlarýnýn etkili menzilleri 40 km
kadardýr. Yayýn bölgesinden uzaklaþtýkça
sinyaller zayýfladýðý için, radyonuzda ince
frekans ayarý yapmanýz ve sesini biraz
daha açmanýz gerekebilir. FM bandýnda
düz hatlý sinyaller kullanýldýðý için, yüksek
binalar veya tepeler zaman zaman radyo-
nuzun alýþýný etkileyebilir. Bunlar FM alýcý-
larý için nor mal özelliklerdir ve radyonuzda 
bir arýzaya iþaret etmez.
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UYARI

Radyo teyp sisteminin doðru kullanýmý 
için;

u Radyo teyp sistemi üzerine içecek
dökmemeye dikkat ediniz.

u Kasetçalar ünitesi içine yabancý
nesneler sokmayýnýz.

u Araç içinde cep telefonu kullanmak 
hoparlörlerden gelen ses kalitesini
bozabilir. Ancak bu bir arýza belir-
tisi deðildir.



Kasetçalar ve teyp bantlarýnýzýn bakýmý,
korunmasý

Teybinizden (kaset çalarýnýzdan) ve kaset-
lerinizden en iyi performansý elde edebil-
mek için:

Teybin bant okuma kafasýný ve diðer
parçalarýný düzenli olarak temizleyiniz.

l Kirli bir bant okuma kafasý ya da bant
geçiþ güzergahý, ses kalitesini düþürür
ve kasetlerinizin sarmasýna (dolanýp
bozulmasýna) sebep olabilir. Bu temiz-
liðin en kolay yolu, bir temizleme kaseti 
kullanmaktýr. (Islak tip temizleme kaseti 
önerilmektedir.)

Yüksek kaliteli kasetler kullanýnýz.

l Düþük kaliteli kasetler, zayýf ses, dü-
zensiz çalma hýzý ve sýkýþmadan dolayý
sürekli geri yönde çalma için dönüþ
(auto-reversing) gibi birçok sorunlar
getirebilir. Ayrýca kaset yuvasý içinde
dolanabilirler veya sýkýþabilirler.

l Hasar görmüþ, dolanmýþ ya da etiketi
düþmek üzere olan kasetleri kullanma-
yýnýz.

l Özellikle sýcak mevsimlerde, eðer dinle- 
miyorsanýz kaseti teyp içinde býrakma-
yýnýz.

l Kasetleri, direkt güneþ ýþýðýndan koru-
yarak, kutularý içinde muhafaza ediniz.

l Toplam çalma süresi 100 dakikadan
fazla (bir yüzü 50 dakikadan fazla)
kasetleri kullanmaktan kaçýnýnýz. Bu
kasetlerin bantlarý ince olduðu için
kasetçalarýn içine dolanarak sýkýþabi-
lirler.
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1. Bö lüm
GÖS TER GE VE
KU MAN DA LA RIN
ÇA LIÞ MA SI

Kýsým 1- 8
Klima sistemi

l Klima sistemi kumandalarý

l Hava akýþ seçici düðmesi

l Çalýþma sýrasýnda dikkat edilecek
noktalar

l Ön göðüs paneli hava yönlendiricileri
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-Klima sistemi kumandalarý

1. Hava giriþ seçici kumanda kolu

2. “A/C-KLÝMA” Gösterge Iþýðý (bazý
modellerde)

3. “A/C-KLÝMA” düðmesi (bazý modellerde)

4. Hava akýþ kumanda düðmesi

5. Sýcaklýk ayar düðmesi

6. Fan hýzý kumanda düðmesi

Fan hýzý seçme düðmesi

Fan hýzýný ayarlamak için düðmeyi saða
(yüksek hýzlar için) yada sola (düþük hýzlar
için) çeviriniz.

Sýcaklýk kumanda düðmesi

Sýcaklýðý ayarlamak için düðmeyi saða
(sýcak) ya da sola (soðuk) doðru çeviriniz.
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Hava akýþ kumandasý

Hava akýþ kanallarý seçmek için “HAVA
AKIÞ SEÇÝCÝ” düðmesini çeviriniz.

1. Panel - Hava akýþý genel olarak ön
göðüsteki kanallardan gelir.

2. Çift yönlü - Hava ön göðüsteki kanal-
lardan ve taban kanallarýndan üflenir.

3. Taban - Hava sadece taban kanallarýn-
dan üflenir.

4. Taban/Ön cam - Hava, taban ve ön
cam kanallarýndan üflenir.

5. Ön cam - Hava akýþý genel olarak ön
cam kanallarýndan gelir.

Detaylar için A/C-Klima düðmesi konu- 
sundaki hava akýþ ayarlarýna bakýnýz.

Hava giriþ kumanda kolu

Havanýn giriþ yerini deðiþtirmek için bu
düðmeyi hareket ettiriniz.

1. Ýç sirkülasyon — Araç içindeki havayý
devridaim yapar.

2. Dýþ hava — Sisteme dýþarýdan taze
hava alýr.

“A/C” Klima (Açma/Kapama) Düðmesi

Klimayý çalýþtýrmak için “A/C-KLÝMA” düð-
mesine basýnýz. “A/C-KLÝMA” düðmesi
gösterge ýþýðý yanar. Klimayý durdurmak
için düðmeye tekrar basýnýz.

107



-Hava akýþ seçici ayarý -Çalýþtýrma sýrasýnda dikkat edilecek
noktalar

l Güneþte park ettiðiniz Toyota’nýzý cam-
lar açýk bir müddet sürüp serinletiniz.
Bu sýcak havayý uzaklaþtýrýr ve klimanýz
araç içini daha çabuk soðutabilir.

l Ön cam ile mo tor kaputu arasýndaki
hava giriþ ýzgaralarýnýn yaprak, kar gibi
nesnelerle týkanmamýþ olduðuna emin
olunuz.

l Rutubetli havalarda ön cam kanallarýn-
dan soðuk hava çýkýþý vermeyiniz.
Ýçerideki ve dýþarýdaki sýcaklýk farkýndan 
dolayý ön cam dýþarýdan buðulanabilir.

l Araç içinde rahat bir hava akýmý olabil-
mesi için ön koltuklarýn altýna eþya koy- 
mayýnýz.

l Soðuk havalarda, hava giriþ kanalla-
rýndaki kar veya nemi gidermek için,
fan hýzýný bir dakika kadar yüksek devire 
ayarlayýnýz. Bu iþlem camlardaki buðu-
lanmayý azaltabilir.

l Tozlu bir yolda araç kullanýrken bütün
camlarý kapatýnýz. Eðer araç içine toz
girmeye devam ediyorsa hava giriþ
düðmesini “Taze Hava” konumuna alýp
fan hýzý düðmesini de “OFF-Kapalý”
dýþýnda bir konuma getiriniz.
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l Tozlu bir yolda ya da rüzgarlý ve tozlu
bir havada öndeki aracý takip ederken
aracýn içine toz giriyorsa hava giriþ
düðmesini geçici olarak RECIRCULA-
TED-Ýç Sirkülasyon” konumuna alarak
dýþ hava giriþ kanallarýný kapatýnýz. Bu
þekilde içeriye toz girmesini engelleye-
bilirsiniz.

Isýtma

En iyi sonuç için, kumandalarý aþaðýdaki
gibi ayarlayýnýz.

l Çabuk ýsýtma için bir müddet iç hava
sirkülasyonu konumunu seçiniz. Pence- 
releri buðudan korumak için iç sýcaklýk
artýnca dýþ hava konumunu seçiniz.

l Buðusuz bir ýsýtma için, “A/C-KLÝMA”
düðmesine de basýnýz.

l Aracýn içini ýsýtmak için, ön camýn
buðusunu giderirken taban/ön cam
hava akýþýný seçiniz.

Soðutma

En iyi sonuç için kumandalarý aþaðýdaki
gibi ayarlayýnýz.

l Hýzlý soðutma için hava giriþini iç
sirkülasyon konumunda birkaç dakika
tutunuz.

Havalandýrma

En iyi sonucu elde etmek için kumandalarý 
aþaðýdaki gibi ayarlayýnýz.
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Klimanýzý uzun süre kullanmadýysanýz
klima kompresöründeki yaðlama yaðý
süzülmüþ olacaðýndan ilk çalýþtýrmada
yüksek devirlerde çalýþtýrmayýnýz. Böy-
le bir durumda klima kompresörünün
hasar görmesini engellemek için mo tor 
rölantide çalýþýrken klimayý açýp bir kaç 
dakika bu þekilde çalýþýr durumda gaz
vermeden bekleyiniz. Daha sonra kli-
manýzý nor mal olarak kullanabilirsiniz.

Fan hýz—”OFF” dýþýnda arzu edilen hýza
ayarlý 
Sýcaklýk—Sýcak (kýrmýzý) tarafa
doðru ayarlý
Hava giriþi—Dýþ (taze) hava
Hava akýþý—Tabandan
Klima—Kapalý

Fan hýzý—”OFF” dýþýnda arzu edilen
hýza ayarlý 
Sýcaklýk—Soðuk (mavi) tarafa
doðru ayarlý
Hava giriþi—Dýþ (taze) hava
Hava akýþý—Panelden
Klima—Açýk

Fan hýzý—”OFF” dýþýnda arzu edilen
hýza ayarlý 
Sýcaklýk—Soðuk (mavi) tarafa
doðru ayarlý
Hava giriþi—Dýþ (taze) hava
Hava akýþý—Panelden
Klima—Kapalý



Buðu giderme

Ön camýn iç yüzeyi

En iyi sonuç için kumandalarý aþaðýdaki
gibi ayarlayýnýz.

l Rutubetli günlerde soðuk havayý ön cama 
yönlendirmeyin. Dýþ ile iç hava sýcaklýklarý
arasýndaki fark buðulanmayý arttýrabilir.

Buz çözme

Ön camýn dýþ yüzeyi;
En iyi sonuç için kumandalarý aþaðýdaki
gibi ayarlayýnýz.

l Aracýn içini ýsýtmak için, ön camýn
buzunu çözerken taban/ön cam hava
akýþýný seçiniz.

-Ön panel hava çýkýþlarý

Yan çýkýþlar

Orta çýkýþlar

Hava akýþý kumandasý tatminkar deðilse,
ön panel hava çýkýþlarýný kontrol ediniz. Ön 
panel hava çýkýþlarý, þekilde gösterildiði
gibi açýlýp kapatýlabilir.
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Fan hýzý—”OFF” dýþýnda arzu edilen
hýza ayarlý 
Sýcaklýk—Sýcak (kýrmýzý) tarafa
doðru ayarlý
Hava giriþi—Dýþ (taze) hava
Hava akýþý—Ön cam
Klima—Kapalý

Fan hýzý—”OFF” dýþýnda arzu edilen
hýza ayarlý 
Sýcaklýk—Isýtmak için sýcak (kýrmýzý) tarafa
Soðutmak için soðuk (mavi) tarafa doðru
ayarlý 
Hava giriþi—Dýþ (taze) hava
Hava akýþý—Ön cam
Klima—Açýk



1. Bölüm

GÖSTERGE VE
KUMANDALARIN
ÇALIÞMASI

Kýsým 1-9
Diðer ekipmanlar

· Araç bilgi ekraný

· Saat

· Çakmak ve Küllük

· Torpido gözü

· Küçük malzeme kutusu

· Bardak tutucu

· Taban paspasý

Araç bilgi ekraný

1. Seçme düðmeleri

2. “MOD” düðmesi

3. Saat

4. Dýþ sýcaklýk göstergesi

5. Sürüþ bilgileri seçim düðmesi

6. Sürüþ bilgileri göstergesi
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-Bilgi ekranýný kullanmadan önce

Bilgi ekraný, kontak anahtarý ON-AÇIK
konumunda olduðunda çalýþýr.

Kontak anahtarý “ON” konumuna getiril-
diðinde önceki mod görüntüsü ekrana
gelir.

Eðer bilgi ekranýnýn elektrik kaynaðý
kesintiye uðramýþsa görüntü otomatik
olarak ilk mod’a ayarlý olacaktýr.

Mode düðmesi 2 saniye ya da daha fazla
basýlý tutulursa aydýnlanma var ise yok
olur yok ise aydýnlanma olur.

Saat

Di ji tal sa at za maný gös te rir.

Saat göstergesi çýkýp yanýp sönmeye
baþlayýncaya kadar “mode” düðmesine
tekrar tekrar basýnýz. 

Saat hanesini ayarlamak için “     ” veya
“  “ düðmesine basýnýz.

Dakika hanesini ayarlamak için dakika
göstergesi görünüp yanýp sönmeye baþ-
layýncaya kadar ”   ” veya “    “ düðmesine 
basýnýz. Sonra, “     “ ya da “     “ düðme-
sine basýnýz.
Saati ayarladýktan sonra radyo mod’una
geri dönebilmek için yaklaþýk 15 saniye
bekleyiniz; ya da, “TRIP”, “AM-FM” ya da
“TAPE-CD” yazýlý düðmelere basýnýz.

Saatin elektrik beslemesi ayrýlýp tekrar
baðlandýðýnda, saat otomatik olarak
1:00’e ayarlanýr.

Dýþ sýcaklýk göstergesi

Dýþ sýcaklýk göstergesi dýþ hava sýcaklýðý-
ný gösterir.

Gösterge -30°C ile 50°C arasýndaki sýcak-
lýklarý gösterebilir.

Dýþ hava sýcaklýk müþirinde herhangi bir
anormallik olursa ekranda “--” görüntü-
lenecektir ya da hiçbir þey görüntülenme-
yecektir. Toyota yetkili servisinize baþ-
vurunuz.
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Araç hareket halindeyken göstergeyi
ayarlamayýnýz. Göstergeyi sadece araç
durduðunda ayarladýðýnýzdan emin
olunuz.



Sürüþ bilgileri ekraný

Sürüþ bilgileri ekraný aþaðýdaki bilgiler
görüntülenir.

1. Ortalama yakýt tüketimi

2. Anlýk yakýt tüketimi

3. Ortalama araç hýzý

“TRIP” düðmesine her basýþýnýzda sýrasý
ile bu bilgiler ekrana gelir.

Bilgi ekranýnda görünenler genel sürüþ
koþullarýný yansýtýr. Yansýyan deðerlerin
hassasiyeti sürüþ alýþkanlýklarýna ve yol
koþullarýna baðlý olarak deðiþebilir.

Eðer elektrik kaynaðýnda bir kesinti olursa
gösterge otomatik olarak anlýk yakýt
tüketimine ayarlanacaktýr.

Birim ayarý yapmak için, görüntü olu-
þuncaya kadar “TRIP” düðmesine basýnýz.
Sonra, “MODE” düðmesine ve “    “ ya da
“  “ düðmesine basýnýz.

Üç adet birim seçeneði vardýr.

   1. l/100 km, km/h

   2. km/l, km/h

   3. mpg, mph

Birim ayarýný yaptýktan sonra, görüntü rad- 
yo mod’una geçinceye kadar “MODE”
düðmesine basýnýz.

1. Ortalama yakýt tüketimi

Ortalama yakýt tüketimi, toplam sürüþ
mesafesi ve mo tor çalýþýr durumdaki
toplam yakýt tüketimi esas alýnarak
hesaplanýr ve görüntülenir.

Görüntülenen deðer 10 saniyede bir
güncelleþir.

Hesaplamayý sýfýrlayýp, yeniden baþlatmak 
için “bip” sesi duyuncaya kadar “TRIP”
düðmesine basýnýz.

2. Anlýk yakýt tüketimi

Anlýk yakýt tüketimi mo tor çalýþýr durum-
daki 2 saniye için mesafe ve yakýt tüke-
timi esas alýnarak hesaplanýr ve görün-
tülenir.

Görüntülenen deðer 2 saniyede bir gün-
celleþir.

Aþaðýdaki koþullarda hassas deðer
görüntülenmeyebilir.

l Mo tor çalýþýr durumda araç durdu-
rulduðunda, olaðanüstü yüksek yakýt
tüketimi görüntülenecektir.

l Mo tor freni ile uzun bir yokuþ inilirken,
olaðan üstü düþük yakýt tüketimi gö-
rüntülenecektir.

Kontak anahtarý kapatýldýðýnda hesaplama
sýfýrlanacaktýr.
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3. Ortalama araç hýzý

Ortalama araç hýzý toplam sürüþ mesa-
fesi ve mo tor çalýþýr durumdaki toplam
sürüþ zamaný esas alýnarak hesaplanýr ve 
görüntülenir. 

Görüntülenen deðer 10 saniyede bir
güncelleþir.

Hesaplamayý sýfýrlayýp yeniden baþlatmak
için “bip” sesi duyuncaya kadar “TRIP”
düðmesine basýnýz.

Saat (Bilgi göstergesiz)

Dijital saat, kontak anahtarý “ON-AÇIK”
konumundayken zamaný gösterir.

Saat hanesini ayarlamak için “H-SAAT”
düðmesine basýnýz.
Dakika hanesini ayarlamak için “M-DAKÝ-
KA” düðmesine basýnýz.

Saat baþlarýna ayarlamak için “00” düð-
mesine basýnýz.
Örneðin; Saat 1:01 ile 1:29 arasýndayken
“00” düðmesine basarsanýz, saat 1:00’e
ayarlanýr.Saat 1:30 ile 1:59 arasýndayken
“00” düðmesine basarsanýz, saat 2:00’ye
ayarlanýr.
Saatin elektrik beslemesi ayrýlýp tekrar
baðlandýðýnda, saat otomatik olarak
1:00’e ayarlanýr.
Gösterge panelinin ýþýklarý yakýldýðý za-
man, saat ýþýðýnýn parlaklýðý azalacaktýr.

Çak mak ve kül lük

ÇAKMAK

Çakmaðý kullanmak için içeri doðru
bastýrýnýz. Isýndýðý zaman kullanýma hazýr 
þekilde otomatik olarak dýþarý doðru
çýkacaktýr.

Mo tor ça lýþ mýyorken, çak ma ðýn ya ký la bil -
mesi için kon tak anah tarý “AC C-AKSE-
SUAR” ko nu mun da ol ma lý dýr.

Çak maðý ba sýlý ko num da tut ma yý nýz.

De ðiþ tir me du ru mun da ori ji nal TO Y OTA
çak maðý ile deðiþtiriniz.
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KÜLLÜK

Küllüðü kullanmak için çekiniz.

Si ga ra nýzý iç tik ten son ra, kül lük teki di ðer
iz ma rit le rin tu tuþ ma masý için tam ola rak
sön dü rü nüz. Kül lük le iþi niz bit ti ðin de ye -
rine tam ola rak iti niz.

Kül lüðü çý kart mak için ki lit yayýnýn sa cý na
ba sý nýz ve kül lüðü dý þa rýya doð ru çe ki niz.

Tor pido gö zü

Tor pido gö zü nün ka pa ðýný aç mak için,
tutamak yerinden kendinize doðru çe-
kiniz. 

Küçük malzeme kutularý

Tip A

Tip B
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Ani bir duruþ ya da kaza halinde
yaralanma ihtimalini asgariye indirmek 
için, kullandýktan sonra küllüðü ta-
mamen kapatýnýz.

Ani bir duruþ ya da kaza halinde yara-
lanma ihtimalini asgariye indirmek
için, sürüþ sýrasýnda torpido gözü ka-
paðýný daima kapalý tutunuz.



Küçük malzeme kutularýný açmak için
tutma kolunu çekiniz.

Bardak tutucu

Bardak tutucu yuvasý, bardak, kutulan-
mýþ meþrubat gibi kaplarý sýkýca kavra-
mak üzere tasarlanmýþtýr.

Bardak tutucuyu kullanmak için önce itiniz 
ve sonra tamamen dýþarý çekiniz.

Paspas

Uygun boyutlarda paspas kullanýnýz.

Eðer taban halýsý ve paspas üzerinde delik 
varsa, tespit klipsleriyle kullanýlmak üzere
tasarlanmýþtýr. Paspasý tespit klipsi ile
taban halýsýna baðlayýnýz.
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Ani bir duruþ ya da kaza halinde
yaralanma ihtimalini asgariye indirmek 
için, sürüþ sýrasýnda küçük malzeme
kutusunun kapaðýný daima kapalý
tutunuz.

· Ani bir duruþ ya da kaza halinde yer-
lerinden fýrlayýp araç içinde bulunan
kiþilere zarar vermemesi için bardak
tutucusuna bardak, kutulanmýþ meþ-
rubat dýþýnda bir þey koymayýnýz.

· Ani bir duruþ ya da kaza halinde ya-
ralanma riskini azaltmak için kulla-
nýlmadýðý zamanlarda bardak tutu-
cusunu kapalý tutunuz.
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Paspasýn taban halýsý üzerine uygun
þekilde yerleþtirildiðini kontrol ediniz.
Sürüþ sýrasýnda paspas kayarak, pe-
dallarýn hareketini engellerse bir ka-
zaya sebebiyet verebilir.
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2. Bö lüm
TO YO TA’ NIZI
KULLANMADAN
ÖN CEKÝ BÝL GÝ LER

· Alýþ týr ma (rodaj) dö ne mi

· Ya kýt

· Ülke dý þýn da araç kul la nýlacaðý
zaman

· Üç yollu katalitik konvertör

· Egzoz sis temi ile il gili uya rý lar

· Mo tor yaðý sar fi yatý ile il gili bil -
gi ler

· Fren sis te mi

· Fren balatasý aþýnma göstergesi

· Ba gaj yer leþ tir me uya rý la rý

· TO YO TA’ ný zýn tanýtýlmasý

· Süspansiyon ve þasi

Alýþ týr ma (rodaj) dö ne mi

Alýþtýrma döneminde a ra cý nýzý yu mu þak
kul la ný nýz ve yük sek hýz lar dan ka çý ný nýz.

Aracýnýz için özel dikkat gerektiren bir mo -
tor alýþtýrma yöntemine ihtiyaç yoktur.
Ancak ilk 20 00 km için aþa ðý daki bir kaç
ba sit nok ta ya ara cý ný zýn öm rü ve ge le cek -
teki ya kýt eko no misi açý sýn dan uy ma lý sý nýz.

l 120 km/ s üze rin deki hýz lara çýk ma yý nýz.

l Mo tor dev rini 2000-4000 dev/dak gibi
or ta de ðer ler de tu tu nuz. 

l Yüksek gaz vererek kalkýþ yapmaktan
kaçýnýnýz.

l Ýlk 300 km için de ani du ruþ lar yap ma yý -
nýz.

l Düz vi tes li araçlarda dü þük hýz da büyük 
vites ile sürmeyiniz.

l Dü þük veya yük sek, u zun süre ay ný hýz -
da git me yi niz.

l Ýlk 800 km için de bir baþ ka araç veya
rö mork çek me yi niz.

Ya kýt

Uy gun ya kýt se çimi mo to ru nuz dan iyi
per for mans al ma nýn bi rin ci þar tý dýr.

Uy gun ol ma yan ya kýt kul la ný mýn dan kay -
nak la nan mo tor arý za la rý ga ran ti kap sa mý-
na gir mez.

YA KIT TÝPÝ

Yalnýzca kurþunsuz benzin kullanýnýz.

Benzin istasyonlarýnda bir yanlýþlýðý önle-
mek üzere, üç-yollu katalitik konvertörlü
araçlarda benzin deposunun doldurma
boðaz deliði daha küçük yapýlmýþtýr. Kur-
þunsuz benzin pompa tabancalarýnýn kü-
çük uçlarý bu deliðe uyacaktýr, ancak kur-
þunlu benzin pompalarýnýn standart taban- 
ca uçlarý girmeyecektir.
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UYARI

Üç-yollu katalitik konvertörlü araçlar-
da kurþunlu benzin kullanmayýnýz.
Kurþunlu benzin kullanýlmasý, üç yollu 
katalitik konvertörün verimini kaybet-
mesine ve emisyon (egzoz gazý) kont-
rol sisteminin düzgün çalýþmamasýna,
motorda hasara sebep olacaktýr. Ayrý-
ca bakým masraflarýný da arttýrabilir. 



OKTAN SAYISI

95 ya da daha yüksek oktan sayýlý
kurþunsuz süper benzin kullanýnýz.

Belirtilenden daha düþük oktanlý yakýt kul-
lanýlmasý, yüksek þiddetli mo tor vuruntu-
suna sebep olacaktýr. Vuruntunun artma-
sý, motorun hasar görmesine sebep ola-
caktýr.

Eðer motorunuzda vuruntu varsa:

Önerilen tip yakýt kullandýðýnýz halde mo -
torda kuvvetli vuruntu hissederseniz, ya
da düz yolda sabit hýzda sürüþ sýrasýnda
motorda sürekli olarak vuruntu duyarsa-
nýz, Toyota yetkili satýcý servisine danýþý-
nýz.

Ancak, hýzlanma sýrasýnda ve rampa çýkýþ-
larý sýrasýnda hafif bir vuruntu duyabilir-
siniz. Bu endiþe edilecek bir durum
deðildir.

YAKIT TANKI KAPASÝTESÝ

Deponuzun kapasitesi 50 litredir.

Ülke dýþýn da araç kul la nýl acaðý
zaman

To yo ta’ nýz la baþ ka bir ül keye se ya hat et -
meyi plan lý yor sa nýz...

Ön ce lik le, gi de ce ði niz ül kede uy gu la nan
tra fik ile il gi li ya sal ge rek sini m le ri ye rine
ge ti ri niz.

Ýkin ci ola rak da gi de ce ði niz ül kede ara cý -
nýza uy gun ni te lik te yakýt bu lun du ðun dan
emin olu nuz.

Üç yollu katalitik konvertör

Üç yollu katalitik konvertör, egzoz sis-
temi üzerine takýlmýþ bir emisyon (egzoz
gazý) kontrol cihazýdýr.

Kullaným amacý, egzoz gazýnýn sebep
olduðu kirliliði azaltmaktýr.
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· Aracýnýzýn motoru çalýþýrken, egzoz
borusu civarýnda insan ve yanýcý
maddeler olmamasýna dikkat ediniz.
Egzoz gazý çok sýcaktýr.

· Aracýnýzý, ot, yaprak, kaðýt veya ku-
maþ gibi kolay yanabilecek cisimlerin
üzerinde sürmeyiniz, rölantide býrak-
mayýnýz ya da park etmeyiniz.



Egzoz sis te mi i le il gi li u ya rý lar
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UYARI u Aracýnýzýn motorunun bakýmlý ol-
masýný saðlayýnýz. Mo tor elektrik
sisteminde, elektronik ateþleme sis- 
teminde/ateþleme sisteminin distri- 
bütöründe veya yakýt sistemindeki
arýzalar, üç yollu katalitik konvertör 
sýcaklýðýnýn aþýrý artmasýna sebep
olabilir.

u Eðer motoru çalýþtýrmakta zorluk
çekerseniz ya da mo tor sýk sýk
teklerse, en kýsa zamanda kontrol
için aracýnýzý Toyota yetkili servi-
sine götürünüz. Aracýnýzý ve üç
yollu katalitik konvertör sistemini
en iyi Toyota yetkili satýcýnýzýn
tanýdýðýný unutmayýnýz.

u Üç yollu katalitik konvertörün ve
tüm emisyon (egzoz gazý) kontrol
sisteminin doðru çalýþmasý için
Toy ota bakým programýnda belirti-
len araç bakýmlarýnýn düzenli olarak 
yaptýrýlmasý gereklidir.

Üç yollu katalitik konvertöre büyük
miktarda yanmamýþ gaz gitmesi, kon-
vertörün ýsýnmasýna ve yangýn tehlike- 
si yaratmasýna sebep olabilir. Bu ve
benzeri tehlikeleri önlemek için þu hu- 
suslara dikkat ediniz:

u Yalnýzca kurþunsuz benzin kullaný-
nýz.

u Depoda çok az benzin kalmýþ þekil-
de aracý kullanmayýnýz; benzin ke-
sikliði motorda hatalý ateþlemeye
sebep olarak üç yollu katalitik kon-
vertör üzerine fazla yük getirebilir.

u Aracýnýzý rölantide 20 dakikadan
daha uzun süreli çalýþtýrmayýnýz.

u Motora aþýrý gaz vermekten kaçýný-
nýz.

u Aracýnýzý iterek ya da çekerek çalýþ- 
týrmayýnýz.

u Araç hareket halindeyken kontak
anahtarýný kapatmayýnýz.

· Egzoz gazýný solumaktan kaçýnýnýz.
Kokusuz ve renksiz bir gaz olan kar-
bon monoksit içerir. Baygýnlýða, hat-
ta ölüme sebep olabilir.

· Egzoz sisteminde delik ya da sýzýntý
olmadýðýna emin olunuz. Sistem za-
man zaman kontrol edilmelidir. Eðer
aracýnýzýn altý bir yere vurursa, ya da
egzoz sesinde bir deðiþme hisse-
derseniz en kýsa zamanda sistemi
kontrol ettiriniz.

· Aracýnýzýn motorunu, içeri giriþ ve
dýþarý çýkýþ için gerektiði durumlar
haricinde garaj gibi kapalý alanlar
içinde çalýþtýrmayýnýz. Özellikle ka-
palý alandan dýþarý çýkamayan egzoz
gazý çok tehlikeli bir durum yaratýr.

