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ÝÇÝNDEKÝLER
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1 Sürüþ öncesi Kapý kilitleri, aynalar ve direksiyon kolonu gibi 
donanýmlarýn ayarlanmasý.

2 Sürüþ esnasýnda Aracý sürme, durdurma ve güvenli sürüþ bilgileri.

3 Ýç donanýmlar Konforlu bir sürüþ için klima ve müzik sistemi gibi iç 
donanýmlar.

4 Bakým ve
temizlik

Aracýnýzýn temizliði ve korunmasý, kendinizin yapabi-
leceði bakýmlar ve bakým bilgileri.

5 Arýza durumunda Aracýnýzý çekmek gerektiðinde ya da lastiðiniz pat-
ladýðýnda ya da kaza durumunda ne yapýlmalýdýr.

6 Araç teknik
özellikleri Aracýnýz hakkýnda ayrýntýlý bilgi.

Dizin Kullanýcý el kitabýnda yer alan bilgilerin alfabetik listesi.
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Önsöz

Kullanýcý el kitabý

Bu el kitabýnda, tüm modellerin ve isteðe baðlý ilave donanýmlar da dahil
olmak üzere tüm donanýmlarýn tanýtýldýðýný lütfen unutmayýnýz. Bu yüzden,
aracýnýzda bulunmayan donanýmlara ait açýklamalara da rastlayabilirsiniz. 

Bu kitapta yer alan tüm teknik özellikler basým tarihinde geçerlidir. Bununla
beraber, Toyota’nýn sürekli ürün geliþtirme politikasý paralelinde Toyota
önceden belirtmeksizin teknik özellik, donaným ve aksesuar deðiþikliði
yapma hakkýný saklý tutmaktadýr.

Teknik özelliklerine ve donanýmýna baðlý olarak aracýnýz, bu kitapta verilen
çizimlerden farklýlýk gösterebilir.

Aksesuarlar, yedek parçalar ve Toyota’nýzdaki tadilatlar

Toyota marka araçlar için bugün piyasada orijinal olmayan birçok çeþit
yedek parça ve aksesuar satýlmaktadýr. Toyota, aracýnýzda bulunan her-
hangi bir parçanýn veya aksesuarýn deðiþtirilmesi gerektiðinde orijinal par-
ça ve aksesuarlarýn kullanýlmasýný tavsiye etmektedir. Eþdeðer kalitedeki
diðer parça veya aksesuarlar da kullanýlabilir. Orijinal olmayan yedek par-
ça ve aksesuarlardan veya bunlarýn deðiþtirilmesi ya da montajýndan
doðabilecek sorunlar garanti kapsamýna girmez ve Toyota’yý bir yüküm-
lülük altýna sokmaz. Ayrýca orijinal olmayan yedek parça ve aksesuarlarýn
kullanýmýndan kaynaklanacak hasar ya da performans sorunlarý garanti
kapsamýna alýnmaz.

Mobil alýcý verici telsiz sisteminin takýlmasý

Aracýnýza, mobil alýcý-verici telsiz sisteminin baðlanmasý, elektronik yakýt
enjeksiyonu sistemi, sabit hýz kontrol sistemi, kilitlenmeyi önleyici fren sis-
temi, SRS hava yastýðý sistemi veya aktif gergili emniyet kemeri sistemi
gibi elektronik sistemleri etkileyebileceðinden, gerekli önlemler ve cihazýn
takýlmasý ile ilgili özel talimatlar için mutlaka Toyota bayisine danýþýnýz.



xvii

Toyota

Radyo verici sisteminin takýlmasý

Aracýnýza, radyo verici sisteminin baðlanmasý, elektronik yakýt enjeksiyonu
sistemi, sabit hýz kontrol sistemi, kilitlenmeyi önleyici fren sistemi, SRS
hava yastýðý sistemi veya aktif gergili emniyet kemeri sistemi gibi elek-
tronik sistemleri etkileyebileceðinden, gerekli önlemler ve cihazýn
takýlmasý ile ilgili özel talimatlar için mutlaka Toyota bayisine danýþýnýz.

Frekans bantlarý, güç seviyeleri, anten pozisyonlarý ve radyo verici
baðlama þartlarý hakkýnda daha fazla bilgi için Toyota bayisine danýþabilir-
siniz.

Toyota’nýzýn kullanýmdan kaldýrýlmasý

Eðer SRS hava yastýklarý ve emniyet kemeri aktif gergi donanýmlarý olduðu
gibi býrakýlarak araç kullanýmdan kaldýrýlýrsa, yangýn gibi kazalara sebep
olabilir. Aracýnýzýn kullanýmdan kaldýrýlmasýndan önce, SRS hava
yastýklarýnýn ve emniyet kemeri aktif gergi donanýmlarýnýn, Toyota bayisi
tarafýndan sökülmesini saðlayýnýz.
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DÝKKAT

Genel sürüþ uyarýlarý

Alkol veya uyuþturucu etkisi olan ilaç aldýktan sonra kesinlikle aracýnýzý
kullanmayýnýz. Alkol ve uyuþturucu etkisi olan ilaçlar tepkilerinizi
yavaþlatýr, muhakeme yeteneðinizi ve koordinasyonunuzu olumsuz yönde
etkiler. Bu durum, ciddi þekilde yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanacak
bir kazaya sebep olabilir.

Aracýnzý her zaman tedbirli kullanýnýz. Diðer sürücülerin ve yayalarýn yapa-
bileceði hatalara karþý hazýrlýklý olunuz.

Dikkatinizi tamamen sürüþe veriniz. Sürüþ esnasýnda aracýn kumandala-
rýyla oynama, cep telefonuyla konuþma veya okuma gibi sürücünün
dikkatini daðýtan aktiviteler, ciddi þekilde yaralanmalarla veya ölümle
sonuçlanabilecek bir kazaya sebep olabilir.

Çocuklarýn güvenliðiyle ilgili genel uyarýlar

Çocuklarýnýzý araçta kesinlikle yalnýz býrakmayýnýz ve aracýnýzýn anahtarýyla
oynamalarýna izin vermeyiniz.

Çocuklar aracýnýzý çalýþtýrabilir veya vitesi boþ konuma getirebilir. Çocuklar
aracýnýzýn çakmaðý, camlarý veya diðer donanýmlarýyla oynarken kendile-
rini yaralayabilir. Ayrýca aracýnýzýn yolcu bölümü sýcaklýðýnýn aþýrý yüksel-
mesi veya düþmesi çocuklar için ölümcül olabilir.
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Kullanýcý el kitabýnda kullanýlan semboller

“Dikkat” ve “Uyarý” sembolleri 

Güvenlik Sembolü

DÝKKAT

Bu uyarý, uyulmadýðý takdirde yaralanmalara sebep olabilecek durumlar için
kullanýlýr. Sizin ya da baþka kiþilerin içinde bulunduðu riski azaltmak veya
önlemek için ne yapmanýz veya ne yapmamanýz gerektiði hakkýnda size bilgi
verir.

UYARI

Bu uyarý, uyulmadýðý takdirde araca veya donanýmlarýndan bazýlarýna hasar
verebilecek durumlar için kullanýlýr. Aracýnýza ya da ekipmanlara zarar verme
riskini azaltmak veya önlemek için ne yapmanýz veya ne yapmamanýz
gerektiði hakkýnda size bilgi verir.

Bu kitapta ayrýca ortasýnda yatýk çizgi bulunan bir daire resmi
göreceksiniz. Bunun anlamý “Yapmayýnýz” ya da “Olmasýný önleyi-
niz” dir.

Aracýnýzýn kullaným ömrü 10 yýldýr.
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1-1. Anahtar bilgileri
Anahtarlar

Araçla birlikte aþaðýdaki anahtarlar verilmektedir.

Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip araçlar

Elektronik anahtarlar
• Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemi-

nin çalýþtýrýlmasý (→S.4)
• Uzaktan kumandanýn kul-

lanýlmasý (→S.17)

Mekanik anahtarlar

Anahtar numarasý plakasý

Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip olmayan araçlar (Tip A)

Ana anahtarlar

Uzaktan kumandanýn kul-
lanýlmasý (→S.17)

Kahya anahtarý

Anahtar numarasý plakasý

Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip olmayan araçlar (Tip B)

Ana anahtarlar

Kahya anahtarý

Anahtar numarasý plakasý
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1-1 Anahtar bilgileri

1

S
ürüþ öncesi
Mekanik anahtarýn kullanýlmasý (akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip
araçlar)

Mekanik anahtarý çýkarýnýz.

Mekanik anahtarý kullandýktan
sonra elektronik anahtarýn içine
yerleþtiriniz. Mekanik anahtarý,
elektronik anahtarla birlikte taþý-
yýnýz. Elektronik anahtarýn pili
biterse, mekanik anahtarý kullan-
manýz gerekecektir. (→S.337)

Park görevlisine anahtar býrakmanýz gerekiyorsa

Bagaj güvenlik sistemini çalýþtýrýnýz. (→S.26)
Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip araçlarda, kendi kullanýmýnýz için
mekanik anahtarý çýkarýnýz ve görevliye sadece elektronik anahtarý teslim ediniz.
Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip olmayan araçlarda, görevliye
kahya anahtarýný teslim ediniz.

Anahtar numarasý plakasý

Plakayý güvenli bir yerde saklayýnýz, araç içerisinde býrakmayýnýz. Eðer
anahtarýnýzý kaybederseniz, Toyota bayisi anahtar numarasý plakasýný kul-
lanarak size yeni bir anahtar yapabilir. (→S.336)

UYARI

Anahtarýnýzýn hasar görmesini önlemek için

Anahtarlarýnýzý sert darbelere ve yüksek sýcaklýklara (doðrudan güneþ
ýþýðý alan bir yere koyarak) maruz býrakmayýnýz veya ýslatmayýnýz.

Anahtarlarýnzý elektromanyetik malzemelerle beraber kullanmayýnýz
veya anahtarlarýnýza manyetik dalgalarý engelleyecek herhangi bir
malzeme takmayýnýz.
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1-2. Kapýlarýn açýlmasý, kapatýlmasý ve kilitlenmesi
Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemi (bazý modellerde)

Elektronik anahtarýn üzerinizde (örneðin cebinizde) taþýnmasý
aþaðýdaki iþlemlerin rahatlýkla gerçekleþtirilmesini saðlamaktadýr.
(Sürücü her zaman elektronik anahtarý bulundurmalýdýr.)

Kapýlarý kilitler ve kapý kilitlerini açar (→S.5)

Bagaj kilidini açar (→S.5)

Motoru çalýþtýrýr (→S.95)
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1-2. Kapýlarýn açýlmasý, kapatýlmasý ve kilitlenmesi

1

S
ürüþ öncesi
Kapýlarýn kilitlenmesi ve kapý kilitlerinin açýlmasý (sadece ön kapý
   kollarý)

Kapýyý kilitlemek için kilitleme
düðmesine basýnýz.

Kapý kilidini açmak için kapý ko-
lunu tutunuz.

Kapý kolunun arkasýnda bulunan
sensöre dokunduðunuzdan
emin olunuz.

Kilitlendikten sonra 3 saniye
boyunca kapý kilidi açýlmaya-
caktýr.

Bagaj kilidinin açýlmasý

Bagaj kilidini açmak için
düðmeye basýnýz ve basýlý
tutunuz.
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1-2. Kapýlarýn açýlmasý, kapatýlmasý ve kilitlenmesi
Anten konumu ve kapsama alaný

Anten konumu

Kabin dýþý antenler

Bagaj dýþý anten

Bagaj içi anten

Kabin içi antenler
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1-2. Kapýlarýn açýlmasý, kapatýlmasý ve kilitlenmesi

1

S
ürüþ öncesi
Kapsama alaný (Elektronik anahtarýn algýlandýðý bölgeler)

Kapýlarý kilitlerken veya
kapý kilitlerini açarken

Sistem, elektronik anahtarýn
ön kapý kollarýndan herhan-
gi birine yaklaþýk 0,7 m ile
1,0 m mesafede bulunmasý
durumunda etkinleþecektir.
(Sadece, anahtarýn kapsa-
ma alanýna girdiði taraftaki
kapý açýlabilir.)

Motoru çalýþtýrýrken veya
kontak düðmesi konum-
larýný deðiþtirirken 

Sistem, elektronik anahtar
aracýn içerisindeyken çalýþa-
caktýr.

Bagaj kilidini açarken

Sistem, elektronik anahtarýn
bagaj açma düðmesine yak-
laþýk 0,7 m ile 1,0 m mesa-
fede bulunmasý durumun-
da etkinleþecektir.
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1-2. Kapýlarýn açýlmasý, kapatýlmasý ve kilitlenmesi
Çalýþma sinyalleri

Kapýlarýn kilitlenmesiyle veya kapý kilitlerinin açýlmasýyla birlikte sinyal
lambalarý yanýp söner.  (Kilitleme için 1 defa; açma için 2 defa)

Sistemin çalýþmasýný etkileyebilecek durumlar

Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemi ve uzaktan kumanda fonksiyonu aþaðýda
belirtilen durumlarda düzgün çalýþmayabilir. (Düzgün çalýþmama duru-
munda: →S.337)

Televizyon kulesi, radiyo istasyonu, elektrik santrali, havaalaný gibi
güçlü radyo dalgalarý üreten tesislerin yakýnýndaysanýz.

Üzerinizde portatif radyo, cep telefonu ve benzeri kablosuz iletiþim
cihazlarý taþýyorsanýz.

Aracýn yakýnýnda birden fazla elektronik anahtar bulunuyorsa

Elektronik anahtar herhangi bir metalik cisimle kaplanmýþsa veya
temas ediyorsa

Araç civarýnda radyo dalgalarý yayan baþka bir uzaktan kumanda
anahtarý kullanýlýyorsa

Elektronik anahtar, bilgisayar gibi elektrikli bir cihazýn yakýnýnda
býrakýldýysa

Pil gücünü koruma fonksiyonu

Aþaðýda belirtilen durumlarda, giriþ fonksiyonu devredýþý býrakýlarak
akünün ve elektronik anahtar pilinin boþalmasý önlenmektedir.

Giriþ fonksiyonu 2 haftadan uzun süredir kullanýlmamýþsa

Elektronik anahtar, aracýn yaklaþýk 1 m yakýnýnda 10 dakikadan uzun
süreyle býrakýlmýþsa

Aþaðýdaki durumlarda sistem yeniden devreye girecektir...

Kapý kolu kilitleme düðmesi kullanýlarak araç kilitlenirse.

Uzaktan kumanda fonksiyonu kullanýlarak araç kilitlenirse veya açýlýrsa.
(→S.17)

Mekanik anahtar kullanýlarak araç kilitlenirse veya açýlýrsa. (→S.337)
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1-2. Kapýlarýn açýlmasý, kapatýlmasý ve kilitlenmesi

1

S
ürüþ öncesi
Elektronik anahtar pilinin bitmesi

Standart pil ömrü 1 ile 2 yýl arasýndadýr. (Kullanýlmasa bile elektronik
anahtarýn pili bitecektir.) Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sisteminin veya uzak-
tan kumanda fonksiyonunun çalýþmamasý veya kapsama alanýnýn
daralmasý durumunda, pil bitmiþ olabilir. Gerekiyorsa pili yenisiyle
deðiþtiriniz.  (→S.271)

Arýza oluþmamasý için elektronik anahtarý aþaðýda belirtilen elektrikli
cihazlarýn 1 m yakýnýnda býrakmayýnýz.

• Televizyonlar
• Kiþisel bilgisayarlar
• Cep telefonlarý veya telsiz telefonlarý þarj edilirken
• Masa lambalarý

Sistemin düzgün çalýþmasý için

Sistemi çalýþtýrýrken elektronik anahtarý üzerinizde bulundurmanýz gerek-
mektedir. Sistemi dýþarýdan çalýþtýrýrken elektronik anahtarý aracýn çok
yakýnýna yaklaþtýrmayýnýz.

Elektronik anahtarýn konumuna ve tutma durumuna baðlý olarak anahtar
algýlanamayabilir ve sistem düzgün çalýþmayabilir. (Alarm kazara devre-
den çýkabilir veya kapý kilit korumasý çalýþmayabilir.)

Giriþ fonksiyonuyla ilgili not

Elektronik anahtar kapsama alaný içerisinde bulunmasýna raðmen,
aþaðýda belirtilen durumlarda sistem düzgün çalýþmayabilir.

• Kapýlar kilitlenirken veya açýlýrken, elektronik anahtar cama çok
yakýnsa veya kapý kolunun dýþýndaysa, yere yakýnsa veya yüksek bir
yerdeyse.

• Bagaj kilidi açýlýrken, elektronik anahtar yere yakýnsa veya yüksek bir
yerdeyse veya arka tamponun merkezine çok yakýnsa.

• Motoru çalýþtýrýrken veya kontak düðmesi konumlarýný deðiþtirirken
elektronik anahtar, gösterge panelinin veya paket bölmesinin veya
zeminin üzerindeyse veya torpido bölmesinin içindeyse.

Elektronik anahtar kapsama alaný içerisinde bulunduðu sürece kapýlar
herhangi bir kiþi tarafýndan kilitlenebilir veya açýlabilir.

Elektronik anahtar araç içerisinde bulunmamasýna raðmen, camýn
yanýnda duruyorsa motor çalýþabilir.
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1-2. Kapýlarýn açýlmasý, kapatýlmasý ve kilitlenmesi
0

Kapý koluna fazla miktarda su sýçramasý (yaðmur, yýkama vs.) halinde
kapý kilitleri açýlabilir. (Açýlýp kapanmadýðý takdirde kapýlar yaklaþýk 30
saniye sonra otomatik olarak kilitlenecektir.)

Kapý kolunun eldivenli olarak tutulmasý kapý kilidinin açýlmamasýna
neden olabilir.

Elektronik anahtar aracýn yanýndayken uzaktan kumanda kullanýlarak
kapýlar kilitleniyorsa, giriþ fonksiyonuyla kapý kilidi açýlmayabilir. (Kapý
kilitlerini açmak için uzaktan kumandayý kullanýnýz.)

Araç uzun süre kullanýlmayacaksa

Aracýn çalýnmasýný engellemek için elektronik anahtarý araçtan 2 m veya
daha üzeri mesafede bulundurunuz.

Güvenlik

Kilitleri açýldýktan sonra 30 saniye içerisinde herhangi bir kapý açýlmadýðý
takdirde güvenlik amacýyla kapýlar otomatik olarak tekrar kilitlenecektir.

Alarmlar ve uyarý göstergeleri

Hatalý çalýþmadan kaynaklanabilecek kazalarý ve hýrsýzlýk ihtimalini azalt-
mak amacýyla araç içi ve dýþý alarmlarla birlikte araç bilgi ekranýnda uyarý
mesajlarý ve uyarý ýþýklarý kullanýlmaktadýr. 

Herhangi bir uyarý ýþýðý ortaya çýktýðýnda:
Uyarý ýþýðýna göre gerekli talimatlarý uygulayýnýz. (→S.306)

Araç bilgi ekranýnda uyarý mesajý ortaya çýktýðýnda (Optitron gösterge
paneline sahip araçlar):
Araç bilgi ekranýndaki uyarý mesajýna göre gerekli talimatlarý uygu-
layýnýz. (→S.314)
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1-2. Kapýlarýn açýlmasý, kapatýlmasý ve kilitlenmesi

1

S
ürüþ öncesi
1

Aþaðýdaki tabloda alarmlarýn çalmasý durumunda devreye girme nedeni
ve düzeltme prosedürü açýklanmaktadýr.

Alarm Durum Düzeltme prosedürü

Araç dýþý alarm 
sadece1 kez 2 sn 
boyunca çalarsa

Elektronik anahtar henüz 
yolcu bölümündeyken 
giriþ fonksiyonuyla kapýlar 
kilitlenmeye çalýþýlmýþtýr.

Yolcu bölümünden 
elektronik anahtarý 
alýnýz ve kapýlarý 
tekrar kilitleyiniz.

Kontak düðmesi kapalý 
(OFF) konumuna getiril- 
meden, elektronik anah- 
tarla araç dýþýna çýkýlmýþ 
ve kapýlar kilitlenmeye 
çalýþýlmýþtýr.

Kontak anahtarýný ka- 
palý (OFF) konumuna 
getiriniz ve kapýlarý 
tekrar kilitleyiniz.

Elektronik anahtar içeri-
deyken ve tüm kapýlar ki-
litlenmiþ haldeyken bagaj 
kapaðý kapatýlmýþtýr.

Bagajdan elektronik 
anahtarý alýnýz ve 
bagaj kapaðýný tekrar 
kilitleyiniz.

Araç dýþý alarm sa- 
dece 1 kez 10 sn 
boyunca çalarsa

Herhangi bir kapý açýkken 
giriþ fonksiyonuyla kapýlar 
kilitlenmeye çalýþýlmýþtýr.

Tüm kapýlarý kapatý- 
nýz ve tekrar kilitleyi-
niz.

Araç içi alarm 
sadece 1 kez 
çalarsa

Elektronik anahtar pili 
azalmýþtýr.

Pili deðiþtiriniz.
 (→S.271)

Araç içi alarm 
tekrarlý olarak 
çalarsa

Sürücü kapýsý açýkken kon-
tak düðmesine basýlarak ak-
sesuar (ACC) konumuna 
getirilirse (Kontak düðmesi 
aksesuar (ACC) konumun-
dayken sürücü kapýsý 
açýlýrsa)

Kontak anahtarýný 
kapalý (OFF) konu-
muna getiriniz ve 
sürücü kapýsýný 
kapatýnýz.

Sürücü kapýsý açýkken kon-
tak düðmesi kapalý (OFF) 
konumuna getirilirse

Sürücü kapýsýný 
kapatýnýz.



1

1-2. Kapýlarýn açýlmasý, kapatýlmasý ve kilitlenmesi
2

Elektronik anahtar pili tamamen biterse

Kapýlarýn kilitlenmesi ve kapý kilitlerinin açýlmasý: Mekanik anahtarý kul-
lanýnýz. (→S.337)

Motorun çalýþtýrýlmasý:→S.95

Pilin deðiþtirilmesi:→S.271

Kiþiselleþtirmeler

Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemi vs. devre dýþý býrakýlabilir. 
(→S.369)
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1-2. Kapýlarýn açýlmasý, kapatýlmasý ve kilitlenmesi

1

S
ürüþ öncesi
1

Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemi uygunluk beyaný

Toyota Motor Corp, TMLF-2 1999/5/EC direktifinin ilgili maddeleri-
ne ve zaruri gereksinimlerine uygun olduðunu beyan etmektedir.
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1-2. Kapýlarýn açýlmasý, kapatýlmasý ve kilitlenmesi
4

Tokai Rika Co., Ltd., model B51EA, Elektronik anahtarýn 1999/5/EC
direktifinin ilgili maddelerine ve zaruri gereksinimlerine uygun
olduðunu beyan etmektedir..
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1-2. Kapýlarýn açýlmasý, kapatýlmasý ve kilitlenmesi

1

S
ürüþ öncesi
1

Tokai Rika Co., Ltd., model B62UA, Tunerin 1999/5/EC direktifinin
ilgili maddelerine ve zaruri gereksinimlerine uygun olduðunu
beyan etmektedir.
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6

DÝKKAT

Elektronik cihazlarýn etkisiyle ilgili uyarý

Kalp pili kullanan kiþiler, akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemi antenlerinden
uzak durmalýdýr. Radyo dalgalarý bu cihazlarýn çalýþmasýna tesir edebilir.
(→S.6)

Kalp pili dýþýnda elektrikli týbbi cihaz kullanan kiþiler, týbbi cihaz üreti-
cisine danýþarak radyo dalgalarýnýn cihazýn çalýþmasýna etkisi hakkýnda
bilgi almalýdýr.
Radyo dalgalarý, bu gibi cihazlarýn çalýþmasý üzerinde beklenmedik
etkiler yaratabilir.

Gerektiðinde giriþ fonksiyonu devredýþý býrakýlabilir. Ayrýntýlý bilgi için To-
yota bayisine baþvurunuz.
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S

ürüþ öncesi
1

Uzaktan kumanda (bazý modellerde)

Uzaktan kumandayý kullanarak aracýnýzý dýþarýdan kilitleyebilirsiniz
veya açabilirsiniz.

Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip araçlar

Tüm kapýlarý kilitler

Tüm kapý kilitlerini açar

Bagaj kilidini açar 
(Basýlý tutulduðunda)

Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip olmayan araçlar

Tüm kapýlarý kilitler

Tüm kapý kilitlerini açar
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8

Çalýþma sinyalleri

Kapýlarýn kilitlenmesiyle veya kapý kilitlerinin açýlmasýyla birlikte sinyal
lambalarý yanýp söner.  (Kilitleme için 1 defa; açma için 2 defa)

Kapý kilit sesli uyarýsý (akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip araçlar)

Herhangi bir kapýnýn tam olarak kapanmamasý durumunda, kapýyý kilitle-
meye çalýþýrsanýz sesli uyarý sürekli olarak ses çýkaracaktýr. Sesli uyarý dur-
durmak için kapýyý tamamen kapatýnýz ve aracýnýzý tekrar kilitleyiniz.

Elektronik anahtar pilinin bitmesi

→S.9

Güvenlik

→S.10

Elektronik anahtar pili tamamen biterse

→S.12

Sistemin çalýþmasýný etkileyebilecek durumlar (akýllý giriþ ve çalýþtýrma
sistemine sahip araçlar)

→S.8

Sistemin çalýþmasýný etkileyebilecek durumlar (akýllý giriþ ve çalýþtýrma
sistemine sahip olmayan araçlar)

Uzaktan kumanda fonksiyonu aþaðýda belirtilen durumlarda düzgün
çalýþmayabilir.

Televizyon kulesi, radyo istasyonu, elektrik santrali, havaalaný gibi
güçlü radyo dalgalarý üreten tesislerin yakýnýndaysanýz.

Üzerinizde portatif radyo, cep telefonu ve benzeri kablosuz iletiþim
cihazlarý taþýyorsanýz.

Aracýn yakýnýnda birden fazla uzaktan kumanda anahtarý bulunuyorsa

Uzaktan kumanda anahtarý metal bir cisimle kaplanmýþsa veya temas
ediyorsa

Araç civarýnda radyo dalgalarý yayan baþka bir uzaktan kumanda
anahtarý kullanýlýyorsa

Uzaktan kumanda anahtarý, bilgisayar gibi elektrikli bir cihazýn
yakýnýnda býrakýldýysa

Kiþiselleþtirmeler

Bagaj kilidi açma gibi ayarlar deðiþtirilebilir. (→S.369)
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1

S
ürüþ öncesi
1

Uzaktan kumanda uygunluk beyaný

DENSO CORPORATION, 12BBY’nin 1999/5/EC direktifinin ilgili
maddelerine ve zaruri gereksinimlerine uygun olduðunu beyan
etmektedir.

Toyota Motor Corporation, TMLF-2’nin 1999/5/EC direktifinin ilgili
maddelerine ve zaruri gereksinimlerine uygun olduðunu beyan
etmektedir.
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0

Tokai Rika Co., Ltd., B51EA,  Elektronik anahtarýn 1999/5/EC direk-
tifinin ilgili maddelerine ve zaruri gereksinimlerine uygun olduðu-
nu beyan etmektedir.



1

1-2. Kapýlarýn açýlmasý, kapatýlmasý ve kilitlenmesi

1

S
ürüþ öncesi
2

Tokai Rika Co., Ltd., model B62UA, Tunerin 1999/5/EC direktifinin
ilgili maddelerine ve zaruri gereksinimlerine uygun olduðunu
beyan etmektedir.
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Kapýlar

Aracýn kilitlenmesi ve kilitlerin açýlmasý için giriþ fonksiyonu, uzaktan
kumanda, anahtar veya kapý kilitleme düðmesi kullanýlabilir.

Giriþ fonksiyonu (Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip
araçlar) →S.5

Uzaktan kumanda (bazý modellerde)

→S.17

Anahtar

Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip araçlar

Mekanik anahtar kullanýlarak da kapýlar kilitlenebilir ve kilitleri
açýlabilir. (→S.337)

Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip olmayan araçlar

Tüm kapýlarý kilitler

Tüm kapý kilitlerini açar

Kapý kilitleme düðmesi

Tüm kapý kilitlerini açar

Tüm kapýlarý kilitler
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Ön kapýlarýn dýþarýdan anahtarsýz kilitlenmesi

Ýç kilit mandalýný kilitleme konumuna getiriniz.

Kapý kolundan çekerek kapýyý kapatýnýz.

Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip araçlar

Eðer kontak düðmesi aksesuar (ACC) veya açýk (ON) konumundaysa
veya elektronik anahtar araç içerisinde býrakýldýysa, kapýlar kilitlenemez.

Elektronik anahtarýn konumuna baðlý olarak anahtar düzgün algýlana-
mayabilir ve kapý kilitlenebilir.

Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip olmayan araçar

Eðer anahtar kontakta býrakýldýysa kapýlar kilitlenemez

Arka kapý çocuk emniyet kilidi

Çocuk emniyet kilidi devreye
alýndýðýnda kapýlar içeriden
açýlamaz. 

Çocuklarýn arka kapýyý açmalarýný
engellemek için bu kilitleri kul-
lanýnýz. Arka kapýlarý kilitlemek
için her iki kapýnýn çocuk em-
niyet kilidini kilitleme konumuna
getiriniz. 

Ýç kilit mandalý

Kapýyý kilitler

Kapýnýn kilidini açar

Kilit düðmesi kilitleme konu-
munda olmasýna raðmen kapý
kolunun çekilmesi duru-
munda sürücü kapýsý açýlýr.
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DÝKKAT

Kaza oluþumunu engellemek için

Sürüþ esnasýnda aþaðýda belirtilen uyarýlara dikkat ediniz.

Bunlara uyulmamasý, kapýlardan birinin açýlmasýna ve yolculardan birinin
araçtan düþerek  ciddi þekilde yaralanmasýna veya ölmesine sebep olabi-
lir.

Her zaman emniyet kemerini baðlayýnýz.

Kapýlarýn düzgün kapatýldýðýndan emin olunuz.

Sürüþ esnasýnda sürücü kapýsý iç kapý kolunu çekmeyiniz.

Arka koltukta çocuk yolcularýn oturmasý durumunda çocuk emniyet kilit-
lerini devreye alýnýz. 
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Bagaj kapaðý

Bagaj kapaðýnýn açýlmasý için anahtar, bagaj kapaðý açma kolu, giriþ
fonksiyonu ve uzaktan kumanda kullanýlabilir. 

Anahtar

Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip araçlar

Mekanik anahtar kullanýlarak bagaj kapaðý açýlabilir. (→S.337)

Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip olmayan araçlar

Bagaj kilidini açmak için ana
anahtarý saat yönünde
çeviriniz.

Bagaj kapaðý açma kolu

Bagaj kapaðýný açýnýz.

Giriþ fonksiyonu (Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip
araçlar) →S.5

Uzaktan kumanda (Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip
araçlar)

→S.17
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Bagaj emniyet sistemi

Bagaja yerleþtirdiðiniz eþyalarý hýrsýzlýða karþý korumak için aþaðýda
belirtilen talimatlarý uygulayýnýz.

Arka koltuklarýn arkalýklarýný sa-
bitlemek için güvenlik kilit kolla-
rýný kilitleme konumuna getiriniz.

Bagaj kapaðý açma kolunun
devredýþý kalmasý için, ana
anahtarý (akýllý giriþ ve çalýþtýrma
sistemine sahip olmayan araç-
larda) veya mekanik anatharý
(akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemi-
ne sahip araçlarda) saat yönü-
nün tersine çeviriniz.

Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine
sahip araçlarda, uzaktan kuman-
dayla veya giriþ fonksiyonuyla
bagaj kapaðý açýlamayacaktýr.

DÝKKAT

Sürüþ esnasýnda dikkat edilmesi gerekenler

Bagaj kapaðýný kapalý tutunuz.
Bu þekilde hem þahsi eþyalarýnýzýn dýþarý dökülmesini hem de egzoz
gazlarýnýn aracýnýza girmesini engellersiniz.

Aracýnýzda çocuk yolcu bulunuyorsa

Aracýnýzda çocuklarý asla gözetimsiz olarak býrakmayýnýz. Çocuklar
kendilerini aracýn veya bagajýn içerisine kilitleyebilir ve bu durum, ciddi
yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek þekilde, araç iç sýcaklýðýnýn
aþýrý yükselmesine veya havasýzlýktan boðulmalara sebep olabilir.
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Ön koltuklar

DÝKKAT

Koltuk ayarý

Bel kemerinin altýndan kayma riskini azaltmak için aracýnýz hareket halin-
deyken koltuk arkalýðýný gereðinden fazla geriye yatýrmayýnýz. 
Eðer koltuðunuz gereðinden fazla yatýksa, kaza anýnda ciddi yaralanma-
larla veya ölümle sonuçlanabilecek þekilde, emniyet kemeri basenleri-
nizden yukarý doðru kayarak, tutma kuvvetinin doðrudan karnýnýza
uygulanmasýna veya omuz kemerinin boynunuza temas etmesine
sebep olabilir.

Koltuk ayarýný tamamladýktan sonra koltuðun sabitlendiðini kontrol edi-
niz.

Koltuk ileri-geri ayar kolu

Koltuk arkalýðý açý ayar kolu

Koltuk minderi yükseklik
ayar kolu (sadece sürücü
koltuðu)
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Arka koltuklar

Arka koltuklarýn arkalýklarýný katlayabilirsiniz.

Arka koltuktaki dýþ ve orta
emniyet kemeri tokalarýný þe-
kilde gösterildiði gibi yerleþ-
tiriniz.

Bagaj tarafý güvenlik kilit kol-
larýnýn yukarý konumda ol-
duðunu kontrol ediniz.

Kilit açma düðmesini çeke-
rek koltuk arkalýðýný katlayýnýz.
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DÝKKAT

Koltuk arkalýðýný dik konuma getirdikten sonra

Aþaðýda belirtilen uyarýlara dikkat ediniz. Bunlara uyulmamasý, ciddi
þekilde yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.

Emniyet kemerinin kývrýlmadýðýný veya koltuðun altýna sýkýþmadýðýný
kontrol ediniz.

UYARI

Sol koltuk arkalýðý katlandýðýnda

Bagajýn geniþletilmiþ bölümüne yerleþtirilen eþyalarýn, arka orta emniyet
kemeri dokumasýna zarar vermediðine dikkat ediniz.

Hafifçe öne ve arkaya hareket
ettirmeye çalýþarak koltuk arkalýðýnýn
belli bir konumda sabitlendiðini
konrol ediniz.
Eðer koltuk arkalýðý güvenli bir
þekilde sabitlenmemiþse, kilit açma
düðmesi üzerinde kýrmýzý iþaret
görülecektir. Kýrmýzý iþaretin görül-
mediðini kontrol ediniz.
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Baþ dayamalarý

Baþ dayamasý yüksekliðinin belirlenmesi

Arka koltuk orta baþ dayamasýnýn ayarý

Arka orta koltukta bir yolcu oturduðunda, her zaman için orta baþ daya-
masýný yukarýya doðru kilitli konuma çekiniz.

Farklý koltuk baþ dayamalarý

Baþ dayamalarý monte edildikleri koltuklara uygun olarak özel tasar-
lanmýþtýr.

DÝKKAT

Baþ dayamasý uyarýlarý

Baþ dayamalarýyla ilgili aþaðýda belirtilen uyarýlara dikkat ediniz. Bunlara
uyulmamasý, ciddi þekilde yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.

Baþ dayamalarýný her zaman düzgün konumda ayarlayýnýz.

Baþ dayamasý çýkartýlmýþ durumda aracý kullanmayýnýz.

Yükseklik ayarý

Baþ dayamasýný alçaltýrken
kilit açma düðmesini basýlý
tutunuz.

Sökmek için

Kilit açma düðmesine basarak
baþ dayamasýný çekip çýka-
rýnýz.

Kilit
açma
düðmesi

Baþ dayamasýný, dayamanýn merkezi
kulaðýnýzýn üst hizasýna denk gelecek
þekilde ayarlayýnýz.
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Emniyet kemerleri

Aracýnýzý sürmeden önce tüm yolcularýn emniyet kemerlerini
baðladýklarýndan emin olunuz.

Emniyet kemerlerinin doðru kullanýmý

Omuz kemerini, omzunu-
zu ortalayacak þekilde yer-
leþtiriniz. Omuz kemeri
boynunuzdan uzak olmalý-
dýr ve omzunuzdan aþaðý
düþmemelidir.

Bel kemeri mümkün ol-
duðunca aþaðýdan, basenler
üzerinden yerleþtirilmelidir.

Koltuk arkalýðýnýn konumu-
nu ayarlayýnýz. Dik oturu-
nuz ve geriye yaslanýnýz.

Emniyet kemerini kývýrma-
yýnýz.

Emniyet kemerinin baðlanmasý ve açýlmasý

Emniyet kemerinin baðlan-
masý

Týklama sesini duyana kadar
dili tokanýn içerisine itiniz.

Emniyet kemerinin açýlmasý

Kilit açma düðmesine basýnýz.Açma
düðmesi
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Aktif gergili emniyet kemerleri (ön koltuklar)

Aktif gergi mekanizmasý, belirli
hýz ve açýlarla gerçekleþen
þiddetli önden çarpýþmalarda
emniyet kemerini hemen geriye
doðru çekerek yolcunun sýkýca
kavranmasýný saðlar.

Aktif gergi mekanizmasý önem-
siz önden çarpýþmalarda, yanal
çarpýþmalarda ve arkadan alýnan
darbelerde devreye girmeyebilir.

Emniyet kemeri yükseklik ayarý (ön koltuklar)

Aþaðý

Yukarý

Týklama sesini duyana kadar
askýyý aþaðý ve yukarý hareket
ettirerek ayarlayýnýz.
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Acil kilitlemeli kemer toplayýcýsý (ELR)

Kemer toplayýcýsý, ani bir duruþ veya çarpma anýnda kilitlenecektir. Ani ola-
rak öne doðru eðildiðinizde de kemer kilitlenecektir. Yavaþ hareketler keme-
rin kolayca uzamasýna imkan vererek rahat hareket etmenizi saðlayacaktýr.

Otomatik kilitlemeli kemer toplayýcýsý (ALR)

Arka koltukta oturan bir yolcunun omuz kemeri sonuna kadar çekilip biraz
geri býrakýlacak olursa, kemer o konumda kilitlenir ve daha fazla
uzatýlamaz. Bu özellik, çocuk koltuðu sistemini (CRS) sýký bir biçimde
baðlamak için kullanýlýr. Kemeri yeniden serbest býrakmak için kemerin
tamamen toplanmasýna izin verip, sonra yeniden çekiniz. (→S.73)

Hamile kadýnlar

Yaralý kiþiler

Doktoronuza danýþýnýz ve emniyet kemerini düzgün þekilde takýnýz.

Doktorunuza danýþýnýz ve emniyet
kemerini düzgün þekilde takýnýz. (→S.31)

Hamile kadýnlar, diðer yolcular gibi bel
kemerini mümkün olduðunca aþaðýdan,
basenler üzerinden yerleþtirmelidir.
Omuz kemerini, omzunuzu ortalayacak
þekilde göðsünüz üzerinden yerleþ-
tiriniz. Kemerin karnýn üzerine baský
uygulamamasýna dikkat ediniz.

Emniyet kemerinin düzgün baðlanma-
masý, ani frenleme veya kaza duru-
munda hem hamile kadýnýn hem de
bebeðin ciddi þekilde yaralanmasýna
veya ölümüne sebep olabilir.
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Çocuk emniyet kilidi kullanýmý

Aracýnýzda bulunan emniyet kemerleri yetiþkin vücut ölçülerine uygun
tasarlanmýþtýr.

Yeteri kadar büyüyüp gerektiði þekilde aracýn emniyet kemerini takabilene
kadar, çocuk için uygun bir çocuk koltuðu sistemi kullanýlmalýdýr. (→P. 65)
Çocuk aracýn emniyet kemerini takabilecek kadar büyüdüðünde,
emniyet kemerini sayfa 31’deki talimatlara uygun olarak kullanýnýz.

Devreye giren aktif gergili emniyet kemerinin deðiþtirilmesi

Devreye girmesi durumunda aktif gergili emniyet kemeri yeniden kullanýla-
maz. Kaza sonrasý, aktif gergili emniyet kemerlerinizi Toyota bayisine kontrol
ettiriniz. Devreye girmiþ aktif gergili emniyet kemerlerinin deðiþtirildiðinden
emin olunuz.

Emniyet kemeri yönetmelikleri

Ülkenizdeki emniyet kemerleri ile ilgili yasalar çerçevesinde, emniyet kemeri-
nin deðiþtirilmesi ya da montajý hususunda Toyota bayisine baþvurunuz.

DÝKKAT

Emniyet kemerinin takýlmasý

Ani frenleme veya kaza durumunda yaralanma riskini azaltmak için
aþaðýda belirtilen uyarýlara dikkat ediniz.
Bunlara uyulmamasý, ciddi þekilde yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.

Tüm yolcularýn emniyet kemerlerini baðladýklarýndan emin olunuz.
Emniyet kemerinizi her zaman düzgün þekilde baðlayýnýz.
Her emniyet kemerini yalnýzca bir kiþi için kullanýnýz. Çocuk dahi olsalar,
bir emniyet kemerini birden fazla kiþi için kullanmayýnýz.
Toyota çocuklarýn arka koltukta oturtulmasýný ve her zaman emniyet kemeri
ve/veya uygun çocuk koltuðu sisteminin kullanýlmasýný tavsiye etmektedir.
Düzgün oturma konumu için koltuk arkalýðýný gereðinden fazla geriye
yatýrmayýnýz. Emniyet kemerleri, dik oturduðunuz ve geriye yaslan-
dýðýnýz takdirde azami korumayý saðlayacaktýr.
Omuz kemerini kolunuzun altýndan geçirmeyiniz.
Emniyet kemerinizi her zaman mümkün olduðunca aþaðýdan, basenler
üzerinden yerleþtiriniz.
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DÝKKAT

Emniyet kemeri hasarý ve aþýnmasý

Kemerin, tokanýn veya dilin kapýya sýkýþarak zarar görmemesine dikkat
ediniz.

Düzenli olarak emniyet kemerlerini kontrol ediniz. Kemerde kesilme,
yýpranma ya da gevþek parçalar olmamasýný kontrol ediniz. Hasar
görmüþ bir emniyet kemerini kullanmayýnýz, yenisiyle deðiþtiriniz. Hasar
görmüþ emniyet kemeri yolcuyu ciddi yaralanmalara veya ölüme karþý
koruyamayacaktýr.

Kemerin ve askýnýn sabitlenmiþ olduðundan ve kemerin kývrýlma-
dýðýndan emin olunuz. Emniyet kemeriniz düzgün çalýþmýyorsa, Toyota
bayisine baþvurunuz.

Aracýnýzla önemli bir kaza yaptýysanýz, belirgin bir hasar olmasa bile,
koltuk grubunu emniyet kemerleri de dahil olmak üzere deðiþtiriniz.

Emniyet kemerlerni kendiniz sökmeye, kurmaya, deðiþtirmeye, parça-
larýna ayýrmaya veya hurdaya çýkarmaya çalýþmayýnýz. Gerekli tüm ona-
rýmlarýn Toyota bayisi tarafýndan yapýlmasýný saðlayýnýz. Aktif gergili
emniyet kemerinin gerektiði gibi onarýlmamasý veya deðiþtirilmemesi,
düzgün þekilde çalýþmasýný engelleyerek ciddi yaralanmalara veya
ölüme sebep olabilir.
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Direksiyon simidi

DÝKKAT

Sürüþ esnasýnda dikkat edilmesi gerekenler

Sürüþ esnasýnda direksiyon simidini ayarlamayýnýz.
Bu durum, aracýn sürücü hakimiyetinden çýkmasýna ve yaralanmalý veya
ölümlü bir kazaya sebep olmanýza yol açabilir.

Direksiyon simidini ayarladýktan sonra

Direksiyon simidinin tam olarak kilitlendiðini kontrol ediniz. Aksi takdirde
direksiyon simidi aniden hareket edebilir ve yaralanmalý veya ölümlü bir
kazaya sebep olmanýza yol açabilir.

Rahat kullaným amacýyla direksiyon simidi yüksekliði ve açýsý
ayarlanabilmektedir.

Direksiyon simidini tu-
tunuz ve kolu aþaðý
doðru bastýrýnýz.

Direksiyon simidinin
yüksekliðini ve açýsýný
deðiþtirerek uygun kul-
laným konumuna getiri-
niz.

Kolu yukarýya doðru
çekiniz.
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Kendiliðinden kararan iç dikiz aynasý

Aþaðýda belirtilen fonksiyonlarý kullanarak arkanýzdaki aracýn far-
larýnýn sebep olduðu parlamayý azaltabilirsiniz.

Manuel kararan iç dikiz aynasý

Normal konum

Parlamayý azaltan konum

Otomatik kendiliðinden kararan iç dikiz aynasý

Otomatik modda, arkanýzdaki aracýn farlarýný tespit eden sen-
sörler kullanýlmaktadýr ve yansýyan ýþýk otomatik olarak
azaltýlmaktadýr.

Otomatik modu açýk (ON)
veya kapalý (OFF) konuma
getirir.

Otomatik mod açýk (ON) ko-
numuna alýndýðýnda uyarý ýþýðý
belirir.

Kontak düðmesi açýk (ON)
konumuna alýndýðýnda ayna
otomatik moda dönecektir.
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Sensör hatalarýnýn önlenmesi (Otomatik kararan iç dikiz aynasý bulunan
araçlar)

DÝKKAT

Sürüþ esnasýnda dikkat edilmesi gerekenler

Sürüþ esnasýnda aynanýn konumunu ayarlamayýnýz.
Bu durum, aracýn sürücü hakimiyetinden çýkmasýna ve yaralanmalý veya
ölümlü bir kazaya sebep olmanýza yol açabilir.

Düzgün çalýþmalarý için sensörlere
dokunmayýnýz ve üzerlerini kapamayýnýz.
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Dýþ dikiz aynalarý

Aynalarýn katlanmasý

Katlamak için aynalarý camlara
doðru itiniz.

Kontak düðmesi aksesuar (ACC) veya açýk (ON) konumundayken
kumanda düðmesi kullanýlarak ayna açýsý ayarlanabilir.

Ayarlayacaðýnýz aynayý seçi-
niz.

Sol

Sað

Aynayý ayarlayýnýz.

Yukarý

Sað

Aþaðý

Sol
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Aynalar buðulandýðýnda (Buðu çözücü bulunan araçlar)

Aynalarýn buðusunu gidermek için buðu çözücüleri çalýþtýrýnýz. (→S.184)

DÝKKAT

Sürüþ esnasýnda

Sürüþ esnasýnda aþaðýda belirtilen uyarýlara dikkat ediniz.
Bunlara uyulmamasý, aracýn sürücü hakimiyetinden çýkmasýna ve yaralan-
malý veya ölümlü bir kazaya sebep olmanýza yol açabilir.

Sürüþ esnasýnda aynalarý ayarlamayýnýz.

Aynalarý katlanmýþ halde aracýnýzý kullanmayýnýz.

Ön yolcu tarafý ve sürücü tarafý dýþ dikiz aynalarý aracýnýzý sürmeye
baþlamadan önce açýlýp ayarlanmýþ olmalýdýr.

Buðu çözücüleri çalýþýyorsa (Buðu çözücü bulunan araçlar)

Ayna yüzeyi sýcak olabilir, dokunmayýnýz. 
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Otomatik camlar

Otomatik cam kilitleme düðmesi

Yolcu camlarýnýn kumandalarýný
kilitlemek için otomatik cam ki-
litleme düðmesine basýnýz.

Çocuk yolcularýn kazara camlarý
açmalarýný veya kapatmalarýný
engellemek için bu düðmeyi kul-
lanýnýz.

Aþaðýdaki düðmeler kullanýlarak otomatik camlar açýlabilir ve
kapatýlabilir.

Kapatma

Otomatik kapatma
(sadece sürücü camý)*

Açma

Otomatik açma
(sadece sürücü camý)*

*:Düðmeye hareketin aksi
yönünde hafifçe basýlmasý,
camýn hareketini durdura-
caktýr.



42

1-4.Camlarýn açýlmasý ve kapatýlmasý
Otomatik camlarýn kumandasý

Kontak düðmesi açýk (ON) konumunda olmalýdýr.

Kontak düðmesi kapalý (OFF) konumuna alýndýktan sonra otomatik cam-
larýn kumandasý (sadece sürücü camý)

Kontak düðmesi aksesuar (ACC) ve kapalý (OFF) konumuna alýndýktan
sonra yaklaþýk 45 saniye süresince otomatik camlara kumanda edilebilir.
Ancak ön kapýnýn açýlmasý durumunda camlara kumanda edilemeyecektir.

Sýkýþma korumasý fonksiyonu (sadece sürücü camý)

Kapanma hareketi sýrasýnda cam ile çerçeve arasýna herhangi bir cisim
sýkýþýrsa cam hareketi durur ve cam bir miktar açýlýr.

DÝKKAT

Camlarýn kapatýlmasý

Aþaðýda belirtilen uyarýlara dikkat ediniz. 
Bunlara uyulmamasý, ciddi þekilde yaralanmalara veya ölüme sebep
olabilir.

Otomatik camlarý kapatýrken, tüm yolcularýn vücutlarýnýn herhangi bir
bölümünü camdan çýkartmadýklarýndan emin olunuz.

Çocuk yolcularýn otomatik camlara kumanda etmelerine izin vermeyiniz. 
Vücudun herhangi bir bölümünün kapatýlmakta olan otomatik camýn
arasýnda kalmasý ciddi yaralanmalara ve ölüme sebep olabilir.

Sýkýþma korumasý fonksiyonu (sadece sürücü camý)

Sýkýþma korumasý fonksiyonunu denemek için vücudunuzun herhangi
bir uzvunu kasten sýkýþtýrmaya çalýþmayýnýz.

Cam tamamen kapanma noktasýna yakýn olduðunda, sýkýþma korumasý
fonksiyonu çalýþmayabilir.
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Yakýt deposu iç kapaðýnýn açýlmasý

Yakýt deposu iç kapaðýný açmak için aþaðýdaki adýmlarý uygulayýnýz.

Yakýt doldurmadan önce

Kontak düðmesini kapalý (OFF) konumuna getiriniz, tüm cam
ve kapýlarýn kapalý olduðundan emin olunuz.

Yakýt deposu iç kapaðýnýn açýlmasý

Yakýt deposu dýþ kapaðýný
açýnýz.

Yakýt deposu iç kapaðýný aç-
ma yönünde yavaþça döndü-
rünüz.

Ýç depo kapaðýný, dýþ depo
kapaðýnýn arkasýna asýnýz.
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1-5. Yakýt doldurma
Yakýt deposu iç kapaðýnýn kapatýlmasý

Yakýt deposu iç kapaðýný
kapatýrken, týklama sesini du-
yana kadar kapaðý döndürünüz.

Býraktýktan sonra kapak aksi
yönde bir miktar dönecektir.

Yakýt tipleri

Benzinli motor

Kurþunsuz süper benzin, Oktan sayýsý (RON) 95 veya üzeri

Dizel motor

*: Model kodu, aracýnýzýn isim plakasýnda belirtilmektedir. (→S.352)

Yakýt deposu kapasitesi (Referans)

Deponuzun kapasitesi 55 Litredir.

Motor/Model kodu Tip

1ND-TV motor
350 ppm ya da daha düþük kükürt 
içeren, setan sayýsý 48 ya da üzeri 
olan dizel yakýtý

1AD-FTV 
motor

ADE150L-AEFNYW 
ve
ADE150R-AEFNYW 
modelleri*

500 ppm ya da daha düþük kükürt 
içeren, setan sayýsý 48 ya da üzeri 
olan dizel yakýtý

ADE150L-AEFNXW 
modeli*

50 ppm ya da daha düþük kükürt 
içeren, setan sayýsý 48 ya da üzeri 
olan dizel yakýtý
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DÝKKAT

Aracýnýza yakýt doldururken

Aracýnýza yakýt doldururken aþaðýda belirtilen uyarýlara dikkat ediniz.
Bunlara uyulmamasý, ciddi þekilde yaralanmalara veya ölüme sebep olabi-
lir.

Statik elektriðin boþaltmak amacýyla aracýnýza veya herhangi bir metal
yüzeye dokununuz.
Statik elektriðin boþalmasýndan kaynaklanan kývýlcýmlar yakýt buharýnýn
tutuþmasýna sebep olabilir.

Her zaman yakýt deposu iç kapaðýnýn tutacaklarýndan tutunuz ve
yavaþça döndürerek açýnýz.
Yakýt deposu iç kapaðý gevþetildiðinde ýslýk sesine benzer bir ses duya-
bilirsiniz. Ýç kapaðý çýkarmadan önce bu ses kesilene kadar bekleyiniz.
Sýcak havalarda, basýnçlý yakýt depo aðzýndan dýþarýya fýþkýrarak yaralan-
malara neden olabilir.

Yakýt deposu iç kapaðý açýkken, üzerindeki statik elektriði boþaltmamýþ
kiþilerin depoya yaklaþmalarýna izin vermeyiniz.

Yakýt buharýný solumayýnýz.
Yakýt buharý, içeriðindeki bazý maddeler sebebiyle, solunmasý halinde
zararlýdýr.

Yakýt doldururken sigara içmeyiniz.
Aksi taktirde, yakýtýn tutuþmasýna ve yangýna sebep olabilirsiniz.

Statik elektrik yüklü olabileceði için aracýnýza dönmeyiniz veya baþka bir
kiþiye ya da cisme dokunmayýnýz. 
Bu durum, üzerinizde statik elektrik birikmesi sonucu tutuþmaya sebep
olabilir.

Yakýt deposu iç kapaðýnýn deðiþtirilmesi

Yakýt deposu kapaðýný deðiþtirmeniz gerekirse sadece Toyota orijinal depo
kapaðýný kullanýnýz. Aksi takdirde, ciddi þekilde yaralanmalarla veya ölüm-
le sonuçlanabilecek bir yangýna veya baþka bir olaya sebep olabilirsiniz.
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1-5. Yakýt doldurma
UYARI

Yakýt doldurma

Yakýt doldururken taþýrmamaya dikkat ediniz.
Aksi takdirde, egzoz sisteminin çalýþmasýnda anormallik veya yakýt sistemi
parçalarýnda ya da boyalý yüzeylerde tahribat gibi hasarlara sebep olabi-
lirsiniz.
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Motor blokaj sistemi (immobilizer)

Sistemin çalýþmamasýna sebep olabilecek durumlar

Anahtarýnýz metal bir cisimle temas ediyorsa

Anahtarýnýz, baþka bir aracýn güvenlik sisteminde kullanýlan çipli anah-
tara çok yakýnsa veya temas ediyorsa

Aracýnýzýn anahtarlarýnda radyo vericisi iþlevi gören çipler bulunmak-
tadýr. Aracýnýzýn motoru sadece anahtarýnýzdaki vericinin gönderdiði
elektronik kod araç hafýzasýna kayýtlý kimlik koduyla ayný ise çalýþa-
caktýr.

Akýllý giriþ ve çalýþtýrma
sistemine sahip araçlar

Kontak düðmesi kapalý (OFF)
konumuna getirildiðinde,
uyarý ýþýðý yanýp sönmeye
baþlayarak sistemin devreye
girdiðini gösterir.

Akýllý giriþ ve çalýþtýrma
sistemine sahip olmayan
araçlar

Kontak anahtarý yuvasýndan
çýkarýldýðýnda, uyarý ýþýðý
yanýp sönmeye baþlayarak
sistemin devreye girdiðini
gösterir.



48

1-6. Hýrsýz Caydýrma Sistemi
Motor blokaj sistemi (immobilizer) uygunluk beyaný

Toyota Motor Corporation, TMIMB-1’nin 1999/5/EC direktifinin
ilgili maddelerine ve zaruri gereksinimlerine uygun olduðunu
beyan etmektedir.
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Tokai Rika Co., Ltd., model RI-20BTY, Motor Blokaj Sistemi’nin
(immobilzer) 1999/5/EC direktifinin ilgili maddelerine ve zaruri
gereksinimlerine uygun olduðunu beyan etmektedir.
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1-6. Hýrsýz Caydýrma Sistemi
UYARI

Anahtarýnýzýn hasar görmesini önlemek için

Motor blokaj sistemini (immobilizer) deðiþtirmeyiniz veya sökmeyiniz.
Sistemin çalýþmamasýna sebep olabilecek uygulamalardan kaçýnýnýz.
Sistemde uygun olmayan tadilatlarýn yapýlmasý durumunda, sistemin
düzgün çalýþmasý garanti edilemez.
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Doðru oturma pozisyonu

Doðru oturma pozisyonunda sürüþ için aþaðýda belirtilen hususlara
dikkat ediniz:

Dik oturunuz ve geriye
yaslanýnýz. (→S.27)

Koltuðunuzu ileri veya geri
hareket ettirerek, pedallara
rahatlýkla eriþebileceðiniz
ve gerektiðinde sonuna
kadar basabileceðiniz ko-
numa ayarlayýnýz. (→S.27)

Koltuk arkalýðýný, kuman-
dalara rahatlýkla eriþebi-
leceðiniz þekilde ayarlayýnýz.

Yükseklik ayarlý ve telesko-
pik direksiyon simidini, hava
yastýðý göðsünüze doðru yö-
nelecek þekilde ayarlayýnýz.
(→S.36)

Baþ dayamasýný, dayama-
nýn merkezi kulaðýnýzýn üst
hizasýna denk gelecek þe-
kilde ayarlayýp sabitleyiniz.
(→S.30)

Emniyet kemerinizi düzgün
baðlayýnýz. (→S.31)
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2

DÝKKAT

Sürüþ esnasýnda

Sürüþ esnasýnda sürücü koltuðunun konumunu ayarlamayýnýz. 
Bu durum, aracýn sürücü hakimiyetinden çýkmasýna sebep olabilir.

Koltuk arkalýðý ile sürücü veya yolcu arasýna yastýk vs. koymayýnýz.
Yastýk kullanýlmasý durumunda doðru oturma pozisyonunu alamayabi-
lirsiniz. Bu durum, emniyet kemerinin ve baþ dayamasýnýn etkinliðini
azaltarak, sürücünün ya da yolcunun ciddi þekilde yaralanma veya ölüm
riskini artýrabilir.

Ön koltuklarýn altýna eþya koymayýnýz. 
Ön koltuklarýn altýna yerleþtirilen eþyalar koltuk raylarýna sýkýþarak,
koltuðun kilitlenmesine engel olabilir. Bu durum kazaya yol açabilir.
Ayrýca ayarlama mekanizmasý hasar görebilir.

Koltuk ayarý esnasýnda

Koltuðu hareket ettirirken diðer yolculara zarar vermediðinize dikkat edi-
niz.

Ellerinizi koltuðun altýna veya hareketli parçalarýn yakýnýna koymayýnýz,
aksi takdirde yaralanabilirsiniz.
Parmaklar veya eller koltuk mekanizmasýnýn arasýna sýkýþabilir.
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SRS hava yastýklarý

SRS hava yastýklarý, aracýn maruz kaldýðý belirli hýz ve açýlarla
gerçekleþen darbelerde açýlarak sürücünün ya da yolcularýn yaralan-
malarýný önler veya asgariye indirir. Emniyet kemeriyle birlikte hava
yastýðý kullanýmý, yaralanma veya ölüm riskini azaltmaktadýr.

Ön hava yastýklarý

Sürücü hava yastýðý/Ön yolcu hava yastýðý
Sürücünün ve ön yolcunun baþýný ve göðsünü, darbelere karþý
korumaktadýr.

Diz hava yastýðý (bazý modellerde)
Sürücünün dizlerini korumaktadýr.

Yan ve perde hava yastýklarý

Yan hava yastýklarý
Sürücünün ve ön yolcunun gövdelerini korumaktadýr.

Perde hava yastýklarý (bazý modellerde)
Sürücünün ve cam kenarýnda oturan yolcularýn baþlarýný koru-
maktadýr.



5

1-7.Güvenlik bilgileri
4

Hava yastýðý sistem parçalarý

SRS hava yastýðý sisteminin temel parçalarý yukarýda belirtilmiþtir.
SRS hava yastýðý sistemi, hava yastýðý sensör grubu ile kontrol edi-
lir. Hava yastýðý sensör grubu emniyet sensörü ve hava yastýðý sen-
söründen oluþur.

SRS hava yastýðý sistemi, belirli hýz ve açýlarla gerçekleþen önden
veya yanal darbelerde hava yastýðý þiþiricilerini tetikler. Þiþiricilerde
gerçekleþen kimyasal bir reaksiyon, hava yastýklarýný zehirli
olmayan nitrojen (azot) gazýyla bir anda þiþirerek yolcularýn darbe
etkisiyle gerçekleþen hareketlerini kýsýtlamaya yardýmcý olur. 

Diz hava yastýðý (bazý mo-
dellerde)
Hava yastýðý manuel iptal
düðmesi
Ön yolcu hava yastýðý
Perde hava yastýklarý (bazý
modellerde)
Yan hava yastýklarý
Yolcu hava yastýðý uyarý
ýþýðý
Perde hava yastýðý sensör-
leri (bazý modellerde)
SRS hava yastýðý uyarý ýþýðý

Sürüc hava yastýðý

Perde hava yastýðý bulu-
nan araçlar: Yan ve per-
de hava yastýðý sensör-
leri

Perde hava yastýðý bu-
lunmayan araçlar: Yan
hava yastýðý sensörleri

Hava yastýðý sensör grubu

Ön hava yastýðý sensörleri
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Hava yastýklarý açýlýrsa (patlarsa)

Patlayan bir SRS hava yastýðýna temas edilmesi durumunda hafif yanýk
ve zedelenmeler oluþabilir.

Þiddetli bir ses ve bir miktar duman ortaya çýkar.

Perde hava yastýðý bulunan araçlar: Hava yastýðý modülü parçalarý
(direksiyon simidi göbeði, hava yastýðý kapaðý), ön koltuklar, yan direk-
ler ve tavan bölgesinin bir kýsmý birkaç dakika süreyle sýcak kalabilir.
Ayrýca hava yastýðý da sýcak olabilir.

Perde hava yastýðý bulunmayan araçlar: Hava yastýðý modülü parçalarý
(direksiyon simidi göbeði, hava yastýðý kapaðý) ve ön koltuklar birkaç
dakika süreyle sýcak kalabilir. Ayrýca hava yastýðý da sýcak olabilir.

Ön cam çatlayabilir.

Ön hava yastýklarýnýn devreye girme koþullarý

Önden darbeler için eþik deðeri, yaklaþýk 25 km/saat süratle tam
önden, hareketsiz duran ve deforme olmayan sabitlenmiþ bir bariyere
çarpmaya eþdeðer olarak belirlenmiþtir. Eðer önden gerçekleþen
çarpýþmanýn þiddeti, bu eþik deðerini aþacak olursa SRS ön hava
yastýklarý patlayacaktýr.

Bununla beraber, araç trafik iþareti veya park halindeki diðer bir araç
gibi çarpýþmanýn etkisiyle hareket edebilen ya da deforme olabilen bir
nesneye çarpmýþsa veya çarpýþma bir kamyonun kasasýnýn altýna ar-
kadan girmek þeklinde gerçekleþmiþse, bu eþik hýzý çok daha yüksek bir
deðer olacaktýr.

Bazý çarpýþmalarda, aracýn yavaþlamasý eþik deðerine çok yakýn olabi-
lir. Bu gibi durumlarda SRS ön hava yastýklarý ve aktif gergili emniyet
kemerleri birlikte devreye girmeyebilir.

Yan ve perde hava yastýklarýnýn devreye girme koþullarý (bazý araçlarda)

Yan ve perde hava yastýklarý yolcu bölümüne yandan þiddetli bir darbe
geldiði zaman patlayacak þekilde tasarlanmýþlardýr.
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SRS hava yastýklarýnýn patlayabileceði diðer durumlar

Aracýnýzýn altýndan sert bir darbe alýnmasý SRS hava yastýklarýnýn patla-
masýna neden olabilir. Birkaç örnek resimde görülmektedir.

SRS ön hava yastýklarýnýn patlamayabileceði çarpýþma tipleri

SRS ön hava yastýklarý, yandan ya da arkadan çarpýþmalarda, takla
atma, yuvarlanma veya önden düþük hýzlý çarpýþmalarda devreye gire-
cek þekilde tasarlanmamýþtýr. Fakat aracýn yeterli derecede
yavaþlamasýna sebep olacak çarpýþmalarda SRS ön hava yastýklarý pat-
layabilir.

Aracýn kaldýrýma, banket kenarýna
veya sert bir cisme çarpmasý halinde

Aracýn derin bir çukura düþmesi halin-
de

Aracýn yüksekten düþmesi halinde

Yandan çarpma

Arkadan çarpma

Takla atma
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SRS yan ve perde hava yastýklarýnýn patlamayabileceði çarpýþma tipleri 
SRS yan ve perde hava yastýðý sistemi, aracýn yandan açýlý bir darbe
almasý durumunda veya yolcu bölümlerinin dýþýnda kalan bölümlerden
darbe alýnmasý halinde patlamayabilir.

SRS yan ve perde hava yastýklarý, önden ya da arkadan çarpýþmalarda,
takla atma, yuvarlanma veya yandan düþük hýzlý çarpýþmalarda devreye
girecek þekilde tasarlanmamýþtýr.

Yolcu bölümlerinin dýþýnda kalan
bölümlerden darbe alýnmasý halinde

Yandan açýlý bir darbe alýnmasý halinde

Önden çarpma

Arkadan çarpma

Takla atma
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Ne zaman Toyota bayisini aramalýsýnýz?

Aþaðýdakilerden herhangi birisinin gerçekleþmesi durumunda, en kýsa
sürede Toyota bayisine baþvurunuz. Toyota bayisine danýþmadan akü
kutup baþlarýný sökmeyiniz.

Herhangi bir SRS hava yastýðý patladýðýnda

Aracýnýzýn ön tarafý hasarlandýðýnda
veya aracýnýz SRS hava yastýðýnýn pat-
lamasýna sebep olmayacak þiddette
bir kaza yaptýðýnda

Aracýnýzýn herhangi bir kapýsý hasar-
landýðýnda veya aracýnýz SRS yan ve
perde hava yastýklarýnýn patlamasýna
sebep olmayacak bir kaza yaptýðýnda.

Diz hava yastýðý bulunan araçlar:
Direksiyon simidinin göbek kýsmý veya
ön yolcu hava yastýðý kapaðý çevresi
veya gösterge panelinin alt kýsýmlarý
çizilmiþ, çatlamýþ ya da baþka bir
þekilde hasar görmüþ ise

Diz hava yastýðý bulunmayan araçlar:
Direksiyon simidinin göbek kýsmý veya
ön yolcu hava yastýðý kapaðý çevresi
çizilmiþ, çatlamýþ ya da baþka bir
þekilde hasar görmüþ ise
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Yan hava yastýklý koltuklarýn yüzeyleri
çizilmiþ, çatlamýþ ya da baþka bir
þekilde hasar görmüþ ise

Perde hava yastýðý bulunan araçlar:
Ön veya arka direklerin veya tavan
yan saclarýnýn perde hava yastýðý
ihtiva eden kýsýmlarý çizilmiþ, çatlamýþ
ya da baþka bir þekilde hasar görmüþ
ise
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DÝKKAT

SRS hava yastýðý uyarýlarý

Hava yastýklarýyla ilgili aþaðýda belirtilen uyarýlara dikkat ediniz. Bunlara
uyulmamasý, ciddi þekilde yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.

Sürücü ve tüm yolcular emniyet kemerlerini düzgün þekilde
baðlamalýdýr.
SRS hava yastýklarý, emniyet kemerleriyle birlikte kullanýlan destekleyici
donanýmlardýr.

SRS sürücü hava yastýðý oldukça büyük bir hýz ve kuvvetle açýlýr.
Sürücü, hava yastýðýna çok yakýnsa ciddi þekilde yaralanabilir veya
ölebilir.

Sürücü hava yastýðýnýn açýldýðý ilk 50-75 mm riskli bölgedir. Sürücü hava
yastýðýndan asgari 250 mm uzaklýkta durulmasý size yeterli güvenliði
saðlayacaktýr. Belirtilen bu deðer direksiyon simidinin merkeziyle göðüs
kafesiniz arasýnda býrakmanýz gereken mesafedir. Eðer 250 mm’den
daha yakýn oturuyorsanýz, oturma pozisyonunuzu çeþitli þekillerde
deðiþtirebilirsiniz:

• Pedallara rahatlýkla ulaþabildiðinize dikkat ederek koltuðunuzu
mümkün olduðunca geriye itiniz.

• Koltuk arkalýðýný bir miktar geriye yatýrýnýz.  
Araç tasarýmlarýndaki farklýlýða raðmen, sürücülerin çoðu 250 mm
mesafeyi, sürücü koltuðu en ileri konumda olsa bile, sadece koltuk
arkalýðýný yatýrarak saðlayabilmektedir. Koltuk arkalýðýný yatýrdýðýnýzda
yolu görmekte zorlanýyorsanýz, altýnýza sert ve kaymayan bir yastýk
koyun veya koltuðunuzu yükseltin (Belirtilen özellik bazý  modellerde
bulunmaktadýr.)

• Direksiyon simidi ayarlanabiliyorsa, aþaðýya doðru eðiniz. Böylece
hava yastýðýný baþýnýza veya boynunuza deðil, göðsünüze doðru
yönlendirmiþ olursunuz.

Pedallara veya direksiyon simidine olan hakimiyetinizi ve gösterge pa-
neli görüþ alanýnýzý yitirmeden koltuðunuzu yukarýda belirtildiði þekilde
ayarlayýnýz.
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DÝKKAT

SRS hava yastýðý uyarýlarý

SRS ön yolcu hava yastýðý oldukça büyük bir hýz ve kuvvetle açýlýr. Ön
yolcu, hava yastýðýna çok yakýnsa ciddi þekilde yaralanabilir veya ölebi-
lir. Ön yolcu koltuðu, hava yastýðýndan mümkün olduðunca uzak
olmalýdýr ve koltuk arkalýðý yolcunun dik oturabileceði þekilde ayarlan-
malýdýr.

Düzgün oturtulmamýþ ve/veya baðlanmamýþ bebekler veya çocuklar,
hava yastýðý açýlýrken ciddi þekilde yaralanabilir veya ölebilir. Eðer çocuk
veya bebek emniyet kemeri kullanamayacak kadar küçükse çocuk
koltuðu sistemi kullanýlmalýdýr. Toyota, bebeklerin ve çocuklarýn araçta
arka koltukta oturtulmalarýný ve doðru þekilde baðlanmalarýný þiddetle
tavsiye etmektedir. Arka koltuk, bebek ve çocuk için en emniyetli
kýsýmdýr.  (→S.65)

Koltuðun ön ucuna doðru oturmayýnýz
veya ön göðüs üzerine eðilmeyiniz.

Araç hareket halindeyken, çocuðun
SRS ön yolcu hava yastýðýnýn önünde
ayakta durmasýna izin vermeyiniz veya
çocuðu kucaðýnýzda tutmayýnýz.

Sürücünün veya yolcunun dizleri üze-
rinde eþya bulunuyorken aracý kullan-
mayýnýz.
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DÝKKAT

SRS hava yastýðý uyarýlarý

Perde hava yastýðý bulunan araçlar:
Kapýnýn ya da tavan yan saclarýnýn ya
da ön, yan ve arka direklerin üzerine
eðilmeyiniz.

Perde hava yastýðý bulunmayan
araçlar: Ön kapýnýn üzerine eðilmeyi-
niz.

Yolcularýn yolcu koltuklarýnda kapýya
dönük halde dizleri üzerinde durma-
larýna ve baþlarýný ya da ellerini cam-
lara dayamalarýna izin vermeyiniz.

Diz hava yastýðý bulunan araçlar: Ön
göðüs, direksiyon simidinin göbek
kýsmý veya gösterge panelinin alt
kýsmý gibi bölümlere eþya dayama-
yýnýz veya üzerlerine eþya koymayýnýz.  
SRS sürücü, yolcu ve diz hava
yastýklarý açýldýðýnda, bu cisimler teh-
likeli þekilde yolculara doðru fýrlayabi-
lir.

Diz hava yastýðý bulunmayan araçlar:
Ön göðüs veya direksiyon simidinin
göbek kýsmý gibi bölümlere eþya
dayamayýnýz veya üzerlerine eþya koy-
mayýnýz. 
SRS sürücü ve yolcu hava yastýklarý
açýldýðýnda, bu cisimler tehlikeli
þekilde yolculara doðru fýrlayabilir.
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DÝKKAT

SRS hava yastýðý uyarýlarý

Diz hava yastýðý bulunan araçlar: SRS diz hava yastýðý ve çevresi üzerin-
de þeffaf vinil kaplama bulunuyorsa sökünüz.

SRS yan hava yastýklarýnýn patlayacaðý bölgeyi örtecek þekilde, koltuk
kýlýfý gibi koltuk aksesuarlarý kullanmayýnýz. Bu aksesuarlar, yan hava
yastýklarýnýn düzgün çalýþmasýný engelleyebilir.

Sayfa 54’te gösterilmiþ olan SRS hava yastýðý sistem parçalarýnýn
bulunduðu bölgelere vurmayýnýz veya güç uygulamayýnýz.  
Aksi takdirde, SRS hava yastýðý arýzasýna sebep olabilirsiniz.

SRS hava yastýðýnýn açýlmasý durumunda, hava yastýðýnýn herhangi bir
parçasýna dokunmayýnýz, sýcak olabilir.

SRS hava yastýðý açýldýktan sonra soluk almakta zorlanýyorsanýz, kapýyý
veya camý açarak içeriye temiz havanýn girmesini saðlayýnýz veya
aracýnýzý terkediniz. Cilt tahriþlerini önlemek için mümkün olan en kýsa
sürede cildinizde kalan artýklarý yýkayarak temizleyiniz. 

Perde hava yastýðý bulunan araçlar:
Kapýlar, ön cam, kapý camlarý, ön ve
arka direkler, tavan yan saclarý veya
tutunma kolu gibi bölümlere eþya
dayamayýnýz veya üzerlerine eþya koy-
mayýnýz.

Perde hava yastýðý bulunmayan araç-
lar: Kapýlar, ön cam veya kapý camlarý
gibi bölümlere eþya dayamayýnýz veya
üzerlerine eþya koymayýnýz.

Diz hava yastýðý bulunan ve akýllý giriþ
ve çalýþtýrma sistemine sahip olmayan
araçlar: Kontak anahtarýna aðýr, keskin
veya sert bir cisim takmayýnýz. Bu
cisimler, SRS diz hava yastýðýnýn açýl-
masýný kýsýtlayabilir veya diz hava yas-
týðýnýn açýlmasý durumunda sürücüye
doðru fýrlayabilir ve yaralanmalara
sebep olabilir.
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DÝKKAT

SRS hava yastýðý uyarýlarý

Perde hava yastýðý bulunan araçlar: Direksiyon simidi göbeði veya ön
ve arka direkler gibi SRS hava yastýklarýnýn bulunduðu bölümler hasar
görmüþ veya çatlamýþ ise bunlarýn Toyota bayisi tarafýndan deðiþtirilme-
sini saðlayýnýz.

Perde hava yastýðý bulunmayan araçlar:  Direksiyon simidi göbeði gibi
SRS hava yastýklarýnýn bulunduðu bölümler hasar görmüþ veya çat-
lamýþ ise bunlarýn Toyota bayisi tarafýndan deðiþtirilmesini saðlayýnýz.

SRS hava yastýðý sistem parçalarýnýn tadilatý ve hurdaya atýlmasý

Toyota bayisine danýþmadan aracýnýzý hurdaya çýkarmayýnýz veya
aþaðýda belirtilenlerden herhangi birisini yapmayýnýz.

SRS hava yastýklarý arýzalanabilir veya kazara patlayarak ciddi þekilde
yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.

SRS hava yastýklarýnýn takýlmasý, sökülmesi, parçalarýna ayrýlmasý ve
tamiri.

Direksiyon simidinin, gösterge panelinin, ön göðsün, koltuklarýn veya
koltuk döþemelerinin, ön, yan ve arka direklerin veya tavan yan
saclarýnýn tamiri, tadilatý, sökülmesi veya yenisiyle deðiþtirilmesi.

Ön çamurluðun, ön tamponun veya yolcu bölümünün yan taraflarýnýn
tamiri veya tadilatý

Aracýnýzýn önüne kar küreyici, vinç gibi parçalarýn takýlmasý.

Aracýnýzýn süspansiyon sisteminde tadilat

Aracýnýza mobil telsiz cihazý veya CD sürücü takýlmasý
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Çocuk koltuðu sistemleri

Önemli uyarýlar

Araþtýrmalar, arka koltuða baðlanmýþ bir çocuk koltuðunun, ön
koltuða baðlý çocuk koltuðuna göre, daha yüksek güvenlik
saðladýðýný göstermektedir.

Çocuðun yaþýna ve bedenine uygun bir çocuk koltuðu kullanýnýz.

Çocuk koltuðunu, üreticisi tarafýndan verilen talimatlara uygun
olarak baðlayýnýz.
Bu kullanýcý el kitabýnda, çocuk koltuðu için genel baðlama tali-
matlarý verilmektedir. (→S.73)

Toyota “ECE No.44” yönetmeliðine uygun bir çocuk koltuðu kul-
lanmanýzý tavsiye etmektedir.

Çocuk koltuðu tipleri

“ECE No.44” yönetmeliðine göre, çocuk koltuðu sistemleri 5
grupta sýnýflandýrýlmaktadýr.

Grup 0:10 kg’dan az (0 - 9 ay)

Grup 0+:13 kg’dan (0 - 2 yaþ)

Grup I:9 - 18 kg arasý (9 ay - 4 yaþ)

Grup II:15 - 25 kg (4 - 7 yaþ)

Grup III:22 - 36 kg (6 -12 yaþ)

Bu kullanýcý el kitabýnda, en yaygýn olarak kullanýlan, emniyet
kemeri ile baðlanmýþ üç tip çocuk koltuðu sistemi açýklanmaktadýr.

Toyota, çocuk koltuðu sistemlerinin kullanýlmasýný þiddetle tavsiye
etmektedir.
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Bebek koltuðu

“ECE No.44” yönetmeliðine uygun
Grup 0 ve Grup 0+ koltuklar

Küçük çocuk koltuðu

“ECE No.44” yönetmeliðine uygun
Grup 0+, Grup 1 ve Grup 2 kol-
tuklar

Büyük çocuk koltuðu

“ECE No.44” yönetmeliðine uygun
Grup 3 koltuklar
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Çeþitli oturma pozisyonlarý için uygun çocuk koltuðu sistemi

Aþaðýdaki tablo, çeþitli oturma pozisyonlarý için çocuk koltuðu
sisteminizin uygunluðunu göstermektedir.

Ön yolcu koltuðu

Arka koltukHava yastýðý manuel 
iptal düðmesi

ON OFF Dýþ Orta

Grup 0
10 kg’dan az
(0 - 9 ay)

X
Asla oturt-

mayýnýz
U U U

Grup 0+

13 kg’dan az
(0 - 2 yaþ)

X
Asla oturt-

mayýnýz
U U U

Grup I
9 - 18 kg arasý 

(9 ay - 4 yaþ)

Yüzü öne dönük 
oturtunuz

 ⎯
UF

U U UYüzü arkaya
dönük oturtunuz 

 ⎯
X

Asla oturt-
mayýnýz

Grup II, III
15 - 36 kg 
(4 - 12 yaþ)

UF U U U

Aðýrlýk grubu

Oturma pozisyonu
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Tablodaki harflerin anlamlarý:

U: Bu aðýrlýk grubu için kullaným izinli uluslararasý kategoriye uygun
çocuk koltuðu sistemi.

UF:Bu aðýrlýk grubu için kullaným izinli yüzü öne dönük uluslararasý
kategoriye uygun çocuk koltuðu sistemi.

X:Bu aðýrlýk grubundaki çocuklar için uygun olmayan koltuk
oturma pozisyonu.

Tabloda açýklanan çocuk koltuðu sistemlerinin dýþýndaki çocuk kol-
tuklarý da kullanýlabilir. Ancak bu koltuklarýn uygunluðu, üretici fir-
madan ve ürünü satan kiþiden alýnacak bilgilerle teyid edilmelidir.
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Çeþitli oturma pozisyonlarý için uygun çocuk koltuðu sistemi
(ISOFIX sabit baðlama sistemi bulunan araçlar)

Aþaðýdaki tablo, çeþitli oturma pozisyonlarý içn çocuk koltuðu
sisteminizin uygunluðunu göstermektedir.

Aðýrlýk grubu Boyut sýnýfý Baðlama

Araç ISOFIX
pozisyonlarý

Arka dýþ

Taþýnabilir bebek 
yataðý

F ISO/L1 X

G ISO/L2 X

(1) X

Grup 0
10 kg’dan az 
(0 - 9 ay)

E ISO/R1 X

(1) X

Grup 0+

13 kg’dan az
(0 - 2 yaþ)

E ISO/R1 X

D ISO/R2 X

C ISO/R3 X

(1) X

Grup I
9 - 18 kg 
(9 ay - 4 yaþ)

D ISO/R2 X

C ISO/R3 X

B ISO/F2 IUF

B1 ISO/F2X IUF

A ISO/F3 IUF

(1) X

Grup II, III
15 - 36 kg 
(4 - 12 yaþ)

X X
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(1)ISO/XX boyut sýnýfý (A-G arasý) bulunmayan çocuk koltuðu
sistemlerinde uygun aðýrlýk grubu için imalatçý aracýn her pozis-
yon için tavsiye edilen özel ISOFIX çocuk koltuðu sistemini
belirtmelidir.

Tablodaki harflerin anlamlarý:

IUF:Bu aðýrlýk grubu için kullaným izinli ISOFIX yüzü öne dönük
uluslararasý kategoriye uygun çocuk koltuðu sistemi

X: Bu aðýrlýk grubu ve/veya boyut sýnýfýndaki ISOFIX çocuk koltuðu
sistemleri için uygun olmayan ISOFIX pozisyonu

Tabloda açýklanan çocuk koltuðu sistemlerinin dýþýndaki çocuk kol-
tuklarý da kullanýlabilir. Ancak bu koltuklarýn uygunluðu, üretici fir-
madan ve ürünü satan kiþiden alýnacak bilgilerle teyid edilmelidir.
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Çocuk koltuðu sisteminin ön yolcu koltuðunda kullanýlmasý durumunda

Çocuk koltuðu sistemi kullanýlmadýðýnda

Çocuk koltuðu sistemini koltuða düzgün baðlanmýþ halde býrakýnýz.
Çocuk koltuðunu koltuk üzerinde gevþek bir durumda veya bagajda
býrakmayýnýz.

Uygun çocuk koltuðu sisteminin seçimi

Çocuk için uygun çocuk koltuðu sistemini kullanýnýz. Eðer çocuk, çocuk
koltuðunu kullanamayacak kadar büyükse, çocuðu arka koltukta
emniyet kemeri takýlý olarak oturtunuz. (→S.31)

DÝKKAT

Çocuk koltuðu sisteminin kullanýmý

Araç için uygun çocuk koltuðu sisteminin kullanýlmamasý, bebek ya da
çocuðun güvenliðini saðlayamayabilir ve ciddi þekilde yaralanmalara
veya ölüme sebep olabilir.

Çocuk koltuðu uyarýlarý

Ani frenleme veya kaza durumunda en etkin koruma için, yaþýna ve kilo-
suna baðlý olarak, çocuklar emniyet kemeri veya çocuk koltuðu kul-
lanýlarak güvenceye alýnmalýdýr. Çocuðu kollarýnýz arasýnda tutmak
yeterli bir emniyet saðlamaz. Kaza durumunda, çocuk ön cama çarpabi-
lir ya da sizinle ön cam arasýnda ezilebilir.

Toyota, çocuðun yaþýna uygun bir çocuk koltuðunun, arka koltuða
baðlanarak kullanýlmasýný þiddetle tavsiye etmektedir. Kaza istatistikleri,
çocuklarýn arka koltukta düzgün þekilde güvenceye alýnmasýnýn, ön
koltuða göre daha yüksek güvenlik saðladýðýný göstermektedir.

Ön yolcu koltuðunda çocuk koltuðu
sistemi kullanmanýz gerekiyorsa, koltuk
arkalýðýný en dik konuma ayarlayýnýz.
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DÝKKAT

Çocuk koltuðu uyarýlarý

Hava yastýðý manuel iptal düðmesi açýk (ON) konumundayken asla yüzü
arkaya dönük tip çocuk koruma sistemini ön koltuða baðlayarak kullan-
mayýnýz. (→S.82)
Hava yastýðý manuel iptal düðmesi açýk (ON) konumundayken bir kaza
olmasý durumunda, ön yolcu hava yastýðýnýn þiddetle açýlmasý sýrasýnda
yarattýðý kuvvet, ön koltuða baðlý yüzü arkaya dönük tip çocuk
koltuðundaki çocuðun ciddi þekilde yaralanmasýna veya ölümüne sebep
olabilir.

Ön koltuða yerleþtirilecek çocuk koltuðu sistemi, yüzü öne dönük tipte
ve ancak zorunlu hallerde kullanýlmalýdýr. SRS ön yolcu hava yastýðý ol-
dukça büyük bir hýz ve kuvvetle açýlýr. Bu sebeple her zaman ön yolcu
koltuðunu mümkün olduðunca geriye itiniz. Aksi takdirde, çocuðun
ciddi þekilde yaralanmasýna veya ölümüne sebep olabilir.

Perde hava yastýðý bulunan araçlar: Çocuðunuzun baþýný veya
gövdesini, kapýya veya yan ve perde hava yastýklarýnýn bulunduðu
koltuðun yan tarafýna, ön ve arka direklere ya da tavan yan saclarýna
dayamasýna, çocuk koltuðunda oturuyor olsa bile, izin vermeyiniz. Yan
ve perde hava yastýklarý açýlmalarý halinde tehlikeli olabilir. Ortaya çýkan
darbe çocuðun ciddi þekilde yaralanmasýna veya ölümüne sebep olabi-
lir.

