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 ÖNSÖZ

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

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

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

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

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

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

TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ.



AKSESUARLAR, YEDEK PARÇALAR

TOYOTA’NIZDAKÝ TADÝLATLAR

Toyota marka araçlar için bugün piyasada orijinal
olmayan birçok çeþit yedek parça ve aksesuar
satýlmaktadýr. Bu çeþit orijinal olmayan Toyota
yedek parça ve aksesuarlarýný kullanmak, (Bu
parçalar ülkenizdeki bazý ku rumlar tarafýndan
onaylanmýþ bile olsa) aracýnýzýn emniyetini
olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden, orijinal
Toyota imalatý olmayan yedek parça ve aksesuarlar 
ya da bunlarýn deðiþtirilmesi veya montajýndan
doðacak sorunlar garanti kapsamýna girmez ve
Toyota’yý yükümlülük altýna sokmaz.

Bu araçta tadilat yapýlmamalýdýr. Toyota’nýzda
yapýlacak tadilatlar, aracýnýzýn performansýný, emni- 
yetini, veya dayanýklýlýðýný etkileyebileceði gibi,
yasal dü zenlemelere de aykýrý düþebilir. Bunlara ek 
olarak, yapýlacak tadilatlardan kaynaklana-
cak hasar veya performans sorunlarý garanti
kapsamýna alýnmaz.

MOBÝL ALICI-VERÝCÝ TELSÝZ

SÝSTEMÝNÝN TAKILMASI

Aracýnýza, Mobil Alýcý-Verici Telsiz
Sistemi’nin takýlmasý, Elektronik Yakýt
Enjeksiyon Sistemi (EFI), Kilitlenmeyi
Önleyici Fren Sistemi (ABS), Sa bit Hýz
Kontrol Sistemi (Cruise Control) gibi
elektronik sistemleri et ki le ye bileceðin-
den, gerekli önlemler veya cihazýn
takýlmasý ile ilgili özel talimatlar için
mutlaka Toyota bayisine danýþýnýz.
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EMNÝYET ve ARAÇ HASARI KONUSUNDA UYARILAR

Bu el kitabýnda “DÝKKAT” ve “UYARI” bölümleri ile karþýlaþacaksýnýz.
Bunlar aþaðýdaki anlamlarda kullanýlmýþtýr.

DÝKKAT                  l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

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

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

UYARI :::

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



Motor modeli

S : Karbüratörlü 2E motor

K : Enjeksiyonlu 4A-FE
motor

Ana model kodu

E : 4 Kapýlý Sedan

W : 5 Kapýlý Station Wagon

Þanzýman tipi

Gövde tipi

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

Model kodunu inceleyerek aracýnýzýn modelini belirleyiniz.

Model kodu

EE100, EE105 :
2E Motorlu model

AE101: 4A-FE Motorlu model

M : 5 Hýzlý, düz þanzýman

P : 4 Hýzlý, otomatik
þanzýman

A E 10 E K1 M



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

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

· Sürücü mahalli gösterge ve
kumandalarý

· Gösterge paneli

1



Sürücü mahalli gösterge ve kumandalarý
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Gösterge paneli

Gece-gündüz konumlu
iç dikiz aynasý

Buðu çözücü yan
hava yönlendiricisi

Far ve sinyal kolu
Dýþ dikiz aynasý

Dýþ dikiz aynasý
kumanda kolu

Otomatik cam
kumanda düðmesi

Vites kolu

El fren kolu

Yan hava
yönlendiricisi

Gösterge paneli
aydýnlatma kontrol
reostasý

Elektrikli dýþ dikiz
aynalarý kumanda
düðmesi

Arka sis lamba 
düðmesi

Merkezi kilit düðmesi

Küçük malzeme kutusu

Motor kaputu açma mandalý

Direksiyon simidi ayar kolu
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Dýþ dikiz aynasý

Ön cam silecek ve yýkama anahtarý

Arka cam silecek ve yýkama anahtarý

Kontak anahtarý

Orta hava yönlendiricileri

Saat

Dörtlü flaþör
düðmesi

Buðu çözücü yan
hava yönlendiricisi

Arka cam rezistans
düðmesi

Yan hava
yönlendiricileri

Torpido gözüKalorifer ve klima
kumandalarý

Küllük

Çakmak

Merkezi kilit
düðmesi

Otomatik cam
kumanda düðmeleri

Radyo-teyp

Dýþ dikiz aynasý
kumanda kolu



Gösterge paneli
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Devir saati
(takometre)