· Park etmiþ durumda, motoru çalýþýr
vaziyetteki araç içinde uzun süre
kalmayýnýz. Eðer zorunluysanýz, açýk
bir alanda park ediniz ve kalorifer ya
da klima sistemini, dýþarýdan hava
alacak þekilde ayarlayýnýz.



Mo tor yaðý sar fi yatý ile il gili bil gi ler

MO TOR YA ÐI NIN GÖ REV LERÝ

Mo tor ya ðý nýn bi rin ci gö revi mo to run içi -
nin yað lan ma sý ve so ðu tul ma sý dýr. Mo to -
run ran dý man lý bir þe kil de ça lýþ ma sýn da
çok bü yük rol oy nar.

MO TOR YAÐI SAR FÝ YATI

Bir mo to run nor mal ça lýþ masý sý ra sýn da
be lir li öl çü de yað eksiltmesi nor mal dir.
Nor mal bir mo to run yað eksiltmesinin
sebepleri þun lar dýr:

l Mo tor yaðý, pistonlarý, segmanlarý ve
silindirleri yaðlamakta kullanýlmaktadýr.
Pistonun silindir içinde aþaðý iniþi
sýrasýnda silindir cidarýnda ince bir
tabaka yað kalmaktadýr. Araç yavaþ-
larken meydana gelen yüksek deðer-
deki eksi basýnç (vakum) bu yaðýn bir
kýsmýný yanma hücresine emer. Bu
emilen yað ve silindir cidarýnda kalan
yað, ateþleme sýrasýnda oluþan yüksek
ýsý sebebiyle yanar.

l Mo tor yaðý ay ný za man da emme su-
paplarýnýn sap la rý nýn yað lan ma sý için de 
kul la ný lýr. Bu ya ðýn bir kýs mý, em me za-
manýnda ha vay la be ra ber yan ma oda sý- 
na emi lir ve ya kýt la be ra ber ya nar. Yan -
ma so nucu olu þan yük sek sý cak lýk taki
eg zoz gaz larý eg zoz su pap la rý nýn sap la -
rýný yað la yan ya ðýn bir kýs mý nýn yan ma -
sýna ne den olur.

Yað sar fi yatý, ya ðýn vis ko zi tesi ile ka li te-
 sine ve de ara cýn han gi þart lar al týn da
kul la nýl dý ðýna bað lý dýr.

De vam lý yük sek hýz da araç kul la nýl dý ðýn da
ve ayrýca sü rek li hýz lan malý ve ya vaþ la-
 malý tip sü rüþ ler de yað sar fi yatý ar tar.

Yeni bir mo tor, pis ton, seg man ve si lin dir
yü zey le ri bir bi rine alýþ ma mýþ ol duðu için
daha faz la yað ya kar.

Yað sarfiyatý:1000 km.de azami 1.0 litre

Motorun yað sarfiyatýný kontrol ederken,
yaðýn incelmesinden dolayý doðru seviye- 
sinin tam olarak tespit edilemeyeceðini
unutmayýnýz.

Örneðin bir araç sürekli olarak kýsa
mesafeler içinde kullanýlýyorsa ve nor mal
miktarda yað tüketiyorsa, 1000 km veya
sonrasýnda dahi, mo tor yaðý kontrol çu-
buðunda herhangi bir seviye düþüklüðü
görülemeyebilir. Bunun sebebi, yaðýn
yakýt ve nem ile kademeli olarak incelmesi 
ve seviyesinin aynýymýþ gibi görünme-
sidir.

Yaðý incelten maddeler, otoyollar gibi
ortamlarda yüksek hýzlý sürüþte buhar-
laþýrlar ve yüksek hýzda sürüþ sonrasý mo -
tor yaðý sarfiyatý artmýþ gibi görünür.
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· Sürüþ sýrasýnda bagaj kapaðýný kapalý
tutunuz. Açýk duran ya da kenar fitil-
leri bozulmuþ bagaj kapaðý, egzoz
gazlarýnýn araç içine sýzmasýna sebep
olabilir.

· Aracýnýzýn havalandýrma sisteminin
düzgün çalýþmasý için, ön cam ile
mo tor kaputu arasýndaki hava giriþ
ýzgaralarýnýn yaprak, kar gibi engel-
lerle týkanmamýþ olduðuna emin olu- 
nuz.

· Eðer araç içinde egzoz gazý kokusu
alýrsanýz, camlar açýk ve bagaj kapaðý
kapalý olarak sürünüz. Hemen sebe-
binin bulunmasýný ve onarýmýný sað-
layýnýz.



MO TOR YAÐ SE VÝYESÝ KONT RO LÜ NÜN
ÖNEMÝ

Doð ru mo tor ba ký mý nýn en önem li nok ta -
la rýn dan bi risi de mo tor yaðý se vi ye si nin,
yað lama fonk si yo nunu tam ola rak ye rine
ge ti re bil me si için ide al se vi ye sin de tu tul -
ma sý dýr. Bu ne den le yað se vi ye si nin dü -
zen li ola rak kont rolü bü yük önem ta þýr.
TO Y OTA, mo tor yaðý se vi ye si nin her yakýt 
alý ný þýn da kont rol edil me sini tav siye et -
mek te dir.

Mo tor yaðý se vi ye si nin kont rolü hak kýn da
de tay lý bil gi için bölüm 7-2’deki “Mo tor
yaðý se vi ye si nin kont ro lü” kýsmýna ba ký nýz.

Fren sis te mi

TAN DEM (ÇÝFT DEV RELÝ) FREN MERKEZÝ 
SÝS TE MÝ

Tan dem fren merkezi sistemi, iki ayrý alt
sistemi bulunan bir hidrolik sistemdir. Ýki
alt sistemden birisi arýzalansa da diðeri
çalýþmaya devam edecektir.Ancak pedala
basmak için gerekli kuvvet artacaktýr ve
duruþ mesafeniz uzayacaktýr. Ayrýca, fren
sistemi uyarý ýþýðý da yanabilir.

FREN SER VOSU

Fren ser vosu fren le meye yar dým cý ol mak
için mo tor va ku mu nu kul lan mak ta dýr. E ðer
sü rüþ sý ra sýn da mo to ru nuz stop eder se,
ara cý ný zý nor mal pe dal kuv ve tiy le dur du -
ra bi lir si niz. Yal nýz, bu du rum da ara cý ný zýn
en faz la bir ya da iki kere durdurulabilecek
ka dar ye dek va kumu bu lun du ðu nu unut -
ma yý nýz.

“ABS” UYARI IÞIÐI VE KÝLÝTLENMEYÝ
ÖNLEYÝCÝ FREN SÝSTEMÝ

ABS (kilitlenmeyi önleyici fren sistemi),
ani fren ya da kaygan yüzeyli yolda fren-
leme sýrasýnda tekerleklerin kilitlenme-
sini önlemek üzere tasarlanmýþtýr. Bu
sistem böyle durumlarda direksiyon
hakimiyetini kaybetmemenize yardýmcý
olur.
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UYARI

Yað seviyesinin düzenli olarak kontrol
edilmemesi, yetersiz yaðlama iþlemin- 
den dolayý ciddi mo tor arýzalarýna
sebep olabilir. 

Yalnýzca tek fren sistemi çalýþýr halde
aracýnýzý sürmeyiniz. Derhal frenlerini-
zin onarýmýný yaptýrýnýz.

· Eðer mo tor stop ederse fren pedalýný 
pompalamayýnýz. Fren pedalýna her
basýp býrakma, yedek vakumu tüke-
tir.

· Fren takviyesi tamamen kaybolmuþ
dahi olsa, frenler yine de çalýþýr.
Ancak nor mal duruma oranla pedala
çok daha kuvvetli basmanýz gereke-
cektir. Ayrýca duruþ mesafesi de uza- 
yacaktýr. 



Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi, aracýn
hýzý yaklaþýk 10 km/s üzerine çýktýðý zaman
çalýþýr. Aracýn hýzý yaklaþýk 5 km/s altýna
düþtüðünde devreden çýkar.

Köprü ek yerleri, inþaat halindeki çelik
plakalarýn olduðu kaygan yol zeminlerinde 
fren pedalýna basýnca ABS sisteminin
devreye girme eðilimi artabilir. Dolayýsý ile 
kilitlenmeyi önleyici fren sisteminin ya-
rattýðý pedal darbeleri, tehlikeli bir yol
yüzeyi üzerinde bulunduðunuza iþaret
edebilir. ABS sistemine raðmen dikkatli
araç kullanmanýn önemini hatýrdan çýkart-
mayýnýz. Çünkü aracýnýzda her ne kadar
ABS sistemi bulunsa da her sistemin
olduðu gibi ABS sisteminin de üstesinden 
gelemeyeceði, aracýnýz üzerinde etkili bir
takým fizik kanunlarý mevcuttur.

ABS fren sistemi çalýþtýðýnda aþaðýdaki
gibi þartlar oluþabilir, ancak bunlar bir
arýza belirtisi deðildir:

l Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi çalýþýr- 
ken, fren pedalýnda ve araç gövdesinde 
darbeler hissedebilirsiniz. Mo tor böl-
mesinde de mo tor stop ettirilmiþ olsa
dahi hafif bir ses duyabilirsiniz.

l ABS sisteminin çalýþmasý sona erdiðin-
de fren pedalý bir miktar ileri gidebilir.

Aracýn motoru çalýþtýrýldýðýnda ya da araç
hareket ettirildiðinde, bir kaç saniye için
motor kompartýmanýnda hafif bir ses du-
yabilirsiniz. Bu durum, kilitlenmeyi önleyi-
ci fren sisteminin kendi kendisini kontrol
ettiðini gösterir ve bir arýzaya iþaret etmez.
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“ABS” fren pedalýna doðru þekilde
basma: Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi
çalýþýrken, fren pedalýnda darbeler his-
sedebilir ve bir ses duyabilirsiniz. Böyle
bir durumda, kilitlenmeyi önleyici fren
sisteminin görevini tam olarak yapmasýna 
izin verin ve ayaðýnýzý fren pedalý üzerine
daha kuvvetli basýnýz. Freni pompalama-
yýn, aksi halde frenleme performansý
düþer.

ABS fren sistemine aþýrý güvenmeyiniz:
ABS fren sistemi aracý kontrol etme-
nize yardýmcý olmakla beraber aracýnýzý
dikkatli sürmek, yüksek hýzlardan
kaçýnmak ve öndeki araç ile aranýzda
emniyetli bir fren mesafesi býrakmak
yine de son derece önemlidir.

Eðer lastiklerin yol tutma performansý
azalýrsa veya suda kayma (hydroplan-
ing) gerçekleþecek olursa ABS fren
sistemi aracý kontrol etmenize yardým-
cý olamaz.

ABS fren sistemi fren mesafesini
kýsalt- mak için tasarlanmamýþtýr:
Aracýnýzý daima nor mal hýzlarda sürüp
önünüz- deki araç ile aranýzda
emniyetli bir fren mesafesi býrakýnýz.

ABS fren sistemi olmayan bir araç ile
mukayese edildiðinde aracýnýz aþaðý-
daki þartlarda daha uzun fren mesafe-
sine ihtiyaç duyacaktýr:

· Düzgün olmayan çakýllý ve karla kaplý 
yol yüzeylerinde

· Lastiklere zincir takýlý iken

· Çukurlu ve farklý satýh yükseklikleri
olan yollarda

Aracýnýza daima üreticinin belirlediði
ölçüde ve þiþirme basýncýnda 4 lastiði
birlikte kullanýnýz. ABS fren sistemi te-
kerleklerin dönme hýzlarýný ayrý ayrý
okuyan hýz müþirlerinden bilgi alarak
çalýþýr. Farklý ölçüde lastik kullanmak
farklý dönme bilgileri yaratacaðý için
daha uzun frenleme mesafesine neden
olabilir.



ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi)
uyarý ýþýðý

Kontak anahtarý “ON-AÇIK” konumuna
alýndýðýnda bu ýþýk yanar. Eðer ABS fren
sistemi nor mal olarak çalýþýyorsa birkaç
saniye sonra ýþýk sönecektir. Daha sonra
sistemde bir arýza meydana gelecek
olursa ýþýk tekrar yanacaktýr.

ABS uyarý ýþýðý yandýðýnda (fren sistemi
uyarý ýþýðý sönük iken) ABS fren sistemi ça-
lýþmayacak, fakat fren sistemi ABS özelliði
olmayan fren sistemi gibi davranacaktýr.

ABS uyarý ýþýðý yandýðýnda (fren sistemi
uyarý ýþýðý sönük iken) ABS fren sistemi
çalýþmayacak, ani frenlemede veya kay-
gan yüzeyli yollarda tekerlekler kilitlene-
cektir.

Aþaðýdaki durumlardan herhangi birisinin
olmasý, uyarý ýþýðý sistemi tarafýndan izle-
nerek kontrol edilen parçalarla ilgili bir
arýzayý gösterir. Bakým için en kýsa za-
manda aracýnýzý Toyota yetkili servisine
götürünüz.

l Yukarýda belirtildiði gibi uyarý ýþýðý
yanmazsa, ya da sürekli yanýk kalýrsa.

l Araç hareket halindeyken uyarý ýþýðý
yanarsa.

Eðer araç kullanýlýrken bu ýþýk yanýp söner
ve tekrar yanmazsa bu nor mal bir durum-
dur.

Fren ba la tasý aþýnma göstergesi

Disk fren ler deki ba la ta aþýnma uyarýsý,
disk fren balatalarýnda deðiþtirme ge-
rektirecek kadar aþýntý olduðunda bir
uyarý sesi ver mek te dir.

Ara cý nýzý kul la nýr ken bir sürt me veya ka zý-
ma sesi du yar sa nýz, fren balatalarýný size
en ya kýn Toyota yetkili satýcý servisinde
va kit kay bet me den kont rol et ti ri niz ve
deðiþ tiri niz. Bu ses le kul lan maya de vam
et meyi niz.

Fren balatalarýný de ðiþ tir me den kul lan ma-
ya de vam et mek daha pa halý olan fren
dis ki nin aþýn ma sýna ve ay ný me sa fede du -
ruþ için har ca na cak gü cün art ma sýna ne -
den ola cak týr.
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Eðer “ABS” uyarý ýþýðý ile fren sistemi
uyarý ýþýðý beraber yanýk kalýyorlarsa
aracýnýzý hemen güvenli bir yerde
durdurunuz ve Toyota yetkili satýcý
servisi ile temasa geçiniz.

Bu durumda sadece ABS sistemi ça-
lýþmýyor olmayacak; fakat araç fren-
leme halinde son derece güvensiz ola-
caktýr.



Ba gaj yer leþtir me ön uya rý la rý

Ara cý nýza ba gajýný yer leþ ti rir ken aþa ðý daki
nok ta la ra dik kat edi niz:

l Ba gaj ve yük leri, ba gaj bö lü müne
müm kün ol du ðun ca düz gün yer leþ ti ri -
niz. Tüm par ça la rýn em ni yet li bir þe kil -
de yer leþ ti ðin den emin olu nuz.

l Ara cý ný zýn den ge sini ko ru maya ça lý þý -
nýz. Yükü ola bil di ðin ce or taya ve öne
doð ru ko ya rak bunu sað la ya bi lir si niz.

l En iyi ya kýt eko no misi için, ge rek siz yük 
ta þý ma yý nýz.

TO YO TA’ nýzýn tanýtýlmasý
-Araç þasi numarasý

Araç þasi nu ma rasý, yu ka rý daki re sim de
gös te ri len yer de (1) aracýn þasisi üzerine
mar ka lan mýþ týr ve ara cý ný zýn ya sal kim li -
ði dir.

Araç þasi numarasý, ayný zamanda üretici
firma etiketi (2) üzerinde de yazýlýdýr.

Bu To yo ta’ nýn esas kimlik nu ma ra sý dýr ve
ara cý ný zýn res mi ka yýt larýnda kul la ný lýr.
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· Koltuk arkalýklarý katlanarak bagaj
bölümü geniþletildiði zaman, frenle-
me sýrasýnda valiz ve paketlerin öne
doðru kaymasýný önlemek için koltuk 
arkalýklarýndan daha yüksek eþya
koymayýnýz. Valiz ve paketleri müm-
kün olduðu kadar bagaj tabanýna ya- 
kýn yerleþtiriniz.

· Kimsenin koltuk arkalýklarý yatýrý-
larak geniþletilen bagaj bölümünde
oturmasýna izin vermeyiniz. Bu kýsým 
yolcular için tasarlanmamýþtýr. Yol-
cular, koltuklarýnda oturarak güvenli
biçimde emniyet kemerlerini kullan-
malýdýrlar. Aksi halde ani bir duruþ
ya da çarpýþma durumunda ciddi þe-
kilde yaralanabilirler.

· Arka koltuk arkalýðý (þapkalýk) ya da
bagaj örtüsü üzerine herhangi bir þey
koymayýnýz. Ani bir duruþ ya da kaza
halinde aracýn içine fýrlayabilecek
olan cisimler yaralanmalara sebep
olabilirler.

· Ön göðüs paneli üzerinde herhangi
bir eþya varken aracý sürmeyiniz.
Sürücünün görüþünü olumsuz yönde
etkileyebilecekleri gibi, ani kalkýþlar-
da veya dönüþlerde devrilip düþerek
de sürücünün araç üzerindeki kont-
rolünü olumsuz yönde etkileyebilir-
ler. Bir kaza halinde, araç içinde bu-
lunan kiþilerin yaralanmalarýna da
sebep olabilirler.



-Mo tor numarasý

Mo tor numarasý gösterildiði gibi mo tor
bloðuna basýlmýþtýr.

Süspansiyon ve þasi
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Yükseltme takýmlarý, uzatma parçalarý,
yaylar, vs. parçalar kullanarak süspan-
siyon/þasi sistemi üzerinde tadilat yap-
mayýnýz. Aksi halde, kullaným özellik-
leri, araç üzerindeki hakimiyetinizin
kaybolmasýna sebep olacak þekilde
deðiþim gösterebilir.
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3. Bö lüm
ÇA LIÞ TIR MA VE
SÜ RÜÞ

· Mo to ru nuzu ça lýþ týr ma dan ön ce

· Mo to runuzu na sýl ça lýþ tý rýr sý nýz?

· Yolculuk ön cesi kont rol ler

· Çe þit li þart lar al týn da araç kul la -
nýr ken dik kat edi le cek hu sus lar

· Ký þýn araç kul la nýr ken dik kat edi -
le cek hu sus lar

· Rö mork çek erken

· Ya kýt ta sar rufu sað la mak ve ara -
cý ný zýn öm rünü uzat mak için

Mo to ru nuzu ça lýþ týr ma dan ön ce

1. Ara cý nýza binmeden ön ce çev re sini
kont rol edi niz.

2. Kol tuk ko nu munu, kol tuk ar ka lý ðý nýn
açý sýný ve baþ da ya ma sý nýn yük sek li ðini 
ve direksiyon simidi yüksekliðini ayar -
la yý nýz.

3. Ýç ve dýþ di kiz ay na la rýný ayar la yýnýz.

4. Tüm ka pý larý kapatýnýz.

5. Em ni yet ke me rini baðla yý nýz.

Mo to ru nuzu na sýl ça lýþtý rýr sý nýz?

(a) Marþa bas ma dan ön ce

1. El fre nini tam olarak çe ki niz.

2. Ge rek siz ýþýk larý ve ak se su ar larý ka pa tý -
nýz.

3. Düz þanzýmanlý araçlarda: Deb ri yaj
pe da lýna so nuna ka dar ba sýp vi tesi
boþa alýnýz. Mo tor ça lýþ ýn caya ka dar
deb ri yaj pe da lý ný ba sýlý tu tu nuz.

Otomatik þanzýmanlý araçlarda: Vites
kolunu “P” konumuna alýnýz. Eðer
aracýnýz hareket halindeyken motoru
tekrar çalýþtýrmanýz gerekirse, vitesi
“N” konumuna alýnýz. Eðer vites, aracý
sürmenize olanak veren herhangi bir
konumdaysa, marþ kesme güvenlik
sistemi, marþ motorunun çalýþmasýný
önler.

4. Yalnýzca otomatik þanzýmanlý araç-
larda: Fren pedalýna basýnýz ve araç
hareket ettirilinceye kadar pedalý basýlý
tutunuz.

129



(b) Motorun çalýþtýrýlmasý

Motorunuzu çalýþtýrmadan önce “(a) Mar-
þa basmadan önce” kýsmýndaki uyarýlarý
yerine getiriniz.

Nor mal çalýþtýrma yöntemi

Çok noktadan elektronik yakýt enjeksiyon
sistemi motorunuza ilk çalýþmasýnda en
uygun hava-yakýt karýþýmýný temin edecek- 
tir. Sýcak veya soðuk motorunuzu þu þekil- 
de çalýþtýrabilirsiniz.

1. Gaz pedalýna basmadan kontak anah-
tarýný “START-MARÞ” konumuna geti-
riniz. Mo tor çalýþtýktan sonra anahtarý
býrakýnýz.

2. Motorun yaklaþýk 10 saniye süreyle
ýsýnmasýný bekledikten sonra harekete
hazýrsýnýz demektir.

Eðer hava sýcaklýðý sýfýrýn altýnda ise ha- 
reket etmeden önce, motorun ýsýnmasý 
için birkaç dakika bekleyiniz.

Eðer motorunuz stop ederse...

Yukarýda verilen yöntemler dahilinde
motorunuzu tekrar çalýþtýrýnýz.

Eðer motorunuz çalýþmýyorsa...

4. bölümdeki “Eðer motorunuz çalýþmý-
yorsa” kýsmýna bakýnýz.

Yolculuk ön cesi kont rol ler

Bir se ya hate çýk ma dan ön ce ara cýn göz -
den ge çi ril mesi fay da lý dýr. Bir kaç da ki ka lýk 
bir kont rol size ra hat ve em ni yet li bir yol -
cu lu k sað la ya cak týr. A ra cý nýzý bi raz ta ný-
 ma nýz ve dik kat li bir göz bu iþ için ye ter li -
dir. E ðer is ter se niz Toyota yetkili satýcý
servisiniz bu ba ký mý si zin ye ri nize yap mak -
tan zevk du ya cak týr.

MO TO RU NUZU ÇA LIÞ TIR MA DAN ÖN CE

A ra cý ný zýn dý þýn da

Las tik ler : Bir ba sýnç sa a tiy le las tik ha va la -
rýný kont rol edi niz ve ke sik, ha sar ya da
aþýrý aþýn tý olup ol ma dý ðýna ba ký nýz.

Bi jon so mun la rý: Hiç bir so mu nun ek -
sik veya gev þek ol ma dý ðýn dan emin olu -
nuz.

Ka çak lar : Ara cýnýzý bir süre par k et tik ten
son ra ya kýt, yað, su ve akýþkan ka çaðý için
ara ba nýn al týný kont rol edi niz. (Kli madan
dam la yan yo ðun laþ mýþ su nor mal dir.)
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UYARI

u Bir defada, 30 saniyeden daha uzun 
süreli olarak marþa basmayýnýz.
Aksi halde marþ motoru ve elektrik
kablolarý aþýrý þekilde ýsýnabilir.

u Soðuk motorun devrini aþýrý yük-
seltmeyiniz.

u Eðer motorunuzu çalýþtýrmak güç-
leþirse ya da sýk sýk stop ederse
derhal motorunuzu kontrol ettiriniz. Eðer bu kontrolleri kapalý bir garaj için- 

de yaparsanýz, yeterli havalandýrma
olduðundan emin olunuz. Egzoz gazý
zehirlidir.



I þýk lar : Far lar, s top lam ba larý, park lam ba- 
 larý, dö nüþ sin yal leri ve di ðer ýþýk la rýn tü -
müy le ça lýþ tý ðýn dan emin olu nuz ve far
ayar la rýný kont rol edi niz.

A ra cý ný zýn için de

Yedek lastik, (stepne) k riko ve bi jon
anah ta rý: Lastik basýncýný kontrol ediniz ve 
kriko ile bi jon anah ta rý nýn ara cý nýz da bu -
lun du ðun dan emin olu nuz.

Em ni yet ke mer le ri: Em ni yet ke mer le ri nin
gü ven li bir þe kil de ki lit len di ðin den ve ke -
mer le rin yýp ran ma mýþ ol du ðun dan emin
olu nuz.

Gös ter ge ve ku man da lar : Özel lik le ýþýklý
ve sesli uyarýlarýn, gösterge ýþýklarýnýn ve
buz/buðu gidericilerin çalýþtýðýndan emin
olunuz.

F ren ler : Fren pe da lý nýn ye ter li ça lýþ ma
me sa fe si ne sa hip ol du ðun dan emin olu -
nuz.

Mo tor bölmesinde

Ye dek si gor ta lar : Ara cý nýz da ye dek si gor -
ta bu lun du ðun dan emin olu nuz. Ye dek si -
gor ta lar, si gor ta tab la sýn daki bü tün si gor -
ta la rýn am pe raj la rýna uy gun ol ma lý dýr.

Mo tor so ðut ma suyu se vi ye si: Mo tor so -
ðut ma su yu se vi ye si nin ye ter li ol du ðun-
 dan emin olu nuz. (Bölüm 7.2’deki talimat-
lara bakýnýz)

Akü ve kab lo lar: A kü nün tüm göz le rin de
sývý  se vi ye si nin ye ter li ol du ðun dan emin
olu nuz. Ok sit len miþ ya da gev þek ku tup
baþ la rý bu lun ma dý ðýný ve göv dede çat lak
ol ma dý ðýný kont rol edi niz. Kab lo bað lan tý -
la rý nýn sað lam lý ðýný da göz den ge çi ri niz.

E lekt rik te si sa tý: Zedelenmiþ, gev þek ve-
ya bað lan tý sý çýk mýþ kab lo ol ma dý ðýn dan
e- min olu nuz.

Ya kýt hat tý: Ya kýt sýz ýntýlarý veya gev þek
bað lan tý la ra kar þý hat tý kont rol edi niz.

MO TO RU NUZU ÇA LIÞTIR DIK TAN SON -
RA

Eg zoz sis te mi: Ka çak olup ol ma dý ðýný
kont rol için mo tor ça lý þýr ken eg zoz se sini
din le yi niz. Ka çak ol masý du ru mun da he -
men ta mir et ti ri niz. (2. bö lümdeki kar bon
mo nok sit ile il gi li uya rý lara ba ký nýz.)

Mo tor yað se vi ye si: Ara cý nýzý düz bir ze -
min de park edip mo toru dur du ru nuz ve
yað se vi ye sini seviye çu buðuyla kont rol
edi niz. (Uy gu lama için Bölüm 7-2’ye ba ký -
nýz.)

SÜ RÜÞ SI RA SIN DA

Gös ter ge ler : Gös ter ge ler ve devir sa a ti nin 
ça lýþ tý ðýn dan emin olu nuz.

F ren ler : Emin bir yer de fren leme es na sýn -
da bir ta rafa çek me olup ol ma dý ðýný kont -
rol edi niz.

Herhangi bir tuhaflýk var mý?: Gev þek
par ça ve sý zýn tý olup olmadýðýný kont rol
edi niz. O la ðan dýþý bir ses olup ol ma dý ðý-
ný din le yi niz.

Eðer her þey nor mal gö rü nü yor sa ar týk ra -
hat bir yol cu luk ya pa bi lir si niz.
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Çe þit li þart lar al týn da araç
kul la nýr ken dik kat edile cek
hu sus lar

l Yan dan güç lü esen rüz gar da araç kont -
ro lünü kay bet me mek için da ima ya vaþ -
la yý nýz.

l Engebeli yollarda ya vaþ ve müm kün se
engebeye dik bir açýda ge çi niz. Yük sek, 
kes kin ke nar lý nes ne le rin üze rin den
geç mek ten ve di ðer teh li keli yol en gel -
le rin den ka çý ný nýz. Ak si tak dir de las tik -
le ri niz de pat la may la so nuç la na bi le cek
ha sar lar olu þa bi lir.

l Bir te pede park eder ken, di rek si yonu
ön te kerlek ler ha re ket ede me ye cek þe -
kil de kal dý rým ta þýna da ya nýn caya ka dar 
çe vi ri niz. El fre nini çe kip vitesi otomatik 
vitesli araçlarda “P” konumuna, düz vi-
tesli araçlarda yokuþ yukarý bi rin ci veya 
yokuþ aþaðý geri vi tese ta ký nýz. Ge re kir -
se te ker lek le rin önüne ya da arkasýna
ta koz ko yu nuz.

l Ara cýn yý kan masý veya de rin su dan
geç mesi fren le rin ýs lan ma sý na ne den
ola bi lir. F ren le rin ýs la nýp, ýs lan ma dý ðýný
an la mak için, t ra fi ðin uy gun ol duðu bir
yer de fren pe da lýna ha fif çe ba sý nýz. E -
ðer nor mal bir fren leme kuv veti his set -
mi yor sa nýz, bü yük bir ola sý lýk la fren le ri -
niz ýs lan mýþ týr. Ku rut mak için el freni
yarý çe kili ko num da iken fren pe da lýna
ha fif çe ba sa rak dik kat lice aracýnýzý sü rü -
nüz. E ðer hala gü ven li fren le me sað la -
ya mý yor sa nýz, a ra cý nýzý yo lun dý þýna çe -
ke rek Toyota yet ki li satýcý servisini ara -
yý nýz.
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· Yola çýkmadan önce el frenini tama-
men indirdiðinize ve el freni gösterge
ýþýðýnýn söndüðüne emin olunuz.