Perde hava yastýðý bulunmayan araçlar: Çocuðunuzun baþýný veya
gövdesini, kapýya veya yan hava yastýklarýnýn bulunduðu koltuðun yan
tarafýna dayamasýna, çocuk koltuðunda oturuyor olsa bile, izin vermeyi-
niz. Yan hava yastýklarý açýlmalarý halinde tehlikeli olabilir. Ortaya çýkan
darbe, çocuðun ciddi þekilde yaralanmasýna veya ölümüne sebep olabi-
lir.

Çocuk koltuðunun, üreticisinin tüm baðlama talimatlarýna uygun olarak
monte edildiðinden ve emniyete alýndýðýndan emin olunuz. Çocuk
koltuðunun düzgün ve güvenli þekilde baðlanmamasý, ani frenleme
veya kaza durumunda çocuðun ciddi þekilde yaralanmasýna veya
ölümüne sebep olabilir.
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Çocuk koltuklarýnýn baðlanmasý

Çocuk koltuðu sistemi üreticisinin talimatlarýna uyunuz. Çocuk kol-
tuklarýný, emniyet kemerini veya çocuk koltuðu alt baðlantý kemerini
kullanarak arka yan koltuklara sýkýca baðlayýnýz. Çocuk koltuðunu
baðlarken üst baðlama kayýþýný takýnýz.

Çocuk koltuðu kilitleme
mekanizmalý emniyet kemer-
leri (arka koltuk ALR/ELR
emniyet kemerleri)

ISOFIX sabit baðlantý sistemi
(ISOFIX çocuk koltuðu sistemi)

Arka yan koltuklarda özel
baðlantý çubuklarý bulunmak-
tadýr. (Koltuklardaki etiketler
bu baðlantý yerlerini göster-
mektedir)

Baðlantý braketi (üst baðlama
kayýþý)

Tüm arka koltuklarý için
baðlantý braketi bulunmak-
tadýr.
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Çocuk koltuklarýnýn emniyet kemeri kullanarak baðlanmasý
   (çocuk koltuðu kilitleme fonksiyonlu kemer)

Yüzü arkaya dönük bebek/küçük çocuk koltuðu

Bebek/küçük çocuk koltuðunu-
arka koltuða, ön tarafý aracýnýzýn
arkasýna bakacak þekilde yerleþ-
tiriniz.

Emniyet kemerini bebek/küçük
çocuk koltuðundan geçiriniz ve
dili tokaya takýnýz. Emniyet ke-
merinin kývrýlmadýðýndan emin
olunuz.
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Yüzü öne dönük küçük çocuk koltuðu

Küçük çocuk koltuðunu arka
koltuða, ön tarafý aracýnýzýn önü-
ne bakacak þekilde yerleþtiriniz.

Emniyet kemerini bebek/küçük
çocuk koltuðundan geçiriniz ve
dili tokaya takýnýz. Emniyet ke-
merinin kývrýlmadýðýndan emin
olunuz.

Omuz kemerini tamamen çeki-
niz ve daha sonra kemeri hafif-
çe býrakarak kilitlenmesini (ALR
kilitleme konumu) saðlayýnýz.

Kilitleme konumunda, emniyet
kemeri sadece geri toplanabilir.

Omuz kemerinin, küçük çocuk
koltuðu düzgün ve güvenli bir
þekilde yerleþene kadar geri
toplamasýný saðlayýnýz.

Herhangi bir serbestlik kalmaya-
cak þekilde toplandýktan sonra
omuz kemerinin çekerek uza-
madýðýný kontrol ediniz.
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Büyük çocuk koltuðu

Çocuk koltuðunu arka koltuða,
ön tarafý aracýnýzýn önüne baka-
cak þekilde yerleþtiriniz.

Çocuðu, çocuk koltuðuna otur-
tunuz. Emniyet kemerini üreti-
cisinin talimatlarýna uygun þekil-
de çocuk koltuðuna baðlayýnýz
ve dili tokaya takýnýz. Emniyet
kemerinin kývrýlmadýðýndan
emin olunuz.

Omuz kemerinin çocuðun
omzuna düzgün yerleþtirildiðini
ve bel kemerinin mümkün ol-
duðunca aþaðýdan baðlandýðýný
kontrol ediniz. 
(→S.31)
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Emniyet kemeriyle baðlanan çocuk koltuðunun çýkarýlmasý

Kilit açma düðmesine basýnýz ve
emniyet kemerinin tamamen
geri toplanmasýný saðlayýnýz.

ISOFIX sabit baðlantý sistemiyle baðlama (ISOFIX çocuk koltuðu sistemi)

Özel baðlantý çubuklarýnýn yer-
lerini belirleyiniz ve çocuk kol-
tuðu sistemini koltuða baðlayý-
nýz.

Arka koltuk alt minderleri ve kol-
tuk arkalýklarý arasýnda özel
baðlantý çubuklarý bulunmak-
tadýr.

Çocuk koltuðunun üst baðlama
kayýþý bulunuyorsa, baðlantý
yerine tutturulmalýdýr.



7

1-7.Güvenlik bilgileri
8

Üst baðlama kayýþý bulunan çocuk koltuðu sistemleri

Çocuk koltuðunu, emniyet kemeri veya ISOFIX sabit
baðlantý sistemiyle baðlayýnýz ve aþaðýda belirtilenleri uygu-
layýnýz.

Yan koltuk

Baþ dayamasýný çýkarýnýz.

Orta koltuk

Baþ dayamasýný en alt konuma
getiriniz.

Baðlantý braketi kapaðýný çýka-
rýnýz. Kancayý baðlantý braketine
baðlayýnýz ve üst baðlama kayý-
þýný sýkýnýz.

Üst baðlama kayýþýnýn düzgün
ve güvenli bir þekilde baðlan-
dýðýndan emin olunuz.
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Sadece yan koltuk: Baþ daya-
masýný yerine takýnýz.

Çocuk koltuðu sisteminin ön yolcu koltuðunda kullanýlmasý durumunda

Çocuk koltuðu sistemini ön koltuða baðlamak için kilitleme klipsi gerek-
mektedir. Çocuk koltuðu sistemi üreticisinin talimatlarýný uygulayýnýz.
Eðer çocuk koltuðunuz kilitleme klipsi ile beraber verilmemiþse, Toyota
bayisinden kilitleme klipsini satýn alabilirsiniz.

Çocuk koltuðu için kilitleme klipsi 
(Parça No. 73119-22010)
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DÝKKAT

Büyük çocuk koltuðu baðlarken 

ALR kilitleme konumuna girmemesi için omuz kemerini tamamen çek-
meyiniz. (→S.33)

ALR kilitleme konumu, çocuðu rahatsýz edecek veya yaralayacak kadar
kemerin gerginleþmesine sebep olabilir.

Çocuðun emniyet kemeriyle oynamasýna izin vermeyiniz. Aksi takdirde
çocuk ciddi þekilde yaralanabilir veya ölebilir.

Çocuk koltuðu sistemi baðlarken

Çocuk koltuðu sistemi montaj el kitabýnda yer alan talimatlarý uygu-
layýnýz ve çocuk koltuðu sistemini düzgün ve güvenli bir þekilde sabit-
leyiniz.
Çocuk koltuðu sistemi doðru þekilde baðlanmaza, ani frenleme veya
kaza durumunda çocuk ciddi þekilde yaralanabilir veya ölebilir.

Sürücü koltuðu, çocuk koltuðuna
temas ediyorsa ve sistemin düzgün
þekilde baðlanmasýný engelliyorsa,
sistemi sürücü koltuðunun hizasýnda
olmayan arka yan koltuða baðlayýnýz.

Ön yolcu koltuðunu çocuk koltuðu
sistemine temas etmeyecek þekilde
ayarlayýnýz.

Yüzü öne dönük veya büyük çocuk
koltuðunu ön yolcu koltuðuna baðlar-
ken, koltuðu mümkün olduðunca
geriye itiniz. 
Bunlara uyulmamasý, hava yastýkla-
rýnýn açýlmasý durumunda ciddi
þekilde yaralanmalara veya ölüme
sebep olabilir.
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DÝKKAT

Çocuk koltuðu sistemi baðlarken

Büyük çocuk koltuðu kullanýyorken, her zaman omuz kemerinin ço-
cuðun omzunu ortalayacak þekilde baðlandýðýndan emin olunuz. Kemer
çocuðun boynundan uzak olmalý, ancak omzundan da aþaðý düþmeme-
lidir. Bunlara uyulmamasý, ani frenleme veya kaza durumunda ciddi þe-
kilde yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.

Kemerin ve askýnýn sabitlenmiþ olduðundan ve kemerin
kývrýlmadýðýndan emin olunuz.

Sýkýca yerine tespit edildiðini kontrol etmek üzere çocuk koltuðunu öne-
arkaya-yanlara doðru çekip itiniz.

Çocuk koltuðunu, üreticisi tarafýndan verilen talimatlara uygun olarak
baðlayýnýz.

Çocuk koltuðunun baðlantý çubuklarýna düzgün baðlanmasý

Baðlantý çubuklarýný kullanýrken çubuklarýn civarýnda yabancý cisimlerin
olmadýðýna ve emniyet kemerinin sýkýþmadýðýna emin olunuz. Çocuk
koltuðunun düzgün ve güvenli bir þekilde baðlandýðýna emin olunuz.
Çocuk koltuðunun düzgün baðlanmamasý, ani frenleme veya kaza duru-
munda çocuðun ciddi þekilde yaralanmasýna veya ölümüne sebep olabilir.

Hava yastýðý manuel iptal düðmesi açýk
(ON) konumundayken asla yüzü arkaya
dönük tip çocuk koltuðu sistemini ön
koltuða baðlayarak kullanmayýnýz. (→S.82)

Kaza durumunda, ön yolcu hava yastýðý-
nýn açýlmasýyla ortaya çýkan darbe, ço-
cuðun ciddi þekilde yaralanmasýna veya
ölümüne sebep olabilir.

Gösterge panelinin yolcu tarafýnda, ön
yolcu koltuðuna yüzü arkaya dönük çocuk
koltuðu sistemi baðlanmamasý gerektiðini
hatýrlatan bir uyarý etiketi bulunmaktadýr.
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Hava yastýðý manuel iptal sistemi

Ön yolcu hava yastýðýnýn ve ön yolcu yan hava yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý

Anahtarý yuvaya yerleþtiriniz ve
kapalý (OFF) konumuna getiri-
niz.

Uyarý ýþýðý kapalý (OFF) þeklinde
ortaya çýkacaktýr. (Sadece kontak
düðmesi açýk (ON) konumun-
dayken)

Bu sistem, ön yolcu hava yastýðýný ve ön yolcu yan hava yastýðýný
devre dýþý býrakmaktadýr. 
Hava yastýklarýný sadece ön yolcu koltuðuna çocuk koltuðu sistemi
baðladýðýnýz takdirde devre dýþý býrakýnýz.

Yolcu hava yastýðý uyarý
ýþýðý

Hava yastýðý sistemi devre-
deyken bu uyarý ýþýðý yanar.
(Sadece kontak düðmesi açýk
(ON) konumundayken)

Hava yastýðý manuel iptal
düðmesi
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Hava yastýðý manuel iptal uyarý ýþýðý bilgileri

Sistemde arýza olmasý durumunda aþaðýda belirtilenlerden herhangi
birisi ortaya çýkabilir. Aracýnýzý Toyota bayisine kontrol ettiriniz.

“ON” ve “OFF” uyarý ýþýðý belirmediðinde.

Hava yastýðý manuel iptal düðmesi açýk veya kapalý konuma getiril-
diðinde uyarý ýþýðýnýn deðiþmemesi durumunda

DÝKKAT

Çocuk koltuðu sistemi baðlarken

Güvenlik sebebiyle, çocuk koltuðu sistemini her zaman arka koltuða
baðlayýnýz. Arka koltuðun uygun olmamasý durumunda, hava yastýðý
manuel iptal sisteminin kapalý (OFF) konumuna alýnmasý þartýyla ön
yolcu koltuðu kullanýlabilir.
Hava yastýðý manuel iptal sistemi açýk (ON) konumunda býrakýlýrsa, hava
yastýðýnýn patlamasýyla ortaya çýkan darbe çocuðun ciddi þekilde
yaralanmasýna veya ölümüne sebep olabilir.

Ön yolcu koltuðuna çocuk koltuðu sistemi baðlý deðilse

Hava yastýðý manuel iptal sistemi açýk (ON) konumuna getirildiðinden
emin olunuz. 
Kapalý (OFF) konumunda býrakýlýrsa, kaza durumunda hava yastýðýnýn
açýlmamasý ciddi þekilde yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.
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Sürüþ esnasýnda

Güvenli sürüþ için aþaðýdaki talimatlara uyunuz.

Aracýn çalýþtýrýlmasý 

→S.95, 99

Sürüþ

Multi-mod düz þanzýman

Fren pedalýna basarak vites kolunu E ya da M konumuna
getiriniz. (→S.102)
Vites konum göstergesinde 1 yazdýðýný kontrol ediniz.

Park frenini indiriniz. (→S.112)

Yavaþça fren pedalýný býrakýnýz ve aracý hareket ettirmek
için gaz pedalýna basýnýz.

Düz þanzýman

Debriyaj pedalýna sonuna kadar basarak aracý 1. vitese
alýnýz. (→S.108)

Park frenini indiriniz. (→S.112)

Yavaþça debriyaj pedalýný býrakýnýz. Aracý hareket ettirmek
için, ayný anda gaz pedalýna yavaþça basýnýz.

Durdurma

Multi-mod düz þanzýman

Vites kolu E ya da M konumundayken, fren pedalýna
basýnýz.

Gerekirse, park frenini çekiniz. 
Araç uzun süreliðine durdurulduysa vites kolunu N konumuna
alýnýz .(→P. 102)

Düz þanzýman

Debriyaj pedalýna sonuna kadar basarak, fren pedalýna
basýnýz.

Gerekirse, park frenini çekiniz.
Araç uzun süreliðine durdurulduysa vites kolunu boþ konu-
muna alýnýz.(→S.108)
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Dik yokuþta aracý çalýþtýrma

Multi-mod düz þanzýman

Fren pedalýna basarak, park frenini çekiniz ve vites kolunu E
ya da M konumuna alýnýz.
Vites konum göstergesinde 1 göründüðünden emin olunuz.

Yavaþça gaz pedalýna basýnýz.

Park frenini býrakýnýz.

Aracý park etme

 Multi-mod düz þanzýman

Vites kolu E ya da M konumundayken, fren pedalýna
basýnýz.

Park frenini çekiniz. (→S.112)

Vites kolunu E, M ya da R konumuna getiriniz. (→S.102)
Yokuþ yukarý ya da aþaðý park ettiðinizde, gerekirse tekerlekleri
takozla destekleyiniz.

Kontak anahtarýný OFF konumuna getiriniz ve aracý durdurunuz.
Vites konum göstergesinde 1 ya da R göründüðünden emin
olunuz. 

Anahtarý aldýktan sonra aracýnýzý kilitleyiniz.

Düz þanzýman

Debriyaj pedalýna sonuna kadar basarak, fren pedalýna
basýnýz.

Park frenini çekiniz. (→S.112)

Vitesi boþa alýnýz. (→S.108)
Yokuþ yukarý ya da aþaðý park ederken, vitesi 1. vitese ya da
geri vitese alýnýz. Gerekirse tekerlekleri takozla destekleyiniz.

Kontak anahtarýný OFF konumuna getiriniz ve aracý durdurunuz..

Anahtarý aldýktan sonra aracýnýzý kilitleyiniz.
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Düz þanzýman

Park freni çekili durumdayken, debriyaj pedalýna sonuna
kadar basarak, aracý 1. vitese alýnýz.

Hafifçe gaz pedalýna basýnýz ve ayný anda debriyaj pedalýný
yavaþ yavaþ býrakýnýz.

Park frenini indiriniz.

Yeni Toyota’nýz ile fren yapma

Aracýnýzýn ömrünü artýrmak için, aþaðýdaki uyarýlarý dikkate alýnýz:

Ýlk 300 km (200 mil) için:
 Ani duruþlardan kaçýnýnýz

Ýlk 1000 km (621 mil) için:

• Aracýnýzý çok yüksek süratlerde kullanmayýnýz.
• Ani hýzlanmalardan kaçýnýnýz.
• Devamlý, düþük viteslerde aracýnýzý kullanmayýnýz.
• Aracýnýzý, uzun süre sabit hýzlarda kullanmayýnýz.

 Motoru durdurmadan önceki rölanti süresi (dizel motor)

Turboþarjýrýn zarar görmemesi için, hýzlý kullaným sonrasý ya da rampa
çýkýþý sonrasý, aracý rölantide çalýþtýrýnýz.

Aracýn baþka bir ülkede kullanýlmasý

Ýlgili aracýn tescil kanununa uyunuz ve uygun yakýtýn bulunabilirliðinden
emin olunuz. (→S.357)

Sürüþ koþullarý Rölanti süresi

Þehir trafiðinde kullaným Gerekli deðil

Yüksek hýzda 
kullaným

Yaklaþýk sabit  80km/saat Yaklaþýk 20 saniye 

Yaklaþýk sabit  100km/saat Yaklaþýk 1 dakika

Yokuþ yukarý ya da 100 km/saat veya daha 
yüksek hýzda kullaným

Yaklaþýk 2 dakika
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DÝKKAT

Araç çalýþtýrýldýðýnda

Multi-mod düz þanzýmana sahip araçlarda, araç çalýþýyor fakat duru-
yorken, ayaðýnýzýn her zaman fren pedalýnda olmasýna özen gösteriniz.
Ayaðýnýzýn fren pedalýnda olmasý aracýn beklenmedik bir hareket yap-
masýna engel olacaktýr.

Araç kullanýrken

Yanlýþ pedala basmayý önlemek için, fren ve gaz pedalýnýn yerlerine
alýþýk deðilseniz, aracý kullanmayýnýz. 
Yanlýþlýkla fren pedalý yerine gaz pedalýna basýlmasý ani hýzlanmaya ve
bunun sonucunda ciddi yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek kaza-
lara sebep olacaktýr.

Yanýcý maddelerin üzerinden geçmeyiniz ya da yanýnda aracýnýzý durdur-
mayýnýz.
Egzoz sistemi ve egzoz gazlarý aþýrý derecede sýcak olurlar. Bu yüzden,
çevrede yanýcý maddelerin bulunmasý yangýna sebep olabilir.

Multi-mod düz þanzýmana sahip araçlarda, vites ileri viteslerdeyken,
aracýn geriye doðru; geri vitesteyken ise ileriye doðru hareket etmesine
izin vermeyiniz.
Aksi takdirde aracýn motoru durabilir ya da frenleme ve direksiyon kul-
lanýmý zorlaþabilir ve aracýn zarar görmesine sebep olacak kazalar olabi-
lir.

Aracýn içerisinde egzoz kokusu alýrsanýz, bagaj kapaðýný kapatýnýz ve
pencereleri açýp, temiz havanýn içeriye girmesini saðlayýnýz. Etrafta hiç-
bir araç olmadýðý halde koku devam ediyorsa, aracýnýzý Toyota bayisine
götürünüz. Sürekli egzoz dumanýnýn solunmasý, ölümle sonuçlanacak,
karbonmonoksit zehirlenmelerine sebep olacaktýr.

Hiçbir durumda araç hareket halindeyken, vites kolunu R konumuna
getirmeyiniz.
Aksi takdirde aracýnýzýn aktarma sistemleri zarar görebilir ve aracýn kont-
rolü kaybedilebilir.

Araç hareket halindeyken, vites kolunu N konumuna getirmeyiniz.
Aksi takdirde, motor freni düzgün çalýþmayabilir ve bu durum kazaya
sebep olabilir.



9

2-1.Sürüþ Talimatlarý
0

DÝKKAT

Araç hareket halindeyken, motoru durdurmayýnýz.
Direksiyon ve fren servosu motor çalýþmadýðý takdirde düzgün çalýþmaz.

Yokuþ aþaðý gidiþlerde, güvenli sürüþ için motor frenini (vites küçültme)
kullanýnýz.
Devamlý frenlerin kullanýlmasý, frenlerin aþýrý ýsýnmasýna ve verimliliðinin
azalmasýna sebep olur. (→S.103)

Eðimli bir yolda durduðunuzda, aracýn geri ya da ileri kaymasýný
engellemek için fren pedalýný ve park frenini kullanýnýz.

Kaygan yüzeylerde araç kullanýrken dikkatli olunuz. Vites düþürmede,
ani hýzlanmada, frenlemede ya da dönüþlerde araç kayabilir ya da
yoldan çýkabilir.

Araç kullanýrken, direksiyon konumunu, koltuðu ya da aynalarý ayarla-
mayýnýz.
Aksi takdirde, aracýn kontrolünü kaybedebilir ve ciddi yaralanma ya da
ölümle sonuçlanacak kazalara sebep olabilirsiniz.

Ciddi yaralanmalara ya da ölüme sebebiyet vereceðinden yolcularýn
kollarýnýn, kafalarýnýn ya da vücutlarýnýn diðer kýsýmlarýnýn aracýn dýþýnda
olmamasýna dikkat ediniz.

Vites deðiþtirirken

Multi-mod düz þanzýmana sahip araçlarda, gaz pedalýna basýlýyken vites
kolu konumunu deðiþtirmemeye dikkat ediniz.
Bu durum, beklenmedik ani hýzlanmalara neden olabilir ve ciddi
yaralanma ve ölümle sonuçlanabilecek kazalar meydana gelebilir.

Araç durduðunda

Motoru zorlamayýnýz.
Vites N konumunda deðilse, araç ani ve beklenmedik bir þekilde
hýzlanabilir ve kazaya neden olabilir.

Aracýnýzý, motor çalýþýr durumdayken uzun süreliðine terk etmeyiniz.
Mecbur kalýnýrsa, aracý boþ bir yere park ediniz ve egzoz gazlarýnýn
aracýn içerisine girip girmediðini kontrol ediniz.

Multi-mod düz þanzýmana sahip araçlarda, motor çalýþýr durumdayken,
aracýn hareket edip kaza yapmasýný önlemek için ayaðýnýzý fren pedalýnýn
üzerinde tutunuz.
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DÝKKAT

Araç park edildiðinde

Araç güneþ altýndayken, araç içerisinde gözlük, çakmak, sprey ya da
içecek teneke kutularý býrakmayýnýz.
Aksi takdirde aþaðýdaki durumlar oluþabilir.

• Çakmaktan ya da sprey kutusundan gaz sýzabilir ve yangýna neden
olabilir.

• Araç içindeki sýcaklýk artýþý plastik lenslerin ya da gözlüklerin plastik
kýsýmlarýnýn deforme olmasýna ya da kýrýlmasýna neden olabilir.

• Ýçecek kutularý kýrýlýp, içindekiler aracýn içerisine dökülebilir ve aracýn
elektrik parçalarýnýn kýsa devre yapmasýna neden olabilir.

Her zaman park frenini çekiniz, vites kolunu E, M ya da R (Multi-mod
düz þanzýmana sahip araçlar) konumuna getiriniz, motoru durdurunuz
ve aracý kilitleyiniz.
Araç çalýþýr durumdayken aracýnýzý terk etmeyiniz.

Araç çalýþýrken ya da motoru durdurduktan hemen sonra, egzoz
borusuna dokunmayýnýz. 
Aksi takdirde yanýklar oluþabilir.

Karýn çok yaðdýðý ya da kar yaðýþý ihtimali bulunan yerlerde aracýnýzý
çalýþýr durumda býrakmayýnýz. 
Egzoz gazlarý aracýn içerisine girebilir ve zehirlenmeye neden olabilir.

Multi-mod düz þanzýmana sahip araçlar: Vites konum göstergesinde 1
ya da R harfini görmeden aracýn motorunu durdurmayýnýz.
Aracýn vitese geçmeden park edilmesi aracýn hareket etmesine ve
kazaya neden olabilir.

Egzoz gazlarý

Egzoz sistemi belli periyodlarda kontrol edilmelidir. Korozyondan kaynak-
lanan bir delik ya da çatlak olduðunda, baðlantýlarda hasar ya da anormal
bir ses olduðunda aracýnýzý Toyota bayisine gösteriniz. Sistemde bir arýza
olduðunda egzoz gazlarý araç içerisine girip karbonmonoksit zehirlen-
mesine neden olabilir.
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DÝKKAT

Araç içinde kýsa süreli uyunduðunda

Her zaman motoru durdurunuz. 
Aksi takdirde, yanlýþlýkla vites kolunu hareket ettirmeniz ya da gaz
pedalýna basmanýz sonucunda kazaya ya da anormal motor ýsýnmasýndan
dolayý yangýna neden olabilirsiniz. Ayrýca hava akýmýnýn az olduðu bir
yerde, egzoz gazlarý araç içerisine girerek zehirlenmeye neden olabilir.

Fren yaparken

Frenler ýslakken, aracý daha dikkatli kullanýnýz.
Frenler ýslak olduðunda fren mesafesi artar ve aracýn bir tarafý diðer
tarafýndan farklý bir þekilde frenlemeye maruz kalabilir. Ayrýca park freni
de güvenli bir þekilde aracý tutamayabilir.

Fren destek fonksiyonu çalýþmadýðýnda, diðer araçlarý çok yakýn takip et-
meyiniz ve frenleme gerektiren yokuþ aþaðý iniþlerden ya da keskin vi-
rajlardan kaçýnýnýz.
Bu durumda, frenleme hala mümkündür fakat pedala normalden daha
fazla kuvvet uygulamak gerekecektir. Fren mesafesi de artabilir.

Motor durduðunda, fren pedalýný pompalamayýnýz. 
Pedala her basýþýnýzda, rezerve edilen fren hidroliði basýncýndan kul-
lanmýþ olursunuz.

Fren sistemi 2 ayrý hidrolik sistemden oluþur: Bir tanesi arýzalandýðýnda,
diðer sistem çalýþmaya devam eder. Bu durumda fren pedalýna daha
güçlü basýlmalýdýr. Fren mesafesi de artar. 
Tek fren sistemi ile aracýnýzý kullanmayýnýz. Frenleri hemen tamir
ettiriniz.
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UYARI

Aracý kullanýrken

Düz þanzýmanlý araçlarda, araç kullanýrken ayaðnýzý debriyaj pedalý üze-
rinde tutmayýnýz.
Aksi takdirde debriyaj zarar görebilir.

Düz þanzýmanlý araçlarda, birinci vites haricinde bir viteste kalkýþ yap-
mayýnýz.
Aksi takdirde debriyaj zarar görebilir.

Multi-mod düz þanzýmana sahip araçlarda, aracý yokuþ yukarý tutmak
için gaz pedalýný ya da kalkýþ destek sistemini kullanmayýnýz.
Aksi takdirde debriyaj zarar görebilir.

Düz þanzýmanlý araçlarda, yokuþ yukarý duruþlarda aracý tutmak için
debriyaj pedalýný kullanmayýnýz.
Aksi takdirde debriyaj zarar görebilir.

Aracýn parçalarýnýn hasar görmesini engellemek için

Direksiyonu her iki yönde tam çevrili durumda uzun süre tutmayýnýz. 
Aksi takdirde direksiyon motoru zarar görebilir.

Tümseklerden geçiþlerde, aracýn tekerleklerine ve alt kýsmýna zarar ver-
memek için mümkün olduðunca yavaþlayýnýz.

Sadece dizel araçlar: Yüksek hýzlarda kullandýktan ya da rampa yukarý
çýktýktan sonra motoru durdurmadan önce bir süre rölantide bekleyiniz.
Turboþarj soðuduktan sonra motoru durdurunuz.
Aks takdirde turboþarj zarar görebilir.
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UYARI

Sürtme sesi duyarsanýz (balata aþýntý göstergeleri)

En kýsa sürede fren balatalarýnýzý Toyota bayisine kontrol ettiriniz. 
Balatalar deðiþtirilmezse diskte hasar meydana gelebilir.

Fren balatalarý ve/veya disk aþýntýsý limitin üzerinde olduðunda araç kul-
lanmak tehlikeldir.

Araç kullanýrken lastik patlarsa

Patlamýþ ya da hasarlanmýþ lastik aþaðýdakid urumlara sebep olabilir.
Direksiyonu sýkýca tutunuz ve yavaþlamak için yavaþ yavaþ frene basýnýz.

Aracýnýzý kontrol etmek güç olabilir.

Araçtan anormal ses gelecektir.

Araç anormal davranacaktýr.

Patlamýþ lastiði yenisiyle deðiþtiriniz. (→S.325)
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Aracýn çalýþtýrýlmasý
(Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemi olan araçlar)

Aracýn çalýþtýrýlmasý

Multi-mod düz þanzýman

Park freninin çekili olduðunu kontrol ediniz.

Fren pedalýna basýnýz, kontak düðmesine bir kere basýnýz
ve vites kolunu N konumuna getiriniz. (→S.102)
Kontak düðmesi gösterge ýþýðý yeþil olacaktýr.

Kontak düðmesine basýnýz.
Motor, çalýþana kadar ya da 30 saniye (hangisi kýsa sürerse)
marþ yapacaktýr.

Sadece dizel motor:  göstergesi yanar. Gösterge ýþýðý
söndükten sonra motor çalýþmaya baþlar.

Düz þanzýman

Motor her modda kontak anahtar düðmesine ve debriyaj
pedalýna ayný anda basarak çalýþtýrýlabilir.

Park freninin çekili olduðunu kontrol ediniz.

 Vitesin boþta olduðunu kontrol ediniz.

Debriyaj pedalýna basýnýz.
Kontak düðmesi gösterge ýþýðý yeþil olacaktýr.

Kontak düðmesine basýnýz.
Motor, çalýþana kadar ya da 30 saniye (hangisikýsa sürerse)
marþ yapacaktýr.

Sadece dizel motor:  göstergesi yanar. Gösterge ýþýðý
söndükten sonra motor çalýþmaya baþlar.
95
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Kontak düðmesi modunu deðiþtirme

Kontak düðmesi modu, anahtar üzerinizdeyken kontak
düðmesine basýlarak deðiþtirilebilir. 

OFF

Dörtlü flaþörler kullanýlabilir.

ACC modu

Müzik sistemi gibi bazý elekt-
rikli parçalar kullanýlabilir.

Kontak düðmesi gösterge
ýþýðý amber renkli olacaktýr.

ON modu

Bütün elektrikli parçalar kul-
lanýlabilir.

Kontak düðmesi gösterge
ýþýðý amber renkli olacaktýr.
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Direksiyon kilidinin çözülmesi

Motorunuz çalýþmýyorsa

Motor blokaj sistemi (immobilizer) iptal edilmemiþ olabilir. (→S.47)

Kontak düðmesi gösterge ýþýðý amber renkte yanýp söndüðünde

Sistemde arýza olabilir. Aracýnýzý hemen Toyota bayisine kontrol ettiriniz.

Otomatik güç kesme fonksiyonu

Kontak düðmesi 1 saat ya da daha fazla ACC modunda býrakýldýðýnda, oto-
matik olarak OFF konumuna geçer.

Elektronik anahtarýn pilinin bitmesi

→S.9

Elektronik anahtarýn pili deþarj olduðunda

→S.337

Çalýþmayý etkileyecek durumlar

→S.8

Giriþ fonksiyonu için notlar

→S.9

Direksiyon kilidinin çözüldüðünden
emin olunuz.

Direksiyon kilidini çözmek için, kontak
düðmesine basarak direksiyonu hafifçe
saða ya da sola çeviriniz.

Direksiyon kilidi çözülmediðinde, kontak
düðmesi gösterge ýþýðý yeþil renkte
yanýp sönecektir.
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DÝKKAT

Araç çalýþtýrýlýrken

Aracý, her zaman sürücü koltuðunda otururken çalýþtýrýnýz. Hiç bir koþulda
aracý çalýþtýrýrken gaz pedalýna basmayýnýz.
Aksi takdirde ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek kazalar
meydana gelebilir.

Araç kullanýrken uyarýlar

Araç kullanýrken kontak düðmesine dokunmayýnýz. 
Kontak düðmesini basýlý tutmak motoru durduracak ve beklenmedik kaza-
lara sebep olabilecektir.

UYARI

Pilin deþarj olmasýný önleme

Motor çalýþmýyor durumda, kontak düðmesini uzun süre ACC ya da ON
konumunda tutmayýnýz.

Araç çalýþtýrýlýrken

Motoru soðukken zorlamayýnýz.

Motor çok zor çalýþýyor ya da sýk sýk duruyorsa, aracýnýzý bir an önce
muayene ettiriniz.
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Aracýn çalýþtýrýlmasý  (Akýllý giriþ ve çalýþtýrma 
sistemi olmayan araçlar)

Aracýn çalýþtýrýlmasý

Multi-mod düz þanzýman

Park freninin çekili olduðunu kontrol ediniz.

Fren pedalýna basýnýz, kontak anahtarýný ON konumuna
getiriniz ve vites kolunu N konumuna getiriniz. (→S.102)

Kontak anahtarýný “START” konumuna getiriniz ve aracý
çalýþtýrýnýz.
Sadece dizel motor:  göstergesi yanar. Gösterge ýþýðý
söndükten sonra motor çalýþmaya baþlar.

Düz þanzýman

Park freninin çekili olduðunu kontrol ediniz.

Vitesin boþta olduðunu kontrol ediniz.

Debriyaj pedalýna basýnýz.

Kontak anahtarýný “START” konumuna getiriniz ve aracý
çalýþtýrýnýz.
Sadece dizel motor:  göstergesi yanar. Gösterge ýþýðý
söndükten sonra motor çalýþmaya baþlar.
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Anahtarý  “ACC” konumundan “LOCK” konumuna çevirme

Direksiyon kilidinin çözülmesi

Kontak anahtarý modunu deðiþtirme

“LOCK” (OFF)

Direksiyon kilitlidir ve anahtar
kontaktan çýkarýlabilir. 

“ACC” (ACC modu)

Müzik sistemi gibi bazý elek-
trikli parçalar kullanýlabilir.

“ON” (ON modu)

Bütün elektrikli parçalar kul-
lanýlabilir.

“START”

Motoru çalýþtýrmak içindir.

Vitesi boþa (düz þanzýman) ya
da E, M veya R (multi-mod düz
þanzýman) konumuna alýnýz.
(→S.102, 108)

Anahtarý itip “LOCK” konumuna
çeviriniz.

Aracý çalýþtýrýrken, kontak anahtarý
“LOCK” konumunda sýkýþmýþ olabilir.
Çözmek için, direksiyonu herhangi bir
yöne çevirirken anahtarý hafifçe
çeviriniz.
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Araç çalýþmazsa

Motor blokaj sistemi (immobilizer) iptal edilmemiþ olabilir. (→S.47)

Anahtar hatýrlatma fonksiyonu

Kontak anahtarý OFF ya da ACC konumdayken sürücü kapýsý açýldýðýnda
bir uyarý sesi duyulur.

DÝKKAT

Araç çalýþtýrýlýrken

Aracý, her zaman sürücü koltuðunda otururken çalýþtýrýnýz. Hiç bir koþulda
aracý çalýþtýrýrken gaz pedalýna basmayýnýz.

Aksi takdirde ciddi yaralanmalara ya da ölüme neden olan kazalar mey-
dana gelebilir.

UYARI

Pilin deþarj olmasýný önleme

Motor çalýþmýyor durumda, kontak anahtarýný uzun süre ACC ya da ON
konumunda tutmayýnýz.

Araç çalýþtýrýlýrken

Bir seferde aracý 30 saniyeden fazla marþ yapmayýnýz. Bu durum marþ
motorunu ve kablo sistemini fazla ýsýtabilir.

Motoru soðukken zorlamayýnýz.

Motor çok zor çalýþýyor ya da sýk sýk duruyorsa, arcýnýzý bir an önce
muayene ettiriniz.
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Multi-mod düz þanzýman (bazý modellerde)

Sürüþ koþullarýna uygun vites konumunu seçiniz.

Vites kolunun hareketi
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Vites kolu konumu

*1: Gaz pedalý ve araç hýzýna göre en uygun vites seçimi otomatik
olarak yapýlýr.

*2: Vites konumu manuel olarak seçilmelidir. Bununla birlikte, araç
hýzýna göre vites otomatik olarak küçültülebilir.

Es (Easy sport) sport modu seçimi (Vites kolu sadece E
modundayken)

Es modu,  E modunda olduðundan daha iyi bir performans ve
daha seri hýzlanmayý hissetmek için seçilir.

“M-MT Es” anahtarýna basý-
nýz.

Es modunu iptal etmek için
bir kez daha basýnýz.

Yakýt ekonomisini artýrmak
için Es modunu iptal ediniz.

Vites kolu Fonksiyonu

R Geri

N Boþ ya da aracý çalýþtýrma

E Otomatik (E) sürüþ modu*1

M Manuel (M) sürüþ modu*2 (→P. 104)
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M modunda vites deðiþtirme

Vites kolunu M moduna getiriniz ve daha sonra vites kolunu ya da
direksiyondan vites kumandalarýný kullanýnýz.

Vites kolu

Vites yükseltme

Vites düþürme

Direksiyondan vites kumandalarý

Vites yükseltme

Vites düþürme
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E ya da Es modunda vites deðiþtirme

Vites kolu E ya da Es modundayken, geçici olarak vites deðiþtirmek
için direksiyondan vites kumandalarý kullanýlabilir. Vites seçil-
diðinde, vites konumu gözükecektir.

Vites yükseltme

Vites düþürme

Ýzin verilen maksimum hýzlar

Maksimum hýzlanma gerekli olduðunda, tablodaki her vites için izin veri-
len maksimum hýzlarý inceleyiniz.

km/s (mph)

Vites küçültme sýnýrlamasý uyarý sesi (E modunda [direksiyondan vites
kumandalarý kullanýldýðýnda] ya da M modunda)

Güvenliði ve sürüþ performansýný saðlamak açýsýndan vites küçültmede
bazý kýsýtlamalar olabilir. Bazý durumlarda, vites kolu ya da direksiyondan
vites kumandalarý kullanýlsa dahi vites küçültme mümkün olmayabilir.
(uyarý sesi iki kere duyulur.)

Vites konumu
Maksimum hýz

1ZR-FE motor 1ND-TV motor

1 46 (29) 43 (27)

2 85 (53) 80 (50)

3 124 (77) 116 (72)

4 168 (104) 157 (97)
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Geri vites uyarý sesi

Araç geri vitese alýndýðýnda, aracýn geri viteste olduðunu sürücüye
bildirmek için bir uyarý sesi duyulur.

Sabit hýz kontrol sistemini kullanýrken

4. ya da 3. vitese geçildiðinde bile, motor freni E modunda (direksiyondan
vites kumandalarý kullanýldýðýnda) ya da M modunda çalýþmayacaktýr. 
(→S.144)

Es modu otomatik iptali

Es modunda araç kullanýldýktan sonra kontak OFF konumuna getiril-
diðinde Es modu otomatik olarak iptal edilecektir.

Vites kolu hareket ettirilemezse

Vites kolu N konumundayken
Vites kolunu hareket ettirmek için fren pedalýna basýnýz. Ayaðýnýz fren
pedalýnýn üzerinde olmasýna raðmen vites kolunu hareket ettiremiyor-
sanýz, vites kolu kilit sisteminde bir arýza var demektir. (→S.335)

Vites kolu N konumu haricinde bir konumdayken.
→S.335

Motor çalýþýyorken ve vites kolu N haricinde bir konumdayken, sürücü
kapýsý açýlýrsa

Bir uyarý sesi duyulur. Sürücü kapýsýný kapatýnýz.

Vites kolu M konumuna alýnmasýna raðmen, M gösterge ýþýðý yanmý-
yorsa

Bu durum multi-mod düz þanzýman sisteminde bir arýza olduðu anlamýna
gelebilir. Aracýnýzý Toyota bayisine götürünüz.
(Bu durumda araç, vites kolu E konumunda olduðu gibi çalýþacaktýr.)
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N gösterge ýþýðý yanýp sönüyorsa

Vites kolunu hareket ettirirken⎯
Vites kolunu N konumuna alýnýz. Birkaç saniye bekledikten sonra vites
kolunu istediðiniz konuma getiriniz.

Motoru durdururken⎯
Kontak anahtarýný ON moduna ve vites kolunu N konumuna getiriniz
ve daha sonra vites kolunu istediðiniz konuma getiriniz.

Yukarýdaki iþlemlerden sonra gösterge ýþýðý yanýp sönmeye devam ediyor-
sa, vites kolunu N konumuna getiriniz ve aracýnýzý çalýþtýrýnýz. Daha sonra
vites kolunu istediðiniz konuma getiriniz.

N gösterge ýþýðý yanýp sönüyorsa ve uyarý sesi duyuluyorsa

Vites kolunu N ve daha sonra E, M ya da R konumuna getiriniz.
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Düz þanzýmanlý araçlar (Bazý modeller)

Vites kolunun hareketi 

5-vitesli modeller

Vites kolunu hareket ettirme-
den önce, debriyaj pedalýna
sonuna kadar basýnýz ve daha
sonra yavaþça býrakýnýz.

6-vitesli modeller

Vites kolunu hareket ettirme-
den önce, debriyaj pedalýna
sonuna kadar basýnýz ve daha
sonra yavaþça býrakýnýz.

Geri vitese geçirme (6 vitesli modeller)

Yüzük kýsmýný yukarý çekerek
vites kolunu R konumuna
alýnýz.
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Vites deðiþtirme uyarýsý

Vites deðiþtirme göstergesi motor performansý limitleri dahilinde
sürücünün daha iyi yakýt ekonomisi saðlamasý ve egzoz emisyon-
larýný azaltmasýna yardýmcý olur.

Vites yükseltme

Vites düþürme

Vites deðiþtirme göstergesi

Hýz sýnýrlayýcýsý çalýþýrken vites deðiþtirme göstergesi çalýþmaz.
(→S.147)

Ayaðýnýz debriyaj pedalýnýn üzerinde olduðunda vites deðiþtirme
uyarýsý çalýþmayabilir.
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Ýzin verilen maksimum hýzlar

Maksimum hýzlanma gerekli olduðunda, tablodaki her vites için izin ver-
ilen maksimum hýzlarý inceleyiniz.

km/s (mph)

DÝKKAT

Vites deðiþtirme göstergesi

Trafik ve yol durumuna göre göstergeyi referans alýnýz. Uyarýnýn dikkate
alýnmamasý kazaya neden olabilir. 

Vites

Maksimum hýz

6-vitesli
modeller

5- vitesli modeller

Benzinli motor Dizel motor

1 45 (28) 46 (29) 43 (27)

2 83 (51) 85 (53) 80 (50)

3 130 (81) 124 (77) 116 (72)

4 184 (114) 168 (104) 157 (97)

5 234 (146)
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Sinyal kolu

Sinyallerin çalýþmasý

Kontak anahtarý ON konumunda olmalýdýr.

Sinyaller normalden daha hýzlý yanýp sönüyorsa

Ön veya arka sinyal ampullerinin saðlam olup olmadýðýný kontrol ediniz.

Sola dönüþ

Saða dönüþ

Þerit deðiþimi sýrasýnda
sinyal kolunu gösterilen
yönde bir parça hareket
ettirip tutunuz.

Sol sinyal, sinyal kolu serbest
býrakýlýncaya kadar yanýp
sönecektir.

Þerit deðiþimi sýrasýnda
sinyal kolunu gösterilen
yönde bir parça hareket
ettirip tutunuz.

Sað sinyal, sinyal kolu serbest
býrakýlýncaya kadar yanýp
sönecektir.
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Park freni

UYARI

Araç kullanmaya baþlamadan önce

Park frenini sonuna kadar indiriniz.
Park freni çekili konumda aracý kullanmak fren sisteminin aþýrý ýsýnmasýna
sebep olacak ve fren performansý azalýp, fren aþýntýsý da artacaktýr.

Park frenini çekiniz

Fren pedalýna basarken, park
frenini sonuna kadar çekiniz.

Park frenini býrakýnýz.

Yavaþça kolu kaldýrýnýz ve
düðmeye basarak sonuna
kadar indiriniz.
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Göstergeler ve sayaçlar

Optitron gösterge paneline sahip araçlar

Aþaðýdaki göstergeler ve saatler kontak anahtarý ON yapýldýðýnda
yanar

Devir saati
Dakikadaki motor dönüþ hýzýný gösterir.

Yakýt göstergesi
Yakýt deposunda kalan yakýt miktarýný gösterir.

Motor soðutma sývýsý sýcaklýk göstergesi

Motor soðutma sývýsý sýcaklýðýný gösterir.

Hýz göstergesi
Araç hýzýný gösterir

Araç bilgi ekraný
→S.123

Kilometre sayacý/sýfýrlanabilir kilometre sayacý/gösterge aydýn-
latma kontrol ve sýfýrlanabilir kilometre sayacý sýfýrlama
düðmesi
→S.117
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Kilometre sayacý, sýfýrlanabilir kilometre sayacý ve gösterge
paneli aydýnlatma kontrol ekraný
Kilometre sayacý: Aracýn toplam yaptýðý kilometreyi gösterir.

Sýfýrlanabilir kilometre sayacý: Sayaç sýfýrlandýktan sonra aracýn
yaptýðý kilometreyi gösterir. Farklý iki mesafeyi kaydetmek amacýyla
sayaç A ve B baðýmsýz olarak kullanýlabilir.

Gösterge paneli aydýnlatma kontrol ekraný: Farlar yandýðýnda
gösterge ekranýnýn parlaklýðýný gösterir.

“DISP” düðmesi
Araç bilgi ekraný bilgilerini gösterir.
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Optitron gösterge paneline sahip olmayan araçlar

Devir saati
Dakikadaki motor dönüþ hýzýný gösterir.

Hýz göstergesi
Araç hýzýný gösterir

Yakýt göstergesi
Yakýt deposunda kalan yakýt miktarýný gösterir.

Düþük yakýt seviyesi uyarý ýþýðý
→S.310

Kilometre sayacý/sýfýrlanabilir kilometre sayacý/gösterge paneli
aydýnlatma kontrol ve sýfýrlanabilir kilometre sayacý sýfýrlama
düðmesi
→S.117
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Kilometre sayacý, sýfýrlanabilir kilometre ve gösterge paneli
aydýnlatma kontrol ekraný
Kilometre sayacý: Aracýn toplam yaptýðý kilometreyi gösterir.

Sýfýrlanabilir kilometre sayacý: Sayaç sýfýrlandýktan sonra aracýn
yaptýðý kilometreyi gösterir. Farklý iki mesafeyi kaydetmek amacýyla
sayaç A ve B baðýmsýz olarak kullanýlabilir.

Gösterge paneli aydýnlatma kontrol ekraný: Farlar yandýðýnda
gösterge ekranýnýn parlaklýðýný gösterir.

Araç bilgi ekraný
→S.132

“DISP” düðmesi
Araç bilgi ekraný bilgilerini gösterir.

Motor soðutma sývýsý sýcaklýk göstergesi
Motor soðutma sývýsý sýcaklýðýný gösterir.
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Kilometre sayacý, sýfýrlanabilir kilometre sayacý ve gösterge paneli
   aydýnlatma kontrol düðmesi 

Farlar ON konumundayken, düðmeye basýlarak kilometre sayacý,
sýfýrlanabilir kilometre sayacý ve gösterge paneli aydýnlatma kont-
rolü sýrasýyla aktif edilebilir.

Optitron gösterge paneline sahip araçlar

Kilometre sayacý (Odometre)

Trip metre A*1

Trip metre B*1

Gösterge paneli aydýnlatma
kontrolü*2

*1: Düðmeye basýlý tutarak kilo-
metre sýfýrlanabilr.

*2:Düðmeye basýlý tutarak
gösterge paneli parlaklýðý
kontrol edilebilir.

Optitron gösterge paneline sahip olmayan araçlar. 

Kilometre sayacý (Odometre)

Trip metre A*1

Trip metre B*1

Gösterge paneli aydýnlatma
kontrolü*2

*1: Düðmeye basýlý tutarak kilo-
metre sýfýrlanabilir.

*2: Düðmeye basýlý tutarak
gösterge paneli parlaklýðý
kontrol edilebilir.
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UYARI

Motoru ve komponentlerini korumak için

Devir saati ibresinin, maksimum motor devrini gösteren kýrmýzý bölgeye
geçmesine izin vermeyiniz.

Motor soðutma sýcaklýðý ibresi kýrmýzý (H) bölgedeyse, motor hararet
yapýyor olabilir. Bu durumda, aracý güvenli bir yerde hemen durdurunuz
ve soðuduktan sonra motoru kontrol ediniz. (→S.343)
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Gösterge ve uyarý ýþýklarý

Gösterge panelindeki ve ön paneldeki gösterge ve uyarý ýþýklarý,
araçtaki birçok sistem hakkýnda sürücüye bilgi verir.

Gösterge paneli (Optitron gösterge paneline sahip araçlar)

Gösterge paneli (Optitron gösterge paneline sahip olmayan
araçlar)
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 On panel

Gösterge ýþýklarý
Göstergeler araçtaki birçok sistemin çalýþmasýyla ilgili
sürücüye bilgi verir. 

Sinyal gösterge ýþýklarý 
(→S.111) (Düz 

þanzýmanlý 
araçlar)

Vites deðiþim göster-
gesi
 (→S.109)

Uzun far gösterge ýþýðý 
(→S.135) (bazý mo-

dellerde)

Sabit hýz kontrol siste-
mi uyarý ýþýðý 
(→S.144)

Park lambalarý gösterge 
ýþýðý
(→S.135)

(dizel motor)

Motor ön ýsýtma 
gösterge ýþýðý 
(→S.95, 99)

(bazý modeller)

Ön sis farý gösterge 
ýþýðý
(→S.138)

(bazý modeller)

Kayma gösterge ýþýðý
(→S.150)

Arka sis farý gösterge 
ýþýðý
(→S.138) (bazý modeller)

Hýz sýnýrlayýcý gösterge 
ýþýðý (→S.147)

*

*

*
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Uyarý ýþýklarý
Uyarý ýþýklarý, araçtaki sistemlerde oluþabilecek arýzalarý
sürücüye bildirir. (→S.306)

*:Bu ýþýklar, kontak anahtarý ON yapýldýðýnda, sistemin çalýþma kont-
rolünün yapýldýðýný belirtmek için yanar. Birkaç saniye sonra ya da
motor çalýþtýrýldýðýnda sönerler. Iþýðýn yanmamasý ya da yanýp sön-
memesi, o sistemde arýza olabileceðini gösterir. Aracýnýzý Toyota ba-
yisine götürünüz.

(Multi-mod düz þanzýmanlý araçlar)
Vites kolu konumu ve vites 
göstergesi (→S.102)

Hava yastýðý manuel 
iptal gösterge ýþýðý 
(→S.82)

*:Bu ýþýklar, kontak anahtarý ON yapýldýðýnda, sistemin çalýþma kont-
rolünün yapýldýðýný belirtmek için yanar. Birkaç saniye sonra ya da motor
çalýþtýrýldýðýnda sönerler. Iþýðýn yanmamasý ya da yanýp sönmemesi, o
sistemde arýza olabileceðini gösterir. Aracýnýzý Toyota bayisine götürü-
nüz.

(bazý mo-
deller)

(bazý mo-
deller)

(bazý mo-
deller)

(dizel 
motor)

(bazý mo-
deller)

(bazý mo-
deller)

(dizel 
motor)

(dizel 
motor)

(bazý mo-
deller)

(bazý mo-
deller)

(bazý mo-
deller)

* * * * * * * *

* * * *

* *
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DÝKKAT

Güvenlik sistemi uyarý ýþýklarý yanmýyorsa

Aracý çalýþtýrdýðýnýzda ABS ve SRS hava yastýðý uyarý ýþýklarý gibi güvenlik
sistemi ýþýklarýnýn yanmamasý, bu sistemlerde arýza olduðu anlamýna gelir
ve bu sistemler, kaza anýnda devreye giremeyeceklerinden ciddi yaralan-
malar ya da ölümle sonuçlanabilecek kazalarda koruma saðlayamazlar.
Aracýnýzý Toyota bayisine götürünüz.
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Araç bilgi ekraný (Optitron gösterge paneline  sahip araçlar)

Araç bilgi ekraný, dýþ sýcaklýk, saat, tarih gibi sürüþle ilgili birçok veriyi
sürücüye sunar.

Dýþ sýcaklýk göstergesi 
(→S.124)

Dýþ sýcaklýðý gösterir. 

Saat (→S.124, 126)

Saati gösterir ve ayarlar.

Tarih (→S.124, 126)

Tarihi gösterir ve ayarlar.

Sürüþ bilgisi
(→S.124)

Sürüþ mesafesini, yakýt tüke-
timini ve diðer hýzla iligli bilgi-
leri gösterir.

Uyarý mesajlarý
(→S. 314)

Araçtaki sistemlerde bir arýza
olduðunda otomatik olarak
ekranda gözükür.
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Ekranýn deðiþmesi

Ekrandaki bilgiler “DISP” düð-
mesine basýlarak deðiþtirilebilir.

Dýþ sýcaklýk ve saat

Dýþ sýcaklýk ve tarih

Anlýk yakýt tüketimi

Ortalama yakýt tüketimi

Dýþ sýcaklýðý ve saati gösterir.

Ekranda gösterilebilen sýcaklýk deðeri -30°C ile 50°C
arasýndadýr.

Dýþ sýcaklýðý ve tarihi gösterir.

Anlýk yakýt tüketimini gösterir.

Sýfýrlanmasýndan itibaren ortalama yakýt tüke-
timini gösterir.

Ekranda ortalama yakýt tüketimi bilgileri varken
“DISP” düðmesine bir saniyeden fazla basarak bilgi-
ler sýfýrlanabilir.
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Sürüþ mesafesi

Ortalama araç hýzý

Geçen süre

Kalan yakýt miktarýna göre aracýn gidebileceði
maksimum mesafeyi gösterir.

Mesafe, kullanýcýnýn ortalama yakýt tüketimi baz
alýnarak hesaplanýr. Sonuç olarak, gerçek mesafe,
gösterilen mesafeden farklý olabilir. 

Sýfýrlanmasýndan ya da araç çalýþtýðýndan itiba-
ren ortalama araç hýzýný gösterir.

Ekranda ortalama araç hýzý bilgileri varken “DISP”
düðmesine bir saniyeden fazla basarak bilgiler
sýfýrlanabilir.

Sýfýrlanmasýndan ya da araç çalýþtýðýndan itiba-
ren geçen zamaný gösterir.

Ekranda geçen süre bilgileri varken “DISP”
düðmesine bir saniyeden fazla basarak bilgiler
sýfýrlanabilir.
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Ayar Ekraný

Ayarlamadan önce

Araç durduðunda, araç bilgi ekranýndan ayar menüsüne
giriniz.

"DISP” düðmesine basýlý tuta-
rak ayarlamayý baþlatýnýz.

Deðiþiklik yapýlmak istenen
baþlýðý seçiniz.

“DISP”  düðmesine basýlý tutarak
ayarlamayý baþlatýnýz.



7

2-2.Gösterge paneli

2

S
ürüþ esnasýnd

a

12

Saatin ayarlanmasý

Menüde “CLOCK” baþlýðýný seçiniz. (→S.126)

Saati ayarlamak için “DISP”
düðmesine basýnýz.

Saati ayarladýktan sonra bilgile-
rin kaydedilebilmesi için 5
saniye bekleyiniz.

Dakikayý ayarlamak için “DISP
düðmesine basýnýz.

Dakikayý ayarladýktan sonra bil-
gilerin kaydedilebilmesi için 5
saniye bekleyiniz.
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Tarihin ayarlanmasý

Menüde “DATE” baþlýðýný seçiniz. (→S.126)

Yýlý seçmek için “DISP”
düðmesine basýnýz.

Yýlý seçtikten sonra bilgilerin kay-
dedilebilmesi için 5 saniye bek-
leyiniz.

Ayý seçmek için “DISP”
düðmesine basýnýz.

Ayý seçtikten sonra bilgilerin
kaydedilebilmesi için 5 saniye
bekleyiniz.

Günü seçmek için “DISP”
düðmesine basýnýz.

Günü seçtikten sonra bilgilerin
kaydedilebilmesi için 5 saniye
bekleyiniz.
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Birimlerin seçilmesi

Menüde “UNITS” baþlýðýný seçiniz. (→S.126)

Birim ekranýnda deðiþiklik
yapýlmak istenen baþlýðý seçiniz.

Tercihinizi kaydetmek için
“DISP” düðmesini basýlý tutunuz.

Ýstenilen baþlýðý seçiniz.

Mesafe birimi

Ýstenilen mesafe birimini
seçiniz.

Tercihinizi kaydetmek için
“DISP” düðmesini basýlý tutunuz.

Tüketim birimi

Ýstenilen tüketim birimini
seçiniz.

Tercihinizi kaydetmek için
“DISP” düðmesini basýlý tutunuz.
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Tarih modu

Ýstenilen tarih modunu seçiniz.

Tercihinizi kaydetmek için
“DISP” düðmesini basýlý tutunuz.

Dilin seçilmesi

Menüde “LANGUAGE” baþlýðýný seçiniz. (→S.126)

Ýstenilen dili seçiniz.

Tercihinizi kaydetmek için
“DISP” düðmesini basýlý tutunuz.

Bir önceki ekrana dönüþ
Menüde “BACK” baþlýðýný seçiniz.

Tercihinizi kaydetmek için “DISP” düðmesini basýlý tutunuz.
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Sistem kontrol fonksiyonu (bazý modeller)

Kontak anahtarý ON konumuna getirildiðinde, sistem çalýþmasý kontrol
edilir. Sistem kontrolü tamamlandýðýnda, normal ekrana dönmeden önce

 ve/veya  ýþýklarý yanar

Akü terminalleri ayrýldýðýnda ya da baðlandýðýnda

Aþaðýdaki bilgiler sýfýrlanýr.

Saat

Tarih

Ortalama yakýt tüketimi

Sürüþ mesafesi

Ortalama araç hýzý

Geçen süre
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Araç bilgi ekraný (Optitron gösterge paneline sahip olmayan araçlar)

Ekranýn deðiþmesi

Ekrandaki bilgiler “DISP”
düðmesine basýlarak deðiþtiri-
lebilir.

Araç bilgi ekraný, dýþ sýcaklýk, saat gibi sürüþle ilgili birçok veriyi
sürücüye sunar.

Saat

Zamaný gösterir ve saati
ayarlar.

Sürüþ bilgileri ve dýþ
sýcaklýk göstergesi.

Sürüþ bilgileri: Sürüþ me-
safesini, yakýt tüketimini ve
diðer sürüþ bilgilerini gös-
terir.

Dýþ sýcaklýk göstergesi: Dýþ
sýcaklýðý gösterir.
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Dýþ sýcaklýk

Anlýk yakýt tüketimi

Ortalama yakýt tüketimi

Sürüþ mesafesi

Dýþ sýcaklýðý gösterir.

Ekranda gösterilebilen sýcaklýk deðeri -30°C ile 50°C
arasýndadýr.

Anlýk yakýt tüketimini gösterir.

Sýfýrlanmasýndan itibaren ortalama yakýt
tüketimini gösterir.

Ekranda ortalama yakýt tüketimi bilgileri varken
“DISP” düðmesine bir saniyeden fazla basarak bilg-
iler sýfýrlanabilir.

Kalan yakýt miktarýna göre aracýn gidebileceði
maksimum mesafeyi gösterir.

Mesafe, kullanýcýnýn ortalama yakýt tüketimi baz
alýnarak hesaplanýr. Sonuç olarak, gerçek mesafe,
gösterilen mesafeden farklý olabilir.
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Ortalama araç hýzý

Saatin ayarlanmasý

Araç durduðunda, araç bilgi ekranýnda, saat bölümüne
geliniz.

Saati ayarlamak için “DISP” düðmesini basýlý tutunuz.

Saati ayarlamak için “DISP” düðmesine basýnýz.
Saati ayarladýktan sonra bilgilerin kaydedilebilmesi için 5 saniye
bekleyiniz.

Dakikayý ayarlamak için “DISP” düðmesine basýnýz.
Dakikayý ayarladýktan sonra bilgilerin kaydedilebilmesi için 5
saniye bekleyiniz.

Sýfrýlanmasýndan ya da araç çalýþtýðýndan itiba-
ren ortalama araç hýzýný gösterir.

Ekranda geçen süre bilgileri varken “DISP”
düðmesine bir saniyeden fazla basarak bilgiler
sýfýrlanabilir.

Akü terminalleri ayrýldýðýnda ya da baðlandýðýnda

Aþaðýdaki bilgiler sýfýrlanýr.

Saat

Ortalama yakýt tüketimi

Sürüþ mesafesi

Ortalama araç hýzý



2-3. Iþýklarýn ve sileceklerin çalýþmasý
5

2

S
ürüþ esnasýnd

a

13

Far anahtarý

Uzun huzme farýn yanmasý

Farlar yanýk konumdayken,
uzun huzmeyi devreye sok-
mak için kolu ileriye doðru iti-
niz. 

Uzun huzme farýný söndürmek
için kolu orta konumuna çekiniz.

Uzun huzmeyi devreye sok-
mak için kolu kendinize
doðru çekiniz. 

Söndürmek için ise kolu
býrakýnýz. Kýsa far yanýk veya
sönükken selektör yapabilirsiniz.

Farlar manuel ya da otomatik olarak çalýþabilir.

Park, plaka ve göster- 
ge paneli aydýnlatma 
lambalarý yanar.

Farlar ve yukarýda 
belirtilen lambalar 
yanar.

Farlar ve park lamba-
larý otomatik olarak 
yanar ve söner. (Kon-
tak anahtarý ON yapýl-
dýðýnda)

(bazý modeller)
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Manuel far huzme seviyesi ayar düðmesi (halojen farlý araçlar)

Far huzme seviyesi, araçtaki yolcu sayýsýna ve aracýn yüklü
olmasýna baðlý olarak ayarlanabilir.

Far huzme seviyesi artar.

Far huzme seviyesi azalýr.

Far huzme ayar tablosu

Gün boyu aydýnlatma sistemi (Bazý modellerde)

Aracýnýzýn herkes tarafýndan kolayca görülebilmesi için, araç
çalýþtýrýldýðýnda farlar ve park lambalarý otomatik olarak yanar. (Fakat, far
anahtarý manüel olarak çalýþtýrýldýðýnda ya da otomatik far sistemi park
lambalarýný yaktýðýnda, gün boyu aydýnlatma sistemi iptal olur.) Gün boyu
aydýnlatma sistemi gece kullanýmlar için dizayn edilmemiþtir.

Yolcu ve yük durumu
Düðme konumu

Sürücü ve yolcular Yük

Sürücü Yok 0

Sürücü ve ön yolcu Yok 0

Tüm koltuklar dolu Yok 2

Tüm koltuklar dolu Maksimum yük 3

Sürücü Maksimum yük 4
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Far kontrol sensörü (Bazý modellerde)

Otomatik far kapatma sistemi (Bazý modellerde)

Far anahtarý ya da  konumundayken: Kontak anahtarý ACC ya
da OFF konumuna getirildiðinde, farlar ve ön sis farlarý otomatik olarak
söner.

Far anahtarý  konumundayken: Kontak anatharý ACC ya da OFF
konumuna getirildiðinde ve sürücü kapýsý açýldýðýnda, farlar ve tüm
ýþýklar otomatik olarak söner.

Iþýklarý tekrar açmak için, kontak anahtarýný ON konumuna getiriniz ya da
far anahtarýný OFF konumuna getirip tekrar ya da konumuna
getiriniz.

Açýk far sesli uyarýsý (Bazý modellerde)

Farlar açýkken, kontak anahtarý OFF ya da ACC konumuna getirilip sürücü
kapýsý açýldýðýnda bir uyarý sesi duyulur.

Otomatik far huzme seviyesi ayarý (Xenon farlý araçlar)

Far huzme seviyesi, diðer sürücüleri rahatsýz etmemek için, araçtaki yolcu
sayýsýna ve aracýn yüklü olmasýna baðlý olarak otomatik ayarlanýr.

Kiþiselleþtirme

Sensör hassasiyet ayarlarý deðiþtirilebilir. (→S.369)

UYARI

Akünün boþalmasýný önlemek için

Araç çalýþmýyorken, farlarý uzun süre açýk býrakmayýnýz.

Sensör üzerine bir cisim koyulduðunda
ya da ön cama sensörü kapatan bir
cisim asýldýðýnda, sensör düzgün çalýþ-
mayabilir.

Böyle bir durumda, sensör ortam aydýn-
latmasýný tam olarak algýlamayabilir ve
otomatik far sisteminin arýzalanmasýna
sebep olabilir.
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Sis farý anahtarý (Bazý modellerde)

Sis farlarý, yaðmurlu ya da sisli havalar gibi görüþün zor olduðu
zamanlarda, görülmeyi iyileþtirir. Sis farlarý, park lambalarý ya da far-
lar yandýðýnda kullanýlabilir. (Arka sis farlarý, ön sis farlarý yanmadan
kullanýlamaz. [Ön ve arka sis far anahtarýna sahip araçlar])

Ön ve arka sis farlarý

OFF

Ön sis farlarý ON

Ön ve arka sis farlarý bir-
likte ON (Bileziðin yeniden
çevrilmesi sadece arka sis
farlarýný OFF yapacaktýr.)

Sis farý anahtarýný býraktýðý-
nýzda bilezik  konumu-
na geri dönecektir. (Otomatik
far sistemine sahip araçlar)

Arka sis farý anahtarý

OFF

Arka sis farý ON
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Ön cam silecekleri ve yýkayýcýlarý

Çalýþma aralýðý ayarlanabilen fasýlalý silecek (Bazý model-
lerde)

Fasýlalý çalýþma konumunda sileceklerin çalýþma aralýðý
ayarlanabilir. (“INT” seçildiðinde)

Çalýþma aralýðý ayarlana-
bilen fasýlalý ön cam
sileceði (artar)

Çalýþma aralýðý ayarlanabi-
len fasýlalý ön cam sileceði
(azalýr)

Fasýlalý ön cam sileceðinin
çalýþmasý

Ön cam sileceðinin yavaþ
çalýþmasý

Ön cam sileceðinin hýzlý
çalýþmasý

Geçici çalýþmasý

Yýkama /silme

Silecekler otomatik olarak
çalýþýr. 
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Yaðmur sensörlü ön cam silecekleri (Bazý modellerde)

“AUTO” konumu seçili durumdayken, sensör yaðmuru algýla-
dýðýnda silecekler otomatik çalýþýr. Sistem araç hýzýna ve
yaðmurun þiddetine göre silecek zamanlamasýný otomatik
olarak ayarlar.

Sensör hassasiyeti (düþük)

Sensör hassasiyeti (yük-
sek)

Yaðmur sensörlü silecek
çalýþmasý

Ön cam sileceðinin yavaþ
çalýþmasý

Ön cam sileceðinin hýzlý
çalýþmasý

Geçici çalýþmasý

Yýkama/silme

Silecekler otomatik çalýþýr.
(uzun süre çalýþtýktan sonra,
damlamayý önlemek için
silecekler kýsa bir ara verdik-
ten sonra bir kere daha
çalýþýr.)
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Ön cam silecekleri ne zaman çalýþtýrýlabilir.

Kontak anahtarý ON konumundayken.

Araç hýzýnýn, sileceklerin çalýþmasýna etkisi

Yýkayýcý kullanýldýðýnda, silecekler AUTO konumunda olmasa dahi,
sileceklerin çalýþmasý araç hýzýna göre deðiþir. (Damlacýk oluþumunu
engellemek için silecek çalýþmasý geciktirilir.)

Yaðmur sensörü (Yaðmur sensörlü ön cam sileceklerine sahip araçlar)

Cam silecek suyu püskürmezse

Cam suyu kabýnda, cam suyu varsa yýkama memelerinin týkanýp týkan-
madýðýný kontrol ediniz.

DÝKKAT

Ön cam sileceklerinin AUTO modunda kullanýlmasý ile ilgili uyarý

AUTO modundayken, sensöre temas edildiðinde ya da ön camda bir
titreme olduðunda, silecekler beklenmedik bir þekilde çalýþabilir. Parmak-
larýnýzýn ya da herhangi bir þeyin sileceklere sýkýþmamasýna dikkat ediniz.

Yaðmur sensörü cama düþen yaðmurun
miktarýný tesbit eder.
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UYARI

Ön cam kuru olduðunda

Ön cama zarar verebileceðinden, silecekleri kullanmayýnýz.

Yýkama memesinden silecek suyu püskürmediðinde

Kol çekilip, sürekli çekili konumda tutulursa, silecek suyu motoru zarar
görebilir.

Yýkama memesi týkandýðýnda

Pim gibi malzemelerle açmaya çalýþmayýnýz. Yýkama memesi zarar görebi-
lir.
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Far yýkama anahtarý (Bazý modellerde)

Far yýkama anahtarýnýn çalýþmasý

Far yýkama anahtarý, kontak anahtarý ON konumunda ve farlar yanýyorken
çalýþýr.

UYARI

Silecek suyu kabý boþ olduðunda

Silecek suyu kabý boþ olduðunda, bu fonksiyonu kullanmayýnýz. Aksi
takdirde, silecek suyu pompasý aþýrý ýsýnabilir.

Yýkama suyu farlara püskürtülebilir.

Farlarý yýkamak için düðmeye 
basýnýz.
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Sabit hýz kontrol sistemi (Bazý modellerde)

Gaz pedalýný kullanmadan, hýzýn ayarlanmasý.

Araç hýzýný ayarlayýn

“ON-OFF” düðmesini ON
konumuna getiriniz.

Ýptal etmek için düðmeye bir
kez daha basýnýz.

Aracýn hýzý istediðiniz deðere
ulaþtýðýnda, kolu aþaðýya
doðru itiniz.

Ayar hýzýnýn deðiþtirilmesi

Hýzýn artýrýlmasý

Hýzýn düþürülmesi

Ýstenilen hýza ulaþýncaya
kadar kolu tutunuz.

Hýzýn hassas ayarlanabilmesi
için, kolu yavaþça aþaðýya ya
da yukarý doðru itip býrakýnýz.
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Sabit hýz kontrol sisteminin ayarlanmasý

Vites kolu E, M4 ya da M5 konumunda (multi-mod þanzýmana sahip
araçlar) olmalýdýr.

Araç hýzý yaklaþýk olarak 40 km/saat ve 200 km/saat arasýnda olmalýdýr. 

Hýzlanma

Araç normal olarak hýzlanabilir.

Sabit hýz kontrol sisteminin otomatik iptali

Aþaðýdaki durumlarda sabit hýz otomatik olarak iptal edilir.

Araç hýzýnýn, ayarlanmýþ hýzýn 16 km/saat veya daha aþaðýsýna düþ-
mesi.
Bu durumda, ayarlanmýþ hýz hafýzadan silinir.

Araç hýzý 40 km/saat’in altýna düþmesi.
Dizel motor: Bu durumda ayarlanmýþ hýz hafýzadan silinir.

VSC sisteminin devreye girmesi.

Hýz sýnýrlayýcýnýn devreye girmesi.

Ýptal etme ve eski ayarlanmýþ hýza geri dönme

Ýptal

Sabit hýzý iptal etmek için kolu
kendinize doðru çekiniz.

Ayrýca frene ya da debriyaja
(düz vitesli modeller)
basýldýðýnda da sabit hýz
sistemi iptal olur.

Eski ayarlanmýþ hýza geri
dönme

Eski ayarlanmýþ hýza geri dön-
mek için, kolu yukarý doðru iti-
niz.
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Sabit hýz kontrol göstergesinin yanýp sönmesi

“ON-OFF” düðmesine basarak sistemi OFF konumuna alýnýz ve daha
sonra sistemi tekrar aktif ediniz. Sabit hýz ayarlanamazsa ya da
ayarlandýktan hemen sonra, sabit hýz kontrol sistemi tarafýndan iptal edilir-
se, sistemde bir arýza olabilir. Aracýnýzý Toyota bayisine götürünüz.

DÝKKAT

Sabit hýz kontrol sistemini yanlýþlýkla aktif etmemek için

Sistem kullanýlmadýðý durumlarda “ON-OFF” düðmesi mutlaka OFF konu-
munda olmalýdýr.

Sabit hýz kontrol sisteminin kullanýlmasýnýn uygun olmadýðý durumlar

Aþaðýdaki durumlarda sabit hýz kontrol sistemini kullanmayýnýz.
Aksi takdirde, aracýn kontrolü kaybedilebilir ve bunun sonucunda ciddi
kazalar meydana gelebilir.

Sýkýþýk trafikte

Yüksek kasisli yollarda

Rüzgarlý yollarda

Kaygan zeminde (Yaðmurlu, buzlu ya da karlý)

Dik rampalarda
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Hýz sýnýrlayýcý (Bazý modellerde)

Sabit hýz kontrol kolu kullanýlarak, istenilen maksimum hýz ayarla-
nabilir. Hýz sýnýrlayýcý, aracýn ayarlanmýþ hýzýn üzerine geçmesine izin
vermez.

Araç hýzýnýn ayarlanmasý

Hýz sýnýrlayýcý anahtarýna
basýnýz.

Ýptal etmek için bir kez daha
basýnýz.

Ýstenilen hýza ulaþýldýðýnda
hýzý ayarlamak için kolu
aþaðýya doðru itiniz.

Ayar hýzýnýn deðiþtirilmesi

Hýzýn arttýrýlmasý

Hýzýn düþürülmesi

Ýstenilen hýza ulaþýncaya
kadar kolu tutunuz.

Hýzýn hassas ayarlanabilmesi
için, kolu yavaþça aþaðýya ya
da yukarý doðru itip býrakýnýz.
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Hýz sýnýrlayýcýnýn ayarlanmasý

Araç hýzý yaklaþýk olarak 30 km/saat ve 200 km/saat arasýnda olmalýdýr.

Ayarlanan hýzýn aþýlmasý

Aþaðýdaki durumlarda, araç hýzý ayarlanan hýzý aþar; 

Hýz sýnýrlayýcýnýn otomatik iptali

Sabit hýz kontrol sistemi aktif edildiðinde, ayarlanan hýz otomatik olarak
iptal olur.

Hýz sýnýrlayýcýyý iptal etme ve eski ayarýna geri dönme

Ýptal

Hýz sýnýrlayýcýyý iptal etmek
için kolu kendinize doðru
çekiniz.

Eski ayarýna geri dönme

Eski ayarlanmýþ hýza geri dön-
mek için, kolu yukarý doðru iti-
niz.

Gaz pedalýna sonuna kadar basýl-
dýðýnda

Rampa aþaðý iniþlerde
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DÝKKAT

Hýz sýnýrlayýcýyý yanlýþlýkla aktif etmemek için

Kullanýlmadýðý durumlarda hýz sýnýrlayýcý anahtarý OFF konumunda
olmalýdýr.

Hýz sýnýrlayýcýnýn kullanýlmasýnýn uygun olmadýðý durumlar

Aþaðýdaki durumlarda hýz sýnýrlayýcýyý kullanmayýnýz.
Aksi takdirde, aracýn kontrolü kaybedilebilir ve bunun sonucunda ciddi
kazalar meydana gelebilir.

Kaygan zeminde (Yaðmurlu, buzlu ya da karlý)

Dik rampalarda
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Yardýmcý sürüþ sistemleri

VSC ve TRC sistemi çalýþýrken

Araç kaymaya baþladýðýnda ya
da ön tekerlekler patinaja
düþtüðünde, VSC/TRC sistem-
lerinin devreye girdiðini bildir-
mek amacýyla, kayma uyarý ýþýðý
yanýp söner.

VSC sisteminin devreye girdiðini
belirtmek için sesli uyarý (aralýklý)
duyulur.

Sürüþ güvenliðini ve performansýný saðlamak için, birçok sürüþ
koþulunda, aþaðýdaki sistemler otomatik olarak devreye girer. Ancak
unutulmamalýdýr ki bu sistemler yardýmcý sistemlerdir ve araç kul-
lanýrken sadece bu sistemlere güvenmek doðru deðildir.

ABS (Kilitlenmeyi önleyen fren sistemi)
Ani frenlemelerde ya da kaygan yüzeylerde aracýn kaymasýný önler.

BA (Fren destek sistemi)
Sistem panik frenleme yapýldýðýný algýladýðýnda, uygulanan fren
kuvvetini artýrýr.

VSC (Araç denge kontrol sistemi) (Bazý modellerde)
Ani direksiyon kýrýlmasýnda ya da kaygan yüzeylerde dönüþ
yapýldýðýnda, sürücünün araca hakim olmasýna yardýmcý olur.

TRC (Patinaj kontrol sistemi) (Bazý modellerde)
Ýlk kalkýþta ya da kaygan yüzeylerde hýzlanmalarda, çekiþ kuvvetini
kontrol eder ve ön tekerleklerin patinaja düþmesini engeller.

EPS (Elektrik motorlu direksiyon sistemi)
Direksiyon döndürülürken uygulanan kuvvete bir elektrik motoru
yardýmýyla ek bir kuvvet saðlar.
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TRC ve/veya VSC sistemini iptal etmek (Bazý modellerde)

Araç yeni karýn ya da çamurun içine saplandýðýnda, TRC ve VSC
motordan tekerleklere giden kuvveti azaltabilir. Aracý bulunduðu
yerden çýkarabilmek için bu sistemleri iptal etmeniz gerekebilir.

TRC sisteminin iptal edilmesi

TRC sistemini iptal etmek için
düðmeyi hýzlýca basýp býrakýnýz.

Kayma uyarý ýþýðý yanacaktýr.

Sistemi tekrar aktif etmek için
düðmeye bir daha basýnýz.

TRC ve VSC sisteminin iptal edilmesi

TRC ve VSC sistemini iptal
etmek için, araç duruyorken,
düðmeyi 3 saniyeden fazla
basýlý tutunuz.

Kayma uyarý ýþýðý yanar ve araç
bilgi ekranýnda bilgi yazýsý
görünür.

Sistemleri tekrar aktif etmek için
düðmeye bir daha basýnýz.
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Kontak anahtarýnýn durumuna göre TRC ve VSC sisteminin yeniden
aktivasyonu

VSC ve TRC sistemleri iptal edildikten sonra kontak anahtarý OFF konuma
getirildiðinde VSC ve TRC sistemi yeniden aktif olur.

Araç hýzýna göre TRC sisteminin yeniden aktivasyonu (Benzinli motor)

TRC sistemi iptal edildikten sonra araç hýzý artarsa, TRC sistemi tekrar aktif
olur. Fakat VSC ve TRC sistemleri birlikte iptal edildiðinde, araç hýzý artsa
dahi, sistemler aktif olmaz.

ABS, BA, VSC ve TRC sistemlerinin sesli uyarýlarý

Araç çalýþtýðýnda ya da araç yürümeye baþladýðýnda, motor
bölümünden bir ses duyulabilir. Bu ses, sistemlerin herhangi birinde
bir arýza olduðu anlamýna gelmez.

Yukarýda belirtilen sistemler çalýþýrken, aþaðýdaki durumlar oluþabilir.
Bunlardan hiçbiri, arýza olduðu anlamýna gelmez.

• Araç gövdesinde ya da direksiyonda titreþimler meydana gelebilir.
• Araç dururken bir motor sesi duyulabilir.
• ABS devreye girdiðinde, fren pedalýnda titreme meydana gelebilir.
• ABS devreye girdiðinde, fren pedalý biraz aþaðýya hareket edebilir.

EPS çalýþma sesi

Direksiyon çevrildiðinde bir motor sesi duyulabilir. Bu bir arýza olduðu
anlamýna gelmez.

EPS sisteminin etkisini azaltmak

Uzun süre devamlý direksiyon çevirme bilgisi direksiyon motoruna
geldiðinde, sistemin aþýrý ýsýnmasýný önlemek için, EPS sisteminin verim-
liliði azaltýlmýþtýr. Sonuç olarak direksiyon aðýrlaþýr. Böyle bir durumda,
direksiyonu fazla çevirmeyiniz ya da aracý durdurunuz. Sistem on dakika
içerisinde normale döner.
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DÝKKAT

ABS aþaðýdaki durumlarda düzgün çalýþmaz

Kavramasý yetersiz olan lastiklerin kullanýlmasý (Karla kaplý bir yolda kul-
lanýlan aþýnmýþ lastikler).

Islak ya da kaygan bir yolda, yüksek hýzlarda aracýn tekerleklerinin yolla
temasýnýn kesilmesi.

Islak ya da kaygan bir yolda, ABS devredeyken durma mesafesi

ABS aracýn durma mesafesini azaltmak için dizayn edilmemiþtir. Aþaðýdaki
durumlarda takip mesafesine dikkat ediniz.

Toprak, çakýllý ya da karlý yollarda araç kullanýrken

Tekerleklerde zincir kullandýðýnýzda

Tümseklerin üzerinden geçerken

Delik deþik ve düzgün olmayan yollarda araç kullanýrken

TRC aþaðýdaki durumda düzgün çalýþmayabilir

Kaygan zeminde araç kullanýrken, TRC devreye girmesine raðmen,
doðrusal kararlýlýk ve güç kontrolü tam olarak yapýlamayabilir.
Güç kontrolünün ve doðrusal kararlýlýðýn saðlanamadýðý durumlarda
aracýnýzý kullanmayýnýz.

VSC devreye girdiðinde

Kayma uyarý ýþýðý yanar ve sesli uyarý duyulur. Her zaman dikkatli araç kul-
lanýnýz. Tehlikeli araba kullanmak kazaya sebebiyet verebilir. Kayma uyarý
ýþýðý yandýðýnda ve sesli uyarý duyulduðunda, daha dikkatli olunuz.

TRC ve VSC sistemleri iptal olduðunda

Daha dikkatli olunuz ve yol durumuna uygun hýzda aracý kullanýnýz. Bu
sistemler aracýn dengesini ve doðrusal kararlýlýðýný kontrol ettiðinden,
gerekmedikçe TRC ve VSC sistemlerini iptal etmeyiniz.
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Lastiklerin deðiþtirilmesi

Bütün lastiklerin, ayný boyutta, ayný marka, ayný desen ve ayný taþýma ka-
pasitesine sahip olduðundan emin olunuz. Ayrýca, lastiklerin uygun hava
basýncýna sahip olduðundan emin olunuz.

Araçta farklý lastikler kullanýldýðýnda, ABS ve VSC sistemleri düzgün
çalýþmaz.

Lastiklerinizi deðiþtirirken daha fazla bilgiye ihtiyacýnýz olduðunda Toyota
bayisine baþvurunuz.

Lastiklerin ve süspansiyonun modifikasyonu

Lastiklerde herhangi bir problem olmasý ya da süspansiyon sisteminin
modifiye edilmesi, yardýmcý sürüþ sistemlerinin düzgün çalýþmasýna engel
olacaktýr.
54
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Yük ve eþya taþýnmasý

DÝKKAT

Bagajda taþýnmamasý gerekenler

Aþaðýdaki maddeler, bagajda taþýndýðý takdirde yangýna sebep olabilir.

Benzin bidonlarý

Deodorant kutularý

Yükleme uyarýlarý

Fren ve gaz pedalýnýn altýna sýkýþýp pedallara basmayý engelleye-
ceðinden ya da sürücünün görüþünü kapatacaðýndan ya da sürücü veya
yolculara çarpacaðýndan, aþaðýdaki bahsedilen yerlere eþya koymayýnýz.

• Sürücünün ayaklarý
• Ön yolcu koltuðu ya da arka koltuklar (eþyalarý istiflerken)
• Eþya bölmesi
• Gösterge paneli
• Ön göðüs
• Kapaksýz yardýmcý bölmeler
Arabada bulunan eþyalarýnýzý düzgünce sabitleyiniz. Ani frenlemelerde
yada kazada yer deðiþtirip birisine zarar verebilirler.

Yükleme talimatlarý, yük kapasitesi ve yük ile ilgili aþaðýdaki uyarýlarý
dikkate alýnýz.

Yükleri ve çantalarýnýzý mümkün olduðu sürece bagaja
koyunuz.

Eþyalarýnýzýn düzgün bir þekilde sabitlendiðinden emin olunuz.

Araç seviyesini dikkate alýnýz. Aðýrlýðý mümkün olduðunca öne
yerleþtirilmesi aracýn dengesinin düzgün olmasýný saðlar.

Yakýt ekonomisi açýsýndan, gereksiz eþya taþýmayýnýz.
155
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Kýþ þartlarýnda araç kullaným ipuçlarý

Kýþ mevsiminde, araç kullanmadan önce, gerekli incelemeleri ve
hazýrlýklarý yapýnýz. Aracýnýzý, hava koþullarýna uygun olarak kul-
lanýnýz.

Kýþ mevsimine hazýrlýk

Dýþ hava sýcaklýðýna uygun sývýlar kullanýnýz.

• Motor yaðý
• Motor soðutma sývýsý
• Cam yýkama sývýsý

Servis teknisyenine, aracýn aküsünün elektrolit
yoðunluðunu ve seviyesini kontrol ettiriniz.

Kýþ þartlarý için uygun dört adet kýþ lastiði kullanýnýz ya da ön
tekerlekler için zincir seti bulundurunuz.

Lastiklerin hepsinin ayný marka ve ayný boyutta olmasýna ve zincir-
lerin ölçüsünün lastiðe uygun olduðuna dikkat ediniz.

Aracý kullanmadan önce

Sürüþ koþullarýna göre aþaðýdakileri uygulayýnýz.

Güç uygulayarak, camý açmayýnýz ya da donmuþ silecekleri
hareket ettirmeyiniz. Donmuþ kýsma buzu çözmek için sýcak
su dökünüz. Dökülen suyun donmamasý için suyu hemen
temizleyiniz.

Klima kontrol sistemi fanýnýn düzgün çalýþabilmesi için ön
cam önündeki hava kanallarý üzerinde biriken karý temizle-
yiniz.

Araç üzerinde toplanmýþ buz parçalarýný temizleyiniz.