Açýk kapý uyarý ýþýðý

ABS uyarý ýþýðý

Düþük yakýt seviye 
uyarý ýþýðý

Yakýt seviye göstergesi

Sýfýrlanabilir kilometre
sayacý (tripmetre)

Motor sýcaklýk göstergesi

Motor arýza uyarý ýþýðý

Sinyal gösterge ýþýklarý

Hýz göstergesi

Kilometre sayacý (odometre)

Fren hidrolik seviyesi
ve el freni uyarý ýþýðý

Overdrive “OFF” 
gösterge ýþýðý

Þarj uyarý ýþýðý

Kilometre sýfýrlama düðmesi

Far uzun hüzme
gösterge ýþýðý

Arka sis lambasý uyarý ýþýðý

Arka cam rezistansý gösterge ýþýðý

Düþük yað basýncý uyarý ýþýðý



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

Kýsým 1-2
Anah tar lar ve Ka p ýlar

· Anah tar lar

· Ka pý lar

· Merkezi kilit düðmesi

· Oto ma tik cam ku man da la rý

· Ba gaj ki li di (Sedan modeli)

· Ba gaj ka paðý  a çma man da lý

· Ar ka ka pak ki li di
(Station Wagon modeli)

· Mo tor ka pu tu

· Ya kýt depo ka pa ðý

Anah tar lar (Ba gaj em ni yet
sis tem li araç lar)

Ana anah tar bü tün ki lit leri, yar dým cý
anahtar ise, ba gaj ha riç diðer ki lit leri
açar.

Ara cý nýzý park eder ken ba gaj da ki lit li eþ ya -
larý ko ru mak için park gö rev li sine sa dece
yar dým cý anah tarý bý ra ký nýz. Ka pý lar ve ba -
gaj ka paðý anah tar sýz ki lit le ne bi le ceð in den, 
a nah tar la rý ný zýn yanl ýþ lýk la araç için de ki lit -
len mesi du ru muna kar þý da ima ya ný nýz da
ye dek bir ana anah tar taþý yýnýz.

Anah tar lar (Station Wagon
modeli)

Ana ve yar dým cý anah tar ay rýmý yok tur.
A nah tar lar bü tün ki lit leri açar.

Ka pý lar anah tar sýz ki lit le ne bi le ceð in den,
anah tar la rý ný zýn yan lýþ lýk la araç için de kilit -
len mesi du ru muna kar þý da ima ya ný nýz da
ye dek bir anah tar taþý yý nýz.

5

Ana anahtar Yardýmcý anahtar



Ka pý lar

ANAH TAR LA KÝ LÝT LE MEK

Ka pýyý ki lit le mek için anah tarý ara cýn
önüne doð ru, a çmak için de ara cýn ar -
kasýna doð ru çe vi ri niz.

Mer kezi ki lit sis tem li ara çlarda, sü rücü ka -
pýsý açýl dý ðýn da ve ki lit len dið in de dið er ka -
pý lar da be ra ber açý lýr ve ki lit le nir.

ÝÇ KÝ LÝT DÜÐ MESÝ ÝLE KÝ LÝT LE MEK

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

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

Dýþ anahtar deliði

Kilitlemek

Ön

Ýç kilit düðmesi

Kilitlemek

Açmak



Merkezi kilit düðmesi (Tip A)

MERKEZÝ KÝLÝTLEME DÜÐMESÝ ÝLE
KÝLÝTLEMEK

Tüm kapýlarý ayný anda kilitlemek için
düðmenin üst kýsmýna basýnýz. 

Station Wagon - Bu durumda arka kapak 
da kilitlenecektir.

Açmak için de ters y öne basýnýz.

Merkezi kilit düðmesi (Tip B)

MERKEZÝ KÝLÝTLEME DÜÐMESÝ ÝLE
KÝLÝTLEMEK

Tüm kapýlarý ayný anda kilitlemek için
düðmenin “DOOR LOCK” yazan ta rafýna
basýnýz. Açmak için de ters yö ne
basý-nýz.