· Aracýnýzýn motoru çalýþýrken baþýn-
dan ayrýlmayýnýz.

· Sürüþ sýrasýnda ayaðýnýzý fren pedalý
üzerinde tutmayýnýz. Frenlerde aþýrý
ýsýnmaya, gereksiz aþýnmaya ve fazla 
yakýt tüketimine sebep olabilir.

· Uzun bir rampa aþaðý iniþ sýrasýnda,
hýzýnýzý azaltýnýz ve vites küçültünüz.
Unutmayýnýz ki, frenlere uzun süreli
basmanýz aþýrý ýsýnmaya ve frenleme
etkinliðinin azalmasýna sebep olabilir.

· Kaygan bir yol yüzeyinde hýzlanýr-
ken, vites büyütürken ve küçültürken 
ve fren yaparken dikkat ediniz. Ani
hýzlanma ya da mo tor freni, aracýný-
zýn savrulmasýna ve kaymasýna
sebep olabilir.

· Frenleriniz ýslanmýþken nor mal þekil-
de sürmeye devam etmeyiniz. Islak
frenlerle duruþ mesafeniz artacaktýr
ve frene basýldýðýnda aracýnýz bir
tarafa doðru çekebilir. Ayný zaman-
da, el freni de aracýnýzý güvenli bir
þekilde tespit edemeyecektir.



Kýþýn araç kul la nýr ken dik kat edi - 
le cek hu sus lar

Rad ya tö rü nüz de uygun miktar ve nite-
likte an tif riz ol du ðun dan emin olu nuz.

Mo tor soðutma suyuna alüminyum radya- 
törler için üretilmiþ etilen glikol esaslý
antifriz ilave edilmiþtir. Soðutma suyu
seçimi için bölüm 7-2’deki detaylara baký-
nýz.

Aþýrý soðuk bölgelerde -50°C koruma
saðlamak için mo tor soðutma suyuna
%60 oranýnda antifriz ilave ediniz. Soðut-
ma suyunun performansýný azaltmamak
için %70’den daha yüksek oranda antifriz
kullanmayýnýz.

Akünüzün durumunu ve akü kablolarýný
kontrol ediniz.

So ðuk hava, a kü nün ka pa si te sini dü þü rür.
Bu yüz den kýþ þart la rýn da mak si mum ve -
rim sað la ya bil mesi için akü iyi du rum da
ol ma lý dýr. Bölüm 7.3’de akü nüzü na sýl
kont rol ede ce ði niz an la týl mak ta dýr. Ýster-
seniz Toyota yet ki li satýcý servisleri de
akü nü zün þarj du ru munu kont rol edebilir-
ler.

Mo tor yaðý vis ko zi te si nin so ðuk ha va lar
için uy gun ol du ðun dan emin olu nuz.

Tav siye edi len vis ko zi te ler için bölüm
7.2’ye ba ký nýz. Ya zýn kul lan dý ðý nýz ka lýn ya -
ðýn ký þýn da kul la nýl masý du ru mun da mo -
to run zor ça lýþ masý gibi prob lem ler le kar -
þý la þa bi lir si niz. E ðer han gi ya ðý kul la na-
 ca ðý nýzdan emin de ðil se niz Toyota yet kili
satýcý servislerine da ný þý nýz; size yar dýmcý
ola cak lar dýr.

Kapý ki lit le rini don mak tan ko ru yu nuz.

Ki lit le rin don ma sýný en gel le mek için ki lit
yu va la rý na buz çö zücü ya da gli serin sürü- 
nüz.

Cam yý kama sý výsý ola rak don mayý en gel- 
 le yici kat ký içe ren tipi kul la ný nýz.

Bu tip cam yý kama sý výsý Toyota yet kili
Satýcýlarýnda bu lun mak ta dýr. Suy la ka rýþ týr -
ma oraný için ima lat çý nýn ta li mat la rýný iz le -
yi niz.

133

UYARI

Islak yolda sürüþ sýrasýnda, yerdeki
büyük miktardaki su birikintileri üze-
rinden geçmemeye dikkat ediniz. Mo -
tor kompartýmanýna büyük miktarda
su sýçramasý, mo tor ve/veya elektrik
aksamýna hasar verebilir. 

UYARI

Alkol ihtiva eden antifriz yada sadece
su kullanmayýnýz.

UYARI

Yýkama suyu için mo tor soðutma suyu 
antifrizi ya da baþka diðer maddeler
kullanmayýnýz, aracýnýzýn boyasýna
zarar verebilir.



El fre ni nin don ma ih ti mali var sa ke sin lik -
le kul lan ma yý nýz.

Vitesi, otomatik vitesli araçlarda “P”
konumuna, düz vitesli araçlarda birinci ya
da geri vites konumuna alýnýz ve arka
tekerleklere takoz koyunuz. El freni meka-
nizmasý civarýnda kar ya da donabilecek
su birikintisi varsa el frenini çekmeyiniz;
býraktýðýnýzda serbest kalmasý zor olabilir.

Ça mur luk la rýn al týn da kar ve buz bi rik -
me sini ön le yi niz.

Ça mur luk la rýn al týn da bi rik miþ kar veya
buz di rek si yo nu dön dür me nizi zor laþ tý ra -
bi lir. A ðýr kýþ þart la rýn da se ya hat eder ken
arada bir du rup ça mur luk la rýn al týný kont -
rol edi niz.

A ra cý nýzý sür dü ðü nüz or tama bað lý ola rak 
ya ný nýz da ge rek li acil du rum do na nýmý
bu lun dur ma nýzý tav siye ede riz.

Ara cý nýz da bu lun du ra bi le ce ði niz acil du -
rum do na nýmý zin cir, cam ka zý yýcý, tuz
veya kum tor basý, iþaret fiþeði, u fak bir kü -
rek, akü tak viye kab losu, vs. gibi e kip man -
larý içe re bi lir.

Rö mork çekerken

Aracýnýz öncelikle yolcu taþýmak için tasar- 
lanmýþtýr. Bir römork çekmek, aracýn per-
formansý, hakimiyeti, frenleme, dayanýk-
lýlýk ve sürüþ ekonomisi (yakýt tüketimi,
vb.) gibi hususlarý olumsuz yönde etkile-
yecektir. Güvenliðiniz ve konforunuz doð-
ru donanýmlarýn kullanýmý ve dikkatli sürüþ 
alýþkanlýðýnýza baðlýdýr. Kendinizin ve diðer 
araçlarýn güvenliði için, aracýnýzý ya da
römorkunuzu aþýrý yüklemeyiniz. Ticari
amaçla römork kullanmaktan doðabilecek
hasar ya da arýzalar, Toyota garanti kapsa- 
mýnda deðildir. Bazý ülkelerde ek yasalar
bulunduðu için römork çekmeden önce,
ayrýnt ý lar  hakkýnda Toyota yetki l i
servisinize danýþýnýz.

AÐIR LIK LÝ MÝT LERÝ

Römork çekmeden önce, çekme kapasi-
tesini, azami araç aðýrlýðýný, izin verilen
azami dingil aðýrlýðýný ve çeki topuzu
yükünü kontrol ediniz. Bu hususlar 8.
Bölümde verilmiþtir.

Römork çekerken þu noktalarý gözönünde
tutunuz:

l Toplam römork aðýrlýðý (yükü ile birlikte 
römork aðýrlýðý) çekme kapasitesi da-
hilinde olmalýdýr.

l Römork üzerindeki yük, çeki topuzu
üzerine 25 kg’dan fazla aðýrlýk binecek
ve çekme kapasitesinin %4’ünden fazla 
olacak biçimde ayarlanmalýdýr. Ancak,
çeki topuzu yükü, 8. Bölüm’de verilen
deðeri aþmamalýdýr.

l Aracýn aðýrlýðý, sürücü, yolcular, çeki
topuzu kancasý ve çeki topuzu yükünün 
toplamý, aracýn azami aðýrlýðýndan en
çok 100 kg fazla olabilir.

l Aracýn arka aksý üzerine binen yük, izin
verilen azami arka aks yükünden en
çok %15 fazla olabilir.

Çekme kapasiteleri, deniz seviyesinde test 
edilmiþtir. Yüksek, daðlýk bölgelere gide-
cekseniz, aracýnýzýn mo tor gücünün ve
çekme kapasitesinin düþeceðini unutma-
yýnýz.
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Toplam römork
aðýrlýðý

Çeki topuzu yükü



RÖMORK ÇEKÝ TOPUZU BRAKETLERÝ

Toy ota, yalnýzca orijinal Toy ota çeki topu-
zu ve braketi kullanmanýzý önermektedir.

Çek topuzu ve braketlerinin montaj ölçüleri 
mm. cinsinden yandaki tabloda verilmiþtir.
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· Aracýn aðýrlýðý, sürücü, yolcular, çeki
topuzu kancasý ve çeki topuzu yükü-
nün toplamý, aracýn azami aðýrlýðýn-
dan en çok 100 kg fazla olabilir. Bu
deðeri aþmak tehlikelidir. Azami araç 
aðýrlýðý da üretici etiketi üzerinde
belirtilmiþtir.

· Aracýn arka aksý üzerine binen yük,
izin verilen azami arka aks yükünden
en çok %15 fazla olabilir. Bu deðeri
aþmak tehlikelidir. Ýzin verilen azami
arka aks kapasitesi de üretici etiketi
üzerinde belirtilmiþtir.

· Eðer azami araç aðýrlýðý ve/veya izin
verilen azami arka aks kapasitesi
aþýlmýþ durumdaysa, 100 km/s ya da
römork çekme için yasal hýz sýnýrýn-
dan hangisi daha küçükse, o hýzý aþ-
mayýnýz.

· Toplam römork aðýrlýðý yükü, 8. bö-
lümde verilen deðeri aþmamalýdýr.
Bu deðeri aþmak tehlikelidir.

· Deðiþik üreticiler tarafýndan üretil-
mekte olan çeki topuzlarý deðiþik yük 
kapasitelerine sahiptir. Aracýnýz fizik- 
sel olarak çok daha aðýr yükleri çe-
kecek özelliklere sahip olmakla bir-
likte, üreticisinin belirlediði çeki to-
puzu taþýma kapasitesinin aþýlmama- 
sý sizin sorumluluðunuzda olup kiþi-
sel yaralanmalarla sonuçlanabilecek
kazalara neden olabileceði için bu
aðýrlýk limiti asla aþýlmamalýdýr.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

402 (15.8)

435 (17.1)

460 (18.1)

468 (18.4)

534 (21.0)

1080 (42.5)

338 (13.3)

306 (12.0)

271 (10.7)

255 (10.0)

252 (9.9)

19 (0.7)

8 (0.3)

30 (1.2)

49 (1.9)

52 (2.0)

Q

4ZZ-FE mo tor

455 (17.9)

3ZZ-FE mo tor

459 (18.1)

Üretici etiketi Azami araç aðýrlýðý

Ýzin verilen azami arka aks kapasitesi



LAS TÝK LER

l Aracýnýzýn lastik basýnçlarýnýn bölüm
7-2’de verilen bilgilere uygun olmasýna 
dikkat ediniz.

l Rö mork las tik le rini, ta þý nan aðýr lýðý kar -
þý la ya cak þe kil de, üre ti ci nin ver diði de -
ðer ler de þi þi ri niz.

RÖ MORK IÞIK LARI

l Dö nüþ sin yal le ri nin ve stop lam ba la rý -
nýn düz gün ça lý þýp ça lýþ ma dý ðýný, rö-
morku her bað la dý ðý nýz da kont rol edi -
niz. E lekt rik ak sa mý nýn doð ru dan bað -
lan masý, a ra cýn elekt rik sis te min de ha -
sar la ra ve ýþýk la rýn düz gün ça lýþ ma ma -
sýna ne den ola bi lir.

ALIÞ TIR MA (RODAJ) DÖNEMÝ

l To yo ta, yeni bir araçla veya yeni deðiþ-
tirilmiþ mo tor ve güç aktarma organ-
larý (motor, þanzýman, diferansiyel, te-
kerlek bilyalarý vb.) ile ilk 800 km’ de rö-
mork çe kil me sini tavsiye et memek te dir.

BA KIM

l Ara cý nýz la rö mork çe ker se niz, ek yük
ne deni ile ara cý ný za daha sýk ba kým
yap týr ma nýz ge rek li dir.

l Yaklaþýk her 1000 km’lik römork çeki-
þinden sonra çeki topuzu ve braketinin
sabitleme cývatalarýný yeniden sýkýnýz.

RÖ MORK ÇEK ME DEN EV VEL YA PI LA -
CAK KONT ROL LER

l Çeki topuzunun küresel baðlantýsý için
verilen azami yük sýnýrýný aþmamaya
dikkat ediniz. Küresel baðlantý yükünün, 
aracýnýza ek yük getireceðini unutmayý-
nýz. Ýzin verilen azami arka aks kapasi-
tesini aþmayýnýz.

l Rö mork yü kü nün oy na ma ya cak þe kil de 
em ni yet le yer leþ ti ril di ðin den emin olu -
nuz.

l Eðer rö mor kun ar ka sýn daki tra fik, stan -
dart ay na lar la gö rü le mi yor sa ila ve dýþ
ay na lar ge rek li dir. Ý lave ay na lar, katla-
nabilir kol larý üze ri ne bað la narak her
du rum da iyi bir gö rüþ alý na cak þe kil de
ayar lan ma lý dýr.

RÖ MORK ÇE KER KEN DÝK KAT EDÝ LE CEK
NOK TA LAR

Rö mork çe ker ken ara cý ný zýn di rek si yon
ha ki mi ye ti rö mork suz du ruma göre daha
fark lý ola cak týr. Rö mork lu araç ka za la rý -
nýn en önem li üç ne deni, sü rücü ha tasý,
a þýrý hýz ve yan lýþ rö mork yük le me dir.
Lüt fen, rö mork çe ker ken bu hu sus lara
dik kat edi niz:
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l Yola çýk ma dan ön ce, tüm ýþýk la rý ve
araç- rö mork bað lan tý la rý ný kont rol edi -
niz. Kýsa bir me safe git tik ten son ra
durup, ýþýk ve bað lan tý la rý tek rar kont -
rol edi niz. Rö mork çe ke rek tra fiðe çýk -
ma dan ev vel, boþ bir alan da, rö mork la
sü rüþ, du ruþ ve geri ma nev rayý öð re-
nene ka dar alýþ týr ma ya pý nýz.

l Rö mork çe ker ken fren me sa fesi ar tabi -
le ceði için önü nüz de ki araç la ara nýz da
daha faz la me safe bý rak ma nýz ge rek li -
dir. Hý zý ný zýn her 10 km/ saat’ lik bö lümü
için önü nüz deki araç la ara nýz da bir araç 
ve bir rö mork boyu me safe bý ra ký nýz. A -
ra cý ný zýn kay ma sýný ve bu nun sonu cun -
da rö mor kun ye rin den çý kýp kont ro lün
kay bol ma sýný ön le mek için ani frenler -
den ka çý ný nýz. Bu hu susa özel lik le ýslak
ve kay gan ze min ler de dik kat edi niz.

l Sarsýntýlý kalkýþlardan veya ani hýzlan-
malardan kaçýnýnýz. Eðer aracýnýz düz
vitesli ise mo tor devrini yükseltmeye-
rek, düþük devirde ve yarým debriyaj
yapmadan kalkýþ yapýnýz. Her zaman
için birinci vites ile kalkýþ yapýnýz.

l Kademeli sert dönüþlerden ve keskin
virajlardan kaçýnýnýz. Keskin bir dönüþte 
römork aracýnýza çarpabilir. Dönüþ ön-
cesi yavaþlayarak, olasý sert bir fren ih-
tiyacýný ortadan kaldýrýn.

l Römork bað lý bir araç la geri ma nev ra
yap mak zor ve tec rü be ge rek ti ren bir
iþ tir. Direksiyon simidini alt kýsmýndan
kavrayýp römorku sola yönlendirmek
için elinizi sola hareket ettiriniz. Rö-
morku saða hareket ettirmek için ise
elinizi saða hareket ettiriniz. (Bu iþlem
genel olarak römorksuz geri manevra-
daki iþlemin tersidir.) Ayrýca her sefe-
rinde direksiyonu az bir miktar çevire-
rek ani ya da uzun süreli dönüþlerden
kaçýnýnýz. Geri ma nev ra ya parken bir
muavinin yardýmý ile kaza ihtimalini
düþürünüz.

l Dönüþlerde, römorkun tekerlekleri, vi-
rajýn içine aracýn tekerleklerinden daha
yakýn olacaktýr. Bu nedenle, virajlara
daha geniþ girmeniz tavsiye edilir.

l Yan rüz gar lar ve bo zuk yol sa týh larý, a -
ra cý ný zýn ve rö mor ku nu zun kont ro lünü
olum suz yön de et ki le ye rek ara cý ný zýn
sav rul ma sýna se bep ola bi lir. Za man za -
man di kiz ay na sýný kont rol ede rek sizi
sollamak is te yen bü yük kam yon lara ve
treylerlere dik kat edi niz. Bu tip araç la rýn 
se bep ol duðu rüz gar lar ara cý ný zýn ve
rö mor ku nu zun sav rul ma sýna ne den
ola bi lir. Ara cý nýz sav ru lur sa, di rek si -
yonu sý kýca tu tu nuz ve sü ra ti nizi der hal
ya vaþ ya vaþ dü þü rü nüz. Ke sin lik le hý zý -
nýzý art týr ma yý nýz. Hý zý ný zý dü þür me niz
ge re ki yor sa, f rene ya vaþ ça ba sý nýz. Di -
rek si yonu düz ileri sürüþ yönünde tu tu -
nuz. Ani fren ve ma nevra dan ka çý na rak
ara cýn ye ni den den ge sini bul ma sý na
mü sa ade edi niz.

l Diðer araçlarý geçerken dikkatli olunuz.
Geçiþ, oldukça uzun bir mesafe gerekti- 
rir. Bir aracý geçtikten sonra, römorku-
nuzun uzunluðunu da unutmayýnýz ve
þerit deðiþtirmeden önce yeterli
mesafe katettiðinizden emin olunuz.

l Mo tor frenini verimli olarak uygulaya-
bilmek için, beþinci vitesi (düz vitesli
araçlar) ya da over drive durumunu
(otomatik þanzýmanlý araçlar) kullanma- 
yýnýz.
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l Rö mor kun ge tir diði ilave yük ne deni ile 

30°C’ yi aþan sý cak gün ler de ara cý ný zýn
so ðut ma suyu sý cak lýðý, u zun ve dik
ram pa larý çý kar ken ar ta bi lir. Mo tor so -
ðut ma suyu sý cak lýðý aþýrý yük sel miþ se
der hal kli mayý ka pa tý nýz (e ðer ça lý þý yor -
sa) ve yo lun ke na rýn da em ni yet li bir
yer de du ru nuz. Bu el ki ta bý nýn 4. bö lü-
mün deki, “A ra cý ný zýn mo tor so ðut ma
suyu sý cak lýðý aþýrý ar tar sa” kýsmýna ba-
kýnýz.

l Park ettiðinizde, her zaman hem aracý-
nýzýn hem de römorkun tekerleklerine
takoz koyunuz. El frenini tam olarak çe-
kiniz. Otomatik vitesli araçlarda vitesi
“P” konumuna, düz vitesli araçlarda
birinci yada geri vites konumuna alýnýz.
Römork takýlýyken eðimli yerde park
etmeyiniz, ancak kaçýnýlmazsa, aþaðý-
daki hususlara dikkat ediniz:

1. Frene basýnýz ve basýlý tutunuz.

2. Yardýmcý birisinin, hem aracýnýzýn hem
de römorkun tekerleklerine takoz koy-
masýný saðlayýnýz.

3. Takozlar yerleþtirilince, tekerleklerin
yükü takozlara bininceye kadar freni
yavaþça býrakýnýz.

4. El frenini tam olarak çekiniz.

5. Vitesi otomatik vitesli araçlarda “P”
konumuna, düz vitesli araçlarda birinci
ya da geri vites konumuna alýnýz ve
kontaðý kapatýnýz.

Yokuþta park halinden tekrar harekete
geçerken

1. Otomatik vitesli araçlarda vites “P”
konumunda, düz vitesli araçlarda deb-
riyaja basarak motoru çalýþtýrýnýz. (Oto-
matik vitesli araçlarda fren pedalýný
basýlý tutmayý unutmayýnýz.)

2. Vitese takýnýz.

3. El frenini býrakýnýz (otomatik vitesli
araçlarda fren pedalýný da býrakýnýz) ve
tekerlekler takozlardan ayrýlacak kadar
hareket edip durunuz. Frene basýnýz

4. Bir yardýmcý ile takozlarý aldýrýnýz.

Ya kýt ta sar rufu sað la mak ve
aracý ný zýn öm rünü uzat mak için

Bir litre yakýt ile daha uzun mesafe katet-
mek oldukça kolaydýr. Bu ayný zamanda
aracýnýzýn ömrünü de uzatacaktýr.
Yakýt ve ona rým mas raf la rý nýzý azalt mak, a -
ra cý nýzý da ha uzun ömür lü kýl mak için aþa -
ðýda bazý öne ri ler bu lun mak ta dýr:

l Las tik hava ba sýnç la rýný doð ru ola rak
ayar la yý nýz. Ge re ken den dü þük ba sýnç -
ta þi þiril miþ las tik ler hem yakýt is ra fý na
ne den olur hem de ça buk aþý nýr. Las tik- 
le ri ni zin doð ru ba sýnç ta þi þi ril me si ile il -
gili bil giler  için bölüm 7-2’ye ba ký nýz.

l A ra cý nýz da ge rek siz yük ta þý ma yý nýz.
Faz la yük, mo to ru zor la ya rak faz la ya-
kýt har can ma sýna se bep olur.

l A ra cý nýzý ýsýt mak için uzun süre rö lan -
tide ça lýþ týr ma yý nýz. Mo tor düz gün ça -
lýþ maya baþ la yýn ca ara cý nýzý ha re ket et -
ti ri niz. Fa kat ani dav ra nýþ lar dan ka çý ný -
nýz. An cak, so ðuk kýþ gün le rin de bu nun 
için bi raz daha uzun bir sü reye ih ti ya cý -
nýz ola ca ðýný ha týr lat mak is te riz.

l Mo tor freni gerekmediði durumlarda
otomatik þanzýmanlý araçlarda dör-
düncü vitesi (O/D ON, yani O/D OFF
ýþýðý sönük) kulanýnýz. O/D OFF koþu-
lunda araç kullanýlýrsa yakýt tüketimi
artar. (Detaylar için Kýsým 1-6’da “Oto-
matik Þanzýman” anlatýmýna bakýnýz.)
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· Römork çeken araçlar için kanuni hýz 
sýnýrlamalarýna uyunuz.

· Uzun ve dik rampalarý inmeden önce 
vites küçültünüz. Vitesinizi aniden
küçültmeyiniz.

· Frene devamlý veya sýk sýk basmak-
tan kaçýnýnýz. Bu hareket frenlerin
ýsýnmasýna ve fren etkinliðinin azal-
masýna neden olabilir.



l A ra cý nýzý ya vaþ ya vaþ ve yu mu þak bir
þe kil de hýz lan dý rý nýz. Ani kal kýþ lar dan
ka çý ný nýz. Müm kün ol du ðun ca kýsa sü -
rede vi te si  bü yü tü nüz.

l A ra cý nýzý uzun süre rö lan tide ça lýþ týr -
ma yý nýz. Tra fik aký þý nýn dý þýn da uzun ca
bir süre bek le me niz ge re ki yor sa, mo -
toru ka pa týp daha son ra tek rar ça lýþ týr -
ma nýzý tav siye ede riz.

l Mo to ru nuzu çok dü þük veya çok yük -
sek de vir de ça lýþ týr ma yý nýz. Ara cý nýzý
sür dü ðü nüz ko þul lara uy gun vi tes se çi -
niz.

l Ge rek siz du ruþ lar dan ve fren yap mak-
 tan ka çý ný nýz. Düz gün bir hýz da de vam lý 
gitmeye ça lý þý nýz. A ra cý ný zýn hý zýný tra fik
ýþýk la rýna uy du ra rak ge rek siz du ruþ lar -
dan ka çý ný nýz. Ani fren yap mak zo run da 
kal ma mak için önü nüz deki araç la ara -
nýz da ye ter li me safe bý ra ký nýz. Bu þe kil -
de fren le ri ni zin aþýn ma sýný da azal týr sý -
nýz.

l Müm kün ol du ðun ca, yo ðun tra fiðe gir -
mek ten ve tra fik tý ka nýk lýk la rýn dan ka -
çý ný nýz.

l A ya ðý nýzý deb ri ya jýn veya fren pe da lý -
nýn üs tün de tut ma yý nýz. Bu þe kil de ge -
rek siz aþýn ma larý, so ðut ma suyu sý cak lý -
ðý nýn aþýrý art ma sý ný ve yakýt sar fi ya týný
azal ta bi lir si niz.

l O to yol lar da ara cý nýzý nor mal bir hýz da
sü rü nüz. Hýz art týk ça ya kýt sar fi yatý da
ar tar. Hý zý nýzý azal ta rak yakýt sar fi ya tý ný zý 
da azal ta bi lir si niz.

l Ön dü zen aya rý ný doð ru yap tý rý nýz.
Ara cý nýzý kal dý rý ma çýkarmayýnýz ve bo -
zuk sa týh lý yol lar da hý zý nýzý azal tý nýz. Ön
dü zen aya rý nýn doð ru olmamasý hem
las tik le ri ni zin ça buk aþýn ma sýna hem de 
mo to ru nuza ek bir yük bin di re rek ya kýt
sar fi ya tý nýn art ma sýna ne den olur.

l A ra cý ný zýn al týn da ça mur bi rik me sine
izin ver me yi niz. Böylece hem ara cý ný -
zýn üs tün deki yükü azal týr hem de pas -
lan-  masýný ön lersiniz. 

l A ra cý nýzý ba kým lý ve mo to runu ayar lý
tu tu nuz. Kirli bir hava filt resi, yanlýþ su -
pap ayarý, kirli bujiler, bozulmuþ yað ve 
gres ler, a yar sýz fren ler ve ben zer le ri nin
hep si mo to run per for man sýný dü þü rür
ve ya kýt sar fi ya týný art tý rýr. Aracýnýzdaki
bütün donanýmýn uzun ömürlü olmasý
ve kullanma giderlerinizin asgaride kal-
masý için bakým programýna uyunuz ve
eðer aracýnýz zor koþullar altýnda kulla-
nýlýyorsa, daha sýk bakým yaptýrmayý ih-
mal etmeyiniz. (6. Bölüm’e bakýnýz.)
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Yokuþ aþaðý inerken asla motoru stop
etmeyiniz. Mo tor çalýþmadan hidrolik
direksiyon ve fren servo ünitesi çalýþ-
maz. Ayný zamanda egzoz emisyon
kontrol sistemlerinin de sadece mo tor
çalýþýrken iþlevini yerine getirdiðini
unutmayýnýz.
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4. Bö lüm
ACÝL BÝR DU RUM DA

· Mo to ru nuz ça lýþ maz sa

· Se yir es na sýn da mo to ru nuz
stop eder se

· Ara cý ný zýn mo tor so ðut ma
su yu sý cak lýðý aþýrý ar tar sa

· Las ti ði niz pat lar sa

· Ara cý nýzý çek mek ge re kir se

· Anahtarýnýzý kaybederseniz

Motorunuz çalýþmazsa—

(a) Ba sit kont rol ler

Bu kont rol leri yap ma dan ön ce 3. bö lüm-
deki “Mo to ru nu zu na sýl ça lýþ tý rýr sý nýz” kýs -
mýn da an la tý lan doð ru ça lýþ týr ma yön te mi ni 
iz le di ði niz den ve ye ter li ya ký tý nýz ol du ðun -
dan emin olu nuz. Diðer anahtarlarýn aracý-
nýzý çalýþtýrýp çalýþtýrmadýðýný kontrol ediniz. 
Eðer diðerleri çalýþtýrýrsa, belki anahtarýnýz
kýrýlmýþ olabilir. Anahtarýnýzý kontrol etmek
için Toyota yetkili satýcý servisinize daný-
þýnýz. Eðer hiç birisi çalýþtýrmazsa,
sisteminiz arýzalanmýþ olabilir. Toyota yet-
kili satýcý servisinizi arayýnýz. (Bakýnýz 1.
bölüm 2. Kýsým’daki “Anahtarlar (motor
blokaj (immobilayzýr) sistemi olan araçlar”
konusu.)