Tekerlek boþluðunda ya da frenlerde, buz ya da kar olup
olmadýðýný periyodik olarak kontrol ediniz ve varsa temizle-
yiniz.
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Zincirlerin seçimi

Uygun ölçülerde zincir kullanýnýz. Zincir ölçüsü, her ölçüdeki lastik
için ayarlanabilir.

 Yan zincir

 3 mm çap

 10 mm geniþlik

 30 mm uzunluk

Ara zincir

 4 mm çap

 14 mm geniþlik

 25 mm uzunluk

Zincir kullanma talimatlarý

Zincir kullanma talimatlarý, yolun çeþidi ve bulunduðu yere göre
deðiþiklik gösterir. Zincir kullanmadan önce yerel talimatlarý kon-
trol ediniz.

Zincirleri ön lastiklere takýnýz.

 0.5 - 1.0 km yol gittikten sonra zincirleri tekrar sýkýnýz.

Aracý kullanýrken

Yavaþça hýzlanýnýz ve yol þartlarýna uygun düþük hýzda araç
kullanýnýz.

Aracý park ederken

Aracý park ediniz ve park frenini çekmeden vites kolunu R ko-
numuna alýnýz. Park freni donabileceðinden, serbest
býrakýlmasý güç olabilir.
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Zincirler

Zincir takarken ve çýkarýrken aþaðýdaki uyarýlarý dikkate alýnýz.

Güvenli bir bölgede zincir takýnýz veya çýkartýnýz.

Zincirleri ön lastiklere takýnýz.

Lastiklerinize zincir  takarken zincir üreticisinin talimatlarýna uyunuz.

DÝKKAT

Kýþ lastiði ile araç kullanma

Kaza riskini azaltmak için aþaðýdaki uyarýlarý dikkate alýnýz. Dikkate
alýnmadýðý takdirde, aracýn kontrolü kaybedilebilir ve ciddi kazaya sebep
olabilir.

Belirtilen ölçüde lastik kullanýnýz.

Uygun hava basýncýný uygulayýnýz.

Yüksek hýzda ya da kýþ lastiðinin hýz limitlerini aþan hýzda araç kullan-
mayýnýz.

Kýþ lastikleri dört tarafta birden kullanýlmalýdýr.

Zincir takýlý konumda araç kullanma

Kaza riskini azaltmak için aþaðýdaki uyarýlarý dikkate alýnýz.

Dikkate alýnmadýðý takdirde, aracýn kontrolü kaybedilebilir ve ciddi kazaya
sebep olabilir.

Zincir için belirtilmiþ hýz limitini ya da 50 km/saat hýzý (hangisi daha
düþükse) geçmeyiniz.

Tümseklerden veya çukurlardan geçmemeye özen gösteriniz.

Ani dönüþ ve frenleme yapmayýnýz.

Aracýn kontrolünü kaybetmemek için, dönüþlerde yeterince yavaþla-
yýnýz.
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Römork çekerken

Römork çekerken oluþan gerilim, aracýn performansýný, hakimiyetini,
yakýt tüketimini ve dayanýklýlýðýný olumsuz etkiler. Aracýnýzýn dona-
nýmlarýný usulüne uygun olarak kullanýnýz ve güvenli ve konforlu sürüþ
için aracý, dikkatli kullanýnýz. Ticari amaçlar için yapýlan römork çekimi
sonucu oluþacak hasarlar ve/veya arýzalar Toyota garantisi kap-
samýnda deðildir.

Bazý ülkelerde ilave uygulamalar olabileceðinden daha fazla bilgi için
Toyota bayisine baþvurunuz.

Aðýrlýk limitleri

Römork çekmeden önce izin verilen çekme kapasitesini, GVM
(Brüt Araç Aðýrlýðý), MPAC (izin verilen maksimum aks kapasi-
tesi), ve izin verilen çeki demiri yükünü kontrol ediniz.
(→S.350)

Römork çeki demiri braketleri

Toyota, orijinal çeki demiri ve braketi kullanmanýzý önermekte-
dir. Ayný kaliteye sahip benzer ürünler de kullanýlabilir.

Kazayý önlemek için

Römork çekerken aracýn hakimiyeti deðiþir. Römork çekerken
oluþan kazalarýn üç önemli sebebi vardýr: Sürücü hatasý, yük-
sek hýz ve aþýrý yükleme.
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Römork yüküyle ilgili önemli noktalar

Toplam römork aðýrlýðý ve izin verilen çeki demiri yükü

Toplam römork aðýrlýðý

Römorkun kendi aðýrlýðý ile
içindeki yükün aðýrlýðý toplamý,
maksimum çekme kuvvetinden
düþük olmalýdýr. Bu deðeri
geçmek tehlikelidir. (→S.350)

Ýzin verilen çeki demiri yükü

Römork yükü, çeki demiri yükü
25 kg’dan ya da çekme kapa-
sitesinin %4 ’ünden fazla olacak
þekilde römorka daðýtýlmalýdýr.
Çeki demiri yükünün belirtilen
aðýrlýðý aþmamasýna dikkat edi-
niz. (→S.350)
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Bilgilendirme etkiketi (üretici plakasý)

Tip A

Brüt araç aðýrlýðý

Aracýn aðýrlýðý, sürücü, yolcular,
çeki demiri, çeki demiri kancasý
toplamý, aracýn brüt aðýrlýðýný
100 kg’dan fazla geçmemelidir.
Bu deðeri geçmek tehlikelidir.

Ýzin verilen arka aks yük kapa-
sitesi

Arka aks üzerine binen yük, izin
verilen maksimum deðerden en
çok %15 fazla olabilir. Bu deðeri
geçmek tehlikelidir.

Çekme kapasitesi ile ilgili
deðerler, deniz seviyesindeki
testlerde elde edilmiþtir. Motor
gücü ve çekme kapasitesi deniz
seviyesinden yukarý çýktýkça
düþer.
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Tip B

Brüt araç aðýrlýðý

Aracýn aðýrlýðý, sürücü, yolcular,
çeki demiri, çeki demiri kancasý
toplamý, aracýn brüt aðýrlýðýný
100 kg’dan fazla geçmemelidir.
Bu deðeri geçmek tehlikelidir.

Ýzin verilen arka aks yük kapa-
sitesi

Arka aks üzerine binen yük, izin
verilen maksimum deðerden en
çok %15 fazla olabilir. Bu deðeri
geçmek tehlikelidir.

Çekme kapasitesi ile ilgili
deðerler, deniz seviyesindeki
testlerde elde edilmiþtir. Motor
gücü ve çekme kapasitesi deniz
seviyesinden yukarý çýktýkça
düþer.

DÝKKAT

Brüt araç aðýrlýðý limiti ya da izin verilen maksimum aks kapasitesi
aþýldýðýnda

Meskün bölgelerde römork çekme hýz sýnýrýný ya da 80 km/saat hýzý (hangi-
si daha azsa) aþmayýnýz.
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Römork çeki demiri ve çeki topuzu yerleþtirme konumlarý

461 mm

461 mm 

1085 mm 

548 mm 

358 mm 

293 mm 

35 mm

367 mm
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Lastik bilgisi

Römork çekerken lastik basýnçlarýný normal deðerinden 20.0 kPa (0.2
kgf/cm2 or bar, 3 psi) daha fazla bir deðere ayarlayýnýz. (→S.365)

Römorkun lastiklerinin basýncýný, römorkun toplam aðýrlýðýna ve üretici
firmanýn verdiði deðerlere uygun olarak arttýrýnýz.

Römork ýþýklarý

Dönüþ sinyallerinin ve stop lambalarýnýn düzgün çalýþýp çalýþmadýðýný
römorku her baðladýðýnýzda kontrol ediniz. Elektrik tesisatýnýn doðrudan
baðlanmasý, aracýn elektrik sisteminde hasara ve ýþýklarýn düzgün
çalýþmamasýna neden olabilir.

Alýþtýrma dönemi

Toyota, yeni deðiþtirilmiþ güç aktarma organlarý ile ilk 800 km’de römork
çekilmesini tavsiye etmemektedir.

Bakým

Römork çekerken araca normal sürüþe göre daha fazla yük
bineceðinden, aracýnýza daha sýk bakým yaptýrmanýz gerekir.

Yaklaþýk 1000 km’lik römork çekilmesinden sonra çeki demiri ve brake-
tinin bütün cývatalarýný sýkýnýz.

Römork çekmeden önce yapýlacak kontroller.

Çeki demiri braketi ve topuzunun maksimum yük limitini aþmadýðýnýzý
kontrol ediniz. Römork baðlantýsý aðýrlýðýnýn araca yüklenen aðýrlýða
eklendiðini unutmayýnýz. Ayrýca izin verilen maksimum aks yükü kapa-
sitesini aþacak bir römork çekmediðinizden emin olunuz.

Römork yükünün oynamayacak þekilde emniyetle yerleþtirildiðinden
emin olunuz.

Römorkun arkasýndaki trafik, standart aynalarla görülemiyorsa ilave
dýþ aynalarýn kullanýlmasý gereklidir. Ýlave aynalar, katlanabilir kollarý
üzerine baðlanarak her durumda iyi bir görüþ alýnacak þekilde ayarlan-
malýdýr.
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Kýlavuz

Römork ve ýþýklar arasýndaki baðlantýnýn kontrol edilmesi

Kýsa sürüþlerde bile yola çýkmadan önce aracý durdurunuz ve
römork ve ýþýklar arasýndaki baðlantýnýn çalýþmasýný kontrol edi-
niz.

Römork takýlý durumda pratik yapýlmasý

Boþ bir alanda, römorkla dönüþ, durma ve geri manevrayý
öðrenene kadar alýþtýrma yapýnýz.

Römork ile geri manevra yaparken, direksiyonu kendinize en
yakýn noktasýndan tutunuz ve römorku sola döndürmek için
direksiyonu saat yönünde, saða döndürmek için ise saat
yönünün tersine çeviriniz. Direksiyonu yavaþ yavaþ döndü-
rünüz. Kaza riskini azaltmak için geri manevra yaparken
dýþarýdan yardým alýnýz.

Araç takip mesafesinin artýrýlmasý

Hýzýnýzýn her 10 km/saatlik, bölümü için önünüzdeki araçla
aranýzda bir araç ve bir römork boyu mesafe býrakýnýz. Kaymaya
sebep olacaðýndan ani frenlemelerden kaçýnýnýz. Aksi takdirde
aracýnýzýn kontrolünü kaybedebilirsiniz. Bu hususa özellikle ýslak
ve kaygan zeminlerde dikkat ediniz.

UYARI

Arka tampon kaplamasý alüminyum olduðunda

Çelik braketin, bu bölgeyle direk olarak temas etmemesine dikkat ediniz.

Alüminyum ve çelik temas ettiðinde, aralarýnda alaný zayýflatacak ve
kýrýlmalara sebep olacak bir reaksiyon gerçekleþebilir. Çelik braket kul-
landýðýnýzda, biraraya gelecek parçalara, pas önleyici uygulayýnýz.
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Ani hýzlanma/direksiyon hareketi/dönüþ

Keskin dönüþlerde, römork ve aracýnýz çarpýþabilir. Dönüþ öncesi
yavaþlayýnýz ve dönerken çok dikkatli olunuz.

Dönüþler için önemli noktalar

Dönüþlerde römorkun tekerlekleri virajýn içine aracýn tekerlekle-
rinden daha yakýn olacaktýr. Bu nedenle virajlara normalden daha
büyük açýyla giriniz.

Aracýn dengesi ile ilgili önemli noktalar

Bozuk yollar ve yan rüzgarlar aracýnýzýn dengesini etkiler.
Aracýnýz, otobüs ya da kamyonun yanýndan geçerken de savrula-
bilir. Zaman zaman dikiz aynasýndan arkadaki bu tür araçlarý kon-
trol ediniz. Böyle bir durum oluþtuðunda, yavaþça frene basarak
yavaþlayýnýz. Frenleme esnasýnda direksiyonu düz ileri sürüþ
yönünde tutunuz.

Diðer araçlarýn geçilmesi

Araç ve römorkun toplam uzunluðunu dikkate alýnýz ve araç takip
mesafesinin þerit deðiþimi için yeterli olduðunu kontrol ediniz.

Þanzýman bilgisi

Multi-mod düz þanzýman

Motor freni verimini ve þarj sisteminin performansýný artýrmak
için M modunda en uygun vitesi seçiniz.

Düz þanzýman

Motor freni verimini ve þarj sisteminin performansýný artýrmak
için aracýnýzý 6. viteste (6 vitesli modeller) ya da 5. viteste (5
vitesli modeller) kullanmayýnýz.
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Motor hararet yaptýðýnda...

30°C aþan sýcak havalarda uzun ve dik rampalarý çýkarken,
römorkun çekilmesi sonucu motor soðutma sývýsý sýcaklýðý arta-
bilir. Motor soðutma sývýsý göstergesinden motorun hararet
yaptýðýný fark ettiðinizde derhal klimayý kapatýnýz ve güvenli bir
yerde aracýnýzý durdurunuz. (→S.343)

Araç park edilirken

Park ettiðinizde, her zaman hem aracýnýzýn hem de römorkun
tekerleklerine takoz koyunuz. Park frenini çekiniz ve vites kolunu
multi-mod düz þanzýmanlý araçlarda E, M ya da R konumuna, düz
þanzýmanlý araçlarda 1 ya da R konumuna getiriniz.

DÝKKAT

Römork çekerken araç hýzý

Römork çekerken olmasý gereken yasal maksimum hýza uyunuz.

Yokuþ aþaðý iniþlerden önce

Hýzýnýzý ve vitesi düþürünüz. Fakat kesinlikle ani vites düþürmeyiniz.

Frenlerin çalýþmasý

Sýk sýk ve uzun süre fren pedalýný basýlý tutmayýnýz. 
Aksi takdirde, frenler ýsýnýr ve frenleme performansý düþer.
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Otomatik klima sistemi

Hava yönlendirme ve fan hýzý, ayarlanan sýcaklýk deðerine göre oto-
matik olarak belirlenir.

Fan hýzý göstergesi

Ön cam buðu çözücü Sýcaklýk kumandasý

Dýþ hava veya iç
sirkülasyon modu

Fan hýzý kumandasý
Sýcaklýk ayarý göstergesi
OFF

Otomatik mod

Hava yönlendirme seçicisi

Hava yönlendirme göstergesi

Klima açma/kapama
düðmesi
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Otomatik modun kullanýlmasý

     düðmesine basýnýz.

Klima sistemi çalýþmaya baþlar. Hava yönlendirme ve fan
hýzý, ayarlanan sýcaklýk deðerine otomatik olarak belirlenir.

Sýcaklýðý artýrmak için düðmesinin “∧” tarafýna, düþür-

mek için de  “∨” tarafýna basýnýz.
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Ayarlar

Sýcaklýk ayarý

Sýcaklýðý artýrmak için   düðmesinin “∧” tarafýna, düþürmek

için de “∨” tarafýna basýnýz.

Fan hýzý ayarý

Artýrmak için  düðmesinin “∧” tarafýna, düþürmek için de

“∨” tarafýna basýnýz.

Göstergede seçili fan hýzý görülmektedir. (7 farklý seviye)

Faný durdurmak için    düðmesine basýnýz.

Hava yönlendiricilerinin deðiþtirilmesi

  düðmesine basýnýz.

Düðmeye her basýldýðýnda hava yönlendiricileri deðiþir. Göstergede
görülen hava yönlendirmeleri:

Vücudun üst kýsmýna hava yön-
lendirme.
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Vücudun üst kýsmýna ve ayak-
lara hava yönlendirme.

: Bazý modellerde

Ayaklara hava yönlendirme.

: Bazý modellerde

Ayaklara hava yönlendirme ve
ön cam buðu çözücü devrede.

: Bazý modellerde

Dýþ hava ve iç sirkülasyon modlarý arasýnda geçiþ

  düðmesine basýnýz.

Düðmeye her basýldýðýnda dýþ hava modu (gösterge ýþýðý
sönük) ve iç sirkülasyon modu (gösterge ýþýðý yanar) arasýnda
geçiþ saðlanýr.
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Ön camda oluþan buðunun çözülmesi

Buðu çözme

Klima sistemi otomatik olarak
devreye girer.

Hava yönlendiricilerini açma, kapama ve ayarlama

Orta hava yönlendiricileri

Sola veya saða, aþaðýya veya
yukarýya direkt hava yön-
lendirme.

Menfezi açmak için düðmeyi
yukarýya, kapatmak içinse
aþaðýya doðru döndürünüz.

Sað ve sol yan hava yönlendiricileri

Sola veya saða aþaðýya veya
yukarýya direkt hava yön-
lendirme

Menfezi açmak için düðmeyi
saða, kapatmak içinse sola
doðru döndürünüz.
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Otomatik modun kullanýlmasý

Ayarlanan sýcaklýk deðeri ve ortam koþullarýna baðlý olarak fan hýzý otoma-
tik olarak ayarlanýr. Bunun sonucunda aþaðýda belirtilenler meydana
gelebilir.

Yazýn en düþük sýcaklýk ayarlandýðýnda sistem otomatik olarak iç
sirkülasyon moduna geçebilir.

  düðmesine basýldýktan hemen sonra fan sýcak ya da soðuk

hava oluþuncaya kadar durabilir. 

Isýtýcý açýk olduðunda soðuk hava vücudun üst kýsmýna doðru üflenebi-
lir.

Sistemin iç sirkülasyon modunda kullanýlmasý

Sistemin iç sirkülasyon modunda uzun süre kullanýlmasý durumunda
camlar hýzlý þekilde buðulanacaktýr.

Cam buðu çözücüleri

Camlarda oluþan buðunun giderilmesi gerektiðinde sistem otomatik
olarak iç sirkülasyon modundan dýþ hava moduna geçebilir.

Dýþ hava sýcaklýðý 0°C ise

 düðmesine basýlmasýna raðmen klima sistemi çalýþmayabilir.

 Hava yönlendirme göstergesi  seçildiðinde

Ayarlanan sýcaklýk deðerine göre sürüþ konforlu için ayaklara üflenen
hava, vücudun üst kýsmýna üflenenden daha sýcak olabilir.

DÝKKAT

Ön camýn buðulanmasýný önlemek için

Aþýrý rutubetli havalarda soðutma iþlevinde  düðmesini kullan-
mayýnýz. Dýþ hava ile ön cam arasýndaki sýcaklýk farký, ön camýn dýþarýdan
buðulanarak görüþünüzün azalmasýna sebep olabilir.
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UYARI

Akünün boþalmasýný önlemek için

Motor duruyorsa otomatik klima sistemini gereðinden fazla
çalýþtýrmayýnýz.
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Manuel klima sistemi

Ayarlar

Sýcaklýk ayarý

Sýcaklýk ayar düðmesini, sýcak için saat yönünde, soðuk için saat
yönünün tersine döndürünüz.

 düðmesi basýlý deðilse sistem ortam havasýný veya ýsýnmýþ 
            havayý üfler. 

Fan hýzý ayarý

Fan hýzý düðmesini, artýrmak için saat yönünde, azaltmak için
saat yönünün tersine döndürünüz.

Faný durdurmak için “0” konumuna getiriniz.

Fan hýzý düðmesi

Hava yönlendirme
seçicisi

Dýþ hava veya iç sirkülasyon modu Klima açma/kapama düðmesi

Sýcaklýk ayar düðmesi
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Hava yönlendiricilerinin seçilmesi

Hava yönlendirme seçicisini uygun konuma getiriniz.

Daha ayrýntýlý ayar için hava yönlendirme seçicisindeki ara konumlar
da kullanýlabilir.

Vücudun üst kýsmýna hava yön-
lendirme.

Vücudun üst kýsmýna ve ayak-
lara hava yönlendirme.

: Bazý modellerde

Ayaklara hava yönlendirme.

: Bazý modellerde
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Ayaklara hava yönlendirme ve
ön cam buðu çözücü devrede.

: Bazý modellerde

Ön ve yan camlara hava yön-
lendirme

Sistem otomatik olarak dýþ hava
moduna geçer.             Düðmesi-
ne basýlarak  klimanýn
çalýþtýrýlmasý, ön ve yan cam-
lardaki buðunun daha hýzlý
çözülmesini saðlar.

Dýþ hava ve iç sirkülasyon modlarý arasýnda geçiþ

  düðmesine basýnýz .

Düðmeye her basýldýðýnda dýþ hava modu (gösterge ýþýðý sönük) ve iç
sirkülasyon modu (gösterge ýþýðý yanar) arasýnda geçiþ saðlanýr.
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Hava yönlendiricilerini açma, kapama ve ayarlama

Orta hava yönlendiricileri

Sola veya saða, aþaðýya veya
yukarýya direkt hava yön-
lendirme.

Menfezi açmak için düðmeyi
yukarýya, kapatmak içinse
aþaðýya doðru döndürünüz.

Sað ve sol yan hava yönlendiricileri

Sola veya saða, aþaðýya veya
yukarýya direkt hava yön-
lendirme

Menfezi açmak için düðmeyi
saða, kapatmak içinse sola
doðru döndürünüz.

Sistemin iç sirkülasyon modunda kullanýlmasý

Sistemin iç sirkülasyon modunda uzun süre kullanýlmasý durumunda
camlar hýzlý þekilde buðulanacaktýr.

Dýþ hava sýcaklýðý 0°C ise

  düðmesine basýlmasýna raðmen klima sistemi çalýþmayabilir.

Hava yönlendirme göstergesinde   seçildiðinde

Sýcaklýk ayar düðmesinin konumuna göre sürüþ konforu için ayaklara üfle-
nen hava, vücudun üst kýsmýna üflenenden daha sýcak olabilir.
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DÝKKAT

Ön camýn buðulanmasýný önlemek için

Aþýrý rutubetli havalarda soðutma iþlevinde hava yönlendirme seçicisini
 konumuna  ayarlamayýnýz. Dýþ hava ile ön cam arasýndaki sýcaklýk

farký, ön camýn dýþarýdan buðulanarak görüþünüzün azalmasýna sebep
olabilir.

UYARI

Akünün boþalmasýný önlemek için

Motor duruyorsa klima sistemini gereðinden fazla çalýþtýrmayýnýz.
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Güçlü ýsýtýcý (bazý modellerde)

Güçlü ýsýtýcýnýn devreye alýnmasý için

Motor çalýþýyor olmalýdýr.

Güçlü ýsýtýcýnýn çalýþma özellikleri

Aþaðýda belirtilen durumlar bir arýza belirtisi deðildir.

Güçlü ýsýtýcý açýldýðýnda veya kapatýldýðýnda, tabanda bulunan güçlü
ýsýtýcý egzozundan bir miktar duman ve hafif bir koku gelebilir.

Aþýrý soðuk hava þartlarýnda kullanýldýðýnda güçlü ýsýtýcý egzozundan
buhar çýkýþý görülebilir.

Güçlü ýsýtýcý devredýþý býrakýldýðýnda, tamamen kapanana kadar geçen
yaklaþýk 2 dakika boyunca motor bölümünden gelen bir ses duyabilir-
siniz.

Güçlü ýsýtýcý kapatýldýktan sonra

Güçlü ýsýtýcýyý kapattýktan sonra asgari 10 dakika boyunca tekrar devreye
almamanýzý öneriyoruz.

Yakýt doldururken

Motorun durdurulmasý gerekir. Motor durdurulduðunda, güçlü ýsýtýcý da
çalýþmayacaktýr.

Bu donaným, soðuk hava þartlarýnda yolcu bölümünde yüksek sýcaklýk
saðlamak için kullanýlýr.

AÇMA/KAPAMA

Düðmeye basýldýktan 30
saniye sonra güçlü ýsýtýcý
çalýþmaya baþlar ve ýsýnmasý
yaklaþýk 55 saniye sürer.
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DÝKKAT

Yanýklarý ve aracýnýzda oluþabilecek hasarlarý önlemek için

UYARI

Aracýnýzýn hasar görmesini önlemek için

Güçlü ýsýtýcýyý 5 dakika aralýklarla açýp kapatmayýnýz. Aksi takdirde, güçlü
ýsýtýcý parçalarýnýn ömrünü kýsaltabilirsiniz. Eðer aracýnýzýn motoru kýsa
aralýklarla sýk sýk durdurulmasý söz konusuysa (sevkiyat amaçlý kullaným
gibi), güçlü ýsýtýcýyý kapatýnýz.

Toyota bayisine danýþmadan güçlü ýsýtýcýda tadilat yapmayýnýz veya
güçlü ýsýtýcýyý açmayýnz. Aksi takdirde güçlü ýsýtýcý arýzasýna veya
yangýna sebep olabilirsiniz.

Güçlü ýsýtýcýnýn veya güçlü ýsýtýcý yakýt pompasýnýn üzerine su sýçrat-
mamaya veya sývý dökmemeye dikkat ediniz. Aksi takdirde güçlü ýsýtýcý
arýzasýna sebep olabilirsiniz.

Güçlü ýsýtýcý emme ve egzoz borularýný su, kar, buz ve çamurdan
koruyunuz. Borularýn týkanmasý, güçlü ýsýtýcýnýn arýzalanmasýna sebep
olabilir.

Sývý kaçaðý, duman veya zayýf çalýþma gibi olaðandýþý bir durum far-
kettiðinizde güçlü ýsýtýcýyý kapatýnýz ve aracýnýzý Toyota bayisine kontrol
ettiriniz.

Güçlü ýsýtýcý veya egzozu sýcak olabilir,
dokunmayýnýz. Vücudunuzda yanýklar
oluþabilir.

Yakýt gibi alevlenebilir cisimleri güçlü
ýsýtýcýdan ve egzozundan uzak tutunuz.
Aksi takdirde yangýna sebep olabilirsi-
niz.
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Arka cam ve dýþ dikiz aynasý buðu çözücü

Dýþ dikiz aynasý buðu çözücü (bazý araçlarda)

Arka cam buðu çözücü çalýþtýrýldýðýnda dýþ dikiz aynasý buðu çözücüleri de
devreye girer.

DÝKKAT

Dýþ dikiz aynasý buðu çözücü (bazý araçlarda)

Dýþ dikiz aynalarýnýn yüzeyleri sýcak olabilir. Dokunduðunuz takdirde
yanýklar oluþabilir.

Buðu çözücüyü kullanarak arka camý temizleyiniz.

Manüel klima sistemine sahip araçlar

AÇMA/KAPAMA

Zamanlayýcý bulunan araçlar:
Buðu çözücüler yaklaþýk 15
dakika sonra otomatik olarak
devre dýþý kalýr.

Otomatik klima sistemine sahip araçlar

AÇMA/KAPAMA

Zamanlayýcý bulunan araçlar:
Buðu çözücüler yaklaþýk 15
dakika sonra otomatik olarak
devre dýþý kalýr.
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Müzik sistemi tipleri (navigasyon sitemine sahip olmayan araçlar)

Navigasyon sistemi bulunan araç sahipleri “Navigasyon Sistemi Kul-
lanýcý El Kitabý” na baþvurunuz.

CD çalar ve AM/FM radyo

Deðiþtiricili CD çalar ve AM/FM radyo
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Cep telefonu kullanýrken

Müzik sistemi açýkken araç içerisinde veya yakýnýnda cep telefonu kul-
lanýlmasý hoparlörlerde parazit sesine sebep olabilir.

UYARI

Akünün boþalmasýný önlemek için

Motor duruyorsa müzik sistemini gereðinden fazla çalýþtýrmayýnýz.

Müzik sisteminin hasar görmesini önlemek için

Müzik sistemi üzerine içecek veya diðer sývýlarý dökmemeye dikkat ediniz.

Konu Sayfa

Radyonun kullanýmý S. 187

CD çalarýn kullanýmý S. 191

MP3 ve WMA disklerinin çalýnmasý S. 197

Müzik sisteminin etkin þekilde kullanýlmasý S. 204

Müzik sisteminin direksiyondan kumandasý S. 206
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Radyonun kullanýmý

Radyo istasyonu hafýzaya alma

Manüel olarak

  düðmesini çevirerek veya  düðmesinin “∧” veya “∨”

taraflarýna basarak arzu ettiðiniz radyo istasyonunu ayarlayýnýz.

Bir bip sesi duyulana kadar düðmeyi (  ve  arasý)
basýlý tutunuz, böylece radyo istasyonunun frekansý o
düðmeye kaydedilmiþ olacaktýr.

Otomatik olarak

Bir bip sesi duyulana kadar  düðmesini basýlý tutunuz

Yayým kalitesine baðlý olarak 6 istasyona kadar hafýzaya alýnýr. Hafýzaya
alma iþlemi bittiðinde ardarda 2 bip sesi duyulur. 

Otomatik hafýzaya alma iþlemi FM1 ve FM2 modlarýnda yapýlsa bile
istasyonlar FM3 modu hafýzasýna alýnýr.

Ses seviyesi

Otomatik radyo istas-
yonu hafýzaya alma

Ýstasyon hafýza düðmeleri

AF modu düðmesi

TA modu düðmesi

Frekans arama

Frekans ayarý

AM/FM modu
düðmeleri

Program tipleri-
nin deðiþtirilmesi

Güç
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RDS (Radyo Veri Sistemi)

Bu özellik, radyo istasyonunun yayýmladýðý istasyon ve program
bilgilerini (klasik müzik, haber gibi) radyonuzun almasýný saðlar.

Ayný þebekenin farklý istasyonlarýný dinlemek için

  düðmesine basýnýz.

AF-ON, REG-OFF modlarý:Ayný þebekeden yayým yapan istas-
yonlardan yayým kalitesi yüksek olan seçilir.

AF-ON, REG-ON modlarý:Ayný þebekeden yayýmlanan istasyon-
lardan yayým kalitesi yüksek olan ve ayný programý yayýmlayan
seçilir.

 düðmesine her basýldýðýnda mod þu sýrayla deðiþir:  AF-ON,
REG-OFF→AF-ON, REG-ON→AF-OFF, REG-OFF.

Program tipinin belirtilmesi

 düðmesine basýnýz.

 düðmesine her basýldýðýnda program tipi þu sýrayla deðiþir:
“NEWS”→“SPORTS”→“TALK”→“POP”→“CLASSICS”.
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Trafik bilgisi

 düðmesine basýnýz.

TP modu: Trafik bilgisi sinyali taþýyan yayým alýndýðýnda sistem
otomatik olarak trafik bilgisine geçer.

Trafik bilgisi sona erdiðinde önceki istasyona geri döner.

TA modu: Sadece sinyal alýndýðýnda trafik bilgisi duyulabilir. Sin-
yal alýnmadýðýnda sistem sessiz moda geçer. CD veya
MP3/WMA modlarýnda, sinyal alýndýðýnda sistem oto-
matik olarak trafik bilgisine geçer. 

Trafik bilgisi sona erdiðinde sessiz moda, CD veya MP3/
WMA modlarýna geri döner.

 düðmesine her basýldýðýnda müzik sistemi þu þekilde
deðiþir.

FM modlarý: TP→TA→OFF
Radyo modlarý dýþýndaki modlar: TA→OFF

Acil yayým modu

Acil yayým sinyali alýndýðýnda ekranda “ALARM” yazýsý belirir ve
acil yayýma geçer.
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EON (Geliþtirilmiþ diðer þebeke) sistemi (trafik anons fonksiyonu için)

Dinlemekte olduðunuz RDS istasyonu (EON bilgili), trafik bilgisi programý
yayýmlanýyorsa ve müzik sistemi TA (trafik anons) modundaysa radyo,
trafik bilgisi baþladýðýnda EON AF listesini kullanarak otomatik olarak trafik
bilgisi programýna geçecektir.

Akü baðlantýsý kesildiðinde

Hafýzaya alýnan istasyonlar silinir.

Radyo yayýmýný alma hassasiyeti

Sürekli deðiþen anten konumu, sinyalin gücündeki deðiþimler veya
çevredeki nesneler sebebiyle radyo yayýmýný her an mükemmel
þekilde almak mümkün olmayabilir.

 kullanýldýðýnda, radyo istasyonlarýnýn otomatik seçimi ve
hafýzaya alýnmasý mümkün olmayabilir.

Radyo anteni arka camýn iç tarafýnda bulunmaktadýr. Radyo yayýmýný
temiz almak için, arka camýn iç tarafýnda bulunan anten kablolarýna
metalik cam filmi veya baþka bir metal cisim yapýþtýrmayýnýz.
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CD çalarýn kullanýmý

CD’leri yükleme

CD yükleme (deðiþtiricisiz CD çalar)

CD’yi yerleþtiriniz.

CD yükleme (deðiþtiricili CD çalar)

  düðmesine basýnýz.

Ekranda “WAIT” (bekle) yazýsý görülür.

CD yuvasý ýþýðý amber renginden yeþile dönünce CD’yi
yerleþtiriniz.
Ekran “WAIT” (bekle) yazýsýndan “LOAD” (yükle) yazýsýna döner.

Ses seviyesi

Rasgele çalma

Parça seçimi, hýzlý ileri veya geri sarma

Tekrar çalma
Çalma

Güç CD çýkartma düðmesi

Yazýlý mesaj

CD seçimi (sadece
deðiþtiricili CD çalar)

CD yerleþtirme  (sade-
ce deðiþtiricili CD çalar)
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Çok sayýda CD yükleme (sadece deðiþtiricili CD çalar)

Bir bip sesi duyulana kadar  düðmesini basýlý
tutunuz.
Ekranda “WAIT” (bekle) yazýsý görülür.

CD yuvasý ýþýðý amber renginden yeþile dönünce CD’yi
yerlþtiriniz.
“WAIT” (bekle) yazýsýndan “LOAD” (yükle) yazýsýna döner.

CD yerleþtirildikten sonra yuva ýþýðý amber rengine döner.

CD yuvasý ýþýðý amber renginden tekrar yeþile dönünce
diðer CD’yi yerleþtiriniz.
Kalan tüm CD’ler için ayný iþlemi tekrarlayýnýz.

Ýþlemi tamamlamak için  düðmesine basýnýz.

CD’leri çýkartma

CD’yi çýkartma (deðiþtiricisiz CD çalar)

 düðmesine basýnýz ve CD’yi çýkartýnýz.

CD’yi çýkartma (deðiþtiricili CD çalar)

Çýkartacaðýnýz CD’yi seçmek için  (∨) veya  (∧)
düðmelerine basýnýz.
Seçilen CD’nin numarasý ekranda görülür.

   düðmesine basýnýz ve CD’yi çýkartýnýz.

Tüm CD’leri çýkartma (sadece deðiþtiricili CD çalar)

Bir bip sesi duyulana kadar  düðmesini basýlý tutunuz ve
CD’leri çýkartýnýz.

Parça seçme

Ýstenilen parça numarasý ekrana gelene kadar   düðmesi-
nin “∧” veya “∨” tarafýna basýnýz.
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Hýzlý ileri veya geri sarma

Hýzlý ileri veya geri sarma için   düðmesinin “∧” veya “∨”
taraflarýna basýnýz.

CD seçimi (sadece deðiþtiricili CD çalar)

Ýstediðiniz CD’yi seçmek için  (∨) veya  (∧) düðmelerine
basýnýz.

Tekrar çalma

Parçayý tekrar çalma

  (RPT) düðmesine basýnýz.

CD’deki tüm parçalarý tekrar çalma (sadece deðiþtiricili CD
çalar)

Bir bip sesi duyulana kadar  (RPT) düðmesini basýlý
tutunuz.

Rasgele çalma

Mevcut CD

 (RAND) düðmesine basýnýz.

Düðmeye tekrar basýlana kadar parçalar rasgele çalýnýr.

Tüm CD’ler (sadece deðiþtiricili CD çalar)

Bir bip sesi duyulana kadar  (RAND) düðmesini basýlý
tutunuz.

Düðmeye tekrar basýlana kadar CD’lerdeki tüm parçalar rasgele çalýnýr.

Ekranýn deðiþtirilmesi

 düðmesine basýnýz.

Düðmeye her basýldýðýnda ekran þu sýrayla deðiþir: Parça numarasý/
Geçen süre→CD albüm adý→Parça adý.
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4

Ekran

Ekranda ayný anda 12 karaktere kadar görülebilir.
13 ve üzeri karakter durumunda  düðmesinin 1 saniye ve üzeri
basýlý tutulmasý, geri kalan karakterlerin ekranda görülmesini saðlar.
En fazla 24 karakter gösterilebilir.

 düðmesinin tekrar 1 saniye ve üzeri basýlý tutulmasý ya da 6
saniye ve üzeri basýlý tutulmamasý ekranýn ilk 12 karaktere dönmesini
saðlar.

Ýçeriðine baðlý olarak karakterler ekranda düzgün olarak ya da hiç görül-
meyebilir.

Rasgele ve tekrar çalma fonksiyonunun iptali

 (RAND) veya  (RPT) düðmesine tekrar basýnýz.

Hata mesajlarý

“ERROR” (hata): Bu durum, CD’de veya CD çalarda bir problem olduðunu
gösterir. CD kirlenmiþ ya da zarar görmüþ veya CD yuvasýna ters
yüklenmiþ olabilir.

Kullanýlabilecek diskler

Aþaðýda gösterildiði gibi iþaretlenmiþ diskler kullanýlabilir.
Disk özelliklerine veya kayýt formatýna ya da disk yüzeyindeki çiziklere,
pisliðe ve bozulmalara baðlý olarak çalýnmasý mümkün olmayabilir.

Kopyalamaya karþý korumalý CD’ler çalýnamayabilir.

CD çalar koruma özelliði

Çalma esnasýnda herhangi bir arýza tespit edilirse, CD çalar parçalarýnýn
zarar görmesini engellemek için otomatik olarak çalma fonksiyonu durdu-
rulur.

CD, uzun süre çýkma pozisyonunda veya CD çalar içerisinde
býrakýldýðýnda

CD bozulabilir ve düzgün þekilde çalýnamayabilir.

Lens temizleyiciler

Lens temizleyici kullanmayýnýz. Aksi takdirde, CD çalar bozulabilir.
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DÝKKAT

CD çalar sertifikasý

Bu ürün, 1. sýnýf lazer cihazýdýr.

Lazer ýþýnlarýnda meydana gelebilecek bir kaçak, tehlikeli þekilde rad-
yasyona maruz kalýnmasýna sebep olabilir.

CD çalarýn kapaðýný aþmayýnýz veya üniteyi tamir etmeye çalýþmayýnýz.
Servis için bu konuda uzmanlaþmýþ personele baþvurunuz.

Laser gücü: Tehlikeli deðildir.

UYARI

Kullanýlamayacak CD’ler ve adaptörler

Aþaðýda belirtilen CD çeþitlerini ya da 8 cm CD adaptörlerini ya da çift
taraflý diskleri kullanmayýnýz.
Aksi takdirde, CD çalar ve/veya CD yükleme/çýkartma fonksiyonu bozula-
bilir.

Çapý 12 cm olmayan CD’ler. 

Düþük kaliteli ve deforme olmuþ
CD’ler.
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6

UYARI

CD çalar uyarýlarý

Aþaðýda belirtilen uyarýlarýn dikkate alýnmamasý, CD’lerin veya CD çalarýn
bozulmasýna sebep olabilir.

CD yuvasýna CD haricinde herhangi bir nesne sokmayýnýz.

CD çalarýn herhangi bir parçasýný yaðlamayýnýz.

CD’lerinizi doðrudan güneþ ýþýðýna maruz býrakmayýnýz.

CD çalarýnýzýn herhangi bir parçasýný sökmeye çalýþmayýnýz.

Saydam ya da yarý saydam CD’ler.

Üzerinde bulunan etiketi sökülmüþ
CD’ler.

Ayný anda birden fazla CD yerleþtir-
meyiniz.
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MP3 ve WMA disklerinin çalýnmasý

MP3 ve WMA disklerini yükleme

→S.191

CD seçimi (sadece deðiþtiricili CD çalar)

Ýstediðiniz CD’yi seçmek için,  (∨) veya  (∧) düðmelerine
basýnýz.

Klasör seçme

Ýstediðiniz klasörü seçmek için  (∨) veya   (∧)
düðmelerine basýnýz.

Ýlk klasöre dönmek için bir bip sesi duyulana kadar  (∨)
düðmesini basýlý tutunuz.

Ses seviyesi

Rasgele çalma

Dosya seçimi, hýzlý ileri veya geri sarma

Dosya seçimi

Tekrar çalma

Çalma

Güç CD çýkartma düðmesi

Yazýlý mesaj Klasör seçme

CD seçimi (sadece
deðiþtiricili CD çalar)

CD yerleþtirme (sadece
deðiþtiricili CD çalar
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Dosyalarý seçme

Ýstediðiniz dosyayý seçmek için  düðmesini çeviriniz ya da
 düðmesinin “∧” veya “∨” taraflarýna basýnýz.

Dosyalarý hýzla ileri veya geri sarma

Hýzlý ileri veya geri sarma için   düðmesinin “∧” veya “∨”
taraflarýna basýnýz.

Tekrar çalma

Dosyayý tekrar çalma

 (RPT) düðmesine basýnýz.

Klasördeki tüm parçalarý tekrar çalma

Bir bip sesi duyulana kadar  (RPT) düðmesini basýlý
tutunuz.

Rasgele çalma

Belirli bir klasördeki dosyalarý rasgele çalma

 (RAND) düðmesine basýnýz.

Bir diske kaydedilmiþ tüm dosyalarý rasgele çalma

Bir bip sesi duyana kadar  (RAND) düðmesini basýlý tutunuz.

Ekranýn deðiþtirilmesi

               düðmesine basýnýz.

Düðmeye her basýldýðýnda ekran þu sýrayla deðiþir. Klasör numarasý/
Dosya numarasý → Klasör adý → Dosya adý→ Albüm adý → Klasör
adý (sadece MP3) → Parça adý → Sanatçý adý.
8
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Ekran

Ekranda ayný anda 12 karaktere kadar görülebilir.
13 ve üzeri karakter durumunda  düðmesinin 1 saniye ve üzeri
basýlý tutulmasý, geri kalan karakterlerin ekranda görülmesini saðlar.
En fazla 24 karakter gösterilebilir.

 düðmesinin tekrar 1 saniye ve üzeri basýlý tutulmasý ya da 6
saniye ve üzeri basýlý tutulmamasý ekranýn ilk 12 karaktere dönmesini
saðlar.

Ýçeriðine baðlý olarak karakterler ekranda düzgün olarak ya da hiç görül-
meyebilir.

Rasgele ve tekrar çalma fonksiyonunun iptali

 (RAND) veya  (RPT) düðmesine tekrar basýnýz.

Hata mesajlarý

“ERROR”: Bu durum, CD’de veya CD çalarda bir problem olduðunu gös-
terir. CD kirlenmiþ ya da zarar görmüþ veya CD yuvasýna ters
yüklenmiþ olabilir.

“NO MUSIC” (müzik yok): CD’ye kaydedilmiþ herhangi bir MP3/WMA
dosyasýnýn bulunmadýðýný gösterir.

Kullanýlabilecek diskler

Aþaðýda gösterildiði gibi iþaretlenmiþ diskler kullanýlabilir.
Disk özelliklerine veya kayýt formatýna ya da disk yüzeyindeki çiziklere,
pisliðe ve bozulmalara baðlý olarak çalýnmasý mümkün olmayabilir.

CD çalar koruma özelliði

Çalma esnasýnda herhangi bir arýza tespit edilirse, CD çalar parçalarýnýn
zarar görmesini engellemek için otomatik olarak çalma fonksiyonu durdu-
rulur.

CD uzun süre çýkma pozisyonunda veya CD çalar içerisinde
býrakýldýðýnda

CD bozulabilir ve düzgün þekilde çalýnamayabilir.

Lens temizleyiciler

Lens temizleyici kullanmayýnýz. Aksi takdirde, CD çalar bozulabilir.
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MP3 ve WMA dosyalarý

MP3 (MPEG Audio LAYER3) standart bir müzik sýkýþtýrma formatýdýr.

MP3 formatý kullanýlarak dosyalar orijinal boyutlarýnýn yaklaþýk 1/10’una
kadar sýkýþtýrýlabilir.

WMA (Windows Media TM Audio) Microsoft’un müzik sýkýþtýrma for-
matýdýr.

Bu format, ses verisini MP3 formatýna göre daha küçük boyuta sýkýþtýrýr.

Kullanýlabilecek MP3 ve WMA dosyalarý ve kaydedildikleri medya ya da
formatlarla ilgili sýnýrlamalar vardýr.

MP3 dosyalarýyla uyumluluk

• Uyumlu standartlar
MP3 (MPEG1 LAYER3, MPEG2 LSF LAYER3)

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

• Uyumlu bit oranlarý
MPEG1 LAYER3: 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 (kbps)

• MPEG2 LSF LAYER3: 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160 (kbps)
* VBR uyumlu

• Uyumlu kanal modlarý: stereo, joint stereo, dual channel ve monau-
ral

WMA dosyalarýyla uyumluluk

• Uyumlu standartlar
WMA Ver. 7, 8, 9

• Uyumlu frekanslar
32, 44.1, 48 (kHz)

• Uyumlu bit oranlarý
Ver. 7, 8: CBR 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192 (kbps)
Ver. 9: CBR 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320 (kbps)

* Sadece 2 kanallý çalmaya uyumlu 
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Uyumlu medya

MP3 ve WMA dosyalarý kaydetmek amacýyla kullanýlabilecek medya CD-R
ve CD-RW’dur.

CD-R ve CD-RW’nun durumuna baðlý olarak bazý hallerde çalýnmasý
mümkün olmayabilir. Yüzeyindeki çiziklere ve parmak izlerine baðlý olarak
disk çalýnamayabilir veya atlayabilir.

Uyumlu disk formatlarý

Belirtilen disk formatlarý kullanýlabilir.

• Disk formatlarý: CD-ROM Mode 1 ve Mode 2
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 ve Form 2

• Dosya formatlarý: ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo, Joliet)
Yukarýda belirtilenlerin dýþýnda bir formatla oluþturulan MP3 ve WMA
dosyalarý düzgün çalýnamayabilir, dosya ve klasör adlarý ekranda
düzgün olarak görülmeyebilir.

Standartlar ve sýnýrlamalar ile ilgili maddeler.

• Azami dizin hiyerarþisi: 8 seviye
• Klasör ve dosya adlarý azami uzunluðu: 32 karakter
• Azami klasör sayýsý: 192 (kaynak dahil)
• Disk için azami dosya sayýsý: 255
Dosya adlarý

Sadece .mp3 veya .wma uzantýlý dosyalar MP3/WMA olarak tanýnýp
çalýnabilmektedir.

Multi-session (çoklu oturum)

Müzik sistemi multi-session (çoklu oturum) uyumludur ve MP3/WMA
dosyalarý içeren disklerin çalýnmasý mümkündür. Ancak sadece ilk oturum
(session) çalýnabilir.
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ID3 ve WMA etiketleri

MP3 dosyalarýna ID3 etiketleri eklenebilir. Bu sayede parça adý ve sanatçý
adý gibi bilgilerin kaydý yapýlabilir.

Sistem aþaðýda belirtilenlerle uyumludur. ID3 Ver. 1.0, 1.1, ve Ver. 2.2, 2.3
ID3 tag. (Karakter sayýlarý ID3 Ver. 1.0 and 1.1’e uygundur.) 

WMA dosyalarýna WMA etiketleri eklenebilir. Bu sayede ID3 etiketleriyle
ayný þekilde parça adý ve sanatçý adý gibi bilgilerin kaydý yapýlabilir.

MP3 ve WMA dosyalarýný çalma

MP3 veya WMA dosyalarý içeren bir disk yüklendiðinde, tüm dosyalar
önce denetlenir. Dosya denetimi tamamlandýktan sonra, birinci MP3 veya
WMA dosyasý çalýnýr. Dosya denetimini hýzlandýrmak için disk üzerine
MP3 ve WMA dýþýndaki dosyalarý kaydetmemenizi veya gereksiz klasörler
oluþturmamanýzý öneriyoruz.

Diske müzik verileri ve MP3/WMA formatlarýndaki veriler birlikte kaydedil-
miþse, sadece müzik verisi çalýnabilir.

Uzantýlar

MP3 ve WMA dýþýndaki dosyalar için mp3 ve .wma uzantýlarý kul-
lanýlmýþsa, bunlar MP3 ve WMA dosyalarý olarak tanýnýr ve çalýnýr. Bu
durum, hoparlörlerde yüksek parazit sesine ve hasara sebep olabilir.

Çalma

• MP3 dosyasýný sabit ses kalitesiyle çalabilmeniz için 128 kbps sabit
bit oraný ve 44.1 kHz frekans öneriyoruz.

• Diskin özelliklerine baðlý olarak bazý hallerde CD-R ve CD-RW’nin
çalýnmasý mümkün olmayabilir.

• Piyasada çok sayýda MP3 ve WMA kodlama yazýlýmý bulunmaktadýr.
Kodlama durumuna ve dosya formatýna baðlý olarak kötü ses kalites
elde edilebilir. Bazý durumlarda dosyalarýn çalýnmasý mümkün
olmayabilir.

• Disk üzerine MP3 ve WMA dýþýndaki dosyalarý kaydedilmiþse, diskin
tanýnmasý daha uzun sürebilir ve bazý durumlarda dosyalarýn
çalýnmasý mümkün olmayabilir.

• Microsoft, Windows, ve Windows Media Microsoft Corporation’ýn
tescilli markalarýdýr.
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UYARI

Kullanýlamayacak CD’ler ve adaptörler (→S. 195)

CD çalar uyarýlarý (→S. 196)
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Müzik sisteminin etkin þekilde kullanýlmasý

Ses kontrol fonksiyonunun kullanýmý

Ses kalitesi modlarýnýn deðiþtirilmesi

  düðmesine basýldýkça ayarlama için seçilen mod þu sýrayla

 deðiþir.

“BAS”→“TRE”→“FAD”→“BAL”→“ASL”

Mevcut durumu gösterir.

Aþaðýdaki ayarlarý deðiþti-
rir.

• Ses kalitesi ve ses seviyesi
ayarý (→S.205)

En iyi sesi elde edecek þekilde
ses kalitesi ve seviyesi
ayarlanabilir.

• Otomatik ses düzenleyicisi
açýk (ON)/kapalý (OFF) (→S.
205)
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Ses kalitesi ayarý

Seviyeyi ayarlamak için  düðmesini çeviriniz.

*: Ses kalitesi seviyesi radyo ve CD modlarýnda ayrý ayrý ayarlanabilir.

Otomatik ses düzenleyicisi (ASL)’nin ayarlanmasý

ASL fonksiyonu seçildiðinde,  düðmesinin saða çevrilmesi

ASL seviyesini LOW (düþük), MID (orta) ve HIGH (yüksek) þeklinde

deðiþtirir.

  düðmesinin sola çevrilmesi ASL’yi devredýþý býrakýr.

ASL, sürüþ esnasýndaki ses seviyesine göre otomatik olarak sesi ve
tonlama kalitesini ayarlar.

Ses kalitesi 
modu

Görüntü Seviye
Sola 

çevrilirse
Saða

çevrilirse

Bass 
(baslar)*

BAS -5 ve 5 arasý

Düþük Yüksek
Treble 
(tizler)*

TRE -5 ve 5 arasý

Ön/Arka ses 
seviyesi 

ayarý
FAD

F7 ve R7 
arasý

Arkayý artýrýr Önü artýrýr

Sol/sað ses 
seviyesi 

ayarý 
BAL

L7 ve R7 
arasý

Solu artýrýr Saðý artýrýr
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SRS Labs, INC lisanslý ürünler

Müzik sistemi, SRS Labs, Inc. firmasýna lisanslý SRS FOCUS® ve SRS
TruBass®  ses teknolojilerini kullanmaktadýr.

FOCUS, TruBass, SRS ve  sembolleri SRS Labs, Inc. firmasýna ait
markalardýr.
FOCUS ve TruBass teknolojileri SRS Labs, Inc. lisansýyla kullanýlmaktadýr.
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Müzik sisteminin direksiyondan kumandasý

Sistemin çalýþtýrýlmasý

Müzik sistemi kapalýyken  düðmesine basýnýz.

Bir bip sesi duyulana kadar düðmeye basýlý tutarak müzik sistemi
kapatýlabilir.

Müzik kaynaðýnýn deðiþtirilmesi

Müzik sistemi açýkken  düðmesine basýnýz. Düðmeye her
basýldýðýnda müzik kaynaðý þu þekilde deðiþir.

AM→FM1→FM2→FM3→CD

Ses seviyesi ayarý

Ses seviyesi yükseltmek için   düðmesinin “+” tarafýna,
düþürmek için de “-” tarafýna basýnýz.

Düðmeyi basýlý tutarak ses seviyesini yükseltmeyi veya düþürmeyi
sürdürebilirsiniz.

Müzik sisteminin bazý özellikleri direksiyon simidi üzerindeki düðme-
lerle ayarlanabilir.

Ses seviyesi

Radyo: Radyo istasyon-
larýnýn seçimi
CD: Parçalarýn, MP3/WMA
dosyalarýnýn ve disklerin
seçimi

Sistemi çalýþtýrma, müzik
kaynaðýnýn seçimi
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Radyo istasyonu seçme

Radyo moduna geçmek için  düðmesine basýnýz.

Hafýzaya alýnmýþ istasyonlar için    düðmesinin “∧”

veya “∨” tarafýna basýnýz.
Radyo istasyonlarýný aramak için bir bip sesi duyana kadar
düðmeyi basýlý tutunuz. 

Parça/dosya seçme

CD moduna geçmek için  düðmesine basýnýz.

Dinlemek istediðiniz parça/dosya için  düðmesinin

“∧” veya “∨ tarafýna basýnýz.

Klasör seçme (sadece deðiþtiricisiz CD çalar)

CD moduna geçmek için  düðmesine basýnýz.

Bir bip sesi duyulana kadar  düðmesinin “∧” veya “∨”
tarafýna basýlý tutunuz.

CD çalarda disk seçme (sadece deðiþtiricili CD çalar)

CD moduna geçmek için  düðmesine basýnýz.

Bir bip sesi duyulana kadar   düðmesinin “∧” veya “∨”

tarafýný basýlý tutunuz.

DÝKKAT

Kaza riskini azaltmak için

Müzik sistemini direksiyondan kumanda ederken dikkatinizi yola veriniz.
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Ýç ýþýklarýn listesi

Aydýnlatmalý giriþ sistemi

Tavan lambasý DOOR (kapý) konumundayken, kontak düðmesinin konu-
muna, elektronik anahtarýn bulunmasýna (akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemi-
ne sahip araçlar) ve kapýlarýn açýk veya kilitli olup olmamasýna baðlý olarak
tavan lambasý ve kontak aydýnlatma lambasý (bazý modellerde) otomatik
olarak yanýp söner.

Akünün boþalmasýný önlemek için

Tavan lambasý DOOR (kapý) konumundayken herhangi bir kapý tam olarak
kapatýlmadýðýnda yanmaya baþlayan tavan lambasý ve kontak aydýnlatma
lambasý (bazý modellerde) 20 dakika sonra otomatik olarak söner.

Tavan lambasý(→S.210)

Okuma lambasý (→S.210)

Kontak aydýnlatma lambasý (bazý modellerde)
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Ön tavan ve okuma lambalarý
0

Tavan lambasý

Door (kapý) konumu

OFF (Kapama)

ON (Açma)

Okuma lambasý

ON/OFF (Açma/Kapama)

Kiþiselleþtirmeler

Lambalarýn sönmesine kadar geçen süre gibi ayarlar deðiþtirilebilir.
(→S.369)
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Bölmelerin listesi

Torpido bölmesi

Kolu çekiniz.

Yardýmcý bölmeler

Torpido bölmesi

Bardak tutucular

Konsol bölmesi

Torpido bölmesi
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Torpido bölmesi ve Konsol bölmesi
2

Konsol bölmesi

A Tipi

Kolu çekerek kapaðý kaldýrýnýz.

B Tipi

Kolu çekerek kapaðý kaldýrýnýz.

Kapaðý ve üst bölmeyi
kaldýrýnýz.

Kapaðý kaldýrýnýz

Konsol bölmesine ulaþmak için
küçük bölmeyi çýkartýnýz.

DÝKKAT

Sürüþ esnasýnda dikkat edilmesi gerekenler

Torpido bölmesini kapalý tutunuz.
Aksi takdirde ani frenleme veya kaza durumunda yaralanmalara sebep olabilir.
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Konsol bölmesi ve bardak tutucular
21

Bardak tutucular

Ön

Arka kapaktan ( ) önce ön
kapaðý ( ) açýnýz.

Konsol bölmesi kapaðýný kol dayamasý olarak kullanýrken (Sadece B ti-
pinde)

DÝKKAT

Sürüþ esnasýnda dikkat edilmesi gerekenler

Konsol bölmesini kapalý tutunuz.
Aksi takdirde ani frenleme veya kaza durumunda yaralanmalara sebep
olabilir.

Gerekiyorsa konsol bölmesi kapaðý ile-
riye kaydýrýlabilir. Ön tarafýný tutarak
kapaðý ileriye doðru çekiniz.
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Bardak tutucular ve yardýmcý bölmeler
4

Arka

Kol dayamasýný aþaðýya doðru
çekiniz.

Yardýmcý bölmeler

A Tipi

Kolu çekiniz.

DÝKKAT

Bardak tutucularýna yerleþtirmeye uygun olmayan nesneler

Bardak tutucularýna, bardak veya alüminyum kutu dýþýnda herhangi bir
nesne koymayýnýz.
Ani frenleme veya kaza durumunda bu nesneler etrafa fýrlayarak yaralan-
malara sebep olabilir. Mümkünse sýcak içeceklerin üzerini kapakla
kapatýnýz.

Kullanmýyorsanýz

Bardak tutucularý kapalý tutunuz.
Aksi takdirde ani frenleme veya kaza durumunda yaralanmalara sebep
olabilir.
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Yardýmcý bölmeler
21

B Tipi

Kapaðý itiniz.

C Tipi
Kolu çekiniz.

DÝKKAT

Sürüþ esnasýnda dikkat edilmesi gerekenler

Yardýmcý bölmeleri kapalý tutunuz.
Aksi takdirde ani frenleme veya kaza durumunda yaralanmalara sebep
olabilir.

Bölmeye yerleþtirmeye uygun olmayan nesneler (sadece B tipi)

Aðýrlýðý 0.2 kg’dan fazla olan nesneleri bölmeye yerleþtirmeyiniz.
Aksi takdirde, yardýmcý bölmenin açýlmasý sonucu bu nesne düþebilir ve
kazaya sebep olabilir.
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6

Güneþ siperlikleri

Ýleri konum: 
Aþaðýya indiriniz.

Yan konum: 
Aþaðýya indirip kancasýn-
dan çýkarýnýz ve yana
doðru çeviriniz.
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Makyaj aynasý

Kapak açýldýðýldýðýnda ýþýk
yanar.
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8

Küllükler

DÝKKAT

Kullanmýyorsanýz

Küllüðü kapalý tutunuz.
Aksi takdirde ani frenleme veya kaza durumunda yaralanmalara sebep olabilir.

UYARI

Yangýn çýkmasýný önlemek için

Küllüðe koymadan önce kibriti ve sigarayý tamamen söndürünüz ve
küllüðün tam olarak kapatýldýðýndan emin olunuz.

Küllüðe kaðýt veya herhangi bir alevlenebilir nesne koymayýnýz.

Ön

Kapaðý çekerek açýnýz.

Küllüðü çekiniz.

Arka

Kapaðý çekerek açýnýz.

Küllüðü çekiniz.
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Çakmak

Çakmaðýn kullanýlabilmesi için

Kontak düðmesi, aksesuar (ACC) veya açýk (ON) konumunda olmalýdýr.

DÝKKAT

Yanýklarý veya yangýnlarý önlemek için

Çakmaðýn metal kýsýmlarýna dokunmayýnýz.

Çakmaðý aþaðýya doðru tutmayýnýz. Çakmak aþýrý ýsýnabilir ve yangýna
sebep olabilir.

Çakmak yuvasýna çakmak haricinde herhangi bir nesne sokmayýnýz.

Kapaðý çekerek açýnýz ve
çakmaðý ileri doðru bastýrýnýz.

Kullanýma hazýr olduðunda
çakmak dýþarý doðru
çýkacaktýr.
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0

Koltuk ýsýtýcýlarý (bazý modellerde)

Koltuk ýsýtýcýlarýnýn kullanýlabilmesi için

Kontak düðmesi açýk (ON) konumunda olmalýdýr.

Kullanmýyorsanýz

Koltuk ýsýtýcýsýný kapatýnýz. Gösterge ýþýðý sönecektir.

DÝKKAT

Yanýklar

Koltuk ýsýtýcýsýnýn devrede olduðu bir koltuða aþaðýda belirtilen kiþileri
oturturken dikkat ediniz:

• Bebekler, küçük çocuklar, yaþlý kiþiler, hasta ya da engelli yolcular
• Hassas ciltli kiþiler
• Yorgun, bitkin kiþiler
• Alkol ya da uyuþturucu özelliði olan ilaç (uyku hapý, uyuþukluk veren

soðuk algýnlýð ilacý vs.) almasý sonucu uyumaya meyilli kiþiler
Koltuk ýsýtýcýsý devredeyken koltuðun üzerini örtmeyiniz.
Koltuk ýsýtýcý devredeyken battaniye veya yastýk kullanýlmasý koltuk
sýcaklýðýnýn yükselmesine ve aþýrý ýsýnmaya sebep olabilir.

Sol ön koltuðu ýsýtýr

Sað ön koltuðu ýsýtýr

Gösterge ýþýðý yanar.
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UYARI

Koltuk ýsýtýcýsýnýn hasar görmesini önlemek için

Koltuklarýn üzerine dengesiz aðýrlýðý olan eþyalar koymayýnýz ve kol-
tuklara sivri cisimler (iðne, çivi vs.) batýrmayýnýz.

Akünün boþalmasýný önlemek için

Motor çalýþmýyorken düðmeleri kapatýnýz.
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2

Kol dayamasý

UYARI

Kol dayamasýnýn hasar görmesini önlemek için

Kol dayamasý üzerine çok fazla yük uygulamayýnýz.

Kullanmak için kol daya-
masýný aþaðýya doðru çekiniz.
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Taban paspasý

DÝKKAT

Taban paspasýný yerleþtirirken

Taban paspasýnýn araç halýsý üzerine düzgün þekilde yerleþtirildiðinden
emin olunuz. Sürüþ esnasýnda taban paspasýnýn kayarak pedal
hareketlerini engellemesi bir kazaya sebep olabilir.

Uygun boyutlarda paspas kullanýnýz ve düzgün yerleþtiriniz.

Sürücü tarafý taban paspasýný
klipslerle sabitleyiniz.
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4

Yük kancalarý

DÝKKAT

Yük kancalarýný kullanmýyorsanýz

Yaralanmalarý önlemek için kullanmadýðýnýzda yük kancalarýný yerlerine
yerleþtiriniz.

Yük kancalarý serbest haldeki
eþyalarý sabitlemek amacýyla
kullanýlmaktadýr.
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6

Aracýn dýþýnýn temizlenmesi ve korunmasý

Otomatik araç yýkama

Aracý yýkamadan önce aynalarýný katlayýnýz.

Otomatik araç yýkamada kullanýlan fýrçalar, aracýn yüzeyini çizebilir ve
boyasýna zarar verebilir.

Yüksek basýnçlý otomatik araç yýkama

Borularýn, araç camlarýnýn yakýnýnda olmamasýna dikkat ediniz. Aracý
yýkatmadan önce yakýt depo kapaðýnýn kapalý olduðundan emin olunuz.

Alüminyum jant

Kiri temizlemek için doðal deterjan kullanýnýz. Sert fýrça ve aþýndýrýcý temiz-
leyicileri kullanmayýnýz. Sert ve güçlü kimyasal temizleyiciler kullan-
mayýnýz. Boyalý yüzeyler için kullandýðýnýz deterjaný ve cilayý kullanýnýz.

Tampon ve yan çýtalar

Sert temizleyiciler ile ovalamayýnýz.

Aracýnýzý korumak ve ilk günkü gibi kalmasýný saðlamak için aþaðýdaki
uyarýlarý dikkate alýnýz.

Kiri ve tozu gidermek için, yukarýdan aþaðýya doðru, aracýn
gövdesine, tekerleklerine ve aracýn alt kýsmýna su uygu-
layýnýz.
Aracý sünger ya da güderi gibi yumuþak bir bezle yýkayýnýz.

Zor çýkan kirler için, araç sabunu kullanýnýz ve suyla iyice
durulayýnýz.

Suyu siliniz.

Sýzdýrmazlýk kaplamasý kötüleþtiðinde aracý cilalayýnýz.

Araç üzerinde, temiz yüzeyde su boncuk gibi toplanmýyorsa, araç
gövdesini soðukken cilalayýnýz.
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Bozulmayý ve gövde korozyonunu önlemek için

Aþaðýdaki durumlarda aracý bir an önce yýkayýnýz.

• Deniz kenarýnda araç kullandýktan sonra
• Tuzlanmýþ yollarda araç kullandýktan sonra
• Boyalý yüzeyde zift ya da bitki özü gördüðünüzde
• Boyalý yüzeyde ölmüþ böcek ya da böcek pislikleri gördüðünüzde
• Kimyasal maddeler, kurum, yaðlý duman, demir tozu ile kaplanmýþ

yollarda araç kullandýktan sonra 
• Aracýnýz çamur ya da kirle kaplanmýþsa
• Boyalý yüzeye benzen ya da benzin gibi sývýlar dökülürse
Boyada çizik ya da çentik oluþursa, bir an önce tamir ettiriniz.

DÝKKAT

Egzoz borusu ile ilgili uyarýlar

Egzoz gazlarý egzoz borusunun çok sýcak olmasýna sebep olur.

Yanmalara sebep olacaðýndan, aracý yýkarken, egzoz borusuna soðuyun-
caya kadar dokunmamaya dikkat ediniz.

UYARI

Aracýn boyalý yüzeyini korumak için

Benzen ya da benzin gibi organik temizleyiciler kullanmayýnýz.

Dýþ lambalarýn temizlenmesi

Dikkatlice yýkayýnýz. Organik maddeler kullanmayýnýz ya da sert bir fýrça
ile ovalamayýnýz. Farlarýn yüzeyi zarar görebilir. 

Farlarýn yüzeyini cilalamayýnýz. 
Cila lenslere zarar verebilir.

Ön cam silecek kollarýnýn zarar görmesini engellemek için

Silecek kollarýný kaldýrýrken, ilk önce sürücü tarafýndaki kolu daha sonra
diðer kolu kaldýrýnýz. Kollarý eski yerine döndürürken sürücü tarafýndan
baþlayýnýz.
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Aracýn içinin temizlenmesi ve korunmasý

Aþaðýdaki talimatlar aracýnýzýn içini koruyacak ve en üst seviyede
olmasýný saðlayacaktýr:

Aracýn içinin korunmasý

Tozlarý ve pislikleri almak için elektrikli süpürge kullanýnýz. Kirli
yüzeyleri, ýlýk suyla hafif ýslatýlmýþ bir bezle siliniz.

Deri yüzeylerin temizlenmesi

Tozlarý ve pislikleri almak için elektrikli süpürge kullanýnýz.

Seyreltilmiþ deterjanla hafif ýslatýlmýþ yumuþak bir bez
yardýmýyla fazla tozlarý ve pislikleri siliniz.

Yaklaþýk %5 doðal yün deterjanýyla seyreltilmiþ çözelti kullanýnýz.

Bezdeki fazla suyu sýkýnýz ve deterjan kalýntýlarý iyice siliniz.

Kalan nemi gidermek için, yüzeyi kuru bir bezle siliniz.
Deriyi, gölge ve havadar bir alanda kurumaya býrakýnýz.

Sentetik deri yüzeyleri

Tozlarý ve pislikleri almak için elektrikli süpürge kullanýnýz.

Sentetik deriye yumuþak sabun çözeltisi uygulayýnýz.

Çözeltinin iþlemesi için birkaç dakika bekleyiniz. Tozu alýnýz
ve temiz, nemli bir bezle siliniz.



9

4-1.Aracýn bakýmý

4

A
racýn b

akým
ý

22

Arka camlarýn iç kýsmýnýn temizlenmesi

Arka camdaki buðu çözücüye ya da antene zarar vereceðinden, arka cam-
larý cam temizleyicisi ile temizlemeyiniz. Camý temizlemek için ýlýk suyla
hafif ýslatýlmýþ bir bez kullanýnýz. Camý, ýsýtýcý kablolarýna ya da antene
paralel bir þekilde siliniz.

Deri yüzeylerin bakýmý

Aracýn iç kalitesinin devamlýlýðý için, Toyota aracýn içinin yýlda en az iki
defa temizlenmesini önermektedir.

Paspaslarýn þampuanlanmasý

Birçok köpüklü temizleyiciler mevcuttur. Köpüðü uygulamak için sünger
ya da fýrça kullanýnýz. Daireler çizerek ovalayýnýz. Su uygulamayýnýz.
Paspaslar kuru olduðu sürece, mükemmel sonuç elde edilir.

Emniyet kemerleri

Sünger ya da bez kullanarak yumuþak bir sabun ve ýlýk su ile temizleyiniz.
Ayrýca emniyet kemerlerinde, aþýnma, yýpranma ve yýrtýk olup olmadýðýný
periyodik olarak kontrol ediniz.

DÝKKAT

Araç içerisindeki su

Zemine sývý sýçratmamaya ya da dökmemeye dikkat ediniz.

Araç içerisindeki SRS komponentlerinin ve kablolarýn ýslanmamasýna
özen gösteriniz. 
(→S. 54)

Elektrik arýzalarýnýn oluþmasý sonucu hava yastýklarý patlayabilir ya da
düzgün çalýþmayabilir ve ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
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UYARI

Temizlik deterjanlarý

Benzen, benzin, asidik ya da alkalin çözeltiler, boya, beyazlatýcý gibi
organik maddeler kullanmayýnýz. Aksi takdirde, araç iç yüzeyinin rengi
deðiþebilir ya da boyalý yüzeylerde çizikler veya hasarlar oluþabilir.

Deri yüzeylerin zarar görmesini önleme

Deri yüzeylerin zarar görmemesi ve bozulmamasý için aþaðýdaki uyarýlarý
dikkate alýnýz.

Deri yüzeylerdeki kiri ve tozu derhal temizleyiniz.

Aracýnýzýn uzun süre, direk güneþ ýþýðýna maruz kalmamasýna özen gös-
teriniz. Özellikle yaz mevsiminde aracýnýzý gölgede park ediniz.

Araç içerisindeki sýcaklýðýn yükselmesi sonucu deri yüzeylere yapýþýp
zarar verebileceðinden, döþeme üzerinde, vinil ya da plastikten yapýlmýþ
veya cila içeren maddeler býrakmayýnýz.

Zemindeki su

Araç zeminini su ile yýkamayýnýz.
Araç zemininin altýnda bulunan elektrik tesisatýna su geldiðinde ses
sistemi gibi araç sistemleri zarar görebilir ve ayrýca gövde paslanabilir.

Arka camýn iç kýsmýnýn temizlenmesi

Isýtýcý kablolarýna veya antene zarar vermemeye dikkat ediniz.
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Bakým gereksinimleri

Güvenli ve ekonomik sürüþ için, günlük ve periyodik bakýmlar çok
önemlidir. Toyota aþaðýdaki bakýmlarý tavsiye eder.

Periyodik bakým

Periyodik bakýmlar, bakým programýna göre, belirli aralýklarla
yapýlýr.

Aracýnýzýn bakým programý ile ilgili detaylý bilgi için sayfa 385’teki
“Bakým Programý” ný okuyunuz.

Kendinizin yapabileceði bakýmlar

Kendinizin yapabileceði bakýmlar nelerdir?

Çok az mekanik bilgisi ve temel otomotiv aletlerinin olmasý, birçok
bakýmý kolaylýkla yapmanýz için yeterlidir.

Fakat, bazý bakýmlar, özel ekipman ve beceri gerektirir. Bu tür
bakýmlar, en iyi kalifiye teknisyenler tarafýndan gerçekleþtirilir.
Tecrübeli olsanýz bile, bu tür bakýmlarýn Toyota bayisi tarafýndan
yapýlmasýný tavsiye ederiz. Toyota bayisi, garanti iþlemlerinde
kullanýlmak üzere, bakýmlarýn kayýtlarýný tutar. 
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Servis için nereye gitmeli?

Aracýnýzýn yüksek kalitede kalmasýný saðlamak için, Toyota bütün onarýmýn
Toyota bayisine yaptýrýlmasýný tavsiye eder. Garanti kapsamýndaki
onarýmlar için orijinal parçalarýn kullanýldýðý Toyota bayisini ziyaret
etmenizi öneririz. Garanti kapsamý dýþýndaki tamirlerde de Toyota bayisini
kullanmanýzda birçok avantaj mevcuttur. Teknik bir zorluk oluþtuðunda,
Toyota bilgi aðýnýn bir üyesi olarak en kýsa zamanda gerekli yardým
saðlanacaktýr.

Aracýnýzýn bakýma ihtiyacý var mý?

Aracýn performansýndaki ve sesindeki deðiþiklikleri ve bakým ihtiyacýnýn
göstergesi olan bazý görsel iþaretleri dikkate alýnýz. Bazý önemli ipuçlarý:

Motor sürtmesi, týnlamasý

Gözle görülür güç düþüþü

Garip motor sesleri

Araç altýndan sývý sýzýntýsý (Klima kullanýmýndan kaynaklanan su damla-
masý normaldir.)

Egzoz sesinde bir deðiþiklik (Tehlikeli karbon monoksit sýzýntýsýnýn
göstergesi olabilir. Aracý camlar açýk þekilde kullanýnýz ve sistemi bir an
önce kontrol ettiriniz.)

Lastiklerin yassý görünmesi, dönüþlerde fazla lastik gürültüsü, düzensiz
lastik aþýntýsý

Düz bir yolda, aracýn bir tarafa çekmesi

Süspansiyonlardan garip sesler gelmesi

Fren performansýnýn düþmesi, fren pedalýnýn yumuþamasý, pedalýn
neredeyse tabana deðmesi, frenlemelerde aracýn bir tarafa çekmesi.

Motor soðutma sývýsýnýn normalden yüksek olmasý

Yukarýdaki ipuçlarýný gözlemlediðinizde, aracýnýzý bir an önce Toyota ba-
yisine götürmenizi öneririz. Aracýnýz bakým ya da tamir gerektiriyor olabi-
lir.
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DÝKKAT

Aracýnýzýn bakýmý düzgün yapýlmazsa

Aracýnýz ciddi zarar görebilir ve ciddi yaralanmalara ve ölüme sebep olabi-
lir.

Akü ile ilgili uyarýlar

Akü terminalleri ve akü ile ilgili parçalar, beyinde hasara neden olan
kurþun ve kurþun bileþiði içerir. Aküye dokunduktan sonra ellerinizi
yýkayýnýz. (→S.254)

Kullanýlmýþ motor yaðý

Kullanýlmýþ motor yaðýnýn, laboratuar sonuçlarýna göre, hayvanlarda
kansere sebep olan kimyasallar içerdiði tespit edilmiþtir. Uzun süre ve
devamlý temastan kaçýnýnýz. Derinizi su ve sabunla yýkayarak koruyunuz.



2

4-3. Kendinizin yapabileceði bakýmlar
34

Bakýmý kendiniz yaparken dikkat etmeniz gerekenler

Bakýmý kendiniz yapacaksanýz, aþaðýdaki bölümlerde verilen doðru
talimatlarý izlediðinizden emin olunuz.

Maddeler Parçalar ve aletler

Akünün durumu (→S.254)

•Ilýk su
•Sülfürik asit
•Gres
•Anahtar 

(terminal kutup baþlarý için)

Motor soðutma sývýsý seviyesi
(→S.252)

•“Toyota Super Long Life Coo-
lant” veya  uzun ömürlü melez 
organik asit teknolojisine sahip 
yüksek kaliteli etilen glikol esaslý, 
silikat, aminant, nitrat ve bor 
içermeyen soðutma sývýlarý. 
“Toyota Super Long Life Coo-
lant” soðutma sývýsý %50 
soðutma sývýsý ve %50 distilas-
yondan geçirilmiþ saf su 
karýþýmýdýr.

•Huni (sadece soðutma sývýsý 
ilave ederken kullanýnýz.)

Motor yað seviyesi (→S.245)

•Toyota Orjinal motor yaðý veya 
eþdeðeri

•Bez parçasý veya kaðýt havlu, huni
(sadece yað ilave ederken kullanýnýz)

Sigortalar (→S.275)
•Orjinal amperaj deðeri ile ayný 

sigortalar

Radyatör, kondansatör ve inter-
cooler (→S.254)

⎯

Lastik hava basýncý (→S.264)
•Lastik basýnç göstergesi
•Basýnçlý hava kaynaðý

Cam silecek suyu (→S.259)
•Antifriz içeren cam suyu

(kýþ kullanýmý için)
•Huni
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DÝKKAT

Motor bölümünde, aniden hareket eden, sýcak ve elektrikli birçok mekanik
parça ve sývý bulunur. Ciddi yaralanmalara ve ölüme sebep olacak dav-
ranýþlarda bulunmamak için aþaðýdaki uyarýlarý dikkate alýnýz.

Motor bölümünde çalýþýrken

Ellerinizi, giysileriniz ve aletleri, fandan ve motor kayýþýndan uzak
tutunuz.

Sýcak olacaðýndan, aracý kullandýktan sonra, motora, radyatöre ve egzoz
manifolduna dokunmamaya dikkat ediniz. Yað ve diðer sývýlar da sýcak
olabilir.

Motor bölümünde, kaðýt veya bez gibi kolay yanabilecek maddeler
býrakmayýnýz.

Sigara içmeyiniz, yakýt ya da aküyü açýk aleve maruz býrakmayýnýz. Yakýt
ve akü gazlarý yanýcý olabilir. 

Akü ile çalýþýrken dikkatli olunuz. Akü, zehirli ve aþýndýrýcý sülfürik asit
içerir.

Fren hidroliði ellerinize ya da gözlerinize zarar vereceðinden ve boyalý
yüzeylerde hasar býrakabileceðinden, dikkatli olunuz.
Hidroliðin ellerinize ya da gözünüze gelmesi durumunda bir an önce
temiz su ile yýkayýnýz.

Bir rahatsýzlýk hissederseniz, doktora baþvurunuz.

Soðutma fanýnýn ve radyatörün yanýnda çalýþýrken

Kontak anahtarýnýn OFF konumunda olduðundan emin olunuz.
Kontak anahtarý ON konumundayken, klima çalýþtýrýldýðýnda ve/veya
soðutma sývýsý sýcaklýðý yükseldiðinde, soðutma faný otomatik olarak
çalýþabilir. (→S.254)

Koruyucu gözlük

Sýçrayan ve düþen maddelerden, spreylerden korunmak için koruyucu
gözlük kullanýnýz.
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UYARI

Hava filtresinin çýkarýlmasý

Hava filtresi çýkarýlmýþ bir þekilde araç kullanýlmasý, havanýn içindeki
tozlar sebebiyle, motorun aþýnmasýna sebep olur. Egzoz manifoldundaki
yanma sonucunda, motor bölümünde yanma meydana gelebilir.

Fren hidroliði seviyesi düþük ya da yüksekse

Fren balatalarý aþýndýðýnda, ya da fren kumandasýnda hidrolik seviyesi
yükseldiðinde, fren hidrolik azalmasý normaldir. Rezervuarýn sürekli dol-
durulmasý gerekiyorsa, bu ciddi bir problemin göstergesi olabilir.
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Motor kaputu

DÝKKAT

Sürüþ öncesi kontrol

Motor kaputunun tam kapalý ve kilitli olduðunu kontrol ediniz.
Motor kaputu tam olarak kilitlenmezse, araç hareket halindeyken açýlabilir
ve ciddi yaralanmalara ve ölüme sebep olabilecek kazalara neden olabilir.

Motor kaputunu açmak için araç içindeki kilidi serbest býrakýnýz.

Motor kaputu açma kolunu
çekiniz.

Motor kaputu hafifçe yukarý
kalkacaktýr.

Motor kaputu kilidini sola
doðru itiniz ve kaputu
kaldýrýnýz.

Motor kaputunu açýk þekilde
tutarken, destek kolunu
yuvasýna yerleþtiriniz.
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Krikonun yerleþtirilmesi

Kriko ile araç kaldýrýrken, krikoyu düzgün bir þekilde yerleþtiriniz.
Yanlýþ yerleþtirme, aracýnýza zarar verebilir ya da yaralanmaya sebep
olabilir.

Ön

Arka
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DÝKKAT

Aracý kaldýrýrken

Ciddi yaralanma veya ölüm olasýlýðýný azaltmak için aþaðýdaki uyarýlarý
dikkate alýnýz.

Sadece kriko ile kaldýrýlmýþ aracýn altýna kesinlikle girmeyiniz.
Her zaman araç sehpalarý ya da saðlam destek kullanýnýz.

Kriko ile kaldýrýlmýþ bir aracý çalýþtýrmayýnýz.

Aracý durdurunuz, park freni çekiniz ve vites kolunu M, E yada R (Multi-
mod düz þanzýman) ya da R (düz þanzýman) konumuna getiriniz.

Krikoyu yerine düzgün yerleþtirdiðinizden emin olunuz.
Düzgün yerleþtirilmemiþ kriko ile aracý kaldýrmak araca zarar verebilir ya
da aracýn düþmesine sebep olabilir.

Araç içerisinde biri varken aracý kaldýrmayýnýz.

Aracý kaldýrýrken krikonun altýna ya da üstüne ara bir parça koymayýnýz.



2

4-3. Kendinizin yapabileceði bakýmlar
40

Motor bölümü

4ZZ-FE motor

Yýkama suyu kabý (→S.259)

Motor soðutma sývýsý rezer-
vuarý (→S.252)

Motor yaðý seviyesi ölçme
çubuðu (→S.245)

Motor yaðý doldurma kapaðý
(→S.246)

Akü (→S.254)

Sigorta kutusu     (→S.275)

Elektrikli soðutma faný

Kondenser (→S.254)

Radyatör (→S.254)
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1ZR-FE motor

Yýkama suyu kabý (→S.259)

Motor soðutma sývýsý rezer-
vuarý (→S.252)

Motor yaðý doldurma kapaðý
(→S.246)

Motor yaðý seviyesi ölçme
çubuðu

(→S.246)

Akü (→S.254)

Sigorta kutusu (→S.275)

Elektrikli soðutma faný

Kondenser (→S.254)

Radyatör (→S.254)
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1ND-TV motor

Yýkama suyu kabý (→S.259)

Motor soðutma sývýsý rezer-
vuarý (→S.252)

Motor yaðý doldurma kapaðý
(→S.246)

Motor yað seviyesi ölçme
çubuðu (→S.245)

Akü (→S.254)

Yakýt filtresi (→S.346)

Sigorta kutusu (→S.275)

Radyatör (→S.254)

Elektrikli soðutma faný

Kondenser (→S.254)

Intercooler (→S.254)
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1AD-FTV motor

Yýkama suyu kabý (→S.259)

Motor soðutma sývýsý rezer-
vuarý (→S.252)

Motor yað seviyesi ölçme
çubuðu (→S.245)

Motor yaðý doldurma kapaðý
(→S.246)

Akü (→S.254)

Yakýt filtresi (→S.346)

Sigorta kutusu (→S.275)

Elektrikli soðutma faný

Kondenser (→S.254)

Intercooler (→S.254)

Radyatör (→S.254)
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Motor bölümü kapaðý (Sadece 1ZR-FE ve 1AD-FTV motorlu araçlar)

Motor bölümü kapaðýnýn çýkarýlmasý

Klipslerin takýlmasý

Akü muhafazasý
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Motor yaðý

Motor çalýþma sýcaklýðýnda ve durmuþ durumdayken, seviye
çubuðu üzerindeki yað seviyesini kontrol ediniz.

Motor yaðýnýn kontrol edilmesi

Aracý düz bir zemine park ediniz. Motoru durdurduktan
sonra, yaðýn motorun alt kýsmýna süzülmesi için birkaç daki-
ka bekleyiniz.

Altýna bir bez tutarak seviye
çubuðunu çekiniz.

Seviye çubuðunu siliniz.

Seviye çubuðunu tekrar yerleþtiriniz.

Altýna bir bez tutarak seviye çubuðunu çekiniz ve yað
seviyesini kontrol ediniz.

Seviye çubuðunu siliniz ve tekrar yerleþtiriniz.
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Tip A

Düþük

Tam

Type B

Düþük

Tam

Motor yaðýnýn eklenmesi

Yað seviyesi alt çizginin altýnda
ya da yanýnda ise motorda
bulunan yaðýn aynýsýndan
ekleyiniz.
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Yað çeþidini kontrol ettiðinizden emin olunuz ve yað eklemeden
önce gerekli aletleri hazýrlayýnýz.

*: Model kodu, araç isim plakasýnda belirtilmiþtir. (→S.352)

Yað sýnýfý
Benzinli motor 20W-50 ve 15W-40:

API sýnýfý SL yada SM çok sýnýflý motor yaðý
 4ZZ-FE motor

10W-30 ve 5W-30:
API sýnýfý SL “Energy-Conserving”, SM “Energy-
Conserving” ya da ILSAC çok sýnýflý motor yaðý

1ZR-FE motor
10W-30, 5W-30, 5W-20 ve 0W-20:
API sýnýfý SL “Energy-Conserving”, SM
“Energy-Conserving” yada ILSAC çok sýnýflý 
motor yaðý

Dizel motor 1ND-TV motor
ACEA B1, API CF-4 ya da CF
(API CE ya da CD de kullanabilirsiniz.)

1AD-FTV motor
ADE150L-AEFNYW ve 
ADE150R-AEFNYW modelleri*
ACEA B1, API CF-4 ya da CF
(API CE yada CD de kullanabilirsiniz.)

1AD-FTV motor
ADE150L-AEFNXW model*
ACEA C2 
(ACEA C2 bulunamýyorsa, ACEA B1 de kullanabi-
lirsiniz.)

Parçalar Temiz huni
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Motor yaðý doldurma kapaðýný çýkarýnýz.

Seviye çubuðunu kontrol ederek, yavaþça motor yaðý ekle-
yiniz.