AR KA KAPI ÇO CUK EMNÝYET KÝ LÝ DÝ

Ar ka ka pý lar dan bi rini içe ri den açýl ma ya -
cak þe kil de ki lit le mek için kolu aracýn
önüne doðru çeviriniz ve ka pý yý ka pa tý -
nýz.

Arka kapý çocuk emniyet kilidi ile ki lit -
lendiðinde sadece dýþardan açýlabilir.

Araç ta kü çük ço cuk lar var ken bu ki lidi kul -
lan ma nýzý tav si ye ede riz.
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Açmak

Kilitlemek

Açmak

Kilitlemek

Açmak

Arka kapý çocuk
emniyet kilidi

Kilitlemek



Oto ma tik cam ku man da la rý 

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

SÜRÜCÜ CAMININ KUMANDASI

Camý aralamak için düðmeye yarý
konumuna kadar basýnýz. Kapatmak için
ise, düðmeyi yukarýya çekiniz. Cam,
düðme basýlý tutulduðu sürece ha reket
eder. Otomatik çalýþma için düð meyi
tamamen aþaðýya itip veya ta mamen
yukarýya çekip býrakýnýz.

Bu konumlarda cam otomatik olarak so -
nuna kadar açýlýr veya kapanýr. Ca mýn
otomatik hareketini yarýda kesmek için
düðmeye aksi yönde kýsa bir sü re basýp
býrakýnýz.
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Yukarý

Aþaðý
Otomatik olarak
yukarý Otomatik

olarak aþaðýAracýnýzý hareket ettirmeden önce ka-
pýlarýn kapalý ve kilitli olduðundan
emin olunuz. Emniyet kemerlerinin
gerektiði þekilde kullanýlmasýnýn
yanýnda kapýlarýn kilitlenmesi, bir
kaza durumunda sürücü ve yolcularýn 
araçtan dýþarýya fýrlamasýný engeller.
Ayný zamanda kapýlarýn istek dýþý
açýlmasý da bu þekilde önlenecektir.

Cam larý ka pat mak veya aç mak için ka pý -
nýn üze rin deki düð me yi kul la ný nýz. Di ðer 
kapý cam larý s ürücü ka p ýsýn da yer alan
düð me ler le de ku man da edi lebil mek te -
dir.



YOL CU CAM LA RININ KU MAN DA SI

Yolcu kapýlarýnýn camýný açmak için,
düð meye aþaðýya doðru basýnýz. Ka pat -
mak için ise düðmeyi yukarýya doð ru
çekiniz. Düðmeler basýlý tu tul du ðu
süre-ce cam hareket eder.

Cam larý is te ni len ko num da ki lit le mek için
sü rücü ka pý sýn da ki cam ki lit leme d üðme -
sine ba sý nýz. Cam ki lit le me düð mesi ba sýlý
ko num da iken cam lar ha re ket et ti ri le mez.

Ba gaj ki lidi (Ba gaj em ni yet
sis tem li araç lar)(Se dan mo de li)

Ki lidi aç mak için, ana anah tarý de liðe so -
ku nuz ve sa at ib re si dö nüþ y önün de çe -
vi ri niz.

Ba gaj la r ýnýzý yer leþ ti rir ken, 2. bö lüm deki
“Ba gaj yer leþ tir me uya rý la rý”na özen gös te -
ri niz.

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

Sol arka cam
kumandasý

Kilitlemek

Sað arka cam
kumandasý

Yukarý

Aþaðý
Ön koltuk
yolcu tarafý

Yukarý

Aþaðý

Arka kapýlar

Açmak

Bagaj emniyet
sistemi konumu

Yaralanmalarý önlemek için aþaðýdaki
hususlara dikkat ediniz:

· Araçta küçük çocuklar bulunduðu
zaman düðmelerle oynamalarýna
en-gel olunuz. Açýklandýðý þekilde
cam kilitleme düðmesini kullanýnýz
ya da çocuklarý araçta yalnýz
býrakmanýz gerekiyorsa kontak
anahtarýný yanýnýza alýnýz.

· Camlarý kapatýrken kimsenin baþýný, 
ellerini veya kollarýný camdan dýþa-
rýya çýkarmadýðýndan emin olunuz.