Mo to ru nuz  marþ es na sýn da dön mü yor
veya çok ya vaþ dö nü yor sa—

1. Akü ku tup baþ la rý nýn te miz ve sað lam
bir þe kil de bað lanýp baðlanmadýðýný
kont rol edi niz.

2. Eðer ku tup baþ la rýn da bir prob lem yok -
sa ta van lam ba sý ný ya ký nýz.

3. Eðer lam ba yan mý yor veya çok sö nük
yaný yor ya da mar þa ba sýl dý ðýn da sö -
nü yor sa a kü nüz bo þal mýþ týr. Bu du -
rum da baþ ka bir akü den tak viye yap -
mak zo run da ka la bi lir si niz. Daha fazla
bilgi için “Takviye ile çalýþtýrma”
kýsmýna bakýnýz.

Eðer ta van lam basý nor mal ya ný yor sa ve
mo to ru nuz yi ne de ça lýþ mý yor sa bu du -
rum da mo to ru nu zun ayar ya da onarýma
ih ti ya cý var dýr. Toyota Yet kili Satýcý-
sý’ndan yar dým is te yi niz.

Mo to ru nuz marþ es na sýn da nor mal hý zýn -
da dö nü yor an cak ça lýþ mý yor sa—

1. Eðer baðlantýlar normalse, ard arda
marþa basmaktan dolayý mo tor
boðulmuþ olabilir. Ayrýntýlar için (b)
maddesindeki “Boðulmuþ bir motoru
çalýþtýrma” hususuna bakýnýz.

2. Eðer motorunuz yine çalýþmazsa, ayar
ya da onarýma gerek vardýr. Yardým
için Toyota yetkili satýcý servisinizi
arayýnýz.
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UYARI

Aracýnýzý iterek ya da çekerek çalýþtýr-
mayýnýz. Araca hasar verebilirsiniz, ya
da çalýþtýðýnda bir kazaya sebep
olabilirsiniz. Üç yollu katalitik konver-
tör aþýrý ýsýnabilir ve bir yangýna neden 
olabilir.



(b) Boðulmuþ bir motoru çalýþtýrma

Eðer motorunuz çalýþmazsa, ard arda
marþa basmaktan dolayý mo tor boðul-
muþ olabilir.

Böyle bir durumda, gaz pedalýný basýlý
tutarak kontak anahtarýný “START-MARÞ”
konumuna alýn. Gaz pedalýný ve kontak
anahtarý 15 saniye için bu konumda tu-
tunuz. Daha sonra ayaðýnýzý gaz pedalýn-
dan çekerek motoru çalýþtýrmayý dene-
yiniz.

Marþa 15 saniye süre ile bastýktan sonra
mo tor çalýþmazsa, anahtarý býrakarak bir
kaç dakika bekleyiniz ve yeniden deneyi-
niz.

Eðer motorunuz yine çalýþmazsa, ayar ya
da onarýma gerek vardýr. Yardým için
Toyota yetkili satýcý servisinizi arayýnýz.

(c) Akü tak viye siy le ça lýþ týr ma
yön te mi

Akünün patlamasý, asit yanýklarý, elektrik 
yanýklarý ile kiþilere ya da aracýnýza bir
zarar gelmesini önlemek ya da elektronik 
donanýma hasar vermemek için bu
talimat eksiksiz olarak izlenmelidir.

Eðer bu talimatý tam olarak izleyebilme
konusunda þüpheleriniz varsa, Toy ota
yetkili satýcý servisinizden yardým isteme-
nizi kuvvetle tavsiye ederiz.
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UYARI

Marþa, bir defada 30 saniyeden daha
uzun süre için basmayýnýz. Aksi halde
marþ motoru ve kablolar aþýrý ýsýna-
bilir.

· Aküler, zehirli ve paslanmaya sebep
olabilecek sülfürik asit içerirler. Tak-
viye ile çalýþtýrma sýrasýnda koruyucu 
gözlük kullanýnýz ve asidin cildinize,
giyeceklerinize ya da aracýnýza sýçra-
masýna engel olunuz.

· Eðer kaza ile üzerinize ya da gözü-
nüze asit sýçrarsa, asit deðen giye-
ceklerinizi derhal çýkartýnýz ve asitten 
etkilenen bölgeyi bol su ile iyice yý-
kayýnýz. Sonra derhal doktora baþ-
vurunuz. Mümkünse, doktora gi-
derken de yolda bir sünger ya da ku-
maþ ile su tedavisine devam ediniz.

· Eðer yanýna bir açýk alev ya da kývýl-
cým getirilecek olursa, aküden doðal
olarak yayýlan gaz patlama yapabilir. 
Yalnýzca standart takviye kablolarý
kullanýnýz ve takviye yapýldýðý sýrada
sigara içmeyiniz, kibrit ya da çakmak 
gibi açýk alev bulundurmayýnýz.

UYARI

Takviye için kullanýlan akü 12V olma-
lýdýr. Takviye için kullanýlan akünün
12V olduðundan emin deðilseniz bað-
lantý yapmayýnýz.



TAKVÝYE ÝLE ÇALIÞTIRMA YÖNTEMÝ

1. Eðer tak viye alý na cak akü baþ ka bir
araç ta ise araç la rýn bir bi rine do kun ma -
dý ðýn dan emin olu nuz ve ge rek meyen
tüm ýþýk ve ak se su ar la rý ka pa tý nýz.

2. Tak viye akü sü nün ve boþ akü nün su
dol dur ma ka pak la rý ný çý ka rý nýz ve de lik -
le rin üze rine bi rer bez ör te rek muh te -
mel pat la ma tehlikesini ve bedensel
yaralanma veya yanýk riskini azal tý nýz.

3. Tak viye alý nan ara cýn mo toru ça lýþ mý -
yor sa ça lýþ tý rýp bir kaç da kika bek le yi -
niz. Tak viye es na sýn da gaz pe da lýna
ha fif çe ba sa rak mo toru dakikada 20 00
devirde tu tu nuz.

4. Kablolarý a, b, c, d sýrasýyla baðlayýnýz.

 a) Pozitif (kýrmýzý) takviye kablosu-
nun maþasýný boþalmýþ akünün
pozitif (+) kutbuna baðlayýnýz.

 b) Pozitif (kýrmýzý) takviye kablosu-
nun diðer ucunun maþasýný tak-
viye aküsünün pozitif (+) kutbu-
na baðlayýnýz.

 c) Negatif (siyah) takviye kablosu-
nun maþasýný takviye aküsünün
negatif (-) kutbuna baðlayýnýz.

 d) Negatif (siyah) takviye kablosu-
nun diðer ucunun maþasýný, bo-
þalmýþ akülü aracýn saðlam, oy-
nak olmayan, boyasýz bir metal

 yüzeyine baðlayýnýz.

 Önerilen baðlantý noktalarý izleyen
  þekillerde gösterilmiþtir:
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Boþalmýþ akü

Takviye akü

Pozitif terminal
(“+” iþaretli)

Takviye

Pozitif
terminal 
(“+”
iþaretli)

Boþalmýþ akü

Negatif terminal
(“-” iþaretli)

Takviye aküsü

Takviye kablosu



Baðlantý noktasý

Kabloyu, marþa basýldýðýnda hareket eden 
bir parça üzerine ya da yakýnýna baðlama-
yýnýz.

5. Aracýnýzý nor mal yolla çalýþtýrýn. Çalýþ-
týktan sonra, gaz pedalýna hafifçe ba-
sarak 2000 d/dak. civarýnda birkaç da-
kika çalýþtýrýn.

6. Doðru sökme sýrasýyla kablolarý dikkat-
le çözünüz: Önce negatif kablo ve son- 
ra pozitif kablo.

7. Akü üzerine koyduðunuz bezi dikkatle
alarak çöpe atýnýz. Sülfürik asit içerebi-
lirler.

8. Eðer çýkarýlmýþsa, akü havalandýrma
kapaklarýný yerleþtiriniz.

Eðer akü nü zün bo þal ma ne deni (ý þýk la rýn
açýk kal ma sý gi bi) bel li de ðil se sis temi
kont rol et ti ri niz.

Seyir esnasýnda mo to ru nuz stop 
eder se

Eðer hareket halindeyken motorunuz stop 
ederse...

1. Düz gün bir hat iz le ye rek ara cý ný zýn hý -
zýný ka de meli ola rak dü þü rü nüz. A ra cý -
nýzý yo lun dý þýn da em ni yet li bir yere
dik kat lice çe ki niz.

2. Dörtlü fla þörü ya ký nýz.

3. Mo toru tek rar ça lýþ týr mayý de ne yi niz. E -
ðer mo tor ça lýþ mý yor sa “Mo tor ça lýþ -
maz sa” kýs mýna ba ký nýz.
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Baðlantýlarý yaparken akü üzerine yas-
lanmayýnýz ya da takviye kablolarýnýn
veya baðlantý maþalarýnýn doðru akü
kutuplarý ya da yer haricinde baþka bir
noktaya temas etmemelerine dikkat
ediniz.

Aracýnýzýn motoru çalýþmazken fren ve
hidrolik direksiyon takviyesi de çalýþ-
maz, dolayýsýyla direksiyon sertleþir ve 
frenlemek, normale oranla daha zor
olur.



Ara cý nýzýn mo tor so ðut ma suyu
sý cak lýðý aþýrý ar tar sa

E ðer mo tor sý cak lýk gös ter gesi aþýrý
sýcak lýk gös te ri yor sa ve bir güç kay bý
hissediyor sa nýz ya da bir vu run tu veya
çarp ma se si du yu yor sa nýz bü yük bir ih ti -
mal le mo tor so ðut ma suyu aþýrý ýsýn mýþ -
týr. Bu du rum da aþa ðý daki þe kil de dav ra -
ný nýz:

1. Yo lun dý þýn da em ni yet li bir yer de ara cý-
 nýzý dur du ru nuz ve dörtlü fla þörü ya ký -
nýz. Vi tesi, otomatik vitesli araçlarda “P” 
konumuna, düz vitesli araçlarda boþ
konumuna a l ýn ý z  ve e l  f renini
çekiniz. Ça lý þý yor sa kli mayý ka pa tý nýz.

2. So ðut ma suyu veya bu har kay na ya rak
rad ya tör ya da su de po sun dan dý þarý
atý lýyor sa, mo toru derhal stop edip ka -
putu aç ma dan ön ce bu har ka çana ka -
dar bek le yi niz. Aþýrý kay na yan su ya da
bu har  taþmasý yok ise mo toru ilk önce
ça lý þýr va zi yet te bý ra ký nýz ve elektrikli
so ðu tu cu fa nýn ça lýþ tý ðýn dan emin olu -
nuz. E ðer fan da ça lýþ mý yor sa mo toru
stop ediniz.

3. Soðutma suyu kaçaklarý için radyatörü, 
hortumlarý ve aracýn altýný gözden
geçiriniz. Bu kontrol sýrasýnda, çalýþan
klimadan yoðunlaþmýþ suyun damla-
masýnýn tamamen nor mal bir durum
olduðunu unutmayýnýz.

4. Eðer mo tor kayýþý kopmuþsa ya da mo -
tor soðutma suyu sýzýyorsa, derhal
motoru durdurunuz. Yardým için
Toyota yetkili satýcýnýzý arayýnýz.

5. Eðer mo tor kayýþlarý saðlam ise ve be-
lirgin bir akýntý yoksa, mo tor soðutma
suyu deposunu kontrol ediniz. Eðer su
bitmiþse, mo tor çalýþýr haldeyken su
ilave ediniz. Yaklaþýk yarýsýna kadar
doldurunuz.

6. Mo tor soðutma suyu sýcaklýðý nor mal
seviyeye geldiði zaman, deposundaki
suyu yeniden kontrol ediniz ve gerek-
liyse yeniden deponun yarýsýna kadar
doldurunuz. Fazla miktarda mo tor
soðutma suyu eksikliði, bir sýzýntýya
iþaret eder. En kýsa zamanda Toyota
yetkili satýcý servisinize uðrayarak
kontrol ettiriniz.
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Kiþisel yaralanmalarý önlemek için, bu-
har çýkýþý kesilmeden mo tor kaputunu
açmayýnýz. Fýþkýran buhar veya soðut-
ma suyu yüksek basýnç olduðunun
iþaretidir.

Aracýnýzýn motoru çalýþýrken, ellerinizi
ve giyeceklerinizi hareketli fan ve
kayýþlardan uzak tutunuz.

Mo tor ve radyatör sýcakken, radyatör
kapaðýný açmayýnýz. Basýnç altýndaki sý- 
cak su ve buharýn fýþkýrmasý sonucu
ciddi þekilde yaralanabilirsiniz.



Las tiði niz pat lar sa—

1. Düz bir hat iz le meye ça lý þýp hý zý nýzý
kade meli ola rak dü þü rü nüz. A ra cý nýzý
tra fik ten uzak emin bir yere çe ki niz.
Otoyollarýn orta refüjü üzerinde
durmayýnýz. Saðlam ve düz bir ze min -
de park edi niz.

2. Mo toru stop edip dörtlü fla þö rü nüzü
yakýnýz.

3. El fre nini sað lam bir þe kil de çe kip, vi -
tesi, otomatik vitesli araçlarda “P”
konumuna, düz vitesli araçlarda geri
vi tes ko nu muna ge ti ri niz.

4. Araç taki bü tün yolcularý tra fiðe bak ma- 
 yan ta raf tan in di ri niz.

5. Aþa ðý daki ta li mat larý dik kat lice oku -
yunuz.

Yedek Lastik—

Aracýnýza takýlý olan standart lastik ayný
zamanda bagajda yedek lastik olarak da
bulunmaktadýr.
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Kiþisel yaralanma olasýlýðýný asgariye
indirmek için aracý krikoya alýrken þu
hususlara dikkat ediniz.

· Kriko kullanma talimatlarýný gözeti-
niz.

· Vücudunuzun herhangi bir parçasýný
kriko ile kaldýrýlan aracýn altýna sok-
mayýnýz. Kiþisel yaralanmalara yol
açabilir.

· Aracýnýz kriko ile kaldýrýlmýþken mo-
toru çalýþtýrmayýnýz.

· Aracýnýzý düz bir yere çekip durduru-
nuz, el frenini kuvvetlice çekiniz, oto- 
matik vitesli araçlarda vitesi “P” ko-
numuna veya düz vitesli araçlarda
geri vites konumuna alýnýz. Eðer
gerekli ise deðiþtirilecek tekerleðin
karþý çaprazýndaki tekerleði takoz-
layýn.

· Krikonun kriko yuvasýna tam olarak
yerleþtirildiðinden emin olunuz. Kri-
ko ile aracý araca bir zarar gelmeye-
cek konuma kadar veya aracý kriko-
dan düþmeyecek yüksekliðe kadar
kaldýrýnýz.

· Kriko üzerindeki bir aracýn kesinlikle
altýna girmeyiniz.

· Krikoyu yalnýzca lastik deðiþtirme
sýrasýnda aracýnýzý kaldýrmak için kul- 
lanýnýz.

· Aracýn içinde birisi varken aracý kal-
dýrmayýnýz.

· Aracý kaldýrýrken krikonun altýna ya
da üstüne hiçbirþey koymayýnýz.

· Aracý sadece lastiði söküp deðiþtire-
bileceðiniz yüksekliðe kadar kaldýrý-
nýz.

UYARI

Patlak bir lastikle sürüþe devam
etmeyiniz. Kýsa bir mesafe ilerlemek
dahi, onarýmý olanaksýz hasar açabilir.



-Gerekli ta kýmlar ve yedek lastik
(stepne)

1. Gerekli aletleri ve yedek lastiði 
hazýrlayýnýz.

1- Kriko kolu

  2- Kriko

3- Alet çantasý

4- Yedek lastik (stepne)

Acil bir du rum da, ha zýr lýk lý ola bil me niz için 
kriko ve di ðer ta kým larýn kul la ný lýþý ve
bulunduklarý yerler hak kýn da ön ce den bil -
gi sahibi ol ma nýz da bü yük ya rar var dýr.

Kriko kolu mafsalýný elinizle çeviriniz.

Yerinden çýkartmak için: Mafsalý kriko ye-
rinden kurtulana kadar yukarýdaki þekilde
“1" ile gösterilen yönde çeviriniz.

Yerine takmak için: Ani bir fren ya da
çarpýþma halinde fýrlamamasý için, kriko
emniyetli biçimde yerine oturana kadar
mafsalý  yukarýdaki þekilde “2" i le
gösterilen yönde çeviriniz.

Ye dek las tiði çý kar mak için  : Somununu
gevþetip sökünüz.

Yedek lastiði aracýnýzdan çýkarýnýz.

Ye dek las tiði ye rine takarken, tekerleðin
dýþa gelen yüzünü yukarý bakacak biçimde 
yerleþtiriniz. Daha sonra, ani bir fren ya da 
çarpýþma halinde fýrlamamasý için, çýkart-
ma sýrasýnda yaptýðýnýz iþlemleri ters sýra-
da uygulayarak emniyetli biçimde yerine
yerleþtiriniz.
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-Te ker le ðin ta koz la bes len mesi

2. Pat la yan las ti ðin çap ra zýn daki las tiði,
ta koz la resimdeki gibi bes le ye rek
aracýn kriko ile kal dý rýl dý ðýn da kay ma -
sýný ön le yi niz.

Ta kozu, ön te ker lek leri bes ler ken te ker le -
ðin önüne, ar ka te ker lek leri bes ler ken de
te ker le ðin ar ka sýna ko yu nuz.

-Jant kapaðýnýn çýkarýlmasý

Tip A

Tip B

3. Jant kapaðýnýn sökülmesi

Þekilde gösterildiði gibi bijon anahtarýnýn
keskin ucuyla jant kapaðýný kanýrtýnýz.
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Jant kapaðýný elinizle çekip çýkartmaya 
çalýþmayýnýz. Jant kapaðýný çýkarýrken,
beklenmedik kiþisel yaralanmalara
engel olmak için dikkat ediniz.



-Bi jon so mun la rý nýn gev þe til mesi:

4. Tüm bi jon so mun la rýný gev þe ti niz.

Bi jon so mun la rýný da ima aracý kriko ile kal -
dýr ma dan ön ce gev þe ti niz.

Bi jon so mun la rýný sa at ib resi dö nüþ yö nü -
nün ter sine doð ru çe vi re rek gev þe ti niz.
Mak si mum lev ye gücü el de et mek için bi -
jon anah ta rý ný re sim de gös te ril diði gibi
lev ye kolu saða ge le cek þe kil de so muna
ta ký nýz. Lev ye nin sa pýnýn dýþ ucuna ya kýn
ye rin den tu tup yu ka rýya doð ru çe ki niz. Bi -
jon anah tarý nýn so mun dan ka yýp çýk ma -
masýna dik kat edi niz.

Bi jon so mun la rýný he men sök me yi niz, sa -
dece hep sini ya rým þar tur gev þe ti niz.

-Kri ko nun yer leþ ti ril mesi:

5. K ri koyu, pat la yan las ti ðin yerine göre
re sim de gö sterilen kal dýr ma nok ta la -
rýn dan bi ri si nin al týna yer leþ ti ri niz.

Kri ko nun sað lam ve düz bir ze mine otur -
du ðun dan emin olu nuz.

-Ara cýn kal dý rýl masý

6. A ra cýn için de kim se ol ma dý ðýn dan
emin ol duk tan son ra kriko ile aracý ye -
dek las tiði ta ka bi le cek ka dar kal dý -
rýnýz.

Ye dek las tiði ta kar ken pat la yan las tiði çý -
karmak için ge re ken yük sek lik ten daha
faz la bir yük sek liðe ih ti ya cý nýz ol du ðu -
nu unutma yý nýz.

Aracý kaldýrmak için kriko kolunu yuvasýna 
(boþluklu geçmedir) sokup saat ibresi
dönüþ yönünde çeviriniz. Kriko aracýnýza
dayanýp kaldýrmaya baþladýðýnda, doðru
bir þekilde yerleþtirildiðini tekrar kontrol
ediniz.
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-Las ti ðin de ðiþ ti ril mesi

7. Bi jon so mun la rýný sö küp las tiði de ðiþ-
 ti ri niz.

Pat lak las tiði düz bir þe kil de çe kip çý ka rý nýz 
ve ke na ra ko yu nuz.

Yedek lastiði, delikleri saplama cývatalarý-
na denk gelecek biçimde döndürünüz.
Lastiði kaldýrarak en azýndan üstteki sapla- 
manýn deliðine girmesini temin ediniz.
Lastiði saða-sola doðru oynatarak diðer
saplamalarýn da deliklere geçmesini temin 
ediniz.

Las tiði tak ma dan ön ce jant ve po yra nýn
otur ma yü zey le rin de ki pas ve kiri bir tel
fýr ça ile te miz le yiniz. Ýyi bir me tal me tale
te mas sað lanmamýþ oturma yüzeyleri ile
lastiði taktýðýnýzda bijon somunlarý gev-
þeyip lastiðiniz yerinden çý ka bi lir. Bu yüz -
den ilk 16 00 km’ den son ra bi jon so mun la -
rý nýn sý ký lý ðýný tekrar kont rol edi niz.
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Yalnýzca kriko ile desteklenmiþ araç
altýna kesinlikle girmeyiniz.



-Bi jon so mun la rý nýn ta kýl masý

8. Bütün bijon somunlarýný takarak,
elinizle sýkýþtýrýnýz.

Bi jon so mun la rýný ko nik ta rafý içe riye ge le - 
cek þe kil de ta kýp eli niz le sý ka bi le ce ði niz
ka dar sý ký nýz. Las tiði içeri doðru bas tý ra rak 
so mun la rý daha faz la sýk ma im kaný olup
ol ma dý ðýný kont rol edi niz.

-Ara cýn in di ril mesi

9. K ri koyu bo þal týp ara cý nýzý ta ma men
in di ri niz ve tüm bi jon so mun la rýný sý ký-
 nýz.

Kriko ko lunu sa at ib resi dönüþ yö nü nün
ter sine çe vi re rek ara cý in di ri niz.

Bi jon so mun la rýný sýk mak için sa dece bi -
jon anah ta rý ný kul la ný nýz. Kol gü cü nüz dý -
þýn da ilave lev ye gücü el de et mek için çe -
kiç, boru ya da aya ðý nýzý kul lan ma yý nýz. Bi -
jon anah ta rý nýn so muna tam ola rak otur -
du ðun dan emin olu nuz.

Bi jon so mun la rýný, yu ka rý daki re sim de
gös te ri len sýk ma sý ra sýn da ve her se fe rin -
de azar azar sý ký nýz. Bu iþ lemi so mun lar ta -
ma men sý ký lýn caya ka dar tek rar la yý nýz.
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Aracý indirirken vücudunuzun ve  yaný-
nýzdaki diðer kiþilerin araç yere inerken 
yaralanmayacaðýndan emin olun.



-Jant kapaðýnýn ta kýl masý

10. Jant kapaðýný takýnýz.

1. Jant kapaðýný yerine yerleþtiriniz.

Bazý modellerde, jant kapaðýndaki boþ-
luðu, supabýn üzerine gelecek biçimde
ayarlayýnýz.

2. Avuç içi ya da elinizin kenarýyla vurarak 
jant kapaðýný oturtunuz.

-Las tiði de ðiþ tir dik ten son ra

11.Ta ký lan las ti ðin ha va sýný kont rol edi -
niz.

Las tik hava ba sýn cýný 8. bö lüm de be lir ti len 
de ðere ayar la yý nýz. Eðer las tik ba sýn cý be -
lir ti len de ðer den dü þük ise ya vaþ ya vaþ en 
ya kýn ben zin is tas yo nuna gi dip las ti ði nize
hava ba sý nýz.

Su pap ka pa ðýný ye rine tak mayý unut ma yý -
nýz. Ak si takdirde ça mur ve pis lik su paba
gi re rek hava ka çýr ma sýna ne den ola bi lir.
E ðer su pap ka paðý ka yýp sa en kýsa sü rede
ye ni sini ta ký nýz.

12.Pat lak las tik, k riko ve di ðer ta kým larý
sað lam bir þe kil de yer le rine yer leþ ti ri -
niz.

Las tiði de ðiþ ti rir de ðiþ tir mez, bi jon so -
mun la rýný 8. bö lüm de ve ri len tork de ðer le -
rine göre sýk tý rý nýz ve pat lak las tiði ta -
mir et ti ri niz.

Ara cýnýzý çek mek ge re kir se—
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Ani bir fren ya da çarpýþma halinde ki-
þisel yaralanmalara sebep olmamalarý
için, bütün aletleri, krikoyu ve patlak
lastiði emniyetli biçimde yerlerine yer-
leþtiriniz.

Jant kapaðý ile çalýþýrken beklenmedik
kiþisel yaralanmalara engel olmak için
dikkat ediniz.

(a) Çekici kamyonu ile çekme

    — Önden çekme

    — Arkadan çekme

(b) Taþýyýcý kamyon ile çekme



E ðer ara cý nýzý çek mek ge re kir se bu iþ lemi 
bir Toyota Yet kili Satýcý Servisine ya da
bir çe ki ci/ kur ta rýcý ser vise yap týr ma ný zý
tav siye ede riz. Böylece aracýnýz (a) veya
(b)’deki þekilde çekilecektir.

Eðer bir Toyota yetkili satýcý servisinin
çekicisine veya bir çekici servisine
ulaþamazsanýz acil çekme bölümündeki
açýklamalara göre aracýnýzý çekiniz.

Doð ru çeki ekip ma ný nýn kul la nýl masý ara cý -
ný zýn çe kil me si sý ra sýn da ha sar gör me sini
ön le ye cek tir. Ti cari çe ki ci/kur ta rýcý ser vis -
ler araç çek mey le il gili tra fik ka nun la rýný
bil mek zorundadýrlar.

Doð ru bir þe kil de çe kil mez se ara cý nýz ha -
sar gö re bi lir. Çoðu çe ki ci/ kur ta rýcý araç
þöförleri doð ru çekme yön temini bil me le -
ri ne rað men hata yap abilirler. Bu þöförle-
rin hata yap ma ih ti ma li ne kar þý aþa ðý daki
ön lem leri bil me niz de fay da var dýr. Ge re -
kir se bu say fa yý çekici/kurtarýcý þöförüne
gös teri niz.

ARAÇ ÇEK ME ÖN UYA RILARI

Çek me sý ra sýn da zin cir li em ni yet sis te mini 
kul la ný nýz ve tra fik ka nun la rýna uyu nuz.
Yere ba san te ker lek ler ve aks iyi du rum da 
ol ma lý dýr. E ðer ha sar lý ise ler bir çeki rö -
mor ku kul la ný nýz.

(a) Çekici kamyonla aracý çekme

Önden çekme: El frenini indiriniz.

Arkadan çekme: 

l Düz vitesli araç:

Ön tekerleklerin altýna çekme römorku
konulmasýný öneririz. Eðer çekme rö-
morku kullanýlmazsa, kontaðý “ACC-
AKSESUAR” konumuna alýnýz ve vitesi
de boþa alýnýz.

l Otomatik vitesli araç:

Ön tekerleklerin altýnda bir çekme
römorku kullanýnýz.

(b) Taþýyýcý kamyon ile çekme
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UYARI

Tekerlekleri kaldýrýrken, aracýn diðer
ucunun yerden yüksekliðinin, çekme
için uygun olduðuna emin olunuz.
Aksi halde çekme sýrasýnda çekilen
aracýn tam pon ve/veya gövde altý ha-
sar görebilir.

UYARI

Çekme römorku olmaksýzýn arkadan
çekilme sýrasýnda, kontak anahtarý çý-
kartýlmýþ ya da “LOCK-KÝLÝTLÝ” ko-
numda çekmeyiniz. Direksiyon kilidi
sistemi ön tekerlekleri düz konumda
tutmak için yeterince güçlü deðildir.

UYARI

Otomatik vitesli bir aracý, çekme rö-
morku olmaksýzýn, ön tekerlekleri yer-
de olacak þekilde kesinlikle çekmeyi-
niz, aksi halde þanzýmana hasar ve-
rebilirsiniz.



(c) Aský tipli kurtarýcý araç ile çekme

-Acil du rum da araç çek me

Ön

Arka

Eðer aracý çekmek gerekliyse bunun bir
Toyota Yetkili Satýcý Servisi veya ticari bir
çekici servisi ile yapýlmasýný öneriyoruz.

A cil bir du rum da çe ki ci/ kur ta rýcý ser vis
bu la ma mýþ sa nýz, ara cý nýzý kýsa bir süre
için yu ka rý daki re sim de gös te ri len çe ki
ku lak la rýna çe lik bir ha lat ya da zincir
bað laya rak çe ke bi lir si niz. Çekerken çok
dikkat gösteriniz.

Böy le bir çek me du ru mun da di rek si yonu
çe vir mek ve fre ne bas mak için araç için de 
bir sü rücü bu lun ma lý dýr.

Bu þe kil de çek me sa dece sert ze min li yol -
lar da, kýsa bir süre için ve dü þük hýz da uy -
gu la na bi lir. Ay rýca te ker lek ler, akslar, ak -
tar ma or gan larý, di rek si yon sis temi ve fren 
sis te mi nin iyi du rum da ol masý ge rek li dir.
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(c) Aský tipli kurtarýcý araç
    ile çekme

UYARI

Aský tipli kurtarýcý araç ile ne önden,
ne de arkadan aracýnýzý çekmeyiniz,
aksi halde araç gövdesi hasar göre-
bilir.