Kapaðý takýnýz ve saat yönünde çeviriniz.
Seviye çubuðu “Low” düþük çizgisinden “Full” çizgisine çýkarmak için
gerekli olan yaklaþýk miktarlar aþaðýda belirtilmiþtir:

4ZZ-FE ve 1ZR-FE motor
1.5 L

1ND-TV motor
1.8 L

1AD-FTV motor
1.7 L 

Önerilen viskozite

4ZZ-FE, 1ND-TV ve 1AD-FTV (ADE150L-AEFNYW ve ADE150R-
AEFNYW modeller*1) motora sahip olan modeller

Soðuk havada çalýþtýrma ve
yakýt ekonomisi saðlamak için
SAE 5W-30 en iyisidir.

*2:SAE 5W-30 temin edilemiyor-
sa, SAE 10W-30 kullanýlabilir.
Fakat bir sonraki yað deðiþi-
minde SAE 5W-30 kullanýlma-
lýdýr.

1ZR-FE motora sahip araçlar

Soðuk havada çalýþtýrmak ve
yakýt ekonomisi saðlamak için
SAE 0W-20 en iyisidir.

*3:SAE 0W-20 temin edilemiyor-
sa, SAE 5W-30 kullanýlabilir.
Fakat bir sonraki yað deðiþi-
minde SAE 0W-20 kullanýl-
malýdýr.

Bir sonraki yað deðiþimi önce-
si önerilen sýcaklýk aralýðý

Tercih edilen

Bir sonraki yað deðiþimi önce-
si önerilen sýcaklýk aralýðý

Tercih edilen
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1AD-FTV (ADE150L-AEFNXW model*1) motora sahip araçlar

*1: Model kodu, araç isim plakasýnda belirtilmiþtir.(→P. 352)

Yað etiketlerinin okunmasý (benzinli motor)

Uygun yaðý seçmenize yardýmcý olmak için bir veya iki API orji-
nal etiketleri yað kutularýnýn üzerine yapýþtýrýlmýþtýr.

API Servis Sembolü

Üst kýsým: API (Amerikan Petrol
Enstitüsü) (SM)

Orta kýsým: SAE viskozitesini
(SAE 5W-30) gösterir.

Alt kýsým: “Energy-Conserving”
yazýsý, yaðýn yakýt tasarrufu
saðlama özelliðine sahip
olduðunu ifade etmektedir.

ILSAC Sertifikasý Ýþareti

Dýþ sýcaklýk
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Motor yaðý tüketimi

Yað sarfiyatý, yaðýn viskozitesi ile kalitesine ve de aracýn hangi þartlar
altýnda kullanýldýðýna baðlýdýr.

Yüksek hýzda araç kullanýldýðýnda ve ayrýca sürekli hýzlanmalý ve
yavaþlamalý tip sürüþlerde yað sarfiyatý artar.

Yeni bir motorda yað sarfiyatý daha fazla olur.

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

Yað sarfiyatý: 1000 km’de maksimum 1.0 L 

Yað sarfiyatý, her 1000 km’de 1.0 L’den fazla olduðunda, Toyota bayi-
sine baþvurmanýzý öneririz.

Motor yaðýný deðiþtirdikten sonra (sadece dizel motor)

Yað deðiþim sistemi sýfýrlanmalýdýr. Aþaðýdaki talimatlarý uygulayýnýz.

Motor çalýþýr durumdayken gösterge panelindeki kilometre
ekranýný kilometreyi gösterir duruma getiriniz. (→S.113) 

Motoru durdurunuz.

Sýfýrlanabilir kilometre sayacýný düðmesi basýlý tutarak, kontak
anahtarýný ON konumuna getiriniz. (Aracý çalýþtýrmayýnýz, aksi
takdirde sýfýrlama iþlemi iptal olacaktýr.) Ekranda “000000”
gözükünceye kadar düðmeyi basýlý tutunuz.
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DÝKKAT

Kullanýlmýþ motor yaðý

Kullanýlmýþ motor yaðý iltihaplanma ve cilt kanseri gibi cilt bozuk-
luklarýna yol açabilen potansiyel zararlý maddeler içerdiðinden bu yað
ile uzun süreli ve sýk tekrarlanan temasta bulunulmamasýna dikkat gös-
terilmelidir. Kullanýlmýþ motor yaðýný cildinizden temizlemek için sabun
ve suyla iyice yýkayýnýz.

Kullanýlmýþ yað ve filtreyi uygun, emin bir þekilde ortadan kaldýrýnýz. Bu
maddeleri ev artýðý çöplere, kanalizasyona ya da yere dökmeyiniz.  Geri
dönüþüm ve hurdaya çýkarýlmasý konularý hakkýnda bilgi almak için To-
yota bayisine danýþýnýz.

Kullanýlmýþ motor yaðýný çocuklarýn ulaþabileceði bir yere býrakmayýnýz.

UYARI

Motorun ciddi hasar görmesini önlemek için

Düzenli olarak motor yaðý seviyesini kontrol ediniz.

Motor yaðýnýn deðiþtirilmesi

Motor yaðýnýn araç parçalarýnýn üzerine damlamamasýna dikkat ediniz.

Motora zarar verebileceðinden, gereðinden fazla yað koymayýnýz.

Motora her yað koyduðunuzda, motor yað çubuðundaki seviyeyi kont-
rol ediniz.

Motor yaðý doldurma kapaðýnýn sýkýca kapandýðýndan emin olunuz.

Motor yaðý (1AD-FTV [ADE150L-AEFNXW model*] motora sahip olan
modeller)

ACEA C2 (veya B1)’den farklý motor yaðý kullanýmý katalitik konvertöre
zarar verebilir.

*: Model kodu, aracýnýzýn isim plakasýnda belirtilmektedir. (→S.352)
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Motor soðutma sývýsý

Motor soðuk durumdayken, seviye “FULL-Dolu” ve “LOW-Düþük”
çizgileri arasýndaysa yeterlidir.

Benzinli motor

Rezervuar kabý

“DOLU”

“DÜÞÜK”

Seviye “LOW-Düþük” çizgisinde
ya da altýndaysa, soðutma sývýsý
ilave ederek “FULL-Dolu”
çizgisine kadar tamamlayýnýz.

Dizel motor 

Rezervuar kabý

“DOLU”

“DÜÞÜK”

Seviye “LOW-Düþük” çizgisinde
ya da altýndaysa, soðutma sývýsý
ilave ederek “FULL-Dolu”
çizgisine kadar tamamlayýnýz.
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Su seviyesi tamamlandýktan kýsa bir süre sonra eksiliyorsa

Radyatörü, hortumlarý, soðutma sývýsý doldurma kapaðýný, radyatör
kapaðýný, boþaltma musluðunu ve su pompasýný gözle kontrol ediniz. 
Eðer bir kaçak yoksa Toyota bayisine, radyatör kapaðý açma basýncýný
kontrol ettiriniz.

Soðutma sývýsý seçimi

Sadece “Toyota Super Long Life Coolant” veya benzeri uzun ömürlü
melez organik asit teknolojisine sahip yüksek kaliteli etilen glikol esaslý
silikat aminant, nitrat ve bor içermeyen soðutma sývýsý kullanýnýz.

“Toyota Super Long Life Coolant” %50 soðutma sývýsý ve %50 saf su
karýþýmýdýr. (-35°C’ye kadar koruma saðlar)

Motor soðutma sývýsý hakkýnda detaylý bilgi almak için Toyota bayisini
arayýnýz.

DÝKKAT

Motor sýcakken

Soðutma sývýsý rezervuar kabý kapaðýný çýkarmayýnýz.
Soðutma sistemi basýnçlý olabilir ve kapak  çýkarýldýðýnda sýcak sývý
fýþkýrabilir ve yanýklara veya yaralanmalara sebep olabilir.

UYARI

Motor soðutma sývýsý eklerken

Korozyon korumasý ve soðutma için, saf su ve antifriz karýþýmý doðru
olmalýdýr. Antifriz ya da soðutma sývýsý etiketlerini okuduðunuzdan emin
olunuz.

Soðutma sývýsý dökülürse

Boya veya parçalara zarar vermemesi için su ile yýkadýðýnýzdan emin
olunuz.
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Radyatör, kondenser ve intercooler

Radyatörü, kondenseri ve intercoolerý kontrol ediniz ve yabancý
maddelerden temizleyiniz. 
Yukarýdaki parçalar aþýrý kirli ve çalýþma durumlarýndan emin
deðilseniz, aracýnýzý Toyota bayisine götürmenizi tavsiye ederiz.

Akü

Aküyü aþaðýdaki gibi kontrol ediniz.

Akü üzerindeki uyarý sembollerinin anlamlarý aþaðýdaki gibidir:

DÝKKAT

Motor sýcakken

Yanýk oluþumunu engellemek için radyatöre, kondensere ve inter-
cooler’a dokunmayýnýz.

Sigara içilmez, ateþle 
yaklaþýlmaz, kývýlcým 
oluþturulmaz.

Akü asidi

Gözlerinizi koruyunuz
Kullanma talimatlarýný 
okuyunuz

Çocuklarý uzak tutunuz. Patlayýcý gaz
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Akünün dýþý

Akü kutup baþlarýnýn oksitlenmiþ veya gevþek, akü baðlantý
kelepçelerinin de çatlak ve gevþek olup olmadýðýný kontrol edi-
niz.

Terminaller

Akü tutucusu

Akü sývýsýnýn kontrol edilmesi (Akü göstergesi olmayan araçlar)

Seviyenin ”UPPER-ÜST” ve
“LOWER-ALT” arasýnda olduðu-
nu kontrol ediniz.

“ÜST”

“ALT”

Eðer seviye alt çizgide veya
altýnda ise saf su ilave ediniz.

Akü sývýsýnýn kontrol edilmesi (Akü göstergesi olan araçlar)

Hidrometrenin rengine bakarak akü durumunu kontrol ediniz.

Tip A

Mavi: Ýyi durumda

Beyaz: Þarj gerekli. Aracýnýzý
Toyota bayisine kontrol
ettiriniz.

Kýrmýzý: Düzgün çalýþmýyor,
saf su ilave ediniz.
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Tip B

Yeþil:Ýyi durumda

Koyu:Þarj gerekli. Aracýnýzý
Toyota bayisine kontrol
ettiriniz.

Þeffaf veya açýk sarý: Düzgün
çalýþmýyor, saf su ilave ediniz.

Saf su eklenmesi

Havalandýrma kapaklarýný sökünüz.

Saf su ekleyiniz.
“UPPER-ÜST”  çizgisi görünmüyorsa, sývý seviyesini, hücrelere
direk bakarak kontrol ediniz.

Havalandýrma kapaklarýný yeniden sýkýca yerine takýnýz.

Düþük O.K.
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Þarj etmeden önce

Akü þarj olurken, yanýcý ve patlayýcý bir gaz olan hidrojen üretirler. Bu
nedenle þarj öncesinde:

Eðer boþ akü aracýn üzerinde iken þarj yapýlýyorsa þasi kablosunu sök-
meyi unutmayýnýz.

Þarj aletinin þalterinin, þarj kablolarýný takarken ve sökerken kapalý
olduðundan emin olunuz.

Akü þarj edildikten sonra (akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip
araçlar)

Motor çalýþmayabilir. Sistemi tanýtmak için aþaðýdaki talimatlarý uygu-
layýnýz.

1. Vites kolu N konumundayken fren pedalýna basýnýz.

2. Kapýlarýn herhangi birini açýp kapatýnýz.

3. Motoru yeniden çalýþtýrýnýz.
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DÝKKAT

Aküdeki kimyasallar

Akü zehirli ve korozyona sebep olan sülfürik asit içerir ve yanýcý ve pat-
layýcý bir gaz olan hidrojen gazý üretebilir. Aküyle veya akünün yanýnda
çalýþýrken, ciddi yaralanma veya ölüm riskini azaltmak için aþaðýda
belirtilen uyarýlara dikkat ediniz:

Akü terminallerine takýmlarla dokunarak, kývýlcým oluþmasýna mani
olunuz.

Akü yakýnýnda sigara içmeyiniz, kibrit yakmayýnýz.

Akü sývýsýnýn gözünüze, cildinize ve elbiselerinize temas etmemesine
dikkat ediniz.

Elektroliti solumayýnýz ya da yutmayýnýz.

Akü yakýnýnda çalýþýrken koruyucu gözlük ve eldiven takýnýz.

Çocuklarý aküden uzak tutunuz.

Akünün güvenli bir yerde þarj edilmesi

Aküyü daima açýk bir alanda þarj ediniz. Ýyi bir havalandýrmasý olmayan
garaj ya da kapalý odada þarj yapmayýnýz.

Akünün þarj edilmesi

Þarj yapmadan önce havalandýrma kapaklarýný çýkardýðýnýzdan emin olunuz.

Elektrolidle ilgili alýnmasý gereken önlemler

Eðer elektrolit gözünüze kaçarsa
Bol ve temiz su ile en az 15 dakika yýkayýnýz ve acil olarak týbbi müdahale
yaptýrýnýz. Mümkünse, doktora giderken de yolda bir sünger ya da
kumaþ ile su uygulamaya devam ediniz.

Eðer elektrolit cildinize dökülürse
Temas eden bölgeyi su ile iyice yýkayýnýz. Eðer acý ve yanma hissedi-
yorsanýz, hemen týbbi müdahale yaptýrýnýz.

Eðer elektrolit elbisenize dökülürse
Kumaþtan içeriye geçip cildinize zarar verebilir. Bir an önce elbisenizi
çýkarýnýz ve gerekirse, yukarýdaki iþlemleri uygulayýnýz.

Eðer kazayla elektroliti yutarsanýz
Bol bol su veya süt içiniz. Daha sonra magnezyum solüsyonu, çýrpýlmýþ
çið yumurta ya da bitkisel sývý yað içiniz. Derhal doktora baþvurunuz.
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Silecek suyu

Far yýkayýcýlý araçlar

Eðer sývý seviyesi düþükse, cam
yýkama sývýsý ilave ediniz.

Kapaðý açmak için, kapaðýn
ortasýna parmaðýnýzý bastýrarak
kapaðý yukarý çekiniz ve tüpün
içerisindeki sývý seviyesini kont-
rol ediniz.

Far yýkayýcýsý olmayan araçlar

Eðer yýkama suyu seviyesi dü-
þükse, ilave ediniz.

UYARI

Aküyü þarj ederken

Aküyü hiçbir zaman motor çalýþýrken þarj etmeyiniz. Ayný zamanda tüm
aksesuarlarýn da kapalý olduðundan emin olunuz.

Saf su eklerken

Fazla doldurmaktan kaçýnýnýz. Akü þarj olurken, dökülen su korozyona
sebep olabilir.
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UYARI

Yýkama suyu haricinde baþka bir sývý kullanmayýnýz

Yýkama suyu yerine sabunlu su yada antifriz kullanmayýnýz. 
Aksi takdirde, aracýn boyalý yüzeyleri zarar görebilir.

Yýkama suyunun seyreltilmesi

Yýkama suyunu gerektiðinde seyreltiniz. 
Yýkama suyu kabýnýn üzerindeki donma sýcaklýklarýný referans alýnýz.
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Lastikler

Lastik aþýntý göstergeleri gözüktüðünde, lastiklerinizi deðiþtiriniz.

Lastiklerin kontrolü

Yeni iz

Lastik aþýntý göstergesi

Lastik aþýntýsý

Lastik iz göstergelerinin yer-
leri “TWI” ya da “ ” gibi
iþaretlerle lastiklerin yan-
larýna iþaretlenmiþtir.

Rotasyon yapmadýysanýz,
yedek lastiðin durumunu ve
basýncýný kontrol ediniz.

Lastiklerin rotasyonu

Farklý tipte yedek lastiðe sahip araçlar

Aþaðýdaki sýraya göre las-
tiklerin yerlerini deðiþtiriniz.

Toyota lastik aþýntýsýný eþitle-
mek ve lastik ömrünü uzat-
mak için, lastik rotasyonunun,
bakým programýna göre
yapýlmasýný tavsiye eder.

Ön
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Aracýnýzýn lastikleri ne zaman deðiþtirilmeli?

Aþaðýda belirtilen durumlarda lastikler deðiþtirilmelidir:

Lastiklerinizde kesik, çatlak ve yarýklar varsa ya da lastik dokusunda
þiþme varsa

Lastiðinizi havasý sýk sýk iniyorsa veya diðer hasarlanma ya da bir
kesiðin yeri veya miktarýndan dolayý uygun bir þekilde tamir
edilmemiþse

Eðer emin deðilseniz, bir Toytoa bayisine danýþmanýzý öneririz.

Lastik ömrü

6 yaþýn üzerindeki lastikler, hasar görmemiþ ya da çok az kullanýlmýþ
veya hiç kullanýlmamýþ olsa bile bir Toyota teknisyeni tarafýndan kontrol
edilmelidir.

Kar lastiðinin diþ derinliði 4 mm ya da daha az olursa

Kar lastiðinin etkinliði kaybolur.

Ayný tipte yedek lastiðe sahip araçlar

Ön



3

4-3.Kendinizin yapabileceði bakýmlar

4

A
racýn b

akým
ý

26

DÝKKAT

Lastiklerin incelenmesi ve deðiþtirilmesi

Kazalarýn önlenmesi için aþaðýda belirtilen uyarýlara dikkat ediniz.
Belirtilen uyarýlarýn dikkate alýnmamasý, aktarma organlarýna zarar vere-
bilir veya tehlikeli sürüþ koþullarý oluþacaðýndan, ölümle sonuçlanacak
bir kazaya yol açabilir.

Farklý marka, model, diþ izi ya da diþ aþýntýsýna sahip lastikleri
karýþtýrmayýnýz.

Toyota tarafýndan tavsiye edilenden farklý lastik kullanmayýnýz.

Bias katlý ve radyal lastikleri beraber kullanmayýnýz.

Yaz, dört mevsim ve kar lastiðini beraber kullanmayýnýz.

Baþka bir araçta kullanýlmýþ lastikleri kullanmayýnýz.
Daha önce nerede kullanýldýðýný bilmediðiniz lastikleri kullanmayýnýz. 

UYARI

Bozuk yollarda sürüþ

Çukurlarýn olduðu bozuk yollarda araç kullanýrken dikkatli olunuz.
Bu durumlar lastik hava basýncýnýn düþmesine ve yoldan gelen darbe-
lerin karþýlanamamasýna sebep olabilir. Ayrýca, bozuk yollarda araç kul-
lanmak lastiklerin kendisine, araç jantlarýna ya da gövdesine zarar
verebilir.

Aracý kullanýrken, lastik hava basýncý düþerse

Aracýnýzý kullanmaya devam etmeyiniz, lastikler ya da jantlar zarar göre-
bilir.
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Lastik hava basýncý

Yanlýþ lastik hava basýncýnýn etkileri

Yanlýþ hava basýnçlý lastik kullanýlmasý aþaðýdakilere sebep olabilir:

Yakýt veriminin azalmasý

Sürüþ konforunun ve lastik ömrünün azalmasý

Güvenliðin azalmasý

Aktarma organlarýna zarar vermesi

Eðer lastik havasý sýk sýk düþüyorsa, Toyota bayisinde kontrol ettiriniz.

Lastik hava basýncýnýn kontrol edilmesi ile ilgili talimatlar

Lastik basýncýný kontrol ederken, aþaðýdaki uyarýlarý dikkate alýnýz:

Sadece lastikler soðukken kontrol ediniz.
Eðer aracýnýzý en az 3 saattir kullanmadýysanýz ya da 1.5 km’den fazla
sürmediyseniz, lastiðinizin basýncýný doðru olarak ölçebilirsiniz.

Lastiklerinizin basýncýný daima bir basýnç ölçer ile kontrol ediniz.
Lastiðin görünümü yanýltýcý olabilir. Ayrýca, lastik basýncý doðru
deðerinden az farklý olsa bile, sürüþ konforunu ve emniyetinizi etki-
leyebilir.

Sürüþ sonrasýnda lastik basýnçlarýný düþürmeyiniz. Sürüþ sonrasýnda
ýsýnma nedeniyle lastik basýncýnýn yüksek olmasý normaldir.

Asla araç yük kapasitesini aþmayýnýz.
Yolcular ve bagaj, aracýn dengesini bozmayacak þekilde yerleþtirilme-
lidir.

Lastik hava basýncýnýn uygun olduðundan emin olunuz. Lastik
basýnçlarý en az ayda bir kere kontrol edilmelidir. Fakat, Toyota lastik
basýnçlarýnýn iki haftada bir konrol edilmesini tavsiye eder. (→P. 365)
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DÝKKAT

Uygun hava basýncý, lastik performansýnýn korunmasý için önemlidir.

Lastik hava basýncýný doðru ölçüde bulundurunuz. Aksi takdirde
aþaðýdaki durumlar oluþabilir ve ölüm ya da ciddi yaralanmalara sebep
olabilir.

Aþýrý aþýnma

Düzensiz aþýnma

Zayýf yol tutuþu

Aþýrý ýsýnmaya baðlý patlama ihtimali

Lastik topuðunun sýzdýrmazlýðýnýn zayýflamasý

Lastik deformasyonu ve/veya lastik katlarýnýn ayrýlmasý

Tehlikeli yollarda lastiðin hasarlanma ihtimalinin artmasý

UYARI

Lastik basýncýnýn kontrol edilmesi ve ayarlanmasý

Sibop kapaklarýný takmayý unutmayýnýz.
Kapaðýn olmamasý, kir ya da rutubetin supaba girerek hava kaçýrmasýna
ve kazaya neden olabilir. Eðer kapaðý kaybettiyseniz en kýsa sürede
yenisini temin edip takýnýz.
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Jantlar

Jant bükülmüþ, çatlak ya da korozyona uðramýþsa, deðiþtirilmesi
gereklidir.
Aksi takdirde lastik janttan fýrlayabilir ya da direksiyon hakimiyetinin
yitirilmesine sebep olabilir.

Jant seçimi

Jantlarý deðiþtirirken, mevcut jantlar ile ayný yük kapasitesi,
çap geniþlik ve kaçýklýk deðerlerine sahip olan jantlarý kul-
lanýnýz.
Jant deðiþimi Toyota bayisinde yaptýrabilirsiniz.

Toyota aþaðýdakilerin kullanýlmasýný tavsiye etmemektedir:

Farklý ölçüde ve tipteki jantlar

Kullanýlmýþ jantlar

Alüminyum jantlarla ilgili uyarýlar

Sadece, alüminyum jantlarý için dizayn edilen Toyota bijon
somunlarýný ve anahtarýný kullanýnýz.

Lastiðinizi deðiþtirdiðinizde, tamir ettiðinizde ya da yerlerini
deðiþtirdiðinizde, ilk 1600 km’de bijon somunlarýnýn sýkýlýðýný
tekrar kontrol ediniz.

Zincir kullanýrken alüminyum janta zarar vermemesine
dikkat ediniz.

Aracýnýzýn balansýný yaparken sadece Toyota balans
aðýrlýklarýný ve plastik çekiç kullanýnýz.
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DÝKKAT

Jantlarýn deðiþtirilmesi

Kullanýcý el kitabýnda önerilen ölçünün dýþýnda jant kullanmayýnýz, kont-
rolü kaybettirecek kadar yol tutuþu bozulabilir.

Tubeless lastik için üretilmiþ ve hava kaçýran bir jantta, kesinlikle iç lastik
kullanmayýnýz. Aksi takdirde, ciddi yaralanmalara ya da ölüme sebep
olacak kazalar meydana gelebilir.
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Polen filtresi

Polen filtresi, klimanýn veriminin düzgün olmasý için düzenli olarak
temizlenmeli ya da deðiþtirilmelidir.

Sökme metodu

Kontak anahtarýný OFF konumuna alýnýz.

Torpido bölmesini açýnýz.
Kapaðý kaydýrýnýz.

Torpido bölmesinin iki yanýna
bastýrarak yerinden çýkartýnýz.

Filtre kapaðýný çýkartýnýz.

Soldan direksiyonlu araçlar
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Saðdan direksiyonlu araçlar

Temizleme metodu

Filtre kirli ise, alt kýsýmdan
doðru basýnçlý hava tutunuz.

Hava tabancasýný, filtreden 5
cm uzakta tutunuz yaklaþýk 2
dakika boyunca 500 kPa
basýnç uygulayýnýz.

Hava tabancanýz yok ise Toyo-
ta bayisine baþvurunuz.

Deðiþtirme metodu

Polen filtresini çýkarýnýz ve
yenisiyle deðiþtiriniz.

“↑UP” iþareti yukarý yönü
iþaret etmelidir.
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Kontrol aralýðý

Bakým programýna göre polen filtresini kontrol ediniz ve deðiþtiriniz.
Tozlu bölgelerde ya da sýkýþýk trafikte, erken deðiþtirme gerekebilir.
(Periyodik bakýmla ilgili bilgi için sayfa 386’daki “Periyodik bakým
tablosu”na bakýnýz.)

Hava kanallarýndan gelen hava çok azalýrsa

Filtre týkanmýþ olabilir. Filtreyi kontrol ediniz ve gerekiyorsa deðiþtiriniz.

UYARI

Sistemin hasar görmesini önlemek için

Klimayý kullanýrken, polen filtresinin takýlý olduðundan emin olunuz.

Filtreyi temizlerken, filtreyi su ile temizlemeyiniz.
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Anahtar pili

Pil bittiyse yenisiyle deðiþtiriniz.

Aþaðýdaki aletlere ihtiyacýnýz olacaktýr.

Tornavida (Anahtara zarar vermemek için, tornavidayý bant
ile sarýnýz.)

Küçük düz uçlu tornavida

Lityum pil CR1632 (akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip
araçlar), CD2016 (akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip
olmayan araçlar)

Pilin deðiþtirilmesi (akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip
araçlar)

Mekanik anahtarý çýkarýnýz.

Kapaðý çýkarýnýz.
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Bitmiþ pili çýkarýnýz.

“+” terminali üste gelecek
þekilde yeni pili yerleþtiriniz.

Pilin deðiþtirilmesi (akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip
olmayan araçlar)

Kapaðý çýkarýnýz.

Modülü çýkarýnýz.
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Pil biterse

Aþaðýdaki durumlar oluþabilir.

Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemi ve uzaktan kumanda fonksiyonu
düzgün çalýþmayabilir.

Çalýþma mesafesi kýsalabilir.

CR1632 (akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip araçlar) veya CR2016
(akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip olmayan araçlar) lityum pil
kullanýnýz.

Pilleri, Toyota bayisinden temin edebilirsiniz.

Toyota bayisinin önerdiði orijinal pili kullanýnýz.

Yerel kanunlara uygun olarak pilleri hurdaya çýkarýnýz.

Modülün pil kapaðýný bantla
sarýlmýþ bozuk para kulla-
narak açýnýz ve bitmiþ pili
çýkarýnýz.

“+” terminali üste gelecek
þekilde yeni pili yerleþtiriniz.
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DÝKKAT

Çýkarýlmýþ piller ve diðer parçalar

Çocuklardan uzak tutunuz. 
Bu parçalar küçük olduðu için, yutulduðu takdirde týkanmalara sebep
olabilir.

Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemi uygunluk beyaný

FARKLI TÝPTE BÝR PÝL ÝLE DEÐÝÞTÝRÝLDÝÐÝNDE PATLAMA RÝSKÝ OLA-
BÝLÝR. TALÝMATLARA UYGUN OLARAK PÝLLERÝ HURDAYA ÇIKARINIZ.

UYARI

Pil deðiþtirildikten sonra normal çalýþma için

Kazalarýn önlenmesi için aþaðýda belirtilen uyarýlara dikkate ediniz.

Daima kuru elle  çalýþýnýz.
Nem pilin paslanmasýna sebep olabilir.

Uzaktan kumandanýn içindeki baþka bir parçaya dokunmayýnýz ve çýkar-
mayýnýz.

Pilin terminallerini bükmeyiniz.
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Sigortalarýn kontrolü ve deðiþtirilmesi

Elektrikli cihazlar çalýþmýyorsa, sigortalar atmýþ olabilir. Böyle bir
durumda, sigortalarý kontrol ediniz ve gerekliyse deðiþtiriniz.

Kontak anahtarýný OFF konumuna getiriniz.

Sigortalar aþaðýda gösterilen bölümlerde yer alýr. Sigorta-
larý kontrol etmek için, aþaðýdaki talimatlarý dikkate alýnýz.

Motor bölümü

Klapeyi içeriye doðru itiniz ve
kapaðý kaldýrýnýz.

Gösterge panelinin altý (soldan direksiyonlu araçlar)

Sürücü tarafý gösterge paneli (Tip A)
 

Kapaðý çýkarýnýz.
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Sürücü tarafý gösterge paneli  (Tip B)

Gösterge panelini çýkarýnýz.

Gösterge panelinin altý (Saðdan direksiyonlu araçlar)

Yolcu tarafý gösterge paneli (Tip A)

1. Muhafazayý çýkarýnýz.

2. Kapaðý çýkarýnýz.
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Gösterge paneli yolcu yan tarafý (Tip B)

1. Torpido bölmesini açýnýz.
Kapaðý kaydýrýnýz.

2. Torpido bölmesinin iki
yanýna bastýrarak yerinden
çýkartýnýz.

Bir sistemde problem olduðunda, hangi sigortanýn
deðiþeceðini belirlemek için “Sigorta konumlarý ve amper
deðerleri” (→S.279) bölümüne bakýnýz.

Sigorta çýkarma aletiyle si-
gortayý çekiniz.

Sigortayý kontrol ediniz.
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Tip A

Normal sigorta

Atmýþ sigorta

Ayný amper deðerine sahip
sigorta ile deðiþtiriniz. Amper
deðerleri, sigorta kutusu
kapaðýnda yer alýr.

Tip B

Normal sigorta

Atmýþ sigorta

Ayný amper deðerine sahip
sigorta ile deðiþtiriniz. Amper
deðerleri, sigorta kutusu
kapaðýnda yer alýr.

Tip C

Normal sigorta

Atmýþ sigorta

Toyota bayisini arayýnýz.
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Sigorta konumlarý ve amper deðerleri

Motor bölümü

Sigorta Amper Devre

1 H-LP CLN 30 A Far yýkayýcýsý

2 RDI FAN 40 A Elektrikli soðutma fanlarý

3
ABS NO. 3*1

30 A

Kilitlemeyi önleyici fren sistemi, 
araç denge kontrol sistemi

CDS FAN*5 Elektrikli soðutma fanlarý

Tip D

Normal sigorta

Atmýþ sigorta

Toyota bayisini arayýnýz.
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4 ABS NO. 1 50 A
Kilitlemeyi önleyici fren sistemi, 
araç denge kontrol sistemi

5 HTR 50 A Klima sistemi

6 ALT
120 A*1/
140 A*2

Þarj sistemi, RDI FAN, CDS 
FAN*5, H-LP CLN, ABS NO. 1, 
ABS NO. 3*1, ABS NO. 2*2, HTR, 
HTR SUB NO. 1, HTR SUB NO. 2, 
HTR SUB NO. 3, STV HTR*2, 
ACC, CIG, METER, IGN, ECU-IG 
NO. 2, HTR-IG, WIPER, RR WIPER, 
WASHER, ECU-IG NO. 1, SEAT 
HTR, AM1, DOOR, STOP, FR 
DOOR, POWER, RR DOOR, RL 
DOOR, OBD, ACC-B, RR FOG, FR 
FOG, SUNROOF, DEF, MIR HTR, 
TAIL, PANEL

7 EPS 60 A
EPS (Elektrik motorlu direksiyon 
sistemi)

8 GLOW*2 80 A Motor kýzdýrma sistemi

9 P-SYSTEM ⎯ Devre yok

10 P/I 50 A EFI MAIN, HORN, IG2, EDU

11 H-LP MAIN 50 A
H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH 
HI, H-LP RH HI

12 AMT*1,6 50 A Multi-mod düz þanzýman

13 SPARE 10 A Yedek sigortalar

14 SPARE 30 A Yedek sigortalar

15 SPARE 20 A Yedek sigortalar

16 ECU-B2 10 A
Multi-mod düz þanzýman, klima, 
akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemi

17 ECU-B 10 A

Ana gövde ECU’su, sayaçlar ve 
göstergeler, araç denge kontrol 
sistemi, merkezi kilit sistemi, oto-
matik camlar

Sigorta Amper Devre
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18 RAD NO. 1 15 A Müzik sistemi, navigasyon sistemi

19 DOME 10 A

Ýç aydýnlatma, bagaj kapaðý, 
aydýnlatma, akýllý giriþ ve 
çalýþtýrma sistemi, uzaktan 
kumanda

20 AM2 NO. 2 7.5 A Ana gövde ECU’su

21 ALT-S 7.5 A Þarj sistemi

22 TURN-HAZ 10 A Sinyal lambalarý, dörtlü flaþörler

23 ETCS*1 10 A
Elektronik gaz kelebeði kontrol 
sistemi

24 AM2 30 A

Çalýþtýrma sistemi, akýllý giriþ ve 
çalýþtýrma sistemi, çok noktadan 
yakýt enjeksiyon sistemi/sýralý çok 
noktadan yakýt enjeksiyon sistemi

25 A/F*5 20 A Egzoz sistemi

26 STRG LOCK 20 A Direksiyon kilit sistemi

27 IGT/INJ*1 ⎯ Devre yok

28

EDU*5 20 A
Çalýþtýrma sistemi, akýllý giriþ ve 
çalýþtýrma sistemi 

EFI MAIN*6 30 A
Çok noktadan yakýt enjeksiyon siste-
mi/sýralý çok noktadan yakýt enjeksi-
yon sistemi, EFI NO. 1, EFI NO. 2

29 EFI MAIN*1,5 20 A
Çok noktadan yakýt enjeksiyon siste-
mi/sýralý çok noktadan yakýt enjeksi-
yon sistemi, EFI NO. 1, EFI NO. 2

30 HORN 10 A Korna

31 IG2 15 A

Çok noktadan yakýt enjeksiyon 
sistemi/sýralý çok noktadan yakýt 
enjeksiyon sistemi, çalýþtýrma 
sistemi, akýllý giriþ ve çalýþtýrma 
sistemi, IGN, METER, IG2 NO. 2

32 HTR SUB NO. 1 30 A Klima sistemi

Sigorta Amper Devre
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*1: Benzinli araçlar
*2: Dizel araçlar
*3: Xenon farlý olmayan araçlar (kýsa huzme)
*4: Xenon farlý araçlar (kýsa huzme)
*5: 1AD-FTV motora sahip araçlar
*6: 1ND-TV motora sahip araçlar

33 HTR SUB NO. 2 30 A Klima sistemi

34 HTR SUB NO. 3 30 A Klima sistemi

35 FR DEICER*1 ⎯ Devre yok

36 ABS NO. 2

⎯*1 Devre yok

30 A*2 Kilitlemeyi önleyici fren sistemi, 
araç denge kontrol sistemi

37 STV HTR*2 25 A Güçlü ýsýtýcý

38 IG2 NO.2 7.5 A
Çalýþtýrma sistemi, akýllý giriþ ve 
çalýþtýrma sistemi

39 EFI NO. 2 10 A
Çok noktadan yakýt enjeksiyon 
sistemi/sýralý çok noktadan yakýt 
enjeksiyon sistemi

40 EFI NO. 1 10 A
Çok noktadan yakýt enjeksiyon 
sistemi/sýralý çok noktadan yakýt 
enjeksiyon sistemi

41 H-LP RH HI 10 A Sað uzun farlar

42 H-LP LH HI 10 A Sol uzun farlar

43 H-LP RH LO
10 A*3

Sað kýsa farlar
15 A*4

44 H-LP LH LO
10 A*3

Sol kýsa farlar
15 A*4

Sigorta Amper Devre
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Gösterge panelinin altý (Tip A)

Sigorta Amper Devre

1 TAIL 10 A

Ön konum lambalarý, park lambala-
rý, plaka lambasý, arka sis farý, ön sis 
farý, manüel far seviye anahtarý, çok 
noktadan yakýt enjeksiyonu/sýralý 
çok noktadan yakýt enjeksiyonu, 
gösterge paneli aydýnlatmalarý

2 PANEL 7.5 A

Anahtar aydýnlatmasý, gösterge 
paneli aydýnlatmalarý, torpido 
gözü aydýnlatmasý, direksiyon 
anahtarlarý, ana gövde ECU’su

3 FR DOOR 20 A Otomatik camlar

4 RL DOOR 20 A Otomatik camlar

5 RR DOOR 20 A Otomatik camlar

6 SUNROOF 20 A Elektrikli açýlýr tavan

7 CIG 15 A Çakmak

8 ACC 7.5 A

Dýþ dikiz aynalarý, müzik sistemi, na-
vigasyon sistemi, ana gövde ECU’ 
su, akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemi, 
vites kolu kilit kontrol sistemi

9 MIR HTR 10 A

Dýþ dikiz aynasý buðu çözücü, çok 
noktadan yakýt enjeksiyon sistemi/
sýralý çok noktadan yakýt enjek-
siyon sistemi

10 RR FOG 7.5 A Arka sis farý
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11 IGN 7.5 A

Direksiyon kilit sistemi, SRS hava 
yastýðý sistemi, multi-mod düz 
þanzýman, çok noktadan yakýt 
enjeksiyon sistemi/sýralý çok nok-
tadan yakýt enjeksiyon sistemi, 
akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemi

12 METER 7.5 A Göstergeler ve sayaçlar

13 SEAT HTR 15 A Koltuk ýsýtýcýlarý

14 HTR-IG 10 A
Klima sistemi, arka cam buðu 
çözücüsü, güçlü ýsýtýcý

15 WIPER 25 A
Ön cam silecekleri, yaðmur sen-
sörleri

16 RR WIPER ⎯ Devre yok

17 WASHER 15 A Ön cam yýkayýcýsý

18 ECU-IG NO. 1 10 A

Otomatik far seviye sistemi, ana 
gövde ECU’su, elektrik motorlu 
direksiyon sistemi, elektrikli 
soðutma fanlarý, vites kilit kontrol 
sistemi, yaðmur sensörü kilitle-
meyi önleyici fren sistemi, araç 
denge kontrol sistemi, müzik 
sistemi, navigasyon sistemi, çok 
noktadan yakýt enjeksiyon sistemi/
sýralý çok noktadan yakýt enjek-
siyon sistemi, far yýkayýcýsý, akýllý 
giriþ ve çalýþtýrma sistemi

19 ECU-IG NO. 2 10 A

Geri vites lambalarý, þarj sistemi, 
otomatik kendinden kararan iç 
dikiz aynasý, elektrikli açýlýr tavan, 
arka cam buðu çözücü, klima 
sistemi, elektrik motorlu direksi-
yon sistemi, sinyal lambalarý, 
dörtlü flaþörler, ön yolcu emniyet 
kemeri uyarý ýþýðý

20 OBD 7.5 A Araç üstü arýzacýlýk sistemi

Sigorta Amper Devre
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Gösterge panelinin altý (Tip B)

21 STOP 10 A

Fren lambalarý, arka üst fren lam-
basý, kilitlemeyi önleyici fren sis-
temi, araç denge kontrol sistemi, 
ana gövde ECU’su, çok noktadan 
yakýt enjeksiyon sistemi/sýralý çok 
noktadan yakýt enjeksiyon sistemi, 
multi-mod düz þanzýman

22 DOOR 25 A Merkezi kilit sistemi

23 ACC-B 25 A CIG, ACC

24 4WD ⎯ Devre yok

25 FR FOG 15 A Ön sis farlarý

26 AM1 7.5 A
Çalýþtýrma sistemi, akýllý giriþ ve 
çalýþtýrma sistemi, vites kilit kont-
rol sistemi, ACC, CIG

Sigorta Amper Devre

1 POWER 30 A Otomatik camlar

2 DEF 40 A Arka cam buðu çözücü, MIR HTR

3 PWR SEAT ⎯ Devre yok

Sigorta Amper Devre
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Sigorta deðiþtirildikten sonra

Sigorta deðiþtirilmesine raðmen farlar yanmýyorsa, ampul deðiþimi
gerekebilir. (→S.287)

Deðiþtirilmiþ sigorta tekrar atarsa, aracýnýzý Toyota bayisine kontrol
ettiriniz.

Devrede aþýrý yük varsa

Sigortalar, bütün kablo tertibatý zarar görmeden, atmak için dizayn
edilmiþtir.

DÝKKAT

Sistemin zarar görmesini ve aracýn yanmasýný önlemek için

Aþaðýda belirtilen uyarýlara dikkat ediniz.
Bunlara uyulmamasý aracýnýzda hasara, yangýna veya yaralanmalara
sebep olabilir.

Yanan sigortanýn yerine kesinlikle baþka bir nesne ya da yüksek ampe-
rajlý bir sigorta takmayýnýz.

Her zaman orijinal Toyota sigortasý kullanýnýz.
Kesinlikle sigorta yerine tel kullanmayýnýz.
Büyük hasara, hatta yangýna sebep olabilir.

Sigortada ya da sigorta kutusunda tadilat yapmayýnýz.

UYARI

Sigortalarý deðiþtirmeden önce

En kýsa zamanda aracýnýzdaki elektrik yüklemesinin sebebinin
anlaþýlmasý için aracýnýzý Toyota bayisine götürünüz.
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Aydýnlatma ampulleri

Aþaðýdaki ampulleri kendiniz deðiþtirebilirsiniz. Ampul deðiþim
zorluðu, ampule göre deðiþir. Ampul deðiþiminin zor olduðu durum-
larda Toyota bayisine baþvurmanýzý öneririz.

Diðer ampullerin deðiþimi hakkýnda bilgi edinmek için Toyota bayi-
sine baþvurunuz.

Ampullerin deðiþtirilmesine hazýrlýk

Deðiþtirilecek ampullerin watt deðerini kontrol ediniz.
(→S.366)

Motor bölümü kapaðýný sökünüz.

 →S.244

Ön ampullerin konumlarý

Kýsa farlar
(halojen lamba)

Ön konum lam-
balarý

Ön sis  farý
(bazý modellerde)

Uzun farlar

Ön sinyal lambalarý
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Ampullerin deðiþtirilmesi

Kýsa farlar (halojen ampullü araçlar)

Ampul yuvasýný, saat yönünün
tersine çeviriniz.

Kilit diline bastýrarak soketi
çýkarýnýz.

Arka ampullerin konumlarý:

Arka aydýn-
latma/arka sis
lambasý

Arka sinyal lambasý

Fren/park lambasý
Plaka lambalarý
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Uzun farlar

Ampul yuvasýný, saat yönünün
tersine çeviriniz.

Kilit diline bastýrarak soketi
çýkarýnýz.

Ön sis farý (bazý modellerde)

Çamurluk cývatalarý ve klipsi
sökünüz.
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Çamurluðu çýkarýnýz.

Ampul yuvasýný, saat yönünün
tersine çeviriniz.

Kilit diline bastýrarak soketi
çýkarýnýz.

Ön konum lambalarý

Ampul yuvasýný, saat yönünün
tersine çeviriniz.
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Ampulleri çýkarýnýz.

Ön sinyal lambalarý

Çalýþacak bölgenin tersine direksiyonu çeviriniz. Böylelikle
çalýþacak boþ alan oluþacaktýr.

Çamurluk cývatalarý ve klipsi
sökünüz.

Çamurluðu çýkarýnýz ve ampul
yuvasýný, saat yönünün tersine
çeviriniz.
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Ampulleri çýkarýnýz.

Fren/Park lambalarý ve arka sinyal lambalarý

Bagaj kapaðýný açýnýz ve örtüyü
çýkarýnýz.

Ampul yuvasýný, saat yönünün
tersine çeviriniz.

Fren/park lambalarý

Arka sinyal lambasý

Ampulü çýkarýnýz.

Fren/park lambalarý

Arka sinyal lambasý
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Geri vites lambasý veya arka sis farý

Bagaj kapaðýný açýnýz ve örtüyü
çýkarýnýz.

Ampul yuvasýný, saat yönünün
tersine çeviriniz.

Ampulü çýkarýnýz.
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Plaka lambalarý

Bagaj kapaðýný açýnýz ve bagaj
paneli kapaðý cývatalarýný
çýkarýnýz.

Bagaj paneli kapaðýný hafif
kaldýrýnýz ve ampul yuvasýný
saat yönünün tersine çeviriniz.

Ampulü çýkarýnýz.

Yukarýdakiler dýþýndaki farlar

Aþaðýdaki ampullerden yanmayan olduðunda aracýnýzý Toyota
bayisine götürünüz.

Kýsa farlar (xenon ampuller)

Yan sinyal lambalarý

Üst fren lambasý
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Sol ön far ampulünün ve ön konum far ampulünün deðiþtirilmesi

Ampullere kolayca eriþebilmek için sabitleme klipsini ve hava filtresinin
kanalýnýn üst kýsmýný çýkarýnýz.

Ampulleri deðiþtirdikten sonra sabitleme klipsini ve hava filtresinin
kanalýnýn üst kýsmýný yerine sabitlediðinizden emin olunuz.

Hava filtresinin üst kýsmýný çýkarýnýz.

Klipsin yerine takýlmasý

Lensin iç kýsmýnýn buðulanmasý

Aþaðýdaki durumlar hakkýnda detaylý bilgi almak için Toyota bayisine
baþvurunuz. Lensin iç kýsmýnýn buðulanmasý bir arýza göstergesi deðildir.

Lensin iç kýsmýnda büyük su damlalarýnýn oluþmasý

Farýn içinde su olmasý

Xenon farlar

Xenon farlara uygulanan voltaj yetersiz olduðunda, ampuller yanmaya-
bilir ya da geçici olarak sönebilir. Normal güce ulaþýldýðýnda, xenon farlar
yanacaktýr.

Yerleþtiriniz

Basýnýz
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LED üst fren lambasý

Üst fren lambasý LED’lerden oluþur. LED’lerden biri söndüðünde deðiþim
için aracýnýzý Toyota bayisine götürmenizi tavsiye ederiz.

DÝKKAT

Ampullerin deðiþtirilmesi

Farlarý kapatýnýz. Farlarý kapattýktan sonra, ampulleri deðiþtirmeyiniz.
Ampuller sýcak olacaðýndan yanýklara sebep olabilir.

Çýplak elle ampulün cam kýsmýna dokunmayýnýz. Ampulü yalnýzca plas-
tik ya da metal kýsmýndan tutunuz.
Ampul, çizilirse ya da düþerse, kýrýlabilir ya da patlayabilir.

Ampulleri ve diðer parçalarý tamamen sýkýca yerleþtiriniz. Aksi takdirde,
ýsýsal hasar, yangýn ya da fara su girme durumu olabilir. Bu araca hasar
verebilir, lensin içerisinde buðu oluþmasýna sebep olabilir.

Xenon far ampullerini, soketlerini ya da güç devrelerini çýkarmaya ve
tamir etmeye çalýþmayýnýz. 
Aksi takdirde, ciddi yaralanmalara ya da ölüme sebep olacak elektrik
þoklarý meydana gelebilir.

Xenon farlar

Xenon farlarý (ampuller dahil) deðiþtirmeden önce Toyota bayisine
danýþýnýz.

Farlar açýkken xenon farlarýn, yüksek voltaj soketlerine dokunmayýnýz.
20000 V voltaj ortaya çýkar ve elektrik þok sonucu ciddi yaralanmalar ve
ölüm oluþabilir.

Yangýn çýkmasýný ya da hasar oluþmasýný önlemek için 

Ampullerin tam olarak oturduðundan ve kilitlendiðinden emin olunuz.
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Aracýnýzý çekmek gerekirse

Aracýnýz çekilmeden önce

Aþaðýda belirtilen durumlar aktarma organlarýyla ilgili bir arýzaya
iþaret edebilir. Aracýnýzý çekilmeden önce Toyota bayisine
baþvurunuz.

Motor çalýþýyor ancak araç hareket etmiyorsa.

Araçtan olaðan dýþý sesler geliyorsa.

Eðer aracýnýzýn çekilmesi gerekirse, bu iþlemi Toyota bayisine veya
ticari çekici/kurtarýcý servisleri gibi yeterli uzmanlýða ve donanýma
sahip baþka bir kuruma, çekici kamyon veya taþýyýcý kamyon kulla-
narak yaptýrmanýzý tavsiye ederiz.
Çekme sýrasýnda zincirli emniyet sistemini kullanýnýz ve ilgili trafik
kanunlarýna uyunuz.  
Önden çekilebilmesi için aracýnýzýn arka tekerleklerinin ve akslarýnýn
iyi durumda olmasý gerekmektedir. (→S.302)
Eðer hasarlý iseler bir çeki römorku veya taþýyýcý kamyon kullanýnýz.
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Acil durumlarda araç çekme

Acil bir durumda çekici/kurtarýcý bulamazsanýz, aracýnýzý çeki kulak-
larýna çelik halat ya da zincir baðlayarak kýsa süreliðine çekebilir-
siniz. Bu þekilde çekme sadece sert zeminli yollarda, kýsa süreliðine
ve düþük hýzlarda uygulanmalýdýr.
Direksiyonu çevirmek ve frene basmak için araç içinde bir sürücü
bulunmalýdýr. Tekerlekler, aktarma organlarý, akslar, direksiyon
sistemi ve fren sistemi iyi durumda olmalýdýr.

Çeki kulaklarý

Acil durumlarda araç çekme prosedürü

Park frenini indiriniz.

Vitesi N konumuna alýnýz.

Kontak düðmesini motorun çalýþmadýðý aksesuar (ACC) veya
motorun çalýþtýðý açýk (ON) konumuna alýnýz.

DÝKKAT

Araç çekilirken dikkat edilmesi gerekenler

Aracýn çekilmesi esnasýnda son derece dikkatli olmalýsýnýz. 
Çeki kulaklarýna ve çekme halatýna ya da zincirine aþýrý yük bindirebi-
lecek ani kalkýþlardan ve sert manevralardan kaçýnýnýz.

Aracýnýzýn motoru çalýþmýyorken fren ve hidrolik direksiyon takviyesi de
çalýþmaz, dolayýsýyla direksiyonu çevirme ve frenleme daha zorlaþýr.
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Çeki kulaklarýnýn baðlanmasý

Düz uçlu tornavida kullanarak
kapaklarý çýkarýnýz. 

Boyaya zarar vermemek için
þekilde gösterildiði gibi tor-
navida ve gövde arasýna bir bez
parçasý koyunuz.

Çeki kulaðýný deliðe sokunuz ve
bir miktar sýkýnýz.

UYARI

Aktarma organlarýnýn hasar görmesini önlemek için
(multi-mod düz þanzýmanlý araçlar)

Ön tekerlekler yerde iken aracýnýzý asla arkadan çekmeyiniz. Bu durum,
þanzýmanýn ciddi þekilde zarar görmesine sebep olabilir.

Araç çeki römorku kullanmadan çekilirse
(düz þanzýmanlý araçlar)

Kontak anahtarý OFF konumunda olmamalýdýr.
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Bijon anahtarýný kullanarak çeki
kulaðýný sýkýnýz.

Çeki kulaðýnýn yeri

→S.322

DÝKKAT

Çeki kulaklarýný araca baðlarken

Çeki kulaklarýnýn düzgün þekilde baðlandýðýndan emin olunuz.
Düzgün baðlanmamýþ çeki kulaðý çekme esnasýnda gevþeyebilir. Bu
durum, ciddi þekilde yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.
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Aský tipi kamyon ile araç çekme

Çekici kamyon ile aracý önden çekme

Park frenini indiriniz.

UYARI

Araç gövdesinin hasar görmesini önlemek için

Aský tipi kamyon ile ne önden, ne de arkadan aracýnýzý çekmeyiniz, aksi
halde araç gövdesi hasar görebilir.

UYARI

Aracýnýzýn hasar görmesini önlemek için

Aracýnýzý kaldýrýrken, aracýn diðer ucunun yerden yüksekliðinin, çekme için
uygun olduðuna emin olunuz. Yeterli yükseklik saðlanamazsa aracýnýz
çekme esnasýnda zarar görebilir.
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Çekici kamyon ile aracý arkadan çekme

Ön tekerleklerin altýna çekme
römorku konulmasýný öneririz.

Multi-mod düz þanzýmanlý
araçlar: Çekme römorku kullan-
mýyorsanýz, kontak düðmesini
açýk (ON) konumuna ve vitesi N
(boþ) konumuna alýnýz.

Düz þanzýmanlý araçlar: Çekme
römorku kullanmýyorsanýz, kon-
tak düðmesini aksesuar (ACC)
konumuna ve vitesi N (boþ) ko-
numuna alýnýz.

Taþýyýcý kamyon ile aracý çekme

Aracýnýzýn hareket etmesini
engellemek için zincir veya
kablo kullanýlýyorsa, resimde
siyahla gösterilen açýlarýn 45°
olmasý gerekmektedir.

Aracýnýzý aþýrý sýký baðlamayýnýz.
Aksi takdirde aracýnýz zarar
görebilir.

UYARI

Araç çeki römorku kullanmadan çekilirse.

Kontak anahtarý OFF konumunda olmamalýdýr.
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Bir arýza olduðunu düþünüyorsanýz

Aþaðýdaki belirtilenlerden herhangi birini farketmeniz, aracýnýza ayar
veya tamir gerektiði anlamýna gelmektedir. En kýsa sürede Toyota
bayisine baþvurunuz.

Görünür belirtiler

Aracýnýzýn altýndan sývý kaçaklarý
(Klimadan damlayan yoðuþmuþ su normaldir.)

Patlak görünümlü lastikler veya düzgün olmayan lastik
aþýnmasý

Soðutma sývýsý sýcaklýk göstergesinin sürekli normalin üze-
rinde olmasý

Duyulur belirtiler

Egzoz sesinde deðiþiklik olmasý

Dönüþlerde lastiklerden aþýrý ses gelmesi

Süspansiyon sisteminden gelen anormal sesler

Motordan vuruntu sesi gelmesi

Operasyonel belirtiler

Motorunuzun teklemesi, yýðýlmasý veya gürültülü çalýþmasý

Fark edilebilir derecede güç kaybý

Frenleme esnasýnda aracýn bir tarafa çekmesi

Düz bir yolda aracýn bir tarafa çekmesi

Frenleme etkinliðinde azalma, yumuþak pedal, tabana çok
yakýn pedal
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Yakýt kesme sistemi (sadece benzinli motorlarda))

Sistem devreye girdikten sonra motoru çalýþtýrmak için aþaðýdaki tali-
matlarý uygulayýnýz.

Kontak düðmesini aksesuar (ACC) veya kapalý (OFF) konu-
muna getiriniz.

Motoru yeniden çalýþtýrýnýz

UYARI

Motoru çalýþtýrmadan önce

Aracýnýzýn üzerinde bulunduðu zemini inceleyiniz.
Zemin üzerinde yakýt sýzýntýsý tespit ederseniz, yakýt sistemi hasar
görmüþtür ve onarým gerekmektedir. Motoru çalýþtýrmayýnýz.

Kaza sonrasý hava yastýðýnýn patlamasý ya da motorun durmasý ha-
linde yakýt sýzýntý riskini en aza indirmek için yakýt kesme sistemi
motora yakýt beslemeyi durdurur.
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Uyarý ýþýðý yanýyorsa veya sesli uyarý geliyorsa...

Aracýnýzý hemen durdurunuz. Sürüþe devam edilmesi tehlikeli olabilir.

Aþaðýdaki uyarý fren sisteminde arýza olduðunu gösterir. Aracýnýzý
hemen güvenli bir yerde durdurunuz ve Toyota bayisini arayýnýz.

*:Çekili park freni sesli uyarýsý (→S.318)

Uyarý ýþýðý Uyarý ýþýðý/Ayrýntýlar

Fren sistemi uyarý ýþýðý (sesli uyarý)*
•Fren hidroliðinde azalma
•Frenleme sisteminde arýza

Park freni indirilmediðinde de bu uyarý ýþýðý yanar. Park 
freni tamamen indirildikten sonra uyarý ýþýðý sönüyorsa, 
sistem düzgün çalýþýyordur.

Herhangi bir uyarý ýþýðý yanýyorsa ya da yanýp sönüyorsa, sakin bir
þekilde aþaðýda belirtilen talimatlarý uygulayýnýz. Eðer herhangi bir
uyarý ýþýðý bir süre yandýktan ya da yanýp söndükten sonra söndüyse,
bu durum sistemde bir arýza olduðunu göstermez.
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Aracýnýzý hemen durdurunuz.

Aþaðýdaki uyarý ýþýklarý, aracýnýzda meydana gelen ve bir kazaya
yol açabilecek hasar durumlarýný gösterir. Aracýnýzý hemen
güvenli bir yerde durdurunuz ve Toyota bayisini arayýnýz.

Aþaðýdaki uyarý ýþýklarý, aracýnýzda meydana gelen ve bir kazaya
yol açabilecek hasar durumlarýný gösterir. Aracýnýzý hemen gü-
venli bir yerde durdurunuz ve arýzayý gidermek üzere belirtilen
iþlemleri gerçekleþtiriniz.

Aracýnýzý hemen güvenli bir yerde durdurunuz ve arýzayý gider-
mek üzere belirtilen iþlemleri gerçekleþtiriniz.

Uyarý ýþýðý Uyarý ýþýðý/Ayrýntýlar

Akü þarj durumu uyarý ýþýðý
Aracýn akü þarj sisteminde arýza olduðunu gösterir.

Düþük motor yað basýncý uyarý ýþýðý (Optitron gösterge 
paneli bulunmayan araçlar)

Motor yað basýncýnýn çok düþtüðünü gösterir.

Uyarý ýþýðý Uyarý ýþýðý/Ayrýntýlar Düzeltme prosedürü

(yanýyorsa)

Multi-mod düz þanzýman 
uyarý ýþýðý (multi-mod düz 
þanzýman bulunan araçlar)
Multi-mod düz þanzýman 
sisteminde arýza olduðunu 
gösterir. 

Sistemi Toyota bayisine 
kontrol ettiriniz.

Multi-mod düz þanzýman 
uyarý ýþýðý (sesli uyarý) bazý 
modellerde)
Multi-mod düz þanzýman 
sisteminde arýza olduðunu 
ve aþýrý yüke baðlý olarak 
debriyajýn ýsýndýðýný gös-
terir. 

Aracýnýzý yol kenarýna çeki-
niz ve vitesi N konumuna 
alýnýz. Debriyajýn soðumasý 
için yaklaþýk 15 dakika bek-
leyiniz. Sistemi Toyota ba-
yisine kontrol ettiriniz.
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Uyarý ýþýðý Uyarý ýþýðý/Ayrýntýlar Düzeltme prosedürü

(yanýp sönü-
yorsa)

Isýnmýþ debriyaj uyarý ýþýðý 
(multi-mod düz þanzýman 
bulunan araçlar) (sesli 
uyarý)
Debriyajýn ýsýndýðýný belirtir, 
ancak multi-mod düz 
þanzýman sisteminde bir 
arýza olduðunu göstermez.

Aracýnýzý yol kenarýna 
çekiniz ve vitesi N konu-
muna alýnýz. Debriyajýn 
soðumasý için yaklaþýk 15 
dakika bekleyiniz.

Debriyajýn aþýrý ýsýnmasýný önlemek için

Sürüþ esnasýnda aþaðýda belirtilen uyarýlara dikkat ediniz.

Aracýnýzý düþük hýzlarda yokuþ yukarý sürmeyiniz.

Aracýnýzý yokuþ yukarý ardarda hareket ettirip durdurmayýnýz.

Aracýnýzý eðimde tutmak için gaz pedalýný veya kalkýþ destek sistemini
kullanmayýnýz.
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Aracýnýzý hemen muayene ettiriniz

Aþaðýdaki uyarý ýþýklarýnýn yanma sebeplerinin araþtýrýlmamasý
sistemin anormal çalýþmasýna ve bir kazaya yol açabilir. Aracýnýzý
hemen Toyota bayisine kontrol ettiriniz.

Uyarý ýþýðý Uyarý ýþýðý/Ayrýntýlar

Motor arýzasý uyarý ýþýðý
Aþaðýda belirtilen sistemlerde arýza olabileceðini gösterir:
•Elektronik motor kontrol sistemi;
•Elektronik gaz kelebeði kontrol sistemi;
•Elektronik multi-mod düz þanzýman kontrol sistemi.

SRS hava yastýðý uyarý ýþýðý
Aþaðýda belirtilen sistemlerde arýza olabileceðini gösterir:
•SRS hava yastýðý sistemi;
•Aktif gergili emniyet kemeri sistemi.

ABS uyarý ýþýðý
Aþaðýda belirtilen sistemlerde arýza olabileceðini gösterir:
•ABS;
•Fren destek sistemi (VSC sistemine sahip araçlar).

Araç denge kontrol sistemi uyarý ýþýðý (optitron gösterge 
paneli bulunmayan araçlar) (bazý modellerde) VSC veya 
TRC sisteminde arýza olduðunu gösterir.

Elektrik motorlu direksiyon sistemi uyarý ýþýðý
Elektrik motorlu direksiyon sisteminde (EPS) arýza 
olduðunu gösterir.

Otomatik far seviyesi ayarý uyarý ýþýðý (bazý araçlarda)
Otomatik far seviyesi ayarý sisteminde arýza olduðunu 
gösterir.

Yakýt filtresi uyarý ýþýðý (dizel motor)
Yakýt filtresinde biriken suyun belirlenen seviyeye 
ulaþtýðýný gösterir.
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Düzeltme prosedürlerini uygulayýn.

Arýzayý gidermek üzere belirtilen iþlemleri gerçekleþtirdikten sonra
uyarý ýþýðýnýn söndüðünü kontrol ediniz.

Uyarý ýþýðý Uyarý ýþýðý/Ayrýntýlar Düzeltme prosedürü

Açýk kapý uyarý ýþýðý 
(Optitron gösterge paneli 
bulunmayan araçlar) (sesli 
uyarý)*1

Kapýnýn veya bagaj 
kapaðýnýn tam olarak 
kapanmadýðýný gösterir.

Kapýlarýn ve bagaj 
kapaðýnýn tam olarak 
kapatýldýðýný kontrol ediniz.

Düþük yakýt seviyesi uyarý 
ýþýðý (Optitron gösterge 
paneli bulunan araçlar) 
(bazý araçlarda)

Depoda kalan yakýt mik-
tarýnýn 8,3 L veya daha az 
olduðunu gösterir.

Aracýnýza yakýt doldurun.

Düþük yakýt seviyesi uyarý 
ýþýðý (Optitron gösterge 
paneli bulunmayan 
araçlar) (bazý araçlarda)

Depoda kalan yakýt mik-
tarýnýn 8,3 L veya daha az 
olduðunu gösterir.

Aracýnýza yakýt doldurun.

(gösterge 
panelinde)

Sürücü emniyet kemeri 
uyarý ýþýðý (sesli uyarý)*2

Sürücüyu emniyet kemeri 
takmadýðý hususunda 
uyarýr.

Emniyet kemerini 
baðlayýnýz.

(orta panelde)

Ön yolcu emniyet kemeri 
uyarý ýþýðý (sesli uyarý)*2

Ön yolcuyu emniyet 
kemeri takmadýðý husu-
sunda uyarýr.

Emniyet kemerini 
baðlayýnýz.
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Düþük motor yaðý seviyesi 
uyarý ýþýðý (Optitron 
gösterge paneli bulun-
mayan araçlar (dizel 
motor)

Motor yaðý seviyesinin 
düþtüðünü gösterir.

Motor yaðý seviyesini kon-
trol ediniz ve gerekiyorsa 
ilave ediniz.

(Yanýp
sönüyorsa)

Motor yaðý deðiþtirme 
uyarý ýþýðý (Optitron 
gösterge paneli bulun-
mayan araçlar) (dizel 
motor)

Motor yaðýnýn deðiþim 
periyodunun geldiðini 
gösterir.
Motor yaðý deðiþtikten 
yaklaþýk 35000 km sonra 
yanýp sönmeye baþlar. 
(sistem sýfýrlanmadýðý 
takdirde bu uyarý düzgün 
þekilde çalýþmayacaktýr.)

Motor yaðýný kontrol ediniz 
ve gerekiyorsa deðiþtiriniz. 
Motor yaðý deðiþtirildikten 
sonra, sistem sýfýrlanmalý-
dýr.
(→S.250)

(Yanýyorsa)

Motor yaðý  deðiþtirme 
uyarý ýþýðý (Optitron 
gösterge paneli bulun-
mayan araçlar() (dizel 
motor)

Motor yaðýnýn deðiþmesi 
gerektiðini gösterir.
Motor yaðý deðiþtikten (ve 
sistem sýfýrlandýktan) yak-
laþýk 40000 km sonra 
yanar.

Motor yaðý ve yað filtresi 
kontrolünü ve deðiþimini 
Toyota bayisine yaptýrýnýz. 
Motor yaðý deðiþtirildikten 
sonra, sistem sýfýrlan-
malýdýr
(→S.250)

Uyarý ýþýðý Uyarý ýþýðý/Ayrýntýlar Düzeltme prosedürü
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*1:Açýk kapý sesli uyarýsý: (→S.318)
*2:Sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri sesli uyarýsý:

Sürücünün veya ön yolcunun emniyet kemeri takýlý deðilse, sesli uyarý
devreye girer. Araç 20 km/saat hýza ulaþtýktan sonra sesli uyarý devreye
girer ve 30 saniye boyunca çalar. Eðer emniyet kemeri hala takýlmamýþsa,
sesli uyarý farklý bir tonda 90 saniye daha çalacaktýr.

Düzeltme prosedürlerini uygulayýnýz. (Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip
araçlar)

Arýzayý gidermek üzere belirtilen iþlemleri gerçekleþtirdikten sonra
uyarý ýþýðýnýn söndüðünü kontrol ediniz.

Ana uyarý ýþýðý  (Optitron 
gösterge paneli bulunan 
araçlar)

Sesli uyarý ve yanýp 
sönen uyarý ýþýðý, ana 
uyarý sisteminin bir arýza 
tespit ettiðini gösterir.

→S.314

Dahili 
sesli 
uyarý

Harici 
sesli uyarý

Uyarý ýþýðý Uyarý ýþýðý/Ayrýntýlar
Düzeltme 
prosedürü

1 defa ⎯

(8 saniye 
boyunca 
yanar)

Akýllý giriþ ve 
çalýþtýrma sistemi 
uyarý ýþýðý (Optitron 
gösterge paneli 
bulunmayan araçlar) 
(bazý araçlarda)
Motoru çalýþtýrmayý 
denediðinizde elekt-
ronik anahtarýn mev- 
cut olmadýðýný göste- 
rir.

Elektronik 
anahtarý uygun 
yere getiriniz.

Uyarý ýþýðý Uyarý ýþýðý/Ayrýntýlar Düzeltme prosedürü
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1 defa 3 defa

Akýllý giriþ ve
çalýþtýrma sistemi
uyarý ýþýðý (Optitron
gösterge paneli
bulunmayan araçlar)
(bazý araçlarda)
Kontak düðmesi kapa-
lý (OFF) dýþýnda her-
hangi bir konumdaysa 
ve elektronik anahtar 
kapsama alaný 
dýþýndaysa, sürücü 
kapýsý haricinde her-
hangi bir kapýnýn 
açýldýðýný veya kapatýl-
dýðýný gösterir.

Elektronik 
anahtarý uygun 
yere getiriniz.

Ön yolcu tespit sensörü ve emniyet kemeri uyarý ýþýðý

Ön yolcu koltuðuna bagaj konulmasý durumunda, ön yolcu tespit sen-
sörü koltukta yolcu oturmamasýna raðmen uyarý ýþýðýnýn yanýp sön-
mesine sebep olabilir.

Koltuða yastýk konulmasý durumunda, sensör yolcuyu tespit edemeye-
bilir. Bu durumda uyarý ýþýðý düzgün çalýþmayabilir.

UYARI

Yakýt filtresi uyarý ýþýðý yanarsa

Bu uyarý ýþýðý yanarken aracýnýzý sürmeyiniz. Yakýt filtresinde su birikmiþ
halde aracýn kullanýlmaya devam edilmesi, yakýt enjeksiyon pompasýnýn
hasar görmesine sebep olacaktýr.

Dahili 
sesli 
uyarý

Harici 
sesli uyarý

Uyarý ýþýðý Uyarý ýþýðý/Ayrýntýlar
Düzeltme 
prosedürü
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Uyarý mesajý görünüyorsa (Optitron gösterge 
paneline sahip araçlar) 

Aracýnýzý hemen durdurunuz. Sürüþe devam edilmesi tehlikeli olabilir.

Aþaðýdaki uyarý fren sisteminde arýza olduðunu gösterir. Aracýnýzý
hemen güvenli bir yerde durdurunuz ve Toyota bayisini  arayýnýz.

Uyarý mesajý Ayrýntýlar

 

Aþaðýda belirtilen sistemlerde arýza olabileceðini 
gösterir:
•Düþük fren hidroliði seviyesi.
•Fren sistemi.

Ayrýca sesli uyarý devreye girer.

Araç bilgi ekranýnda uyarý mesajý ortaya çýktýðýnda sakin bir þekilde
aþaðýda belirtilen talimatlarý uygulayýnýz:

Ana uyarý ýþýðý

Araç bilgi ekranýnda uyarý
mesajý bulunduðunu göster-
mek için ana uyarý ýþýðý da
yanar veya yanýp söner.

Araç bilgi ekraný

Belirtilen talimatlarý uyguladýktan sonra herhangi bir uyarý ýþýðý
tekrar yanarsa, Toyota bayisine baþvurunuz.
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Aracýnýzý hemen durdurunuz.

Aþaðýdaki uyarý ýþýklarý, aracýnýzda meydana gelen ve bir kazaya yol
açabilecek hasar durumlarýný gösterir. Aracýnýzý hemen güvenli bir
yerde durdurunuz ve Toyota bayisini arayýnýz.

Uyarý mesajý Ayrýntýlar

 

Motor yaðý basýncýnýn olaðan dýþý bir seviyede 
olduðunu gösterir.

Ayrýca sesli uyarý devreye girer.
Motor yaðý basýncý çok düþtüðünde uyarý ýþýðý 
yanabilir.

 

Aracýn akü þarj sisteminde arýza olduðunu gös-
terir.

Ayrýca sesli uyarý devreye girer.
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Aracýnýzý hemen muayene ettiriniz.

Aþaðýdaki uyarý ýþýklarýnýn yanma sebeplerinin araþtýrýlmamasý
sistemin anormal çalýþmasýna ve bir kazaya yol açabilir. Aracýnýzý
hemen Toyota bayisine kontrol ettiriniz.

Uyarý mesajý Ayrýntýlar

 

(Akýllý giriþ ve çalýþ-
týrma sistemine sahip 

araçlar)

Direksiyon kilitleme sisteminde arýza olduðunu 
gösterir.

Ayrýca sesli uyarý devreye girer.

 

Aþaðýda belirtilen sistemlerde arýza olabileceðini 
gösterir:
•SRS hava yastýðý sistemi;
•Aktif gergili emniyet kemeri sistemi.

Ayrýca sesli uyarý devreye girer.

 

Aþaðýda belirtilen sistemlerde arýza olabileceðini 
gösterir:
•Elektronik motor kontrol sistemi;
•Elektronik gaz kelebeði kontrol sistemi.

Ayrýca sesli uyarý devreye girer.

 

Aþaðýda belirtilen sistemlerde arýza olabileceðini 
gösterir:
•ABS;
•Fren destek sistemi (VSC sistemine sahip araçlar)

Ayrýca sesli uyarý devreye girer.
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VSC ve TRC sisteminde arýza olduðunu gösterir 
(bazý araçlarda).

Ayrýca sesli uyarý devreye girer.

 

Elektrik motorlu direksiyon sisteminde (EPS) 
arýza olduðunu gösterir.

Ayrýca sesli uyarý devreye girer.

Uyarý mesajý Ayrýntýlar
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Düzeltme prosedürlerini uygulayýn.

Sesli uyarý devreye girer ve araç bilgi ekranýnda uyarý mesajý ortaya
çýkar. Arýzayý gidermek üzere belirtilen iþlemleri gerçekleþtirdikten
sonra uyarý ýþýðýnýn söndüðünü kontrol ediniz.

Uyarý mesaji Ayrýntýlar Düzeltme prosedürü

 

Bir veya daha fazla 
kapýnýn tam olarak 
kapanmadýðýný gös-
terir.

Sistem hangi kapýla-
rýn tam olarak kapan-
madýðýný gösterir. 
Araç 5 km/saat hýza 
ulaþtýktan sonra sesli 
uyarý devreye girerek, 
bir veya daha fazla 
kapýnýn tam olarak 
kapanmadýðý uyarýsýný 
yapar.

Tüm yan kapýlarýn 
kapatýldýðýndan emin 
olunuz.

 

Bagaj kapaðýnýn tam 
olarak kapanmadýðýný 
gösterir.

Araç 5 km/saat hýza 
ulaþtýktan sonra sesli 
uyarý devreye girerek, 
bagaj kapaðýnýn tam 
olarak kapanmadýðý 
uyarýsýný yapar.

Bagaj kapaðýný 
kapatýnýz.

 

Araç 5 km/saat hýza 
ulaþtýktan sonra park 
freninin çekili olduðu 
uyarýsýný yapar.

Park frenini indiriniz.
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Depoda kalan yakýt 
miktarýnýn 8.3 L veya 
daha az olduðunu gös-
terir.

Aracýnýza yakýt doldu-
runuz.

 

Motor yaðý seviyesinin 
düþtüðünü gösterir.

Motor yaðý seviyesini 
kontrol ediniz ve 
gerekiyorsa ilave edi-
niz.

 

(dizel motor)

Motor yaðýnýn deðiþim 
periyodunun 
yaklaþtýðýný gösterir.

Ayrýca sesli uyarý 
devreye girer.

Motor yaðýný kontrol 
ediniz ve gerekiyorsa 
deðiþtiriniz. Motor yaðý 
deðiþtirildikten sonra 
sistem sýfýrlanmalýdýr. 
(→S.250)

Motor yaðý deðiþtikten 
yaklaþýk 35000 km 
sonra yanar. (Sistem 
sýfýrlanmadýðý takdirde 
bu uyarý düzgün 
þekilde çalýþmaya-
caktýr.)

 

(dizel motor)

Motor yaðýnýn 
deðiþmesi gerektiðini 
gösterir.

Ayrýca sesli uyarý 
devreye girer.

Motor yaðý ve yað fil-
tresi kontrolünü ve 
deðiþimini Toyota bay-
isine  yaptýrýnýz. Motor 
yaðý deðiþtirildikten 
sonra, sistem sýfýrlan-
malýdýr. (→S.250)

Motor yaðý deðiþtikten   
(ve yað bakým bilgisi 
sýfýrlandýktan sonra) 
yaklaþýk 40000 km 
sonra yanar.

Uyarý mesaji Ayrýntýlar Düzeltme prosedürü



3

5-2.Acil bir durumda yapýlmasý gerekenler
20

Düzeltme prosedürlerini uygulayýnýz (Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip
araçlar)

Arýzayý gidermek üzere belirtilen iþlemleri gerçekleþtirdikten sonra
uyarý ýþýðýnýn söndüðünü kontrol ediniz.

Dahili 
sesli 
uyarý

Harici 
sesli uyarý

Uyarý meajý Ayrýntýlar
Düzeltme 
prosedürü

1 defa ⎯ (8 saniye boyunca 
yanar)

 

Motoru çalýþtýr-
mayý denediði- 
nizde elektro-
nik anahtarýn 
mevcut olma-
dýðýný gösterir.

Elektronik 
anahtarý uygun 
yere getiriniz.

1 defa 3  defa

 

Kontak düðme-
si kapalý (OFF)
dýþýnda herhan-
gi bir konum
daysa ve elekt-
ronik anahtar
kapsama alaný
dýþýndaysa,
sürücü kapýsý
haricinde her-
hangi bir kapý-
nýn açýldýðýný
veya kapatýl-
dýðýný gösterir.

Elektronik 
anahtarý uygun 
yere getiriniz.

1 defa ⎯

 

Anahtar pilinin 
azaldýðýný gös-
terir.

Pili deðiþtiriniz. 
(→S.271)
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1 defa ⎯

(multi-mod düz 
þanzýmanlý araçlarda)

Bir kapýnýn açýl-
dýðýný veya 
kapatýldýðýný ve 
kontak düðme-
si kapalý (OFF) 
konumunday-
ken iki defa 
aksesuar (ACC) 
konumuna geti-
rildiðini gös-
terir.

Fren pedalýna 
basýlý haldey-
ken kontak 
düðmesine 
basýnýz.

1 defa ⎯

(düz þanzýmanlý 
araçarda)

Bir kapýnýn açýl-
dýðýný veya 
kapatýldýðýný ve 
kontak düðme-
si kapalý (OFF) 
konumunday-
ken iki defa 
aksesuar (ACC) 
konumuna geti-
rildiðini gös-
terir.

Debriyaj 
pedalýna basýlý 
haldeyken kon-
tak düðmesine 
basýnýz.

1 defa ⎯

 

Kontak düðme-
sine basýldýktan 
sonra 3 saniye 
içerisinde 
direksiyon kili-
dinin çözülme-
diðini gösterir.

Fren pedalýna 
basýlý haldey-
ken ve direksi-
yon simidini 
çevirerek kon-
tak düðmesine 
basýnýz.

Dahili 
sesli 
uyarý

Harici 
sesli uyarý

Uyarý meajý Ayrýntýlar
Düzeltme 
prosedürü
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Lastiðiniz patladýðýnda

Patlak lastiði çýkarýnýz ve yerine yedek lastiði takýnýz.

Aracýnýzý krikoyla yükseltmeden önce

Aracýnýzý sert ve düz bir zeminde durdurunuz.

Park frenini çekiniz.

Vites kolunu M, E ya da R (multi-mod düz þanzýman) konu-
muna ve R (düz þanzýman) konumuna getiriniz.

Motoru durdurunuz.

Dörtlü flaþörü yakýnýz.

Yedek lastik, kriko ve takýmlarýn yerleri

Küçük yedek lastik bulunan araçlar

Bagaj taban 
döþemesi

Yedek
lastik

Kriko

Kriko kolu
Bijon 

anahtarý

Çeki kulaðý
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Krikonun yerinden çýkarýlmasý

Yardýmcý bölmeyi çýkarýnýz.

Gevþetme

Sýkma

Küçük yedek lastik bulunmayan araçlar

Takým çantasý 
(içerisinde kriko 
kolu, bijon anah-
tarý ve çeki kulaðý 
bulunmaktadýr)

Bagaj taban 
döþemesi

Yedek
lastik

Kriko
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Yedek lastiðin çýkarýlmasý

Bagaj taban döþemesini
çýkarýnýz.

Yedek lastiði sabitleyen orta
cývatayý çýkarýnýz.



5

5

5-2.Acil bir durumda yapýlmasý gerekenler
A

rýza d
urum

und
a

32

Patlak lastiðin deðiþtirilmesi

Takoz kullanýnýz.

Çelik jantlý araçlarda, bijon
anahtarýyla jant kapaðýný
çýkarýnýz.

Jant kapaðýna zarar vermemek
için þekilde gösterildiði gibi bijon
anahtarý ve jant kapaðý arasýna
bir bez parçasý koyunuz.

Patlak lastik Takozun 
konumu

Ön

Sol 
taraf

Sað arka 
lastiðin 
arkasýna

Sað 
taraf

Sol arka 
lastiðin 
arkasýna

Arka

Sol 
taraf

Sað ön 
lastiðin 
önüne

Sað 
taraf

Sol ön 
lastiðin 
önüne
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Bijon somunlarýný gevþetiniz (1
tur).

“A” ile gösterilen kriko mafsalýný,
krikonun çentikli bölümü kriko
yuvasýna temas edene kadar el
ile çeviriniz.

Lastiðin zeminle temasý
kesilene kadar aracý kaldýrýnýz.

Tüm bijon somunlarýný ve
lastiði çýkarýnýz.

Jant yüzeyinde çizik oluþumunu
engellemek amacýyla, lastiði
zemine jant yüzeyi yukarý baka-
cak þekilde koyunuz.
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Lastiðin baðlanmasý

Temas yüzeylerindeki pislikleri
ve diðer yabancý maddeleri
temizleyiniz.

Temas yüzeylerinde yabancý
maddelerin kalmasý durumun-
da, araç hareket halindeyken
bijon somunlarý gevþeyebilir ve
lastik yerinden çýkabilir.

Lastiði yerleþtiriniz ve tüm bijonlarý ayný seviyede elle
sýkýnýz.

Çelik jantlý lastiði, çelik jantlý küçük yedek lastikle deðiþtirirken

Somunlarý, konik taraflarý
poryaya hafifçe temas edene
kadar sýkýnýz.

Konik taraf

Porya
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Alüminyum jantlý lastiði, küçük yedek lastikle deðiþtirirken

Somunlarý, konik taraflarý
poryaya hafifçe temas edene
kadar sýkýnýz.

Alüminyum jantlý lastiði, alüminyum jantlý lastikle deðiþtirirken

Bijon somunlarýný, somunlarýn
oturma yüzeyi poryaya temas
edene kadar sýkýnýz.

Aracý indiriniz.

Konik taraf

Porya

Porya

Oturma 
yüzeyi
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Þekilde gösterilen sýrayla her
somunu 2 veya 3 defada sýkýnýz.

Sýkma torku:
103 N•m (10.5 kgf•m, 76 ft•lbf)

Çelik jantlý araçlarda, jant
kapaðýný yerine takýnýz.

Jant kapaðýndaki boþluðu,
sibobun üzerine gelecek
biçimde ayarlayýnýz.

Patlak lastik, kriko ve diðer takýmlarý yerlerine yerleþtiriniz.

Küçük yedek lastik

Küçük yedek lastik, lastik yanaðýnda bulunan “TEMPORARY USE
ONLY” (sadece kýsa süreli kullaným) ifadesinden anlaþýlabilir.
Küçük yedek lastiði sadece acil durumlarda kýsa süreli olarak kul-
lanýnýz.

Küçük yedek lastiðin hava basýncýný kontrol ediniz. (→S.365)

Kar veya buzla kaplý bir yolda lastiðiniz patlarsa

Küçük yedek lastiði arka lastik olarak kullanýnýz. Aþaðýda belirtilen talimat-
larý uygulayýnýz ve ön lastiklere zincir takýnýz.

Arka lastiklerden birini küçük yedek lastikle deðiþtiriniz.

Patlak ön lastiðin yerine çýkardýðýnýz arka lastiði takýnýz.

Ön lastiklere zincir takýnýz.
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DÝKKAT

Yedek lastiði kullanýrken

Yedek lastiði en kýsa sürede standart bir lastikle deðiþtiriniz.

Keskin dönüþlerden ve ani ivmelenme, yavaþlama ve frenlerden
sakýnýnýz.

Krikonun kullanýlmasý

Krikonun yanlýþ kullanýmý sonucu aracýn krikodan kayarak düþmesi ciddi
yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.

Krikoyu, lastik deðiþtirme veya zincir takma ve sökme dýþýnda herhangi
bir amaçla kullanmayýnýz.

Lastik deðiþtirirken sadece aracýnýzla birlikte verilen krikoyu kullanýnýz.
Bu krikoyu baþka araçlarda kullanmayýnýz ve aracýnýzýn lastiklerini
deðiþtirirken diðer  krikolarý kullanmayýnýz.

Krikonun, kriko yuvasýna düzgün yerleþtiðini her zaman kontrol ediniz.

Vücudunuzun herhangi bir parçasýný kriko ile kaldýrýlan aracýn altýna sok-
mayýnýz.

Aracýnýz kriko ile kaldýrýlmýþken motoru çalýþtýrmayýnýz.

Aracýn içinde birisi varken aracýnýzý kaldýrmayýnýz.

Aracý kaldýrýrken krikonun altýna ya da üzerine hiçbirþey koymayýnýz.

Aracýnýzý, lastik deðiþtirmek için gereken yükseklikten fazla
kaldýrmayýnýz.

Aracýn altýna girmeniz gerekiyorsa kriko desteði kullanýnýz.

Aracý indirirken araç üzerinde veya yakýnýnda çalýþanlarýn yaralanma-
masýna dikkat ediniz.
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DÝKKAT

Patlak lastiðin deðiþtirilmesi

Yaralanma riskini azaltmak için aþaðýda belirtilen uyarýlara dikkat ediniz.

Cývata ve bijon somunlarýnda asla yað ve gres kullanmayýnýz.
Yað ve gres, bir kazayla sonuçlanacak þekilde bijon somunlarýnýn
gevþemesine sebep olabilir.
Cývata ve bijon somunlarýndaki yað ve gresi temizleyiniz.

Tekerlekler deðiþtirildikten sonra bijon somunlarýnýn en kýsa sürede  103
N•m (10.5 kgf•m, 76 ft•lbf) torkla sýkýlmasýný saðlayýnýz.
Belirtilen uyarýlarýn dikkate alýnmamasý, somunlarýn gevþemesine ve
tekerleðin yerinden çýkmasýna sebep olabilir. Bu durum, ciddi yaralan-
malarla veya ölümle sonuçlanacak bir kazaya yol açabilir.

Küçük yedek lastiði kullanýrken

Küçük yedek lastiðin aracýnýz için özel olarak tasarlandýðýný unutmayýnýz.
Küçük yedek lastiðinizi baþka bir araçta kullanmayýnýz.

Ayný anda iki küçük yedek lastik kullanmayýnýz.

Küçük yedek lastiði en kýsa sürede standart bir lastikle deðiþtiriniz.

Keskin dönüþlerden ve ani ivmelenme, yavaþlama ve frenlerden
sakýnýnýz.

Küçük yedek lastik kullanýmýnda hýz sýnýrý

Küçük yedek lastik takýlý halde aracýnýzý 80 km/saat’den daha hýzlý sürmeyi-
niz.

Küçük yedek lastik yüksek hýzlarda kullaným için tasarlanmamýþtýr.
Belirtilen uyarýnýn dikkate alýnmamasý kazaya yol açabilir.
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UYARI

Patlak bir lastikle aracýnýzý sürmeyiniz.

Patlak bir lastikle sürüþe devam etmeyiniz.
Aracýnýzý kýsa bir mesafe sürmek dahi, jant ve lastikte onarýmý olanaksýz
hasara sebep olabilir.

Küçük yedek lastik takýlý halde aracýnýzý tümseklerden geçirirken dikkatli
olunuz. 

Aracýnýz küçük yedek lastik takýlý haldeyken standart lastik takýlý duruma
göre daha alçak olur. Aracýnýzý düzgün olmayan zeminlerde kullanýrken
dikkatli olunuz.

Aracýnýzý küçük yedek lastik ve zincirle kullanýrken

Küçük yedek lastiðe zincir takmayýnýz.
Zincir araç gövdesine hasar verebilir ve sürüþ performansýný olumsuz
etkileyebilir.
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Eðer motorunuz çalýþmýyorsa

Çalýþtýrma talimatlarýna uymanýza (→S. 95, 99) ya da direksiyon kili-
dini açmanýza raðmen (→S. 97, 100), motor hala çalýþmýyorsa aþaðýda
belirtilen hususlarý teyid ediniz.

Marþ motoru normal çalýþmasýna raðmen aracýnýzýn motoru
çalýþmýyorsa.

Problemin kaynaðý aþaðýda belirtilenlerden birisi olabilir.

Yakýt deposunda yeterli miktarda yakýt bulunmayabilir.
Benzinli motor: Aracýnýza yakýt doldurunuz.
Dizel motor: (→S.346)

Aracýnýzýn motoru boðulmuþ olabilir (benzinli motor)
Çalýþtýrma talimatlarýna uygun þekilde aracýnýzý tekrar
çalýþtýrmayý deneyiniz. (→S.95, 99)

Motor blokaj sisteminde (immobilizer) bir arýza olabilir. 
(→S.47)

Marþ motoru yavaþ dönüyorsa, tavan lambalarý ve farlar
zayýf yanýyorsa veya korna çalmýyor ya da kýsýk sesle
çalýyorsa.

Problemin kaynaðý aþaðýda belirtilenlerden birisi olabilir.

Akü boþalmýþ olabilir. (→S.339)

Akü kutup baðlantýlarý gevþemiþ ya da paslanmýþ olabilir.

Marþ motoru dönmüyorsa (akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine
sahip araçlar)

Açýk devre ya da sigorta gibi elektriksel bir nedenle marþ
sistemi çalýþmýyor olabilir. Buna raðmen, bazý durumlarda
aracýnýzýn motorunu geçici olarak çalýþtýrmak mümkün olabilir. 
(→S.95)
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Acil durum çalýþtýrma fonksiyonu (akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine
sahip araçlar)

Kontak düðmesi çalýþmasýna raðmen aracýnýzýn motoru çalýþmýyor-
sa, motoru geçici olarak çalýþtýrmak için aþaðýda belirtilen talimat-
larý uygulayýnýz.

Park frenini çekiniz.

Vitesi N konumuna alýnýz.

Kontak düðmesini aksesuar (ACC) konumuna getiriniz.

Fren pedalýna sýkýca basarak kontak düðmesini 15 saniye
kadar basýlý tutunuz.

Yukarýda belirtilen adýmlarý uyguladýðýnýzda motoru çalýþtýrabilseniz
bile sistem arýzalý olabilir. Aracýnýzý Toyota bayisine kontrol ettiriniz.

Marþ motoru dönmüyorsa, tavan lambalarý ve farlar
yanmýyorsa veya korna çalmýyorsa.

Problemin kaynaðý aþaðýda belirtilenlerden birisi olabilir.

Akü kutup baðlantýlarýndan teki ya da ikisi birden ayrýlmýþ
olabilir.

Akü boþalmýþ olabilir. (→S.339)

Direksiyon kilit sisteminde bir arýza olabilir (akýllý giriþ ve
çalýþtýrma sistemine sahip araçlar).

Eðer sorunu gideremiyorsanýz veya tamir talimatlarýný bilmiyor-
sanýz, Toyota bayisine baþvurunuz.
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Vites kolu deðiþmiyorsa (multi-mod düz 
þanzýmanlý araçlar)

Fren pedalýna bastýðýnýz halde vites kolu deðiþmiyorsa, vites kolu ki-
litleme sisteminde bir sorun olabilir (Bu sistem, vites kolunun  kazara
hareketini engelleme amaçlýdýr). Aracýnýzý hemen Toyota bayisine
kontrol ettiriniz.
Vites kolunun deðiþtirilmesini saðlamak için acil durum müdahalesi
olarak aþaðýda belirtilen talimatlarý uygulayýnýz.

Park frenini çekiniz.

Motoru çalýþtýrýnýz.

Fren pedalýna basýnýz.

Düz tornavida veya benzeri
bir alet kullanarak vites kolu
kilit açma (SHIFT LOCK)
düðmesine basýnýz.

Düðmeye basýlýyken vites
kolu deðiþtirilebilir.



3

5-2. Acil bir durumda yapýlmasý gerekenler
36

Anahtarlarýnýzý kaybederseniz

Eðer anahtarýnýzý kaybederseniz, Toyota bayisi diðer anahtarý kulla-
narak size yeni bir anahtar yapabilir.
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Elektronik anahtarýnýzýn pili biterse (akýllý giriþ 
ve çalýþtýrma sistemine sahip araçlar)

Kapýlarýn kilitlenmesi, kapý kilitlerinin açýlmasý ve bagaj kapaðýnýn
açýlmasý

Kapýlar

Tüm kapýlarý kilitler

Tüm kapý kilitlerini açar

Bagaj kapaðý

Açmak için mekanik anahtarý
saat yönünde çeviriniz.

Elektronik anahtarýn pili biterse, mekanik anahtar kullanýlarak kapýlar
açýlabilir. Talimatlara uygun þekilde motor çalýþtýrýlabilir.
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Motorun çalýþtýrýlmasý

Multi-mod düz þanzýmanlý araçlar: Vitesi N konumuna alýnýz
ve fren pedalýna basýnýz.
Düz þanzýmanlý araçlar: Debriyaj pedalýna basýnýz.

Elektronik anahtarý kontak
düðmesine azami 10 mm
mesafede tutunuz. Anahtarýn
üzerinde düðme bulunan taraf
kontak düðmesine bakmayacak
þekilde tutulmalýdýr.

Bu iþlem esnasýnda herhangi bir
kapý açýlýr veya kapatýlýrsa, çalýþ-
týrma fonksiyonunun pili biten
anahtarý tespit edemediðini
belirten bir alarm çalar.

Multi-mod düz þanzýmanlý araçlar: Sesli uyarý çalýþtýktan
sonra 5 saniye içerisinde fren pedalýný basýlý tutarak kontak
düðmesine basýnýz.
Düz þanzýmanlý araçlar: Sesli uyarý çalýþtýktan sonra 5 saniye
içerisinde debriyaj pedalýný basýlý tutarak kontak düðmesine
basýnýz.

Motorun hala çalýþmamasý halinde Toyota bayisine  baþvurunuz.

Anahtar pilinin deðiþtirilmesi

Bu iþlem geçici müdahale olduðu için elektronik anahtar pilinin hemen
deðiþtirilmesi tavsiye edilir. (→S.271)
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Akü boþaldýðýnda

Aracýnýzýn aküsü boþaldýðýnda motoru çalýþtýrmak için aþaðýda
belirtilen iþlemler uygulanabilir.
Yardým için “Toyota 24 Saat Yardým”ý veya Toyota bayisini arayýnýz.

Bir set takviye kablosuyla, 12 voltluk aküyle çalýþan bir baþka
araçtan yararlanarak Toyota’nýzý çalýþtýrmak için aþaðýda belirtilen
adýmlarý izleyiniz.

1ZR-FE ve 1AD-FTV motorlu araçlarda, akü kapaðýný
çýkarýnýz. (→S.244)

Takviye kablolarýnýn baðlanmasý 

Gerekiyorsa takviye aküsünün havalandýrma kapaklarýný
çýkarýnýz. Takviye aküsü deliklerinin üzerini bir bezle örtünüz.
(Böylece patlama tehlikesi, yaralanma ve yanýk riski azala-
caktýr.)

Aracýnýzýn aküsünün pozitif (+) kutup baþý

Diðer araç aküsünün pozitif (+) kutup baþý

Diðer araç aküsünün negatif (-) kutup baþý

Takviye kablosunu þasilemek için aracýnýza resimde gösteril-
diði gibi baðlayýnýz.
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Akünün boþalmasýnýn önlenmesi

Motoru durdurduðunuzda müzik sistemini kapatýnýz ve farlarý
söndürünüz.

Yoðun trafik gibi aracýnýzý uzun süreli olarak düþük hýzlarda kullanýyor-
sanýz, çalýþmakta olan gereksiz elektrikli parçalarý kapatýnýz.

Diðer aracý çalýþtýrýnýz. Aracýn motor devrini hafifçe
arttýrýnýz ve Toyota’nýzýn aküsünün þarj olmasý için
gereken yaklaþýk 5 dakika süresince bu motor devrini
koruyunuz.

Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemine sahip araçlar—Kontak
düðmesi kapalý (OFF) konumundayken herhangi bir
kapýyý açýnýz ve kapatýnýz.

Diðer araç çalýþmaya devam ederken Toyota’nýzýn kontak
düðmesini açýk (ON) konumuna getiriniz ve sonra
aracýnýzýn motorunu çalýþtýrýnýz.

Aracýnýzýn motoru çalýþtýktan sonra takviye kablolarýný
baðladýðýnýzýn tersi sýrasýyla çýkarýnýz.

Motor çalýþtýktan sonra en kýsa sürede aracýnýzý Toyota bayisine
kontrol ettiriniz.
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DÝKKAT

Akü kaynaklý yangýnlarýn ve patlamalarýn önlenmesi

Aküden sýzan yanýcý gazlarýn kazara tutuþmasýný önlemek için aþaðýdaki
uyarýlarý dikkate alýnýz.

Takviye kablosunun doðru kutup baþýna baðlandýðýndan veya baðlan-
masý gereken kutup baþý dýþýnda herhangi bir kýsýmla temas halinde
olmadýðýndan emin olunuz.

Takviye kablolarýnýn “+” ve “-” kutuplarla temas etmesine izin vermeyi-
niz.

Akü yakýnýnda açýk alev bulundurmayýnýz, sigara içmeyiniz, kibrit ya da
çakmak yakmayýnýz.

Akü ile ilgili uyarýlar

Aküde zehirli ve tahriþ edici asitli elektrolit bulunurken içerisindeki
plakalar kurþun ve kurþun bileþikleri barýndýrmaktadýr. Aküyle çalýþýrken
aþaðýda belirtilen uyarýlara dikkat ediniz.

Aküyle çalýþýrken her zaman güvenlik gözlüðü takýnýz ve akü sývýsýnýn
(asit) deriyle, kýyafetlerle veya araç gövdesiyle temas etmemesine
dikkat ediniz.

Akünün üzerine eðilmeyiniz.

Akü sývýsýnýn ciltle veya gözle temas etmesi durumunda, etkilenen
bölgeyi hemen bol suyla yýkayýnýz ve týbbi müdahale yaptýrýnýz. 
Týbbi müdahale yapýlana kadar etkilenen bölgeye ýslak sünger ya da bez
uygulayýnýz.

Batarya desteðine, kutup baþlarýna ya da diðer akü parçalarýna temas
ederseniz her zaman ellerinizi yýkayýnýz.

Çocuklarý aküden uzak tutunuz.
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UYARI

Aracýnýzýn hasar görmesini önlemek için

Aracýnýzý iterek ya da çekerek çalýþtýrmayýnýz. Bu durumda katalitik kon-
vertör aþýrý ýsýnabilir ve yangýna sebep olabilir.

Takviye kablolarýyla çalýþýrken

Takviye kablolarýný baðlarken ya da sökerken, soðutma faný ve triger kayýþý
gibi hareketli parçalara dolanmamasýna dikkat ediniz.
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Soðutma sývýsý sýcaklýðý aþýrý artarsa

Motor aþýrý ýsýnýrsa

Aracýnýzý güvenli bir yerde durdurunuz ve klima sistemini
kapatýnýz.

Motor kaputunun altýndan duman gelip gelmediðini göz-
leyiniz.

Duman görürseniz: 
Motoru durdurunuz ve dikkatlice motor kaputunu
kaldýrýnýz.

Duman görmezseniz: 
Motoru çalýþýr halde býrakýnýz ve dikkatlice motor kapu-
tunu kaldýrýnýz.

Motor bölümü kapaðýný sökünüz. (→S. 244)

Soðutma fanýnýn çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol ediniz.

Fan çalýþýyorsa: 
Gösterge panelinde görülen motor sýcaklýðý düþmeye
baþlayana kadar bekleyiniz ve sonra motoru durdu-
runuz.

Fan çalýþmýyorsa: 
Motoru durdurunuz ve Toyota bayisini arayýnýz.

Motor yeterince soðuduktan
sonra soðutma sývýsý sevi-
yesini ve radyatör peteðinde
kaçak olup olmadýðýný kontrol
ediniz.
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Aþýrý ýsýnma

Aþaðýda belirtilen durumlardan herhangi birisi aracýnýzda aþýrý ýsýnmanýn
belirtisi olabilir.

Motor soðutma sývýsý göstergesi kýrmýzý bölgeye geçerse veya
aracýnýzda güç kaybý hissederseniz.

Motor kaputunun altýndan duman geliyorsa

DÝKKAT

Motor kaputunu açýp motor bölmesini incelerken ortaya çýkabilecek
kaza veya yaralanmalarý önlemek için

Aracýnýzýn motoru çalýþýrken, ellerinizi ve giyeceklerinizi hareketli fan ve
kayýþlardan uzak tutunuz.

Motor ve radyatör sýcakken, soðutma sývýsý depo kapaðýný gevþetme-
yiniz.
Basýnç altýndaki sýcak su ve buharýn fýþkýrmasý sonucu ciddi þekilde
yaralanabilirsiniz.

Gerekiyorsa motor soðutma
sývýsýna ekleme yapýnýz.

Motor soðutma sývýsý yoksa
acil durumlarda su eklenebilir.
(→S.361)

Aracýnýzý en kýsa sürede en yakýn Toyota bayisine götürünüz.
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UYARI

Motor soðutma sývýsý eklerken

Soðutma sývýsý eklemeden önce motorun soðumasýný bekleyiniz.
Soðutma sývýsýný yavaþça ekleyiniz. Sýcak motora soðuk soðutma sývýsý
eklenmesi motorun zarar görmesine sebep olabilir.
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Yakýtýn bitmesi nedeniyle motorunuz 
çalýþmýyorsa (sadece dizel motorlarda)

UYARI

Motoru yeniden çalýþtýrýrken

Aracýnýza yakýt doldurmadan ve el pompasýný çalýþtýrmadan marþa bas-
mayýnýz. Aksi takdirde motor ve yakýt sistemi hasar görebilir.

Bir defada 30 saniyeden daha uzun süreli olarak marþa basmayýnýz. Aksi
takdirde marþ motoru ve elektrik kablolarý aþýrý ýsýnabilir. (Akýllý giriþ ve
çalýþtýrma sistemine sahip olmayan araçlar)

Yakýtýn bitmesi nedeniyle motorunuz çalýþmýyorsa:

Aracýnýza yakýt doldurunuz.

Yakýt sisteminin havasýný
almak için sertleþene kadar el
pompasýna basýnýz.

Motoru çalýþtýrýnýz. (→S.95, 99)
Belirtilen adýmlarý uygulamanýza raðmen motor hala
çalýþmýyorsa, 10 saniye kadar bekledikten sonra 2. ve 3.
adýmlarý yeniden deneyiniz. Motor hala çalýþmýyorsa, Toyota
bayisine  baþvurunuz.

Motor marþ aldýktan sonra düzgün çalýþana kadar gaz pedalýna
hafifçe basýnýz.
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Eðer aracýnýz saplanýrsa

Çeki kancasý

Aracýnýzýn çamura veya kara saplanmasý ya da lastiklerin patinaj yap-
masý durumunda aþaðýda belirtilen talimatlarý uygulayýnýz.

Motoru durdurunuz. Park frenini çekiniz ve vitesi N konu-
muna alýnýz.

Saplanmýþ haldeki lastiðin etrafýndaki çamur, kar veya
kumu temizleyiniz.

Çekiþi saðlamak için lastiklerin altýna tahta veya taþ gibi
malzemeler yerleþtiriniz.

Motoru yeniden çalýþtýrýnýz.

Vites kolunu E, M ya da R (multi-mod düz þanzýman) ko-
numuna veya 1 ya da R (düz þanzýman) konumuna geti-
riniz. Aracý kurtarmak için gaz pedalýna dikkatlice basýnýz.
TRC ve/veya VSC sebebiyle aracýnýzý kurtaramýyorsanýz, bu
sistemleri devre dýþý býrakýnýz. (→S.151)

Saplanan ve hareket edemeyen aracý-
nýzýn çeki kancasý yardýmýyla baþka bir
araç tarafýndan çekilmesini saðlayabilir-
siniz. 
Aracýnýz baþka bir aracý çekecek þekilde
tasarlanmamýþtýr.
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DÝKKAT

Saplanan aracý kurtarýrken

Saðlandýðý yerden çýkarmak için aracýnýzý iler geri sallamadan önce
çevresinin boþ olduðundan emin olunuz. Aksi takdirde aracýnýzýn,
yakýnýnda bulunan diðer araçlara, nesenelere veya kiþilere çarpmasýna
sebep olabilirsiniz. Ayrýca aracýnýz saplandýðý yerden kurtulduðu anda
aniden ileriye ya da geriye doðru fýrlayabilir. Fazlasýyla dikkat gösteriniz.

Vites deðiþtirirken

Multi-mod düz þanzýmana sahip araçlarda, gaz pedalýna basýlýyken vites
kolu konumunu deðiþtirmemeye dikkat ediniz.
Bu durum, beklenmedik ani hýzlanmalara neden olabilir ve ciddi
yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilir.

UYARI

Þanzýmanýn ve diðer parçalarýn hasar görmesini önlemek için

Motorun devrinin yükselmesini ve tekerleklerin patinaj yapmasýný önle-
yiniz.

Belirtilen talimatlarý uygulamanýza raðmen araç saplandýðý yerden
çýkamýyorsa, aracýnýzýn çekilmesi gerekebilir.
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Bakým bilgileri

Boyutlar ve aðýrlýklar

Aracýn boyu 4540 mm 

Aracýn geniþliði 1760 mm 

Aracýn yüksekliði*1 1470 mm 

Dingil mesafesi 2600 mm 

Ýz mesafesi

Ön
1535 mm *2

1525 mm *3

Arka
1535 mm *2

1520 mm *3

Aracýn brüt aðýrlýðý

4ZZ-FE motor
1735 kg 
1ZR-FE motor
1760 kg 
1ND-TV motor
1780 kg 
1AD-FTV motor
1890 kg 

Ýzin verilen azami 
dingil aðýrlýklarý

Ön 1100 kg 

Arka 890 kg 

Çeki demiri yükü

4ZZ-FE, 1ZR-FE ve 1ND-TV motorlar
55 kg 
1AD-FTV motor
60 kg
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*1:Yüksüz araç
*2:195/65R15 lastikler
*3:205/55R16 lastikler

Römork kapasitesi

Fren do-
nanýmlý

4ZZ-FE ve 1ND-TV motorlar
1000 kg
1ZR-FE motor
Multi-mod düz þanzýmanlý araçlar: 
1200 kg 
Düz þanzýmanlý araçlar:
1300 kg
1AD-FTV motor
1300 kg 

Fren do-
nanýmsýz

450 kg 
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Aracýn tanýmlanmasý

Araç þasi numarasý

Araç þasi numarasý (VIN) aracýnýzýn yasal kimliðidir. Bu, Toyota’nýzýn
temel kimlik numarasýdýr. Aracýnýzýn resmi kayýtlarýnda kullanýlýr.

Bu numara sað ön koltuðun
altýnda bulunmaktadýr. 

Saðdan direksiyonlu araçlarda
ayrýca gösterge panelinin sol
üst kýsmýnda bulunmaktadýr.

Bu numara ayrýca sol orta direk
üzerindeki isim plakasýnda da
yer almaktadýr.
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Motor numarasý

Motor numarasý gösterildiði gibi motor bloðuna basýlmýþtýr.

4ZZ-FE motor

1ZR-FE motor

1ND-TV motor
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1AD-FTV motor
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Motor

Benzinli motor

Model 4ZZ-FE, 1ZR-FE

Tip 4-silindirli sýra tip, 4-zamanlý, benzinli 

Çap ve strok

4ZZ-FE motor
79 × 71.3 mm 
1ZR-FE motor
80.5 × 78.5 mm 

Silindir hacmi

4ZZ-FE motor
1398 cm3 
1ZR-FE motor
1598 cm3

Supap boþluðu (motor 
soðukken)

4ZZ-FE motor
Emme: 0.15 ⎯ 0.25 mm
Egzoz: 0.25 ⎯ 0.35 mm

1ZR-FE motor
Otomatik ayarlama

Tahrik kayýþý gerginliði

4ZZ-FE motor
Otomatik ayarlama

1ZR-FE motor
8.0 ⎯ 10.0 mm*

*: Tahrik kayýþýna baþ parmakla bastýrarak uygu-
lanan yaklaþýk 98 N (10 kgf) kuvvet (kul-
lanýlmýþ kayýþ)

Alternatör

Su pompasý

Klima 
kompresörü

Krankmili
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Dizel motor

Model 1ND-TV, 1AD-FTV

Tip 4-silindirli, sýra tip, 4-zamanlý, dizel ( turboþarjlý)

Çap ve strok

1ND-TV motor
73 × 81.5 mm
1AD-FTV motor
86 × 86 mm 

Silindir hacmi

1ND-TV motor
1364 cm3 
1AD-FTV motor
1998 cm3

Supap boþluðu (motor 
soðukken)

1ND-TV motor
Emme: 0.11 ⎯ 0.17 mm 
Egzoz: 0.14 ⎯ 0.20 mm 

1AD-FTV motor
Otomatik ayarlama

Tahrik kayýþý gerginlið

1ND-TV motor
7.0 ⎯ 8.5 mm*

*:  Tahrik kayýþýna baþ parmakla bastýrarak uygu-
lanan yaklaþýk 98 N (10 kgf) kuvvet (kul-
lanýlmýþ kayýþ)

1AD-FTV motor
Otomatik ayarlama

Alternatör

Su pompasý

Klima
kompresörü

Krankmili
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Yakýt

Benzinli motor

Dizel motor

*: Model kodu, aracýnýzýn isim plakasýnda belirtilmektedir. (→S.352)

Yakýt tipi Sadece kurþunsuz benzin

Oktan numarasý 95 ve üzeri

Yakýt deposu kapasite-
si (Referans)

55 L 

Yakýt tipi

1ND-TV motor
350 ppm ya da daha düþük kükürt içeren 
dizel yakýtý

1AD-FTV motor

ADE150L-AEFNYW ve ADE150R-
AEFNYW modelleri*
500 ppm ya da daha düþük kükürt 
içeren dizel yakýtý

ADE150L-AEFNXW modeli*
50 ppm ya da daha düþük kükürt içeren 
dizel yakýtý

Setan numarasý 48 veya üzeri

Yakýt deposu kapasitesi
(Referans)

55 L 
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Yaðlama sistemi

Yað kapasitesi (Referans) 
(boþaltma-doldurma)

Filtreli

Filtresiz

4ZZ-FE motor
4.2 L 
1ZR-FE motor
4.2 L
1ND-TV motor
4.3 L 
1AD-FTV motor
6.3 L 

4ZZ-FE motor
4.0 L 
1ZR-FE motor
3.9 L 
1ND-TV motor
3.8 L 
1AD-FTV motor
5.9 L 

Yað sýnýfý
Benzinli motor 20W-50 ve 15W-40:

API sýnýfý SL veya SM çok sýnýflý motor yaðý
4ZZ-FE motor
10W-30 ve  5W-30:
API sýnýfý SL “Energy-Conserving”, SM 
“Energy-Conserving” veya ILSAC çok 
sýnýflý motor yaðý
1ZR-FE motor
10W-30, 5W-30, 5W-20 ve 0W-20:
API sýnýfý SL “Energy-Conserving”, SM 
“Energy-Conserving” veya ILSAC çok 
sýnýflý motor yaðý
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Dizel motor
1ND-TV motor

1AD-FTV motor

ACEA B1, API CF-4 veya CF
(API CE veya CD de kullanabilirsiniz.)

ADE150L-AEFNYW, ve ADE150R-AEFNYW 
modelleri*1

ACEA B1, API CF-4 veya CF
(API CE veya CD de kullanabilirsiniz.)
ADE150L-AEFNXW modeli*1

ACEA C2 
(ACEA C2 temin edilemediðinde, ACEA B1 
de kullanabilirsiniz.)

Önerilen yað viskozitesi

Aþaðýda belirtilen yað sýnýf ve viskoziteleri için 
onaylý “Toyota Orijinal Motor Yaðý” veya 
eþdeðerini kullanýnýz.

4ZZ-FE, 1ND-TV ve 1AD-FTV motorlu 
araçlar (ADE150L-AEFNYW ve ADE150R-
AEFNYW modelleri*1) 

1ZR-FE motorlu araçlar

Bir sonraki yað deðiþimi önce-
si önerilen sýcaklýk aralýðý

Tercih edilen

Bir sonraki yað deðiþimi önce-
si önerilen sýcaklýk aralýðý

Tercih edilen
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*1: Model kodu, aracýnýzýn isim plakasýnda belirtilmektedir. (→S.352)

*2: En uygun yakýt verimliliði seviyelerini 5W-30 yað saðlamaktadýr.

*3: En uygun yakýt verimliliði seviyelerini 0W-20 yað saðlamaktadýr.

Yað viskozitesi

Yað viskozite sýnýflamasýndaki 5W bölümü, yaðýn soðukta çalýþma
özelliðini gösterir. W harfinden önceki rakam ne kadar küçük
olursa, soðuk hava þartlarýnda motoru çalýþtýrmanýz o kadar kolay
olacaktýr.

Yað viskozite sýnýflamasýndaki 30 bölümü, yaðýn çalýþma þart-
larýndaki viskozitesini gösterir. Yüksek hýzlarda veya aþýrý yük
altýnda çalýþma durumlarýnda yüksek viskoziteli yað kullanýmý daha
uygun olabilir.

Önerilen yað viskozitesi

1AD-FTV motorlu araçlar (ADE150L-
AEFNXW modeli*1)

UYARI

1AD-FTV motorlu araçlar [ADE150L-AEFNXW modeli*] için motor yaðý 

ACEA C2 (veya B1) ’den farklý motor yaðý kullanýmý katalitik konvertöre
zarar verebilir.

*: Model kodu, aracýnýzýn isim plakasýnda belirtilmektedir. (→S.352)

 Dýþ hava sýcaklýðý
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Soðutma sistemi

Kapasite 
(Referans)

4ZZ-FE motor 6.0 L

1ZR-FE motor 5.6 L 

1ND-TV motor

Güçlü ýsýtýcý bulunan
5.8 L 
Güçlü ýsýtýcý bulunmayan
5.4 L 

1AD-FTV motor

Güçlü ýsýtýcý bulunan
7.8 L 
Güçlü ýsýtýcý bulunmayan
7.4 L 

Soðutma sývýsý tipi

Aþaðýda belirtilenlerden birini kul-
lanýnýz.

•“Toyota Super Long Life Coolant”  
(Toyota Uzun Ömürlü Soðutma Sývýsý)

•Benzeri uzun ömürlü melez organik 
asit teknolojisine sahip yüksek kaliteli 
etilen glikol esaslý silikat aminant, 
nitrat ve bor içermeyen soðutma sývýsý

Sadece su kullanmayýnýz.
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Ateþleme sistemi (sadece benzinli motor)

Elektrik sistemi

Buji

4ZZ-FE Motor
Ürün

Boþluk

DENSO K16R-U11
BOSCH FR8KCU

DENSO 1.1 mm
BOSCH 1.0 mm

1ZR-FE Motor
Ürün

Boþluk

DENSO SC20HR11

1.1 mm 

UYARI

Ýridyum uçlu bujiler (sadece 1ZR-FE motor)

Sadece iridyum uçlu buji kullanýnýz. Motor ayarý esnasýnda boþluk ayarý
yapmayýnýz.

Akü

  20°C’deki özgül aðýrlýk
1.250 ⎯ 1.290 Tam þarjlý
1.160 ⎯ 1.200 Yarý þarjlý
1.060 ⎯ 1.100 Boþalmýþ

Þarj deðerleri

Hýzlý þarj
Yavaþ þarj

15 A max.
5 A max.
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Düz þanzýman

Debriyaj

Diþli yaðý kapasitesi
(Referans)

1AD-FTV motor: 
2.3 L 
Diðerleri: 
1.9 L 

Diþli yaðý tipi
TOYOTA Orijinal düz þanzýman diþli yaðý   
LV API GL-4 (Toyota Genuine Manual 
Transmission Gear Oil LV API GL-4)

Önerilen diþli yaðý viskozitesi SAE 75W

UYARI

Düz þanzýman diþli yaðý

“TOYOTA Orijinal düz þanzýman diþli yaðý LV API GL-4 SAE 75W” dýþýnda
diþli yaðý kullanýmý rölantide ses ve yakýt tüketiminde artýþa sebep olabilir.

Pedal boþluðu 5 ⎯ 15 mm 

Hidrolik tipi
SAE J1703 ya da FMVSS No.116 DOT 3  ya 
da SAE J1704 or FMVSS No.116 DOT 4
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Frenler

*1:Motor çalýþýr durumdayken pedala 294 N (30 kgf) kuvvetle basýldýðýndaki
pedal boþluðu

*2:Park freni kolunun 200 N’luk (20.4 kgf) kuvvetle çekildiðindeki hareketi

Direksiyon

Pedal boþluðu *1

Benzinli motor
Soldan direksiyonlu ve VSC’li araç
Soldan direksiyonlu ve VSC’siz araç
Saðdan direksiyonlu ve VSC’li araç
Saðdan direksiyonlu ve VSC’siz araç
Dizel motor
Soldan direksiyonlu araç
Saðdan direksiyonlu araç

90 mm Min.
85 mm  Min.
69 mm  Min.
64 mm  Min.

85 mm  Min.
65 mm  Min.

Pedal boþluðu 1 ⎯ 6 mm 

Park freni kolu hareketi *2 6 ⎯ 9 klik

Hidrolik tipi
SAE J1703 ya da FMVSS No.116 DOT 3 ya 
da SAE J1704 ya da FMVSS No.116 DOT 4

Boþluk 30 mm’den az 



5

6-1.Teknik özellikler

6

T
eknik Ö

zellikler
36

Lastikler ve jantlar

*: 4 yolcu ve tam yüklü ya da 5 yolcu ve tam yüklü

Lastik boyutu
195/65R15 91H, 205/55R16 91V, 
T125/70D17 98M

1AD-FTV motor

Lastik hava basýncý (öner-
ilen soðuk lastik hava 
basýncý)*

Araç hýzý
Ön lastikler 
kPa (kgf/cm2 
veya bar, psi)

Arka lastikler 
kPa (kgf/cm2 
veya bar, psi)

160 km/
saat üzeri 

270 (2.7, 40) 250 (2.5, 36)

160 km/
saat ve altý

240 (2.4, 35) 220 (2.2, 32)

Diðerleri

Lastik hava basýncý (öner-
ilen soðuk lastik hava 
basýncý)*

Araç hýzý
Ön lastikler 
kPa (kgf/cm2 
veya bar, psi)

Arka lastikler 
kPa (kgf/cm2 
veya bar, psi)

160 km/
saat üzeri

250 (2.5, 36) 250 (2.5, 36)

160 km/
saat ve altý

220 (2.2, 32) 220 (2.2, 32)

Lastik hava basýncý (küçük 
yedek lastik)*

420 kPa (4.2 kgf/cm2 veya bar, 60 psi)

Jant boyutu 15 × 6 J, 16 × 6.5 J, 17 × 4T (küçük yedek)

Bijon somunu torku 103 N•m (10.5 kgf•m, 76 ft•lbf)

Römork çekerken

Önerilen lastik hava basýncýna 20.0 kPa (0.2 kgf/cm2 veya bar, 3 psi) ilave
ediniz ve aracýnýzý 100 km/saat’in altýnda hýzlarda kullanýnýz.
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Aydýnlatma ampulleri

A:HB4 halojen ampul                       B:D4R Xenon ampul
C:HB3 halojen ampul                       D:H11 halojen ampul
E:Kama yuvalý ampul (beyaz)          F:Kama yuvalý ampul  (amber)
G:Tek uçlu ampul (beyaz):              H:Çift uçlu ampul

Aydýnlatma ampulleri W Tip

Dýþ

Farlar
Kýsa farlar (halojen ampuller)
Kýsa farlar (xenon ampuller)
Uzun farlar

51
35
60

A
B
C

Ön sis lambalarý 55 D

Ön konum lambalarý 5 E

Ön sinyal lambalarý 21 F

Yan sinyal lambalarý 5 F

Fren/park lambalarý 21/5 E

Arka sinyal lambalarý 21 G

Geri vites lambasý 16 E

Arka sis lambasý 21 E

Plaka lambalarý 5 E

Ýç

Makyaj lambalarý 8 E

Tavan lambalarý 8 H

Okuma lambasý 8 E

Bagaj lambasý 3.8 E
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Yakýt bilgisi

*:Model kodu, aracýnýzýn isim plakasýnda belirtilmektedir.
(→S.352)

4ZZ-FE, 1ZR-FE motor

Yalnýzca kurþunsuz benzin kul-
lanýnýz.
Yüksek motor performansý için 
oktan sayýsý 95 ya da üzeri olan 
kurþunsuz benzin kullanýnýz.

1ND-TV motor
350 ppm ya da daha düþük kükürt 
içeren, setan sayýsý 48 ya da üzeri 
olan dizel yakýtý kullanýnýz.

1AD-FTV motor

ADE150L-AEFNYW ve ADE150R-
AEFNYW modelleri*
500 ppm ya da daha düþük 
kükürt içeren, setan sayýsý 48 ya 
da üzeri olan dizel yakýtý kullaný-
nýz.

ADE150L-AEFNXW modeli*
50 ppm ya da daha düþük kükürt 
içeren, setan sayýsý 48 ya da üzeri 
olan dizel yakýtý kullanýnýz.
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Kurþunsuz benzin için depo doldurma deliði

Yanlýþ yakýt dolumunu engellemek için, depo doldurma deliði sadece
kurþunsuz benzin pompasýnýn aðzýna uyacak þekilde tasarlanmýþtýr.

Toyota’nýzla yabancý ülkelerde seyahat etmeyi planlýyorsanýz

Düþük kükürt içeren dizel yakýtý bulunmayabilir. Yakýt bulunup bulun-
madýðýný lütfen Toyota bayisine danýþýnýz.

Motorunuz vuruntu yaparsa

Toyota bayisine danýþýnýz.

Hýzlanma sýrasýnda ve rampa çýkarken kýsa süreli hafif bir vuruntu du-
yabilirsiniz. Bu endiþe edilecek bir durum deðildir.

UYARI

Benzin kalitesiyle ilgili uyarý

Kurþunlu benzin kullanmayýnýz.
Kurþunlu benzin kullanýlmasý, üç yollu katalitik konvertörün verimini kay-
betmesine ve emisyon kontrol sisteminin düzgün çalýþmamasýna sebep
olacaktýr.

Dizel yakýtý kalitesiyle ilgili uyarý

1ND-TV motor
350 ppm’den daha yüksek kükürt içeren dizel yakýtý kullanmayýnýz.

1AD-FTV motor (ADE150L-AEFNYW ve ADE150R-AEFNYW model-
leri*)
500 ppm’den daha yüksek kükürt içeren dizel yakýtý kullanmayýnýz.

1AD-FTV motor (ADE150L-AEFNXW modeli*)
50 ppm’den daha yüksek kükürt içeren dizel yakýtý kullanmayýnýz.

Yüksek kükürt içeren dizel yakýtý kullanýmý motora zarar verebilir.

*: Model kodu, aracýnýzýn isim plakasýnda belirtilmektedir. (→S.352)
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Kiþiselleþtirilebilen donanýmlar

Sistem Fonksiyon Fabrika ayarý
Kiþiselleþtirme 

ayarý

Akýllý giriþ ve 
çalýþtýrma 
sistemi 
(→S.4)

Akýllý giriþ ve çalýþtýrma 
sistemi

ON OFF

Çalýþma sinyali 
(Dörtlü flaþör) 

ON OFF

Uzaktan 
kumanda 
(→S.17)

Uzaktan kumanda ON OFF

Uzaktan kumandayla ki-
litlerin açýlmasýndan 
sonra herhangi bir 
kapýnýn açýlmamasý ha-
linde otomatik kapý kilit-
leme (bazý modellerde)

30 saniye

60 saniye

120 saniye

Çalýþma sinyali (Dörtlü 
flaþör) (bazý modellerde)

ON OFF

Kapý kilit sesli uyarýsý 
(akýllý giriþ ve 
çalýþtýrma sistemine 
sahip araçlar)

ON OFF

Bagaj kapaðý kilit açma 
fonksiyonunu çalýþtýr-
ma (Akýllý giriþ ve çalýþ-
týrma sistemine sahip 
araçlar)

ON OFF

Toyotanýzda tercihlerinize baðlý olarak kiþiselleþtirilebilen elektronik
donanýmlar bulunmaktadýr. Özel ekipman gerektiren kiþiselleþ-
tirmeler, Toyota bayisi tarafýndan yapýlabilir.

Kiþiselleþtirilen fonksiyonlarla birlikte bazý fonksiyon ayarlarý da
deðiþebilir. Toyota bayisini arayýnýz.
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Uzaktan 
kumanda 
(→S.17)

Bagaj kapaðý kilit açma 
fonksiyonu (Akýllý giriþ 
ve çalýþtýrma sistemi-
ne sahip araçlar)

Basýlý halde 
tutma

2 kere basma

1 kere kýsaca 
basma

Otomatik 
yanan far 
sistemi 
(→S.135)

Sensör hassasiyeti Seviye 3
Seviye 1 ile  5 

arasý

Aydýnlatma
(→S.209)

Lambalarýn sönmesi-
ne kadar geçen süre 
(bazý modellerde)

15 saniye
7.5 saniye

30 saniye

Kapý kilitleri açýkken 
çalýþma
(bazý modellerde)

ON OFF

Kontak düðmesi kapalý 
(OFF) konumuna 
alýndýðýnda çalýþma 
(bazý modellerde)

ON OFF

Sistem Fonksiyon Fabrika ayarý
Kiþiselleþtirme 

ayarý
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Alfabetik dizin
Alfabetik dizin
2

A/C (Klima sistemi).......... 170, 177
ABS (Kilitlenmeyi önleyici 

fren sistemi) ........................... 150
Acil durumlarda

Uyarý ýþýðý yanarsa ............... 306
Uyarý mesajý görünüyorsa ... 314
Motorunuz çalýþmýyorsa ...... 333
Vites kolu deðiþmiyorsa ...... 335
Akü boþaldýðýnda ................. 339
Sesli uyarý çalarsa ................ 306
Lastiðiniz patladýðýnda ........ 322
Anahtarlarýnýzý 

kaybederseniz.................... 336
Yakýtýn bitmesi nedeniyle

motorunuz çalýþmýyorsa.... 346
Bir arýza olduðunu

düþünüyorsanýz ................. 304
Elektronik anahtar pili

biterse ................................ 337
Eðer aracýnýz saplanýrsa....... 347
Aracýnýzý çekmek gerekirse.. 298
Soðutma sývýsý sýcaklýðý aþýrý

artarsa ................................ 343
Açma kolu

Yakýt deposu dýþ kapaðý......... 43
Motor kaputu ....................... 237
Bagaj kapaðý........................... 25

Aðýrlýk........................................ 350
Akýllý giriþ ve çalýþtýrma sistemi

Giriþ fonksiyonu ....................... 4
Motorun çalýþtýrýlmasý ............ 96

Akü
Kontrol.................................. 254
Akü boþaldýðýnda ................. 339
Kýþ öncesi kontroller ve kýþa

hazýrlýk ................................ 156
Alýþtýrma (rodaj) tavsiyeleri....... 88
Anahtar

“M-MT Es” düðmesi ............ 103
Hava yastýðý manüel

iptal düðmesi ....................... 82

Kontak düðmesi/
anahtarý .............................96, 99
Sis farý anahtarý.....................138
Kontak anahtarý/
düðmesi ............................96, 99
Aydýnlatma düðmeleri..........135
Merkezi kilit anahtarý ..............22
Otomatik cam kumandasý ......41
Direksiyondan vites

kumandalarý........................104
Otomatik cam kilitleme

düðmesi................................41
Cam silecekleri ve yýkayýcý

anahtarý...............................139
Anahtarlar

Elektronik anahtar.....................2
Kontak düðmesi/
anahtarý .............................96, 99
Anahtarlarýnýzý

kaybederseniz ....................336
Elektronik anahtar pili

biterse.................................337
Kontak anahtarý/
düðmesi ............................96, 99
Anahtar numarasý.....................2
Anahtarlar .................................2
Mekanik anahtar .......................2
Uzaktan kumanda...................17

Anten .........................................190
Aracýn çekilmesi

Acil durumlarda araç
çekme ...................................299
Römork kullanýmý .................159

Araç bilgi ekraný................123, 132
Araç denge kontrol sistemi

(VSC).......................................150
Araç þasi numarasý ...................352
Arka cam buðu çözücüsü.........184

A
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37

Arka sis lambalarý
Ampullerin deðiþtirilmesi .... 287
Anahtar................................. 138
Güç deðerleri ....................... 366

Arka koltuklar
Katlama .................................. 28

Arka sinyal lambalarý
Ampullerin deðiþtirilmesi .... 287
Güç deðerleri ....................... 366

Aydýnlatma ampulleri
Deðiþtirme............................ 287
Güç deðerleri ....................... 366

Aydýnlatma giriþ sistemi.......... 209
Aynalar

Ýç dikiz aynasý ......................... 37
Yan ayna ýsýtýcýsý .................. 184
Yan aynalar ............................ 39
Makyaj aynalarý .................... 217

BA (Fren destek sistemi) ......... 150
Bagaj kapaðý

Açma kolu .............................. 25
Bagaj lambasý

Güç deðerleri ....................... 366
Bakým

Kendinizin yapabileceði
bakýmlar ............................. 234

Bakým bilgileri ...................... 350
Bakým gereksinimi ............... 231

Bardak tutucu........................... 213
Baþ dayamalarý

Ayarlama ............................... 30
Benzin istasyonundayken

gerekli olabilecek bilgiler ...... 384
Buðu çözücü

Arka cam .............................. 184
Yan ayna .............................. 184

Buji ............................................ 362
Boyutlar .................................... 350

Camlar ........................................41
Camlar

Otomatik camlar .....................41
Arka cam buðu çözücüsü ....184
Silecek suyu..........................139

CD deðiþtirici ............................191
CD çalar.....................................191

Çakmak .....................................219
Çocuk koltuðu sistemi (CRS)

Bebek koltuðu açýklamalarý ....65
Bebek koltuðunun

baðlanmasý...........................73
Küçük çocuk koltuðu

açýklamalarý ..........................65
Küçük çocuk

koltuðunun baðlanmasý .......73
ISOFIX sabit baðlama

sistmiyle baðlama ................77
Emniyet kemeriyle
baðlama ..................................74
Üst baðlama kayýþýyla

baðlama................................78
Çocuk koltuðu açýklamalarý ....65
Çocuk koltuðunun 

baðlanmasý...........................73
Çocuk güvenliði

Hava yastýðý ile ilgili uyarýlar ..60
Akü ile ilgili uyarýlar ......258, 341
Çocuk koltuðu sistemi............65
Çocuk kilidi .............................23
Çocuðunuz emniyet

kemerini nasýl baðlamalý ......34
Çocuk koltuklarýnýn

baðlanmasý...........................73
Otomatik cam kilitleme

düðmesi................................41
Otomatik cam ile ilgili

uyarýlar..................................42
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Çýkarýlan anahtar pili ile
ilgili uyarýlar ....................... 274

Emniyet kemerleri ile
ilgili uyarýlar ......................... 34

Koltuk ýsýtýcýsý ile ilgili
uyarýlar ............................... 220

Bagaj kapaðý ile ilgili 
uyarýlar ................................... 26

Çocuk kilidi................................. 23

Deðiþtirme 
Sigortalar.............................. 275
Anahtar pili........................... 271
Aydýnlatma ampulleri .......... 287
Lastikler ................................ 322

Devir saati ................................ 113
Dýþ dikiz aynalarý

Ayarlama ve katlama ............. 39
Dýþ sýcaklýk göstergesi ..... 123, 132
Direksiyon simidini

kilitleme............................ 97, 100
Direksiyon

Direksiyon kilidini 
açma............................... 97, 100

Direksiyon simidi
Ayarlama ................................ 36
Müzik sistemi kumandalarý .. 207

Direksiyondan vites
kumandalarý ........................... 104

Düz þanzýman
Vites deðiþtirme uyarýsý ....... 109
Düz þanzýman....................... 108

Ekran
Seyahat bilgileri............123, 132
Uyarý mesajý ..........................314

Elektrik motorlu direksiyon
sistemi (EPS) ..........................150

Elektronik anahtar
Elektronik anahtar pili

biterse.................................337
Emniyet kemerleri

Emniyet kemerinin ayarý ........31
Otomatik kilitlemeli

kemer toplayýcýsý (ALR)........33
Çocuk koltuðu sisteminin

 baðlanmasý..........................73
Emniyet kemerlerinin temizlen-

mesi ve bakýmý ...................229
Acil kilitlemeli kemer

toplayýcýsý (ELR)....................33
Emniyet kemerinizi nasýl

baðlamalýsýnýz.......................31
Çocuðunuz emniyet kemerini

nasýl baðlamalý .....................34
Hamile bayanlar için doðru

emniyet kemeri kullanýmý ....33
Hatýrlatma ýþýðý......................310
Aktif gergili emniyet 

kemerleri ..............................32
EPS (Elektrik motorlu

direksiyon sistemi).................150
Eþya bölmeleri ..........................211
Eþya bölmeleri ile ilgili

uyarýlar....................................155

D

E
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Far yýkayýcýsý............................. 143
Farlar

Xenon far uyarýlarý ............... 296
Ampullerin deðiþtirilmesi .... 287
Anahtar................................. 135
Güç deðerleri ....................... 366

Fren
Park freni .............................. 112

Fren destek sistemi (BA) ......... 150

Geri vites lambasý
Ampullerin deðiþtirilmesi .... 287
Güç deðerleri ....................... 366

Göstergeler............................... 113
Gösterge ýþýklarý ....................... 119
Güçlü ýsýtýcý............................... 182
Gün boyu aydýnlatma
sistemi ...................................... 136
Güneþ siperlikleri ..................... 216

Hava yastýklarý
Hava yastýðý manuel iptal 

sistemi.................................. 82
Hava yastýðýnýn devreye

girme þartlarý ....................... 55
Çocuðunuzla ilgili hava

yastýðý uyarýlarý .................... 60
Hava yastýðý uyarý ýþýðý......... 309
Perde hava yastýðýnýn

devreye girme þartlarý ......... 55
Perde hava yastýðý
uyarýlarý .................................. 60
Hava yastýðý ile ilgili

genel uyarýlar....................... 60
Hava yastýklarýnýn
konumlarý ............................... 53
Hava yastýklarýnýn tadilatý ve

hurdaya atýlmasý .................. 64
Doðru oturma
pozisyonu......................... 51, 60

Yan hava yastýðýnýn
devreye girme þartlarý..........55

Yan hava yastýðý uyarýlarý .......60
SRS hava yastýklarý .................53

Hýrsýz caydýrma sistemi
Motor blokaj sistemi

(immobilizer) ........................47
Hýz göstergesi ...........................113
Hýz sýnýrlayýcý.............................147

Isýtýcýlar
Koltuk ýsýtýcýlarý .....................220
Yan ayna ...............................184

Iþýklar
Sis farý anahtarý.....................138
Far anahtarý...........................135
Tavan lambasý anahtarý ........210
Okuma lambasý anahtarý ......210
Ampullerin deðiþtirilmesi .....287
Sinyal kolu ............................111
Makyaj lambalarý ..................217
Güç deðerleri ........................366

Intercooler.................................254

Ýç dikiz aynasý .............................37
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Kancalar
Yük kancasý .......................... 224

Kapýlar
Kapý camlarý ........................... 41
Kapý kilidi ................................ 22
Yan aynalar ............................ 39

Kendinizin yapabileceði
bakýmlar ................................. 234

Kilitlenme önleyici fren sistemi 
(ABS)....................................... 150

Kilometre sayacý ...................... 113
Kiþiselleþtirilebilen

donanýmlar ............................. 369
Klima filtresi ............................. 268
Klima sistemi (A/C)

Klima filtresi ......................... 268
Otomatik klima sistemi ....... 170
Manuel klima sistemi ........... 177

Kol dayamasý............................ 222
Koltuk ýsýtýcýlarý ........................ 220
Koltuklar

Çocuk koltuðu sisteminin
baðlanmasý .......................... 73

Temizlik ................................ 228
Baþ dayamalarý....................... 30
Koltukta düzgün oturma ........ 51
Koltuk ayarý ............................ 27
Koltuk ayarý ile ilgili uyarýlar .. 27
Koltuk ýsýtýcýlarý ..................... 220

Kondenser ................................ 254
Kontak anahtarý/
düðmesi ................................ 96, 99
Kontak düðmesi ýþýðý ............... 209
Konsol bölmesi......................... 212
Kriko

Krikonun yerleþtirilmesi....... 238
Tekerleðin deðiþtirilmesi ..... 322

Kriko kolu ................................. 322
Küllükler.................................... 218

Lastik þiþirme basýncý...............264
Lastikler

Zincirler.................................156
Kontrol ..................................261
Lastiðiniz patladýðýnda..........322
Hava basýncý .........................264
Deðiþtirme ............................322
Lastiklerin yerlerinin

deðiþtirilmesi......................261
Boyut.....................................365
Kar lastikleri ..........................156
Yedek lastik...........................322

Makyaj lambalarý
Güç deðerleri ........................366

Makyaj aynalarý ........................217
Manüel far huzme seviyesi

ayarlama anahtarý ..................136
Manüel klima sistemi ...............177
Motor

Motor bölümü ......................240
Kontak düðmesi/
anahtarý .............................96, 99
Motor kaputu ........................237
Motorunuzu nasýl

çalýþtýrýrsýnýz....................95, 99
Þasi numarasý .......................352
Motorunuz çalýþmýyorsa.......333
Yakýtýn bitmesi nedeniyle

motorunuz çalýþmýyorsa ....346
Kontak anahtarý/
düðmesi ............................95, 99
Aþýrý ýsýnma ...........................343

Motorun aþýrý ýsýnmasý .............343
Motor blokaj sistemi

(immobilizer) ............................47
Motor bölümü kapaðý ..............244
Motor kaputu............................237
Motor soðutma sývýsý

Kapasite ................................361
Kontrol ..................................252
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Kýþ öncesi kontroller ve
kýþa hazýrlýk......................... 156

Motor soðutma sývýsý sýcaklýk
gösteregesi ............................ 113

Motor yaðý
Kapasite................................ 358
Kontrol.................................. 245
Kýþ öncesi kontroller ve

kýþa hazýrlýk......................... 156
MP3 disk ................................... 197
Multi-mod düz þanzýman

Otomatik sürüþ modu (E) ... 105
Spor sürüþ modu (Es).......... 103
Vites kolu deðiþmiyorsa ...... 335
Manüel sürüþ modu (M) ...... 104
Multi-mod düz þanzýman ..... 102

Müzik sistemi
Anten.................................... 190
CD çalar/deðiþtirici............... 191
MP3/WMA disk .................... 197
Uygun kullaným.................... 204
Radyo ................................... 187
Müzik sisteminin
direksiyondan kumandasý ... 207
Tip......................................... 185

Okuma lambasý
Anahtar................................. 210
Güç deðerleri ....................... 366

Otomatik klima sistemi ........... 170
Otomatik camlar ........................ 41
Otomatik cam kilitleme

düðmesi.................................... 41
Otomatik far huzme

seviyesi ayarlama sistemi..... 137
Otomatik yanan far sistemi..... 135

Ön cam silecekleri ....................139
Ön konum lambalarý

Ampullerin deðiþtirilmesi .....287
Anahtar .................................135
Güç deðerleri ........................366

Ön koltuklar
Ayarlama.................................27

Ön sinyal lambalarý
Ampullerin deðiþtirilmesi .....287
Güç deðerleri ........................366

Ön sis lambalarý
Ampullerin deðiþtirilmesi .....287
Anahtar .................................138
Güç deðerleri ........................366

Ön yolcu emniyet kemeri
uyarý ýþýðý ................................310

Park freni ...................................112
Park fren lambalarý

Ampullerin deðiþtirilmesi .....287
Anahtar .................................135
Güç deðerleri ........................366

Park lambalarý
Ampullerin deðiþtirilmesi .....287
Anahtar .................................135
Güç deðerleri ........................366

Patinaj kontrol sistemi 
(TRC)..........................................150
Perde hava yastýklarý ..................53
Plaka lambalarý

Ampullerin deðiþtirilmesi .....287
Güç deðerleri ........................366

Radyatör....................................254
Radyo ........................................187
RDS (Radyo veri sistemi) .........188
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Saat ................................... 123, 132
Sabit hýz kontrol sistemi ......... 144
Saplanma

Eðer aracýnýz saplanýrsa....... 347
Sayaçlar

Gösterge paneli ýþýklarýnýn
kontrolü.............................. 113

Sayaçlar................................ 113
Servis göstergeleri  ................. 119
Sesli uyarýlar

Fren sistemi.......................... 306
Debriyaj ................................ 307
Açýk kapý .............................. 310
Emniyet kemeri uyarýsý ........ 310

Seyahat bilgileri ............... 132, 123
Sývý

Silecek suyu ......................... 259
Sigortalar.................................. 275
Silecek suyu

Kontrol.................................. 259
Kýþ öncesi kontroller ve kýþa

hazýrlýk ................................ 156
Anahtar................................. 139

Sinyal lambalarý
Ampullerin deðiþtirilmesi .... 287
Anahtar................................. 111
Güç deðerleri ....................... 366

Sis lambalarý
Ampullerin deðiþtirilmesi .... 287
Anahtar................................. 138
Güç deðerleri ....................... 366

Soðutma sistemi
Motorun aþýrý ýsýnmasý ......... 343

Stop lambalarý
ampullerin deðiþtirilmesi ..... 287
Güç deðerleri ....................... 366

Sürücü emniyet kemeri uyarý
ýþýðý ......................................... 310

Sürüþ
Alýþtýrma (rodaj) tavsiyeleri ... 88
Doðru oturma pozisyonu ...... 51

Talimatlar ................................86
Kýþ þartlarýnda araç kullaným

ipuçlarý................................156

Taban paspasý...........................223
Takýmlar ....................................322
Tanýmlama

Motor ....................................352
Araç.......................................352

Tavan lambalarý
Tavan lambalarý ....................209
Anahtar .................................210
Güç deðerleri ........................366

Tekerlekler ................................266
Teknik özellikler........................350
Temizlik

Dýþ .........................................226
Ýç............................................228
Emniyet kemerleri ................229

Torpido bölmesi .......................211
TRC (Patinaj kontrol 
sistemi)......................................150

S
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Uyarý ýþýklarý
Kilitlemeönleyici fren sistemi  

(ABS).................................. 309
Otomatik far huzme

seviyesi ayarlama 
sistemi................................ 309

Fren destek sistemi.............. 309
Fren sistemi.......................... 306
Þarj sistemi .......................... 307
Debriyaj ................................ 307
Elektrik motorlu direksiyon

sistemi................................ 309
Elektronik motor kontrol

sistemi................................ 309
Motor yaðý seviyesi.............. 310
Motor yaðý bakýmý................ 310
Yað basýncý........................... 307
Yakýt filtresi uyarý ýþýðý.......... 310
Düþük yakýt seviyesi ............ 310
Motor arýzasý uyarý ýþýðý ....... 309
Ana uyarý ýþýðý ...................... 310
Multi-mod düz þanzýman ..... 307
Açýk kapý ............................... 310
Aktif gergi............................. 309
Emniyet ............................... 310
Akýllý giriþ ve çalýþtýrma

sistemi................................ 312
SRS hava yastýklarý .............. 309
Araç denge kontrol sistemi 

(VSC) .................................. 309
Uyarý mesajlarý

Kilitlenme önleyici fren
sistemi (ABS) ..................... 316

Fren destek sistemi.............. 316
Fren sistemi.......................... 314
Þarj sistemi .......................... 315
Elektrik motorlu direksiyon

sistemi................................ 316
Elektronik motor kontrol

sistemi................................ 316
Motor yaðý seviyesi.............. 318

Motor yaðý bakýmý ................318
Yað basýncý ...........................315
Düþük yakýt seviyesi .............318
Açýk kapý ...............................318
Park freni...............................318
Akýllý giriþ ve çalýþtýrma

sistemi ................................320
SRS hava yastýklarý ...............316
Direksiyon kilidi ....................320
Bagaj kapaðý .........................318
Araç denge kontrol sistemi 

(VSC)...................................316
Uzaktan kumanda

Pilin deðiþtirilmesi ................271
Uzaktan kumanda...................17

Vites deðiþtirme uyarýsý ...........109
Vites kilit açma sistemi............335
Vites kolu

Vites kolu deðiþmiyorsa.......335
Düz þanzýman .......................108

Multi-mod düz þanzýman ..........102
VSC (Araç denge kontrol

sistemi) ...................................150

WMA disk..................................197
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Yað
Motor yaðý............................ 245

Yakýt
Kapasite................................ 357
Yakýt göstergesi ................... 113
Yakýt kesme sistemi ............. 305
Benzin istasyonundayken

gerekli olabilecek bilgiler... 384
Yakýtýn bitmesi nedeniyle

motorunuz çalýþmýyorsa.... 346
Bilgi....................................... 367
Yakýt doldurma....................... 43
Tip......................................... 367

Yakýt deposu dýþ kapaðý ............ 43
Yakýt kesme sistemi................. 305
Yan aynalar

Ayarlama ve katlama ............. 39
Yan hava yastýklarý .................... 53
Yan sinyal lambalarý

Güç deðerleri ....................... 366
Yardýmcý bölmeler.................... 214
Yedek lastik

Hava basýncý......................... 264
Yedek lastik .......................... 322

Yýkama ve cilalama .................. 226
Yük kancalarý............................ 224

Zincirler..................................... 156
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Bu durumda ne yapmalýyým...
1
38

Bu durumda ne yapmalýyým...

Lastiklerden biri patladý S.322 Lastiðiniz patladýðýnda

Motor çalýþmýyor

S.333 Motorunuz çalýþmýyorsa
S.346 Yakýtýn bitmesi nedeniyle motorunuz  çalýþmýyorsa

S.47 Motor blokaj sistemi (immobilizer)
S.339 Akü boþaldýðýnda

Vites kolu hareket 
etmiyor

S.335 Vites kolu deðiþmiyorsa

Motor soðutma sývýsý göstergesi 
kýrmýzý bölgeye geçti

Motor kaputunun altýndan 
duman geliyor

S.343 Soðutma sývýsý sýcaklýðý aþýrý artarsa

Anahtarým kayboldu S.336 Anahtarlarýnýzý kaybederseniz

Akü boþaldý S.339 Akü boþaldýðýnda

Kapýlar kilitlenmiyor S.22 Kapýlar

Araç çamura veya kuma 
saplandý

S.347 Eðer aracýnýz saplanýrsa

Uyarý ýþýðý ya da gösterge ýþýðý 
yanýyor

S.306 Uyarý ýþýðý yanarsa
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Bu durumda ne yapmalýyým...
2

Optitron gösterge paneli bulunan araçlar

Optitron gösterge paneli bulunmayan araçlar
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Bu durumda ne yapmalýyým...
38

Uyarý ýþýklarý

S.306 S.309

S.307 S.310

S.307 S.310

S.307 S.310

S.309 S.310

S.309 S.310

S.309 S.310

S.309 S.310

S.309 S.310

S.309 S.312

Fren sistemi uyarý ýþýðý Yakýt filtresi uyarý ýþýðý

Akü þarj durumu uyarý 
ýþýðý

Açýk kapý uyarý ýþýðý

Düþük motor yaðý basýncý 
uyarý ýþýðý

Düþük yakýt seviyesi 
uyarý ýþýðý

Multi-mod düz þanzýman 
uyarý ýþýðý

Düþük yakýt seviyesi 
uyarý ýþýðý

Motor arýzasý uyarý ýþýðý Sürücü emniyet keme-
ri uyarý ýþýðý

SRS hava yastýðý uyarý 
ýþýðý

Ön yolcu emniyet kemeri 
uyarý ýþýðý

ABS uyarý ýþýðý Düþük motor yaðý sevi-
yesi uyarý ýþýðý

Araç denge kontrol sistemi 
uyarý ýþýðý

Motor yaðý deðiþimi 
uyarý ýþýðý

Elektrik motorlu direksiyon 
sistemi uyarý ýþýðý

Ana uyarý ýþýðý

Otomatik far seviyesi 
ayarý uyarý ýþýðý

Akýllý giriþ ve çalýþtýrma 
sistemi uyarý ýþýðý

Uyarý mesajý görünüyor S.314 Uyarý mesajý görünüyorsa



384

BENZÝN ÝSTASYONUNDAYKEN GEREKLÝ OLABÝLECEK BÝLGÝLER

Motor kaputu mandalý
S.237

Bagaj kapaðý açma kolu

S.25
Yakýt deposu dýþ kapaðý

S.43

Motor kaputu açma kolu
S.237

Yakýt deposu dýþ kapaðý açma kolu

S.43
Lastik hava basýncý

S.365

*: Model kodu, aracýnýzýn isim plakasýnda belirtilmektedir. (→S.352)

Yakýt deposu kapasitesi 
(Referans) 55 L

Yakýt tipi

Benzinli motor
Kurþunsuz süper benzin, Oktan 
sayýsý (RON) 95 veya üzeriS.44, 357

Dizel motor 
(1ND-TV motor)

350 ppm ya da daha düþük kükürt içe-
ren, setan sayýsý 48 ya da üzeri olan 
dizel yakýtý S.44, 357

Dizel motor 
(1AD-FTV motor)

ADE150L-AEFNYW ve 
ADE150R-AEFNYW modelleri*

500 ppm ya da daha düþük kükürt 
içeren, setan sayýsý 48 ya da üzeri 
olan dizel yakýtý S.44, 357
ADE150L-AEFNXW modeli*

50 ppm ya da daha düþük kükürt 
içeren, setan sayýsý 48 ya da üzeri 
olan dizel yakýtý

S.44, 357
Soðuk lastik hava basýncý S.365
Motor yaðý kapasitesi
(Boþaltma ve doldurma) S.358

Motor yaðý tipi S.358
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-Benzin Motorlu Araçlar Ýçin 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:12 i - i - i - i - i - i - i - i - i

2. V kayýþý . . . . . . . . . . . . . i:12 - - i - i - i - i - i - i - i - i

3. Motor yaðý (*)
(API: SH, SJ, SL, SM sýnýfý veya ILSAC) . D:6 i D D D D D D D D D D D D D D D D

4. Mo tor yað filtresi (*) . . . . . . . . D:6 - 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. Motor soðutma suyu (*) (Not 3’e bakýnýz)
"Toyota Super Long Life Coolant" . . . i:6,D:96 i i i i i i i i i i i i i i i i D

7. Egzoz boru ve baðlantýlarý . . . . . . i:6 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

ATEÞLEME SÝSTEMÝ

9. Bujiler (*) . . . . . . . . . . . . D:24
(Platin veya iridyum uçlu tip) (1ZR-FE motor)

- - - - D - - - D - - - D - - - D
Her 100,000 km’de deðiþtiriniz.

10.Akü baðlantýlarý ve elektrolit seviyesi . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

YAKIT ve EMÝSYON KONTROL SÝSTEMÝ

11.Hava filtre elemaný (*) . . . . . . . i:6,D:24 - i i i D i i i D i i i D i i i D

12.Yakýt depo kapaðý, yakýt hatlarý, baðlantýlar ve
yakýt buharlaþma kontrol supapý
(Not 2’ye bakýnýz.) (*) . . . . . . . . i:24 i - - - i - - - i - i - i - i - i

13.PCV valfi, havalandýrma hortum 
 ve baðlantýlarý . . . . . . . . . . i:12

- - i - i - i - i - i - i - i - i

14.Karbon filtresi . . . . . . . . . . . i:24 - - - - i - - - i - - - i - - - I

15.Gaz kelebek gövdesi (gerekirse temizlik) . i:6 - i i i i i i i i i i i i i i i i

ÞASÝ VE KAPORTA

16.Debriyaj pedal boþluðu (*) . . . . . . i - - - - - - - - - - - - - - - -

17.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

18.El fren kampanasý . . . . . . . . . i:6 - i i i i i i i i i i i i i i i i

19.Disk frenler (Balata ve diskler) . . . . i:6 - i i i i i i i i i i i i i i i i

20.Fren ve debriyaj hidroliði seviyesi (*) . . i:6,D:24 i i i i D i i i D i i i D i i i D

21.Fren hattý boru ve baðlantýlarý . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

22.Cam yýkama suyu seviyesi (*) . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

Not: 1. Supap boþluðunu, supap sesini ve motor 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. Sadece "Toyota Super Long Life Coolant” kullanýnýz ve motor soðutma suyunu 160.000 km'de

deðiþtiriniz. Sonrasýnda 80.000 km'de bir deðiþtiriniz.

x 1000km

Aylar



 

386

-Benzin Motorlu Araçlar Ýçin Bakým Programý

Bakým iþlemleri: Ý=Ýnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz ya da deðiþtiriniz.
D=Deðiþtiriniz.   S=Sýkýþtýrýnýz.  (*)= Kendinizin yapabileceði türden bakýmlar.

SERVÝS ARALIKLARI:
(Kilometre veya ay,
hangisi önce gelirse)  

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

23.Direksiyon kutusu ve baðlantýlarý . . . . i:6 - i i i i i i i i i i i i i i i i

24.Hava Yastýðý ve aktif gergili emniyet
kemerleri . . . . . . . . . . . .      (Ýlkini 10. yýl sonunda, sonrasýnda her 2 yýlda bir kontrol ediniz)

25.Tahrik þaftý toz körükleri . . . . . . . i:6 - i i i i i i i i i i i i i i i i

26.Rotiller, rotbaþlarý ve körükleri. . . . . i:6 - i i i i i i i i i i i i i i i i

27.Düz þanzýman yaðý (*) 
(M/M þanzýman dahil) . . . . . . . . i:24,D:48

- - - - i - - - D - - - i - - - D

28.Ön ve arka süspansiyonlar . . . . . . i:6 - i i i i i i i i i i i i i i i i

29.Þasi ve gövde üzerindeki cývata ve
somunlar. . . . . . . . . . . . . S:6 S S S S S S S S S S S S S S S S S

30.Lastikler ve lastik basýnçlarý. . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

31.Tüm ýþýklar, (gösterge paneli, iç aydýnlatma
ve bagaj lambasý dahil) silecek ve su
püskürtücüleri, korna . . . . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

32.Polen filtresi . . . . . . . . . . . i:6,D:12 - i D i D i D i D i D i D i D i D

33.Klima gazý kontrolü (gözle kabarcýk
kontrolü) . . . . . . . . . . . . . i:12 i - i - i - i - i - i - i - i - i

x 1000km

Aylar



387

-Dizel Motorlu Araçlar Ýçin 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:12 i - i - i - i - i - i - i - i - i

2. V kayýþý . . . . . . . . . . . . . i:12 - - i - i - i - i - i - i - i - i

3. Motor yaðý API:CF-4 veya CF 
(Not 2'e bakýnýz) . . . . . . . . . . D:6 i D D D D D D D D D D D D D D D D

4. Mo tor yað filtresi (*) . . . . . . . . D:6 - 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 3’e bakýnýz.) . . . . i:12,i:24 - - - - i - - - i - i - i - i - i

6. Motor soðutma suyu (*) (Not 4’e bakýnýz)
"Toyota Super Long Life Coolant" . . . i:6,D:96 i i i i i i i i i i i i i i i i D

7. Egzoz boru ve baðlantýlarý . . . . . . i:6 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

ATEÞLEME SÝSTEMÝ

9.Akü baðlantýlarý ve elektrolit seviyesi. . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

YAKIT ve EMÝSYON KONTROL SÝSTEMÝ

10.Yakýt filtresi . . . . . . . . . . . D:12 - - D - D - D - D - D - D - D - D

11.Dizel dumaný . . . . . . . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

12.Hava filtre elemaný (*) . . . . . . . i:6,D:24 - i i i D i i i D i i i D i i i D

13.Yakýt depo kapaðý,yakýt hatlarý baðlantýlarý i:24 i i i i i i i i i i i i i i i i i

ÞASÝ VE KAPORTA

14.Debriyaj pedal boþluðu (*) . . . . . . i - - - - - - - - - - - - - - - -

15.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

16.Kampanalý frenler (El fren balatalarý dahil) i:6 - i i i i i i i i i i i i i i i i

17.Disk frenler (Balata ve diskler) . . . . i:6 - i i i i i i i i i i i i i i i i

18.Fren ve debriyaj hidroliði seviyesi
(Not 5) (*) . . . . . . . . . . . . i:6,D:24 i i i i D i i i D i i i D i i i D

19.Fren hattý boru ve baðlantýlarý . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

20.Cam yýkama suyu seviyesi (*) . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

21.Vakum pompasý ve fren servosu (Not 6) 200000 km'de bir kontrol ediniz.

Not: 1. Supap boþluðunu, supap sesi ve motor titreþimini inceleyerek kontrol ediniz, gerekiyorsa ayarlayýnýz.
2. API CE veya CD kullanabilirsiniz. 6 ayda bir km'ye bakmaksýzýn, yað deðiþim uyarý lambasý yanmasa

 dahi yað deðiþimi yapýlmalýdýr. Yað deðiþim uyarý lambasý 10.000 km veya 6 aydan önce yanar ise
 mutlaka yað deðiþimi yapýlmalýdýr.     

3. 80.000 km. veya 48 aydan sonra, her 20.000 km’de veya 12 ayda bir kontrol ediniz Radyatör ve
 kondenserde týkanma var ise temizlik yaparak týkanýklýðý gideriniz.

4. Sadece "Toyota Super Long Life Coolant” kullanýnýz ve motor soðutma suyunu 160.000 km'de deðiþtiriniz.
Sonrasýnda 80.000 km'de bir deðiþtiriniz.

5. SAE J1703 veya FMVSS No.116 DOT 3 veya DOT 4.

6. Deðiþim gerekiyorsa mutlaka yeni pompa kanadý kullanýnýz. Kullanýlmýþ pompa kanadýný kesinlikle
takmayýnýz.

x 1000km
Aylar



388

-Dizel Motorlu Araçlar Ýçin Bakým Programý

Bakým iþlemleri: Ý=Ýnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz ya da deðiþtiriniz.
D=Deðiþtiriniz.   S=Sýkýþtýrýnýz.  (*)= Kendinizin yapabileceði türden bakýmlar.

SERVÝS ARALIKLARI:
(Kilometre veya ay,
hangisi önce gelirse)  

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

22.Direksiyon kutusu ve baðlantýlarý . . . . i:6 - i i i i i i i i i i i i i i i i

23.Hava Yastýðý ve aktif gergili emniyet
kemerleri . . . . . . . . . . . .      (Ýlkini 10. yýl sonunda, sonrasýnda her 2 yýlda bir kontrol ediniz)

24.Tahrik þaftý toz körükleri . . . . . . . i:6 - i i i i i i i i i i i i i i i i

25.Rotiller, rotbaþlarý ve toz körükleri . . . i:6 - i i i i i i i i i i i i i i i i

26.Düz þanzýman yaðý (*) 
(API:GL-4 veya GL-5) . . . . . . . . i:24,D:48 - - - - i - - - D - - - i - - - D

27.Ön ve arka süspansiyonlar . . . . . . i:6 - i i i i i i i i i i i i i i i i

28.Þasi ve gövde üzerindeki cývata ve
somunlar. . . . . . . . . . . . . S:6 S S S S S S S S S S S S S S S S S

29.Lastikler ve lastik basýnçlarý. . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

30.Tüm ýþýklar, (gösterge paneli, iç aydýnlatma
ve bagaj lambasý dahil) silecek ve su
püskürtücüleri, korna . . . . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

31.Polen filtresi . . . . . . . . . . . i:6,D:12 - i D i D i D i D i D i D i D i D

32.Klima gazý kontrolü (gözle kabarcýk
kontrolü) . . . . . . . . . . . . . i:12 i - i - i - i - i - i - i - i - i

x 1000km
Aylar



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.
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	Forward.pdf
	Bu el kitabÆnda, tüm modellerin ve iste²e ba²lÆ ilave donanÆmlar da dahil olmak üzere tüm donanÆmlarÆn tanÆtÆldÆ²ÆnÆ lütfen unutmayÆnÆz. Bu yüzden, aracÆnÆzda bulunmayan donanÆmlara ait açÆklamalara da rastlayabilirsiniz.
	Bu kitapta yer alan tüm teknik özellikler basÆm tarihinde geçerlidir. Bununla beraber, Toyota’nÆn sürekli ürün geli tirme politi...
	Teknik özelliklerine ve donanÆmÆna ba²lÆ olarak aracÆnÆz, bu kitapta verilen çizimlerden farklÆlÆk gösterebilir.
	Toyota marka araçlar için bugün piyasada orijinal olmayan birçok çe it yedek parça ve aksesuar satÆlmaktadÆr. Toyota, aracÆnÆzda...
	AracÆnÆza, mobil alÆcÆ-verici telsiz sisteminin ba²lanmasÆ, elektronik yakÆt enjeksiyonu sistemi, sabit hÆz kontrol sistemi, kil...
	Toyota

	AracÆnÆza, radyo verici sisteminin ba²lanmasÆ, elektronik yakÆt enjeksiyonu sistemi, sabit hÆz kontrol sistemi, kilitlenmeyi önl...
	Frekans bantlarÆ, güç seviyeleri, anten pozisyonlarÆ ve radyo verici ba²lama  artlarÆ hakkÆnda daha fazla bilgi için Toyota bayisine danÆ abilir- siniz.
	E²er SRS hava yastÆklarÆ ve emniyet kemeri aktif gergi donanÆmlarÆ oldu²u gibi bÆrakÆlarak araç kullanÆmdan kaldÆrÆlÆrsa, yangÆn...
	Genel sürü  uyarÆlarÆ

	Alkol veya uyu turucu etkisi olan ilaç aldÆktan sonra kesinlikle aracÆnÆzÆ kullanmayÆnÆz. Alkol ve uyu turucu etkisi olan ilaçla...
	AracÆnzÆ her zaman tedbirli kullanÆnÆz. Di²er sürücülerin ve yayalarÆn yapabilece²i hatalara kar Æ hazÆrlÆklÆ olunuz.
	Dikkatinizi tamamen sürü e veriniz. Sürü  esnasÆnda aracÆn kumandala- rÆyla oynama, cep telefonuyla konu ma veya okuma gibi sürücünün dikkatini da²Ætan aktiviteler, ciddi  ekilde yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya sebep olabilir.
	ÇocuklarÆn güvenli²iyle ilgili genel uyarÆlar

	ÇocuklarÆnÆzÆ araçta kesinlikle yalnÆz bÆrakmayÆnÆz ve aracÆnÆzÆn anahtarÆyla oynamalarÆna izin vermeyiniz.
	Çocuklar aracÆnÆzÆ çalÆ tÆrabilir veya vitesi bo  konuma getirebilir. Çocuklar aracÆnÆzÆn çakma²Æ, camlarÆ veya di²er donanÆmlar...
	Bu uyarÆ, uyulmadÆ²Æ takdirde yaralanmalara sebep olabilecek durumlar için kullanÆlÆr. Sizin ya da ba ka ki ilerin içinde bulundu²u riski azaltmak veya önlemek için ne yapmanÆz veya ne yapmamanÆz gerekti²i hakkÆnda size bilgi verir.
	Bu uyarÆ, uyulmadÆ²Æ takdirde araca veya donanÆmlarÆndan bazÆlarÆna hasar verebilecek durumlar için kullanÆlÆr. AracÆnÆza ya da ekipmanlara zarar verme riskini azaltmak veya önlemek için ne yapmanÆz veya ne yapmamanÆz gerekti²i hakkÆnda size bilgi verir.
	Bu kitapta ayrÆca ortasÆnda yatÆk çizgi bulunan bir daire resmi göreceksiniz. Bunun anlamÆ “YapmayÆnÆz” ya da “OlmasÆnÆ önleyi- niz” dir.

	sec_01-01.pdf
	1-1. Anahtar bilgileri
	Araçla birlikte a a²Ædaki anahtarlar verilmektedir.
	AkÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip araçlar
	AkÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip olmayan araçlar (Tip A)
	AkÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip olmayan araçlar (Tip B)
	Park görevlisine anahtar bÆrakmanÆz gerekiyorsa
	Bagaj güvenlik sistemini çalÆ tÆrÆnÆz. (ÆS.26) AkÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip araçlarda, kendi kullanÆmÆnÆz için mek...

	Anahtar numarasÆ plakasÆ
	PlakayÆ güvenli bir yerde saklayÆnÆz, araç içerisinde bÆrakmayÆnÆz. E²er anahtarÆnÆzÆ kaybederseniz, Toyota bayisi anahtar numarasÆ plakasÆnÆ kullanarak size yeni bir anahtar yapabilir. (ÆS.336)

	AnahtarÆnÆzÆn hasar görmesini önlemek için
	AnahtarlarÆnÆzÆ sert darbelere ve yüksek sÆcaklÆklara (do²rudan güne  Æ Æ²Æ alan bir yere koyarak) maruz bÆrakmayÆnÆz veya ÆslatmayÆnÆz.
	AnahtarlarÆnzÆ elektromanyetik malzemelerle beraber kullanmayÆnÆz veya anahtarlarÆnÆza manyetik dalgalarÆ engelleyecek herhangi bir malzeme takmayÆnÆz.




	sec_01-02.pdf
	1-2. KapÆlarÆn açÆlmasÆ, kapatÆlmasÆ ve kilitlenmesi
	Elektronik anahtarÆn üzerinizde (örne²in cebinizde) ta ÆnmasÆ a a²Ædaki i lemlerin rahatlÆkla gerçekle tirilmesini sa²lamaktadÆr. (Sürücü her zaman elektronik anahtarÆ bulundurmalÆdÆr.)
	KapÆlarÆ kilitler ve kapÆ kilitlerini açar (ÆS.5)
	Bagaj kilidini açar (ÆS.5)
	Motoru çalÆ tÆrÆr (ÆS.95)
	Anten konumu
	Kapsama alanÆ (Elektronik anahtarÆn algÆlandÆ²Æ bölgeler)
	ÇalÆ ma sinyalleri
	KapÆlarÆn kilitlenmesiyle veya kapÆ kilitlerinin açÆlmasÆyla birlikte sinyal lambalarÆ yanÆp söner. (Kilitleme için 1 defa; açma için 2 defa)

	Sistemin çalÆ masÆnÆ etkileyebilecek durumlar
	AkÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemi ve uzaktan kumanda fonksiyonu a a²Æda belirtilen durumlarda düzgün çalÆ mayabilir. (Düzgün çalÆ mama durumunda: ÆS.337)
	Televizyon kulesi, radiyo istasyonu, elektrik santrali, havaalanÆ gibi güçlü radyo dalgalarÆ üreten tesislerin yakÆnÆndaysanÆz.
	Üzerinizde portatif radyo, cep telefonu ve benzeri kablosuz ileti im cihazlarÆ ta ÆyorsanÆz.
	AracÆn yakÆnÆnda birden fazla elektronik anahtar bulunuyorsa
	Elektronik anahtar herhangi bir metalik cisimle kaplanmÆ sa veya temas ediyorsa
	Araç civarÆnda radyo dalgalarÆ yayan ba ka bir uzaktan kumanda anahtarÆ kullanÆlÆyorsa
	Elektronik anahtar, bilgisayar gibi elektrikli bir cihazÆn yakÆnÆnda bÆrakÆldÆysa

	Pil gücünü koruma fonksiyonu
	A a²Æda belirtilen durumlarda, giri  fonksiyonu devredÆ Æ bÆrakÆlarak akünün ve elektronik anahtar pilinin bo almasÆ önlenmektedir.
	Giri  fonksiyonu 2 haftadan uzun süredir kullanÆlmamÆ sa
	Elektronik anahtar, aracÆn yakla Æk 1 m yakÆnÆnda 10 dakikadan uzun süreyle bÆrakÆlmÆ sa
	A a²Ædaki durumlarda sistem yeniden devreye girecektir...

	KapÆ kolu kilitleme dü²mesi kullanÆlarak araç kilitlenirse.
	Uzaktan kumanda fonksiyonu kullanÆlarak araç kilitlenirse veya açÆlÆrsa. (ÆS.17)
	Mekanik anahtar kullanÆlarak araç kilitlenirse veya açÆlÆrsa. (ÆS.337)

	Elektronik anahtar pilinin bitmesi
	Standart pil ömrü 1 ile 2 yÆl arasÆndadÆr. (KullanÆlmasa bile elektronik anahtarÆn pili bitecektir.) AkÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma ...
	ArÆza olu mamasÆ için elektronik anahtarÆ a a²Æda belirtilen elektrikli cihazlarÆn 1 m yakÆnÆnda bÆrakmayÆnÆz.
	. Televizyonlar
	. Ki isel bilgisayarlar
	. Cep telefonlarÆ veya telsiz telefonlarÆ  arj edilirken
	. Masa lambalarÆ


	Sistemin düzgün çalÆ masÆ için
	Sistemi çalÆ tÆrÆrken elektronik anahtarÆ üzerinizde bulundurmanÆz gerekmektedir. Sistemi dÆ arÆdan çalÆ tÆrÆrken elektronik anahtarÆ aracÆn çok yakÆnÆna yakla tÆrmayÆnÆz.
	Elektronik anahtarÆn konumuna ve tutma durumuna ba²lÆ olarak anahtar algÆlanamayabilir ve sistem düzgün çalÆ mayabilir. (Alarm kazara devreden çÆkabilir veya kapÆ kilit korumasÆ çalÆ mayabilir.)

	Giri  fonksiyonuyla ilgili not
	Elektronik anahtar kapsama alanÆ içerisinde bulunmasÆna ra²men, a a²Æda belirtilen durumlarda sistem düzgün çalÆ mayabilir.
	. KapÆlar kilitlenirken veya açÆlÆrken, elektronik anahtar cama çok yakÆnsa veya kapÆ kolunun dÆ Ændaysa, yere yakÆnsa veya yüksek bir yerdeyse.
	. Bagaj kilidi açÆlÆrken, elektronik anahtar yere yakÆnsa veya yüksek bir yerdeyse veya arka tamponun merkezine çok yakÆnsa.
	. Motoru çalÆ tÆrÆrken veya kontak dü²mesi konumlarÆnÆ de²i tirirken elektronik anahtar, gösterge panelinin veya paket bölmesinin veya zeminin üzerindeyse veya torpido bölmesinin içindeyse.

	Elektronik anahtar kapsama alanÆ içerisinde bulundu²u sürece kapÆlar herhangi bir ki i tarafÆndan kilitlenebilir veya açÆlabilir.
	Elektronik anahtar araç içerisinde bulunmamasÆna ra²men, camÆn yanÆnda duruyorsa motor çalÆ abilir.
	KapÆ koluna fazla miktarda su sÆçramasÆ (ya²mur, yÆkama vs.) halinde kapÆ kilitleri açÆlabilir. (AçÆlÆp kapanmadÆ²Æ takdirde kapÆlar yakla Æk 30 saniye sonra otomatik olarak kilitlenecektir.)
	KapÆ kolunun eldivenli olarak tutulmasÆ kapÆ kilidinin açÆlmamasÆna neden olabilir.
	Elektronik anahtar aracÆn yanÆndayken uzaktan kumanda kullanÆlarak kapÆlar kilitleniyorsa, giri  fonksiyonuyla kapÆ kilidi açÆlmayabilir. (KapÆ kilitlerini açmak için uzaktan kumandayÆ kullanÆnÆz.)

	Araç uzun süre kullanÆlmayacaksa
	AracÆn çalÆnmasÆnÆ engellemek için elektronik anahtarÆ araçtan 2 m veya daha üzeri mesafede bulundurunuz.

	Güvenlik
	Kilitleri açÆldÆktan sonra 30 saniye içerisinde herhangi bir kapÆ açÆlmadÆ²Æ takdirde güvenlik amacÆyla kapÆlar otomatik olarak tekrar kilitlenecektir.

	Alarmlar ve uyarÆ göstergeleri
	HatalÆ çalÆ madan kaynaklanabilecek kazalarÆ ve hÆrsÆzlÆk ihtimalini azaltmak amacÆyla araç içi ve dÆ Æ alarmlarla birlikte araç bilgi ekranÆnda uyarÆ mesajlarÆ ve uyarÆ Æ ÆklarÆ kullanÆlmaktadÆr.
	Herhangi bir uyarÆ Æ Æ²Æ ortaya çÆktÆ²Ænda: UyarÆ Æ Æ²Æna göre gerekli talimatlarÆ uygulayÆnÆz. (ÆS.306)
	Araç bilgi ekranÆnda uyarÆ mesajÆ ortaya çÆktÆ²Ænda (Optitron gösterge paneline sahip araçlar): Araç bilgi ekranÆndaki uyarÆ mesajÆna göre gerekli talimatlarÆ uygulayÆnÆz. (ÆS.314)
	A a²Ædaki tabloda alarmlarÆn çalmasÆ durumunda devreye girme nedeni ve düzeltme prosedürü açÆklanmaktadÆr.