UYARI

Sadece belirtilen çeki kulaklarýný
kullanýnýz. Aksi halde aracýnýz zarar
görebilir.



Çek meye baþ la ma dan ön ce, el fre nini indi ri- 
niz ve vi tesi, otomatik vitesli araçlarda “N”
konumuna, düz vitesli araçlarda boþ ko nu -
muna ge ti ri niz. Mo tor çalýþmýyorsa kon tak
anah tarýný “ACC-AKSESUAR” konumuna,
çalýþýyorsa “ON-AÇIK” ko nu muna alýnýz.

Anahtarýnýzý kaybederseniz

Eðer anahtar numaranýzý verebilirseniz
Toyota Yetkili Satýcýlarý size yeni bir
anahtar yapabilirler. Aracýnýzda immobi-
layzýr sistemi varsa sizden ana anahtar
da istenecektir.

Eðer yalnýzca bir anahtarýnýzý kaybeder-
seniz, Toyota yetkili satýcý servisinize baþ
vurarak yeni bir anahtar yaptýrýnýz. Eðer
bütün ana anahtarlarý kaybederseniz, yeni
anahtar yaptýramazsýnýz, bütün sistemin
deðiþmesi gerekir.

1. Bölüm 2. Kýsým’daki “Anahtarlar” kýs-
mýnda verilen tavsiyelere bakýnýz.

Uzaktan kumanda—

Yeni bir anahtar yaptýrarak uzaktan ku-
manda ile kapýlarý kontrol edebilirsiniz. De-
taylý bilgi için Toyota yetkili satýcý
servisinize baþvurunuz

Eðer anahtarýnýz aracýnýzýn içinde kilitli ka-
lýrsa ve yedek anahtarýnýza ulaþma þan-
sýnýz yoksa Toyota yetkili satýcý ser-
vislerinin bir çoðu kendi özel aletlerini
kullanarak aracýnýzýn kapýsýný açabilir. Eðer
camlardan birini kýrarak içeri girmeniz
gerekirse en az masraflýsý olduðu için kele-
bek camýný kýrmanýz tavsiye edilir. Camýn
bir yerinizi kesmesine karþý son derece
dikkatli olunuz.
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UYARI

Yalnýzca, araç çekmek için özel olarak
imal edilmiþ zincir ya da halat kullaný- 
nýz. Mevcut çekme kulaklarýna emni-
yetli bir þekilde baðlayýnýz.

Aracýnýzýn motoru çalýþmazken fren ve
hidrolik direksiyon takviyeleri de çalýþ-
maz, dolayýsýyla direksiyon sertleþir ve
frenlemek, normale oranla daha zor
olur.

Araç çekerken son derece dikkatli
olmalýsýnýz. Çekme kulaklarýna ve çek-
me halatýna ya da zincirine aþýrý yük
bindirebilecek ani kalkýþlardan ve sert
manevralardan kaçýnýnýz. Çekme kulak-
larý ve çekme halatý ya da zinciri parça-
lanabilir ve ciddi þekilde yaralanmalara
veya hasara yol açabilir.
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5. Bö lüm
PAS LAN MA NIN
ÖN LEN MESÝ VE DIÞ
BA KI MI

· To yo ta’ ný zýn pas lan maya kar þý
ko run ma sý

· To yo ta’ ný zýn yý kan masý ve ci la -
lan ma sý

· Ýç te miz lik

To yo ta’ nýzýn pas lan maya kar þý
ko run ma sý

To y ota, u zun sü reli de tay lý araþ týr ma lar
so nu cun da ve mev cut en ileri tek no lo jiyi
kul la na rak pas lan ma nýn en gel len mesi ko -
nu sun da üze rine dü þeni yap mýþ ve size
yük sek ka li tede bir araç sun muþ tur. Bu ka -
li teyi ko ru mak si zin eli niz de dir. To yo ta’ -
nýza uy gu la ya ca ðý nýz doð ru bir ba kým,
pas lan maya kar þý uzun sü reli bir ko run -
mayý ga ran ti le ye cek tir.

A ra cý nýz da olu þa cak pas lan ma nýn en
önem li ne den le ri :

l Ara cýn al týn daki eri þil mesi zor nok ta lar -
da, buzu erit mek için yola dö kü len tuz,
pis lik ve nem bi rik me si ,

l Boya ve boya  al tý as tar da ufak çarp-
 ma lar ya da taþ ve ya ça kýl çarpmasý ne -
de niy le olu þan çi zil me veya kalk ma -
lardýr.

Be lir li zor çevre þartlarýnýn mevcut oldu-
ðu bir böl gede ya þý yor ya da ara cý nýzý be -
lir li çev re þart larý al týn da kul la ný yor sanýz
ba ký mýn önemi daha da ar ta cak týr .

l Buzu erit mek için yola dö kü len tuz ve
toz kalk ma sýný ön le yi ci kim ya sal mad -
de ler le bir lik te en düst ri yel kir len me nin
ol duðu böl ge ler de ve de niz ký yý sýn da
ha vada bu lu nan tuz pas lan mayý hýz lan -
dý rýr.

l Ha va daki yük sek nem, ö zel lik le hava sý -
cak lý ðý nýn don ma nok ta sý nýn bi raz üze -
rin de ol duðu du rum lar da önem li
bir pas lan ma ne de ni dir.

l Ara cý ný zýn bazý böl ge le rin de uzun süre
ka lan ýs lak lýk ve nem di ðer böl ge ler
kuru bile ol sa ýs lak böl ge le rin pas lan-
 ma sýna ne den ola bi lir.

l Yük sek sý cak lýk lar, iyi ha va lan dý rý la ma-
ma ne de niy le ça buk ku ru ya ma yan ký -
sým la rýn pas lan ma sýna ne den olur.

Yu ka rý daki açýk la ma lar ara cý ný zýn, ö zel lik le
de ara cýn al tý nýn müm kün ol duðu ka dar
te miz tu tul ma sý nýn ve boya ya da as ta ra
her han gi bir ha sar gel mesi du ru mun da bir 
an ev vel ta mi ri nin öne mi ni or taya ko yar.

Toyota’nýzýn paslanmaya karþý ko run -
masýna yardým etmek için:

A ra cý nýzý sýk sýk yý ka yý nýz. Ara cý nýzý sýk sýk 
yý ka mak tabi ki gö rü nüþü açý sýn dan ya pýl -
masý ge re ken bir þey dir. Ayrýca pas lan-
 mayý ön le mek için de aþa ðý daki nok ta lara
dik kat edi niz:

l Aracý nýzý ký þýn tuz dö kül müþ yol lar da
sü rü yor ya da de niz ký yý sýn da ya þý yor-
 sa nýz, pas lan mayý en dü þük se vi yede
tut mak için en az ay da bir ara cý ný -
zýn al týný yý ka yý nýz.
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l Yük sek ba sýnç lý su ya da bu har ara cýn
al týný ve ça mur luk la rý te miz le mek te et ki-
 li dir. Bü tün ça mur ve kiri gör mek zor ol -
du ðun dan bu böl ge lere özel lik le dik kat
edi niz. Ça muru ve kiri ta ma men sök me -
den sa dece ýs lat mak fay da dan çok za rar 
ge ti re cek tir. Ka pý la rýn alt etek leri, sü pür -
ge lik ve þasi ele man la rýn da tah liye de lik -
le ri bu lun mak ta dýr. Bu de lik le rin kir ile tý -
kan masý du ru mun da içe ri de bi ri ke cek
su pas lan maya ne den ola ca ðýndan
daima te miz ve açýk tu tul ma lý dýr lar.

l Kýþ bit ti ðin de ara cý ný zýn al týný iyice yý ka - 
yý nýz.

Ayrýntýlý bilgi için “To yo ta’ nýzýn yý kanmasý
ve ci la la nmasý” kýs mýna ba ký nýz.
A ra cý ný zýn boya ve trim du ru munu kont -
rol edi niz. Eðer bo yada ka zýn tý ya da çi zik -
ler gö rür se niz pas lan ma nýn baþ la ma sý ný
ön le mek için he men bu nok ta lara rö tuþ
ya pý nýz. E ðer ka zýn tý ya da çi zik me tal kýs -
ma ka dar iler le miþ se, Toyota yetkili
satýcýnýzýn servisinde onartýnýz.

A ra cý ný zýn içini kont rol edi niz. Su ve ça -
mur ta ban dö þe me si nin al týn da bi ri ke rek
pas lan maya ne den ola bi lir. Ara da bir ta -
ban dö þe me si nin al tý nýn ku ru olup ol ma dý -
ðýný kont rol edi niz. Kim yasal mad de ler, te -
miz lik mal ze me le ri, su ni güb re, tuz vs. ta -
þýr ken özel lik le dik kat edi niz. Bu tür mal ze -
me ler özel ku tu lar da ta þýn ma lý dýr. E ðer bu
madde ler ara cý nýza dö kü lür veya sý zar sa
he men o böl geyi te miz le yip su ile yý ka yý -
nýz ve ku ru tu nuz.

A ra cý nýz da pa ça lýk (ça mur tu tu cu) kul la-
 ný nýz. Eðer tuz lu ve taþ lý yol lar da se ya hat
edi yor sa nýz pa ça lýk lar ara cý nýza ila ve bir
ko ruma sað la ya cak týr. Yere müm kün ol -
du- ðu ka dar ya kýn, tam boy pa ça lýk la rýn
kul la nýl masý tav siye edi lir. Pa ça lý ðýn bað la -
na caðý kýs mýn ve kul la ný la cak bað lan tý ele -
man la rýnýn pas lan maya kar þý ko ru yucu iþ -
lem ler den ge çi ril mesi tav siye edi lir.
Toyota yetkili satýcý servisiniz, sizin
bölgenizde tavsiye ediliyorsa, size uygun
paçalýklarýn temini ve montaj konusunda
yardýmcý olmaktan mutluluk duyacaktýr.

A ra cý nýzý ru tu bet li, kötü ha va lan dý rý lan
bir ga raj da park et me yi niz. Eðer ara cý nýzý
ga raj da yý kar ya da ara cý nýzý üze ri kar lý ya
da ýs lak bir þe kil de ga ra jý nýza so kar sanýz,
ga ra jý nýz pas lan ma ya ne den ola bi le cek ka -
dar ru tu bet li bir hale ge le bi lir. Ga ra jý nýz
ýsý tý lý yor ol sa bile iyi bir ha va lan dýr ma yok -
sa ýs lak bir araç pas la na bi lir.

TO YO TA’ ný zýn yý kan masý ve
cila lan ma sý

Toyota’nýzýn yýkanmasý.

Aracýnýzý düzenli olarak yýkayýp koruyu-
nuz.

Aþaðýdaki sýralanan durumlar boyada ku-
sura veya gövdede ve parçalarda koroz-
yona neden olabilir. Aracýnýzý mümkün
olan en kýsa sürede yýkayýnýz.

l Deniz kýyýsýnda aracýnýzý kullanýrken

l Buz çözücü madde atýlmýþ yollarda
aracýnýzý kullanýrken

l Aracýnýz zifte girdiðinde, aðaç reçinesi,
kuþ pisliði ve böcek ölüleri bulaþtýðýnda

l Aþýrý dumanlý, tozlu, demir tozlu ve
kimyasal maddelerle kaplý alanlarda
aracýnýzý kullanýrken

l Olaðanüstü tozlu çamurlu ortamda
aracýnýz bulunmuþsa

Toyota’nýzýn el ile yýkanmasý

Gölgede yýkayýnýz ve aracýnýzýn gövdesi-
nin, dokunulmayacak kadar sýcak olma-
masýna dikkat ediniz.
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Tabanýn altýný ya da þasiyi temizlerken
ellerinizi yaralamamaya dikkat ediniz.



1. Bir hortumla gevþek kirleri akýtýnýz.
Aracýn altýndaki ya da çamurluk için-
deki her türlü çamur ve yol tuzunu gi-
deriniz. 

2. Ara cý nýzý üreticisinin talimatlarý doð-
rultusunda su ile karýþtýrdýðýnýz yumu-
þak bir oto sabunu ile yýkayýnýz. Yu-
muþak, pamuklu bir bez kullanýnýz ve
sýk sýk suya batýrarak sürekli ýslak tutu-
nuz. Kazýmayýnýz, sabun ve suyun kiri
sökmesine izin veriniz.

Plastik jant kapaklarý: Organik temizleyi-
ciler plastik malzemelere zarar verebilir.
Eðer bu tür organik temizleyiciler plastik
jant kapaklarýna sýçrarsa hasar görüp
görmediðini kontrol ediniz.

Alüminyum jantlar: Yalnýzca yumuþak
sabun veya nötr deterjan kullanýnýz. 

Plastik tamponlar: Dikkatle yýkayýnýz. Aþýn- 
dýrýcý maddelerle ovalamayýnýz. Tam pon-
larýn yüzeyleri yumuþaktýr.

Yol zifti bulaþýðý: Terebentin ya da boyalý
yüzeylere uygun temizlik malzemeleri kul-
lanýnýz.

3. Ara cý nýzý iyice du ru la yý nýz. E ðer ara cý ný -
zýn üze rin de sa bun ka lýr ve ku rur sa yü -
zey de çiz gi ler oluþ tu rur. Sý cak ha vada
he men ku ruma ola ca ðýn dan ara cý nýzý
bö lüm bö lüm yý ka yýp du ru la yý nýz.

4. Ara cý nýzý nem li gü deri veya yu mu þak
bir hav lu ile ku ru la yý nýz. Ku ru la ma nýn
esas amacý yü zey deki faz la suyu alýp
le ke siz ola rak ha va ile ku ru mayý sað la -
mak týr. Bu yüz den faz la bas tý ra rak ku -
ru la ma ný za ge rek yok tur.

Otomatik makinede yýkama

Aracýnýzý, otomatik makinede de yýkatabi-
lirsiniz, ancak bazý tip fýrçalar, filtreden ge- 
çirilmemiþ su ya da yýkama iþleminin ken-
disinin, aracýnýzýn boyasýný çizebileceðini
unutmayýnýz. Çizikler, boyanýn dayanýklý-
lýðýný ve özellikle koyu renkli araçlarda par- 
laklýðý bozar. Otomatik yýkama iþletmecisi- 
nin, bu iþlemin aracýnýzýn boyasý için uy-
gun olup olmadýðýný size söyleyebilmesi
gerekir.

Toyota’nýzýn cilalanmasý

To yo ta’ ný zýn ori ji nal gö rü nü þünü ko ru -
mak için ci la la ma ve par lat ma ya pýl masý
tav siye edi lir.

Aracýnýzý ayda bir veya suyla yýkadýktan
sonra su araç üzerinde gölcükler þeklinde
kalýyorsa cilalayýnýz.

1. Te miz leme özel liði olan cila kul lan sa nýz 
bile ci la la ma dan ön ce mut laka ara cý nýzý 
yý ka yýp ku ru tu nuz.

2. Ýyi ka lite par la týcý ve cila kul la ný nýz. E -
ðer bo ya nýz çok es ki miþ se, önce a raç
te miz le yi ci par la tý cý kul lan ýnýz son ra ay -
rýca cila ya pý nýz. Ü re ti ci nin ta li mat ve
uya rý la rýný ta kip edi niz. Kro maj lý ký sým -
larý da ci la la yýp par lat mayý unut ma yý -
nýz.

3. Eðer su yü zey de dam la cýk lar de ðil de
ufak göl cük ler bi çi min de ka lý yor sa ara -
cý nýzý ye ni den ci la la yý nýz.
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UYARI

Benzin ve zehirli olabilecek, hasar vere-
bilecek güçlü çözücüler kullanmayýnýz.

UYARI

Toyotanýzý bir otomatik yýkama maki-
nesine sokarken anteninizin hasar
görmemesi için kapalý ya da sökülmüþ 
olduðundan emin olunuz.

Hasarlý jant kapaklarýný kullanmayýnýz.
Araç hareket halindeyken fýrlayarak bir 
kazaya yol açabilir.



Rötuþ boyasý

Kü çük boya kalk ma larý veya çi zik leri ka -
pat mak için rö tuþ bo yasý kul la ný la bi lir.

Bo yayý ha sar mey dana ge lir gel mez ya da
pas lan ma baþ la ma dan ön ce uy gu la yý nýz.
Ýyi bir so nuç al mak için in ce bir re sim fýr -
ça sý kul la ný nýz ve bo yayý iyi ka rýþ tý rý nýz. Rö -
tuþ ya pý la cak böl ge nin te miz ve kuru ol du -
ðun dan emin olu nuz. Bo ya nýn rö tuþ boya- 
sý ol du ðu nun an la þýl ma ma sý için sa dece
ufak nok ta lara uy gu la yý nýz. Rö tuþ bo yayý
müm kün ol du ðu ka dar az ve çi zik ya da
ha sar lý böl ge nin dý þýna çýk ma dan kul la ný -
nýz.

Ýç temizlik

Vinleks iç döþemeler

Vinleks iç döþemeler yumuþak sabun ve
su ile kolaylýkla temizlenebilir.

Ýlk önce döþeme üzerindeki gevþek kiri
elektrik süpürgesi ile alýnýz. Daha sonra
sünger ya da yumuþak bir bez kullanarak
sabunlu suyu vinil döþemeye sürünüz.
Döþemenin sabunlu suyu emip kiri yumu-
þatmasý için birkaç dakika bekledikten
sonra kiri temizleyiniz ve nemli bir bez ile
sabunu siliniz. Eðer kir tamamen çýkmazsa 
ayný iþlemi tekrarlayýnýz. Köpüren tip vinil
temizleyiciler de piyasada bulunmaktadýr
ve iyi sonuç vermektedirler. Üreticinin
talimatlarýna göre kullanýnýz.
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· Yan hava yastýklý araçlar: 
Yer döþemesine su sýçratmamaya
veya sývý dökmemeye dikkat ediniz.
Bunlar yan hava yastýklarýnýn doðru
çalýþmasýný önleyebilir ve ciddi yara-
lanmalarla sonuçlanabilir.

· Aracýnýzýn iç tabanýný su ile yýkamayý-
nýz ve içini ya da dýþýný yýkarken iç ta-
bana su gelmesini önleyiniz. Taban
döþemesi (veya paspas) üstündeki ya 
da altýndaki radyo donanýmý ya da
diðer elektrikli donaným su alabilir ve
arýza yapabilir; ayrýca gövdenin pas-
lanmasýna sebep olabilir.

UYARI

Ýç döþemeler için çözücü, tiner, benzin 
ve cam temizleyici kullanmayýnýz.

UYARI

Aracýnýz yeniden boyanacaksa ve yük-
sek ýsýlý boya-cila fýrýnýna girecekse,
plastik tamponlarý sökünüz. Yüksek ýsý 
tamponlara zarar verebilir.



Halýlar

Ha lý larý te miz le mek için ka li teli, kö pü ren
tip halý þam pu a ný kul la ný nýz.

Temizliðe müm kün ol duðu ka dar çok kiri
elekt rik sü pür gesi ile te miz le ye rek baþ la yý -
nýz. Çe þit li tip kö pük lü te miz le yi ci ler pi ya -
sa da satýl mak ta dýr. Bazý tip ler ae ro sol ku -
tu lar da, ba zý larý da su ile ka rýþ tý rýl dý ðýn da
kö pü re cek þe kil de toz ya da sývý ola rak pa -
zar lan mak ta dýr. Ha lý la rý te miz le mek için
kö püðü sün ger ya da fýr ça ile uy gu la yý nýz.
Ke si þen da i re ler bi çi min de ovalaya rak si li -
niz. Ha lýyý su ile ýs lat ma yý nýz. En iyi so nuç
ha lýyý müm kün ol duðu ka dar kuru tu ta rak
el de edi lir. Þam pu a nýn kul la ný lýþý ile il gili
ta li mat larý oku yu nuz ve tam ola rak uy gu la -
yý nýz.

Emniyet kemerleri

Em ni yet ke mer leri yu mu þak sa bun ve su
ile ya da ýlýk su ile te miz le ne bi lir.
Te miz lik için bez ya da sün ger kul la ný nýz.
Te miz ler ken ke mer ler de yýp ran ma, ke sil -
me ya da aþýn ma olup ol ma dý ðýný kont rol
edi niz.

Camlar

Pen cere cam larý, ev tipi her han gi bir cam 
te miz le yi ci si ile te miz le ne bi lir.

Klima kontrol paneli, radyo-teyp göster-
ge paneli, konsol paneli ve elektrik
düðmelerinde temizlik için yumuþak
nemli bir bez kullanýnýz.

Yumuþak temiz bir bezi nor mal ya da ýlýk
suya bastýrarak kirli yerleri hafifçe siliniz.

Eðer To yo ta’ ný zýn te miz len mesi hak kýnda 
her han gi bir so ru nuz var sa, Toyota yet -
kili satýcý servisleri size bu ko nuda bil gi
ver mek ten mut lu ola cak lar dýr.
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UYARI

u Çözücüler, gazyaðý, alkol, benzin
gibi organik maddeler ya da al kali
ve asidik çözeltiler kullanmayýnýz.
Bu gibi maddeler, renk atmasýna,
lekelenmeye ya da yüzeyin tabaka
tabaka soyulmasýna sebep olabilir-
ler.

u Temizleyiciler ya da cila maddesi
kullanýrsanýz, yukarýda belirtilen
maddeleri ihtiva etmediklerinden
emin olunuz.

u Araç içinde sývý koku vericiler kulla- 
nýrsanýz, sývýnýn araç içi yüzeylere
dökülmemesine dikkat ediniz. Yu-
karýda belirtilen maddeleri ihtiva
edebilirler. Döküldüðü takdirde,
yukarýda belirtildiði þekilde hemen
temizleyiniz.

UYARI

u Çamaþýr suyu ya da boya maddeleri 
kullanmayýnýz, bu gibi maddeler ke- 
merleri zayýflatabilir.

u Kuruyuncaya kadar emniyet kemer- 
lerini kullanmayýnýz.

UYARI

Arka camý içeriden temizlerken, ýsýtýcý
rezistansýn tellerine zarar vermemeye
özen gösteriniz.
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6. Bö lüm
BA KIM
GE REK SÝNÝ M LE RÝ

· Ba kým la il gili ge nel bil gi ler

· Ara cý ný zýn  ona rýma  ih ti yacý
var mý?

· To y ota ba kým prog ra mý

Ba kým la il gili ge nel bil gi ler

Dü zen li ba kým te mel ge rek sinimdir.

Yeni To yo ta’ nýzý ko ru mak için ta kip eden
say fa lar da ki ba kým prog ra mýna göre baký-
mýný yap týr ma nýzý önem le tav siye ede riz.
Dü zen li ba ký mýn aþa ðý daki ko nu lar da bü -
yük fay dasý ola cak týr:

l Ýyi ya kýt eko no mi si

l Uzun araç öm rü

l Sü rüþ zev ki

l Em ni yet

l Gü ve ni lir lik

l Ga ran ti kap sa mýna gir mek

l Ya sal dü zen le me lere uy gun luk

To yo ta’ nýz iyi sü rüþ eko no misi sað la ya cak 
ve ba ký mý ucuza ge le cek þe kil de ta sar lan -
mýþ týr. Es ki den is te ni len bir çok ba kým ge -
rek sin im leri ya ar týk is ten me mek te ya da
daha uzun ara lýk lar la ye ri ne ge ti ril mek te -
dir. A ra cý nýz dan mak si mum verimi al mak
için ba kým prog ra mý na uyu nuz.

Ser vis için ne reye git meli ?

Ser vis için ara cý nýzý Toyota yet kili satýcý
servisinize gö tür me nizi þiddetle tav siye
ede riz

To y o ta tek nis yen leri iyi eði tim gör müþ uz -
man lar dýr. Ayrýca Tek nik Bül ten ler ve ser-
vis yayýnlarý aracýlýðýyla en son servis
bilgilerini alýrlar ve Toyota servis eðitim
programlarýyla bilgilerini geniþletirler. 

To yo ta’ yý si zin ara cý nýz da de ðil daha önce - 
den eði tim le ri sý ra sýn da ta ný mýþ bulun-
maktadýrlar. Bu size de en iyi yol gibi gö-
zükmüyor mu?

Toyota yet kili satýcý servisiniz, ö zel Toy ota 
ta kým la rý ve di ðer ser vis ekip man larý için
bü yük bir ya tý rým yap mýþ týr. Bu, ona rým la -
rýn daha iyi ve da ha ucuza ya pýl ma sýný
kolaylaþtýrýr. Toyota yet kili satýcý ser vi si niz
ara cý ný zýn bü tün prog ram lý ba kým la rýný gü -
ve ni lir, ekonomik ve servis garantisi
kapsamýna girecek þe kilde ya pa cak týr.
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KALÝTELÝ SERVÝS

ORÝJÝNAL YEDEK PARÇA



A raç ba ký mýný ken di niz yap mak is ter se -
niz.

Eðer bi raz me ka nik beceriniz ve te mel bir -
kaç ta ký mý nýz var sa ba kým iþ lem le ri nin bir -
ço ðunu ken di niz ya pa bi lir si niz. Bu iþ lem -
ler ba kým prog ra mýn da iþa ret len miþ tir ve
bun la rýn ya pýl masý ile il gi li ba sit ta li mat lar
7. bö lüm de ve ril miþ tir. Yal nýz unut ma yý nýz 
ki ba zý iþ lem ler için özel ta kým ve ye te -
neðe ih ti yaç var dýr.
Bu tür iþ lem ler en iyi þekilde sadece kali -
fiye bir tek nis yen ta ra fýn dan ya pý lýr. Ken di
ba ký mý nýzý ya pa bi le cek ka dar de ne yim li bir 
kiþi ol sa nýz bile ara cý ný zýn ba kým larý nýn
Toyota yet kili satýcý servisinizce ya pýl ma -
sýný tav siye ede riz. Ayrýca Toyota yet kili
satýcý servisinizde ya pý lan her iþ le min kay -
dý tu tu la caðý için ga ran ti du ru mun da bu
ka yýt lara da ný þý la cak týr.

Bakým programýndaki servis aralýklarýný,
kilo metre ya da tarih deðerlerinden han-
gisi önce gelirse ona göre belirleyiniz.

Lastik hortumlar (fren, yakýt ve kalorifer
sisteminde kullanýlanlar) Toy ota bakým
programýna göre bir Toy ota teknisyeni
tarafýndan kontrol edilmelidir.

Hortumlar özel olarak dikkat gerektiren
önemli bakým unsurlarýdýr. Bozulmuþ veya 
hasarlanmýþ hortumlar hemen deðiþtiril-
melidir. Hortumlarda zaman içerisinde
çatlama, balon yapma gibi problemler
ortaya çýkabilir.

Ara cý ný zýn ona rýma ih ti yacý var
mý?

Ara cý ný zýn per for man sýn daki de ði þik likler,
nor mal ol ma yan ses ler ya da göz le gö rü -
len prob lem ler gibi ser vis ge rek si ni mini
iþa ret eden du rum lara kar þý da ima dik kat li
olu nuz. A ra cý ný zýn ser vise ih ti ya cý ol du ðu-
nu gös te ren bazý önem li ipuç larý aþa -
ðýda ve ril miþ tir:

l Mo to ru nu zun tek le mesi, yýðýlmasý ve-
ya vu run tu yap ma sý

l Fark edi le bi lir de re cede güç kay bý

l Mo to ru nuz dan ge len anor mal ses ler

l Ara cý ný zýn al týn daki sý zýn tý lar (kullaným-
dan sonra klimadan yoðunlaþmýþ
suyun damlamasý normaldir)

l Eg zoz se sin deki de ði þik lik ler (Bu durum 
teh li keli oran da kar bon mo nok sit ka ça -
ðý nýn be lir tisi ola bi lir, a ra cý nýzý cam larý
açýk halde sü rü nüz ve va kit kay bet me -
den eg zoz sis te mini kont rol et ti ri niz.)

l Pat lak gö rü nüm lü las tik ler, dö nüþ ler de
du yu lan aþýrý las tik se si, düz gün ol ma-
 yan las tik aþýn ma sý

l Düz bir yol da ara cýn bir ta rafa çek me si

l Süs pan si yon sis te min den ge len anor -
mal ses ler
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l Fren leme et ki si nin azal masý, fren veya
deb ri yaj pe da lýn da yu mu þa ma,  pe da lýn
ne re dey se ta bana deð mesi, f ren leme
ya par ken ara cýn bir ta rafa çek me si

l Mo tor sý cak lý ðý nýn sü rek li nor ma lin üze -
rin de ol ma sý

Eðer bu du rum lar dan her han gi  bi risi ara -
cý nýz da or taya çý kar sa en kýsa za man da
Toyota yet kili satýcý servisinize gi di niz.
Muh te me len ba kým veya ona rým ge rek -
mek tedir.

TO YOTA ba kým prog ra mý—

Ba kým prog ra mýn daki ser vis ara lýk la rýný,
ki lo met re sa yacý ya da ta rih de ðer le rin -
den han gisi ön ce ge lir se ona göre be lir le -
yi niz.

Bu ki ta býn 7. bö lü mün de na sýl ya pý la caðý
an la tý lan, ken di ni zin ya pa bi le ceði tür den
ba kým lar, ba kým prog ra mýn da yýl dýz (*)
iþa reti ile gös te ril miþ tir.