	Elektronik anahtar pili tamamen biterse
	KapÆlarÆn kilitlenmesi ve kapÆ kilitlerinin açÆlmasÆ: Mekanik anahtarÆ kullanÆnÆz. (ÆS.337)
	Motorun çalÆ tÆrÆlmasÆ: ÆS.95
	Pilin de²i tirilmesi: ÆS.271

	Ki iselle tirmeler
	AkÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemi vs. devre dÆ Æ bÆrakÆlabilir. (ÆS.369)

	AkÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemi uygunluk beyanÆ
	Toyota Motor Corp, TMLF-2 1999/5/EC direktifinin ilgili maddeleri- ne ve zaruri gereksinimlerine uygun oldu²unu beyan etmektedir.
	Tokai Rika Co., Ltd., model B51EA, Elektronik anahtarÆn 1999/5/EC direktifinin ilgili maddelerine ve zaruri gereksinimlerine uygun oldu²unu beyan etmektedir..
	Tokai Rika Co., Ltd., model B62UA, Tunerin 1999/5/EC direktifinin ilgili maddelerine ve zaruri gereksinimlerine uygun oldu²unu beyan etmektedir.
	Elektronik cihazlarÆn etkisiyle ilgili uyarÆ

	Kalp pili kullanan ki iler, akÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemi antenlerinden uzak durmalÆdÆr. Radyo dalgalarÆ bu cihazlarÆn çalÆ masÆna tesir edebilir. (ÆS.6)
	Kalp pili dÆ Ænda elektrikli tÆbbi cihaz kullanan ki iler, tÆbbi cihaz üreticisine danÆ arak radyo dalgalarÆnÆn cihazÆn çalÆ masÆna etkisi hakkÆnda bilgi almalÆdÆr. Radyo dalgalarÆ, bu gibi cihazlarÆn çalÆ masÆ üzerinde beklenmedik etkiler yaratabilir.
	Gerekti²inde giri  fonksiyonu devredÆ Æ bÆrakÆlabilir. AyrÆntÆlÆ bilgi için To- yota bayisine ba vurunuz.
	Uzaktan kumandayÆ kullanarak aracÆnÆzÆ dÆ arÆdan kilitleyebilirsiniz veya açabilirsiniz.

	AkÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip araçlar
	AkÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip olmayan araçlar


	ÇalÆ ma sinyalleri
	KapÆlarÆn kilitlenmesiyle veya kapÆ kilitlerinin açÆlmasÆyla birlikte sinyal lambalarÆ yanÆp söner. (Kilitleme için 1 defa; açma için 2 defa)

	KapÆ kilit sesli uyarÆsÆ (akÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip araçlar)
	Herhangi bir kapÆnÆn tam olarak kapanmamasÆ durumunda, kapÆyÆ kilitle- meye çalÆ ÆrsanÆz sesli uyarÆ sürekli olarak ses çÆkaracaktÆr. Sesli uyarÆ durdurmak için kapÆyÆ tamamen kapatÆnÆz ve aracÆnÆzÆ tekrar kilitleyiniz.

	Elektronik anahtar pilinin bitmesi
	ÆS.9

	Güvenlik
	ÆS.10

	Elektronik anahtar pili tamamen biterse
	ÆS.12

	Sistemin çalÆ masÆnÆ etkileyebilecek durumlar (akÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip araçlar)
	ÆS.8

	Sistemin çalÆ masÆnÆ etkileyebilecek durumlar (akÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip olmayan araçlar)
	Uzaktan kumanda fonksiyonu a a²Æda belirtilen durumlarda düzgün çalÆ mayabilir.
	Televizyon kulesi, radyo istasyonu, elektrik santrali, havaalanÆ gibi güçlü radyo dalgalarÆ üreten tesislerin yakÆnÆndaysanÆz.
	Üzerinizde portatif radyo, cep telefonu ve benzeri kablosuz ileti im cihazlarÆ ta ÆyorsanÆz.
	AracÆn yakÆnÆnda birden fazla uzaktan kumanda anahtarÆ bulunuyorsa
	Uzaktan kumanda anahtarÆ metal bir cisimle kaplanmÆ sa veya temas ediyorsa
	Araç civarÆnda radyo dalgalarÆ yayan ba ka bir uzaktan kumanda anahtarÆ kullanÆlÆyorsa
	Uzaktan kumanda anahtarÆ, bilgisayar gibi elektrikli bir cihazÆn yakÆnÆnda bÆrakÆldÆysa

	Ki iselle tirmeler
	Bagaj kilidi açma gibi ayarlar de²i tirilebilir. (ÆS.369)

	Uzaktan kumanda uygunluk beyanÆ
	DENSO CORPORATION, 12BBY’nin 1999/5/EC direktifinin ilgili maddelerine ve zaruri gereksinimlerine uygun oldu²unu beyan etmektedir.
	Toyota Motor Corporation, TMLF-2’nin 1999/5/EC direktifinin ilgili maddelerine ve zaruri gereksinimlerine uygun oldu²unu beyan etmektedir.
	Tokai Rika Co., Ltd., B51EA, Elektronik anahtarÆn 1999/5/EC direktifinin ilgili maddelerine ve zaruri gereksinimlerine uygun oldu²u- nu beyan etmektedir.
	Tokai Rika Co., Ltd., model B62UA, Tunerin 1999/5/EC direktifinin ilgili maddelerine ve zaruri gereksinimlerine uygun oldu²unu beyan etmektedir.
	AracÆn kilitlenmesi ve kilitlerin açÆlmasÆ için giri  fonksiyonu, uzaktan kumanda, anahtar veya kapÆ kilitleme dü²mesi kullanÆlabilir.

	Giri  fonksiyonu (AkÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip araçlar) ÆS.5
	Uzaktan kumanda (bazÆ modellerde)
	ÆS.17

	Anahtar
	AkÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip araçlar
	Mekanik anahtar kullanÆlarak da kapÆlar kilitlenebilir ve kilitleri açÆlabilir. (ÆS.337)
	AkÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip olmayan araçlar

	KapÆ kilitleme dü²mesi
	Åç kilit mandalÆ

	Åç kilit mandalÆnÆ kilitleme konumuna getiriniz.
	KapÆ kolundan çekerek kapÆyÆ kapatÆnÆz.
	AkÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip araçlar
	E²er kontak dü²mesi aksesuar (ACC) veya açÆk (ON) konumundaysa veya elektronik anahtar araç içerisinde bÆrakÆldÆysa, kapÆlar kilitlenemez.
	Elektronik anahtarÆn konumuna ba²lÆ olarak anahtar düzgün algÆlana- mayabilir ve kapÆ kilitlenebilir.

	AkÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip olmayan araçar
	E²er anahtar kontakta bÆrakÆldÆysa kapÆlar kilitlenemez
	Kaza olu umunu engellemek için
	Sürü  esnasÆnda a a²Æda belirtilen uyarÆlara dikkat ediniz.
	Bunlara uyulmamasÆ, kapÆlardan birinin açÆlmasÆna ve yolculardan birinin araçtan dü erek ciddi  ekilde yaralanmasÆna veya ölmesine sebep olabilir.


	Her zaman emniyet kemerini ba²layÆnÆz.
	KapÆlarÆn düzgün kapatÆldÆ²Ændan emin olunuz.
	Sürü  esnasÆnda sürücü kapÆsÆ iç kapÆ kolunu çekmeyiniz.
	Arka koltukta çocuk yolcularÆn oturmasÆ durumunda çocuk emniyet kilit- lerini devreye alÆnÆz.
	Bagaj kapa²ÆnÆn açÆlmasÆ için anahtar, bagaj kapa²Æ açma kolu, giri  fonksiyonu ve uzaktan kumanda kullanÆlabilir.
	Anahtar
	AkÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip araçlar
	Mekanik anahtar kullanÆlarak bagaj kapa²Æ açÆlabilir. (ÆS.337)
	AkÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip olmayan araçlar

	Bagaj kapa²Æ açma kolu
	Giri  fonksiyonu (AkÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip araçlar) ÆS.5
	Uzaktan kumanda (AkÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip araçlar)
	ÆS.17


	Bagaja yerle tirdi²iniz e yalarÆ hÆrsÆzlÆ²a kar Æ korumak için a a²Æda belirtilen talimatlarÆ uygulayÆnÆz.
	Sürü  esnasÆnda dikkat edilmesi gerekenler
	Bagaj kapa²ÆnÆ kapalÆ tutunuz. Bu  ekilde hem  ahsi e yalarÆnÆzÆn dÆ arÆ dökülmesini hem de egzoz gazlarÆnÆn aracÆnÆza girmesini engellersiniz.

	AracÆnÆzda çocuk yolcu bulunuyorsa
	AracÆnÆzda çocuklarÆ asla gözetimsiz olarak bÆrakmayÆnÆz. Çocuklar kendilerini aracÆn veya bagajÆn içerisine kilitleyebilir ve b...





	sec_01-03.pdf
	1-3. Ayarlanabilir ögeler
	Koltuk ayarÆ
	Bel kemerinin altÆndan kayma riskini azaltmak için aracÆnÆz hareket halin- deyken koltuk arkalÆ²ÆnÆ gere²inden fazla geriye yatÆ...
	Koltuk ayarÆnÆ tamamladÆktan sonra koltu²un sabitlendi²ini kontrol ediniz.
	Arka koltuklarÆn arkalÆklarÆnÆ katlayabilirsiniz.


	Koltuk arkalÆ²ÆnÆ dik konuma getirdikten sonra
	A a²Æda belirtilen uyarÆlara dikkat ediniz. Bunlara uyulmamasÆ, ciddi  ekilde yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.
	Hafifçe öne ve arkaya hareket ettirmeye çalÆ arak koltuk arkalÆ²ÆnÆn belli bir konumda sabitlendi²ini konrol ediniz. E²er koltuk...
	Emniyet kemerinin kÆvrÆlmadÆ²ÆnÆ veya koltu²un altÆna sÆkÆ madÆ²ÆnÆ kontrol ediniz.
	Sol koltuk arkalÆ²Æ katlandÆ²Ænda
	BagajÆn geni letilmi  bölümüne yerle tirilen e yalarÆn, arka orta emniyet kemeri dokumasÆna zarar vermedi²ine dikkat ediniz.

	Ba  dayamasÆ yüksekli²inin belirlenmesi
	Ba  dayamasÆnÆ, dayamanÆn merkezi kula²ÆnÆzÆn üst hizasÆna denk gelecek  ekilde ayarlayÆnÆz.
	Arka koltuk orta ba  dayamasÆnÆn ayarÆ
	Arka orta koltukta bir yolcu oturdu²unda, her zaman için orta ba  dayamasÆnÆ yukarÆya do²ru kilitli konuma çekiniz.

	FarklÆ koltuk ba  dayamalarÆ
	Ba  dayamalarÆ monte edildikleri koltuklara uygun olarak özel tasarlanmÆ tÆr.




	Ba  dayamasÆ uyarÆlarÆ
	Ba  dayamalarÆyla ilgili a a²Æda belirtilen uyarÆlara dikkat ediniz. Bunlara uyulmamasÆ, ciddi  ekilde yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.
	Ba  dayamalarÆnÆ her zaman düzgün konumda ayarlayÆnÆz.
	Ba  dayamasÆ çÆkartÆlmÆ  durumda aracÆ kullanmayÆnÆz.
	AracÆnÆzÆ sürmeden önce tüm yolcularÆn emniyet kemerlerini ba²ladÆklarÆndan emin olunuz.
	Emniyet kemerlerinin do²ru kullanÆmÆ
	Emniyet kemerinin ba²lanmasÆ ve açÆlmasÆ
	Emniyet kemeri yükseklik ayarÆ (ön koltuklar)
	Acil kilitlemeli kemer toplayÆcÆsÆ (ELR)
	Kemer toplayÆcÆsÆ, ani bir duru  veya çarpma anÆnda kilitlenecektir. Ani ola- rak öne do²ru e²ildi²inizde de kemer kilitlenecektir. Yava  hareketler keme- rin kolayca uzamasÆna imkan vererek rahat hareket etmenizi sa²layacaktÆr.

	Otomatik kilitlemeli kemer toplayÆcÆsÆ (ALR)
	Arka koltukta oturan bir yolcunun omuz kemeri sonuna kadar çekilip biraz geri bÆrakÆlacak olursa, kemer o konumda kilitlenir ve ...

	Hamile kadÆnlar
	Doktorunuza danÆ ÆnÆz ve emniyet kemerini düzgün  ekilde takÆnÆz. (ÆS.31)
	Hamile kadÆnlar, di²er yolcular gibi bel kemerini mümkün oldu²unca a a²Ædan, basenler üzerinden yerle tirmelidir. Omuz kemerini, omzunuzu ortalayacak  ekilde gö²sünüz üzerinden yerle - tiriniz. Kemerin karnÆn üzerine baskÆ uygulamamasÆna dikkat ediniz.
	Emniyet kemerinin düzgün ba²lanmamasÆ, ani frenleme veya kaza durumunda hem hamile kadÆnÆn hem de bebe²in ciddi  ekilde yaralanmasÆna veya ölümüne sebep olabilir.
	YaralÆ ki iler
	Doktoronuza danÆ ÆnÆz ve emniyet kemerini düzgün  ekilde takÆnÆz.

	Çocuk emniyet kilidi kullanÆmÆ
	AracÆnÆzda bulunan emniyet kemerleri yeti kin vücut ölçülerine uygun tasarlanmÆ tÆr.
	Yeteri kadar büyüyüp gerekti²i  ekilde aracÆn emniyet kemerini takabilene kadar, çocuk için uygun bir çocuk koltu²u sistemi kullanÆlmalÆdÆr. (ÆP. 65)
	Çocuk aracÆn emniyet kemerini takabilecek kadar büyüdü²ünde, emniyet kemerini sayfa 31’deki talimatlara uygun olarak kullanÆnÆz.


	Devreye giren aktif gergili emniyet kemerinin de²i tirilmesi
	Devreye girmesi durumunda aktif gergili emniyet kemeri yeniden kullanÆla- maz. Kaza sonrasÆ, aktif gergili emniyet kemerlerinizi Toyota bayisine kontrol ettiriniz. Devreye girmi  aktif gergili emniyet kemerlerinin de²i tirildi²inden emin olunuz.

	Emniyet kemeri yönetmelikleri
	Ülkenizdeki emniyet kemerleri ile ilgili yasalar çerçevesinde, emniyet kemerinin de²i tirilmesi ya da montajÆ hususunda Toyota bayisine ba vurunuz.





	Emniyet kemerinin takÆlmasÆ
	Ani frenleme veya kaza durumunda yaralanma riskini azaltmak için a a²Æda belirtilen uyarÆlara dikkat ediniz. Bunlara uyulmamasÆ, ciddi  ekilde yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.
	Tüm yolcularÆn emniyet kemerlerini ba²ladÆklarÆndan emin olunuz.
	Emniyet kemerinizi her zaman düzgün  ekilde ba²layÆnÆz.
	Her emniyet kemerini yalnÆzca bir ki i için kullanÆnÆz. Çocuk dahi olsalar, bir emniyet kemerini birden fazla ki i için kullanmayÆnÆz.
	Toyota çocuklarÆn arka koltukta oturtulmasÆnÆ ve her zaman emniyet kemeri ve/veya uygun çocuk koltu²u sisteminin kullanÆlmasÆnÆ tavsiye etmektedir.
	Düzgün oturma konumu için koltuk arkalÆ²ÆnÆ gere²inden fazla geriye yatÆrmayÆnÆz. Emniyet kemerleri, dik oturdu²unuz ve geriye yaslan- dÆ²ÆnÆz takdirde azami korumayÆ sa²layacaktÆr.
	Omuz kemerini kolunuzun altÆndan geçirmeyiniz.
	Emniyet kemerinizi her zaman mümkün oldu²unca a a²Ædan, basenler üzerinden yerle tiriniz.

	Emniyet kemeri hasarÆ ve a ÆnmasÆ
	Kemerin, tokanÆn veya dilin kapÆya sÆkÆ arak zarar görmemesine dikkat ediniz.
	Düzenli olarak emniyet kemerlerini kontrol ediniz. Kemerde kesilme, yÆpranma ya da gev ek parçalar olmamasÆnÆ kontrol ediniz. Ha...
	Kemerin ve askÆnÆn sabitlenmi  oldu²undan ve kemerin kÆvrÆlma- dÆ²Ændan emin olunuz. Emniyet kemeriniz düzgün çalÆ mÆyorsa, Toyota bayisine ba vurunuz.
	AracÆnÆzla önemli bir kaza yaptÆysanÆz, belirgin bir hasar olmasa bile, koltuk grubunu emniyet kemerleri de dahil olmak üzere de²i tiriniz.
	Emniyet kemerlerni kendiniz sökmeye, kurmaya, de²i tirmeye, parça- larÆna ayÆrmaya veya hurdaya çÆkarmaya çalÆ mayÆnÆz. Gerekli ...
	Rahat kullanÆm amacÆyla direksiyon simidi yüksekli²i ve açÆsÆ ayarlanabilmektedir.


	Sürü  esnasÆnda dikkat edilmesi gerekenler
	Sürü  esnasÆnda direksiyon simidini ayarlamayÆnÆz. Bu durum, aracÆn sürücü hakimiyetinden çÆkmasÆna ve yaralanmalÆ veya ölümlü bir kazaya sebep olmanÆza yol açabilir.

	Direksiyon simidini ayarladÆktan sonra
	Direksiyon simidinin tam olarak kilitlendi²ini kontrol ediniz. Aksi takdirde direksiyon simidi aniden hareket edebilir ve yaralanmalÆ veya ölümlü bir kazaya sebep olmanÆza yol açabilir.
	A a²Æda belirtilen fonksiyonlarÆ kullanarak arkanÆzdaki aracÆn farlarÆnÆn sebep oldu²u parlamayÆ azaltabilirsiniz.

	Manuel kararan iç dikiz aynasÆ
	Otomatik kendili²inden kararan iç dikiz aynasÆ
	Otomatik modda, arkanÆzdaki aracÆn farlarÆnÆ tespit eden sensörler kullanÆlmaktadÆr ve yansÆyan Æ Æk otomatik olarak azaltÆlmaktadÆr.
	Sensör hatalarÆnÆn önlenmesi (Otomatik kararan iç dikiz aynasÆ bulunan araçlar)
	Düzgün çalÆ malarÆ için sensörlere dokunmayÆnÆz ve üzerlerini kapamayÆnÆz.


	Sürü  esnasÆnda dikkat edilmesi gerekenler
	Sürü  esnasÆnda aynanÆn konumunu ayarlamayÆnÆz. Bu durum, aracÆn sürücü hakimiyetinden çÆkmasÆna ve yaralanmalÆ veya ölümlü bir kazaya sebep olmanÆza yol açabilir.
	Kontak dü²mesi aksesuar (ACC) veya açÆk (ON) konumundayken kumanda dü²mesi kullanÆlarak ayna açÆsÆ ayarlanabilir.

	Aynalar bu²ulandÆ²Ænda (Bu²u çözücü bulunan araçlar)
	AynalarÆn bu²usunu gidermek için bu²u çözücüleri çalÆ tÆrÆnÆz. (ÆS.184)


	Sürü  esnasÆnda
	Sürü  esnasÆnda a a²Æda belirtilen uyarÆlara dikkat ediniz. Bunlara uyulmamasÆ, aracÆn sürücü hakimiyetinden çÆkmasÆna ve yaralanmalÆ veya ölümlü bir kazaya sebep olmanÆza yol açabilir.
	Sürü  esnasÆnda aynalarÆ ayarlamayÆnÆz.
	AynalarÆ katlanmÆ  halde aracÆnÆzÆ kullanmayÆnÆz.
	Ön yolcu tarafÆ ve sürücü tarafÆ dÆ  dikiz aynalarÆ aracÆnÆzÆ sürmeye ba lamadan önce açÆlÆp ayarlanmÆ  olmalÆdÆr.

	Bu²u çözücüleri çalÆ Æyorsa (Bu²u çözücü bulunan araçlar)
	Ayna yüzeyi sÆcak olabilir, dokunmayÆnÆz.



	sec_01-04.pdf
	1-4. CamlarÆn açÆlmasÆ ve kapatÆlmasÆ
	A a²Ædaki dü²meler kullanÆlarak otomatik camlar açÆlabilir ve kapatÆlabilir.
	Otomatik camlarÆn kumandasÆ
	Kontak dü²mesi açÆk (ON) konumunda olmalÆdÆr.
	Kontak dü²mesi kapalÆ (OFF) konumuna alÆndÆktan sonra otomatik camlarÆn kumandasÆ (sadece sürücü camÆ)

	Kontak dü²mesi aksesuar (ACC) ve kapalÆ (OFF) konumuna alÆndÆktan sonra yakla Æk 45 saniye süresince otomatik camlara kumanda edilebilir. Ancak ön kapÆnÆn açÆlmasÆ durumunda camlara kumanda edilemeyecektir.
	SÆkÆ ma korumasÆ fonksiyonu (sadece sürücü camÆ)

	Kapanma hareketi sÆrasÆnda cam ile çerçeve arasÆna herhangi bir cisim sÆkÆ Ærsa cam hareketi durur ve cam bir miktar açÆlÆr.
	CamlarÆn kapatÆlmasÆ

	A a²Æda belirtilen uyarÆlara dikkat ediniz. Bunlara uyulmamasÆ, ciddi  ekilde yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.
	Otomatik camlarÆ kapatÆrken, tüm yolcularÆn vücutlarÆnÆn herhangi bir bölümünü camdan çÆkartmadÆklarÆndan emin olunuz.
	Çocuk yolcularÆn otomatik camlara kumanda etmelerine izin vermeyiniz. Vücudun herhangi bir bölümünün kapatÆlmakta olan otomatik camÆn arasÆnda kalmasÆ ciddi yaralanmalara ve ölüme sebep olabilir.
	SÆkÆ ma korumasÆ fonksiyonu (sadece sürücü camÆ)

	SÆkÆ ma korumasÆ fonksiyonunu denemek için vücudunuzun herhangi bir uzvunu kasten sÆkÆ tÆrmaya çalÆ mayÆnÆz.
	Cam tamamen kapanma noktasÆna yakÆn oldu²unda, sÆkÆ ma korumasÆ fonksiyonu çalÆ mayabilir.



	sec_01-05.pdf
	1-5. YakÆt doldurma
	YakÆt deposu iç kapa²ÆnÆ açmak için a a²Ædaki adÆmlarÆ uygulayÆnÆz.
	YakÆt doldurmadan önce
	Kontak dü²mesini kapalÆ (OFF) konumuna getiriniz, tüm cam ve kapÆlarÆn kapalÆ oldu²undan emin olunuz.

	YakÆt deposu iç kapa²ÆnÆn açÆlmasÆ
	YakÆt tipleri
	Benzinli motor
	Dizel motor
	*: Model kodu, aracÆnÆzÆn isim plakasÆnda belirtilmektedir. (ÆS.352)

	YakÆt deposu kapasitesi (Referans)
	Deponuzun kapasitesi 55 Litredir.

	AracÆnÆza yakÆt doldururken
	AracÆnÆza yakÆt doldururken a a²Æda belirtilen uyarÆlara dikkat ediniz. Bunlara uyulmamasÆ, ciddi  ekilde yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.
	Statik elektri²in bo altmak amacÆyla aracÆnÆza veya herhangi bir metal yüzeye dokununuz. Statik elektri²in bo almasÆndan kaynaklanan kÆvÆlcÆmlar yakÆt buharÆnÆn tutu masÆna sebep olabilir.
	Her zaman yakÆt deposu iç kapa²ÆnÆn tutacaklarÆndan tutunuz ve yava ça döndürerek açÆnÆz. YakÆt deposu iç kapa²Æ gev etildi²inde...
	YakÆt deposu iç kapa²Æ açÆkken, üzerindeki statik elektri²i bo altmamÆ  ki ilerin depoya yakla malarÆna izin vermeyiniz.
	YakÆt buharÆnÆ solumayÆnÆz. YakÆt buharÆ, içeri²indeki bazÆ maddeler sebebiyle, solunmasÆ halinde zararlÆdÆr.
	YakÆt doldururken sigara içmeyiniz. Aksi taktirde, yakÆtÆn tutu masÆna ve yangÆna sebep olabilirsiniz.
	Statik elektrik yüklü olabilece²i için aracÆnÆza dönmeyiniz veya ba ka bir ki iye ya da cisme dokunmayÆnÆz. Bu durum, üzerinizde statik elektrik birikmesi sonucu tutu maya sebep olabilir.


	YakÆt deposu iç kapa²ÆnÆn de²i tirilmesi
	YakÆt deposu kapa²ÆnÆ de²i tirmeniz gerekirse sadece Toyota orijinal depo kapa²ÆnÆ kullanÆnÆz. Aksi takdirde, ciddi  ekilde yaralanmalarla veya ölüm- le sonuçlanabilecek bir yangÆna veya ba ka bir olaya sebep olabilirsiniz.

	YakÆt doldurma
	YakÆt doldururken ta Ærmamaya dikkat ediniz. Aksi takdirde, egzoz sisteminin çalÆ masÆnda anormallik veya yakÆt sistemi parçalarÆnda ya da boyalÆ yüzeylerde tahribat gibi hasarlara sebep olabilirsiniz.




	sec_01-06.pdf
	1-6. HÆrsÆz CaydÆrma Sistemi
	AracÆnÆzÆn anahtarlarÆnda radyo vericisi i levi gören çipler bulunmak- tadÆr. AracÆnÆzÆn motoru sadece anahtarÆnÆzdaki vericinin gönderdi²i elektronik kod araç hafÆzasÆna kayÆtlÆ kimlik koduyla aynÆ ise çalÆ a- caktÆr.
	Sistemin çalÆ mamasÆna sebep olabilecek durumlar
	AnahtarÆnÆz metal bir cisimle temas ediyorsa
	AnahtarÆnÆz, ba ka bir aracÆn güvenlik sisteminde kullanÆlan çipli anah- tara çok yakÆnsa veya temas ediyorsa

	Motor blokaj sistemi (immobilizer) uygunluk beyanÆ
	Toyota Motor Corporation, TMIMB-1’nin 1999/5/EC direktifinin ilgili maddelerine ve zaruri gereksinimlerine uygun oldu²unu beyan etmektedir.
	Tokai Rika Co., Ltd., model RI-20BTY, Motor Blokaj Sistemi’nin (immobilzer) 1999/5/EC direktifinin ilgili maddelerine ve zaruri gereksinimlerine uygun oldu²unu beyan etmektedir.
	AnahtarÆnÆzÆn hasar görmesini önlemek için

	Motor blokaj sistemini (immobilizer) de²i tirmeyiniz veya sökmeyiniz. Sistemin çalÆ mamasÆna sebep olabilecek uygulamalardan kaçÆnÆnÆz. Sistemde uygun olmayan tadilatlarÆn yapÆlmasÆ durumunda, sistemin düzgün çalÆ masÆ garanti edilemez.
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	Do²ru oturma pozisyonunda sürü  için a a²Æda belirtilen hususlara dikkat ediniz:
	Sürü  esnasÆnda
	Sürü  esnasÆnda sürücü koltu²unun konumunu ayarlamayÆnÆz. Bu durum, aracÆn sürücü hakimiyetinden çÆkmasÆna sebep olabilir.
	Koltuk arkalÆ²Æ ile sürücü veya yolcu arasÆna yastÆk vs. koymayÆnÆz. YastÆk kullanÆlmasÆ durumunda do²ru oturma pozisyonunu alam...
	Ön koltuklarÆn altÆna e ya koymayÆnÆz. Ön koltuklarÆn altÆna yerle tirilen e yalar koltuk raylarÆna sÆkÆ arak, koltu²un kilitlenmesine engel olabilir. Bu durum kazaya yol açabilir. AyrÆca ayarlama mekanizmasÆ hasar görebilir.

	Koltuk ayarÆ esnasÆnda
	Koltu²u hareket ettirirken di²er yolculara zarar vermedi²inize dikkat ediniz.
	Ellerinizi koltu²un altÆna veya hareketli parçalarÆn yakÆnÆna koymayÆnÆz, aksi takdirde yaralanabilirsiniz. Parmaklar veya eller koltuk mekanizmasÆnÆn arasÆna sÆkÆ abilir.
	SRS hava yastÆklarÆ, aracÆn maruz kaldÆ²Æ belirli hÆz ve açÆlarla gerçekle en darbelerde açÆlarak sürücünün ya da yolcularÆn yar...

	Ön hava yastÆklarÆ
	Sürücü hava yastÆ²Æ/Ön yolcu hava yastÆ²Æ Sürücünün ve ön yolcunun ba ÆnÆ ve gö²sünü, darbelere kar Æ korumaktadÆr.
	Diz hava yastÆ²Æ (bazÆ modellerde) Sürücünün dizlerini korumaktadÆr.
	Yan ve perde hava yastÆklarÆ
	Yan hava yastÆklarÆ Sürücünün ve ön yolcunun gövdelerini korumaktadÆr.
	Perde hava yastÆklarÆ (bazÆ modellerde) Sürücünün ve cam kenarÆnda oturan yolcularÆn ba larÆnÆ korumaktadÆr.
	SRS hava yastÆ²Æ sisteminin temel parçalarÆ yukarÆda belirtilmi tir. SRS hava yastÆ²Æ sistemi, hava yastÆ²Æ sensör grubu ile kontrol edilir. Hava yastÆ²Æ sensör grubu emniyet sensörü ve hava yastÆ²Æ sensöründen olu ur.
	SRS hava yastÆ²Æ sistemi, belirli hÆz ve açÆlarla gerçekle en önden veya yanal darbelerde hava yastÆ²Æ  i iricilerini tetikler. ...
	Hava yastÆklarÆ açÆlÆrsa (patlarsa)
	Patlayan bir SRS hava yastÆ²Æna temas edilmesi durumunda hafif yanÆk ve zedelenmeler olu abilir.
	×iddetli bir ses ve bir miktar duman ortaya çÆkar.
	Perde hava yastÆ²Æ bulunan araçlar: Hava yastÆ²Æ modülü parçalarÆ (direksiyon simidi göbe²i, hava yastÆ²Æ kapa²Æ), ön koltuklar, yan direkler ve tavan bölgesinin bir kÆsmÆ birkaç dakika süreyle sÆcak kalabilir. AyrÆca hava yastÆ²Æ da sÆcak olabilir.
	Perde hava yastÆ²Æ bulunmayan araçlar: Hava yastÆ²Æ modülü parçalarÆ (direksiyon simidi göbe²i, hava yastÆ²Æ kapa²Æ) ve ön koltuklar birkaç dakika süreyle sÆcak kalabilir. AyrÆca hava yastÆ²Æ da sÆcak olabilir.
	Ön cam çatlayabilir.
	Ön hava yastÆklarÆnÆn devreye girme ko ullarÆ

	Önden darbeler için e ik de²eri, yakla Æk 25 km/saat süratle tam önden, hareketsiz duran ve deforme olmayan sabitlenmi  bir bari...
	Bununla beraber, araç trafik i areti veya park halindeki di²er bir araç gibi çarpÆ manÆn etkisiyle hareket edebilen ya da deform...
	BazÆ çarpÆ malarda, aracÆn yava lamasÆ e ik de²erine çok yakÆn olabilir. Bu gibi durumlarda SRS ön hava yastÆklarÆ ve aktif gergili emniyet kemerleri birlikte devreye girmeyebilir.
	Yan ve perde hava yastÆklarÆnÆn devreye girme ko ullarÆ (bazÆ araçlarda)

	Yan ve perde hava yastÆklarÆ yolcu bölümüne yandan  iddetli bir darbe geldi²i zaman patlayacak  ekilde tasarlanmÆ lardÆr.
	SRS hava yastÆklarÆnÆn patlayabilece²i di²er durumlar

	AracÆnÆzÆn altÆndan sert bir darbe alÆnmasÆ SRS hava yastÆklarÆnÆn patlamasÆna neden olabilir. Birkaç örnek resimde görülmektedir.
	AracÆn kaldÆrÆma, banket kenarÆna veya sert bir cisme çarpmasÆ halinde
	AracÆn derin bir çukura dü mesi halin- de
	AracÆn yüksekten dü mesi halinde
	SRS ön hava yastÆklarÆnÆn patlamayabilece²i çarpÆ ma tipleri
	SRS ön hava yastÆklarÆ, yandan ya da arkadan çarpÆ malarda, takla atma, yuvarlanma veya önden dü ük hÆzlÆ çarpÆ malarda devreye ...

	Yandan çarpma
	Arkadan çarpma
	Takla atma
	SRS yan ve perde hava yastÆklarÆnÆn patlamayabilece²i çarpÆ ma tipleri SRS yan ve perde hava yastÆ²Æ sistemi, aracÆn yandan açÆlÆ bir darbe almasÆ durumunda veya yolcu bölümlerinin dÆ Ænda kalan bölümlerden darbe alÆnmasÆ halinde patlamayabilir.

	Yolcu bölümlerinin dÆ Ænda kalan bölümlerden darbe alÆnmasÆ halinde
	Yandan açÆlÆ bir darbe alÆnmasÆ halinde
	SRS yan ve perde hava yastÆklarÆ, önden ya da arkadan çarpÆ malarda, takla atma, yuvarlanma veya yandan dü ük hÆzlÆ çarpÆ malarda devreye girecek  ekilde tasarlanmamÆ tÆr.

	Önden çarpma
	Arkadan çarpma
	Takla atma
	Ne zaman Toyota bayisini aramalÆsÆnÆz?
	A a²Ædakilerden herhangi birisinin gerçekle mesi durumunda, en kÆsa sürede Toyota bayisine ba vurunuz. Toyota bayisine danÆ madan akü kutup ba larÆnÆ sökmeyiniz.
	Herhangi bir SRS hava yastÆ²Æ patladÆ²Ænda

	AracÆnÆzÆn ön tarafÆ hasarlandÆ²Ænda veya aracÆnÆz SRS hava yastÆ²ÆnÆn patlamasÆna sebep olmayacak  iddette bir kaza yaptÆ²Ænda
	AracÆnÆzÆn herhangi bir kapÆsÆ hasarlandÆ²Ænda veya aracÆnÆz SRS yan ve perde hava yastÆklarÆnÆn patlamasÆna sebep olmayacak bir kaza yaptÆ²Ænda.
	Diz hava yastÆ²Æ bulunan araçlar: Direksiyon simidinin göbek kÆsmÆ veya ön yolcu hava yastÆ²Æ kapa²Æ çevresi veya gösterge panelinin alt kÆsÆmlarÆ çizilmi , çatlamÆ  ya da ba ka bir  ekilde hasar görmü  ise
	Diz hava yastÆ²Æ bulunmayan araçlar: Direksiyon simidinin göbek kÆsmÆ veya ön yolcu hava yastÆ²Æ kapa²Æ çevresi çizilmi , çatlamÆ  ya da ba ka bir  ekilde hasar görmü  ise
	Yan hava yastÆklÆ koltuklarÆn yüzeyleri çizilmi , çatlamÆ  ya da ba ka bir  ekilde hasar görmü  ise
	Perde hava yastÆ²Æ bulunan araçlar: Ön veya arka direklerin veya tavan yan saclarÆnÆn perde hava yastÆ²Æ ihtiva eden kÆsÆmlarÆ çizilmi , çatlamÆ  ya da ba ka bir  ekilde hasar görmü  ise
	SRS hava yastÆ²Æ uyarÆlarÆ
	Hava yastÆklarÆyla ilgili a a²Æda belirtilen uyarÆlara dikkat ediniz. Bunlara uyulmamasÆ, ciddi  ekilde yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.
	Sürücü ve tüm yolcular emniyet kemerlerini düzgün  ekilde ba²lamalÆdÆr. SRS hava yastÆklarÆ, emniyet kemerleriyle birlikte kullanÆlan destekleyici donanÆmlardÆr.
	SRS sürücü hava yastÆ²Æ oldukça büyük bir hÆz ve kuvvetle açÆlÆr. Sürücü, hava yastÆ²Æna çok yakÆnsa ciddi  ekilde yaralanabilir veya ölebilir.
	Sürücü hava yastÆ²ÆnÆn açÆldÆ²Æ ilk 50-75 mm riskli bölgedir. Sürücü hava yastÆ²Ændan asgari 250 mm uzaklÆkta durulmasÆ size yet...

	. Pedallara rahatlÆkla ula abildi²inize dikkat ederek koltu²unuzu mümkün oldu²unca geriye itiniz.
	. Koltuk arkalÆ²ÆnÆ bir miktar geriye yatÆrÆnÆz. Araç tasarÆmlarÆndaki farklÆlÆ²a ra²men, sürücülerin ço²u 250 mm mesafeyi, sürü...
	. Direksiyon simidi ayarlanabiliyorsa, a a²Æya do²ru e²iniz. Böylece hava yastÆ²ÆnÆ ba ÆnÆza veya boynunuza de²il, gö²sünüze do²ru yönlendirmi  olursunuz.
	Pedallara veya direksiyon simidine olan hakimiyetinizi ve gösterge pa- neli görü  alanÆnÆzÆ yitirmeden koltu²unuzu yukarÆda belirtildi²i  ekilde ayarlayÆnÆz.
	SRS hava yastÆ²Æ uyarÆlarÆ
	SRS ön yolcu hava yastÆ²Æ oldukça büyük bir hÆz ve kuvvetle açÆlÆr. Ön yolcu, hava yastÆ²Æna çok yakÆnsa ciddi  ekilde yaralanab...
	Düzgün oturtulmamÆ  ve/veya ba²lanmamÆ  bebekler veya çocuklar, hava yastÆ²Æ açÆlÆrken ciddi  ekilde yaralanabilir veya ölebilir...
	Koltu²un ön ucuna do²ru oturmayÆnÆz veya ön gö²üs üzerine e²ilmeyiniz.
	Araç hareket halindeyken, çocu²un SRS ön yolcu hava yastÆ²ÆnÆn önünde ayakta durmasÆna izin vermeyiniz veya çocu²u kuca²ÆnÆzda tutmayÆnÆz.
	Sürücünün veya yolcunun dizleri üze- rinde e ya bulunuyorken aracÆ kullanmayÆnÆz.

	SRS hava yastÆ²Æ uyarÆlarÆ
	Perde hava yastÆ²Æ bulunan araçlar: KapÆnÆn ya da tavan yan saclarÆnÆn ya da ön, yan ve arka direklerin üzerine e²ilmeyiniz.
	Perde hava yastÆ²Æ bulunmayan araçlar: Ön kapÆnÆn üzerine e²ilmeyi- niz.
	YolcularÆn yolcu koltuklarÆnda kapÆya dönük halde dizleri üzerinde durmalarÆna ve ba larÆnÆ ya da ellerini camlara dayamalarÆna izin vermeyiniz.
	Diz hava yastÆ²Æ bulunan araçlar: Ön gö²üs, direksiyon simidinin göbek kÆsmÆ veya gösterge panelinin alt kÆsmÆ gibi bölümlere e ...
	Diz hava yastÆ²Æ bulunmayan araçlar: Ön gö²üs veya direksiyon simidinin göbek kÆsmÆ gibi bölümlere e ya dayamayÆnÆz veya üzerler...

	SRS hava yastÆ²Æ uyarÆlarÆ
	Perde hava yastÆ²Æ bulunan araçlar: KapÆlar, ön cam, kapÆ camlarÆ, ön ve arka direkler, tavan yan saclarÆ veya tutunma kolu gibi bölümlere e ya dayamayÆnÆz veya üzerlerine e ya koymayÆnÆz.
	Perde hava yastÆ²Æ bulunmayan araç- lar: KapÆlar, ön cam veya kapÆ camlarÆ gibi bölümlere e ya dayamayÆnÆz veya üzerlerine e ya koymayÆnÆz.
	Diz hava yastÆ²Æ bulunan ve akÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip olmayan araçlar: Kontak anahtarÆna a²Ær, keskin veya sert...
	Diz hava yastÆ²Æ bulunan araçlar: SRS diz hava yastÆ²Æ ve çevresi üzerin- de  effaf vinil kaplama bulunuyorsa sökünüz.
	SRS yan hava yastÆklarÆnÆn patlayaca²Æ bölgeyi örtecek  ekilde, koltuk kÆlÆfÆ gibi koltuk aksesuarlarÆ kullanmayÆnÆz. Bu aksesuarlar, yan hava yastÆklarÆnÆn düzgün çalÆ masÆnÆ engelleyebilir.
	Sayfa 54’te gösterilmi  olan SRS hava yastÆ²Æ sistem parçalarÆnÆn bulundu²u bölgelere vurmayÆnÆz veya güç uygulamayÆnÆz. Aksi takdirde, SRS hava yastÆ²Æ arÆzasÆna sebep olabilirsiniz.
	SRS hava yastÆ²ÆnÆn açÆlmasÆ durumunda, hava yastÆ²ÆnÆn herhangi bir parçasÆna dokunmayÆnÆz, sÆcak olabilir.
	SRS hava yastÆ²Æ açÆldÆktan sonra soluk almakta zorlanÆyorsanÆz, kapÆyÆ veya camÆ açarak içeriye temiz havanÆn girmesini sa²layÆ...


	SRS hava yastÆ²Æ uyarÆlarÆ
	Perde hava yastÆ²Æ bulunan araçlar: Direksiyon simidi göbe²i veya ön ve arka direkler gibi SRS hava yastÆklarÆnÆn bulundu²u bölümler hasar görmü  veya çatlamÆ  ise bunlarÆn Toyota bayisi tarafÆndan de²i tirilme- sini sa²layÆnÆz.
	Perde hava yastÆ²Æ bulunmayan araçlar: Direksiyon simidi göbe²i gibi SRS hava yastÆklarÆnÆn bulundu²u bölümler hasar görmü  veya çatlamÆ  ise bunlarÆn Toyota bayisi tarafÆndan de²i tirilmesini sa²layÆnÆz.

	SRS hava yastÆ²Æ sistem parçalarÆnÆn tadilatÆ ve hurdaya atÆlmasÆ
	Toyota bayisine danÆ madan aracÆnÆzÆ hurdaya çÆkarmayÆnÆz veya a a²Æda belirtilenlerden herhangi birisini yapmayÆnÆz.
	SRS hava yastÆklarÆ arÆzalanabilir veya kazara patlayarak ciddi  ekilde yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.
	SRS hava yastÆklarÆnÆn takÆlmasÆ, sökülmesi, parçalarÆna ayrÆlmasÆ ve tamiri.
	Direksiyon simidinin, gösterge panelinin, ön gö²sün, koltuklarÆn veya koltuk dö emelerinin, ön, yan ve arka direklerin veya tavan yan saclarÆnÆn tamiri, tadilatÆ, sökülmesi veya yenisiyle de²i tirilmesi.
	Ön çamurlu²un, ön tamponun veya yolcu bölümünün yan taraflarÆnÆn tamiri veya tadilatÆ
	AracÆnÆzÆn önüne kar küreyici, vinç gibi parçalarÆn takÆlmasÆ.
	AracÆnÆzÆn süspansiyon sisteminde tadilat
	AracÆnÆza mobil telsiz cihazÆ veya CD sürücü takÆlmasÆ
	Toyota, çocuk koltu²u sistemlerinin kullanÆlmasÆnÆ  iddetle tavsiye etmektedir.



	Ara tÆrmalar, arka koltu²a ba²lanmÆ  bir çocuk koltu²unun, ön koltu²a ba²lÆ çocuk koltu²una göre, daha yüksek güvenlik sa²ladÆ²ÆnÆ göstermektedir.
	Çocu²un ya Æna ve bedenine uygun bir çocuk koltu²u kullanÆnÆz.
	Çocuk koltu²unu, üreticisi tarafÆndan verilen talimatlara uygun olarak ba²layÆnÆz. Bu kullanÆcÆ el kitabÆnda, çocuk koltu²u için genel ba²lama talimatlarÆ verilmektedir. (ÆS.73)
	Toyota “ECE No.44” yönetmeli²ine uygun bir çocuk koltu²u kullanmanÆzÆ tavsiye etmektedir.

	“ECE No.44” yönetmeli²ine göre, çocuk koltu²u sistemleri 5 grupta sÆnÆflandÆrÆlmaktadÆr.
	Grup 0: 10 kg’dan az (0 - 9 ay)
	Grup 0+: 13 kg’dan (0 - 2 ya )
	Grup I: 9 - 18 kg arasÆ (9 ay - 4 ya )
	Grup II: 15 - 25 kg (4 - 7 ya )
	Grup III: 22 - 36 kg (6 -12 ya )
	Bu kullanÆcÆ el kitabÆnda, en yaygÆn olarak kullanÆlan, emniyet kemeri ile ba²lanmÆ  üç tip çocuk koltu²u sistemi açÆklanmaktadÆr.
	Bebek koltu²u
	Küçük çocuk koltu²u
	Büyük çocuk koltu²u

	A a²Ædaki tablo, çe itli oturma pozisyonlarÆ için çocuk koltu²u sisteminizin uygunlu²unu göstermektedir.
	Tablodaki harflerin anlamlarÆ:
	U: Bu a²ÆrlÆk grubu için kullanÆm izinli uluslararasÆ kategoriye uygun çocuk koltu²u sistemi.
	UF: Bu a²ÆrlÆk grubu için kullanÆm izinli yüzü öne dönük uluslararasÆ kategoriye uygun çocuk koltu²u sistemi.
	X: Bu a²ÆrlÆk grubundaki çocuklar için uygun olmayan koltuk oturma pozisyonu.
	Tabloda açÆklanan çocuk koltu²u sistemlerinin dÆ Ændaki çocuk koltuklarÆ da kullanÆlabilir. Ancak bu koltuklarÆn uygunlu²u, üretici firmadan ve ürünü satan ki iden alÆnacak bilgilerle teyid edilmelidir.
	A a²Ædaki tablo, çe itli oturma pozisyonlarÆ içn çocuk koltu²u sisteminizin uygunlu²unu göstermektedir.
	(1)ISO/XX boyut sÆnÆfÆ (A-G arasÆ) bulunmayan çocuk koltu²u sistemlerinde uygun a²ÆrlÆk grubu için imalatçÆ aracÆn her pozis- yon için tavsiye edilen özel ISOFIX çocuk koltu²u sistemini belirtmelidir.

	Tablodaki harflerin anlamlarÆ:
	IUF: Bu a²ÆrlÆk grubu için kullanÆm izinli ISOFIX yüzü öne dönük uluslararasÆ kategoriye uygun çocuk koltu²u sistemi
	X: Bu a²ÆrlÆk grubu ve/veya boyut sÆnÆfÆndaki ISOFIX çocuk koltu²u sistemleri için uygun olmayan ISOFIX pozisyonu

	Tabloda açÆklanan çocuk koltu²u sistemlerinin dÆ Ændaki çocuk koltuklarÆ da kullanÆlabilir. Ancak bu koltuklarÆn uygunlu²u, üretici firmadan ve ürünü satan ki iden alÆnacak bilgilerle teyid edilmelidir.
	Çocuk koltu²u sisteminin ön yolcu koltu²unda kullanÆlmasÆ durumunda
	Ön yolcu koltu²unda çocuk koltu²u sistemi kullanmanÆz gerekiyorsa, koltuk arkalÆ²ÆnÆ en dik konuma ayarlayÆnÆz.
	Çocuk koltu²u sistemi kullanÆlmadÆ²Ænda
	Çocuk koltu²u sistemini koltu²a düzgün ba²lanmÆ  halde bÆrakÆnÆz. Çocuk koltu²unu koltuk üzerinde gev ek bir durumda veya bagajda bÆrakmayÆnÆz.
	Uygun çocuk koltu²u sisteminin seçimi

	Çocuk için uygun çocuk koltu²u sistemini kullanÆnÆz. E²er çocuk, çocuk koltu²unu kullanamayacak kadar büyükse, çocu²u arka koltukta emniyet kemeri takÆlÆ olarak oturtunuz. (ÆS.31)
	Çocuk koltu²u sisteminin kullanÆmÆ
	Araç için uygun çocuk koltu²u sisteminin kullanÆlmamasÆ, bebek ya da çocu²un güvenli²ini sa²layamayabilir ve ciddi  ekilde yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.

	Çocuk koltu²u uyarÆlarÆ
	Ani frenleme veya kaza durumunda en etkin koruma için, ya Æna ve kilosuna ba²lÆ olarak, çocuklar emniyet kemeri veya çocuk koltu...
	Toyota, çocu²un ya Æna uygun bir çocuk koltu²unun, arka koltu²a ba²lanarak kullanÆlmasÆnÆ  iddetle tavsiye etmektedir. Kaza ista...

	Çocuk koltu²u uyarÆlarÆ
	Hava yastÆ²Æ manuel iptal dü²mesi açÆk (ON) konumundayken asla yüzü arkaya dönük tip çocuk koruma sistemini ön koltu²a ba²layara...
	Ön koltu²a yerle tirilecek çocuk koltu²u sistemi, yüzü öne dönük tipte ve ancak zorunlu hallerde kullanÆlmalÆdÆr. SRS ön yolcu h...
	Perde hava yastÆ²Æ bulunan araçlar: Çocu²unuzun ba ÆnÆ veya gövdesini, kapÆya veya yan ve perde hava yastÆklarÆnÆn bulundu²u kol...
	Perde hava yastÆ²Æ bulunmayan araçlar: Çocu²unuzun ba ÆnÆ veya gövdesini, kapÆya veya yan hava yastÆklarÆnÆn bulundu²u koltu²un ...
	Çocuk koltu²unun, üreticisinin tüm ba²lama talimatlarÆna uygun olarak monte edildi²inden ve emniyete alÆndÆ²Ændan emin olunuz. Ç...
	Çocuk koltu²u sistemi üreticisinin talimatlarÆna uyunuz. Çocuk koltuklarÆnÆ, emniyet kemerini veya çocuk koltu²u alt ba²lantÆ kemerini kullanarak arka yan koltuklara sÆkÆca ba²layÆnÆz. Çocuk koltu²unu ba²larken üst ba²lama kayÆ ÆnÆ takÆnÆz.
	Yüzü arkaya dönük bebek/küçük çocuk koltu²u




	Yüzü öne dönük küçük çocuk koltu²u
	Büyük çocuk koltu²u
	Çocuk koltu²unu, emniyet kemeri veya ISOFIX sabit ba²lantÆ sistemiyle ba²layÆnÆz ve a a²Æda belirtilenleri uygulayÆnÆz.
	Yan koltuk
	Orta koltuk
	Çocuk koltu²u sisteminin ön yolcu koltu²unda kullanÆlmasÆ durumunda
	Çocuk koltu²u sistemini ön koltu²a ba²lamak için kilitleme klipsi gerekmektedir. Çocuk koltu²u sistemi üreticisinin talimatlarÆn...
	Çocuk koltu²u için kilitleme klipsi (Parça No. 73119-22010)
	Büyük çocuk koltu²u ba²larken
	ALR kilitleme konumuna girmemesi için omuz kemerini tamamen çekmeyiniz. (ÆS.33)
	ALR kilitleme konumu, çocu²u rahatsÆz edecek veya yaralayacak kadar kemerin gerginle mesine sebep olabilir.
	Çocu²un emniyet kemeriyle oynamasÆna izin vermeyiniz. Aksi takdirde çocuk ciddi  ekilde yaralanabilir veya ölebilir.

	Çocuk koltu²u sistemi ba²larken
	Çocuk koltu²u sistemi montaj el kitabÆnda yer alan talimatlarÆ uygulayÆnÆz ve çocuk koltu²u sistemini düzgün ve güvenli bir  eki...
	Sürücü koltu²u, çocuk koltu²una temas ediyorsa ve sistemin düzgün  ekilde ba²lanmasÆnÆ engelliyorsa, sistemi sürücü koltu²unun hizasÆnda olmayan arka yan koltu²a ba²layÆnÆz.
	Ön yolcu koltu²unu çocuk koltu²u sistemine temas etmeyecek  ekilde ayarlayÆnÆz.
	Yüzü öne dönük veya büyük çocuk koltu²unu ön yolcu koltu²una ba²lar- ken, koltu²u mümkün oldu²unca geriye itiniz. Bunlara uyulmamasÆ, hava yastÆkla- rÆnÆn açÆlmasÆ durumunda ciddi  ekilde yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.

	Çocuk koltu²u sistemi ba²larken
	Hava yastÆ²Æ manuel iptal dü²mesi açÆk (ON) konumundayken asla yüzü arkaya dönük tip çocuk koltu²u sistemini ön koltu²a ba²layarak kullanmayÆnÆz. (ÆS.82)
	Kaza durumunda, ön yolcu hava yastÆ²Æ- nÆn açÆlmasÆyla ortaya çÆkan darbe, ço- cu²un ciddi  ekilde yaralanmasÆna veya ölümüne sebep olabilir.
	Gösterge panelinin yolcu tarafÆnda, ön yolcu koltu²una yüzü arkaya dönük çocuk koltu²u sistemi ba²lanmamasÆ gerekti²ini hatÆrlatan bir uyarÆ etiketi bulunmaktadÆr.
	Büyük çocuk koltu²u kullanÆyorken, her zaman omuz kemerinin ço- cu²un omzunu ortalayacak  ekilde ba²landÆ²Ændan emin olunuz. Kem...
	Kemerin ve askÆnÆn sabitlenmi  oldu²undan ve kemerin kÆvrÆlmadÆ²Ændan emin olunuz.
	SÆkÆca yerine tespit edildi²ini kontrol etmek üzere çocuk koltu²unu öne- arkaya-yanlara do²ru çekip itiniz.
	Çocuk koltu²unu, üreticisi tarafÆndan verilen talimatlara uygun olarak ba²layÆnÆz.
	Çocuk koltu²unun ba²lantÆ çubuklarÆna düzgün ba²lanmasÆ
	Ba²lantÆ çubuklarÆnÆ kullanÆrken çubuklarÆn civarÆnda yabancÆ cisimlerin olmadÆ²Æna ve emniyet kemerinin sÆkÆ madÆ²Æna emin olun...
	Bu sistem, ön yolcu hava yastÆ²ÆnÆ ve ön yolcu yan hava yastÆ²ÆnÆ devre dÆ Æ bÆrakmaktadÆr. Hava yastÆklarÆnÆ sadece ön yolcu koltu²una çocuk koltu²u sistemi ba²ladÆ²ÆnÆz takdirde devre dÆ Æ bÆrakÆnÆz.
	Hava yastÆ²Æ manuel iptal uyarÆ Æ Æ²Æ bilgileri
	Sistemde arÆza olmasÆ durumunda a a²Æda belirtilenlerden herhangi birisi ortaya çÆkabilir. AracÆnÆzÆ Toyota bayisine kontrol ettiriniz.
	“ON” ve “OFF” uyarÆ Æ Æ²Æ belirmedi²inde.
	Hava yastÆ²Æ manuel iptal dü²mesi açÆk veya kapalÆ konuma getiril- di²inde uyarÆ Æ Æ²ÆnÆn de²i memesi durumunda


	Çocuk koltu²u sistemi ba²larken
	Güvenlik sebebiyle, çocuk koltu²u sistemini her zaman arka koltu²a ba²layÆnÆz. Arka koltu²un uygun olmamasÆ durumunda, hava yast...

	Ön yolcu koltu²una çocuk koltu²u sistemi ba²lÆ de²ilse
	Hava yastÆ²Æ manuel iptal sistemi açÆk (ON) konumuna getirildi²inden emin olunuz. KapalÆ (OFF) konumunda bÆrakÆlÆrsa, kaza durumunda hava yastÆ²ÆnÆn açÆlmamasÆ ciddi  ekilde yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.
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	2-1. Sürü  TalimatlarÆ
	Güvenli sürü  için a a²Ædaki talimatlara uyunuz.

	AracÆn çalÆ tÆrÆlmasÆ
	ÆS.95, 99

	Sürü 
	Multi-mod düz  anzÆman
	Fren pedalÆna basarak vites kolunu E ya da M konumuna getiriniz. (ÆS.102)
	Vites konum göstergesinde 1 yazdÆ²ÆnÆ kontrol ediniz.

	Park frenini indiriniz. (ÆS.112)
	Yava ça fren pedalÆnÆ bÆrakÆnÆz ve aracÆ hareket ettirmek için gaz pedalÆna basÆnÆz.

	Düz  anzÆman
	Debriyaj pedalÆna sonuna kadar basarak aracÆ 1. vitese alÆnÆz. (ÆS.108)
	Park frenini indiriniz. (ÆS.112)
	Yava ça debriyaj pedalÆnÆ bÆrakÆnÆz. AracÆ hareket ettirmek için, aynÆ anda gaz pedalÆna yava ça basÆnÆz.


	Durdurma
	Multi-mod düz  anzÆman
	Vites kolu E ya da M konumundayken, fren pedalÆna basÆnÆz.
	Gerekirse, park frenini çekiniz.
	Araç uzun süreli²ine durdurulduysa vites kolunu N konumuna alÆnÆz . (ÆP. 102)


	Düz  anzÆman
	Debriyaj pedalÆna sonuna kadar basarak, fren pedalÆna basÆnÆz.
	Gerekirse, park frenini çekiniz.
	Araç uzun süreli²ine durdurulduysa vites kolunu bo  konumuna alÆnÆz. (ÆS.108)



	AracÆ park etme
	Multi-mod düz  anzÆman
	Vites kolu E ya da M konumundayken, fren pedalÆna basÆnÆz.
	Park frenini çekiniz. (ÆS.112)
	Vites kolunu E, M ya da R konumuna getiriniz. (ÆS.102)
	Yoku  yukarÆ ya da a a²Æ park etti²inizde, gerekirse tekerlekleri takozla destekleyiniz.

	Kontak anahtarÆnÆ OFF konumuna getiriniz ve aracÆ durdurunuz.
	Vites konum göstergesinde 1 ya da R göründü²ünden emin olunuz.

	AnahtarÆ aldÆktan sonra aracÆnÆzÆ kilitleyiniz.

	Düz  anzÆman
	Debriyaj pedalÆna sonuna kadar basarak, fren pedalÆna basÆnÆz.
	Park frenini çekiniz. (ÆS.112)
	Vitesi bo a alÆnÆz. (ÆS.108)
	Yoku  yukarÆ ya da a a²Æ park ederken, vitesi 1. vitese ya da geri vitese alÆnÆz. Gerekirse tekerlekleri takozla destekleyiniz.

	Kontak anahtarÆnÆ OFF konumuna getiriniz ve aracÆ durdurunuz..
	AnahtarÆ aldÆktan sonra aracÆnÆzÆ kilitleyiniz.


	Multi-mod düz  anzÆman
	Fren pedalÆna basarak, park frenini çekiniz ve vites kolunu E ya da M konumuna alÆnÆz.
	Vites konum göstergesinde 1 göründü²ünden emin olunuz.

	Yava ça gaz pedalÆna basÆnÆz.
	Park frenini bÆrakÆnÆz.

	Düz  anzÆman
	Park freni çekili durumdayken, debriyaj pedalÆna sonuna kadar basarak, aracÆ 1. vitese alÆnÆz.
	Hafifçe gaz pedalÆna basÆnÆz ve aynÆ anda debriyaj pedalÆnÆ yava  yava  bÆrakÆnÆz.
	Park frenini indiriniz.
	Yeni Toyota’nÆz ile fren yapma


	AracÆnÆzÆn ömrünü artÆrmak için, a a²Ædaki uyarÆlarÆ dikkate alÆnÆz:
	Ålk 300 km (200 mil) için: Ani duru lardan kaçÆnÆnÆz
	Ålk 1000 km (621 mil) için:
	. AracÆnÆzÆ çok yüksek süratlerde kullanmayÆnÆz.
	. Ani hÆzlanmalardan kaçÆnÆnÆz.
	. DevamlÆ, dü ük viteslerde aracÆnÆzÆ kullanmayÆnÆz.
	. AracÆnÆzÆ, uzun süre sabit hÆzlarda kullanmayÆnÆz.

	Motoru durdurmadan önceki rölanti süresi (dizel motor)

	Turbo arjÆrÆn zarar görmemesi için, hÆzlÆ kullanÆm sonrasÆ ya da rampa çÆkÆ Æ sonrasÆ, aracÆ rölantide çalÆ tÆrÆnÆz.
	AracÆn ba ka bir ülkede kullanÆlmasÆ

	Ålgili aracÆn tescil kanununa uyunuz ve uygun yakÆtÆn bulunabilirli²inden emin olunuz. (ÆS.357)
	Araç çalÆ tÆrÆldÆ²Ænda

	Multi-mod düz  anzÆmana sahip araçlarda, araç çalÆ Æyor fakat duru- yorken, aya²ÆnÆzÆn her zaman fren pedalÆnda olmasÆna özen gösteriniz. Aya²ÆnÆzÆn fren pedalÆnda olmasÆ aracÆn beklenmedik bir hareket yapmasÆna engel olacaktÆr.
	Araç kullanÆrken
	YanlÆ  pedala basmayÆ önlemek için, fren ve gaz pedalÆnÆn yerlerine alÆ Æk de²ilseniz, aracÆ kullanmayÆnÆz. YanlÆ lÆkla fren ped...
	YanÆcÆ maddelerin üzerinden geçmeyiniz ya da yanÆnda aracÆnÆzÆ durdurmayÆnÆz. Egzoz sistemi ve egzoz gazlarÆ a ÆrÆ derecede sÆcak olurlar. Bu yüzden, çevrede yanÆcÆ maddelerin bulunmasÆ yangÆna sebep olabilir.
	Multi-mod düz  anzÆmana sahip araçlarda, vites ileri viteslerdeyken, aracÆn geriye do²ru; geri vitesteyken ise ileriye do²ru har...
	AracÆn içerisinde egzoz kokusu alÆrsanÆz, bagaj kapa²ÆnÆ kapatÆnÆz ve pencereleri açÆp, temiz havanÆn içeriye girmesini sa²layÆn...
	Hiçbir durumda araç hareket halindeyken, vites kolunu R konumuna getirmeyiniz. Aksi takdirde aracÆnÆzÆn aktarma sistemleri zarar görebilir ve aracÆn kont- rolü kaybedilebilir.
	Araç hareket halindeyken, vites kolunu N konumuna getirmeyiniz. Aksi takdirde, motor freni düzgün çalÆ mayabilir ve bu durum kazaya sebep olabilir.
	Araç hareket halindeyken, motoru durdurmayÆnÆz. Direksiyon ve fren servosu motor çalÆ madÆ²Æ takdirde düzgün çalÆ maz.
	Yoku  a a²Æ gidi lerde, güvenli sürü  için motor frenini (vites küçültme) kullanÆnÆz. DevamlÆ frenlerin kullanÆlmasÆ, frenlerin a ÆrÆ ÆsÆnmasÆna ve verimlili²inin azalmasÆna sebep olur. (ÆS.103)
	E²imli bir yolda durdu²unuzda, aracÆn geri ya da ileri kaymasÆnÆ engellemek için fren pedalÆnÆ ve park frenini kullanÆnÆz.
	Kaygan yüzeylerde araç kullanÆrken dikkatli olunuz. Vites dü ürmede, ani hÆzlanmada, frenlemede ya da dönü lerde araç kayabilir ya da yoldan çÆkabilir.
	Araç kullanÆrken, direksiyon konumunu, koltu²u ya da aynalarÆ ayarla- mayÆnÆz. Aksi takdirde, aracÆn kontrolünü kaybedebilir ve ciddi yaralanma ya da ölümle sonuçlanacak kazalara sebep olabilirsiniz.
	Ciddi yaralanmalara ya da ölüme sebebiyet verece²inden yolcularÆn kollarÆnÆn, kafalarÆnÆn ya da vücutlarÆnÆn di²er kÆsÆmlarÆnÆn aracÆn dÆ Ænda olmamasÆna dikkat ediniz.

	Vites de²i tirirken

	Multi-mod düz  anzÆmana sahip araçlarda, gaz pedalÆna basÆlÆyken vites kolu konumunu de²i tirmemeye dikkat ediniz. Bu durum, beklenmedik ani hÆzlanmalara neden olabilir ve ciddi yaralanma ve ölümle sonuçlanabilecek kazalar meydana gelebilir.
	Araç durdu²unda
	Motoru zorlamayÆnÆz. Vites N konumunda de²ilse, araç ani ve beklenmedik bir  ekilde hÆzlanabilir ve kazaya neden olabilir.
	AracÆnÆzÆ, motor çalÆ Ær durumdayken uzun süreli²ine terk etmeyiniz. Mecbur kalÆnÆrsa, aracÆ bo  bir yere park ediniz ve egzoz gazlarÆnÆn aracÆn içerisine girip girmedi²ini kontrol ediniz.
	Multi-mod düz  anzÆmana sahip araçlarda, motor çalÆ Ær durumdayken, aracÆn hareket edip kaza yapmasÆnÆ önlemek için aya²ÆnÆzÆ fren pedalÆnÆn üzerinde tutunuz.

	Araç park edildi²inde
	Araç güne  altÆndayken, araç içerisinde gözlük, çakmak, sprey ya da içecek teneke kutularÆ bÆrakmayÆnÆz. Aksi takdirde a a²Ædaki durumlar olu abilir.
	. Çakmaktan ya da sprey kutusundan gaz sÆzabilir ve yangÆna neden olabilir.
	. Araç içindeki sÆcaklÆk artÆ Æ plastik lenslerin ya da gözlüklerin plastik kÆsÆmlarÆnÆn deforme olmasÆna ya da kÆrÆlmasÆna neden olabilir.
	. Åçecek kutularÆ kÆrÆlÆp, içindekiler aracÆn içerisine dökülebilir ve aracÆn elektrik parçalarÆnÆn kÆsa devre yapmasÆna neden olabilir.

	Her zaman park frenini çekiniz, vites kolunu E, M ya da R (Multi-mod düz  anzÆmana sahip araçlar) konumuna getiriniz, motoru durdurunuz ve aracÆ kilitleyiniz. Araç çalÆ Ær durumdayken aracÆnÆzÆ terk etmeyiniz.
	Araç çalÆ Ærken ya da motoru durdurduktan hemen sonra, egzoz borusuna dokunmayÆnÆz. Aksi takdirde yanÆklar olu abilir.
	KarÆn çok ya²dÆ²Æ ya da kar ya²Æ Æ ihtimali bulunan yerlerde aracÆnÆzÆ çalÆ Ær durumda bÆrakmayÆnÆz. Egzoz gazlarÆ aracÆn içerisine girebilir ve zehirlenmeye neden olabilir.
	Multi-mod düz  anzÆmana sahip araçlar: Vites konum göstergesinde 1 ya da R harfini görmeden aracÆn motorunu durdurmayÆnÆz. AracÆn vitese geçmeden park edilmesi aracÆn hareket etmesine ve kazaya neden olabilir.

	Egzoz gazlarÆ

	Egzoz sistemi belli periyodlarda kontrol edilmelidir. Korozyondan kaynaklanan bir delik ya da çatlak oldu²unda, ba²lantÆlarda ha...
	Araç içinde kÆsa süreli uyundu²unda

	Her zaman motoru durdurunuz. Aksi takdirde, yanlÆ lÆkla vites kolunu hareket ettirmeniz ya da gaz pedalÆna basmanÆz sonucunda ka...
	Fren yaparken
	Frenler Æslakken, aracÆ daha dikkatli kullanÆnÆz. Frenler Æslak oldu²unda fren mesafesi artar ve aracÆn bir tarafÆ di²er tarafÆndan farklÆ bir  ekilde frenlemeye maruz kalabilir. AyrÆca park freni de güvenli bir  ekilde aracÆ tutamayabilir.
	Fren destek fonksiyonu çalÆ madÆ²Ænda, di²er araçlarÆ çok yakÆn takip et- meyiniz ve frenleme gerektiren yoku  a a²Æ ini lerden ...
	Motor durdu²unda, fren pedalÆnÆ pompalamayÆnÆz. Pedala her basÆ ÆnÆzda, rezerve edilen fren hidroli²i basÆncÆndan kullanmÆ  olursunuz.
	Fren sistemi 2 ayrÆ hidrolik sistemden olu ur: Bir tanesi arÆzalandÆ²Ænda, di²er sistem çalÆ maya devam eder. Bu durumda fren pe...

	AracÆ kullanÆrken
	Düz  anzÆmanlÆ araçlarda, araç kullanÆrken aya²nÆzÆ debriyaj pedalÆ üze- rinde tutmayÆnÆz. Aksi takdirde debriyaj zarar görebilir.
	Düz  anzÆmanlÆ araçlarda, birinci vites haricinde bir viteste kalkÆ  yapmayÆnÆz. Aksi takdirde debriyaj zarar görebilir.
	Multi-mod düz  anzÆmana sahip araçlarda, aracÆ yoku  yukarÆ tutmak için gaz pedalÆnÆ ya da kalkÆ  destek sistemini kullanmayÆnÆz. Aksi takdirde debriyaj zarar görebilir.
	Düz  anzÆmanlÆ araçlarda, yoku  yukarÆ duru larda aracÆ tutmak için debriyaj pedalÆnÆ kullanmayÆnÆz. Aksi takdirde debriyaj zarar görebilir.

	AracÆn parçalarÆnÆn hasar görmesini engellemek için
	Direksiyonu her iki yönde tam çevrili durumda uzun süre tutmayÆnÆz. Aksi takdirde direksiyon motoru zarar görebilir.
	Tümseklerden geçi lerde, aracÆn tekerleklerine ve alt kÆsmÆna zarar vermemek için mümkün oldu²unca yava layÆnÆz.
	Sadece dizel araçlar: Yüksek hÆzlarda kullandÆktan ya da rampa yukarÆ çÆktÆktan sonra motoru durdurmadan önce bir süre rölantide bekleyiniz. Turbo arj so²uduktan sonra motoru durdurunuz. Aks takdirde turbo arj zarar görebilir.

	Sürtme sesi duyarsanÆz (balata a ÆntÆ göstergeleri)

	En kÆsa sürede fren balatalarÆnÆzÆ Toyota bayisine kontrol ettiriniz. Balatalar de²i tirilmezse diskte hasar meydana gelebilir.
	Fren balatalarÆ ve/veya disk a ÆntÆsÆ limitin üzerinde oldu²unda araç kullanmak tehlikeldir.
	Araç kullanÆrken lastik patlarsa

	PatlamÆ  ya da hasarlanmÆ  lastik a a²Ædakid urumlara sebep olabilir. Direksiyonu sÆkÆca tutunuz ve yava lamak için yava  yava  frene basÆnÆz.
	AracÆnÆzÆ kontrol etmek güç olabilir.
	Araçtan anormal ses gelecektir.
	Araç anormal davranacaktÆr.

	PatlamÆ  lasti²i yenisiyle de²i tiriniz. (ÆS.325)
	AracÆn çalÆ tÆrÆlmasÆ
	Multi-mod düz  anzÆman
	Park freninin çekili oldu²unu kontrol ediniz.
	Fren pedalÆna basÆnÆz, kontak dü²mesine bir kere basÆnÆz ve vites kolunu N konumuna getiriniz. (ÆS.102)
	Kontak dü²mesi gösterge Æ Æ²Æ ye il olacaktÆr.

	Kontak dü²mesine basÆnÆz.
	Motor, çalÆ ana kadar ya da 30 saniye (hangisi kÆsa sürerse) mar  yapacaktÆr.
	Sadece dizel motor: göstergesi yanar. Gösterge Æ Æ²Æ söndükten sonra motor çalÆ maya ba lar.


	Düz  anzÆman
	Motor her modda kontak anahtar dü²mesine ve debriyaj pedalÆna aynÆ anda basarak çalÆ tÆrÆlabilir.
	Park freninin çekili oldu²unu kontrol ediniz.
	Vitesin bo ta oldu²unu kontrol ediniz.
	Debriyaj pedalÆna basÆnÆz.
	Kontak dü²mesi gösterge Æ Æ²Æ ye il olacaktÆr.

	Kontak dü²mesine basÆnÆz.
	Motor, çalÆ ana kadar ya da 30 saniye (hangisikÆsa sürerse) mar  yapacaktÆr.
	Sadece dizel motor: göstergesi yanar. Gösterge Æ Æ²Æ söndükten sonra motor çalÆ maya ba lar.

	Kontak dü²mesi modunu de²i tirme

	Kontak dü²mesi modu, anahtar üzerinizdeyken kontak dü²mesine basÆlarak de²i tirilebilir.
	Direksiyon kilidinin çözülmesi
	Direksiyon kilidinin çözüldü²ünden emin olunuz.
	Direksiyon kilidini çözmek için, kontak dü²mesine basarak direksiyonu hafifçe sa²a ya da sola çeviriniz.
	Direksiyon kilidi çözülmedi²inde, kontak dü²mesi gösterge Æ Æ²Æ ye il renkte yanÆp sönecektir.
	Motorunuz çalÆ mÆyorsa



	Motor blokaj sistemi (immobilizer) iptal edilmemi  olabilir. (ÆS.47)
	Kontak dü²mesi gösterge Æ Æ²Æ amber renkte yanÆp söndü²ünde

	Sistemde arÆza olabilir. AracÆnÆzÆ hemen Toyota bayisine kontrol ettiriniz.
	Otomatik güç kesme fonksiyonu

	Kontak dü²mesi 1 saat ya da daha fazla ACC modunda bÆrakÆldÆ²Ænda, otomatik olarak OFF konumuna geçer.
	Elektronik anahtarÆn pilinin bitmesi

	ÆS.9
	Elektronik anahtarÆn pili de arj oldu²unda

	ÆS.337
	ÇalÆ mayÆ etkileyecek durumlar

	ÆS.8
	Giri  fonksiyonu için notlar

	ÆS.9
	Araç çalÆ tÆrÆlÆrken

	AracÆ, her zaman sürücü koltu²unda otururken çalÆ tÆrÆnÆz. Hiç bir ko ulda aracÆ çalÆ tÆrÆrken gaz pedalÆna basmayÆnÆz. Aksi takdirde ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek kazalar meydana gelebilir.
	Araç kullanÆrken uyarÆlar

	Araç kullanÆrken kontak dü²mesine dokunmayÆnÆz. Kontak dü²mesini basÆlÆ tutmak motoru durduracak ve beklenmedik kazalara sebep olabilecektir.
	Pilin de arj olmasÆnÆ önleme

	Motor çalÆ mÆyor durumda, kontak dü²mesini uzun süre ACC ya da ON konumunda tutmayÆnÆz.
	Araç çalÆ tÆrÆlÆrken
	Motoru so²ukken zorlamayÆnÆz.
	Motor çok zor çalÆ Æyor ya da sÆk sÆk duruyorsa, aracÆnÆzÆ bir an önce muayene ettiriniz.

	AracÆn çalÆ tÆrÆlmasÆ
	Multi-mod düz  anzÆman
	Park freninin çekili oldu²unu kontrol ediniz.
	Fren pedalÆna basÆnÆz, kontak anahtarÆnÆ ON konumuna getiriniz ve vites kolunu N konumuna getiriniz. (ÆS.102)
	Kontak anahtarÆnÆ “START” konumuna getiriniz ve aracÆ çalÆ tÆrÆnÆz.
	Sadece dizel motor: göstergesi yanar. Gösterge Æ Æ²Æ söndükten sonra motor çalÆ maya ba lar.


	Düz  anzÆman
	Park freninin çekili oldu²unu kontrol ediniz.
	Vitesin bo ta oldu²unu kontrol ediniz.
	Debriyaj pedalÆna basÆnÆz.
	Kontak anahtarÆnÆ “START” konumuna getiriniz ve aracÆ çalÆ tÆrÆnÆz.
	Sadece dizel motor: göstergesi yanar. Gösterge Æ Æ²Æ söndükten sonra motor çalÆ maya ba lar.



	Kontak anahtarÆ modunu de²i tirme
	AnahtarÆ “ACC” konumundan “LOCK” konumuna çevirme
	Vitesi bo a (düz  anzÆman) ya da E, M veya R (multi-mod düz  anzÆman) konumuna alÆnÆz. (ÆS.102, 108)
	AnahtarÆ itip “LOCK” konumuna çeviriniz.

	Direksiyon kilidinin çözülmesi
	AracÆ çalÆ tÆrÆrken, kontak anahtarÆ “LOCK” konumunda sÆkÆ mÆ  olabilir. Çözmek için, direksiyonu herhangi bir yöne çevirirken anahtarÆ hafifçe çeviriniz.
	Araç çalÆ mazsa



	Motor blokaj sistemi (immobilizer) iptal edilmemi  olabilir. (ÆS.47)
	Anahtar hatÆrlatma fonksiyonu

	Kontak anahtarÆ OFF ya da ACC konumdayken sürücü kapÆsÆ açÆldÆ²Ænda bir uyarÆ sesi duyulur.
	Araç çalÆ tÆrÆlÆrken

	AracÆ, her zaman sürücü koltu²unda otururken çalÆ tÆrÆnÆz. Hiç bir ko ulda aracÆ çalÆ tÆrÆrken gaz pedalÆna basmayÆnÆz.
	Aksi takdirde ciddi yaralanmalara ya da ölüme neden olan kazalar meydana gelebilir.
	Pilin de arj olmasÆnÆ önleme

	Motor çalÆ mÆyor durumda, kontak anahtarÆnÆ uzun süre ACC ya da ON konumunda tutmayÆnÆz.
	Araç çalÆ tÆrÆlÆrken
	Bir seferde aracÆ 30 saniyeden fazla mar  yapmayÆnÆz. Bu durum mar  motorunu ve kablo sistemini fazla ÆsÆtabilir.
	Motoru so²ukken zorlamayÆnÆz.
	Motor çok zor çalÆ Æyor ya da sÆk sÆk duruyorsa, arcÆnÆzÆ bir an önce muayene ettiriniz.
	Sürü  ko ullarÆna uygun vites konumunu seçiniz.

	Vites kolunun hareketi
	Vites kolu konumu

	*1: Gaz pedalÆ ve araç hÆzÆna göre en uygun vites seçimi otomatik olarak yapÆlÆr.
	*2: Vites konumu manuel olarak seçilmelidir. Bununla birlikte, araç hÆzÆna göre vites otomatik olarak küçültülebilir.
	Es (Easy sport) sport modu seçimi (Vites kolu sadece E modundayken)
	Es modu, E modunda oldu²undan daha iyi bir performans ve daha seri hÆzlanmayÆ hissetmek için seçilir.

	Vites kolunu M moduna getiriniz ve daha sonra vites kolunu ya da direksiyondan vites kumandalarÆnÆ kullanÆnÆz.
	Vites kolu
	Direksiyondan vites kumandalarÆ

	Vites kolu E ya da Es modundayken, geçici olarak vites de²i tirmek için direksiyondan vites kumandalarÆ kullanÆlabilir. Vites seçil- di²inde, vites konumu gözükecektir.
	Åzin verilen maksimum hÆzlar

	Maksimum hÆzlanma gerekli oldu²unda, tablodaki her vites için izin veri- len maksimum hÆzlarÆ inceleyiniz.
	km/s (mph)
	Vites küçültme sÆnÆrlamasÆ uyarÆ sesi (E modunda [direksiyondan vites kumandalarÆ kullanÆldÆ²Ænda] ya da M modunda)

	Güvenli²i ve sürü  performansÆnÆ sa²lamak açÆsÆndan vites küçültmede bazÆ kÆsÆtlamalar olabilir. BazÆ durumlarda, vites kolu ya da direksiyondan vites kumandalarÆ kullanÆlsa dahi vites küçültme mümkün olmayabilir. (uyarÆ sesi iki kere duyulur.)
	Geri vites uyarÆ sesi

	Araç geri vitese alÆndÆ²Ænda, aracÆn geri viteste oldu²unu sürücüye bildirmek için bir uyarÆ sesi duyulur.
	Sabit hÆz kontrol sistemini kullanÆrken

	4. ya da 3. vitese geçildi²inde bile, motor freni E modunda (direksiyondan vites kumandalarÆ kullanÆldÆ²Ænda) ya da M modunda çalÆ mayacaktÆr. (ÆS.144)
	Es modu otomatik iptali

	Es modunda araç kullanÆldÆktan sonra kontak OFF konumuna getiril- di²inde Es modu otomatik olarak iptal edilecektir.
	Vites kolu hareket ettirilemezse
	Vites kolu N konumundayken Vites kolunu hareket ettirmek için fren pedalÆna basÆnÆz. Aya²ÆnÆz fren pedalÆnÆn üzerinde olmasÆna ra²men vites kolunu hareket ettiremiyorsanÆz, vites kolu kilit sisteminde bir arÆza var demektir. (ÆS.335)
	Vites kolu N konumu haricinde bir konumdayken. ÆS.335

	Motor çalÆ Æyorken ve vites kolu N haricinde bir konumdayken, sürücü kapÆsÆ açÆlÆrsa

	Bir uyarÆ sesi duyulur. Sürücü kapÆsÆnÆ kapatÆnÆz.
	Vites kolu M konumuna alÆnmasÆna ra²men, M gösterge Æ Æ²Æ yanmÆ- yorsa

	Bu durum multi-mod düz  anzÆman sisteminde bir arÆza oldu²u anlamÆna gelebilir. AracÆnÆzÆ Toyota bayisine götürünüz. (Bu durumda araç, vites kolu E konumunda oldu²u gibi çalÆ acaktÆr.)
	N gösterge Æ Æ²Æ yanÆp sönüyorsa
	Vites kolunu hareket ettirirkenæ Vites kolunu N konumuna alÆnÆz. Birkaç saniye bekledikten sonra vites kolunu istedi²iniz konuma getiriniz.
	Motoru durdururkenæ Kontak anahtarÆnÆ ON moduna ve vites kolunu N konumuna getiriniz ve daha sonra vites kolunu istedi²iniz konuma getiriniz.


	YukarÆdaki i lemlerden sonra gösterge Æ Æ²Æ yanÆp sönmeye devam ediyor- sa, vites kolunu N konumuna getiriniz ve aracÆnÆzÆ çalÆ tÆrÆnÆz. Daha sonra vites kolunu istedi²iniz konuma getiriniz.
	N gösterge Æ Æ²Æ yanÆp sönüyorsa ve uyarÆ sesi duyuluyorsa

	Vites kolunu N ve daha sonra E, M ya da R konumuna getiriniz.
	Vites kolunun hareketi
	5-vitesli modeller
	6-vitesli modeller

	Geri vitese geçirme (6 vitesli modeller)
	Vites de²i tirme göstergesi motor performansÆ limitleri dahilinde sürücünün daha iyi yakÆt ekonomisi sa²lamasÆ ve egzoz emisyonlarÆnÆ azaltmasÆna yardÆmcÆ olur.
	Vites de²i tirme göstergesi
	HÆz sÆnÆrlayÆcÆsÆ çalÆ Ærken vites de²i tirme göstergesi çalÆ maz. (ÆS.147)
	Aya²ÆnÆz debriyaj pedalÆnÆn üzerinde oldu²unda vites de²i tirme uyarÆsÆ çalÆ mayabilir.

	Åzin verilen maksimum hÆzlar


	Maksimum hÆzlanma gerekli oldu²unda, tablodaki her vites için izin verilen maksimum hÆzlarÆ inceleyiniz.
	km/s (mph)
	Vites de²i tirme göstergesi

	Trafik ve yol durumuna göre göstergeyi referans alÆnÆz. UyarÆnÆn dikkate alÆnmamasÆ kazaya neden olabilir.
	Sinyallerin çalÆ masÆ

	Kontak anahtarÆ ON konumunda olmalÆdÆr.
	Sinyaller normalden daha hÆzlÆ yanÆp sönüyorsa

	Ön veya arka sinyal ampullerinin sa²lam olup olmadÆ²ÆnÆ kontrol ediniz.
	Araç kullanmaya ba lamadan önce

	Park frenini sonuna kadar indiriniz. Park freni çekili konumda aracÆ kullanmak fren sisteminin a ÆrÆ ÆsÆnmasÆna sebep olacak ve fren performansÆ azalÆp, fren a ÆntÆsÆ da artacaktÆr.
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	2-2. Gösterge paneli
	Optitron gösterge paneline sahip araçlar
	A a²Ædaki göstergeler ve saatler kontak anahtarÆ ON yapÆldÆ²Ænda yanar
	Devir saati
	Dakikadaki motor dönü  hÆzÆnÆ gösterir.

	YakÆt göstergesi
	YakÆt deposunda kalan yakÆt miktarÆnÆ gösterir.

	Motor so²utma sÆvÆsÆ sÆcaklÆk göstergesi
	Motor so²utma sÆvÆsÆ sÆcaklÆ²ÆnÆ gösterir.

	HÆz göstergesi
	Araç hÆzÆnÆ gösterir

	Araç bilgi ekranÆ
	ÆS.123

	Kilometre sayacÆ/sÆfÆrlanabilir kilometre sayacÆ/gösterge aydÆn- latma kontrol ve sÆfÆrlanabilir kilometre sayacÆ sÆfÆrlama dü²mesi
	ÆS.117

	Kilometre sayacÆ, sÆfÆrlanabilir kilometre sayacÆ ve gösterge paneli aydÆnlatma kontrol ekranÆ
	Kilometre sayacÆ: AracÆn toplam yaptÆ²Æ kilometreyi gösterir.
	SÆfÆrlanabilir kilometre sayacÆ: Sayaç sÆfÆrlandÆktan sonra aracÆn yaptÆ²Æ kilometreyi gösterir. FarklÆ iki mesafeyi kaydetmek amacÆyla sayaç A ve B ba²ÆmsÆz olarak kullanÆlabilir.
	Gösterge paneli aydÆnlatma kontrol ekranÆ: Farlar yandÆ²Ænda gösterge ekranÆnÆn parlaklÆ²ÆnÆ gösterir.

	“DISP” dü²mesi
	Araç bilgi ekranÆ bilgilerini gösterir.

	Optitron gösterge paneline sahip olmayan araçlar
	Devir saati
	Dakikadaki motor dönü  hÆzÆnÆ gösterir.

	HÆz göstergesi
	Araç hÆzÆnÆ gösterir

	YakÆt göstergesi
	YakÆt deposunda kalan yakÆt miktarÆnÆ gösterir.

	Dü ük yakÆt seviyesi uyarÆ Æ Æ²Æ
	ÆS.310

	Kilometre sayacÆ/sÆfÆrlanabilir kilometre sayacÆ/gösterge paneli aydÆnlatma kontrol ve sÆfÆrlanabilir kilometre sayacÆ sÆfÆrlama dü²mesi
	ÆS.117

	Kilometre sayacÆ, sÆfÆrlanabilir kilometre ve gösterge paneli aydÆnlatma kontrol ekranÆ
	Kilometre sayacÆ: AracÆn toplam yaptÆ²Æ kilometreyi gösterir.
	SÆfÆrlanabilir kilometre sayacÆ: Sayaç sÆfÆrlandÆktan sonra aracÆn yaptÆ²Æ kilometreyi gösterir. FarklÆ iki mesafeyi kaydetmek amacÆyla sayaç A ve B ba²ÆmsÆz olarak kullanÆlabilir.
	Gösterge paneli aydÆnlatma kontrol ekranÆ: Farlar yandÆ²Ænda gösterge ekranÆnÆn parlaklÆ²ÆnÆ gösterir.

	Araç bilgi ekranÆ
	ÆS.132

	“DISP” dü²mesi
	Araç bilgi ekranÆ bilgilerini gösterir.

	Motor so²utma sÆvÆsÆ sÆcaklÆk göstergesi
	Motor so²utma sÆvÆsÆ sÆcaklÆ²ÆnÆ gösterir.


	Farlar ON konumundayken, dü²meye basÆlarak kilometre sayacÆ, sÆfÆrlanabilir kilometre sayacÆ ve gösterge paneli aydÆnlatma kont- rolü sÆrasÆyla aktif edilebilir.
	Optitron gösterge paneline sahip araçlar
	Optitron gösterge paneline sahip olmayan araçlar.
	Motoru ve komponentlerini korumak için
	Devir saati ibresinin, maksimum motor devrini gösteren kÆrmÆzÆ bölgeye geçmesine izin vermeyiniz.
	Motor so²utma sÆcaklÆ²Æ ibresi kÆrmÆzÆ (H) bölgedeyse, motor hararet yapÆyor olabilir. Bu durumda, aracÆ güvenli bir yerde hemen durdurunuz ve so²uduktan sonra motoru kontrol ediniz. (ÆS.343)
	Gösterge panelindeki ve ön paneldeki gösterge ve uyarÆ Æ ÆklarÆ, araçtaki birçok sistem hakkÆnda sürücüye bilgi verir.


	Gösterge paneli (Optitron gösterge paneline sahip araçlar)
	Gösterge paneli (Optitron gösterge paneline sahip olmayan araçlar)
	On panel
	Gösterge Æ ÆklarÆ
	Göstergeler araçtaki birçok sistemin çalÆ masÆyla ilgili sürücüye bilgi verir.


	*
	*
	*
	*: Bu Æ Æklar, kontak anahtarÆ ON yapÆldÆ²Ænda, sistemin çalÆ ma kont- rolünün yapÆldÆ²ÆnÆ belirtmek için yanar. Birkaç saniye s...
	UyarÆ Æ ÆklarÆ
	UyarÆ Æ ÆklarÆ, araçtaki sistemlerde olu abilecek arÆzalarÆ sürücüye bildirir. (ÆS.306)


	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*: Bu Æ Æklar, kontak anahtarÆ ON yapÆldÆ²Ænda, sistemin çalÆ ma kont- rolünün yapÆldÆ²ÆnÆ belirtmek için yanar. Birkaç saniye s...
	Güvenlik sistemi uyarÆ Æ ÆklarÆ yanmÆyorsa
	AracÆ çalÆ tÆrdÆ²ÆnÆzda ABS ve SRS hava yastÆ²Æ uyarÆ Æ ÆklarÆ gibi güvenlik sistemi Æ ÆklarÆnÆn yanmamasÆ, bu sistemlerde arÆza...
	Araç bilgi ekranÆ, dÆ  sÆcaklÆk, saat, tarih gibi sürü le ilgili birçok veriyi sürücüye sunar.


	DÆ  sÆcaklÆk ve saat
	DÆ  sÆcaklÆ²Æ ve saati gösterir.
	DÆ  sÆcaklÆk ve tarih

	DÆ  sÆcaklÆ²Æ ve tarihi gösterir.
	AnlÆk yakÆt tüketimi

	AnlÆk yakÆt tüketimini gösterir.
	Ortalama yakÆt tüketimi

	SÆfÆrlanmasÆndan itibaren ortalama yakÆt tüke- timini gösterir.
	Sürü  mesafesi

	Kalan yakÆt miktarÆna göre aracÆn gidebilece²i maksimum mesafeyi gösterir.
	Ortalama araç hÆzÆ

	SÆfÆrlanmasÆndan ya da araç çalÆ tÆ²Ændan itiba- ren ortalama araç hÆzÆnÆ gösterir.
	Geçen süre

	SÆfÆrlanmasÆndan ya da araç çalÆ tÆ²Ændan itiba- ren geçen zamanÆ gösterir.
	Ayarlamadan önce
	Araç durdu²unda, araç bilgi ekranÆndan ayar menüsüne giriniz.

	Saatin ayarlanmasÆ
	Menüde “CLOCK” ba lÆ²ÆnÆ seçiniz. (ÆS.126)

	Tarihin ayarlanmasÆ
	Menüde “DATE” ba lÆ²ÆnÆ seçiniz. (ÆS.126)

	Birimlerin seçilmesi
	Menüde “UNITS” ba lÆ²ÆnÆ seçiniz. (ÆS.126)
	Åstenilen ba lÆ²Æ seçiniz.
	Mesafe birimi
	Tüketim birimi
	Tarih modu

	Dilin seçilmesi
	Menüde “LANGUAGE” ba lÆ²ÆnÆ seçiniz. (ÆS.126)

	Bir önceki ekrana dönü 
	Menüde “BACK” ba lÆ²ÆnÆ seçiniz.
	Tercihinizi kaydetmek için “DISP” dü²mesini basÆlÆ tutunuz.
	Sistem kontrol fonksiyonu (bazÆ modeller)
	Kontak anahtarÆ ON konumuna getirildi²inde, sistem çalÆ masÆ kontrol edilir. Sistem kontrolü tamamlandÆ²Ænda, normal ekrana dönmeden önce ve/veya Æ ÆklarÆ yanar

	Akü terminalleri ayrÆldÆ²Ænda ya da ba²landÆ²Ænda
	A a²Ædaki bilgiler sÆfÆrlanÆr.
	Saat
	Tarih
	Ortalama yakÆt tüketimi
	Sürü  mesafesi
	Ortalama araç hÆzÆ
	Geçen süre
	Araç bilgi ekranÆ, dÆ  sÆcaklÆk, saat gibi sürü le ilgili birçok veriyi sürücüye sunar.



	DÆ  sÆcaklÆk


	DÆ  sÆcaklÆ²Æ gösterir.
	AnlÆk yakÆt tüketimi

	AnlÆk yakÆt tüketimini gösterir.
	Ortalama yakÆt tüketimi

	SÆfÆrlanmasÆndan itibaren ortalama yakÆt tüketimini gösterir.
	Sürü  mesafesi

	Kalan yakÆt miktarÆna göre aracÆn gidebilece²i maksimum mesafeyi gösterir.
	Ortalama araç hÆzÆ

	SÆfrÆlanmasÆndan ya da araç çalÆ tÆ²Ændan itiba- ren ortalama araç hÆzÆnÆ gösterir.
	Araç durdu²unda, araç bilgi ekranÆnda, saat bölümüne geliniz.
	Saati ayarlamak için “DISP” dü²mesini basÆlÆ tutunuz.
	Saati ayarlamak için “DISP” dü²mesine basÆnÆz.
	Saati ayarladÆktan sonra bilgilerin kaydedilebilmesi için 5 saniye bekleyiniz.

	DakikayÆ ayarlamak için “DISP” dü²mesine basÆnÆz.
	DakikayÆ ayarladÆktan sonra bilgilerin kaydedilebilmesi için 5 saniye bekleyiniz.
	Akü terminalleri ayrÆldÆ²Ænda ya da ba²landÆ²Ænda
	A a²Ædaki bilgiler sÆfÆrlanÆr.
	Saat
	Ortalama yakÆt tüketimi
	Sürü  mesafesi
	Ortalama araç hÆzÆ
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	2-3. I ÆklarÆn ve sileceklerin çalÆ masÆ
	Farlar manuel ya da otomatik olarak çalÆ abilir.
	Far huzme seviyesi, araçtaki yolcu sayÆsÆna ve aracÆn yüklü olmasÆna ba²lÆ olarak ayarlanabilir.
	Far huzme ayar tablosu
	Gün boyu aydÆnlatma sistemi (BazÆ modellerde)


	AracÆnÆzÆn herkes tarafÆndan kolayca görülebilmesi için, araç çalÆ tÆrÆldÆ²Ænda farlar ve park lambalarÆ otomatik olarak yanar. ...
	Far kontrol sensörü (BazÆ modellerde)
	Sensör üzerine bir cisim koyuldu²unda ya da ön cama sensörü kapatan bir cisim asÆldÆ²Ænda, sensör düzgün çalÆ - mayabilir.
	Böyle bir durumda, sensör ortam aydÆn- latmasÆnÆ tam olarak algÆlamayabilir ve otomatik far sisteminin arÆzalanmasÆna sebep olabilir.
	Otomatik far kapatma sistemi (BazÆ modellerde)
	Far anahtarÆya da konumundayken: Kontak anahtarÆ ACC ya da OFF konumuna getirildi²inde, farlar ve ön sis farlarÆ otomatik olarak söner.
	Far anahtarÆ konumundayken: Kontak anatharÆ ACC ya da OFF konumuna getirildi²inde ve sürücü kapÆsÆ açÆldÆ²Ænda, farlar ve tüm Æ Æklar otomatik olarak söner.



	I ÆklarÆ tekrar açmak için, kontak anahtarÆnÆ ON konumuna getiriniz ya da far anahtarÆnÆ OFF konumuna getirip tekrarya da konumuna getiriniz.
	AçÆk far sesli uyarÆsÆ (BazÆ modellerde)

	Farlar açÆkken, kontak anahtarÆ OFF ya da ACC konumuna getirilip sürücü kapÆsÆ açÆldÆ²Ænda bir uyarÆ sesi duyulur.
	Otomatik far huzme seviyesi ayarÆ (Xenon farlÆ araçlar)

	Far huzme seviyesi, di²er sürücüleri rahatsÆz etmemek için, araçtaki yolcu sayÆsÆna ve aracÆn yüklü olmasÆna ba²lÆ olarak otomatik ayarlanÆr.
	Ki iselle tirme

	Sensör hassasiyet ayarlarÆ de²i tirilebilir. (ÆS.369)
	Akünün bo almasÆnÆ önlemek için

	Araç çalÆ mÆyorken, farlarÆ uzun süre açÆk bÆrakmayÆnÆz.
	Sis farlarÆ, ya²murlu ya da sisli havalar gibi görü ün zor oldu²u zamanlarda, görülmeyi iyile tirir. Sis farlarÆ, park lambalarÆ...
	Ön ve arka sis farlarÆ
	Arka sis farÆ anahtarÆ
	ÇalÆ ma aralÆ²Æ ayarlanabilen fasÆlalÆ silecek (BazÆ model- lerde)
	FasÆlalÆ çalÆ ma konumunda sileceklerin çalÆ ma aralÆ²Æ ayarlanabilir. (“INT” seçildi²inde)

	Ya²mur sensörlü ön cam silecekleri (BazÆ modellerde)
	“AUTO” konumu seçili durumdayken, sensör ya²muru algÆla- dÆ²Ænda silecekler otomatik çalÆ Ær. Sistem araç hÆzÆna ve ya²murun  iddetine göre silecek zamanlamasÆnÆ otomatik olarak ayarlar.
	Ön cam silecekleri ne zaman çalÆ tÆrÆlabilir.



	Kontak anahtarÆ ON konumundayken.
	Araç hÆzÆnÆn, sileceklerin çalÆ masÆna etkisi

	YÆkayÆcÆ kullanÆldÆ²Ænda, silecekler AUTO konumunda olmasa dahi, sileceklerin çalÆ masÆ araç hÆzÆna göre de²i ir. (DamlacÆk olu umunu engellemek için silecek çalÆ masÆ geciktirilir.)
	Ya²mur sensörü (Ya²mur sensörlü ön cam sileceklerine sahip araçlar)
	Ya²mur sensörü cama dü en ya²murun miktarÆnÆ tesbit eder.
	Cam silecek suyu püskürmezse


	Cam suyu kabÆnda, cam suyu varsa yÆkama memelerinin tÆkanÆp tÆkanmadÆ²ÆnÆ kontrol ediniz.
	Ön cam sileceklerinin AUTO modunda kullanÆlmasÆ ile ilgili uyarÆ

	AUTO modundayken, sensöre temas edildi²inde ya da ön camda bir titreme oldu²unda, silecekler beklenmedik bir  ekilde çalÆ abilir. ParmaklarÆnÆzÆn ya da herhangi bir  eyin sileceklere sÆkÆ mamasÆna dikkat ediniz.
	Ön cam kuru oldu²unda

	Ön cama zarar verebilece²inden, silecekleri kullanmayÆnÆz.
	YÆkama memesinden silecek suyu püskürmedi²inde

	Kol çekilip, sürekli çekili konumda tutulursa, silecek suyu motoru zarar görebilir.
	YÆkama memesi tÆkandÆ²Ænda

	Pim gibi malzemelerle açmaya çalÆ mayÆnÆz. YÆkama memesi zarar görebilir.
	YÆkama suyu farlara püskürtülebilir.
	Far yÆkama anahtarÆnÆn çalÆ masÆ

	Far yÆkama anahtarÆ, kontak anahtarÆ ON konumunda ve farlar yanÆyorken çalÆ Ær.
	Silecek suyu kabÆ bo  oldu²unda

	Silecek suyu kabÆ bo  oldu²unda, bu fonksiyonu kullanmayÆnÆz. Aksi takdirde, silecek suyu pompasÆ a ÆrÆ ÆsÆnabilir.
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	2-4. Di²er sürü  sistemlerinin kullanÆlmasÆ
	Gaz pedalÆnÆ kullanmadan, hÆzÆn ayarlanmasÆ.
	Araç hÆzÆnÆ ayarlayÆn
	Ayar hÆzÆnÆn de²i tirilmesi
	Åptal etme ve eski ayarlanmÆ  hÆza geri dönme
	Sabit hÆz kontrol sisteminin ayarlanmasÆ
	Vites kolu E, M4 ya da M5 konumunda (multi-mod  anzÆmana sahip araçlar) olmalÆdÆr.
	Araç hÆzÆ yakla Æk olarak 40 km/saat ve 200 km/saat arasÆnda olmalÆdÆr.

	HÆzlanma

	Araç normal olarak hÆzlanabilir.
	Sabit hÆz kontrol sisteminin otomatik iptali

	A a²Ædaki durumlarda sabit hÆz otomatik olarak iptal edilir.
	Araç hÆzÆnÆn, ayarlanmÆ  hÆzÆn 16 km/saat veya daha a a²ÆsÆna dü - mesi. Bu durumda, ayarlanmÆ  hÆz hafÆzadan silinir.
	Araç hÆzÆ 40 km/saat’in altÆna dü mesi. Dizel motor: Bu durumda ayarlanmÆ  hÆz hafÆzadan silinir.
	VSC sisteminin devreye girmesi.
	HÆz sÆnÆrlayÆcÆnÆn devreye girmesi.
	Sabit hÆz kontrol göstergesinin yanÆp sönmesi

	“ON-OFF” dü²mesine basarak sistemi OFF konumuna alÆnÆz ve daha sonra sistemi tekrar aktif ediniz. Sabit hÆz ayarlanamazsa ya da ...
	Sabit hÆz kontrol sistemini yanlÆ lÆkla aktif etmemek için

	Sistem kullanÆlmadÆ²Æ durumlarda “ON-OFF” dü²mesi mutlaka OFF konumunda olmalÆdÆr.
	Sabit hÆz kontrol sisteminin kullanÆlmasÆnÆn uygun olmadÆ²Æ durumlar

	A a²Ædaki durumlarda sabit hÆz kontrol sistemini kullanmayÆnÆz. Aksi takdirde, aracÆn kontrolü kaybedilebilir ve bunun sonucunda ciddi kazalar meydana gelebilir.
	SÆkÆ Æk trafikte
	Yüksek kasisli yollarda
	RüzgarlÆ yollarda
	Kaygan zeminde (Ya²murlu, buzlu ya da karlÆ)
	Dik rampalarda
	Sabit hÆz kontrol kolu kullanÆlarak, istenilen maksimum hÆz ayarla- nabilir. HÆz sÆnÆrlayÆcÆ, aracÆn ayarlanmÆ  hÆzÆn üzerine geçmesine izin vermez.
	Araç hÆzÆnÆn ayarlanmasÆ
	Ayar hÆzÆnÆn de²i tirilmesi
	HÆz sÆnÆrlayÆcÆyÆ iptal etme ve eski ayarÆna geri dönme
	HÆz sÆnÆrlayÆcÆnÆn ayarlanmasÆ


	Araç hÆzÆ yakla Æk olarak 30 km/saat ve 200 km/saat arasÆnda olmalÆdÆr.
	Ayarlanan hÆzÆn a ÆlmasÆ

	A a²Ædaki durumlarda, araç hÆzÆ ayarlanan hÆzÆ a ar;
	Gaz pedalÆna sonuna kadar basÆl- dÆ²Ænda
	Rampa a a²Æ ini lerde
	HÆz sÆnÆrlayÆcÆnÆn otomatik iptali

	Sabit hÆz kontrol sistemi aktif edildi²inde, ayarlanan hÆz otomatik olarak iptal olur.
	HÆz sÆnÆrlayÆcÆyÆ yanlÆ lÆkla aktif etmemek için

	KullanÆlmadÆ²Æ durumlarda hÆz sÆnÆrlayÆcÆ anahtarÆ OFF konumunda olmalÆdÆr.
	HÆz sÆnÆrlayÆcÆnÆn kullanÆlmasÆnÆn uygun olmadÆ²Æ durumlar

	A a²Ædaki durumlarda hÆz sÆnÆrlayÆcÆyÆ kullanmayÆnÆz. Aksi takdirde, aracÆn kontrolü kaybedilebilir ve bunun sonucunda ciddi kazalar meydana gelebilir.
	Kaygan zeminde (Ya²murlu, buzlu ya da karlÆ)
	Dik rampalarda
	Sürü  güvenli²ini ve performansÆnÆ sa²lamak için, birçok sürü  ko ulunda, a a²Ædaki sistemler otomatik olarak devreye girer. Ancak unutulmamalÆdÆr ki bu sistemler yardÆmcÆ sistemlerdir ve araç kullanÆrken sadece bu sistemlere güvenmek do²ru de²ildir.
	ABS (Kilitlenmeyi önleyen fren sistemi)
	Ani frenlemelerde ya da kaygan yüzeylerde aracÆn kaymasÆnÆ önler.

	BA (Fren destek sistemi)
	Sistem panik frenleme yapÆldÆ²ÆnÆ algÆladÆ²Ænda, uygulanan fren kuvvetini artÆrÆr.

	VSC (Araç denge kontrol sistemi) (BazÆ modellerde)
	Ani direksiyon kÆrÆlmasÆnda ya da kaygan yüzeylerde dönü  yapÆldÆ²Ænda, sürücünün araca hakim olmasÆna yardÆmcÆ olur.

	TRC (Patinaj kontrol sistemi) (BazÆ modellerde)
	Ålk kalkÆ ta ya da kaygan yüzeylerde hÆzlanmalarda, çeki  kuvvetini kontrol eder ve ön tekerleklerin patinaja dü mesini engeller.

	EPS (Elektrik motorlu direksiyon sistemi)
	Direksiyon döndürülürken uygulanan kuvvete bir elektrik motoru yardÆmÆyla ek bir kuvvet sa²lar.

	Araç yeni karÆn ya da çamurun içine saplandÆ²Ænda, TRC ve VSC motordan tekerleklere giden kuvveti azaltabilir. AracÆ bulundu²u yerden çÆkarabilmek için bu sistemleri iptal etmeniz gerekebilir.
	TRC sisteminin iptal edilmesi
	TRC ve VSC sisteminin iptal edilmesi
	Kontak anahtarÆnÆn durumuna göre TRC ve VSC sisteminin yeniden aktivasyonu



	VSC ve TRC sistemleri iptal edildikten sonra kontak anahtarÆ OFF konuma getirildi²inde VSC ve TRC sistemi yeniden aktif olur.
	Araç hÆzÆna göre TRC sisteminin yeniden aktivasyonu (Benzinli motor)

	TRC sistemi iptal edildikten sonra araç hÆzÆ artarsa, TRC sistemi tekrar aktif olur. Fakat VSC ve TRC sistemleri birlikte iptal edildi²inde, araç hÆzÆ artsa dahi, sistemler aktif olmaz.
	ABS, BA, VSC ve TRC sistemlerinin sesli uyarÆlarÆ
	Araç çalÆ tÆ²Ænda ya da araç yürümeye ba ladÆ²Ænda, motor bölümünden bir ses duyulabilir. Bu ses, sistemlerin herhangi birinde bir arÆza oldu²u anlamÆna gelmez.
	YukarÆda belirtilen sistemler çalÆ Ærken, a a²Ædaki durumlar olu abilir. Bunlardan hiçbiri, arÆza oldu²u anlamÆna gelmez.
	. Araç gövdesinde ya da direksiyonda titre imler meydana gelebilir.
	. Araç dururken bir motor sesi duyulabilir.
	. ABS devreye girdi²inde, fren pedalÆnda titreme meydana gelebilir.
	. ABS devreye girdi²inde, fren pedalÆ biraz a a²Æya hareket edebilir.


	EPS çalÆ ma sesi

	Direksiyon çevrildi²inde bir motor sesi duyulabilir. Bu bir arÆza oldu²u anlamÆna gelmez.
	EPS sisteminin etkisini azaltmak

	Uzun süre devamlÆ direksiyon çevirme bilgisi direksiyon motoruna geldi²inde, sistemin a ÆrÆ ÆsÆnmasÆnÆ önlemek için, EPS sistemi...
	ABS a a²Ædaki durumlarda düzgün çalÆ maz
	KavramasÆ yetersiz olan lastiklerin kullanÆlmasÆ (Karla kaplÆ bir yolda kullanÆlan a ÆnmÆ  lastikler).
	Islak ya da kaygan bir yolda, yüksek hÆzlarda aracÆn tekerleklerinin yolla temasÆnÆn kesilmesi.

	Islak ya da kaygan bir yolda, ABS devredeyken durma mesafesi

	ABS aracÆn durma mesafesini azaltmak için dizayn edilmemi tir. A a²Ædaki durumlarda takip mesafesine dikkat ediniz.
	Toprak, çakÆllÆ ya da karlÆ yollarda araç kullanÆrken
	Tekerleklerde zincir kullandÆ²ÆnÆzda
	Tümseklerin üzerinden geçerken
	Delik de ik ve düzgün olmayan yollarda araç kullanÆrken
	TRC a a²Ædaki durumda düzgün çalÆ mayabilir

	Kaygan zeminde araç kullanÆrken, TRC devreye girmesine ra²men, do²rusal kararlÆlÆk ve güç kontrolü tam olarak yapÆlamayabilir. Güç kontrolünün ve do²rusal kararlÆlÆ²Æn sa²lanamadÆ²Æ durumlarda aracÆnÆzÆ kullanmayÆnÆz.
	VSC devreye girdi²inde

	Kayma uyarÆ Æ Æ²Æ yanar ve sesli uyarÆ duyulur. Her zaman dikkatli araç kullanÆnÆz. Tehlikeli araba kullanmak kazaya sebebiyet verebilir. Kayma uyarÆ Æ Æ²Æ yandÆ²Ænda ve sesli uyarÆ duyuldu²unda, daha dikkatli olunuz.
	TRC ve VSC sistemleri iptal oldu²unda

	Daha dikkatli olunuz ve yol durumuna uygun hÆzda aracÆ kullanÆnÆz. Bu sistemler aracÆn dengesini ve do²rusal kararlÆlÆ²ÆnÆ kontrol etti²inden, gerekmedikçe TRC ve VSC sistemlerini iptal etmeyiniz.
	Lastiklerin de²i tirilmesi

	Bütün lastiklerin, aynÆ boyutta, aynÆ marka, aynÆ desen ve aynÆ ta Æma ka- pasitesine sahip oldu²undan emin olunuz. AyrÆca, lastiklerin uygun hava basÆncÆna sahip oldu²undan emin olunuz.
	Araçta farklÆ lastikler kullanÆldÆ²Ænda, ABS ve VSC sistemleri düzgün çalÆ maz.
	Lastiklerinizi de²i tirirken daha fazla bilgiye ihtiyacÆnÆz oldu²unda Toyota bayisine ba vurunuz.
	Lastiklerin ve süspansiyonun modifikasyonu

	Lastiklerde herhangi bir problem olmasÆ ya da süspansiyon sisteminin modifiye edilmesi, yardÆmcÆ sürü  sistemlerinin düzgün çalÆ masÆna engel olacaktÆr.
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	2-5. Sürü  talimatlarÆ
	Yükleme talimatlarÆ, yük kapasitesi ve yük ile ilgili a a²Ædaki uyarÆlarÆ dikkate alÆnÆz.
	Yükleri ve çantalarÆnÆzÆ mümkün oldu²u sürece bagaja koyunuz.
	E yalarÆnÆzÆn düzgün bir  ekilde sabitlendi²inden emin olunuz.
	Araç seviyesini dikkate alÆnÆz. A²ÆrlÆ²Æ mümkün oldu²unca öne yerle tirilmesi aracÆn dengesinin düzgün olmasÆnÆ sa²lar.
	YakÆt ekonomisi açÆsÆndan, gereksiz e ya ta ÆmayÆnÆz.
	Bagajda ta ÆnmamasÆ gerekenler
	A a²Ædaki maddeler, bagajda ta ÆndÆ²Æ takdirde yangÆna sebep olabilir.
	Benzin bidonlarÆ
	Deodorant kutularÆ


	Yükleme uyarÆlarÆ
	Fren ve gaz pedalÆnÆn altÆna sÆkÆ Æp pedallara basmayÆ engelleye- ce²inden ya da sürücünün görü ünü kapataca²Ændan ya da sürücü veya yolculara çarpaca²Ændan, a a²Ædaki bahsedilen yerlere e ya koymayÆnÆz.
	. Sürücünün ayaklarÆ
	. Ön yolcu koltu²u ya da arka koltuklar (e yalarÆ istiflerken)
	. E ya bölmesi
	. Gösterge paneli
	. Ön gö²üs
	. KapaksÆz yardÆmcÆ bölmeler

	Arabada bulunan e yalarÆnÆzÆ düzgünce sabitleyiniz. Ani frenlemelerde yada kazada yer de²i tirip birisine zarar verebilirler.
	KÆ  mevsiminde, araç kullanmadan önce, gerekli incelemeleri ve hazÆrlÆklarÆ yapÆnÆz. AracÆnÆzÆ, hava ko ullarÆna uygun olarak kullanÆnÆz.


	KÆ  mevsimine hazÆrlÆk
	DÆ  hava sÆcaklÆ²Æna uygun sÆvÆlar kullanÆnÆz.
	. Motor ya²Æ
	. Motor so²utma sÆvÆsÆ
	. Cam yÆkama sÆvÆsÆ

	Servis teknisyenine, aracÆn aküsünün elektrolit yo²unlu²unu ve seviyesini kontrol ettiriniz.
	KÆ   artlarÆ için uygun dört adet kÆ  lasti²i kullanÆnÆz ya da ön tekerlekler için zincir seti bulundurunuz.
	Lastiklerin hepsinin aynÆ marka ve aynÆ boyutta olmasÆna ve zincirlerin ölçüsünün lasti²e uygun oldu²una dikkat ediniz.


	AracÆ kullanmadan önce
	Sürü  ko ullarÆna göre a a²Ædakileri uygulayÆnÆz.
	Güç uygulayarak, camÆ açmayÆnÆz ya da donmu  silecekleri hareket ettirmeyiniz. Donmu  kÆsma buzu çözmek için sÆcak su dökünüz. Dökülen suyun donmamasÆ için suyu hemen temizleyiniz.
	Klima kontrol sistemi fanÆnÆn düzgün çalÆ abilmesi için ön cam önündeki hava kanallarÆ üzerinde biriken karÆ temizle- yiniz.
	Araç üzerinde toplanmÆ  buz parçalarÆnÆ temizleyiniz.
	Tekerlek bo lu²unda ya da frenlerde, buz ya da kar olup olmadÆ²ÆnÆ periyodik olarak kontrol ediniz ve varsa temizle- yiniz.


	AracÆ kullanÆrken
	Yava ça hÆzlanÆnÆz ve yol  artlarÆna uygun dü ük hÆzda araç kullanÆnÆz.

	AracÆ park ederken
	AracÆ park ediniz ve park frenini çekmeden vites kolunu R ko- numuna alÆnÆz. Park freni donabilece²inden, serbest bÆrakÆlmasÆ güç olabilir.

	Uygun ölçülerde zincir kullanÆnÆz. Zincir ölçüsü, her ölçüdeki lastik için ayarlanabilir.
	Zincir kullanma talimatlarÆ, yolun çe idi ve bulundu²u yere göre de²i iklik gösterir. Zincir kullanmadan önce yerel talimatlarÆ kontrol ediniz.
	Zincirleri ön lastiklere takÆnÆz.
	0.5 - 1.0 km yol gittikten sonra zincirleri tekrar sÆkÆnÆz.
	Zincirler
	Zincir takarken ve çÆkarÆrken a a²Ædaki uyarÆlarÆ dikkate alÆnÆz.
	Güvenli bir bölgede zincir takÆnÆz veya çÆkartÆnÆz.
	Zincirleri ön lastiklere takÆnÆz.
	Lastiklerinize zincir takarken zincir üreticisinin talimatlarÆna uyunuz.


	KÆ  lasti²i ile araç kullanma
	Kaza riskini azaltmak için a a²Ædaki uyarÆlarÆ dikkate alÆnÆz. Dikkate alÆnmadÆ²Æ takdirde, aracÆn kontrolü kaybedilebilir ve ciddi kazaya sebep olabilir.
	Belirtilen ölçüde lastik kullanÆnÆz.
	Uygun hava basÆncÆnÆ uygulayÆnÆz.
	Yüksek hÆzda ya da kÆ  lasti²inin hÆz limitlerini a an hÆzda araç kullanmayÆnÆz.
	KÆ  lastikleri dört tarafta birden kullanÆlmalÆdÆr.


	Zincir takÆlÆ konumda araç kullanma
	Kaza riskini azaltmak için a a²Ædaki uyarÆlarÆ dikkate alÆnÆz.
	Dikkate alÆnmadÆ²Æ takdirde, aracÆn kontrolü kaybedilebilir ve ciddi kazaya sebep olabilir.
	Zincir için belirtilmi  hÆz limitini ya da 50 km/saat hÆzÆ (hangisi daha dü ükse) geçmeyiniz.
	Tümseklerden veya çukurlardan geçmemeye özen gösteriniz.
	Ani dönü  ve frenleme yapmayÆnÆz.
	AracÆn kontrolünü kaybetmemek için, dönü lerde yeterince yava la- yÆnÆz.
	Römork çekerken olu an gerilim, aracÆn performansÆnÆ, hakimiyetini, yakÆt tüketimini ve dayanÆklÆlÆ²ÆnÆ olumsuz etkiler. AracÆnÆ...
	BazÆ ülkelerde ilave uygulamalar olabilece²inden daha fazla bilgi için Toyota bayisine ba vurunuz.



	A²ÆrlÆk limitleri
	Römork çekmeden önce izin verilen çekme kapasitesini, GVM (Brüt Araç A²ÆrlÆ²Æ), MPAC (izin verilen maksimum aks kapasi- tesi), ve izin verilen çeki demiri yükünü kontrol ediniz. (ÆS.350)

	Römork çeki demiri braketleri
	Toyota, orijinal çeki demiri ve braketi kullanmanÆzÆ önermektedir. AynÆ kaliteye sahip benzer ürünler de kullanÆlabilir.

	KazayÆ önlemek için
	Römork çekerken aracÆn hakimiyeti de²i ir. Römork çekerken olu an kazalarÆn üç önemli sebebi vardÆr: Sürücü hatasÆ, yüksek hÆz ve a ÆrÆ yükleme.

	Toplam römork a²ÆrlÆ²Æ ve izin verilen çeki demiri yükü
	Bilgilendirme etkiketi (üretici plakasÆ)
	Tip A
	Tip B
	Brüt araç a²ÆrlÆ²Æ limiti ya da izin verilen maksimum aks kapasitesi a ÆldÆ²Ænda
	Meskün bölgelerde römork çekme hÆz sÆnÆrÆnÆ ya da 80 km/saat hÆzÆ (hangi- si daha azsa) a mayÆnÆz.

	Lastik bilgisi
	Römork çekerken lastik basÆnçlarÆnÆ normal de²erinden 20.0 kPa (0.2 kgf/cm2 or bar, 3 psi) daha fazla bir de²ere ayarlayÆnÆz. (ÆS.365)
	Römorkun lastiklerinin basÆncÆnÆ, römorkun toplam a²ÆrlÆ²Æna ve üretici firmanÆn verdi²i de²erlere uygun olarak arttÆrÆnÆz.

	Römork Æ ÆklarÆ
	Dönü  sinyallerinin ve stop lambalarÆnÆn düzgün çalÆ Æp çalÆ madÆ²ÆnÆ römorku her ba²ladÆ²ÆnÆzda kontrol ediniz. Elektrik tesisatÆnÆn do²rudan ba²lanmasÆ, aracÆn elektrik sisteminde hasara ve Æ ÆklarÆn düzgün çalÆ mamasÆna neden olabilir.

	AlÆ tÆrma dönemi
	Toyota, yeni de²i tirilmi  güç aktarma organlarÆ ile ilk 800 km’de römork çekilmesini tavsiye etmemektedir.

	BakÆm
	Römork çekerken araca normal sürü e göre daha fazla yük binece²inden, aracÆnÆza daha sÆk bakÆm yaptÆrmanÆz gerekir.
	Yakla Æk 1000 km’lik römork çekilmesinden sonra çeki demiri ve braketinin bütün cÆvatalarÆnÆ sÆkÆnÆz.

	Römork çekmeden önce yapÆlacak kontroller.
	Çeki demiri braketi ve topuzunun maksimum yük limitini a madÆ²ÆnÆzÆ kontrol ediniz. Römork ba²lantÆsÆ a²ÆrlÆ²ÆnÆn araca yüklenen...
	Römork yükünün oynamayacak  ekilde emniyetle yerle tirildi²inden emin olunuz.
	Römorkun arkasÆndaki trafik, standart aynalarla görülemiyorsa ilave dÆ  aynalarÆn kullanÆlmasÆ gereklidir. Ålave aynalar, katlanabilir kollarÆ üzerine ba²lanarak her durumda iyi bir görü  alÆnacak  ekilde ayarlanmalÆdÆr.

	Arka tampon kaplamasÆ alüminyum oldu²unda
	Çelik braketin, bu bölgeyle direk olarak temas etmemesine dikkat ediniz.
	Alüminyum ve çelik temas etti²inde, aralarÆnda alanÆ zayÆflatacak ve kÆrÆlmalara sebep olacak bir reaksiyon gerçekle ebilir. Çelik braket kullandÆ²ÆnÆzda, biraraya gelecek parçalara, pas önleyici uygulayÆnÆz.



	Römork ve Æ Æklar arasÆndaki ba²lantÆnÆn kontrol edilmesi
	KÆsa sürü lerde bile yola çÆkmadan önce aracÆ durdurunuz ve römork ve Æ Æklar arasÆndaki ba²lantÆnÆn çalÆ masÆnÆ kontrol ediniz.

	Römork takÆlÆ durumda pratik yapÆlmasÆ
	Bo  bir alanda, römorkla dönü , durma ve geri manevrayÆ ö²renene kadar alÆ tÆrma yapÆnÆz.
	Römork ile geri manevra yaparken, direksiyonu kendinize en yakÆn noktasÆndan tutunuz ve römorku sola döndürmek için direksiyonu ...

	Araç takip mesafesinin artÆrÆlmasÆ
	HÆzÆnÆzÆn her 10 km/saatlik, bölümü için önünüzdeki araçla aranÆzda bir araç ve bir römork boyu mesafe bÆrakÆnÆz. Kaymaya sebep ...

	Ani hÆzlanma/direksiyon hareketi/dönü 
	Keskin dönü lerde, römork ve aracÆnÆz çarpÆ abilir. Dönü  öncesi yava layÆnÆz ve dönerken çok dikkatli olunuz.

	Dönü ler için önemli noktalar
	Dönü lerde römorkun tekerlekleri virajÆn içine aracÆn tekerlekle- rinden daha yakÆn olacaktÆr. Bu nedenle virajlara normalden daha büyük açÆyla giriniz.

	AracÆn dengesi ile ilgili önemli noktalar
	Bozuk yollar ve yan rüzgarlar aracÆnÆzÆn dengesini etkiler. AracÆnÆz, otobüs ya da kamyonun yanÆndan geçerken de savrulabilir. Z...

	Di²er araçlarÆn geçilmesi
	Araç ve römorkun toplam uzunlu²unu dikkate alÆnÆz ve araç takip mesafesinin  erit de²i imi için yeterli oldu²unu kontrol ediniz.

	×anzÆman bilgisi
	Multi-mod düz  anzÆman
	Motor freni verimini ve  arj sisteminin performansÆnÆ artÆrmak için M modunda en uygun vitesi seçiniz.
	Düz  anzÆman
	Motor freni verimini ve  arj sisteminin performansÆnÆ artÆrmak için aracÆnÆzÆ 6. viteste (6 vitesli modeller) ya da 5. viteste (5 vitesli modeller) kullanmayÆnÆz.

	Motor hararet yaptÆ²Ænda...
	30°C a an sÆcak havalarda uzun ve dik rampalarÆ çÆkarken, römorkun çekilmesi sonucu motor so²utma sÆvÆsÆ sÆcaklÆ²Æ arta- bilir. ...

	Araç park edilirken
	Park etti²inizde, her zaman hem aracÆnÆzÆn hem de römorkun tekerleklerine takoz koyunuz. Park frenini çekiniz ve vites kolunu multi-mod düz  anzÆmanlÆ araçlarda E, M ya da R konumuna, düz  anzÆmanlÆ araçlarda 1 ya da R konumuna getiriniz.
	Römork çekerken araç hÆzÆ
	Römork çekerken olmasÆ gereken yasal maksimum hÆza uyunuz.

	Yoku  a a²Æ ini lerden önce
	HÆzÆnÆzÆ ve vitesi dü ürünüz. Fakat kesinlikle ani vites dü ürmeyiniz.

	Frenlerin çalÆ masÆ
	SÆk sÆk ve uzun süre fren pedalÆnÆ basÆlÆ tutmayÆnÆz. Aksi takdirde, frenler ÆsÆnÆr ve frenleme performansÆ dü er.






	sec_03_01.pdf
	3-1. Klima ve bu²u çözücünün kullanÆlmasÆ
	Hava yönlendirme ve fan hÆzÆ, ayarlanan sÆcaklÆk de²erine göre otomatik olarak belirlenir.
	dü²mesine basÆnÆz.
	Klima sistemi çalÆ maya ba lar. Hava yönlendirme ve fan hÆzÆ, ayarlanan sÆcaklÆk de²erine otomatik olarak belirlenir.
	SÆcaklÆ²Æ artÆrmak için dü²mesinin “Ÿ” tarafÆna, dü ür- mek için de “⁄” tarafÆna basÆnÆz.
	SÆcaklÆk ayarÆ
	SÆcaklÆ²Æ artÆrmak için dü²mesinin “Ÿ” tarafÆna, dü ürmek için de “⁄” tarafÆna basÆnÆz.

	Fan hÆzÆ ayarÆ
	ArtÆrmak için dü²mesinin “Ÿ” tarafÆna, dü ürmek için de “⁄” tarafÆna basÆnÆz.
	Göstergede seçili fan hÆzÆ görülmektedir. (7 farklÆ seviye)
	FanÆ durdurmak için dü²mesine basÆnÆz.


	Hava yönlendiricilerinin de²i tirilmesi
	dü²mesine basÆnÆz.
	Dü²meye her basÆldÆ²Ænda hava yönlendiricileri de²i ir. Göstergede görülen hava yönlendirmeleri:
	: BazÆ modellerde
	: BazÆ modellerde
	: BazÆ modellerde


	DÆ  hava ve iç sirkülasyon modlarÆ arasÆnda geçi 
	dü²mesine basÆnÆz.
	Dü²meye her basÆldÆ²Ænda dÆ  hava modu (gösterge Æ Æ²Æ sönük) ve iç sirkülasyon modu (gösterge Æ Æ²Æ yanar) arasÆnda geçi  sa²lanÆr.

	Orta hava yönlendiricileri
	Sa² ve sol yan hava yönlendiricileri
	Otomatik modun kullanÆlmasÆ
	Ayarlanan sÆcaklÆk de²eri ve ortam ko ullarÆna ba²lÆ olarak fan hÆzÆ otomatik olarak ayarlanÆr. Bunun sonucunda a a²Æda belirtilenler meydana gelebilir.
	YazÆn en dü ük sÆcaklÆk ayarlandÆ²Ænda sistem otomatik olarak iç sirkülasyon moduna geçebilir.
	dü²mesine basÆldÆktan hemen sonra fan sÆcak ya da so²uk hava olu uncaya kadar durabilir.
	IsÆtÆcÆ açÆk oldu²unda so²uk hava vücudun üst kÆsmÆna do²ru üflenebilir.


	Sistemin iç sirkülasyon modunda kullanÆlmasÆ
	Sistemin iç sirkülasyon modunda uzun süre kullanÆlmasÆ durumunda camlar hÆzlÆ  ekilde bu²ulanacaktÆr.

	Cam bu²u çözücüleri
	Camlarda olu an bu²unun giderilmesi gerekti²inde sistem otomatik olarak iç sirkülasyon modundan dÆ  hava moduna geçebilir.

	DÆ  hava sÆcaklÆ²Æ 0˚C ise
	dü²mesine basÆlmasÆna ra²men klima sistemi çalÆ mayabilir.

	Hava yönlendirme göstergesi seçildi²inde
	Ayarlanan sÆcaklÆk de²erine göre sürü  konforlu için ayaklara üflenen hava, vücudun üst kÆsmÆna üflenenden daha sÆcak olabilir.

	Ön camÆn bu²ulanmasÆnÆ önlemek için
	A ÆrÆ rutubetli havalarda so²utma i levinde dü²mesini kullanmayÆnÆz. DÆ  hava ile ön cam arasÆndaki sÆcaklÆk farkÆ, ön camÆn dÆ arÆdan bu²ulanarak görü ünüzün azalmasÆna sebep olabilir.



	Akünün bo almasÆnÆ önlemek için
	Motor duruyorsa otomatik klima sistemini gere²inden fazla çalÆ tÆrmayÆnÆz.
	SÆcaklÆk ayarÆ
	SÆcaklÆk ayar dü²mesini, sÆcak için saat yönünde, so²uk için saat yönünün tersine döndürünüz.
	dü²mesi basÆlÆ de²ilse sistem ortam havasÆnÆ veya ÆsÆnmÆ  havayÆ üfler.


	Fan hÆzÆ ayarÆ
	Fan hÆzÆ dü²mesini, artÆrmak için saat yönünde, azaltmak için saat yönünün tersine döndürünüz.
	FanÆ durdurmak için “0” konumuna getiriniz.


	Hava yönlendiricilerinin seçilmesi
	Hava yönlendirme seçicisini uygun konuma getiriniz.
	Daha ayrÆntÆlÆ ayar için hava yönlendirme seçicisindeki ara konumlar da kullanÆlabilir.
	: BazÆ modellerde
	: BazÆ modellerde
	: BazÆ modellerde


	DÆ  hava ve iç sirkülasyon modlarÆ arasÆnda geçi 
	dü²mesine basÆnÆz .
	Dü²meye her basÆldÆ²Ænda dÆ  hava modu (gösterge Æ Æ²Æ sönük) ve iç sirkülasyon modu (gösterge Æ Æ²Æ yanar) arasÆnda geçi  sa²lanÆr.

	Orta hava yönlendiricileri
	Sa² ve sol yan hava yönlendiricileri
	Sistemin iç sirkülasyon modunda kullanÆlmasÆ
	Sistemin iç sirkülasyon modunda uzun süre kullanÆlmasÆ durumunda camlar hÆzlÆ  ekilde bu²ulanacaktÆr.

	DÆ  hava sÆcaklÆ²Æ 0˚C ise
	dü²mesine basÆlmasÆna ra²men klima sistemi çalÆ mayabilir.

	Hava yönlendirme göstergesinde seçildi²inde
	SÆcaklÆk ayar dü²mesinin konumuna göre sürü  konforu için ayaklara üflenen hava, vücudun üst kÆsmÆna üflenenden daha sÆcak olabilir.
	Ön camÆn bu²ulanmasÆnÆ önlemek için
	A ÆrÆ rutubetli havalarda so²utma i levinde hava yönlendirme seçicisini konumuna ayarlamayÆnÆz. DÆ  hava ile ön cam arasÆndaki sÆcaklÆk farkÆ, ön camÆn dÆ arÆdan bu²ulanarak görü ünüzün azalmasÆna sebep olabilir.




	Akünün bo almasÆnÆ önlemek için
	Motor duruyorsa klima sistemini gere²inden fazla çalÆ tÆrmayÆnÆz.
	Bu donanÆm, so²uk hava  artlarÆnda yolcu bölümünde yüksek sÆcaklÆk sa²lamak için kullanÆlÆr.

	Güçlü ÆsÆtÆcÆnÆn devreye alÆnmasÆ için
	Motor çalÆ Æyor olmalÆdÆr.

	Güçlü ÆsÆtÆcÆnÆn çalÆ ma özellikleri
	A a²Æda belirtilen durumlar bir arÆza belirtisi de²ildir.
	Güçlü ÆsÆtÆcÆ açÆldÆ²Ænda veya kapatÆldÆ²Ænda, tabanda bulunan güçlü ÆsÆtÆcÆ egzozundan bir miktar duman ve hafif bir koku gelebilir.
	A ÆrÆ so²uk hava  artlarÆnda kullanÆldÆ²Ænda güçlü ÆsÆtÆcÆ egzozundan buhar çÆkÆ Æ görülebilir.
	Güçlü ÆsÆtÆcÆ devredÆ Æ bÆrakÆldÆ²Ænda, tamamen kapanana kadar geçen yakla Æk 2 dakika boyunca motor bölümünden gelen bir ses duyabilir- siniz.


	Güçlü ÆsÆtÆcÆ kapatÆldÆktan sonra
	Güçlü ÆsÆtÆcÆyÆ kapattÆktan sonra asgari 10 dakika boyunca tekrar devreye almamanÆzÆ öneriyoruz.

	YakÆt doldururken
	Motorun durdurulmasÆ gerekir. Motor durduruldu²unda, güçlü ÆsÆtÆcÆ da çalÆ mayacaktÆr.

	YanÆklarÆ ve aracÆnÆzda olu abilecek hasarlarÆ önlemek için
	Güçlü ÆsÆtÆcÆ veya egzozu sÆcak olabilir, dokunmayÆnÆz. Vücudunuzda yanÆklar olu abilir.
	YakÆt gibi alevlenebilir cisimleri güçlü ÆsÆtÆcÆdan ve egzozundan uzak tutunuz. Aksi takdirde yangÆna sebep olabilirsi- niz.


	AracÆnÆzÆn hasar görmesini önlemek için
	Güçlü ÆsÆtÆcÆyÆ 5 dakika aralÆklarla açÆp kapatmayÆnÆz. Aksi takdirde, güçlü ÆsÆtÆcÆ parçalarÆnÆn ömrünü kÆsaltabilirsiniz. E²er...
	Toyota bayisine danÆ madan güçlü ÆsÆtÆcÆda tadilat yapmayÆnÆz veya güçlü ÆsÆtÆcÆyÆ açmayÆnz. Aksi takdirde güçlü ÆsÆtÆcÆ arÆzasÆna veya yangÆna sebep olabilirsiniz.
	Güçlü ÆsÆtÆcÆnÆn veya güçlü ÆsÆtÆcÆ yakÆt pompasÆnÆn üzerine su sÆçratmamaya veya sÆvÆ dökmemeye dikkat ediniz. Aksi takdirde güçlü ÆsÆtÆcÆ arÆzasÆna sebep olabilirsiniz.
	Güçlü ÆsÆtÆcÆ emme ve egzoz borularÆnÆ su, kar, buz ve çamurdan koruyunuz. BorularÆn tÆkanmasÆ, güçlü ÆsÆtÆcÆnÆn arÆzalanmasÆna sebep olabilir.
	SÆvÆ kaça²Æ, duman veya zayÆf çalÆ ma gibi ola²andÆ Æ bir durum farketti²inizde güçlü ÆsÆtÆcÆyÆ kapatÆnÆz ve aracÆnÆzÆ Toyota bayisine kontrol ettiriniz.
	Bu²u çözücüyü kullanarak arka camÆ temizleyiniz.
	Manüel klima sistemine sahip araçlar
	Otomatik klima sistemine sahip araçlar
	DÆ  dikiz aynasÆ bu²u çözücü (bazÆ araçlarda)
	Arka cam bu²u çözücü çalÆ tÆrÆldÆ²Ænda dÆ  dikiz aynasÆ bu²u çözücüleri de devreye girer.

	DÆ  dikiz aynasÆ bu²u çözücü (bazÆ araçlarda)
	DÆ  dikiz aynalarÆnÆn yüzeyleri sÆcak olabilir. Dokundu²unuz takdirde yanÆklar olu abilir.





	sec_03_02.pdf
	3-2. Müzik sisteminin kullanÆmÆ
	Navigasyon sistemi bulunan araç sahipleri “Navigasyon Sistemi KullanÆcÆ El KitabÆ” na ba vurunuz.
	CD çalar ve AM/FM radyo
	De²i tiricili CD çalar ve AM/FM radyo
	Cep telefonu kullanÆrken
	Müzik sistemi açÆkken araç içerisinde veya yakÆnÆnda cep telefonu kullanÆlmasÆ hoparlörlerde parazit sesine sebep olabilir.
	Akünün bo almasÆnÆ önlemek için

	Motor duruyorsa müzik sistemini gere²inden fazla çalÆ tÆrmayÆnÆz.
	Müzik sisteminin hasar görmesini önlemek için

	Müzik sistemi üzerine içecek veya di²er sÆvÆlarÆ dökmemeye dikkat ediniz.

	Manüel olarak
	dü²mesini çevirerek veya dü²mesinin “Ÿ” veya “⁄” taraflarÆna basarak arzu etti²iniz radyo istasyonunu ayarlayÆnÆz.
	Bir bip sesi duyulana kadar dü²meyi ( ve arasÆ) basÆlÆ tutunuz, böylece radyo istasyonunun frekansÆ o dü²meye kaydedilmi  olacaktÆr.

	Otomatik olarak
	Bir bip sesi duyulana kadar dü²mesini basÆlÆ tutunuz
	YayÆm kalitesine ba²lÆ olarak 6 istasyona kadar hafÆzaya alÆnÆr. HafÆzaya alma i lemi bitti²inde ardarda 2 bip sesi duyulur.
	Otomatik hafÆzaya alma i lemi FM1 ve FM2 modlarÆnda yapÆlsa bile istasyonlar FM3 modu hafÆzasÆna alÆnÆr.

	Bu özellik, radyo istasyonunun yayÆmladÆ²Æ istasyon ve program bilgilerini (klasik müzik, haber gibi) radyonuzun almasÆnÆ sa²lar.

	AynÆ  ebekenin farklÆ istasyonlarÆnÆ dinlemek için
	dü²mesine basÆnÆz.
	AF-ON, REG-OFF modlarÆ: AynÆ  ebekeden yayÆm yapan istas- yonlardan yayÆm kalitesi yüksek olan seçilir.
	AF-ON, REG-ON modlarÆ: AynÆ  ebekeden yayÆmlanan istasyonlardan yayÆm kalitesi yüksek olan ve aynÆ programÆ yayÆmlayan seçilir.
	dü²mesine her basÆldÆ²Ænda mod  u sÆrayla de²i ir: AF-ON, REG-OFFÆAF-ON, REG-ONÆAF-OFF, REG-OFF.


	Program tipinin belirtilmesi
	dü²mesine basÆnÆz.
	dü²mesine her basÆldÆ²Ænda program tipi  u sÆrayla de²i ir: “NEWS”Æ“SPORTS”Æ“TALK”Æ“POP”Æ“CLASSICS”.


	Trafik bilgisi
	dü²mesine basÆnÆz.
	TP modu: Trafik bilgisi sinyali ta Æyan yayÆm alÆndÆ²Ænda sistem otomatik olarak trafik bilgisine geçer.
	Trafik bilgisi sona erdi²inde önceki istasyona geri döner.
	TA modu: Sadece sinyal alÆndÆ²Ænda trafik bilgisi duyulabilir. Sinyal alÆnmadÆ²Ænda sistem sessiz moda geçer. CD veya MP3/WMA modlarÆnda, sinyal alÆndÆ²Ænda sistem otomatik olarak trafik bilgisine geçer.

	Trafik bilgisi sona erdi²inde sessiz moda, CD veya MP3/ WMA modlarÆna geri döner.
	dü²mesine her basÆldÆ²Ænda müzik sistemi  u  ekilde de²i ir.
	FM modlarÆ: TPÆTAÆOFF Radyo modlarÆ dÆ Ændaki modlar: TAÆOFF



	Acil yayÆm modu
	Acil yayÆm sinyali alÆndÆ²Ænda ekranda “ALARM” yazÆsÆ belirir ve acil yayÆma geçer.
	EON (Geli tirilmi  di²er  ebeke) sistemi (trafik anons fonksiyonu için)
	Dinlemekte oldu²unuz RDS istasyonu (EON bilgili), trafik bilgisi programÆ yayÆmlanÆyorsa ve müzik sistemi TA (trafik anons) modundaysa radyo, trafik bilgisi ba ladÆ²Ænda EON AF listesini kullanarak otomatik olarak trafik bilgisi programÆna geçecektir.
	Akü ba²lantÆsÆ kesildi²inde

	HafÆzaya alÆnan istasyonlar silinir.
	Radyo yayÆmÆnÆ alma hassasiyeti
	Sürekli de²i en anten konumu, sinyalin gücündeki de²i imler veya çevredeki nesneler sebebiyle radyo yayÆmÆnÆ her an mükemmel  ekilde almak mümkün olmayabilir.
	kullanÆldÆ²Ænda, radyo istasyonlarÆnÆn otomatik seçimi ve hafÆzaya alÆnmasÆ mümkün olmayabilir.
	Radyo anteni arka camÆn iç tarafÆnda bulunmaktadÆr. Radyo yayÆmÆnÆ temiz almak için, arka camÆn iç tarafÆnda bulunan anten kablolarÆna metalik cam filmi veya ba ka bir metal cisim yapÆ tÆrmayÆnÆz.




	CD yükleme (de²i tiricisiz CD çalar)
	CD’yi yerle tiriniz.

	CD yükleme (de²i tiricili CD çalar)
	dü²mesine basÆnÆz.
	Ekranda “WAIT” (bekle) yazÆsÆ görülür.
	CD yuvasÆ Æ Æ²Æ amber renginden ye ile dönünce CD’yi yerle tiriniz.

	Ekran “WAIT” (bekle) yazÆsÆndan “LOAD” (yükle) yazÆsÆna döner.

	Çok sayÆda CD yükleme (sadece de²i tiricili CD çalar)
	Bir bip sesi duyulana kadar dü²mesini basÆlÆ tutunuz.
	Ekranda “WAIT” (bekle) yazÆsÆ görülür.
	CD yuvasÆ Æ Æ²Æ amber renginden ye ile dönünce CD’yi yerl tiriniz.

	“WAIT” (bekle) yazÆsÆndan “LOAD” (yükle) yazÆsÆna döner.
	CD yerle tirildikten sonra yuva Æ Æ²Æ amber rengine döner.
	CD yuvasÆ Æ Æ²Æ amber renginden tekrar ye ile dönünce di²er CD’yi yerle tiriniz.

	Kalan tüm CD’ler için aynÆ i lemi tekrarlayÆnÆz.
	Å lemi tamamlamak için dü²mesine basÆnÆz.

	CD’yi çÆkartma (de²i tiricisiz CD çalar)
	dü²mesine basÆnÆz ve CD’yi çÆkartÆnÆz.

	CD’yi çÆkartma (de²i tiricili CD çalar)
	ÇÆkartaca²ÆnÆz CD’yi seçmek için (⁄) veya (Ÿ) dü²melerine basÆnÆz.
	Seçilen CD’nin numarasÆ ekranda görülür.
	dü²mesine basÆnÆz ve CD’yi çÆkartÆnÆz.


	Tüm CD’leri çÆkartma (sadece de²i tiricili CD çalar)
	Bir bip sesi duyulana kadar dü²mesini basÆlÆ tutunuz ve CD’leri çÆkartÆnÆz.
	Åstenilen parça numarasÆ ekrana gelene kadar dü²mesinin “Ÿ” veya “⁄” tarafÆna basÆnÆz.
	HÆzlÆ ileri veya geri sarma için dü²mesinin “Ÿ” veya “⁄” taraflarÆna basÆnÆz.
	Åstedi²iniz CD’yi seçmek için (⁄) veya (Ÿ) dü²melerine basÆnÆz.

	ParçayÆ tekrar çalma
	(RPT) dü²mesine basÆnÆz.

	CD’deki tüm parçalarÆ tekrar çalma (sadece de²i tiricili CD çalar)
	Bir bip sesi duyulana kadar (RPT) dü²mesini basÆlÆ tutunuz.

	Mevcut CD
	(RAND) dü²mesine basÆnÆz.
	Dü²meye tekrar basÆlana kadar parçalar rasgele çalÆnÆr.


	Tüm CD’ler (sadece de²i tiricili CD çalar)
	Bir bip sesi duyulana kadar (RAND) dü²mesini basÆlÆ tutunuz.
	Dü²meye tekrar basÆlana kadar CD’lerdeki tüm parçalar rasgele çalÆnÆr.

	dü²mesine basÆnÆz.
	Dü²meye her basÆldÆ²Ænda ekran  u sÆrayla de²i ir: Parça numarasÆ/ Geçen süreÆCD albüm adÆÆParça adÆ.
	Ekran
	Ekranda aynÆ anda 12 karaktere kadar görülebilir. 13 ve üzeri karakter durumunda dü²mesinin 1 saniye ve üzeri basÆlÆ tutulmasÆ, ...
	Åçeri²ine ba²lÆ olarak karakterler ekranda düzgün olarak ya da hiç görül- meyebilir.
	Rasgele ve tekrar çalma fonksiyonunun iptali

	(RAND) veya (RPT) dü²mesine tekrar basÆnÆz.
	Hata mesajlarÆ

	“ERROR” (hata): Bu durum, CD’de veya CD çalarda bir problem oldu²unu gösterir. CD kirlenmi  ya da zarar görmü  veya CD yuvasÆna ters yüklenmi  olabilir.
	KullanÆlabilecek diskler

	A a²Æda gösterildi²i gibi i aretlenmi  diskler kullanÆlabilir. Disk özelliklerine veya kayÆt formatÆna ya da disk yüzeyindeki çiziklere, pisli²e ve bozulmalara ba²lÆ olarak çalÆnmasÆ mümkün olmayabilir.
	Kopyalamaya kar Æ korumalÆ CD’ler çalÆnamayabilir.
	CD çalar koruma özelli²i

	Çalma esnasÆnda herhangi bir arÆza tespit edilirse, CD çalar parçalarÆnÆn zarar görmesini engellemek için otomatik olarak çalma fonksiyonu durdurulur.
	CD, uzun süre çÆkma pozisyonunda veya CD çalar içerisinde bÆrakÆldÆ²Ænda

	CD bozulabilir ve düzgün  ekilde çalÆnamayabilir.
	Lens temizleyiciler

	Lens temizleyici kullanmayÆnÆz. Aksi takdirde, CD çalar bozulabilir.
	CD çalar sertifikasÆ

	Bu ürün, 1. sÆnÆf lazer cihazÆdÆr.
	Lazer Æ ÆnlarÆnda meydana gelebilecek bir kaçak, tehlikeli  ekilde radyasyona maruz kalÆnmasÆna sebep olabilir.
	CD çalarÆn kapa²ÆnÆ a mayÆnÆz veya üniteyi tamir etmeye çalÆ mayÆnÆz. Servis için bu konuda uzmanla mÆ  personele ba vurunuz.
	Laser gücü: Tehlikeli de²ildir.
	KullanÆlamayacak CD’ler ve adaptörler

	A a²Æda belirtilen CD çe itlerini ya da 8 cm CD adaptörlerini ya da çift taraflÆ diskleri kullanmayÆnÆz. Aksi takdirde, CD çalar ve/veya CD yükleme/çÆkartma fonksiyonu bozulabilir.
	ÇapÆ 12 cm olmayan CD’ler.
	Dü ük kaliteli ve deforme olmu  CD’ler.
	Saydam ya da yarÆ saydam CD’ler.
	Üzerinde bulunan etiketi sökülmü  CD’ler.
	CD çalar uyarÆlarÆ

	A a²Æda belirtilen uyarÆlarÆn dikkate alÆnmamasÆ, CD’lerin veya CD çalarÆn bozulmasÆna sebep olabilir.
	CD yuvasÆna CD haricinde herhangi bir nesne sokmayÆnÆz.
	CD çalarÆn herhangi bir parçasÆnÆ ya²lamayÆnÆz.
	CD’lerinizi do²rudan güne  Æ Æ²Æna maruz bÆrakmayÆnÆz.
	CD çalarÆnÆzÆn herhangi bir parçasÆnÆ sökmeye çalÆ mayÆnÆz.
	AynÆ anda birden fazla CD yerle tir- meyiniz.


	ÆS.191
	Åstedi²iniz CD’yi seçmek için, (⁄) veya (Ÿ) dü²melerine basÆnÆz.
	Åstedi²iniz klasörü seçmek için (⁄) veya (Ÿ) dü²melerine basÆnÆz.
	Ålk klasöre dönmek için bir bip sesi duyulana kadar (⁄) dü²mesini basÆlÆ tutunuz.

	Åstedi²iniz dosyayÆ seçmek için dü²mesini çeviriniz ya da dü²mesinin “Ÿ” veya “⁄” taraflarÆna basÆnÆz.
	HÆzlÆ ileri veya geri sarma için dü²mesinin “Ÿ” veya “⁄” taraflarÆna basÆnÆz.

	DosyayÆ tekrar çalma
	(RPT) dü²mesine basÆnÆz.

	Klasördeki tüm parçalarÆ tekrar çalma
	Bir bip sesi duyulana kadar (RPT) dü²mesini basÆlÆ tutunuz.

	Belirli bir klasördeki dosyalarÆ rasgele çalma
	(RAND) dü²mesine basÆnÆz.

	Bir diske kaydedilmi  tüm dosyalarÆ rasgele çalma
	Bir bip sesi duyana kadar (RAND) dü²mesini basÆlÆ tutunuz.
	dü²mesine basÆnÆz.
	Dü²meye her basÆldÆ²Ænda ekran  u sÆrayla de²i ir. Klasör numarasÆ/ Dosya numarasÆ Æ Klasör adÆ Æ Dosya adÆÆ Albüm adÆ Æ Klasör adÆ (sadece MP3) Æ Parça adÆ Æ SanatçÆ adÆ.
	Ekran
	Ekranda aynÆ anda 12 karaktere kadar görülebilir. 13 ve üzeri karakter durumunda dü²mesinin 1 saniye ve üzeri basÆlÆ tutulmasÆ, ...
	Åçeri²ine ba²lÆ olarak karakterler ekranda düzgün olarak ya da hiç görül- meyebilir.
	Rasgele ve tekrar çalma fonksiyonunun iptali

	(RAND) veya (RPT) dü²mesine tekrar basÆnÆz.
	Hata mesajlarÆ

	“ERROR”: Bu durum, CD’de veya CD çalarda bir problem oldu²unu gösterir. CD kirlenmi  ya da zarar görmü  veya CD yuvasÆna ters yüklenmi  olabilir.
	“NO MUSIC” (müzik yok): CD’ye kaydedilmi  herhangi bir MP3/WMA dosyasÆnÆn bulunmadÆ²ÆnÆ gösterir.
	KullanÆlabilecek diskler

	A a²Æda gösterildi²i gibi i aretlenmi  diskler kullanÆlabilir. Disk özelliklerine veya kayÆt formatÆna ya da disk yüzeyindeki çiziklere, pisli²e ve bozulmalara ba²lÆ olarak çalÆnmasÆ mümkün olmayabilir.
	CD çalar koruma özelli²i

	Çalma esnasÆnda herhangi bir arÆza tespit edilirse, CD çalar parçalarÆnÆn zarar görmesini engellemek için otomatik olarak çalma fonksiyonu durdurulur.
	CD uzun süre çÆkma pozisyonunda veya CD çalar içerisinde bÆrakÆldÆ²Ænda

	CD bozulabilir ve düzgün  ekilde çalÆnamayabilir.
	Lens temizleyiciler

	Lens temizleyici kullanmayÆnÆz. Aksi takdirde, CD çalar bozulabilir.
	MP3 ve WMA dosyalarÆ

	MP3 (MPEG Audio LAYER3) standart bir müzik sÆkÆ tÆrma formatÆdÆr.
	MP3 formatÆ kullanÆlarak dosyalar orijinal boyutlarÆnÆn yakla Æk 1/10’una kadar sÆkÆ tÆrÆlabilir.
	WMA (Windows Media TM Audio) Microsoft’un müzik sÆkÆ tÆrma formatÆdÆr.
	Bu format, ses verisini MP3 formatÆna göre daha küçük boyuta sÆkÆ tÆrÆr.
	KullanÆlabilecek MP3 ve WMA dosyalarÆ ve kaydedildikleri medya ya da formatlarla ilgili sÆnÆrlamalar vardÆr.
	MP3 dosyalarÆyla uyumluluk
	. Uyumlu standartlar MP3 (MPEG1 LAYER3, MPEG2 LSF LAYER3)
	. Uyumlu frekanslar MPEG1 LAYER3: 32, 44.1, 48 (kHz) MPEG2 LSF LAYER3: 16, 22.05, 24 (kHz)
	. Uyumlu bit oranlarÆ MPEG1 LAYER3: 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 (kbps)
	. MPEG2 LSF LAYER3: 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160 (kbps) * VBR uyumlu
	. Uyumlu kanal modlarÆ: stereo, joint stereo, dual channel ve monaural

	WMA dosyalarÆyla uyumluluk
	. Uyumlu standartlar WMA Ver. 7, 8, 9
	. Uyumlu frekanslar 32, 44.1, 48 (kHz)
	. Uyumlu bit oranlarÆ Ver. 7, 8: CBR 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192 (kbps) Ver. 9: CBR 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320 (kbps)


	* Sadece 2 kanallÆ çalmaya uyumlu
	Uyumlu medya

	MP3 ve WMA dosyalarÆ kaydetmek amacÆyla kullanÆlabilecek medya CD-R ve CD-RW’dur.
	CD-R ve CD-RW’nun durumuna ba²lÆ olarak bazÆ hallerde çalÆnmasÆ mümkün olmayabilir. Yüzeyindeki çiziklere ve parmak izlerine ba²lÆ olarak disk çalÆnamayabilir veya atlayabilir.
	Uyumlu disk formatlarÆ

	Belirtilen disk formatlarÆ kullanÆlabilir.
	. Disk formatlarÆ: CD-ROM Mode 1 ve Mode 2 CD-ROM XA Mode 2, Form 1 ve Form 2
	. Dosya formatlarÆ: ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo, Joliet) YukarÆda belirtilenlerin dÆ Ænda bir formatla olu turulan MP3 ve WMA dosyalarÆ düzgün çalÆnamayabilir, dosya ve klasör adlarÆ ekranda düzgün olarak görülmeyebilir.

	Standartlar ve sÆnÆrlamalar ile ilgili maddeler.
	. Azami dizin hiyerar isi: 8 seviye
	. Klasör ve dosya adlarÆ azami uzunlu²u: 32 karakter
	. Azami klasör sayÆsÆ: 192 (kaynak dahil)
	. Disk için azami dosya sayÆsÆ: 255
	Dosya adlarÆ

	Sadece .mp3 veya .wma uzantÆlÆ dosyalar MP3/WMA olarak tanÆnÆp çalÆnabilmektedir.
	Multi-session (çoklu oturum)

	Müzik sistemi multi-session (çoklu oturum) uyumludur ve MP3/WMA dosyalarÆ içeren disklerin çalÆnmasÆ mümkündür. Ancak sadece ilk oturum (session) çalÆnabilir.
	ID3 ve WMA etiketleri

	MP3 dosyalarÆna ID3 etiketleri eklenebilir. Bu sayede parça adÆ ve sanatçÆ adÆ gibi bilgilerin kaydÆ yapÆlabilir.
	Sistem a a²Æda belirtilenlerle uyumludur. ID3 Ver. 1.0, 1.1, ve Ver. 2.2, 2.3 ID3 tag. (Karakter sayÆlarÆ ID3 Ver. 1.0 and 1.1’e uygundur.)
	WMA dosyalarÆna WMA etiketleri eklenebilir. Bu sayede ID3 etiketleriyle aynÆ  ekilde parça adÆ ve sanatçÆ adÆ gibi bilgilerin kaydÆ yapÆlabilir.
	MP3 ve WMA dosyalarÆnÆ çalma

	MP3 veya WMA dosyalarÆ içeren bir disk yüklendi²inde, tüm dosyalar önce denetlenir. Dosya denetimi tamamlandÆktan sonra, birinci...
	Diske müzik verileri ve MP3/WMA formatlarÆndaki veriler birlikte kaydedil- mi se, sadece müzik verisi çalÆnabilir.
	UzantÆlar

	MP3 ve WMA dÆ Ændaki dosyalar için mp3 ve .wma uzantÆlarÆ kullanÆlmÆ sa, bunlar MP3 ve WMA dosyalarÆ olarak tanÆnÆr ve çalÆnÆr. Bu durum, hoparlörlerde yüksek parazit sesine ve hasara sebep olabilir.
	Çalma
	. MP3 dosyasÆnÆ sabit ses kalitesiyle çalabilmeniz için 128 kbps sabit bit oranÆ ve 44.1 kHz frekans öneriyoruz.
	. Diskin özelliklerine ba²lÆ olarak bazÆ hallerde CD-R ve CD-RW’nin çalÆnmasÆ mümkün olmayabilir.
	. Piyasada çok sayÆda MP3 ve WMA kodlama yazÆlÆmÆ bulunmaktadÆr. Kodlama durumuna ve dosya formatÆna ba²lÆ olarak kötü ses kalites elde edilebilir. BazÆ durumlarda dosyalarÆn çalÆnmasÆ mümkün olmayabilir.
	. Disk üzerine MP3 ve WMA dÆ Ændaki dosyalarÆ kaydedilmi se, diskin tanÆnmasÆ daha uzun sürebilir ve bazÆ durumlarda dosyalarÆn çalÆnmasÆ mümkün olmayabilir.
	. Microsoft, Windows, ve Windows Media Microsoft Corporation’Æn tescilli markalarÆdÆr.

	KullanÆlamayacak CD’ler ve adaptörler (ÆS. 195)
	CD çalar uyarÆlarÆ (ÆS. 196)



	Ses kalitesi modlarÆnÆn de²i tirilmesi
	dü²mesine basÆldÆkça ayarlama için seçilen mod  u sÆrayla de²i ir.
	“BAS”Æ“TRE”Æ“FAD”Æ“BAL”Æ“ASL”

	Ses kalitesi ayarÆ
	Seviyeyi ayarlamak için dü²mesini çeviriniz.
	*: Ses kalitesi seviyesi radyo ve CD modlarÆnda ayrÆ ayrÆ ayarlanabilir.


	Otomatik ses düzenleyicisi (ASL)’nin ayarlanmasÆ
	ASL fonksiyonu seçildi²inde, dü²mesinin sa²a çevrilmesi ASL seviyesini LOW (dü ük), MID (orta) ve HIGH (yüksek)  eklinde de²i tirir.
	dü²mesinin sola çevrilmesi ASL’yi devredÆ Æ bÆrakÆr.
	ASL, sürü  esnasÆndaki ses seviyesine göre otomatik olarak sesi ve tonlama kalitesini ayarlar.
	SRS Labs, INC lisanslÆ ürünler
	Müzik sistemi, SRS Labs, Inc. firmasÆna lisanslÆ SRS FOCUS‚ ve SRS TruBass‚ ses teknolojilerini kullanmaktadÆr.
	FOCUS, TruBass, SRS ve sembolleri SRS Labs, Inc. firmasÆna ait markalardÆr. FOCUS ve TruBass teknolojileri SRS Labs, Inc. lisansÆyla kullanÆlmaktadÆr.
	Müzik sisteminin bazÆ özellikleri direksiyon simidi üzerindeki dü²me- lerle ayarlanabilir.


	Müzik sistemi kapalÆyken dü²mesine basÆnÆz.
	Bir bip sesi duyulana kadar dü²meye basÆlÆ tutarak müzik sistemi kapatÆlabilir.

	Müzik sistemi açÆkken dü²mesine basÆnÆz. Dü²meye her basÆldÆ²Ænda müzik kayna²Æ  u  ekilde de²i ir.
	AMÆFM1ÆFM2ÆFM3ÆCD
	Ses seviyesi yükseltmek için dü²mesinin “+” tarafÆna, dü ürmek için de “-” tarafÆna basÆnÆz.
	Dü²meyi basÆlÆ tutarak ses seviyesini yükseltmeyi veya dü ürmeyi sürdürebilirsiniz.
	Radyo moduna geçmek için dü²mesine basÆnÆz.
	HafÆzaya alÆnmÆ  istasyonlar için dü²mesinin “Ÿ” veya “⁄” tarafÆna basÆnÆz.

	Radyo istasyonlarÆnÆ aramak için bir bip sesi duyana kadar dü²meyi basÆlÆ tutunuz.
	CD moduna geçmek için dü²mesine basÆnÆz.
	Dinlemek istedi²iniz parça/dosya için dü²mesinin “Ÿ” veya “⁄ tarafÆna basÆnÆz.
	CD moduna geçmek için dü²mesine basÆnÆz.
	Bir bip sesi duyulana kadar dü²mesinin “Ÿ” veya “⁄” tarafÆna basÆlÆ tutunuz.
	CD moduna geçmek için dü²mesine basÆnÆz.
	Bir bip sesi duyulana kadar dü²mesinin “Ÿ” veya “⁄” tarafÆnÆ basÆlÆ tutunuz.
	Kaza riskini azaltmak için
	Müzik sistemini direksiyondan kumanda ederken dikkatinizi yola veriniz.
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	Okuma lambasÆ (ÆS.210)
	Kontak aydÆnlatma lambasÆ (bazÆ modellerde)
	AydÆnlatmalÆ giri  sistemi

	Tavan lambasÆ DOOR (kapÆ) konumundayken, kontak dü²mesinin konumuna, elektronik anahtarÆn bulunmasÆna (akÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrm...
	Akünün bo almasÆnÆ önlemek için

	Tavan lambasÆ DOOR (kapÆ) konumundayken herhangi bir kapÆ tam olarak kapatÆlmadÆ²Ænda yanmaya ba layan tavan lambasÆ ve kontak aydÆnlatma lambasÆ (bazÆ modellerde) 20 dakika sonra otomatik olarak söner.
	Ki iselle tirmeler

	LambalarÆn sönmesine kadar geçen süre gibi ayarlar de²i tirilebilir. (ÆS.369)
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	Bardak tutucular
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	Sürü  esnasÆnda dikkat edilmesi gerekenler
	Torpido bölmesini kapalÆ tutunuz. Aksi takdirde ani frenleme veya kaza durumunda yaralanmalara sebep olabilir.


	A Tipi
	B Tipi
	Konsol bölmesi kapa²ÆnÆ kol dayamasÆ olarak kullanÆrken (Sadece B ti- pinde)
	Gerekiyorsa konsol bölmesi kapa²Æ ileriye kaydÆrÆlabilir. Ön tarafÆnÆ tutarak kapa²Æ ileriye do²ru çekiniz.
	Sürü  esnasÆnda dikkat edilmesi gerekenler
	Konsol bölmesini kapalÆ tutunuz. Aksi takdirde ani frenleme veya kaza durumunda yaralanmalara sebep olabilir.



	Ön
	Arka
	Bardak tutucularÆna yerle tirmeye uygun olmayan nesneler
	Bardak tutucularÆna, bardak veya alüminyum kutu dÆ Ænda herhangi bir nesne koymayÆnÆz. Ani frenleme veya kaza durumunda bu nesneler etrafa fÆrlayarak yaralanmalara sebep olabilir. Mümkünse sÆcak içeceklerin üzerini kapakla kapatÆnÆz.

	KullanmÆyorsanÆz
	Bardak tutucularÆ kapalÆ tutunuz. Aksi takdirde ani frenleme veya kaza durumunda yaralanmalara sebep olabilir.


	A Tipi
	B Tipi
	C Tipi
	Sürü  esnasÆnda dikkat edilmesi gerekenler
	YardÆmcÆ bölmeleri kapalÆ tutunuz. Aksi takdirde ani frenleme veya kaza durumunda yaralanmalara sebep olabilir.

	Bölmeye yerle tirmeye uygun olmayan nesneler (sadece B tipi)
	A²ÆrlÆ²Æ 0.2 kg’dan fazla olan nesneleri bölmeye yerle tirmeyiniz. Aksi takdirde, yardÆmcÆ bölmenin açÆlmasÆ sonucu bu nesne dü ebilir ve kazaya sebep olabilir.
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	3-5. Di²er iç donanÆmlar
	Ön
	Arka
	KullanmÆyorsanÆz
	Küllü²ü kapalÆ tutunuz. Aksi takdirde ani frenleme veya kaza durumunda yaralanmalara sebep olabilir.

	YangÆn çÆkmasÆnÆ önlemek için
	Küllü²e koymadan önce kibriti ve sigarayÆ tamamen söndürünüz ve küllü²ün tam olarak kapatÆldÆ²Ændan emin olunuz.
	Küllü²e ka²Æt veya herhangi bir alevlenebilir nesne koymayÆnÆz.

	Çakma²Æn kullanÆlabilmesi için
	Kontak dü²mesi, aksesuar (ACC) veya açÆk (ON) konumunda olmalÆdÆr.

	YanÆklarÆ veya yangÆnlarÆ önlemek için
	Çakma²Æn metal kÆsÆmlarÆna dokunmayÆnÆz.
	Çakma²Æ a a²Æya do²ru tutmayÆnÆz. Çakmak a ÆrÆ ÆsÆnabilir ve yangÆna sebep olabilir.
	Çakmak yuvasÆna çakmak haricinde herhangi bir nesne sokmayÆnÆz.

	Koltuk ÆsÆtÆcÆlarÆnÆn kullanÆlabilmesi için
	Kontak dü²mesi açÆk (ON) konumunda olmalÆdÆr.

	KullanmÆyorsanÆz
	Koltuk ÆsÆtÆcÆsÆnÆ kapatÆnÆz. Gösterge Æ Æ²Æ sönecektir.

	YanÆklar
	Koltuk ÆsÆtÆcÆsÆnÆn devrede oldu²u bir koltu²a a a²Æda belirtilen ki ileri oturturken dikkat ediniz:
	. Bebekler, küçük çocuklar, ya lÆ ki iler, hasta ya da engelli yolcular
	. Hassas ciltli ki iler
	. Yorgun, bitkin ki iler
	. Alkol ya da uyu turucu özelli²i olan ilaç (uyku hapÆ, uyu ukluk veren so²uk algÆnlÆ² ilacÆ vs.) almasÆ sonucu uyumaya meyilli ki iler

	Koltuk ÆsÆtÆcÆsÆ devredeyken koltu²un üzerini örtmeyiniz. Koltuk ÆsÆtÆcÆ devredeyken battaniye veya yastÆk kullanÆlmasÆ koltuk sÆcaklÆ²ÆnÆn yükselmesine ve a ÆrÆ ÆsÆnmaya sebep olabilir.

	Koltuk ÆsÆtÆcÆsÆnÆn hasar görmesini önlemek için
	KoltuklarÆn üzerine dengesiz a²ÆrlÆ²Æ olan e yalar koymayÆnÆz ve koltuklara sivri cisimler (i²ne, çivi vs.) batÆrmayÆnÆz.

	Akünün bo almasÆnÆ önlemek için
	Motor çalÆ mÆyorken dü²meleri kapatÆnÆz.

	Kol dayamasÆnÆn hasar görmesini önlemek için
	Kol dayamasÆ üzerine çok fazla yük uygulamayÆnÆz.
	Uygun boyutlarda paspas kullanÆnÆz ve düzgün yerle tiriniz.


	Taban paspasÆnÆ yerle tirirken
	Taban paspasÆnÆn araç halÆsÆ üzerine düzgün  ekilde yerle tirildi²inden emin olunuz. Sürü  esnasÆnda taban paspasÆnÆn kayarak pedal hareketlerini engellemesi bir kazaya sebep olabilir.

	Yük kancalarÆnÆ kullanmÆyorsanÆz
	YaralanmalarÆ önlemek için kullanmadÆ²ÆnÆzda yük kancalarÆnÆ yerlerine yerle tiriniz.




	sec_04-01.pdf
	4-1. AracÆn bakÆmÆ
	AracÆnÆzÆ korumak ve ilk günkü gibi kalmasÆnÆ sa²lamak için a a²Ædaki uyarÆlarÆ dikkate alÆnÆz.
	Kiri ve tozu gidermek için, yukarÆdan a a²Æya do²ru, aracÆn gövdesine, tekerleklerine ve aracÆn alt kÆsmÆna su uygulayÆnÆz. AracÆ sünger ya da güderi gibi yumu ak bir bezle yÆkayÆnÆz.
	Zor çÆkan kirler için, araç sabunu kullanÆnÆz ve suyla iyice durulayÆnÆz.
	Suyu siliniz.
	SÆzdÆrmazlÆk kaplamasÆ kötüle ti²inde aracÆ cilalayÆnÆz.
	Araç üzerinde, temiz yüzeyde su boncuk gibi toplanmÆyorsa, araç gövdesini so²ukken cilalayÆnÆz.
	Otomatik araç yÆkama
	AracÆ yÆkamadan önce aynalarÆnÆ katlayÆnÆz.
	Otomatik araç yÆkamada kullanÆlan fÆrçalar, aracÆn yüzeyini çizebilir ve boyasÆna zarar verebilir.

	Yüksek basÆnçlÆ otomatik araç yÆkama
	BorularÆn, araç camlarÆnÆn yakÆnÆnda olmamasÆna dikkat ediniz. AracÆ yÆkatmadan önce yakÆt depo kapa²ÆnÆn kapalÆ oldu²undan emin olunuz.

	Alüminyum jant
	Kiri temizlemek için do²al deterjan kullanÆnÆz. Sert fÆrça ve a ÆndÆrÆcÆ temizleyicileri kullanmayÆnÆz. Sert ve güçlü kimyasal temizleyiciler kullanmayÆnÆz. BoyalÆ yüzeyler için kullandÆ²ÆnÆz deterjanÆ ve cilayÆ kullanÆnÆz.

	Tampon ve yan çÆtalar
	Sert temizleyiciler ile ovalamayÆnÆz.

	BozulmayÆ ve gövde korozyonunu önlemek için
	A a²Ædaki durumlarda aracÆ bir an önce yÆkayÆnÆz.
	. Deniz kenarÆnda araç kullandÆktan sonra
	. TuzlanmÆ  yollarda araç kullandÆktan sonra
	. BoyalÆ yüzeyde zift ya da bitki özü gördü²ünüzde
	. BoyalÆ yüzeyde ölmü  böcek ya da böcek pislikleri gördü²ünüzde
	. Kimyasal maddeler, kurum, ya²lÆ duman, demir tozu ile kaplanmÆ  yollarda araç kullandÆktan sonra
	. AracÆnÆz çamur ya da kirle kaplanmÆ sa
	. BoyalÆ yüzeye benzen ya da benzin gibi sÆvÆlar dökülürse

	Boyada çizik ya da çentik olu ursa, bir an önce tamir ettiriniz.

	Egzoz borusu ile ilgili uyarÆlar
	Egzoz gazlarÆ egzoz borusunun çok sÆcak olmasÆna sebep olur.
	Yanmalara sebep olaca²Ændan, aracÆ yÆkarken, egzoz borusuna so²uyuncaya kadar dokunmamaya dikkat ediniz.

	AracÆn boyalÆ yüzeyini korumak için
	Benzen ya da benzin gibi organik temizleyiciler kullanmayÆnÆz.

	DÆ  lambalarÆn temizlenmesi

	Dikkatlice yÆkayÆnÆz. Organik maddeler kullanmayÆnÆz ya da sert bir fÆrça ile ovalamayÆnÆz. FarlarÆn yüzeyi zarar görebilir.
	FarlarÆn yüzeyini cilalamayÆnÆz. Cila lenslere zarar verebilir.
	Ön cam silecek kollarÆnÆn zarar görmesini engellemek için
	Silecek kollarÆnÆ kaldÆrÆrken, ilk önce sürücü tarafÆndaki kolu daha sonra di²er kolu kaldÆrÆnÆz. KollarÆ eski yerine döndürürken sürücü tarafÆndan ba layÆnÆz.
	A a²Ædaki talimatlar aracÆnÆzÆn içini koruyacak ve en üst seviyede olmasÆnÆ sa²layacaktÆr:


	AracÆn içinin korunmasÆ
	TozlarÆ ve pislikleri almak için elektrikli süpürge kullanÆnÆz. Kirli yüzeyleri, ÆlÆk suyla hafif ÆslatÆlmÆ  bir bezle siliniz.