Yýl dýz ile iþa ret li iþ lem lere ba ka rak han gi
iþ lem le ri ken di ni zin ya pa bi le ce ðini ko lay ca 
gö re bi lir si niz. Ta mam la nan iþ lem le ri iþa -
ret le meyi unut ma yý nýz. Eðer ba ký mýn, ö zel 
be ceri ve ta kým ge rek ti ren bö lüm le rini
Toyota Yet kili Satýcýsýnda ta mam lat mak is -
terseniz, ser vi sin o ana ka dar ya pý lan iþ -
lem leri bil mesi ge rek mek te dir.

Ba kým prog ra mýn da gös te ri len son ba -
kým dan son ra ya pýl masý ge re ken ba kým -
lar, ay ný za man sü reç le riy le tek rar lan ma -
lý dýr.

Ýncelenmesi periyodik bakým fiyatýna dahil 
olan “Ý” ile iþaretli bakým iþlemlerinde,
inceleme sonucunda ortaya çýkan deðiþtir- 
me/ayarlama iþlemlerinin ilave bir iþçilik
gerektirmesi durumunda bu iþler için
ayrýca ücret alýnacaktýr.

Ba kým za man ara lýk la rýný ba kým prog ra -
mýn dan bulabi lir si niz.

Lastik hortumlar, (fren, yakýt, klima ve
kalorifer sisteminde kullanýlanlar) TOYO-
TA bakým programýna göre bir Toy ota
Teknisyeni tarafýndan kontrol edilme-
lidir.

Hortumlar özel dikkat gerektiren önemli
bakým noktalarýdýr. Bozulmuþ veya hasar-
lanmýþ hortumlar hemen deðiþtirilmeli-
dir. Hortumlarda zaman içerisinde çatla-
ma, balon yapma gibi problemler ortaya
çýkabilir.
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Aracýnýzý kontrol ettirmeden kullanma- 
yýnýz. Önemli araç hasarlarýna ya da
bedensel yaralanmalara neden olabi-
lirsiniz.



-Bakým programý gereksinimleri

Toyota’nýz nor mal bakým programýna göre 
servis almaya ihtiyaç duyar. (Bakým prog-
ramýna bakýnýz.)

Toyotanýzý aþaðýdaki özel çalýþma þartla-
rýndan bir veya daha fazlasýnda kullanýr-
sanýz, bazý bakým programý konularý daha
sýk servis almaya ihtiyaç duyar. Eðer
aracýnýzý aþaðýdaki özel þartlarda kullaný-
yorsanýz, hangi bakým programlarýna ve
ne sýklýkta servis almaya ihtiyacý olduðunu 
öðrenmek için Toyota yetkili satýcý ser-
visine baþvurabilirsiniz.

1. Tozlu, bozuk, çamurlu, karlý veya tuz
atýlmýþ yollarda gitmek.

2. Römork çekmek veya araç üzerinde
sürekli yük taþýmak.

3. 8 km. den az kýsa yolculuklar yapmak
ve hava sýcaklýðýnýn donma noktasýnýn
altýnda olduðu durumlar.

4. Uzun süre rölantide çalýþtýrmak
ve/veya polis arabasý, taksiler gibi uzun 
mesafeyi düþük hýzda gitmek.

5. 2 saatten daha fazla sürekli yüksek
hýzda sürmek. (aracýn maksimum hýzý-
nýn %80 veya daha fazlasýyla)

6. Yol dýþý arazide (off-road) araç kullan-
mak.
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-Bakým Programý

Bakým iþlemleri: Ý=Ýnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz, deðiþtiriniz veya ayarlayýnýz.

D=Deðiþtiriniz.   S=Sýkýþtýrýnýz      (*)= Kendinizin yapabileceði türden bakýmlar.

SERVÝS ARALIKLARI:
(Kilo metre veya ay,
hangisi önce gelirse)  

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

ANA MOTOR ELEMANLARI

1. Supap boþluklarý (Not 1’e bakýnýz). . . . . . i:24 i - i -i i - i - i - i - i - i - i

2. V kayýþlarý . . . . . . . . . . . . . . i:24 - - i - i - i - i - i - i - i - i

3. Mo tor yaðý (*)
(API: SH, SJ sýnýfý veya ILSAC) . . . . . . D:12 i D D D D D D D D D D D D D D D D

4. Mo tor yað filtresi (*) . . . . . . . . . D:12 - D D D D D D D D D D D D D D D D

5. Radyatör ve kalorifer sistemi, hortum
ve baðlantýlarý (Not 2’ye bakýnýz.) . . . . . i:24 - - - - i - - - i - i - i - i - i

6. Mo tor soðutma suyu (*) (Not 3’e bakýnýz) . . i:12,D:24 i i i i D i i i D i i i D i i i D

7. Egzoz boru ve baðlantýlarý . . . . . . . . i:12 i i i i i i i i i i i i i i i i i

8. Yað ve su kaçaklarý . . . . . . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

9. Yað soðutucusu hortumlarý (Not 2’ye bakýnýz) . i:24 - - - - i - - - i - i - i - i - i

ATEÞLEME SÝSTEMÝ

10. Bujiler (*) . . . . . . . . . . . . . D:48 - - - - D - - - D - - - D - - - D

11. Akü baðlantýlarý ve elektrolit seviyesi . . . . i:12 i i i i i i i i i i i i i i i i i

Not: 1. Supap boþluðunu, supap sesini ve mo tor titreþimini inceleyerek kontrol ediniz, gerekiyorsa ayarlayýnýz.     
2. 80.000 km. veya 48 aydan sonra, her 20.000 km’de veya 12 ayda bir kontrol edilir.
3. “Toy ota Long Life Cool ant” ya da eþdeðerini kullanýnýz.

x 1000km
Aylar
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-Bakým Programý

Bakým iþlemleri: Ý=Ýnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz, deðiþtiriniz veya ayarlayýnýz.

D=Deðiþtiriniz.   S= Sýkýþtýrýnýz    (*)= Kendinizin yapabileceði türden bakýmlar

SERVÝS ARALIKLARI:
(Kilo metre veya ay,
hangisi önce gelirse)  

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

YAKIT ve EMÝSYON KONTROL SÝSTEMÝ

12. Yakýt filtresi (Depo içindekide dahil) . . . . D:96 - - - - - - - - D - - - - - - - D

13. Hava filtre elemaný (*) . . . . . . . . . i:12,D:48 - i i i D i i i D i i i D i i i D

14. Yakýt depo kapaðý, yakýt hatlarý, baðlantýlar ve
yakýt buharlaþma kontrol supapý
(Not 2’ye bakýnýz.) (*) . . . . . . . . . i:24 i - - - i - - - i - i - i - i - i

15. PCV valfi, havalandýrma hortum ve baðlantýlarý i:12 - - i - i - i - i - i - i - i - i

16. Karbon filtresi . . . . . . . . . . . . i:24 - - - - i - - - i - - - i - - - i

ÞASÝ VE KAPORTA

17. Debriyaj pedal boþluðu (*) . . . . . . . i - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Fren pedalý boþluðu ve el freni (*) . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

19. Kampanalý frenler (Ba la ta ve kampanalar) . . i:6 - i i i i i i i i i i i i i i i i

20. Disk frenler (Ba la ta ve diskler) . . . . . . i:6 - i i i i i i i i i i i i i i i i

21. Fren hidroliði (*) . . . . . . . . . . . i:6,D:24 i i i i D i i i D i i i D i i i D

22. Debriyaj hidroliði seviyesi (*) . . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

23. Fren hattý boru ve baðlantýlarý . . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

24. Hidrolik direksiyon yað seviyesi . . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

25. Cam yýkama suyu seviyesi. . . . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

Not: 2. 80,000 km. veya 48 aydan sonra, her 20,000 km.’de veya 12 ayda bir kontrol edilir.

Aylar
x 1000km
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-Bakým Programý

Bakým iþlemleri: Ý=Ýnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz ya da deðiþtiriniz.

D=Deðiþtiriniz.   S=Sýkýþtýrýnýz     (*)= Kendinizin yapabileceði türden bakýmlar

SERVÝS ARALIKLARI:
(Kilo metre veya ay,
hangisi önce gelirse)  

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

26. Direksiyon kutusu ve baðlantýlarý . . . . . i:3 - i i i i i i i i i i i i i i i i

27. Hava Yastýðý ve aktif gergili emniyet
kemerleri . . . . . . . . . . . . . .       (Ýlkini 10. yýl sonunda, sonrasýnda her 2 yýlda bir kontrol ediniz)

28. Tahrik þaftý toz körükleri . . . . . . . . i:12 - i i i i i i i i i i i i i i i i

29. Rotiller, rotbaþlarý ve körükleri . . . . . . i:12 - i i i i i i i i i i i i i i i i

30. Otomatik þanzýman yaðý (*) . . . . . . . i:12,D:36 i - i - i - D - i - i - D - i - i

31. Düz þanzýman yaðý (*) . . . . . . . . . i:48 - - - - i - - - D - - - i - - - D

32. Ön ve arka süspansiyonlar . . . . . . . i:12 - i i i i i i i i i i i i i i i i

33. Þasi ve gövde üzerindeki cývata ve somunlar S:12 S S S S S S S S S S S S S S S S S

34. Lastikler ve lastik basýnçlarý . . . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

35. Tüm ýþýklar, (gösterge paneli, iç aydýnlatma ve
bagaj lambasý dahil) silecek ve su püskürtü-
cüleri, cam yýkama suyu seviyesi, korna . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

36. Polen filtresi . . . . . . . . . . . . . i:12,D:24 - i D i D i D i D i D i D i D i D

37. Klima gazý kontrolü (gözle kabarcýk kontrolü) . i:12 i - i - i - i - i - i - i - i - i

x 1000km

Aylar
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7. Bö lüm
KEN DÝ NÝ ZÝN
YA PA BÝ LE CEÐÝ
BA KIM LAR

Kýsým 7- 1
Gi riþ

· Mo tor kom par tý ma nýna ge nel
ba kýþ

· Si gor talarýn yer le ri

· Ba kýmý ken di niz ya par ken
dik kat etmeniz gereken noktalar
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Motor kompartýmanýna genel bakýþ

1. Ön cam yýkama suyu deposu

2. Mo tor yaðý seviyesi ölçme çubuðu

3. Mo tor yaðý doldurma kapaðý

4. Sigorta kutusu

5. Akü

6. Mo tor soðutma suyu deposu

7. Elektrikli soðutma fanlarý
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Sigor talarýn yer le ri
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Yedek
sigortalar



Ba kýmý ken di niz ya par ken dik kat 
etmeniz gereken nok ta lar

E ðer ba ký mý nýzý ken di niz ya pa cak sa nýz,
bu bö lüm de ve ri len yön tem leri ta kip et ti -
ði niz den emin olu nuz.

Uy gun ol ma yan ya da ek sik ya pýl mýþ ba ký -
mýn araçta ça lýþ ma prob lem le ri ya ra ta bi le -
ce ðini unut ma yý nýz.

Bu ký sým araç sa hi bi nin ya pa bi le ceði ba sit
ba kým lar hak kýn da bil gi ver mek te dir. Ay -
rýca 6. bö lümde açýk lan dýðý gibi bu ba sit
ba kým lar dý þýn da an cak ka li fiye tek nis yen -
le rin özel ta kým lar kul la na rak ya pa bi le ce ði
tür den ba kým lar da ol du ðunu unut ma yý -
nýz.

Kaza so nucu ya ra lan ma larý ön le mek için
ça lý þýr ken dik kat li olu nuz. Aþaðýda uyul-
masý zorunlu önlemler yer almaktadýr.
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· Mo tor çalýþýrken ellerinizi, elbiseleri-
niz ve takýmlarý, fan ve mo tor kayýþ-
larý gibi hareket eden parçalardan
uzak tutunuz. (Yüzüðünüzü, saatinizi 
ve kravatýnýzý çýkarmanýz tavsiye edi- 
lir.)

· Sürüþten hemen sonra radyatör ve
egzoz manifoldu, hidrolik direksiyon
yað deposu ve buji toz lastikleri, vs.
sýcak olacaktýr. Bu yüzden bu bölge-
lere dokunmamaya dikkat ediniz.
Ayrýca yað, sývýlar ve bujilerin de sý-
cak olabileceðini unutmayýnýz.

· Eðer mo tor sýcaksa, kendinizi yak-
mamanýz için radyatör kapaðýný aç-
mayýnýz ya da tahliye tapalarýný gev-
þetmeyiniz.

· Yakýt ya da akü etrafýnda sigara iç-
meyiniz, ateþ yakmayýnýz. Yakýt ve
akü sývýsýnýn buharý yanýcýdýr.

· Akü üzerinde çalýþýrken çok dikkatli
olunuz. Akü sývýsý zehirli ve pas yapý- 
cý bir madde olan sülfürik asit içer-
mektedir.

· Aracýnýz sadece kriko ile desteklen-
miþken altýna girmeyiniz. Aracýnýzý
çelik sehpa ya da saðlam desteklerle
besleyiniz.

· Radyatör panjuru, klima faný dav-
lumbazý ya da mo tor yakýnýnda çalý-
þýrken kontaðýn kapalý olduðundan
emin olunuz. Kontak açýkken, eðer
mo tor soðutma suyu sýcaklýðý yük-
sekse radyatör faný veya klima
açýksa klima faný otomatik olarak
devreye girer.

· Aracýnýzýn altýnda ya da üstünde ça-
lýþýrken düþebilecek veya fýrlayabi-
lecek parçalarýn bulunduðu yerlerde
koruyucu gözlük kullanýnýz.

· Kullanýlmýþ mo tor yaðý iltihaplanma
ve cilt kanseri gibi cilt bozukluklarýna 
yol açabilen potansiyel zararlý mad-
deler içerdiðinden bu yað ile uzun
süreli ve sýk tekrarlanan temasta
bulunulmamasýna dikkat gösterilme- 
lidir. Kullanýlmýþ mo tor yaðýný cildi-
nizden temizlemek için sabun ve
suyla iyice yýkayýnýz.

· Kullanýlmýþ mo tor yaðýný çocuklarýn
ulaþabileceði bir yere býrakmayýnýz.
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UYARI

u Akü ve ateþleme kablolarýnda yük-
sek akým veya voltaj bulunduðunu
unutmayýnýz. Kaza ile kýsa devreye
neden olabilirsiniz.

u Radyatöre yalnýzca damýtýlmýþ ya
da distilasyondan geçirilmiþ saf su
ilave ediniz. Eðer soðutma suyunu
dökecek olursanýz, dökülen kýsým-
larýn ya da boyanýn zarar görmeme- 
si için su ile yýkayýnýz.

u Buji deliklerinden kir ya da baþka
hiç bir þeyi motorun içine düþürüp
kaçýrmayýnýz.

u Bujinin þasi elektrodunu merkez
elektroduna doðru eðmeyiniz.

u Yalnýzca belirtilen tipte buji kulla-
nýnýz. Farklý tipte buji kullanýlmasý
motora zarar verebileceði gibi, mo-
torun performansýnýn düþmesine ya 
da radyoda parazite sebep olacak-
týr.

· Kullanýlmýþ yað ve filtreyi uygun,
emin bir þekilde ortadan kaldýrýnýz.
Bu maddeleri ev artýðý çöplere, ka-
nalizasyona ve yere dökmeyiniz. Geri 
kazaným ve kullanýlmýþ malzemenin
ortadan kaldýrýlmasý konusunda bilgi
almak için Toyota yetkili satýcýnýza
baþvurunuz.

· Fren ve hidrolik debriyaj sývýsý depo-
larýný doldururken dikkatli olunuz.
Çünkü bu sývý gözlerinize ve boyalý
yüzeylere zarar verebilir. Gözünüze
bu sývý kaçarsa, temiz su çarparak yý- 
kayýnýz.

u Otomatik þanzýman ve hidrolik di-
reksiyon yaðlarýný fazla doldurma-
yýn zira otomatik þanzýman ve hid-
rolik direksiyon zarar görebilir.

u Eðer hidrolik sývýsýný dökecek olur-
sanýz, dökülen kýsýmlarýn ya da
boyanýn zarar görmemesi için su ile 
yýkayýnýz.

u Hava filtresi elemaný sökük vazi-
yette motoru çalýþtýrmayýnýz. Aksi
taktirde motorda aþýrý bir aþýnmaya
sebep olabilirsiniz. Ayrýca ters ateþ- 
leme sonucu motorda yangýn çýka-
bilir.

u Cam yüzeyini cam sileceðin metal
kýsýmlarýyla çizmemeye dikkat edi-
niz.

u Mo tor kaputunu kapatmadan önce
içeride takým, bez, vs. gibi malze-
meleri unutmadýðýnýzdan emin olu-
nuz.
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7. Bö lüm
KEN DÝ NÝ ZÝN
YA PA BÝ LE CEÐÝ
BA KIM LAR

Kýsým 7- 2
Mo tor ve Þa si

· Mo tor yaðý se vi ye si nin kont ro lü

· Mo tor so ðut ma suyu sýcaklýðý
se viyesinin kont ro lü

· Polen filtresinin kontrolü ve
deðiþtirilmesi

· Lastik basýnçlarýnýn kontrolü

· Lastiklerin kontrolü ve deðiþti-
rilmesi

· Lastiklerin yerlerinin deðiþtiril-
mesi

· Kar lastiði ve zincir takýlmasý

· Jantlarýn deðiþtirilmesi

· Alüminyum jantlarla ilgili uyarý-
lar

Mo tor yaðý se vi ye si nin kont ro lü

TOY OTA, motorunuzun yað seviyesini
her benzin alýþta kontrol etmenizi öner-
mektedir. Mo tor sý cak durumda ve ça lýþ -
mýyor iken seviye çu buðu ile yað se viye -
sini kont rol edi niz.

1. Doð ru bir okuma yapabilmek için araç
düz bir ze min de park et miþ ol ma lý dýr.
Mo toru stop ettikten son ra bir kaç da -
kika bek le ye rek ya ðýn kar tere sü zül me -
sine izin ve ri niz.

2. Yað se viye çu bu ðunu çe kip bir bez ile
si li niz.

3. Çu buðu tek rar ye rine tam ola rak otur -
tu nuz. Çu buk ye ri ne tam otur maz sa se -
vi yeyi yan lýþ gös te recektir.

4. Çu buðu çe kip uç taki yað se vi ye sini
kont rol edi niz. E ðer yað “L-DÜÞÜK” ve
“F-DOLU” iþa ret leri ara sýn day sa se viye
nor mal dir.

E ðer yað se vi yesi “L-Düþük” iþa re ti nin al -
týn day sa, ay ný tip yað dan ilave edi niz.

Mo tor yaðý dol dur ma ka pa ðýný açýp çý kar-
 tý nýz ve se viye çu bu ðun dan kont rol ede rek 
azar azar yað ilave edi niz. Yað doðru
seviyeye geldiðinde, yað doldurma kapa-
ðýný yerine takarak elinizle sýkýnýz.

“L” ve “F” seviyeleri arasýndaki yaklaþýk
yað miktarý:

1.3 litre
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Düþük seviye çizgisi
Dolu seviye
çizgisi

Yað ilave
edin

Seviye 
normal

Çok dolu

UYARI

u Motora zarar verebileceðinden,
gereðinden fazla yað koymayýnýz.

u Yað ilave ettikten sonra, tekrar yað
seviyesini kontrol ediniz.

Sýcak egzoz manifolduna dokunmayý-
nýz.



Mo tor yaðý se çimi

Çok sýnýflý API SH, SJ veya daha iyisi
standartlarda mo tor yaðý ya da çok sýnýflý
ILSAC standardýnda mo tor yaðý kullanýnýz.

Önerilen viskozite (SAE):

Yukarýda viskozitesi verilen yarý sentetik
mo tor yaðý kullanýnýz. Yarý sentetik mo tor
yaðýnýn bulunmadýðý durumlarda min eral
bazlý yað da kullanabilirsiniz.

Yukarýda viskozite bilgileri verilen yaðlar
içerisinde yakýt ekonomisi ve soðuk çalýþ-
ma performansý açýsýndan en uygunu SAE
5W-30 viskozite özelliðine sahip yaðdýr.

Eðer çok düþük sýcaklýklarda SAE 10W-30 
ya da daha kalýn bir mo tor yaðý kullana-
cak olursanýz motorunuzu çalýþtýrýrken
zorlukla karþýlaþabileceðiniz için SAE
5W-30 yað tavsiye edilmektedir.

API servis sembolü

ILSAC sertifikasý iþareti

Mo tor yaðý tanýtým iþaretleri

API (Amerika Petrol Enstitüsü) tescilli
marka iþaretlerinden biri ya da ikisi,
kullanacaðýnýz yaðý seçmenizde size
yardýmcý olmak için bazý yað kutularýnýn
üzerinde yer almaktadýr.

API servis sembolü kutunun dýþ yüzünde,
herhangi bir yerde bulunabilmektedir.

Etiketin üst kýsmý, örneðin SJ gibi, yaðýn
API sýnýflandýrmasýný gösterir. Orta kýsým-
da SAE 10W-30 gibi SAE (Amerikan
Otomotiv Mühendisleri Birliði) viskozite
deðerini göstermektedir. Alt kýsýmda
“Energy Con serving” yazýsý, yaðýn yakýt
tasarrufu saðlama özelliðine sahip olduðu- 
nu ifade etmektedir.

ILSAC (Uluslararasý Yað Standartlarý ve
Tescil Komitesi) sertifika iþareti yað kutu-
larýnýn ön yüzünde yer almaktadýr.
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Sýcaklýk aralýklarý bir sonraki yað deðiþi-
mine kadar geçerlidir.



Mo tor so ðut ma suyu se viyesi-
nin kont ro lü

Þef faf so ðut ma suyu de po sun dan se vi -
yeyi kont rol edi niz. E ðer se viye “FUL L-
DOLU” ve “LOW-DÜÞÜK” çiz gi leri ara -
sýn day sa ye ter li dir. Se viye dü þük se sis -
tem deki sý vý nýn ay nýsý ile ta mam la yý nýz.

De po daki su yun se vi yesi mo tor sý cak lýðý
ile de ði þe cek tir. Buna rað men, e ðer se -
viye “LOW-Düþük” çiz gi sin de ya da al týn -
day-  sa, su ilave ede rek “FUL L-Dolu” çiz gi -
sine ka dar ta mam la yý nýz.

Her  za man so ðut ma sis te min de bu lu nan
sývý ile ay ný özel lik te ki sý výyý kul la ný nýz. So -
ðut ma sý výsý ile il gili bil gi için “Mo tor so -
ðut ma su yu nun seçimi” kýs mýna ba ký nýz.

Eðer su se vi yesi ta mam lan dýk tan kýsa bir
süre son ra ek si li yor sa, sis tem de ka çak
ola bi lir. Rad ya tör, hor tum lar, rad ya tör ka -
paðý, bo þalt ma musluðu ve su pom pasý-
ný göz le kont rol edi niz.

Eðer bir ka çak yok sa Toyota yet kili satýcý
servisinizde rad ya tör ka paðý aç ma ba sýn -
cýný kont rol et ti ri niz.

So ðut ma suyunun seçimi

So ðut ma suyunuz eti len-g li kol kat ký içer -
me li dir.

Yeni ara cý nýz size tes lim edil di ðin de so ðut-
 ma sis te min de bu lu nan an tif riz, alümin-
yum radyatörler için hazýrlanmýþ eti len-g li -
kol içeren tiptir. Don mayý en gel le yip ara cý -
ný zýn ha sar gör me sini ön le mesi ya nýn da
pas lan maya kar þý da ko ru yu cu et kisi var dýr.

An tif riz ya da pas ön le yici kat ký nýn ku tusu
üze rin de ki bil gi leri oku yu nuz. Su ile ka rý-
 þým oraný için üre tici fir ma nýn tav si ye le ri -
ne uyu nuz. So ðut ma sis te mi nin su ka pa si -
tesi 8. bö lümde ve ril miþ tir.

An tif riz için -35 °C ka dar ko ruma sað la yan 
% 50 ora nýn da bir ka rý þýmý tav siye edilir.
Aþýrý soðuk iklimler için ise -50°C kadar
koruma saðlayan %60 oranýnda bir karý-
þým tavsiye edilir. Soðutma performan-
sýný düþüreceði için asla %70’den daha
fazla oranda antifriz kullanmayýnýz.

Polen filtresinin kontrolü ve
deðiþtirilmesi

Uzun süreli kullaným sonucunda polen
filtresi kirlenip týkanabilir. Eðer cam-
larýnýz kýsa sürede buðulanýyorsa, ya da
klima ve kaloriferde belirgin verim dü-
þüklüðü varsa polen filtresinin deðiþ-
tirilmesi gerekebilir.

Polen filtresi torpido gözünün arkasýn-
dadýr.

Klimanýn etkinliðini korumak için peri-
yodik olarak polen filtresini kontrol edi-
niz ve deðiþtiriniz.
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Kendinizi yakmamak için mo tor sýcak-
ken radyatör kapaðýný açmayýnýz.

UYARI

Radyatör suyu olarak alkol tipi antifriz 
ya da sadece su kullanmayýnýz.



1. Kapaðý çýkartmak için 3 adet klips’i
sökünüz.

2. Filtrenin ucunu çekiniz ve filtreyi filtre 
aðzýndan çýkarýnýz.

3. Filtrenin yüzeyini inceleyiniz.

Eðer filtre yalnýzca orta derecede tozlu ise
ters yüzünden basýnçlý hava tutmakla
temizlenebilir. Filtreyi yýkamayýnýz ya da
yað bulaþtýrmayýnýz.

Eðer kirli ise, filtrenin deðiþtirilmesi gerek- 
lidir.

Las tik ba sýn çlarýnýn kont rolü

Las tik ba sýn cý ný zýn ve ri len de ðer ler de ol -
ma sýný sað la yý nýz.

Tav siye edi len so ðuk las tik ba sýnç larý 8.
bö lümde ve ril miþ tir.

Las tik ba sýnç la rýný iki haf tada bir veya en
az ay da bir kere kont rol edi niz. Ay rýca ye -
dek las ti ði ni zin de ba sýn cýný kont rol et -
meyi unut ma yý nýz.

Doð ru ol ma yan las tik ba sýn cý las tik öm -
rünü ký salt tý ðý gibi, sü rüþ gü ven li ði nizi
de azal týr.

Dü þük las tik ba sýn cý so nuç ola rak a þýn ma,
a za lan di rek si yon hakimiyeti ve faz la ya kýt
sar fi ya týna ve nihayet las ti ðin ýsý na rak pat -
la ma sýna ne den ola bi lir. Ay rýca dü þük ba -
sýnç, las tik topuk bölgesinin sýz dýr maz lýk
et kisini azal týr. Eðer las tik ba sýn cý aþýrý se -
vi yede dü þük se, las ti ðin de for me ol ma ya
da ye rin den çýk ma ola sý lýðý var dýr.

Las tik ba sýn cý nýn yük sek ol masý ise sert
sü rüþ, a za lan di rek si yon hakimiyeti, las tik
mer ke zin de aþýrý aþýn maya ne den olur ve
de kötü yol ko þul la rýn da las ti ðin ha sar
gör me ola sý lý ðýný ar tý rýr.

Eðer las tik ha vasý sýk sýk dü þü yor sa,
Toyota yet ki li satýcý servisinde kont rol et -
tiri niz.
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UYARI

Polen filtresi çýkarýlmýþ vaziyette aracý
kullanmayýnýz. Aksi takdirde klimanýn
etkinliði kaybolabilir.



Las tik ha va la rýný kont rol eder ken aþa ðý -
daki yön te mi iz le yi niz:

l Las tik ba sýnç larý sa dece las tik ler so -
ðuk ken öl çül me li dir. Eðer aracýnýzý en
az 3 sa at tir kul lan ma dýy sa nýz ya da 1.5
km’ den faz la sür me diy se niz las ti ði nizin
ba sýn cý kont rol edi le bi le cek sý cak lýk ta 
yani soðuk demektir.

l Las tik le ri nizin ba sýn cýný da ima bir ba -
sýnç öl çer ile kont rol edi niz. Las ti ðin
gö rü nümü ya nýl týcý ola bi lir. Ay rýca, las -
tik ba sýn cý doð ru de ðe rin den az fark lý
ol sa bile, sü rüþ konforunu ve em ni ye ti -
ni zi et ki le ye bi lir.

l Sü rüþ son ra sýn da las tik ba sýnç la rýný
dü þür me yi niz. Sü rüþ son ra sýn da ýsýn -
ma ne de niy le las tik ba sýn cý nýn yük sek
ol ma sý nor mal dir.

l Su pap ka pak la rýný tak mayý unut ma yý -
nýz. Ka pa ðýn ol ma masý, kir ya da ru tu -
be tin su paba gi re rek hava kaçýrmasýna
ne den ola bi lir. E ðer ka paðý kay bet tiy se -
niz en kýsa sü rede ye ni sini te min edip
ta ký nýz.

Las tik le rin kont rolü ve
de ðiþ ti ril me si

LASTÝÐÝNÝZÝN KONTROLÜ

Las ti ði niz deki diþ le rin aþýn ma sýný, las tik
aþýn tý gös ter ge le rin den kont rol edi niz. E -
ðer aþýn tý, gös ter ge le rin se vi ye sine ka dar 
iler le miþ se, las ti ði nizi de ðiþ ti ri niz.

To yo ta’ nýz daki las tik ler, ne za man de ðiþ ti -
ril mesi ge rek ti ði ni gös te ren özel a þýn tý
gös ter geli tip tir. Las tik diþ de rin liði 1.6
mm ya da daha aza in di ðin de, a þýn tý gös -
ter ge leri or taya çý kar. E ðer aþýn tý gös ter -
ge le rini bi ti þik iki ya da daha faz la diþ ka -
na lýn da gö rür se niz, las tik de ðiþ ti rilme li dir.
Diþ de rin liði azal dýk ça kay ma ris ki ar ta cak -
týr.

Kar las tiði, diþ de rin liði 4 mm’ nin al tý na
düþ tü ðün de etkinliðini kay be der. 

Las tik le ri nizi dü zen li ola rak ke sik, çat lak
ve ya rýk lara kar þý kont rol edi niz. Her han -
gi bir ha sar bul du ðu nuz da bir Toyota
Yetkili Satýcýsýna da ný þýp ta mir et ti riniz
ya da de ðiþ ti ri niz.

Ha sar cid di gö zük me se bile bir uz man ta -
rafýndan kont rolü ge rek li dir. Las tiðe ba tan
cisim ler içe ride bü yük ha sar lar ya rat mýþ
ola bi lir.

6 ya þýn üze rin deki las tik ler ha sar gör me -
miþ olsa bi le bir Toy ota tek nis yeni ta ra -
fýn dan kont rol edil me li dir.

Las tik ler hiç ya da çok az kul la nýl mýþ bile
ol sa za man la yaþlanýr ve kendinden bek-
lenen performansý saðlayamayacak duru-
ma düþer. Bu durum, ye dek las tikler ve
ge le cek te kul lan ýlmak üzere stok la nan las -
tik ler için de ge çer li dir.

LAS TÝÐÝNÝZÝN DE ÐÝÞTÝRÝL MESÝ

Las ti ði nizi de ðiþ ti rir ken or ji nal las ti ði niz -
le ay ný öl çü ve ya pýda veya ay ný ya da
daha yük sek yük ta þýma ve hýz yapa-
bilme ka pa si te sinde las tik kul la ný nýz.

De ði þik öl çü ya da ya pýda las tik kul lan -
mak, yol sesini, sü rüþ konforunu di rek si -
yon ha ki mi ye tini, ki lo met re sa atinin ka lib -
ras yo nunu, a ra cýn ye rden yüksekliðini, ça -
mur luk ve las tik ara sýn daki açýk lýðý veya
kar zincirlerinin çalýþmasýný olumsuz yön-
de etkiler.
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Lastik aþýntý göstergeleri



TO YO TA’ nýz da ke sin lik le ikinci el las tik
kul lan ma yý nýz.

Kaynaðý bilinmeyen lastiðin kullanýmý riski 
arttýrýr.

To y o ta 4 las ti ði n tamamýnýn veya en
azýn dan ar ka veya ön 2 las ti ði n takým
olarak ayný anda yenilenmesini tavsiye
etmektedir.

Las ti k de ðiþ ti rme iþlemi için 4. bö lüm de ki
“Las ti ði niz pat lar sa” alt baþlýðýna ba ký nýz.

Bir las ti k de ðiþ tir ildiðinde tekerleðin ba -
lansý yapýlmalýdýr.
Ba lans sýz las tik, a raç sü rü þünü ve las tik
öm rünü olum suz ola rak et ki ler. Kul la ným
sü reci için de las tik le ri ni zin ba lan sý bo zu la -
ca ðýn dan, arada bir las tik ba lans la rýný kont
 rol et ti ri niz.

Tu be less (iç las tik siz) tip las tiði de ðiþti -
rir ken hava su pa býný da ye ni le yi niz.

Las tik le rin yer le ri nin
deðiþ ti ril me si

TOYOTA lastiklerdeki aþýnmayý eþit le mek
için her 10.0 00 km’ de bir yer le rinin de ðiþ -
tiri lmesini tavsiye etmektedir. Ancak las-
tiklerin yerlerinin de ðiþtir ilmesinde en
uygun zaman, aracýn lastiklerine, aracý
kullaným alýþkanlýklarýnýza ve yol yüzeyi-
nin durumuna göre deðiþiklik göstermek-
tedir.

Las ti ðin de ðiþ ti ril mesi ile il gili yön tem için 
4. bö lüm de ki “Las ti ði niz pat lar sa” kýs mýna
ba ký nýz.

Las tik lerin yerlerini de ðiþ ti rir ken nor mal
ol ma yan aþýn ma ve ha sar la rý kont rol edi -
niz. A nor mal las tik aþýn masý, ge nel lik le
yan lýþ las tik ba sýn cý, bo zuk tekerlek dü zen
ayarý, bo zuk las tik ba lan sý ve çok sert fren -
le me den kay nak la nýr.

Kar las tiði ve zin cir ta kýl ma sý

KAR LAS TÝÐÝ ve KAR ZÝN CÝRÝNÝ NE ZA -
MAN KUL LA NA CAK SI NIZ?

Kar ya da buz üze rin de araç kul la nýr ken
kar las ti ði ya da kar zin ciri kul lan ma nýz
tav siye edi lir.

Is lak ve kuru yol lar da nor mal las tik ler kar
las ti ði ne göre daha iyi kav rama sað lar.

KAR LAS TÝÐÝNÝN SE ÇÝMÝ

E ðer kar las ti ðine ih ti ya cý nýz olur sa, TO -
YO TA’ nýz da ki oriji nal las tik ler le ay ný öl -
çü, yapý ve yük ka pa si te sin de las tik kul -
la ný nýz.

Yukarýda bahsedilenlerden farklý lastik kul- 
lanmayýnýz. Kanunlarýn getirdiði kýsýtlama-
larý öðrenmeden çivili tip kar lastiði kullan- 
mayýnýz.

KAR LAS TÝÐÝ NÝN TA KIL MASI

Kar las tiði takýldýðýnda, bü tün te ker lek-
 lere takýlmalýdýr.

Kar las tiði sa dece ön te ker lek lere ta ký lýr sa, 
ön ve ar ka las tik ler ara sýn da yolu kav rama 
açý sýn dan bü yük fark ola caðý için aracýn
kont ro lü nün kay bedilmesine ne den ola bi -
lir.

Lastikler serin ve kuru bir yerde muhafaza
edilmelidir.

182

· Radyal, kuþaklý ve çapraz katlý lastik- 
leri bir arada kullanmayýnýz. Böyle
bir kullaným direksiyon hakimiyetinin 
kaybolmasý sonucu tehlikeli durum-
lara neden olabilir.

· Üretici tarafýndan önerilen ebat dý-
þýnda lastik ve jant kullanmayýnýz.



Kullandýðýnýz lastikleri tekerlek üzerinden
çýkarýrken dönüþ yönlerini iþaretleyiniz ve
takarken de ayný yönde takýnýz.

KAR ZÝN CÝRÝNÝN SE ÇÝMÝ

Doð ru öl çüde kar zin ciri kul la ný nýz.

175/65R14 ve 185/65R14 lastiklerde
aþaðýdaki zincir tipini kullanýnýz.

A Yan zincir tel çapý 3.5 mm

B Ara zincir tel çapý 4.0 mm

Kar zin ci ri nin se çimi ile il gili ya sal dü zen -
le me ler, kul la ný la caðý böl geye ve yo lun
ti pine göre de ði þe bi lir. Bu ne den le zin cir
tak ma dan ön ce bu dü zen le me leri öðreni- 
niz.

KAR ZÝN CÝ RÝ NÝN TA KIL MASI

Kar zin cir le rini ön te ker lek lere ve müm kün
ol du ðun ca ger gin bir þe kil de ta ký nýz. Ar ka
te ker lek lere zin cir tak ma yý nýz. Zin cir le ri
0.5-1.0 km git tik ten son ra tek rar ge ri niz.

Las tik le ri nize zin cir ta kar ken zin cir üre ti ci-
 si nin ta li mat la rý na uyu nuz.

Eðer jant ka paðý kul la ný lý yor sa zin cir ta kar- 
 ken jant kapaðýný çý ka rý nýz; ze de le ne bi lir.
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· Uygun olmayan basýnçta þiþirilmiþ
kar lastikleriyle seyahat etmeyiniz.

· Kar lastiðinin üzerinde belirtilen
azami hýzý ve kanuni hýz limitlerini
aþmayýnýz.

Yan zincir

Ara zincir

UYARI

Eðer uygun olmayan lastik ve zincir
kombinasyonu kullanýlýrsa, zincirler
araç gövdesine zarar verebilir.

· Aracýnýzý kullanýrken 50 km/s’i ya da
zincir imalatçýsýnýn tavsiye ettiði hýz
limitini, hangisi küçükse, aþmayýnýz.

· Aracýnýzý zýplamaya neden olacak
tümsek, çukur ve keskin dönüþlerden 
kaçýnarak, dikkatlice kullanýnýz.

· Zincir kullanýmý direksiyon hakimi-
yetini olumsuz etkileyeceðinden,
keskin dönüþler ve sert frenlerden
kaçýnýnýz.



Jant la rýn de ðiþ ti ril me si

JANT LARI NE ZA MAN DE ÐÝÞ TÝ RE CEKSÝNÝZ?

E ðer jant lar da eðil me, çat lama ya da aþý-
rý pas lan ma var sa de ðiþ ti ril me li dir.

Böy le bir du rum daki bir jan tý de ðiþ tir mezse- 
niz las tik jant tan fýr la ya bi lir ya da di reksi yon
ha ki mi yetinin kay bolmasýyla neticelenebilir.

JANT SE ÇÝMÝ

Jant larý de ðiþ ti rir ken mevcut jant lar ile
ay ný yük ka pa si tesi, çap, ge niþ lik ve
eksen ka çýk lýk de ðer le rine sa hip olan larý
seç me ye dik kat edi niz.
Uy gun tip jant larý Toyota Yetkili Satýcý-
nýzda bu la bi lir si niz.
Yan lýþ öl çü veya tip teki bir jant di rek si yon
ha ki mi ye tini, te ker lek ve rul man öm rünü,
f renlerde so ðut ma etkinliðini, ki lo met re
sa yacýnýn ka lib ras yo nunu, fren leme et ki si- 
ni, far aya rýný, tam pon yük sek li ðini, a ra cýn
yer den yüksekliðini, ça mur luk ve las tik
arasýndaki açýklýðý veya kar zincirlerinin
çalýþmasýný olumsuz yönde etkiler.
Kul la nýl mýþ jant ta kýl masý tav siye edil mez.
Çün kü kul la nýl mýþ jant lar çok uzun yol
yap mýþ ya da kötü þart lar da kul la nýl mýþ
ola bi lir ve bu yüz den de be lir ti gös ter mek -
si zin sorun çý ka ra bi lir ler. Ay rý ca dü zel til -
miþ jant lar da dü zelt me iþ lemi sý ra sýn da
ya pý sal de ði þik li ðe uð ra ya bi le cek le rin den
kul la nýl ma ma lý dýr lar. Tu be less las tik için
üre til miþ ve hava ka çý ran bir jant ta, ke sin -
lik le iç las tik kul lan ma yý nýz.

Alüminyum jantlarla ilgili
uyarýlar

l Ýlk 1600 km’den sonra bijon somun-
larýnýn sýkýlýðýný tekrar kontrol ediniz.

l Lastiðinizi deðiþtirdiðinizde, tamir ettiði-
nizde ya da yerlerini deðiþtirdiðinizde,
ilk 1600 km’de bijon somunlarýnýn
sýkýlýðýný tekrar kontrol ediniz.

l Kar zincirini kullanýrken alüminyum
janta zarar vermemesine dikkat ediniz.

l Sadece Toy ota orijinal bijon somunlarý
ve alüminyum jantlar için tasarlanmýþ
bijon anahtarý kullanýnýz.

l Balans yaptýrýrken sadece Toy ota
balans aðýrlýklarýný ya da eþdeðerlerini
ve plastik ya da lastik bir çekiç
kullanýnýz.

l Her tekerlek için olduðu gibi, alümin-
yum jantlarýnýzý da hasara karþý düzenli
olarak kontrol ediniz. Eðer hasarlý iseler 
hemen deðiþtiriniz.
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7. Bö lüm
KEN DÝ NÝ ZÝN
YA PA BÝLE CEÐÝ
BA KIM LAR

Kýsým 7- 3
Elekt rik do na ný mý

· Akünün du ru mu nun kont ro lü

· Akü þar jýy la il gili uya rý lar

· Si gor ta la rýn kont rolü ve de-
 ðiþ ti ril me si

· Cam yý kama sý vý sý nýn ta-
 mam lan ma sý

· Ay dýn lat ma am pul le ri nin de-
 ðiþ ti ril me si

Akünün du ru mu nun kont ro lü
-Uyarýlar
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AKÜ ÝLE ÝLGÝLÝ UYARILAR

Aküler yanýcý ve patlayýcý bir gaz olan
hidrojen üretirler.

· Takýmlarla akü çevresinde kývýlcým
çýkmasýna mani olunuz.

· Akü yakýnýnda sigara içmeyiniz,
kibrit yakmayýnýz.

Akü sývýsý zehirli ve pas yapýcý bir
madde olan sülfürik asit içerir.

· Akü sývýsýnýn gözünüze, cildinize ve
elbiselerinize temas etmemesine
dikkat ediniz.

· Akü suyunu kesinlikle içmeyiniz.

· Akü yakýnýnda çalýþýrken koruyucu
gözlük ve eldiven takýnýz.

· Çocuklarý aküden uzak tutunuz.

ÝLK YARDIM TEDBÝRLERÝ

· Eðer akü sývýsý gözünüze kaçarsa, bol 
ve temiz su ile yýkayýnýz ve acil ola-
rak týbbi müdahale yaptýrýnýz. Týbbi
müdahaleye giderken, mümkünse bir 
bez veya sünger ile su uygulamaya
devam ediniz.

· Eðer akü sývýsý cildinize dökülürse,
temas eden bölgeyi su ile iyice yýka-
yýnýz. Eðer acý ve yanma hissediyor-
sanýz, hemen týbbi müdahale yaptýrý-
nýz.

· Eðer akü sývýsý elbisenize dökülmüþ-
se, cildinize temas etme olasýlýðý
vardýr. Bu nedenle hemen elbisenizi
çýkarýnýz ve gerekiyorsa yukarýdaki
müdahaleyi yapýnýz.

· Eðer kazayla akü sývýsýný yutarsanýz,
bol bol su veya süt içiniz. Daha sonra 
magnezyum solüsyonu, çýrpýlmýþ çið
yumurta ya da bitkisel sývý yað içiniz. 
Hemen ardýndan da týbbi müdahale
yaptýrýnýz.

UYARI

Eðer aracýnýzý uzun süre kullanmaya-
caksanýz akünüzün boþalmasýný en-
gellemek için haftada birkez 15 dakika 
süre ile motorunuzu çalýþtýrýnýz.



-Akünün dýþarýdan kontrolü

Akü kutup baþlarýnýn oksitlenmiþ veya
gevþek, akü baðlantý kelepçesinin de
çatlak ya da gevþek olup olmadýðýný
kontrol ediniz.

a. Eðer akünün kutup baþlarý oksitlenmiþ
ise karbonat ve sýcak su karýþýmý ile
yýkayýnýz. Kutup baþlarýnýn dýþ yüzey-
lerine oksitlenmeden korumak için
gres sürünüz.

b. Kutup baþlarý gevþek ise kelepçe cýva-
talarýný aþýrý olmayacak þekilde sýkýnýz.

c. Akü baðlantý kelepçesini akü yerinden
oynamayacak þekilde sýkýnýz. Aþýrý sýk-
maktan dolayý, akü gövdesinin çatlaya- 
bileceðini unutmayýnýz.

-Akü sývýsýnýn kontrolü

AKÜ SIVISI SEVÝYESÝNÝN, SEVÝYE ÇÝZGÝ- 
LERÝYLE KONTROL EDÝLMESÝ 

Akü sývýsýnýn seviyesi alt ve üst çizgiler
arasýnda olmalýdýr.

Akü sývýsý seviyesini sadece bir ya da iki
deðil 6 gözün hepsine de bakarak kontrol
ediniz.

Eðer seviye alt çizginin altýnda ise saf su
ilave ediniz. (“Saf su ilave edilmesi”
kýsmýna bakýnýz.)
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UYARI

u Bu bakýmý yapmadan önce moto-
run stop etmiþ vaziyette olduðun-
dan ve bütün aksesuarlarýn kapalý
olduðundan emin olunuz.

u Þasi kablosunu (“-” iþaretli) ilk
önce çýkarýnýz ve en son takýnýz.

u Takýmlarla kýsa devre yapmamaya
dikkat ediniz.

u Yýkarken aküye su kaçmamasýna
dikkat ediniz.

Kutup baþlarý

Baðlantý
kelepçesi

Þasi kablosu

Üst çizgi

Alt çizgi



HÝDROMETRE ÝLE KONTROL

Hidrometrenin rengine bakarak akü
durumunu kontrol ediniz.

SAF SU ÝLAVE EDÝLMESÝ

1. Havalandýrma kapaklarýný sökünüz.

2. Gereken gözlere saf su ilave ediniz.

Eðer akünüzün yan yüzünden sývý seviye-
sini göremezseniz yukarýdaki resimde gö-
rüldüðü gibi hücrelerin tam tepesinden
bakarak kontrol ediniz.

3. Havalandýrma kapaklarýný yeniden sýký-
ca yerine takýnýz.

Akünün þarj edilmesi ile ilgili
uya rý lar

Þarj es na sýn da akü hid ro jen gazý üre tir.

Bu ne den le þarj ön cesinde:

1. Havalandýrma kapaklarýný sökünüz.
(Bakým gerektiren tip)

2. Eðer boþ akü aracýn üzerinde iken
þarj yapýlýyorsa þasi (“-” iþaretli)
kablosunu sök me yi unutmayýnýz.

3. Þarj aletinin þalterinin, þarj kab lo la rý ný
takarken ve sökerken kapalý ol du ðun -
dan emin olunuz
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Yeþil Koyu

Þeffaf veya
açýk sarý

  

 YEÞÝL

 ÞEFFAF VEYA
 AÇIK SARI

   

     Ýyi

Þarj gerekli.Toyota
servisinde akünüzü
kontrol etttiriniz

Saf su ilave ediniz*

SÝYAH (KOYU)

Hidrometre rengi 

* Bakýnýz “Saf su ilave edilmesi”

UYARI

Saf suyu gereðinden fazla koymayýnýz. 
Aksi takdirde güçlü bir þarj durumun-
da akü sývýsý taþarak, paslanmaya ve
hasarlara yol açabilir.

· Aküyü daima açýk bir alanda þarj edi- 
niz. Ýyi bir havalandýrmasý olmayan
garaj ya da kapalý odada þarj yap-
mayýnýz.

· Bakým gerektiren tip akü: Þarj yap-
madan önce havalandýrma kapak-
larýný çýkardýðýnýzdan emin olunuz.

UYARI

Aküyü hiçbir zaman mo tor çalýþýrken
þarj etmeyiniz. Ayný zamanda tüm
aksesuarlarýn da kapalý olduðundan
emin olunuz.

Seviye düþük Seviye normal

 Durumu



Sigor ta la rýn kont rolü ve
deðiþ ti ril me si

Eðer farlar veya diðer elektrikli cihazlar
ça lýþ mýyorsa sigortalarý kontrol e diniz. E -
ðer yanmýþ bir si gorta var sa de ðiþ ti ri niz.

Sigortalarýn yerleri için 7. bölüm 1. kýsým’a 
ba kýnýz.

Kontak anahtarýný ve arýzalý alýcýyý ka pa-
 týnýz. Þüphe ettiðiniz sigortayý dik þe kil-
de çekip kontrol ediniz.

Hangi sigortanýn probleme neden ol du ðu -
nu belirleyiniz. Sigorta kutusunun ka -
paðýnda hangi sigortanýn hangi devreye
ait ol duðu gösterilmiþtir. Her devrenin
kontrol ettiði fonksiyonlarý 8. bölümde bu -
labilirsiniz. 

A ve B tip sigortalar sökme takýmý yardýmý 
i le çýkartýlýr. Sökme takýmýnýn yeri þekilde
gösterilmiþtir.

Sigortanýn yanýk olduðundan emin de ðil -
seniz, saðlam olduðundan emin ol du ðu-
nuz bir baþka sigortayý takýp de ne yiniz.

Eðer sigorta yanmýþsa yerine yeni bir si -
gorta takýnýz.

Sadece sigorta kutusu kapaðýnda ve ri len
amperajda sigorta takýnýz.

Eðer yedek sigortanýz yoksa, acil bir du -
rumda amperajý ayný olmak kaydýyla nor -
mal sürüþ için gerekmeyen “CIG-ÇAK-
MAK” veya “DOME-TAVAN“ sigortalarýn-
dan birini çýkarýp takabilirsiniz.

Eðer ayný amperajda bir sigorta bu la ma-
 dýysanýz, ayný deðere mümkün ol du ðun ca 
yakýn daha düþük amperajlý bir si gorta
kullanýnýz. Eðer amperaj verilen de ðerden
daha düþükse sigorta tekrar ya nabilir, an-
cak bu bir prob lem ol du ðu nu göstermez.
Doðru sigortayý en ký sa sürede temin
etmeyi ve geçici o larak taktýðýnýz sigortayý
tekrar eski ye rine takmayý unutmayýnýz.

Bir yedek sigorta takýmý satýn alýp acil du -
rum lar için aracýnýzda bulundurmanýzý tav -
siye ederiz.
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Tip A

Tip B

Tip C

Tip D

Saðlam Yanmýþ

Saðlam Yanmýþ

Saðlam Yanmýþ

Saðlam Yanmýþ



Eðer yeni taktýðýnýz sigorta takar takmaz
yanýyorsa, bu elektrik sisteminde bir arýza
olduðunun belirtisidir. Böyle bir durumda
en kýsa sürede Toyota Yet kili Satýcýnýza
gidip arýzayý tamir et tiriniz.

Cam yýkama sý vý sý nýn
ta mam lan ma sý

E ðer cam yý ka yý cýsý ça lýþ mý yor sa su de -
po su bo þal mýþ ola bi lir. Cam yý kama sý -
výsý ilave edi niz.

Yý kama sý výsý ola rak nor mal su kul la na bi -
lir si niz. Bu nun la be ra ber hava sý cak lý ðý nýn
su yun don ma nok ta sý nýn al týna düþ tüðü
so ðuk böl ge ler de don maya kar þý kat ký
mad desi ilave edil miþ yý kama sý vý sý kul la -
ný nýz. Toyota tarafýndan onaylanmýþ bu tip 
katkýlarý Toyota Yet kili Satýcýnýzda bu la bi -
lir si niz. Su ile ka rýþ týr ma oraný için üre ti -
ci ta li mat la rýna uyu nuz.

Aydýnlatma am pul le ri nin
deðiþ ti ril me si

Aþaðýdaki þekillerde ampullerin nasýl
deðiþtirileceði anlatýlmaktadýr. Bir ampulü
deðiþtirirken kontak anahtarýnýn ve lamba
düðmesinin kapalý olduklarýndan emin
olunuz. Aþaðýdaki tabloda verilen watt
deðerinde am pul kullanýnýz.
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Yanan sigortanýn yerine kesinlikle
baþka bir nesne ya da yüksek amperajlý 
bir sigorta takmayýnýz. Büyük hasara,
hatta yangýna sebep olabilir.

UYARI

Aracýnýzýn boyasýný bozabileceði için
antifriz içeren radyatör sývýsýný kesin-
likle yýkama sývýsý olarak kullanma-
yýnýz.

Halojen ampullerin içinde basýnçlý gaz
vardýr ve özel bir muamele gerektirir-
ler. Çizilecek ya da düþürülecek olurlar-
sa patlayabilir ya da parçalanabilirler.
Halojen bir ampulü yalnýzca plastik ya
da metal kýsmýndan tutunuz. Çýplak elle 
ampulün cam kýsmýna dokunmayýnýz.

UYARI

Yalnýzca aþaðýda sýralanan tiplerde
am pul kullanýnýz.



A: HB3 tip halojen ampuller

B: HB4 tip halojen ampuller

C: H3 tip halojen ampuller

D: Tek uçlu ampuller (Þeffaf)

E: Tek uçlu ampuller (Sarý)

F: Kama yuvalý ampuller (Þeffaf)

G: Kama yuvalý ampuller (Sarý)

H: Çift uçlu ampuller

-Farlar

1. Mo tor kaputunu açýnýz. Klipsini
sökerek hava filtresi emiþ aðzýný
sökünüz.

Klipsi devam eden sahifedeki resimlerde
gösterildiði gibi söküp takýnýz.

Klips’in sökülmesi

Klips’in takýlmasý
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Aydýnlatma ampulleri

Farlar (Uzun huzme)

Farlar (Kýsa huzme)

Ön sis lambalarý

Park lambalarý

Ön sinyal lambalarý

Yan sinyal lambalarý

Arka sinyal lambalarý

Stop ve park lambalarý

Geri vites lambalarý

Arka sis lambasý

Üst stop lambasý

Plaka lambalarý

Tavan lambasý

Bagaj lambasý

  W

60

51

55

5

21

5

21

21/5

21

21

21

5

8

3.8

Tip

A

B

C

F

E

G

D

D

D

D

D

F

H

F



2. Am pul tablasýný þekilde gösterildiði
gibi aracýn ön tarafý esas alýnarak saat 
yönünün tersi yönde çeviriniz.

3. Ampulü çekerek oturduðu yuvadan
çýkarýnýz. Yeni bir am pul takýnýz.

4. Am pul tablasýný þekilde gösterildiði
gibi aracýn ön tarafý esas alýnarak saat 
yönünde çevirip takýnýz.

Ampulü deðiþtirdikten sonra, huzme ayarý 
yapmak gerekli deðildir. Ancak ayar
gerektiði zaman bir Toyota yetkili satýcý
servisinizde far huzme ayarý yaptýrýnýz.
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-Ön sis lambalarý

1. Ön sis lamba kapaðýný çýkarýnýz. 2. Vidasýný söküp sis lambasýný dýþarý
alýnýz.

3. Kapaðý saat yönünün tersine çevirerek 
sökünüz.
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4. Kablolarý ayýrýnýz. 5. Am pul tutucu yayýný serbest býrakarak 
ampulü çýkartýnýz. Yeni ampulü takýnýz 
ve yay ile tespit ediniz.

Yeni bir am pul yerleþtirirken am pul bile-
ziðindeki çýkýntýlarýn yuvadaki yerlerine
oturmasýný saðlayýnýz.

6. Kablolarýný takýp, kapaðýný saat yö-
nünde çevirerek yerine oturtunuz.

7. Sis lambasýný yerine takýp vidasýný
sýkýnýz.

8. Sis lamba kapaðýný takýnýz.
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-Park lambalarý

Yýldýz tornavida kullanýnýz.

-Ön sinyal lambalarý

Yýldýz tornavida kullanýnýz.
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-Yan sinyal lambalarý
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-Arka sinyal, stop ve park lambalarý

Düz uçlu bir tornavida kullanýnýz.

a: Arka sinyal lambalarý
b: Stop ve park lambalarý

-Geri vites ve arka sis lambalarý

Düz uçlu bir tornavida kullanýnýz.
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a:   Arka sis lambasý (sadece sürücü
  tarafýnda)
b: Geri vites lambasý

-Üst stop lambasý
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-Plaka lambalarý 
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8. Bö lüm
TEK NÝK DE ÐER LER

· Boyutlar

· Aðýrlýklar

· Mo tor

· Yakýt

· Ser vis de ðer le ri

· Las tik ler

· Si gor ta lar

Boyutlar

Aracýn boyu mm 4315

Aracýn geniþliði mm 1690

Aracýn yüksekliði mm 1385

Dingil açýklýðý mm 2465

Ön iz mesafesi mm 1460

Arka iz mesafesi mm 1450

Aðýrlýklar

Toplam araç aðýrlýðý (GVM) (kg)

4ZZ-FE mo tor 1580

3ZZ-FE mo tor 1615

Maksimum izin verilen
dingil aðýrlýðý (MPAC) (kg)

Ön 920

Arka 920

Çeki demiri yükü (kg)

50

Römork kapasitesi* (kg)

Fren donanýmlý

4ZZ-FE mo tor 1000
3ZZ-FE mo tor 1200

Fren donanýmsýz 450

*: %12 meyile kadar
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Motor

Model :
4ZZ-FE ve 3ZZ-FE

Ti pi :
4 silindirli 4 zamanlý sýra tip, 

benzinli

Silindir Çapý x Strok (mm) :

4ZZ-FE mo tor

79.0 x 71.3

3ZZ-FE mo tor

79.0 x 81.5

Silindir hacmi (cm3) :

4ZZ-FE mo tor 1398

3ZZ-FE mo tor 1598

Yakýt

Yakýt tipi 

Kurþunsuz süper benzin, Oktan
sayýsý (RON) 95 veya üstü

Yakýt deposu kapasitesi : 50 litre

Servis de ðer le ri

MOTOR

Supap boþluðu (mm):

Emme 0.15—0.25
Egzoz 0.25—0.35

Buji tipi:

4ZZ-FE mo tor

Nippondenso  K16R-U11

Bosch FR8KCU

3ZZ-FE mo tor

Nippondenso    K16R-U11

NGK        BKR5EYA11

Buji týrnak aralýðý :

4ZZ-FE mo tor

K16R-U11       1.1 mm.
FR8KCU 1.0 mm.