	Deri yüzeylerin temizlenmesi
	TozlarÆ ve pislikleri almak için elektrikli süpürge kullanÆnÆz.
	Seyreltilmi  deterjanla hafif ÆslatÆlmÆ  yumu ak bir bez yardÆmÆyla fazla tozlarÆ ve pislikleri siliniz.
	Yakla Æk %5 do²al yün deterjanÆyla seyreltilmi  çözelti kullanÆnÆz.

	Bezdeki fazla suyu sÆkÆnÆz ve deterjan kalÆntÆlarÆ iyice siliniz.
	Kalan nemi gidermek için, yüzeyi kuru bir bezle siliniz. Deriyi, gölge ve havadar bir alanda kurumaya bÆrakÆnÆz.

	Sentetik deri yüzeyleri
	TozlarÆ ve pislikleri almak için elektrikli süpürge kullanÆnÆz.
	Sentetik deriye yumu ak sabun çözeltisi uygulayÆnÆz.
	Çözeltinin i lemesi için birkaç dakika bekleyiniz. Tozu alÆnÆz ve temiz, nemli bir bezle siliniz.
	Arka camlarÆn iç kÆsmÆnÆn temizlenmesi
	Arka camdaki bu²u çözücüye ya da antene zarar verece²inden, arka camlarÆ cam temizleyicisi ile temizlemeyiniz. CamÆ temizlemek için ÆlÆk suyla hafif ÆslatÆlmÆ  bir bez kullanÆnÆz. CamÆ, ÆsÆtÆcÆ kablolarÆna ya da antene paralel bir  ekilde siliniz.

	Deri yüzeylerin bakÆmÆ
	AracÆn iç kalitesinin devamlÆlÆ²Æ için, Toyota aracÆn içinin yÆlda en az iki defa temizlenmesini önermektedir.

	PaspaslarÆn  ampuanlanmasÆ
	Birçok köpüklü temizleyiciler mevcuttur. Köpü²ü uygulamak için sünger ya da fÆrça kullanÆnÆz. Daireler çizerek ovalayÆnÆz. Su uygulamayÆnÆz. Paspaslar kuru oldu²u sürece, mükemmel sonuç elde edilir.

	Emniyet kemerleri
	Sünger ya da bez kullanarak yumu ak bir sabun ve ÆlÆk su ile temizleyiniz. AyrÆca emniyet kemerlerinde, a Ænma, yÆpranma ve yÆrtÆk olup olmadÆ²ÆnÆ periyodik olarak kontrol ediniz.

	Araç içerisindeki su



	Zemine sÆvÆ sÆçratmamaya ya da dökmemeye dikkat ediniz.
	Araç içerisindeki SRS komponentlerinin ve kablolarÆn ÆslanmamasÆna özen gösteriniz. (ÆS. 54)
	Elektrik arÆzalarÆnÆn olu masÆ sonucu hava yastÆklarÆ patlayabilir ya da düzgün çalÆ mayabilir ve ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
	Temizlik deterjanlarÆ
	Benzen, benzin, asidik ya da alkalin çözeltiler, boya, beyazlatÆcÆ gibi organik maddeler kullanmayÆnÆz. Aksi takdirde, araç iç yüzeyinin rengi de²i ebilir ya da boyalÆ yüzeylerde çizikler veya hasarlar olu abilir.

	Deri yüzeylerin zarar görmesini önleme
	Deri yüzeylerin zarar görmemesi ve bozulmamasÆ için a a²Ædaki uyarÆlarÆ dikkate alÆnÆz.


	Deri yüzeylerdeki kiri ve tozu derhal temizleyiniz.
	AracÆnÆzÆn uzun süre, direk güne  Æ Æ²Æna maruz kalmamasÆna özen gösteriniz. Özellikle yaz mevsiminde aracÆnÆzÆ gölgede park ediniz.
	Araç içerisindeki sÆcaklÆ²Æn yükselmesi sonucu deri yüzeylere yapÆ Æp zarar verebilece²inden, dö eme üzerinde, vinil ya da plastikten yapÆlmÆ  veya cila içeren maddeler bÆrakmayÆnÆz.
	Zemindeki su
	Araç zeminini su ile yÆkamayÆnÆz. Araç zemininin altÆnda bulunan elektrik tesisatÆna su geldi²inde ses sistemi gibi araç sistemleri zarar görebilir ve ayrÆca gövde paslanabilir.

	Arka camÆn iç kÆsmÆnÆn temizlenmesi
	IsÆtÆcÆ kablolarÆna veya antene zarar vermemeye dikkat ediniz.
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	4-2. BakÆm
	Güvenli ve ekonomik sürü  için, günlük ve periyodik bakÆmlar çok önemlidir. Toyota a a²Ædaki bakÆmlarÆ tavsiye eder.
	Periyodik bakÆm
	Periyodik bakÆmlar, bakÆm programÆna göre, belirli aralÆklarla yapÆlÆr.
	AracÆnÆzÆn bakÆm programÆ ile ilgili detaylÆ bilgi için sayfa 385’teki “BakÆm ProgramÆ” nÆ okuyunuz.


	Kendinizin yapabilece²i bakÆmlar
	Kendinizin yapabilece²i bakÆmlar nelerdir?
	Çok az mekanik bilgisi ve temel otomotiv aletlerinin olmasÆ, birçok bakÆmÆ kolaylÆkla yapmanÆz için yeterlidir.
	Fakat, bazÆ bakÆmlar, özel ekipman ve beceri gerektirir. Bu tür bakÆmlar, en iyi kalifiye teknisyenler tarafÆndan gerçekle tiril...
	Servis için nereye gitmeli?


	AracÆnÆzÆn yüksek kalitede kalmasÆnÆ sa²lamak için, Toyota bütün onarÆmÆn Toyota bayisine yaptÆrÆlmasÆnÆ tavsiye eder. Garanti k...
	AracÆnÆzÆn bakÆma ihtiyacÆ var mÆ?

	AracÆn performansÆndaki ve sesindeki de²i iklikleri ve bakÆm ihtiyacÆnÆn göstergesi olan bazÆ görsel i aretleri dikkate alÆnÆz. BazÆ önemli ipuçlarÆ:
	Motor sürtmesi, tÆnlamasÆ
	Gözle görülür güç dü ü ü
	Garip motor sesleri
	Araç altÆndan sÆvÆ sÆzÆntÆsÆ (Klima kullanÆmÆndan kaynaklanan su damlamasÆ normaldir.)
	Egzoz sesinde bir de²i iklik (Tehlikeli karbon monoksit sÆzÆntÆsÆnÆn göstergesi olabilir. AracÆ camlar açÆk  ekilde kullanÆnÆz ve sistemi bir an önce kontrol ettiriniz.)
	Lastiklerin yassÆ görünmesi, dönü lerde fazla lastik gürültüsü, düzensiz lastik a ÆntÆsÆ
	Düz bir yolda, aracÆn bir tarafa çekmesi
	Süspansiyonlardan garip sesler gelmesi
	Fren performansÆnÆn dü mesi, fren pedalÆnÆn yumu amasÆ, pedalÆn neredeyse tabana de²mesi, frenlemelerde aracÆn bir tarafa çekmesi.
	Motor so²utma sÆvÆsÆnÆn normalden yüksek olmasÆ

	YukarÆdaki ipuçlarÆnÆ gözlemledi²inizde, aracÆnÆzÆ bir an önce Toyota ba- yisine götürmenizi öneririz. AracÆnÆz bakÆm ya da tamir gerektiriyor olabilir.
	AracÆnÆzÆn bakÆmÆ düzgün yapÆlmazsa

	AracÆnÆz ciddi zarar görebilir ve ciddi yaralanmalara ve ölüme sebep olabilir.
	Akü ile ilgili uyarÆlar

	Akü terminalleri ve akü ile ilgili parçalar, beyinde hasara neden olan kur un ve kur un bile i²i içerir. Aküye dokunduktan sonra ellerinizi yÆkayÆnÆz. (ÆS.254)
	KullanÆlmÆ  motor ya²Æ

	KullanÆlmÆ  motor ya²ÆnÆn, laboratuar sonuçlarÆna göre, hayvanlarda kansere sebep olan kimyasallar içerdi²i tespit edilmi tir. Uzun süre ve devamlÆ temastan kaçÆnÆnÆz. Derinizi su ve sabunla yÆkayarak koruyunuz.


	sec_04-03.pdf
	4-3. Kendinizin yapabilece²i bakÆmlar
	BakÆmÆ kendiniz yapacaksanÆz, a a²Ædaki bölümlerde verilen do²ru talimatlarÆ izledi²inizden emin olunuz.
	Motor bölümünde, aniden hareket eden, sÆcak ve elektrikli birçok mekanik parça ve sÆvÆ bulunur. Ciddi yaralanmalara ve ölüme sebep olacak davranÆ larda bulunmamak için a a²Ædaki uyarÆlarÆ dikkate alÆnÆz.
	Motor bölümünde çalÆ Ærken
	Ellerinizi, giysileriniz ve aletleri, fandan ve motor kayÆ Ændan uzak tutunuz.
	SÆcak olaca²Ændan, aracÆ kullandÆktan sonra, motora, radyatöre ve egzoz manifolduna dokunmamaya dikkat ediniz. Ya² ve di²er sÆvÆlar da sÆcak olabilir.
	Motor bölümünde, ka²Æt veya bez gibi kolay yanabilecek maddeler bÆrakmayÆnÆz.
	Sigara içmeyiniz, yakÆt ya da aküyü açÆk aleve maruz bÆrakmayÆnÆz. YakÆt ve akü gazlarÆ yanÆcÆ olabilir.
	Akü ile çalÆ Ærken dikkatli olunuz. Akü, zehirli ve a ÆndÆrÆcÆ sülfürik asit içerir.
	Fren hidroli²i ellerinize ya da gözlerinize zarar verece²inden ve boyalÆ yüzeylerde hasar bÆrakabilece²inden, dikkatli olunuz. Hidroli²in ellerinize ya da gözünüze gelmesi durumunda bir an önce temiz su ile yÆkayÆnÆz.


	Bir rahatsÆzlÆk hissederseniz, doktora ba vurunuz.
	So²utma fanÆnÆn ve radyatörün yanÆnda çalÆ Ærken

	Kontak anahtarÆnÆn OFF konumunda oldu²undan emin olunuz. Kontak anahtarÆ ON konumundayken, klima çalÆ tÆrÆldÆ²Ænda ve/veya so²utma sÆvÆsÆ sÆcaklÆ²Æ yükseldi²inde, so²utma fanÆ otomatik olarak çalÆ abilir. (ÆS.254)
	Koruyucu gözlük

	SÆçrayan ve dü en maddelerden, spreylerden korunmak için koruyucu gözlük kullanÆnÆz.
	Hava filtresinin çÆkarÆlmasÆ

	Hava filtresi çÆkarÆlmÆ  bir  ekilde araç kullanÆlmasÆ, havanÆn içindeki tozlar sebebiyle, motorun a ÆnmasÆna sebep olur. Egzoz manifoldundaki yanma sonucunda, motor bölümünde yanma meydana gelebilir.
	Fren hidroli²i seviyesi dü ük ya da yüksekse

	Fren balatalarÆ a ÆndÆ²Ænda, ya da fren kumandasÆnda hidrolik seviyesi yükseldi²inde, fren hidrolik azalmasÆ normaldir. RezervuarÆn sürekli doldurulmasÆ gerekiyorsa, bu ciddi bir problemin göstergesi olabilir.
	Motor kaputunu açmak için araç içindeki kilidi serbest bÆrakÆnÆz.
	Sürü  öncesi kontrol


	Motor kaputunun tam kapalÆ ve kilitli oldu²unu kontrol ediniz. Motor kaputu tam olarak kilitlenmezse, araç hareket halindeyken açÆlabilir ve ciddi yaralanmalara ve ölüme sebep olabilecek kazalara neden olabilir.
	Kriko ile araç kaldÆrÆrken, krikoyu düzgün bir  ekilde yerle tiriniz. YanlÆ  yerle tirme, aracÆnÆza zarar verebilir ya da yaralanmaya sebep olabilir.
	Ön
	Arka
	AracÆ kaldÆrÆrken


	Ciddi yaralanma veya ölüm olasÆlÆ²ÆnÆ azaltmak için a a²Ædaki uyarÆlarÆ dikkate alÆnÆz.
	Sadece kriko ile kaldÆrÆlmÆ  aracÆn altÆna kesinlikle girmeyiniz. Her zaman araç sehpalarÆ ya da sa²lam destek kullanÆnÆz.
	Kriko ile kaldÆrÆlmÆ  bir aracÆ çalÆ tÆrmayÆnÆz.
	AracÆ durdurunuz, park freni çekiniz ve vites kolunu M, E yada R (Multi- mod düz  anzÆman) ya da R (düz  anzÆman) konumuna getiriniz.
	Krikoyu yerine düzgün yerle tirdi²inizden emin olunuz. Düzgün yerle tirilmemi  kriko ile aracÆ kaldÆrmak araca zarar verebilir ya da aracÆn dü mesine sebep olabilir.
	Araç içerisinde biri varken aracÆ kaldÆrmayÆnÆz.
	AracÆ kaldÆrÆrken krikonun altÆna ya da üstüne ara bir parça koymayÆnÆz.

	4ZZ-FE motor
	YÆkama suyu kabÆ (ÆS.259)
	Motor so²utma sÆvÆsÆ rezervuarÆ (ÆS.252)
	Motor ya²Æ seviyesi ölçme çubu²u (ÆS.245)
	Motor ya²Æ doldurma kapa²Æ (ÆS.246)
	Akü (ÆS.254)
	Sigorta kutusu (ÆS.275)
	Elektrikli so²utma fanÆ
	Kondenser (ÆS.254)
	Radyatör (ÆS.254)

	1ZR-FE motor
	YÆkama suyu kabÆ (ÆS.259)
	Motor so²utma sÆvÆsÆ rezervuarÆ (ÆS.252)
	Motor ya²Æ doldurma kapa²Æ (ÆS.246)
	Motor ya²Æ seviyesi ölçme çubu²u (ÆS.246)
	Akü (ÆS.254)
	Sigorta kutusu (ÆS.275)
	Elektrikli so²utma fanÆ
	Kondenser (ÆS.254)
	Radyatör (ÆS.254)

	1ND-TV motor
	YÆkama suyu kabÆ (ÆS.259)
	Motor so²utma sÆvÆsÆ rezervuarÆ (ÆS.252)
	Motor ya²Æ doldurma kapa²Æ (ÆS.246)
	Motor ya² seviyesi ölçme çubu²u (ÆS.245)
	Akü (ÆS.254)
	YakÆt filtresi (ÆS.346)
	Sigorta kutusu (ÆS.275)
	Radyatör (ÆS.254)
	Elektrikli so²utma fanÆ
	Kondenser (ÆS.254)
	Intercooler (ÆS.254)

	1AD-FTV motor
	YÆkama suyu kabÆ (ÆS.259)
	Motor so²utma sÆvÆsÆ rezervuarÆ (ÆS.252)
	Motor ya² seviyesi ölçme çubu²u (ÆS.245)
	Motor ya²Æ doldurma kapa²Æ (ÆS.246)
	Akü (ÆS.254)
	YakÆt filtresi (ÆS.346)
	Sigorta kutusu (ÆS.275)
	Elektrikli so²utma fanÆ
	Kondenser (ÆS.254)
	Intercooler (ÆS.254)
	Radyatör (ÆS.254)
	Motor bölümü kapa²ÆnÆn çÆkarÆlmasÆ
	Klipslerin takÆlmasÆ


	Motor çalÆ ma sÆcaklÆ²Ænda ve durmu  durumdayken, seviye çubu²u üzerindeki ya² seviyesini kontrol ediniz.
	Motor ya²ÆnÆn kontrol edilmesi
	AracÆ düz bir zemine park ediniz. Motoru durdurduktan sonra, ya²Æn motorun alt kÆsmÆna süzülmesi için birkaç daki- ka bekleyiniz.
	Seviye çubu²unu siliniz.
	Seviye çubu²unu tekrar yerle tiriniz.
	AltÆna bir bez tutarak seviye çubu²unu çekiniz ve ya² seviyesini kontrol ediniz.
	Seviye çubu²unu siliniz ve tekrar yerle tiriniz.

	Tip A
	Type B
	Motor ya²ÆnÆn eklenmesi


	Ya² çe idini kontrol etti²inizden emin olunuz ve ya² eklemeden önce gerekli aletleri hazÆrlayÆnÆz.
	*: Model kodu, araç isim plakasÆnda belirtilmi tir. (ÆS.352)
	Motor ya²Æ doldurma kapa²ÆnÆ çÆkarÆnÆz.
	Seviye çubu²unu kontrol ederek, yava ça motor ya²Æ ekle- yiniz.
	Kapa²Æ takÆnÆz ve saat yönünde çeviriniz.
	Seviye çubu²u “Low” dü ük çizgisinden “Full” çizgisine çÆkarmak için gerekli olan yakla Æk miktarlar a a²Æda belirtilmi tir:
	4ZZ-FE ve 1ZR-FE motor 1.5 L
	1ND-TV motor 1.8 L
	1AD-FTV motor 1.7 L


	Önerilen viskozite
	4ZZ-FE, 1ND-TV ve 1AD-FTV (ADE150L-AEFNYW ve ADE150R- AEFNYW modeller*1) motora sahip olan modeller
	1ZR-FE motora sahip araçlar
	1AD-FTV (ADE150L-AEFNXW model*1) motora sahip araçlar
	*1: Model kodu, araç isim plakasÆnda belirtilmi tir.(ÆP. 352)
	Ya² etiketlerinin okunmasÆ (benzinli motor)
	Uygun ya²Æ seçmenize yardÆmcÆ olmak için bir veya iki API orjinal etiketleri ya² kutularÆnÆn üzerine yapÆ tÆrÆlmÆ tÆr.
	Motor ya²Æ tüketimi
	Ya² sarfiyatÆ, ya²Æn viskozitesi ile kalitesine ve de aracÆn hangi  artlar altÆnda kullanÆldÆ²Æna ba²lÆdÆr.
	Yüksek hÆzda araç kullanÆldÆ²Ænda ve ayrÆca sürekli hÆzlanmalÆ ve yava lamalÆ tip sürü lerde ya² sarfiyatÆ artar.
	Yeni bir motorda ya² sarfiyatÆ daha fazla olur.
	Motorun ya² sarfiyatÆnÆ kontrol ederken, ya²Æn incelmesinden dolayÆ do²ru seviyesinin tam olarak tespit edilemeyece²ini unutmayÆnÆz.
	Ya² sarfiyatÆ: 1000 km’de maksimum 1.0 L
	Ya² sarfiyatÆ, her 1000 km’de 1.0 L’den fazla oldu²unda, Toyota bayi- sine ba vurmanÆzÆ öneririz.

	Motor ya²ÆnÆ de²i tirdikten sonra (sadece dizel motor)


	Ya² de²i im sistemi sÆfÆrlanmalÆdÆr. A a²Ædaki talimatlarÆ uygulayÆnÆz.
	Motor çalÆ Ær durumdayken gösterge panelindeki kilometre ekranÆnÆ kilometreyi gösterir duruma getiriniz. (ÆS.113)
	Motoru durdurunuz.
	SÆfÆrlanabilir kilometre sayacÆnÆ dü²mesi basÆlÆ tutarak, kontak anahtarÆnÆ ON konumuna getiriniz. (AracÆ çalÆ tÆrmayÆnÆz, aksi takdirde sÆfÆrlama i lemi iptal olacaktÆr.) Ekranda “000000” gözükünceye kadar dü²meyi basÆlÆ tutunuz.
	KullanÆlmÆ  motor ya²Æ
	KullanÆlmÆ  motor ya²Æ iltihaplanma ve cilt kanseri gibi cilt bozukluklarÆna yol açabilen potansiyel zararlÆ maddeler içerdi²ind...
	KullanÆlmÆ  ya² ve filtreyi uygun, emin bir  ekilde ortadan kaldÆrÆnÆz. Bu maddeleri ev artÆ²Æ çöplere, kanalizasyona ya da yere dökmeyiniz. Geri dönü üm ve hurdaya çÆkarÆlmasÆ konularÆ hakkÆnda bilgi almak için To- yota bayisine danÆ ÆnÆz.
	KullanÆlmÆ  motor ya²ÆnÆ çocuklarÆn ula abilece²i bir yere bÆrakmayÆnÆz.

	Motorun ciddi hasar görmesini önlemek için

	Düzenli olarak motor ya²Æ seviyesini kontrol ediniz.
	Motor ya²ÆnÆn de²i tirilmesi
	Motor ya²ÆnÆn araç parçalarÆnÆn üzerine damlamamasÆna dikkat ediniz.
	Motora zarar verebilece²inden, gere²inden fazla ya² koymayÆnÆz.
	Motora her ya² koydu²unuzda, motor ya² çubu²undaki seviyeyi kont- rol ediniz.
	Motor ya²Æ doldurma kapa²ÆnÆn sÆkÆca kapandÆ²Ændan emin olunuz.
	Motor ya²Æ (1AD-FTV [ADE150L-AEFNXW model*] motora sahip olan modeller)


	ACEA C2 (veya B1)’den farklÆ motor ya²Æ kullanÆmÆ katalitik konvertöre zarar verebilir.
	*: Model kodu, aracÆnÆzÆn isim plakasÆnda belirtilmektedir. (ÆS.352)


	Motor so²uk durumdayken, seviye “FULL-Dolu” ve “LOW-Dü ük” çizgileri arasÆndaysa yeterlidir.
	Benzinli motor
	Dizel motor
	Su seviyesi tamamlandÆktan kÆsa bir süre sonra eksiliyorsa
	Radyatörü, hortumlarÆ, so²utma sÆvÆsÆ doldurma kapa²ÆnÆ, radyatör kapa²ÆnÆ, bo altma muslu²unu ve su pompasÆnÆ gözle kontrol ediniz. E²er bir kaçak yoksa Toyota bayisine, radyatör kapa²Æ açma basÆncÆnÆ kontrol ettiriniz.
	So²utma sÆvÆsÆ seçimi

	Sadece “Toyota Super Long Life Coolant” veya benzeri uzun ömürlü melez organik asit teknolojisine sahip yüksek kaliteli etilen glikol esaslÆ silikat aminant, nitrat ve bor içermeyen so²utma sÆvÆsÆ kullanÆnÆz.
	“Toyota Super Long Life Coolant” %50 so²utma sÆvÆsÆ ve %50 saf su karÆ ÆmÆdÆr. (-35°C’ye kadar koruma sa²lar)
	Motor so²utma sÆvÆsÆ hakkÆnda detaylÆ bilgi almak için Toyota bayisini arayÆnÆz.
	Motor sÆcakken

	So²utma sÆvÆsÆ rezervuar kabÆ kapa²ÆnÆ çÆkarmayÆnÆz. So²utma sistemi basÆnçlÆ olabilir ve kapak çÆkarÆldÆ²Ænda sÆcak sÆvÆ fÆ kÆrabilir ve yanÆklara veya yaralanmalara sebep olabilir.
	Motor so²utma sÆvÆsÆ eklerken

	Korozyon korumasÆ ve so²utma için, saf su ve antifriz karÆ ÆmÆ do²ru olmalÆdÆr. Antifriz ya da so²utma sÆvÆsÆ etiketlerini okudu²unuzdan emin olunuz.
	So²utma sÆvÆsÆ dökülürse

	Boya veya parçalara zarar vermemesi için su ile yÆkadÆ²ÆnÆzdan emin olunuz.


	Radyatörü, kondenseri ve intercoolerÆ kontrol ediniz ve yabancÆ maddelerden temizleyiniz. YukarÆdaki parçalar a ÆrÆ kirli ve çalÆ ma durumlarÆndan emin de²ilseniz, aracÆnÆzÆ Toyota bayisine götürmenizi tavsiye ederiz.
	Motor sÆcakken
	YanÆk olu umunu engellemek için radyatöre, kondensere ve inter- cooler’a dokunmayÆnÆz.

	Aküyü a a²Ædaki gibi kontrol ediniz.
	Akü üzerindeki uyarÆ sembollerinin anlamlarÆ a a²Ædaki gibidir:
	Akünün dÆ Æ
	Akü kutup ba larÆnÆn oksitlenmi  veya gev ek, akü ba²lantÆ kelepçelerinin de çatlak ve gev ek olup olmadÆ²ÆnÆ kontrol ediniz.

	Akü sÆvÆsÆnÆn kontrol edilmesi (Akü göstergesi olmayan araçlar)
	Akü sÆvÆsÆnÆn kontrol edilmesi (Akü göstergesi olan araçlar)
	Hidrometrenin rengine bakarak akü durumunu kontrol ediniz.

	Tip A
	Tip B
	Saf su eklenmesi
	HavalandÆrma kapaklarÆnÆ sökünüz.
	Saf su ekleyiniz.
	“UPPER-ÜST” çizgisi görünmüyorsa, sÆvÆ seviyesini, hücrelere direk bakarak kontrol ediniz.

	HavalandÆrma kapaklarÆnÆ yeniden sÆkÆca yerine takÆnÆz.
	×arj etmeden önce


	Akü  arj olurken, yanÆcÆ ve patlayÆcÆ bir gaz olan hidrojen üretirler. Bu nedenle  arj öncesinde:
	E²er bo  akü aracÆn üzerinde iken  arj yapÆlÆyorsa  asi kablosunu sökmeyi unutmayÆnÆz.
	×arj aletinin  alterinin,  arj kablolarÆnÆ takarken ve sökerken kapalÆ oldu²undan emin olunuz.
	Akü  arj edildikten sonra (akÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip araçlar)

	Motor çalÆ mayabilir. Sistemi tanÆtmak için a a²Ædaki talimatlarÆ uygulayÆnÆz.
	1. Vites kolu N konumundayken fren pedalÆna basÆnÆz.
	2. KapÆlarÆn herhangi birini açÆp kapatÆnÆz.
	3. Motoru yeniden çalÆ tÆrÆnÆz.
	Aküdeki kimyasallar

	Akü zehirli ve korozyona sebep olan sülfürik asit içerir ve yanÆcÆ ve patlayÆcÆ bir gaz olan hidrojen gazÆ üretebilir. Aküyle veya akünün yanÆnda çalÆ Ærken, ciddi yaralanma veya ölüm riskini azaltmak için a a²Æda belirtilen uyarÆlara dikkat ediniz:
	Akü terminallerine takÆmlarla dokunarak, kÆvÆlcÆm olu masÆna mani olunuz.
	Akü yakÆnÆnda sigara içmeyiniz, kibrit yakmayÆnÆz.
	Akü sÆvÆsÆnÆn gözünüze, cildinize ve elbiselerinize temas etmemesine dikkat ediniz.
	Elektroliti solumayÆnÆz ya da yutmayÆnÆz.
	Akü yakÆnÆnda çalÆ Ærken koruyucu gözlük ve eldiven takÆnÆz.
	ÇocuklarÆ aküden uzak tutunuz.
	Akünün güvenli bir yerde  arj edilmesi

	Aküyü daima açÆk bir alanda  arj ediniz. Åyi bir havalandÆrmasÆ olmayan garaj ya da kapalÆ odada  arj yapmayÆnÆz.
	Akünün  arj edilmesi

	×arj yapmadan önce havalandÆrma kapaklarÆnÆ çÆkardÆ²ÆnÆzdan emin olunuz.
	Elektrolidle ilgili alÆnmasÆ gereken önlemler
	E²er elektrolit gözünüze kaçarsa Bol ve temiz su ile en az 15 dakika yÆkayÆnÆz ve acil olarak tÆbbi müdahale yaptÆrÆnÆz. Mümkünse, doktora giderken de yolda bir sünger ya da kuma  ile su uygulamaya devam ediniz.
	E²er elektrolit cildinize dökülürse Temas eden bölgeyi su ile iyice yÆkayÆnÆz. E²er acÆ ve yanma hissedi- yorsanÆz, hemen tÆbbi müdahale yaptÆrÆnÆz.
	E²er elektrolit elbisenize dökülürse Kuma tan içeriye geçip cildinize zarar verebilir. Bir an önce elbisenizi çÆkarÆnÆz ve gerekirse, yukarÆdaki i lemleri uygulayÆnÆz.
	E²er kazayla elektroliti yutarsanÆz Bol bol su veya süt içiniz. Daha sonra magnezyum solüsyonu, çÆrpÆlmÆ  çi² yumurta ya da bitkisel sÆvÆ ya² içiniz. Derhal doktora ba vurunuz.

	Aküyü  arj ederken

	Aküyü hiçbir zaman motor çalÆ Ærken  arj etmeyiniz. AynÆ zamanda tüm aksesuarlarÆn da kapalÆ oldu²undan emin olunuz.
	Saf su eklerken

	Fazla doldurmaktan kaçÆnÆnÆz. Akü  arj olurken, dökülen su korozyona sebep olabilir.

	Far yÆkayÆcÆlÆ araçlar
	Far yÆkayÆcÆsÆ olmayan araçlar
	YÆkama suyu haricinde ba ka bir sÆvÆ kullanmayÆnÆz
	YÆkama suyu yerine sabunlu su yada antifriz kullanmayÆnÆz. Aksi takdirde, aracÆn boyalÆ yüzeyleri zarar görebilir.
	YÆkama suyunun seyreltilmesi

	YÆkama suyunu gerekti²inde seyreltiniz. YÆkama suyu kabÆnÆn üzerindeki donma sÆcaklÆklarÆnÆ referans alÆnÆz.
	Lastik a ÆntÆ göstergeleri gözüktü²ünde, lastiklerinizi de²i tiriniz.
	Lastiklerin kontrolü
	Lastiklerin rotasyonu



	FarklÆ tipte yedek lasti²e sahip araçlar
	AynÆ tipte yedek lasti²e sahip araçlar
	AracÆnÆzÆn lastikleri ne zaman de²i tirilmeli?
	A a²Æda belirtilen durumlarda lastikler de²i tirilmelidir:
	Lastiklerinizde kesik, çatlak ve yarÆklar varsa ya da lastik dokusunda  i me varsa
	Lasti²inizi havasÆ sÆk sÆk iniyorsa veya di²er hasarlanma ya da bir kesi²in yeri veya miktarÆndan dolayÆ uygun bir  ekilde tamir edilmemi se

	E²er emin de²ilseniz, bir Toytoa bayisine danÆ manÆzÆ öneririz.
	Lastik ömrü

	6 ya Æn üzerindeki lastikler, hasar görmemi  ya da çok az kullanÆlmÆ  veya hiç kullanÆlmamÆ  olsa bile bir Toyota teknisyeni tarafÆndan kontrol edilmelidir.
	Kar lasti²inin di  derinli²i 4 mm ya da daha az olursa

	Kar lasti²inin etkinli²i kaybolur.
	Lastiklerin incelenmesi ve de²i tirilmesi

	KazalarÆn önlenmesi için a a²Æda belirtilen uyarÆlara dikkat ediniz. Belirtilen uyarÆlarÆn dikkate alÆnmamasÆ, aktarma organlarÆna zarar verebilir veya tehlikeli sürü  ko ullarÆ olu aca²Ændan, ölümle sonuçlanacak bir kazaya yol açabilir.
	FarklÆ marka, model, di  izi ya da di  a ÆntÆsÆna sahip lastikleri karÆ tÆrmayÆnÆz.
	Toyota tarafÆndan tavsiye edilenden farklÆ lastik kullanmayÆnÆz.
	Bias katlÆ ve radyal lastikleri beraber kullanmayÆnÆz.
	Yaz, dört mevsim ve kar lasti²ini beraber kullanmayÆnÆz.
	Ba ka bir araçta kullanÆlmÆ  lastikleri kullanmayÆnÆz. Daha önce nerede kullanÆldÆ²ÆnÆ bilmedi²iniz lastikleri kullanmayÆnÆz.
	Bozuk yollarda sürü 

	ÇukurlarÆn oldu²u bozuk yollarda araç kullanÆrken dikkatli olunuz. Bu durumlar lastik hava basÆncÆnÆn dü mesine ve yoldan gelen ...
	AracÆ kullanÆrken, lastik hava basÆncÆ dü erse

	AracÆnÆzÆ kullanmaya devam etmeyiniz, lastikler ya da jantlar zarar görebilir.
	Lastik hava basÆncÆnÆn uygun oldu²undan emin olunuz. Lastik basÆnçlarÆ en az ayda bir kere kontrol edilmelidir. Fakat, Toyota lastik basÆnçlarÆnÆn iki haftada bir konrol edilmesini tavsiye eder. (ÆP. 365)
	YanlÆ  lastik hava basÆncÆnÆn etkileri

	YanlÆ  hava basÆnçlÆ lastik kullanÆlmasÆ a a²Ædakilere sebep olabilir:
	YakÆt veriminin azalmasÆ
	Sürü  konforunun ve lastik ömrünün azalmasÆ
	Güvenli²in azalmasÆ
	Aktarma organlarÆna zarar vermesi

	E²er lastik havasÆ sÆk sÆk dü üyorsa, Toyota bayisinde kontrol ettiriniz.
	Lastik hava basÆncÆnÆn kontrol edilmesi ile ilgili talimatlar

	Lastik basÆncÆnÆ kontrol ederken, a a²Ædaki uyarÆlarÆ dikkate alÆnÆz:
	Sadece lastikler so²ukken kontrol ediniz. E²er aracÆnÆzÆ en az 3 saattir kullanmadÆysanÆz ya da 1.5 km’den fazla sürmediyseniz, lasti²inizin basÆncÆnÆ do²ru olarak ölçebilirsiniz.
	Lastiklerinizin basÆncÆnÆ daima bir basÆnç ölçer ile kontrol ediniz. Lasti²in görünümü yanÆltÆcÆ olabilir. AyrÆca, lastik basÆncÆ do²ru de²erinden az farklÆ olsa bile, sürü  konforunu ve emniyetinizi etkileyebilir.
	Sürü  sonrasÆnda lastik basÆnçlarÆnÆ dü ürmeyiniz. Sürü  sonrasÆnda ÆsÆnma nedeniyle lastik basÆncÆnÆn yüksek olmasÆ normaldir.
	Asla araç yük kapasitesini a mayÆnÆz. Yolcular ve bagaj, aracÆn dengesini bozmayacak  ekilde yerle tirilmelidir.
	Uygun hava basÆncÆ, lastik performansÆnÆn korunmasÆ için önemlidir.

	Lastik hava basÆncÆnÆ do²ru ölçüde bulundurunuz. Aksi takdirde a a²Ædaki durumlar olu abilir ve ölüm ya da ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
	A ÆrÆ a Ænma
	Düzensiz a Ænma
	ZayÆf yol tutu u
	A ÆrÆ ÆsÆnmaya ba²lÆ patlama ihtimali
	Lastik topu²unun sÆzdÆrmazlÆ²ÆnÆn zayÆflamasÆ
	Lastik deformasyonu ve/veya lastik katlarÆnÆn ayrÆlmasÆ
	Tehlikeli yollarda lasti²in hasarlanma ihtimalinin artmasÆ
	Lastik basÆncÆnÆn kontrol edilmesi ve ayarlanmasÆ

	Sibop kapaklarÆnÆ takmayÆ unutmayÆnÆz. Kapa²Æn olmamasÆ, kir ya da rutubetin supaba girerek hava kaçÆrmasÆna ve kazaya neden olabilir. E²er kapa²Æ kaybettiyseniz en kÆsa sürede yenisini temin edip takÆnÆz.
	Jant bükülmü , çatlak ya da korozyona u²ramÆ sa, de²i tirilmesi gereklidir. Aksi takdirde lastik janttan fÆrlayabilir ya da direksiyon hakimiyetinin yitirilmesine sebep olabilir.
	Jant seçimi
	JantlarÆ de²i tirirken, mevcut jantlar ile aynÆ yük kapasitesi, çap geni lik ve kaçÆklÆk de²erlerine sahip olan jantlarÆ kullanÆnÆz. Jant de²i imi Toyota bayisinde yaptÆrabilirsiniz.
	Toyota a a²Ædakilerin kullanÆlmasÆnÆ tavsiye etmemektedir:
	FarklÆ ölçüde ve tipteki jantlar
	KullanÆlmÆ  jantlar


	Alüminyum jantlarla ilgili uyarÆlar
	Sadece, alüminyum jantlarÆ için dizayn edilen Toyota bijon somunlarÆnÆ ve anahtarÆnÆ kullanÆnÆz.
	Lasti²inizi de²i tirdi²inizde, tamir etti²inizde ya da yerlerini de²i tirdi²inizde, ilk 1600 km’de bijon somunlarÆnÆn sÆkÆlÆ²ÆnÆ tekrar kontrol ediniz.
	Zincir kullanÆrken alüminyum janta zarar vermemesine dikkat ediniz.
	AracÆnÆzÆn balansÆnÆ yaparken sadece Toyota balans a²ÆrlÆklarÆnÆ ve plastik çekiç kullanÆnÆz.
	JantlarÆn de²i tirilmesi
	KullanÆcÆ el kitabÆnda önerilen ölçünün dÆ Ænda jant kullanmayÆnÆz, kont- rolü kaybettirecek kadar yol tutu u bozulabilir.
	Tubeless lastik için üretilmi  ve hava kaçÆran bir jantta, kesinlikle iç lastik kullanmayÆnÆz. Aksi takdirde, ciddi yaralanmalara ya da ölüme sebep olacak kazalar meydana gelebilir.

	Polen filtresi, klimanÆn veriminin düzgün olmasÆ için düzenli olarak temizlenmeli ya da de²i tirilmelidir.


	Sökme metodu
	Kontak anahtarÆnÆ OFF konumuna alÆnÆz.
	Filtre kapa²ÆnÆ çÆkartÆnÆz.



	Soldan direksiyonlu araçlar
	Sa²dan direksiyonlu araçlar
	Temizleme metodu
	De²i tirme metodu
	Kontrol aralÆ²Æ

	BakÆm programÆna göre polen filtresini kontrol ediniz ve de²i tiriniz. Tozlu bölgelerde ya da sÆkÆ Æk trafikte, erken de²i tirme gerekebilir. (Periyodik bakÆmla ilgili bilgi için sayfa 386’daki “Periyodik bakÆm tablosu”na bakÆnÆz.)
	Hava kanallarÆndan gelen hava çok azalÆrsa

	Filtre tÆkanmÆ  olabilir. Filtreyi kontrol ediniz ve gerekiyorsa de²i tiriniz.
	Sistemin hasar görmesini önlemek için
	KlimayÆ kullanÆrken, polen filtresinin takÆlÆ oldu²undan emin olunuz.
	Filtreyi temizlerken, filtreyi su ile temizlemeyiniz.
	Pil bittiyse yenisiyle de²i tiriniz.
	A a²Ædaki aletlere ihtiyacÆnÆz olacaktÆr.
	Tornavida (Anahtara zarar vermemek için, tornavidayÆ bant ile sarÆnÆz.)
	Küçük düz uçlu tornavida
	Lityum pil CR1632 (akÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip araçlar), CD2016 (akÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip olmayan araçlar)

	Pilin de²i tirilmesi (akÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip araçlar)
	Pilin de²i tirilmesi (akÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip olmayan araçlar)
	Pil biterse



	A a²Ædaki durumlar olu abilir.
	AkÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemi ve uzaktan kumanda fonksiyonu düzgün çalÆ mayabilir.
	ÇalÆ ma mesafesi kÆsalabilir.
	CR1632 (akÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip araçlar) veya CR2016 (akÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip olmayan araçlar) lityum pil kullanÆnÆz.
	Pilleri, Toyota bayisinden temin edebilirsiniz.
	Toyota bayisinin önerdi²i orijinal pili kullanÆnÆz.
	Yerel kanunlara uygun olarak pilleri hurdaya çÆkarÆnÆz.
	ÇÆkarÆlmÆ  piller ve di²er parçalar


	Çocuklardan uzak tutunuz. Bu parçalar küçük oldu²u için, yutuldu²u takdirde tÆkanmalara sebep olabilir.
	AkÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemi uygunluk beyanÆ

	FARKLI TÅPTE BÅR PÅL ÅLE DEÃÅ×TÅRÅLDÅÃÅNDE PATLAMA RÅSKÅ OLA- BÅLÅR. TALÅMATLARA UYGUN OLARAK PÅLLERÅ HURDAYA ÇIKARINIZ.
	Pil de²i tirildikten sonra normal çalÆ ma için

	KazalarÆn önlenmesi için a a²Æda belirtilen uyarÆlara dikkate ediniz.
	Daima kuru elle çalÆ ÆnÆz. Nem pilin paslanmasÆna sebep olabilir.
	Uzaktan kumandanÆn içindeki ba ka bir parçaya dokunmayÆnÆz ve çÆkarmayÆnÆz.
	Pilin terminallerini bükmeyiniz.
	Elektrikli cihazlar çalÆ mÆyorsa, sigortalar atmÆ  olabilir. Böyle bir durumda, sigortalarÆ kontrol ediniz ve gerekliyse de²i tiriniz.
	Kontak anahtarÆnÆ OFF konumuna getiriniz.
	Sigortalar a a²Æda gösterilen bölümlerde yer alÆr. SigortalarÆ kontrol etmek için, a a²Ædaki talimatlarÆ dikkate alÆnÆz.
	Motor bölümü
	Gösterge panelinin altÆ (soldan direksiyonlu araçlar)



	Sürücü tarafÆ gösterge paneli (Tip A)
	Sürücü tarafÆ gösterge paneli (Tip B)
	Gösterge panelinin altÆ (Sa²dan direksiyonlu araçlar)

	Yolcu tarafÆ gösterge paneli (Tip A)
	1. MuhafazayÆ çÆkarÆnÆz.
	2. Kapa²Æ çÆkarÆnÆz.

	Gösterge paneli yolcu yan tarafÆ (Tip B)
	1. Torpido bölmesini açÆnÆz. Kapa²Æ kaydÆrÆnÆz.
	2. Torpido bölmesinin iki yanÆna bastÆrarak yerinden çÆkartÆnÆz.
	Bir sistemde problem oldu²unda, hangi sigortanÆn de²i ece²ini belirlemek için “Sigorta konumlarÆ ve amper de²erleri” (ÆS.279) bölümüne bakÆnÆz.
	SigortayÆ kontrol ediniz.

	Tip A
	Tip B
	Tip C
	Tip D
	Motor bölümü
	*1: Benzinli araçlar *2: Dizel araçlar *3: Xenon farlÆ olmayan araçlar (kÆsa huzme) *4: Xenon farlÆ araçlar (kÆsa huzme) *5: 1AD-FTV motora sahip araçlar *6: 1ND-TV motora sahip araçlar

	Gösterge panelinin altÆ (Tip A)
	Gösterge panelinin altÆ (Tip B)
	Sigorta de²i tirildikten sonra
	Sigorta de²i tirilmesine ra²men farlar yanmÆyorsa, ampul de²i imi gerekebilir. (ÆS.287)
	De²i tirilmi  sigorta tekrar atarsa, aracÆnÆzÆ Toyota bayisine kontrol ettiriniz.

	Devrede a ÆrÆ yük varsa

	Sigortalar, bütün kablo tertibatÆ zarar görmeden, atmak için dizayn edilmi tir.
	Sistemin zarar görmesini ve aracÆn yanmasÆnÆ önlemek için

	A a²Æda belirtilen uyarÆlara dikkat ediniz. Bunlara uyulmamasÆ aracÆnÆzda hasara, yangÆna veya yaralanmalara sebep olabilir.
	Yanan sigortanÆn yerine kesinlikle ba ka bir nesne ya da yüksek ampe- rajlÆ bir sigorta takmayÆnÆz.
	Her zaman orijinal Toyota sigortasÆ kullanÆnÆz. Kesinlikle sigorta yerine tel kullanmayÆnÆz. Büyük hasara, hatta yangÆna sebep olabilir.
	Sigortada ya da sigorta kutusunda tadilat yapmayÆnÆz.
	SigortalarÆ de²i tirmeden önce

	En kÆsa zamanda aracÆnÆzdaki elektrik yüklemesinin sebebinin anla ÆlmasÆ için aracÆnÆzÆ Toyota bayisine götürünüz.
	A a²Ædaki ampulleri kendiniz de²i tirebilirsiniz. Ampul de²i im zorlu²u, ampule göre de²i ir. Ampul de²i iminin zor oldu²u durumlarda Toyota bayisine ba vurmanÆzÆ öneririz.
	Di²er ampullerin de²i imi hakkÆnda bilgi edinmek için Toyota bayi- sine ba vurunuz.
	Ampullerin de²i tirilmesine hazÆrlÆk
	De²i tirilecek ampullerin watt de²erini kontrol ediniz. (ÆS.366)

	Motor bölümü kapa²ÆnÆ sökünüz.
	ÆS.244

	Ön ampullerin konumlarÆ
	Arka ampullerin konumlarÆ:
	KÆsa farlar (halojen ampullü araçlar)
	Uzun farlar
	Ön sis farÆ (bazÆ modellerde)
	Ön konum lambalarÆ
	Ön sinyal lambalarÆ
	ÇalÆ acak bölgenin tersine direksiyonu çeviriniz. Böylelikle çalÆ acak bo  alan olu acaktÆr.

	Fren/Park lambalarÆ ve arka sinyal lambalarÆ
	Geri vites lambasÆ veya arka sis farÆ
	Plaka lambalarÆ
	YukarÆdakiler dÆ Ændaki farlar
	A a²Ædaki ampullerden yanmayan oldu²unda aracÆnÆzÆ Toyota bayisine götürünüz.
	KÆsa farlar (xenon ampuller)
	Yan sinyal lambalarÆ
	Üst fren lambasÆ
	Sol ön far ampulünün ve ön konum far ampulünün de²i tirilmesi




	Ampullere kolayca eri ebilmek için sabitleme klipsini ve hava filtresinin kanalÆnÆn üst kÆsmÆnÆ çÆkarÆnÆz.
	Ampulleri de²i tirdikten sonra sabitleme klipsini ve hava filtresinin kanalÆnÆn üst kÆsmÆnÆ yerine sabitledi²inizden emin olunuz.
	Hava filtresinin üst kÆsmÆnÆ çÆkarÆnÆz.
	Klipsin yerine takÆlmasÆ
	Yerle tiriniz
	BasÆnÆz
	Lensin iç kÆsmÆnÆn bu²ulanmasÆ


	A a²Ædaki durumlar hakkÆnda detaylÆ bilgi almak için Toyota bayisine ba vurunuz. Lensin iç kÆsmÆnÆn bu²ulanmasÆ bir arÆza göstergesi de²ildir.
	Lensin iç kÆsmÆnda büyük su damlalarÆnÆn olu masÆ
	FarÆn içinde su olmasÆ
	Xenon farlar

	Xenon farlara uygulanan voltaj yetersiz oldu²unda, ampuller yanmaya- bilir ya da geçici olarak sönebilir. Normal güce ula ÆldÆ²Ænda, xenon farlar yanacaktÆr.
	LED üst fren lambasÆ

	Üst fren lambasÆ LED’lerden olu ur. LED’lerden biri söndü²ünde de²i im için aracÆnÆzÆ Toyota bayisine götürmenizi tavsiye ederiz.
	Ampullerin de²i tirilmesi
	FarlarÆ kapatÆnÆz. FarlarÆ kapattÆktan sonra, ampulleri de²i tirmeyiniz. Ampuller sÆcak olaca²Ændan yanÆklara sebep olabilir.
	ÇÆplak elle ampulün cam kÆsmÆna dokunmayÆnÆz. Ampulü yalnÆzca plastik ya da metal kÆsmÆndan tutunuz. Ampul, çizilirse ya da dü erse, kÆrÆlabilir ya da patlayabilir.
	Ampulleri ve di²er parçalarÆ tamamen sÆkÆca yerle tiriniz. Aksi takdirde, ÆsÆsal hasar, yangÆn ya da fara su girme durumu olabilir. Bu araca hasar verebilir, lensin içerisinde bu²u olu masÆna sebep olabilir.
	Xenon far ampullerini, soketlerini ya da güç devrelerini çÆkarmaya ve tamir etmeye çalÆ mayÆnÆz. Aksi takdirde, ciddi yaralanmalara ya da ölüme sebep olacak elektrik  oklarÆ meydana gelebilir.

	Xenon farlar
	Xenon farlarÆ (ampuller dahil) de²i tirmeden önce Toyota bayisine danÆ ÆnÆz.
	Farlar açÆkken xenon farlarÆn, yüksek voltaj soketlerine dokunmayÆnÆz. 20000 V voltaj ortaya çÆkar ve elektrik  ok sonucu ciddi yaralanmalar ve ölüm olu abilir.

	YangÆn çÆkmasÆnÆ ya da hasar olu masÆnÆ önlemek için

	Ampullerin tam olarak oturdu²undan ve kilitlendi²inden emin olunuz.



	sec_05-01.pdf
	5-1. Gerekli bilgiler
	E²er aracÆnÆzÆn çekilmesi gerekirse, bu i lemi Toyota bayisine veya ticari çekici/kurtarÆcÆ servisleri gibi yeterli uzmanlÆ²a ve...
	A a²Æda belirtilen durumlar aktarma organlarÆyla ilgili bir arÆzaya i aret edebilir. AracÆnÆzÆ çekilmeden önce Toyota bayisine ba vurunuz.
	Motor çalÆ Æyor ancak araç hareket etmiyorsa.
	Araçtan ola²an dÆ Æ sesler geliyorsa.
	Acil bir durumda çekici/kurtarÆcÆ bulamazsanÆz, aracÆnÆzÆ çeki kulaklarÆna çelik halat ya da zincir ba²layarak kÆsa süreli²ine ç...
	Acil durumlarda araç çekme prosedürü
	Park frenini indiriniz.
	Vitesi N konumuna alÆnÆz.
	Kontak dü²mesini motorun çalÆ madÆ²Æ aksesuar (ACC) veya motorun çalÆ tÆ²Æ açÆk (ON) konumuna alÆnÆz.

	Araç çekilirken dikkat edilmesi gerekenler
	AracÆn çekilmesi esnasÆnda son derece dikkatli olmalÆsÆnÆz. Çeki kulaklarÆna ve çekme halatÆna ya da zincirine a ÆrÆ yük bindirebilecek ani kalkÆ lardan ve sert manevralardan kaçÆnÆnÆz.
	AracÆnÆzÆn motoru çalÆ mÆyorken fren ve hidrolik direksiyon takviyesi de çalÆ maz, dolayÆsÆyla direksiyonu çevirme ve frenleme daha zorla Ær.

	Aktarma organlarÆnÆn hasar görmesini önlemek için (multi-mod düz  anzÆmanlÆ araçlar)

	Ön tekerlekler yerde iken aracÆnÆzÆ asla arkadan çekmeyiniz. Bu durum,  anzÆmanÆn ciddi  ekilde zarar görmesine sebep olabilir.
	Araç çeki römorku kullanmadan çekilirse (düz  anzÆmanlÆ araçlar)

	Kontak anahtarÆ OFF konumunda olmamalÆdÆr.
	Çeki kula²ÆnÆn yeri
	ÆS.322

	Çeki kulaklarÆnÆ araca ba²larken

	Çeki kulaklarÆnÆn düzgün  ekilde ba²landÆ²Ændan emin olunuz. Düzgün ba²lanmamÆ  çeki kula²Æ çekme esnasÆnda gev eyebilir. Bu durum, ciddi  ekilde yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.
	Araç gövdesinin hasar görmesini önlemek için

	AskÆ tipi kamyon ile ne önden, ne de arkadan aracÆnÆzÆ çekmeyiniz, aksi halde araç gövdesi hasar görebilir.
	AracÆnÆzÆn hasar görmesini önlemek için

	AracÆnÆzÆ kaldÆrÆrken, aracÆn di²er ucunun yerden yüksekli²inin, çekme için uygun oldu²una emin olunuz. Yeterli yükseklik sa²lanamazsa aracÆnÆz çekme esnasÆnda zarar görebilir.
	Araç çeki römorku kullanmadan çekilirse.

	Kontak anahtarÆ OFF konumunda olmamalÆdÆr.
	A a²Ædaki belirtilenlerden herhangi birini farketmeniz, aracÆnÆza ayar veya tamir gerekti²i anlamÆna gelmektedir. En kÆsa sürede Toyota bayisine ba vurunuz.
	Görünür belirtiler
	AracÆnÆzÆn altÆndan sÆvÆ kaçaklarÆ (Klimadan damlayan yo²u mu  su normaldir.)
	Patlak görünümlü lastikler veya düzgün olmayan lastik a ÆnmasÆ
	So²utma sÆvÆsÆ sÆcaklÆk göstergesinin sürekli normalin üze- rinde olmasÆ

	Duyulur belirtiler
	Egzoz sesinde de²i iklik olmasÆ
	Dönü lerde lastiklerden a ÆrÆ ses gelmesi
	Süspansiyon sisteminden gelen anormal sesler
	Motordan vuruntu sesi gelmesi

	Operasyonel belirtiler
	Motorunuzun teklemesi, yÆ²ÆlmasÆ veya gürültülü çalÆ masÆ
	Fark edilebilir derecede güç kaybÆ
	Frenleme esnasÆnda aracÆn bir tarafa çekmesi
	Düz bir yolda aracÆn bir tarafa çekmesi
	Frenleme etkinli²inde azalma, yumu ak pedal, tabana çok yakÆn pedal
	Kaza sonrasÆ hava yastÆ²ÆnÆn patlamasÆ ya da motorun durmasÆ ha- linde yakÆt sÆzÆntÆ riskini en aza indirmek için yakÆt kesme sistemi motora yakÆt beslemeyi durdurur.




	Sistem devreye girdikten sonra motoru çalÆ tÆrmak için a a²Ædaki talimatlarÆ uygulayÆnÆz.
	Kontak dü²mesini aksesuar (ACC) veya kapalÆ (OFF) konumuna getiriniz.
	Motoru yeniden çalÆ tÆrÆnÆz
	Motoru çalÆ tÆrmadan önce
	AracÆnÆzÆn üzerinde bulundu²u zemini inceleyiniz. Zemin üzerinde yakÆt sÆzÆntÆsÆ tespit ederseniz, yakÆt sistemi hasar görmü tür ve onarÆm gerekmektedir. Motoru çalÆ tÆrmayÆnÆz.



	sec_05-02.pdf
	5-2. Acil bir durumda yapÆlmasÆ gerekenler
	A a²Ædaki uyarÆ fren sisteminde arÆza oldu²unu gösterir. AracÆnÆzÆ hemen güvenli bir yerde durdurunuz ve Toyota bayisini arayÆnÆz.
	*:Çekili park freni sesli uyarÆsÆ (ÆS.318)
	A a²Ædaki uyarÆ Æ ÆklarÆ, aracÆnÆzda meydana gelen ve bir kazaya yol açabilecek hasar durumlarÆnÆ gösterir. AracÆnÆzÆ hemen güvenli bir yerde durdurunuz ve Toyota bayisini arayÆnÆz.
	A a²Ædaki uyarÆ Æ ÆklarÆ, aracÆnÆzda meydana gelen ve bir kazaya yol açabilecek hasar durumlarÆnÆ gösterir. AracÆnÆzÆ hemen gü- venli bir yerde durdurunuz ve arÆzayÆ gidermek üzere belirtilen i lemleri gerçekle tiriniz.
	AracÆnÆzÆ hemen güvenli bir yerde durdurunuz ve arÆzayÆ gidermek üzere belirtilen i lemleri gerçekle tiriniz.
	DebriyajÆn a ÆrÆ ÆsÆnmasÆnÆ önlemek için

	Sürü  esnasÆnda a a²Æda belirtilen uyarÆlara dikkat ediniz.
	AracÆnÆzÆ dü ük hÆzlarda yoku  yukarÆ sürmeyiniz.
	AracÆnÆzÆ yoku  yukarÆ ardarda hareket ettirip durdurmayÆnÆz.
	AracÆnÆzÆ e²imde tutmak için gaz pedalÆnÆ veya kalkÆ  destek sistemini kullanmayÆnÆz.


	A a²Ædaki uyarÆ Æ ÆklarÆnÆn yanma sebeplerinin ara tÆrÆlmamasÆ sistemin anormal çalÆ masÆna ve bir kazaya yol açabilir. AracÆnÆzÆ hemen Toyota bayisine kontrol ettiriniz.
	ArÆzayÆ gidermek üzere belirtilen i lemleri gerçekle tirdikten sonra uyarÆ Æ Æ²ÆnÆn söndü²ünü kontrol ediniz.
	*1: AçÆk kapÆ sesli uyarÆsÆ: (ÆS.318)
	*2: Sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri sesli uyarÆsÆ:
	Sürücünün veya ön yolcunun emniyet kemeri takÆlÆ de²ilse, sesli uyarÆ devreye girer. Araç 20 km/saat hÆza ula tÆktan sonra sesli...

	ArÆzayÆ gidermek üzere belirtilen i lemleri gerçekle tirdikten sonra uyarÆ Æ Æ²ÆnÆn söndü²ünü kontrol ediniz.
	Ön yolcu tespit sensörü ve emniyet kemeri uyarÆ Æ Æ²Æ
	Ön yolcu koltu²una bagaj konulmasÆ durumunda, ön yolcu tespit sensörü koltukta yolcu oturmamasÆna ra²men uyarÆ Æ Æ²ÆnÆn yanÆp sönmesine sebep olabilir.
	Koltu²a yastÆk konulmasÆ durumunda, sensör yolcuyu tespit edemeyebilir. Bu durumda uyarÆ Æ Æ²Æ düzgün çalÆ mayabilir.

	YakÆt filtresi uyarÆ Æ Æ²Æ yanarsa
	Bu uyarÆ Æ Æ²Æ yanarken aracÆnÆzÆ sürmeyiniz. YakÆt filtresinde su birikmi  halde aracÆn kullanÆlmaya devam edilmesi, yakÆt enjeksiyon pompasÆnÆn hasar görmesine sebep olacaktÆr.

	Belirtilen talimatlarÆ uyguladÆktan sonra herhangi bir uyarÆ Æ Æ²Æ tekrar yanarsa, Toyota bayisine ba vurunuz.
	A a²Ædaki uyarÆ fren sisteminde arÆza oldu²unu gösterir. AracÆnÆzÆ hemen güvenli bir yerde durdurunuz ve Toyota bayisini arayÆnÆz.
	A a²Ædaki uyarÆ Æ ÆklarÆ, aracÆnÆzda meydana gelen ve bir kazaya yol açabilecek hasar durumlarÆnÆ gösterir. AracÆnÆzÆ hemen güvenli bir yerde durdurunuz ve Toyota bayisini arayÆnÆz.
	A a²Ædaki uyarÆ Æ ÆklarÆnÆn yanma sebeplerinin ara tÆrÆlmamasÆ sistemin anormal çalÆ masÆna ve bir kazaya yol açabilir. AracÆnÆzÆ hemen Toyota bayisine kontrol ettiriniz.
	Sesli uyarÆ devreye girer ve araç bilgi ekranÆnda uyarÆ mesajÆ ortaya çÆkar. ArÆzayÆ gidermek üzere belirtilen i lemleri gerçekle tirdikten sonra uyarÆ Æ Æ²ÆnÆn söndü²ünü kontrol ediniz.
	ArÆzayÆ gidermek üzere belirtilen i lemleri gerçekle tirdikten sonra uyarÆ Æ Æ²ÆnÆn söndü²ünü kontrol ediniz.
	AracÆnÆzÆ krikoyla yükseltmeden önce
	AracÆnÆzÆ sert ve düz bir zeminde durdurunuz.
	Park frenini çekiniz.
	Vites kolunu M, E ya da R (multi-mod düz  anzÆman) konumuna ve R (düz  anzÆman) konumuna getiriniz.
	Motoru durdurunuz.
	Dörtlü fla örü yakÆnÆz.

	Yedek lastik, kriko ve takÆmlarÆn yerleri

	Küçük yedek lastik bulunan araçlar
	Küçük yedek lastik bulunmayan araçlar
	Lasti²i yerle tiriniz ve tüm bijonlarÆ aynÆ seviyede elle sÆkÆnÆz.

	Çelik jantlÆ lasti²i, çelik jantlÆ küçük yedek lastikle de²i tirirken
	Alüminyum jantlÆ lasti²i, küçük yedek lastikle de²i tirirken
	Alüminyum jantlÆ lasti²i, alüminyum jantlÆ lastikle de²i tirirken
	Patlak lastik, kriko ve di²er takÆmlarÆ yerlerine yerle tiriniz.
	Küçük yedek lastik
	Küçük yedek lastik, lastik yana²Ænda bulunan “TEMPORARY USE ONLY” (sadece kÆsa süreli kullanÆm) ifadesinden anla Ælabilir. Küçük yedek lasti²i sadece acil durumlarda kÆsa süreli olarak kullanÆnÆz.
	Küçük yedek lasti²in hava basÆncÆnÆ kontrol ediniz. (ÆS.365)

	Kar veya buzla kaplÆ bir yolda lasti²iniz patlarsa

	Küçük yedek lasti²i arka lastik olarak kullanÆnÆz. A a²Æda belirtilen talimatlarÆ uygulayÆnÆz ve ön lastiklere zincir takÆnÆz.
	Arka lastiklerden birini küçük yedek lastikle de²i tiriniz.
	Patlak ön lasti²in yerine çÆkardÆ²ÆnÆz arka lasti²i takÆnÆz.
	Ön lastiklere zincir takÆnÆz.
	Yedek lasti²i kullanÆrken
	Yedek lasti²i en kÆsa sürede standart bir lastikle de²i tiriniz.
	Keskin dönü lerden ve ani ivmelenme, yava lama ve frenlerden sakÆnÆnÆz.

	Krikonun kullanÆlmasÆ

	Krikonun yanlÆ  kullanÆmÆ sonucu aracÆn krikodan kayarak dü mesi ciddi yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.
	Krikoyu, lastik de²i tirme veya zincir takma ve sökme dÆ Ænda herhangi bir amaçla kullanmayÆnÆz.
	Lastik de²i tirirken sadece aracÆnÆzla birlikte verilen krikoyu kullanÆnÆz. Bu krikoyu ba ka araçlarda kullanmayÆnÆz ve aracÆnÆzÆn lastiklerini de²i tirirken di²er krikolarÆ kullanmayÆnÆz.
	Krikonun, kriko yuvasÆna düzgün yerle ti²ini her zaman kontrol ediniz.
	Vücudunuzun herhangi bir parçasÆnÆ kriko ile kaldÆrÆlan aracÆn altÆna sokmayÆnÆz.
	AracÆnÆz kriko ile kaldÆrÆlmÆ ken motoru çalÆ tÆrmayÆnÆz.
	AracÆn içinde birisi varken aracÆnÆzÆ kaldÆrmayÆnÆz.
	AracÆ kaldÆrÆrken krikonun altÆna ya da üzerine hiçbir ey koymayÆnÆz.
	AracÆnÆzÆ, lastik de²i tirmek için gereken yükseklikten fazla kaldÆrmayÆnÆz.
	AracÆn altÆna girmeniz gerekiyorsa kriko deste²i kullanÆnÆz.

	AracÆ indirirken araç üzerinde veya yakÆnÆnda çalÆ anlarÆn yaralanmamasÆna dikkat ediniz.
	Patlak lasti²in de²i tirilmesi

	Yaralanma riskini azaltmak için a a²Æda belirtilen uyarÆlara dikkat ediniz.
	CÆvata ve bijon somunlarÆnda asla ya² ve gres kullanmayÆnÆz. Ya² ve gres, bir kazayla sonuçlanacak  ekilde bijon somunlarÆnÆn gev emesine sebep olabilir. CÆvata ve bijon somunlarÆndaki ya² ve gresi temizleyiniz.
	Tekerlekler de²i tirildikten sonra bijon somunlarÆnÆn en kÆsa sürede 103 N.m (10.5 kgf.m, 76 ft.lbf) torkla sÆkÆlmasÆnÆ sa²layÆn...
	Küçük yedek lasti²i kullanÆrken
	Küçük yedek lasti²in aracÆnÆz için özel olarak tasarlandÆ²ÆnÆ unutmayÆnÆz. Küçük yedek lasti²inizi ba ka bir araçta kullanmayÆnÆz.
	AynÆ anda iki küçük yedek lastik kullanmayÆnÆz.
	Küçük yedek lasti²i en kÆsa sürede standart bir lastikle de²i tiriniz.
	Keskin dönü lerden ve ani ivmelenme, yava lama ve frenlerden sakÆnÆnÆz.

	Küçük yedek lastik kullanÆmÆnda hÆz sÆnÆrÆ

	Küçük yedek lastik takÆlÆ halde aracÆnÆzÆ 80 km/saat’den daha hÆzlÆ sürmeyi- niz.
	Küçük yedek lastik yüksek hÆzlarda kullanÆm için tasarlanmamÆ tÆr. Belirtilen uyarÆnÆn dikkate alÆnmamasÆ kazaya yol açabilir.
	Patlak bir lastikle aracÆnÆzÆ sürmeyiniz.

	Patlak bir lastikle sürü e devam etmeyiniz. AracÆnÆzÆ kÆsa bir mesafe sürmek dahi, jant ve lastikte onarÆmÆ olanaksÆz hasara sebep olabilir.
	Küçük yedek lastik takÆlÆ halde aracÆnÆzÆ tümseklerden geçirirken dikkatli olunuz.

	AracÆnÆz küçük yedek lastik takÆlÆ haldeyken standart lastik takÆlÆ duruma göre daha alçak olur. AracÆnÆzÆ düzgün olmayan zeminlerde kullanÆrken dikkatli olunuz.
	AracÆnÆzÆ küçük yedek lastik ve zincirle kullanÆrken

	Küçük yedek lasti²e zincir takmayÆnÆz. Zincir araç gövdesine hasar verebilir ve sürü  performansÆnÆ olumsuz etkileyebilir.
	Mar  motoru normal çalÆ masÆna ra²men aracÆnÆzÆn motoru çalÆ mÆyorsa.
	Problemin kayna²Æ a a²Æda belirtilenlerden birisi olabilir.
	YakÆt deposunda yeterli miktarda yakÆt bulunmayabilir. Benzinli motor: AracÆnÆza yakÆt doldurunuz. Dizel motor: (ÆS.346)
	AracÆnÆzÆn motoru bo²ulmu  olabilir (benzinli motor) ÇalÆ tÆrma talimatlarÆna uygun  ekilde aracÆnÆzÆ tekrar çalÆ tÆrmayÆ deneyiniz. (ÆS.95, 99)
	Motor blokaj sisteminde (immobilizer) bir arÆza olabilir. (ÆS.47)


	Mar  motoru yava  dönüyorsa, tavan lambalarÆ ve farlar zayÆf yanÆyorsa veya korna çalmÆyor ya da kÆsÆk sesle çalÆyorsa.
	Problemin kayna²Æ a a²Æda belirtilenlerden birisi olabilir.
	Akü bo almÆ  olabilir. (ÆS.339)
	Akü kutup ba²lantÆlarÆ gev emi  ya da paslanmÆ  olabilir.


	Mar  motoru dönmüyorsa (akÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip araçlar)
	AçÆk devre ya da sigorta gibi elektriksel bir nedenle mar  sistemi çalÆ mÆyor olabilir. Buna ra²men, bazÆ durumlarda aracÆnÆzÆn motorunu geçici olarak çalÆ tÆrmak mümkün olabilir. (ÆS.95)

	Mar  motoru dönmüyorsa, tavan lambalarÆ ve farlar yanmÆyorsa veya korna çalmÆyorsa.
	Problemin kayna²Æ a a²Æda belirtilenlerden birisi olabilir.
	Akü kutup ba²lantÆlarÆndan teki ya da ikisi birden ayrÆlmÆ  olabilir.
	Akü bo almÆ  olabilir. (ÆS.339)
	Direksiyon kilit sisteminde bir arÆza olabilir (akÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip araçlar).
	E²er sorunu gideremiyorsanÆz veya tamir talimatlarÆnÆ bilmiyorsanÆz, Toyota bayisine ba vurunuz.





	Kontak dü²mesi çalÆ masÆna ra²men aracÆnÆzÆn motoru çalÆ mÆyor- sa, motoru geçici olarak çalÆ tÆrmak için a a²Æda belirtilen talimatlarÆ uygulayÆnÆz.
	Park frenini çekiniz.
	Vitesi N konumuna alÆnÆz.
	Kontak dü²mesini aksesuar (ACC) konumuna getiriniz.
	Fren pedalÆna sÆkÆca basarak kontak dü²mesini 15 saniye kadar basÆlÆ tutunuz.

	YukarÆda belirtilen adÆmlarÆ uyguladÆ²ÆnÆzda motoru çalÆ tÆrabilseniz bile sistem arÆzalÆ olabilir. AracÆnÆzÆ Toyota bayisine kontrol ettiriniz.
	Park frenini çekiniz.
	Motoru çalÆ tÆrÆnÆz.
	Fren pedalÆna basÆnÆz.
	KapÆlar
	Bagaj kapa²Æ
	Multi-mod düz  anzÆmanlÆ araçlar: Vitesi N konumuna alÆnÆz ve fren pedalÆna basÆnÆz. Düz  anzÆmanlÆ araçlar: Debriyaj pedalÆna basÆnÆz.
	Multi-mod düz  anzÆmanlÆ araçlar: Sesli uyarÆ çalÆ tÆktan sonra 5 saniye içerisinde fren pedalÆnÆ basÆlÆ tutarak kontak dü²mesin...


	Motorun hala çalÆ mamasÆ halinde Toyota bayisine ba vurunuz.
	Anahtar pilinin de²i tirilmesi
	Bu i lem geçici müdahale oldu²u için elektronik anahtar pilinin hemen de²i tirilmesi tavsiye edilir. (ÆS.271)

	Bir set takviye kablosuyla, 12 voltluk aküyle çalÆ an bir ba ka araçtan yararlanarak Toyota’nÆzÆ çalÆ tÆrmak için a a²Æda belirtilen adÆmlarÆ izleyiniz.
	1ZR-FE ve 1AD-FTV motorlu araçlarda, akü kapa²ÆnÆ çÆkarÆnÆz. (ÆS.244)

	Takviye kablolarÆnÆn ba²lanmasÆ
	Gerekiyorsa takviye aküsünün havalandÆrma kapaklarÆnÆ çÆkarÆnÆz. Takviye aküsü deliklerinin üzerini bir bezle örtünüz. (Böylece patlama tehlikesi, yaralanma ve yanÆk riski azalacaktÆr.)
	AracÆnÆzÆn aküsünün pozitif (+) kutup ba Æ
	Di²er araç aküsünün pozitif (+) kutup ba Æ
	Di²er araç aküsünün negatif (-) kutup ba Æ
	Takviye kablosunu  asilemek için aracÆnÆza resimde gösteril- di²i gibi ba²layÆnÆz.
	Di²er aracÆ çalÆ tÆrÆnÆz. AracÆn motor devrini hafifçe arttÆrÆnÆz ve Toyota’nÆzÆn aküsünün  arj olmasÆ için gereken yakla Æk 5 dakika süresince bu motor devrini koruyunuz.
	AkÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip araçlar-Kontak dü²mesi kapalÆ (OFF) konumundayken herhangi bir kapÆyÆ açÆnÆz ve kapatÆnÆz.
	Di²er araç çalÆ maya devam ederken Toyota’nÆzÆn kontak dü²mesini açÆk (ON) konumuna getiriniz ve sonra aracÆnÆzÆn motorunu çalÆ tÆrÆnÆz.
	AracÆnÆzÆn motoru çalÆ tÆktan sonra takviye kablolarÆnÆ ba²ladÆ²ÆnÆzÆn tersi sÆrasÆyla çÆkarÆnÆz.


	Motor çalÆ tÆktan sonra en kÆsa sürede aracÆnÆzÆ Toyota bayisine kontrol ettiriniz.
	Akünün bo almasÆnÆn önlenmesi
	Motoru durdurdu²unuzda müzik sistemini kapatÆnÆz ve farlarÆ söndürünüz.
	Yo²un trafik gibi aracÆnÆzÆ uzun süreli olarak dü ük hÆzlarda kullanÆyorsanÆz, çalÆ makta olan gereksiz elektrikli parçalarÆ kapatÆnÆz.

	Akü kaynaklÆ yangÆnlarÆn ve patlamalarÆn önlenmesi
	Aküden sÆzan yanÆcÆ gazlarÆn kazara tutu masÆnÆ önlemek için a a²Ædaki uyarÆlarÆ dikkate alÆnÆz.
	Takviye kablosunun do²ru kutup ba Æna ba²landÆ²Ændan veya ba²lanmasÆ gereken kutup ba Æ dÆ Ænda herhangi bir kÆsÆmla temas halinde olmadÆ²Ændan emin olunuz.
	Takviye kablolarÆnÆn “+” ve “-” kutuplarla temas etmesine izin vermeyi- niz.
	Akü yakÆnÆnda açÆk alev bulundurmayÆnÆz, sigara içmeyiniz, kibrit ya da çakmak yakmayÆnÆz.
	Akü ile ilgili uyarÆlar

	Aküde zehirli ve tahri  edici asitli elektrolit bulunurken içerisindeki plakalar kur un ve kur un bile ikleri barÆndÆrmaktadÆr. Aküyle çalÆ Ærken a a²Æda belirtilen uyarÆlara dikkat ediniz.
	Aküyle çalÆ Ærken her zaman güvenlik gözlü²ü takÆnÆz ve akü sÆvÆsÆnÆn (asit) deriyle, kÆyafetlerle veya araç gövdesiyle temas etmemesine dikkat ediniz.
	Akünün üzerine e²ilmeyiniz.
	Akü sÆvÆsÆnÆn ciltle veya gözle temas etmesi durumunda, etkilenen bölgeyi hemen bol suyla yÆkayÆnÆz ve tÆbbi müdahale yaptÆrÆnÆz. TÆbbi müdahale yapÆlana kadar etkilenen bölgeye Æslak sünger ya da bez uygulayÆnÆz.
	Batarya deste²ine, kutup ba larÆna ya da di²er akü parçalarÆna temas ederseniz her zaman ellerinizi yÆkayÆnÆz.
	ÇocuklarÆ aküden uzak tutunuz.
	AracÆnÆzÆn hasar görmesini önlemek için

	AracÆnÆzÆ iterek ya da çekerek çalÆ tÆrmayÆnÆz. Bu durumda katalitik konvertör a ÆrÆ ÆsÆnabilir ve yangÆna sebep olabilir.
	Takviye kablolarÆyla çalÆ Ærken

	Takviye kablolarÆnÆ ba²larken ya da sökerken, so²utma fanÆ ve triger kayÆ Æ gibi hareketli parçalara dolanmamasÆna dikkat ediniz.
	AracÆnÆzÆ güvenli bir yerde durdurunuz ve klima sistemini kapatÆnÆz.
	Motor kaputunun altÆndan duman gelip gelmedi²ini gözleyiniz.
	Duman görürseniz: Motoru durdurunuz ve dikkatlice motor kaputunu kaldÆrÆnÆz.
	Duman görmezseniz: Motoru çalÆ Ær halde bÆrakÆnÆz ve dikkatlice motor kaputunu kaldÆrÆnÆz.
	Motor bölümü kapa²ÆnÆ sökünüz. (ÆS. 244)
	So²utma fanÆnÆn çalÆ Æp çalÆ madÆ²ÆnÆ kontrol ediniz.
	Fan çalÆ Æyorsa: Gösterge panelinde görülen motor sÆcaklÆ²Æ dü meye ba layana kadar bekleyiniz ve sonra motoru durdurunuz.
	Fan çalÆ mÆyorsa: Motoru durdurunuz ve Toyota bayisini arayÆnÆz.


	AracÆnÆzÆ en kÆsa sürede en yakÆn Toyota bayisine götürünüz.
	A ÆrÆ ÆsÆnma
	A a²Æda belirtilen durumlardan herhangi birisi aracÆnÆzda a ÆrÆ ÆsÆnmanÆn belirtisi olabilir.
	Motor so²utma sÆvÆsÆ göstergesi kÆrmÆzÆ bölgeye geçerse veya aracÆnÆzda güç kaybÆ hissederseniz.
	Motor kaputunun altÆndan duman geliyorsa
	Motor kaputunu açÆp motor bölmesini incelerken ortaya çÆkabilecek kaza veya yaralanmalarÆ önlemek için
	AracÆnÆzÆn motoru çalÆ Ærken, ellerinizi ve giyeceklerinizi hareketli fan ve kayÆ lardan uzak tutunuz.
	Motor ve radyatör sÆcakken, so²utma sÆvÆsÆ depo kapa²ÆnÆ gev etme- yiniz. BasÆnç altÆndaki sÆcak su ve buharÆn fÆ kÆrmasÆ sonucu ciddi  ekilde yaralanabilirsiniz.

	Motor so²utma sÆvÆsÆ eklerken

	So²utma sÆvÆsÆ eklemeden önce motorun so²umasÆnÆ bekleyiniz. So²utma sÆvÆsÆnÆ yava ça ekleyiniz. SÆcak motora so²uk so²utma sÆvÆsÆ eklenmesi motorun zarar görmesine sebep olabilir.
	AracÆnÆza yakÆt doldurunuz.
	Motoru çalÆ tÆrÆnÆz. (ÆS.95, 99)
	Belirtilen adÆmlarÆ uygulamanÆza ra²men motor hala çalÆ mÆyorsa, 10 saniye kadar bekledikten sonra 2. ve 3. adÆmlarÆ yeniden deneyiniz. Motor hala çalÆ mÆyorsa, Toyota bayisine ba vurunuz.



	Motor mar  aldÆktan sonra düzgün çalÆ ana kadar gaz pedalÆna hafifçe basÆnÆz.
	Motoru yeniden çalÆ tÆrÆrken
	AracÆnÆza yakÆt doldurmadan ve el pompasÆnÆ çalÆ tÆrmadan mar a basmayÆnÆz. Aksi takdirde motor ve yakÆt sistemi hasar görebilir.
	Bir defada 30 saniyeden daha uzun süreli olarak mar a basmayÆnÆz. Aksi takdirde mar  motoru ve elektrik kablolarÆ a ÆrÆ ÆsÆnabilir. (AkÆllÆ giri  ve çalÆ tÆrma sistemine sahip olmayan araçlar)

	Motoru durdurunuz. Park frenini çekiniz ve vitesi N konumuna alÆnÆz.
	SaplanmÆ  haldeki lasti²in etrafÆndaki çamur, kar veya kumu temizleyiniz.
	Çeki i sa²lamak için lastiklerin altÆna tahta veya ta  gibi malzemeler yerle tiriniz.
	Motoru yeniden çalÆ tÆrÆnÆz.
	Vites kolunu E, M ya da R (multi-mod düz  anzÆman) ko- numuna veya 1 ya da R (düz  anzÆman) konumuna geti- riniz. AracÆ kurtarmak için gaz pedalÆna dikkatlice basÆnÆz.
	TRC ve/veya VSC sebebiyle aracÆnÆzÆ kurtaramÆyorsanÆz, bu sistemleri devre dÆ Æ bÆrakÆnÆz. (ÆS.151)
	Çeki kancasÆ
	Saplanan ve hareket edemeyen aracÆ- nÆzÆn çeki kancasÆ yardÆmÆyla ba ka bir araç tarafÆndan çekilmesini sa²layabilir- siniz. AracÆnÆz ba ka bir aracÆ çekecek  ekilde tasarlanmamÆ tÆr.
	Saplanan aracÆ kurtarÆrken


	Sa²landÆ²Æ yerden çÆkarmak için aracÆnÆzÆ iler geri sallamadan önce çevresinin bo  oldu²undan emin olunuz. Aksi takdirde aracÆnÆ...
	Vites de²i tirirken

	Multi-mod düz  anzÆmana sahip araçlarda, gaz pedalÆna basÆlÆyken vites kolu konumunu de²i tirmemeye dikkat ediniz. Bu durum, beklenmedik ani hÆzlanmalara neden olabilir ve ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilir.
	×anzÆmanÆn ve di²er parçalarÆn hasar görmesini önlemek için
	Motorun devrinin yükselmesini ve tekerleklerin patinaj yapmasÆnÆ önle- yiniz.
	Belirtilen talimatlarÆ uygulamanÆza ra²men araç saplandÆ²Æ yerden çÆkamÆyorsa, aracÆnÆzÆn çekilmesi gerekebilir.
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	6-1. Teknik özellikler
	*1: Yüksüz araç *2: 195/65R15 lastikler *3: 205/55R16 lastikler

	Araç  asi numarasÆ
	Araç  asi numarasÆ (VIN) aracÆnÆzÆn yasal kimli²idir. Bu, Toyota’nÆzÆn temel kimlik numarasÆdÆr. AracÆnÆzÆn resmi kayÆtlarÆnda kullanÆlÆr.
	Motor numarasÆ

	Motor numarasÆ gösterildi²i gibi motor blo²una basÆlmÆ tÆr.
	4ZZ-FE motor
	1ZR-FE motor
	1ND-TV motor
	1AD-FTV motor
	Benzinli motor
	Dizel motor
	Benzinli motor
	Dizel motor
	*: Model kodu, aracÆnÆzÆn isim plakasÆnda belirtilmektedir. (ÆS.352)

	*1: Model kodu, aracÆnÆzÆn isim plakasÆnda belirtilmektedir. (ÆS.352)
	*2: En uygun yakÆt verimlili²i seviyelerini 5W-30 ya² sa²lamaktadÆr.
	*3: En uygun yakÆt verimlili²i seviyelerini 0W-20 ya² sa²lamaktadÆr.
	Ya² viskozitesi
	Ya² viskozite sÆnÆflamasÆndaki 5W bölümü, ya²Æn so²ukta çalÆ ma özelli²ini gösterir. W harfinden önceki rakam ne kadar küçük olursa, so²uk hava  artlarÆnda motoru çalÆ tÆrmanÆz o kadar kolay olacaktÆr.
	Ya² viskozite sÆnÆflamasÆndaki 30 bölümü, ya²Æn çalÆ ma  artlarÆndaki viskozitesini gösterir. Yüksek hÆzlarda veya a ÆrÆ yük altÆnda çalÆ ma durumlarÆnda yüksek viskoziteli ya² kullanÆmÆ daha uygun olabilir.
	1AD-FTV motorlu araçlar [ADE150L-AEFNXW modeli*] için motor ya²Æ
	ACEA C2 (veya B1) ’den farklÆ motor ya²Æ kullanÆmÆ katalitik konvertöre zarar verebilir.
	*: Model kodu, aracÆnÆzÆn isim plakasÆnda belirtilmektedir. (ÆS.352)

	Åridyum uçlu bujiler (sadece 1ZR-FE motor)
	Sadece iridyum uçlu buji kullanÆnÆz. Motor ayarÆ esnasÆnda bo luk ayarÆ yapmayÆnÆz.

	Düz  anzÆman di li ya²Æ
	“TOYOTA Orijinal düz  anzÆman di li ya²Æ LV API GL-4 SAE 75W” dÆ Ænda di li ya²Æ kullanÆmÆ rölantide ses ve yakÆt tüketiminde artÆ a sebep olabilir.

	*1: Motor çalÆ Ær durumdayken pedala 294 N (30 kgf) kuvvetle basÆldÆ²Ændaki pedal bo lu²u
	*2:Park freni kolunun 200 N’luk (20.4 kgf) kuvvetle çekildi²indeki hareketi
	*: 4 yolcu ve tam yüklü ya da 5 yolcu ve tam yüklü
	Römork çekerken
	Önerilen lastik hava basÆncÆna 20.0 kPa (0.2 kgf/cm2 veya bar, 3 psi) ilave ediniz ve aracÆnÆzÆ 100 km/saat’in altÆnda hÆzlarda kullanÆnÆz.


	A: HB4 halojen ampul B: D4R Xenon ampul C: HB3 halojen ampul D: H11 halojen ampul E: Kama yuvalÆ ampul (beyaz) F: Kama yuvalÆ ampul (amber) G: Tek uçlu ampul (beyaz): H:Çift uçlu ampul

	*:Model kodu, aracÆnÆzÆn isim plakasÆnda belirtilmektedir. (ÆS.352)
	Kur unsuz benzin için depo doldurma deli²i
	YanlÆ  yakÆt dolumunu engellemek için, depo doldurma deli²i sadece kur unsuz benzin pompasÆnÆn a²zÆna uyacak  ekilde tasarlanmÆ tÆr.

	Toyota’nÆzla yabancÆ ülkelerde seyahat etmeyi planlÆyorsanÆz
	Dü ük kükürt içeren dizel yakÆtÆ bulunmayabilir. YakÆt bulunup bulunmadÆ²ÆnÆ lütfen Toyota bayisine danÆ ÆnÆz.

	Motorunuz vuruntu yaparsa
	Toyota bayisine danÆ ÆnÆz.
	HÆzlanma sÆrasÆnda ve rampa çÆkarken kÆsa süreli hafif bir vuruntu du- yabilirsiniz. Bu endi e edilecek bir durum de²ildir.

	Benzin kalitesiyle ilgili uyarÆ
	Kur unlu benzin kullanmayÆnÆz. Kur unlu benzin kullanÆlmasÆ, üç yollu katalitik konvertörün verimini kaybetmesine ve emisyon kontrol sisteminin düzgün çalÆ mamasÆna sebep olacaktÆr.

	Dizel yakÆtÆ kalitesiyle ilgili uyarÆ
	1ND-TV motor 350 ppm’den daha yüksek kükürt içeren dizel yakÆtÆ kullanmayÆnÆz.
	1AD-FTV motor (ADE150L-AEFNYW ve ADE150R-AEFNYW modelleri*) 500 ppm’den daha yüksek kükürt içeren dizel yakÆtÆ kullanmayÆnÆz.
	1AD-FTV motor (ADE150L-AEFNXW modeli*) 50 ppm’den daha yüksek kükürt içeren dizel yakÆtÆ kullanmayÆnÆz.
	Yüksek kükürt içeren dizel yakÆtÆ kullanÆmÆ motora zarar verebilir.
	*: Model kodu, aracÆnÆzÆn isim plakasÆnda belirtilmektedir. (ÆS.352)
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	Ki iselle tirilen fonksiyonlarla birlikte bazÆ fonksiyon ayarlarÆ da de²i ebilir. Toyota bayisini arayÆnÆz.
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