3ZZ-FE mo tor 1.1 mm.

MO TOR YAÐI

Yað kapasitesi (boþaltma ve
doldurma) (litre) :

Filtreli 3.7
Filtresiz 3.5

Yað sýnýfý :

API SH çok sýnýflý “En ergy Con-
serv ing II” yada SJ çok sýnýflý

 “En ergy Con serving” veya ILSAC 
çok sýnýflý mo tor yaðý

Önerilen viskozite (SAE):

Yukarýda viskozitesi verilen yarý sentetik
mo tor yaðý kullanýnýz. Yarý sentetik mo tor
yaðýnýn bulunmadýðý durumlarda min eral
bazlý yað da kullanabilirsiniz.
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Bir sonraki yað deðiþimine kadar bekle-
nen hava sýcaklýðý

Tercih edilen 5W-30



SO ÐUT MA SÝS TEMÝ

Top lam ka pa si te (litre) :

4ZZ-FE mo tor 6.0

3ZZ-FE mo tor

Düz þanzýman 6.0
Otomatik þanzýman 5.9

Soðutma sývýsý tipi :

Alüminyum radyatörler için imal
 edilmiþ etilen glikol tip antifriz
 (Toy ota “Long Life Cool ant“ veya 

eþdeðeri)

Alkol esaslý antifriz kullanmayýnýz.

AKÜ

20°C’ deki öz gül aðýr lýk :

Tam dolu 1.25 0-1.290
Yarý dolu 1.16 0-1.200
Bo þal mýþ 1.060-1.100

Þarj deðerleri :

Hýzlý þarj 15 Amper (maksimum)
Yavaþ þarj 5 Amper (maksimum)

DEB RÝYAJ

Pe dal boþ lu ðu (mm) :
5 - 15

Hid ro lik yað ti pi :
 SA E J17 03 ve ya
FMV SS No.116 DOT3

DÜZ ÞANZIMAN

Yað ka pa si te si (litre) :

1.9

Yað tipi :

Diþli yaðý, API GL-4 veya GL-5

Tavsiye edilen yað viskozitesi :

SAE 75W-90

OTOMATÝK ÞANZIMAN (TRANSAKS)

Yað kapasitesi (boþaltma-doldurma)
(litre) :

3.1 lt’ye kadar 

Yað tipi:

Toy ota Otomatik Transaks yaðý
D-II veya DEXRON® III (DEXRON® 
II)

FREN LER

50 kg kuvvet ile basýldýðý zaman
en az pedal açýklýðý, mo tor
çalýþýrken, 

75 mm

Pedal boþ lu ðu (mm)  :
1 - 6

20 kg kuvvetle çekildiði zaman el 
freni ayarý :

4 - 7 “klik sesi”

Hid ro lik yað ti pi :
 SA E J17 03 ve ya
FMV SS No.116 DOT 3

DÝ REK SÝ YON

Di rek si yon si mi di boþ lu ðu (mm) :
30 mm’den az

Hidrolik direksiyon yað tipi :

Otomatik þanzýman yaðý DEXRON®
II veya III 
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Lastikler

Lastik ölçüleri ve basýnçlar:

160 km/s ve üst hýzlarda

160 km/s ve alt hýzlarda

Bijon sýkma torku, N.m (kgf.m, ft.lbf):

103 (10.5,76)
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4ZZ-FE mo tor

3ZZ-FE mo tor

175/65R14 82H

185/65R14 86H

Ön

41

44

Arka

41

44

Ön

36

37

Arka

36

37

Ön

36

37

Arka

36

37

Lastik ölçüleri
Aðýr yük koþullarý

(Örn:Römork çekme) için

Tam yük durumu dahil bü- 
tün yük koþullarý için stan- 

dart basýnç

Düþük yük yoþullarý (1-4 ki- 
þi) için seçime baðlý basýnç

4ZZ-FE mo tor

3ZZ-FE mo tor

175/65R14 82H

185/65R14 86H

Ön

36

36

Arka

36

36

Ön

32

32

Arka

32

32

Ön

32

32

Arka

32

32

Lastik ölçüleri
Aðýr yük koþullarý

(Örn:Römork çekme) için

Tam yük durumu dahil bü- 
tün yük koþullarý için stan- 

dart basýnç

Düþük yük yoþullarý (1-4 ki- 
þi) için seçime baðlý basýnç



Sigor ta lar

Mo tor kompartýmaný

Sigortalar (A Tip) :

1. SPARE 5 A: Yedek sigorta

2. SPARE 10 A: Yedek sigorta

3. SPARE 15 A: Yedek sigorta

4. DOME 15 A: Radyo-teyp sistemi, tavan 
lambasý, bagaj lambasý, saat 

5. HAZ ARD 10 A: Sinyal lambalarý, Dörtlü 
flaþörler

6. AM2 15 A: Marþ sistemi, klima sistemi, 
“ST” ve “IGN” sigortalarý

7. HEAD (LH) veya HEAD (LH-UPR) 15A:
Sol far

8. ALT-S 5 A: Þarj sistemi

Mo tor kompartýmaný

9. HEAD (RH) ve HEAD (RH-UPR) 15A:
Sað far

10.EFI veya F-HTR 15 A : Çok noktalý yakýt 
enjeksiyon sistemi/sýralý çok noktalý ya- 
kýt enjeksiyon sistemi

11.HORN 10 A : Kornalar

12.TURN 7.5 A : Sinyal lambalarý, dörtlü
flaþör, kilit ve uzaktan kumanda sistemi.

13.GAUGE 10 A : Göstergeler, sayaçlar,
geri vites lambasý, radyo-teyp sistemi,
klima sistemi, elektrikli camlar, arka
cam buðu çözücüsü,  merkezi kilit sis-
temi

14.WIP 20 A : Ön cam silecekleri ve
yýkayýcýsý

Gösterge paneli

15.DEF I-UP/M-HTR 10 A : Arka cam
buðu çözücü, çok noktalý yakýt en-
jeksiyon sistemi/sýralý çok noktalý yakýt
enjeksiyon sistemi, dýþ dikiz aynasý
buðu çözücüsü

16.ECU-IG 10 A : ABS sistemi, çok noktalý 
yakýt enjeksiyon sistemi/sýralý çok nok-
talý yakýt enjeksiyon sistemi, elektrikli
soðutma fanlarý

17.IGN 7.5 A: Çok noktalý yakýt enjeksiyon 
sistemi/sýralý çok noktalý yakýt enjeksi-
yon sistemi, þarj sistemi, SRS hava
yastýðý sistemi,  aktif gergili emniyet
kemerleri, emisyon kontrol sistemi
(EGR).
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Yolcu tarafý yan paneli

18.STOP 15 A : Stop lambalarý, üst stop
lambasý, ABS fren sistemi

19.TAIL 15 A : Arka lambalar, park lam-
balarý, gösterge ve sayaçlar, saat, çak-
mak, radyo-teyp sistemi, arka cam re-
zistansý, plaka lambalarý, çok noktalý
yakýt enjeksiyon sistemi/sýralý çok
noktalý yakýt enjeksiyon sistemi, klima
sistemi, dörtlü flaþör, far seviyesi, arka
sis lambasý, merkezi kilit sistemi

20.OBD 7.5 A : Kullanýlmamaktadýr

21.ECU-B 7.5 A: SRS hava yastýðý sistemi, 
aktif gergili emniyet kemeri, arka sis
lambasý

22.ST 5 A : Marþ sistemi, çok noktalý yakýt 
enjeksiyon sistemi/sýralý çok noktalý
yakýt enjeksiyon sistemi

23.D/L 30 A : Merkezi kapý kilit sistemi

24.FOG 15 A: Ön sis lambasý

25.S-HTR 15 A: Kullanýlmamaktadýr.

26.CIG 15 A : Radyo-teyp sistemi, saat,
çakmak, elektrikli dýþ dikiz aynalarý,
SRS hava yastýðý

27.CDS FAN 30 A : Elektrikli soðutma
fanlarý

Sigortalar (B Tip)

28.A/C 15 A : Klima sistemi, elektrikli
soðutma fanlarý

Sigortalar (C Tip)

29.MAIN 40 A : Marþ sistemi, “HEAD (LH) 
veya HEAD (LH-UPR)” ve “HEAD (RH)
veya HEAD (RH-UPR)” sigortalarý

30.FAN 30 A : Elektrikli soðutma fanlarý

31.AM1 50 A : “CIG”, “TURN”, “GAUGE”,
“ECU- IG” ,  “WIP” ,  “WIPER”  ve
“ÇAKMAK” sigortalarý

32.DEF 40 A : Arka cam buðu çözücü,
“DEF I/UP/M-HTR” sigorta

33.POWER 30 A: Elektrikli camlar

34.FUSE HTR 40 A : A/C sigortasý

Sigortalar (D Tip)

35.FL ALT 100 A: “FAN”, “CDS”, “HTR” ve 
“A/C” sigortalarý

36.FL ABS 50 A : ABS sistemi, “AM1”,
“POWER”, “D/L”, “TAIL”, “FOG”,
“ECU-B”, “STOP”, “DEF” ve  ”DEF I/ UP 
M-HTR" sigortalarý
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9. Bö lüm
ÝN DEKS
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A

Aðýrlýklar . . . . . . . . . 199

Aktif gergili emniyet kemerleri . . 31

Akünün durumunun kontrolü. . . 185

Akü sývýsýnýn kontrolü . . . . 186

Akünün dýþarýdan kontrolü . . . 186

Uyarýlar . . . . . . . . 185

Akünün þarj edilmesi ile ilgili uyarýlar 187

Alýþtýrma (rodaj) dönemi . . . . 119

Anahtar ile Kilitleme ve açma . . 10

Anahtar numarasi plakasý . . . . 9

Anahtarlar . . . . . . . . . 7

Ana anahtar . . . . . . . . 7

Yardýmcý anahtar . . . . . . 7

Aracýnýzýn mo tor soðutma suyu
sýcaklýðý aþýrý artarsa . . . . . 145

Aracýnýzýn onarýma ihtiyacý var mý? . 164

Araç bilgi ekraný . . . . . . 111

Bilgi ekranýný kullanmadan önce . 112

Arka cam ve dýþ dikiz aynalarý buðu
çözücüleri . . . . . . . . . 70

Arka kapý çocuk emniyet kilidi . . 11

Arka sis lambalarý . . . . . . 68

Aydýnlatma ampullerinin deðiþtirilmesi 189

Arka sinyal, stop ve park lambalarý 196

Farlar . . . . . . . . . 190

Geri vites ve arka sis lambalarý . 196

Ön sinyal lambalarý . . . . . 194

Plaka lambalarý . . . . . . 198

Üst stop lambasý. . . . . . 197

Yan sinyal lambalarý . . . . . 195

B

Bagaj emniyet sistemi . . . . . 17

Bagaj kilidi . . . . . . . . 17

Bagaj kilidi açma kolu . . . . . 17

Bagaj yerleþtirme ön uyarýlar . . 126

Bakýmý kendiniz yaparken dikkat
etmeniz gereken noktalar . . . . 174

Bakým Programý . . . . . . 167

Bakým programý gereksinimleri . . 166

Bakýmla ilgili genel bilgiler . . . 163

Bardak tutucu . . . . . . . 116

Baþ dayamalarý . . . . . . . 26

Boyutlar . . . . . . . . . 299

C

Cam yýkama sývýsýnýn tamamlanmasý 189

Ç

Çakmak ve küllük . . . . . . 114

Çakmak . . . . . . . . 114

Küllük . . . . . . . . . 115

Çeþitli þartlar altýnda araç kullanýrken
dikkat edilecek hususlar . . . . 132

Çocuk Koltuðu . . . . . . . 50

Çocuk koltuðu uyarýlarý . . . . 50

Çocuk koltuðu sistemi . . . . . 51

Çocuk koltuðu sistemi tipleri . . . 52

D

Devir saati (Takometre) . . . . 73

Dýþ dikiz aynalarý . . . . . . 61

Dýþ dikiz aynasý kumandasý . . . 62

Elektrik kumandalý dýþ dikizaynalarý . 62

Katlanabilir dýþ dikiz aynalarý . . 62

Dýþ sýcaklýk göstergesi . . . . 112

Direksiyon kilitli kontak anahtar . . 77

Dörtlü flaþör . . . . . . . . 67

Düz þanzýman . . . . . . . 81

Güvenli sürüþ ile ilgili tavsiyeler . 82
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E

Egzoz sistemi ile ilgili uyarýlar . . 121

Emniyet kemerleri . . . . . 26, 28

Arka orta koltuk emniyet kemeri . 30

Emniyet kemerleri ile ilgili uyarýlar . 26

Omuz askýsý ayarlanabilir emniyet
kemeri . . . . . . . . . 28

F

Far huzme seviyesi ayarý . . . . 66

Far ve sinyal anahtarý . . . . . 65

Dönüþ sinyalleri . . . . . . 66

Farlar . . . . . . . . . 65

Fren balatasý aþýnma göstergesi . . 125

Fren sistemi . . . . . . . 123

“ABS” uyarý ýþýðý ve kilitlenmeyi
önleyici fren sistemi . . . . . 123

Fren servosu . . . . . . . 123

Tan dem (çift devreli) fren merkezi
sistemi . . . . . . . . . 123

G

Gece-gündüz konumlu iç dikiz aynasý 63

Gösterge paneli . . . . . . . 4

Tip A. . . . . . . . . . 4

Tip B . . . . . . . . . . 5

Gösterge paneli aydýnlatma kontrolü . 68

Gösterge panelindeki semboller . . 6

I

Iþýklý ve sesli uyarýlar . . . . . 73

ABS (kilitlenmeyi önleyici fren
sistemi) uyarý ýþýðý. . . . . . 75

Açýk kapý uyarý ýþýðý . . . . . 76

Akü þarj durumu uyarý ýþýðý . . . 75
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TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.

BAYİ   ERİŞİM BİLGİLERİ
SIRA 
NO. ÜNVANI HİZMET  YERİ  ADRESİ ŞEHİR TEL/TELEFAKS

1 AKKOYUNLU  MOTORLU  ARAÇLAR  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. YENİ  YALOVA  YOLU  11.KM  DEMİRTAŞ BURSA 0224  261  55  70

2 AKTEN İNŞAAT TİC. VE SAN.A.Ş. CUMHURİYET MAH.MUSTAFA KEMAL BULVARI NO.129 52200, ALTINORDU ORDU 0452 777 51 11 / 0452 777 51 14

3 AKTOY MOTORLU ARAÇLAR ALIM SATIM SERVIS VE KİRALAMA TİC. A.Ş. ÜNİVERSİTES MAHALLESİ, FİRUZKÖY BULVARI No: 32, 34320 AVCILAR İSTANBUL 0212 622 16 16 / 0212 695 36 44  

4 ALJ  OTOMOTİV  A.Ş. MERKEZ  MAH.  ERENLER  CAD.  NO:  64  ÇEKMEKÖY İSTANBUL 0216  643  03  03/00

5 ALJ  OTOMOTİV  A.Ş
ERGAZİ  MAH.  İSTANBUL  YOLU  9.  KM  FATİH  SULTAN  MEHMET BULVARI  No:  
336  BATIKENT  YENIMAHALLE ANKARA 0312  278  80  80

0312  278  80  90

6 ALTAN  MOTORLU  ARAÇLAR  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. İZMİR  YOLU  5.KM  ÇAYIRHİSAR  MEVKİİ BALIKESİR 0266  221  48  58

7 ALTAN-BANDIRMA  MOTORLU  ARAÇLAR  SAN.  VE  TİC.A.Ş. BALIKESİR  ASFALTI  5.KM BALIKESİR 0266  733  85  63

8 AYDOĞAN  OTOMOTİV  SAN.İNŞ.TUR.VE  TİC.LTD.ŞTİ. İZMİR  YOLU  8.  KM.  17100 ÇANAKKALE 0286  263  64  00

9 AYKON  OTOMOTİV  İTHALAT İHRACAT SAN.  VE  TİC. LTD.ŞTİ. İSTASYON  MAH.  1460  SOK.  NO.17  GEBZE KOCAELİ 0262  655  22  00
0262  655  64  04

10 AYYAPI  OTOMOTİV  İNŞAAT  TURİZM  A.Ş. DEVLET  YOLU  CAD.  NO:  161  DEĞİRMENDERE TRABZON 0462  325  20  70
0462  325  71  25-26

11 BAKIRCILAR  PET.ÜRÜN.OTOM.İNŞ.GIDA  TUR.TİC.SAN.KOLL.ŞTİ. YENİGÖL  MAH.HAVAALANI  YOLU  SERİK  CAD.  NO:114 ANTALYA 0242  340  09  09

12 BAKIRCILAR  PETROL  ÜRÜNLERİ  TİC.  VE  SAN.  KOLL.ŞTİ. KARAGEDİK  MAH.SARIKIZ  MEVKİİ  MUĞLA  YOLU  ÜZERİ  FETHİYE MUĞLA 0252  613  46  40

13 BARTU  MOTORLU  ARAÇ.  İNŞ.  TİC.  VE  SAN.  LİM.  ŞTİ. (GÖKTEPE) ÖREN  MAH.  HÜSEYİN İBRAHİM İZMİRLİ CAD. NO.7  KDZ.  EREĞLİ ZONGULDAK 0372  322  21  00/316 83 03

14 BORANLAR  OTO.  İNŞ.  LOJ.  HİZ.  TİC.  VE  SAN.  LTD.  ŞTİ. YENİ  MAHALLE  G.M.K  BULVARI  33174  SK.  NO:1  MEZİTLİ MERSİN 0  324  357  03  03
0  324  357  03  77

15 BOROVALI  OTOMOTİV  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. MANSUROĞLU MAH. 286/10 SOK. NO: 2  BAYRAKLI İZMİR 0232  479  19  52 /0232 479 14 41

16 ÇAVDARLI  MOTORLU  ARAÇLAR.  SAN.  TİC.  LTD.ŞTİ. İZMİR  YOLU  10.KM  NİLÜFER BURSA 0224  413  60  60
0224  413  60  70  -  71

17 ÇAYIRCIOĞLU  OTOMOTİV  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. AKPINAR  MAH.  RECEP  TAYYİP  ERDOĞAN  BULVARI NO.  338 ŞANLIURFA 0414  341  06  56

18 DERİNDERE  KOÇAK  OTOM.  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. ŞABANOĞLU  MAH.  ATATÜRK  BULVARI  NO:  282  TEKKEKÖY SAMSUN 0362  266  94  00
0362  266  87  71

19 DUMANKAYA  OTOMOTİV  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. ANKARA  YOLU  PENDİK  KAVŞAĞI  DUMANKAYA  İŞ  MER. İSTANBUL 0216  379  09  22

20 EFE  ANKA  MOT.  ARAÇLAR  SERVİS  İNŞ.TAAHHÜT  TİC.  A.Ş. ESKİŞEHİR  YOLU  DUMLUPINAR  BULVARI  No:186  ÇANKAYA ANKARA 312  481  38  38  /  44

21 ELPA  OTOMOTİV  TİC.  VE  SAN.  LTD.  ŞTİ. MALATYA  YOLU  9. ELAZIĞ 0424  247  19  62/  247  40  26

22 ER  OTOMOTİV  TİC.  VE  SAN.  A.  Ş. KAYSERİ  YOLU  1.KM.  NO.9 SİVAS 0346  226  40  34

23 GÖÇMENTÜRK  DAYANIKLI  TÜK.MAL.TİC.  VE  TURİZM  LTD.  ŞTİ. MERKEZ  MAH.  İBRAHİM  BİLGEN  CAD.NO:9  TOSMUR,  ALANYA ANTALYA 0242  514  24  44/  514  13  43

24 GÜRSES  NAKİL  VASITALARI  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. GÖZTEPE  MAH.  İSTOÇ  1.  CAD.  NO:8  BAĞCILAR İSTANBUL 0212  436  70  70
0212  659  70  49

25 HİSAR  OTOMOTİV  TİC.  LTD.  ŞTİ. İZMİR  YOLU  4.KM AFYON 0272  213  52  28-29

26 HIZEL  OTO.  İNŞ.  TEKS.  TURZ.  OTELCİLİK  SAN.  VE  TİC.A.Ş E-80  KARAYOLU  ÜZERİ  ALTINPINAR  KÖYÜ  MEVKİİ  6.KM DÜZCE 0380  551  24  44-94
0380  551  27  23

27 İBRAHİM  AKSOY  OTOMOTİV  LİMİTED  ŞİRKETİ AMBAR  MAH.  OSMAN  KAVUNCU  BULVARI  NO.516  MELİKGAZİ KAYSERİ 0352  311  36  00
0352  311  37  00  FAX

28 İKBAL  OTOMOTİV  SAN.  VE  TİC.  PAZ.  LTD.  ŞTİ TORTUM  YOLU  ÜZERİ  TOYOTA  PLAZA  NO:  1 ERZURUM 0442  242  00  30  (5hat)



ÜNVANI HİZMET  YERİ  ADRESİ ŞEHİR TEL/TELEFAKS

29 KALE  OTOMOTİV  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. E-80  KARAYOLU  KUMLUCA  BAĞLARI EDİRNE 0284  226  00  78

30 KALE  KEŞAN  OTOMOTİV  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. İSTANBUL  YOLU  4.  KM  22900  KEŞAN EDİRNE 0284  715  28  00

31 KAR  YEDEK  PARÇA  ve  OTOMOTİV  SAN.  TİC.  LTD.  ŞTİ. DEFTERDAR  MAH.  FETHİ  ÇELEBİ  CAD.  NO:45  EYÜP İSTANBUL 0212  567  22  22
0212  567  54  54

32 KARDELEN  OTOMOTİV  İNŞAAT  SAN.  VE  TİC.  LTD.ŞTİ ŞANLIURFA  YOLU  1.KM  21070 DİYARBAKIR 0412  251  35  45

33 KOCAELİ  KAYA  OTOMOTİV  SATIŞ  VE  PAZARLAMA  A.Ş KANDIRA  SAPAĞI  YENİ  GÖLCÜK  YOLU  ÜZERİ  İZMİT KOCAELİ 0262  335  38  71

34 KÖŞKDERE  MOTORLU  ARAÇLAR  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. E5  KARAYOLU  ÜZERİ  ÖNERLER  MEVKİİ  4.KM  ÇORLU TEKİRDAĞ 0282  685  42  68

35 KÖŞKDERE OTOMOTİV SAN.VE TİC.LİMİTED ŞTİ 100.YIL MAH. İSMET İNÖNÜ BLV. NO:30 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ 0282 260 52 20 

36 MEZCAR OTOMOTİV İNŞAAT TEKSTİL VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. HADIMKÖY YOLU CAD. NO.46 OSMANGAZİ MAH. ESENYURT  İSTANBUL 0212 945 83 00

37 MIÇI  OTOMOTİV  VE  TEKSTİL  SANAYİ  TİCARET  LTD.  ŞTİ. TURHAN  CEMAL  BERİKER  BULVARI  NO.700  SEYHAN ADANA 0322  441  02  02
0322  441  00  88

38 MUHİTTİNOĞLU  OTOMOTİV  SAN.  VE  TİC.  LTD.  ŞTİ. MUAMMER  AKSOY  BULVARI  N:38 GAZİANTEP 0342  215  30  00

39 NATAŞ  NAKİL  ARAÇLARI  TİC.  A.Ş. MÜMİNDERE  CAD.  NO:  43  MERDİVENKÖY İSTANBUL 0216  302  44  44  (10  hat)

40 ONATÇA  MOTORLU  ARAÇLAR  TİC.  A.Ş. YENİDOĞAN  MAH.  GİRNE  BULVARI  NO.  245/A  YÜREĞIR ADANA 0322  346  71  71-3463818

41 ORTAKÖY  OTOMOTİV  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. DEREBOYU  CAD.  NO.140  80840  ORTAKÖY İSTANBUL 0212  227  86  86

42 OTOJEN  OTOMOTİV  A.Ş. ANKARA  YOLU  1.ORGANİZE  SAN.  İSMİL  SK.NO:5 KONYA 0332  248  0  248

43 ÖZDEMİR  OTO.  İNŞ.  AMB.  TEKS.  TİC.  VE  SAN.  LTD.  ŞTİ ŞİRİNEVLER  MAH.  SANAYİ  KARŞISI  BUL.ÜZERİ  NO:  15 OSMANİYE 0328  813  16  11-12

44 ÖZELLER  OTOMOTİV  TİC.  A.Ş. E-90  KARAYOLU  ÜZERİ  NEVŞEHİR  KAVŞAĞI AKSARAY 0382  215  55  00

45 ÖZTOPRAK  MOTORLU  ARAÇ.  SAN.  VE  TİCARET  LTD.  ŞTİ. İSKENDERUN  YOL  ÜZERİ  1.KM  ODABAŞI  BELD.  TELEKOM  MÜD.YANI ANTAKYA 0326  221  89  70

46 ÖZTOPRAK  MOTORLU  ARAÇ.  SAN.  VE  TİCARET  LTD.  ŞTİ. FATİH  MAH.SOKULLU  MEHMET  PAŞA  CAD.E5  KARAYOLU  ÜZERİ BELEN HATAY 0326  456  21  90  /  96

47 PARMAKSIZLAR  OTOM.  SAN.  İÇ  VE  DIŞ  TİC.  LTD.  ŞTİ. EFELER  MAHALLESİ  İZMİR  CAD.  NO:95 AYDIN 0256  226  44  44  / 2310034

48 SANDIKÇI  OTO  SAN.  VE  TİC.  LTD.  ŞTİ HANLIKÖY  MAH.  ESKİŞEHİR  CAD.  NO.78  ARİFİYE SAKARYA 0264  291  20  20 / 2752424

49 SARAR  OTOM.  PET.  ÜRÜNL.  TURİZM  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. GÜNDOĞDU  MAH.ÇİFTELER  CD.NO:301 ESKİŞEHİR 0222  227  55  55

50 SONKAR  OTOMOTİV  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. LONDRA  ASFALTI  SAN.  CD  NO:40  ÇOBANÇEŞME  YENİBOSNA İSTANBUL 0212  652  50  00

51 ŞAMLIOĞLU  OTOMOTİV  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. MİMAR  SİNAN  MAH.  ANKARA  YOLU  BULVARI  NO:27 ÇORUM 0364  235  03  75

52 TİMURAĞAOĞLU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. YENİKENT MAH. MARDİN CAD. NO: 365 KIZILTEPE MARDİN 0482 502 77 77

53 TOKULLAR  OTOMOTİV  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. AKÇAY  CAD.  NO:  267  GAZİEMİR İZMİR 0232  252  29  00

54 TOYAN  OTOM.  SAN.  VE  SAĞLIK  HİZMETLERİ  TİC.  A.Ş. ÇETİN  EMEÇ  BUL.  NO.  75  DİKMEN ANKARA 0312  472  90  90

55 TOYMAR  OTOMOTİV  PETROL  TİC.  PAZ.  A.Ş. ÇEVRE  YOLU  ÜZERİ  MİGROS  YANI K.MARAŞ 0344  232  00  00

56 YARIMCA  OTOMOTİV  PAZ.  TİC.  VE  SAN.  A.Ş. AKÇEŞME  MAH.  MENDERES  BULVARI  NO:195  GÜMÜŞLER DENİZLİ 0258  371  62  62

57 YATU  BODRUM  OTOMOTİV  TİC.  SAN.  VE  İNŞ.  A.Ş BEYLİK  KIRLARI  MEVKİİ  ATATÜRK  BULVARI  291/A  KONACIK  BODRUM MUĞLA 0252  363  96  77

58 YATU  MUĞLA  OTOMOTİV  TİC.  SAN.  VE  İNŞ.  A.Ş MARMARİS  YOLU  2.KM  ÜNİVERSİTE  KARŞISI MUĞLA 0252 223 81 23 /0252 223 82 26

59 YİĞİTVAR OTOMOTİV İNŞAAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. 1.OSB MEVKİİ 2.CAD HAVAALANI YOLU NO: 8 YEŞİLYURT MALATYA 0422 502 27 77 / 0422 502 29 99 

60 YÖRÜK  OTOMOTİV  İTH.  İHR.  SAN.  TİC.  LTD.  ŞTİ. HAVAALANI  KAVŞAGI  İPEK  YOLU  ÜZERİ  5.KM VAN 0432 217 66 66 / 0432 217 20 10

Tüm yetkili servislerimize ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerine 
https://turkiye.toyota.com.tr/Kullanici_El_Kitabi/ adresinden  ve bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi sisteminden 
(servis.gov.tr) ulaşabilirsiniz.