E ðer, ka paðý ka pat týk tan son ra, a nah tarý sa -
at ibresi dönüþ y önü nün ter sine ta ma men
çe vi rir se niz, sürücü ma hal lin de ki ba gaj ka -
paðý açma man dalý dev re dýþý ka la cak týr.
Ba gaj daki eþ ya la r ýný zý ça lýn maya kar þý ko -
ru mak için ara cý nýzý park et ti ði niz de bu sis -
te mi kul la ný nýz.

Ba gaj ka paðý aç ma man dalý

Sü rücü kol tuð un da otu rur ken ba gaj ka -
paðý ný aç mak için, man dalý yu ka rýya çe -
ki niz.

Eð er ara c ýnýz ba gaj em ni yet sis te mine sa -
hip se ba gaj anah ta rýný sa at ibresi dönüþ yö -
nü nün ter sine ta ma men çe vir di ði niz de ba -
gaj ka paðý aç ma sis temi dev re dýþý ka la -
cak týr. Ba gaj daki eþ ya la rý ný z ça lýn maya
karþý  ko ru mak için ara c ýnýzý park et ti ði niz -
de bu sis te mi kul la ný nýz.

Arka kapak kilidi (Station
Wagon modeli)

Arka kapaðý açmak için anahtarý de li ðe
sokarak saat ibresi dönüþ y önü ter sine,
kilitlemek için ise sa at ibresi dönüþ
yönünde çeviriniz. Da ha sonra tu tamaðý
çekerek arka ka paðý yukarý kal dýrýnýz.

Bagajlarýnýzý yerleþtirirken, 2. bölümdeki
“Bagaj yerleþtirme uyarýlarý”na özen göste-
riniz.

Arka kapaðý kapatmak için, kapaðý aþa ðýya
çekiniz ve üzerine bastýrýnýz. Ka paðý ka-
pattýktan sonra açmaya çalýþ a rak tamamen 
kapandýðýndan emin olu nuz.
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Açmak

Kilitlemek
Kilidi açmak

AçmakSeyahat esnasýnda bagaj kapaðýný
kilitli tutunuz. Bu þekilde hem
bagajýnýzýn düþmesini engeller, hem
de egzoz gazlarýnýn araca girmesini
önlersiniz.



Mo tor ka pu tu

Mo tor ka pu tunu a çmak için, ön pa ne lin
al týn daki ka put a çma man da l ýný çe ki niz.
Ka put yay et kisi ile ha fif çe kal ka cak týr.
Ara cýn önüne geç ip ka put em ni yet man -
da lýný yu ka rýya kal dýrarak ka pu tu a çýnýz.
Daha son ra da yama çu buð unu ka pu tun
alt yü zündeki de lið i ne so ka rak, ka putu
em ni yete alý nýz.
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Seyahat esnasýnda arka kapaðý kilitli
tutunuz. Bu þekilde hem bagajýnýzýn
düþmesini engeller, hem de egzoz
gazlarýnýn araca girmesini önlersiniz.

Motor kaputu açma mandalý

Açmak

Dayama çubuðu deliði

Dayama çubuðu

Motor kaputu emniyet mandalý

Açmak



Ka putu ka pat ma dan ön ce, ta kým, bez, v.s.
mal ze me leri ka pu tun için de b ýrak ma d -
ýðýnýz dan emin ol mak için, mo tor bö lü -
münü kont rol edi niz. Da ya ma çu bu ðunu
klipsli ye rine ta ka rak ses yap masýný ön le yi -
niz. Daha son ra ka putu in di re rek ye rine
otur tu nuz. Ge re kir se, ki lit le mek için ka pu -
tun üze rine ha fifç e bas týrý nýz.

Ya kýt depo ka paðý

1. Ya kýt depo dýþ ka paðý ný aç mak
için kolu yu ka rýya çe ki niz.

2. Ya kýt depo ka paðý ný  çýkart mak için;
ka paðý sa at ibresi dönüþ y önü nün ter -
sine ya vaþ ça çe vi ri niz, daha son ra çý-
 kart ma dan ön ce bir süre bekle yi niz. Ka-
paðý çýkarttýktan sonra dýþ kapak üzerin- 
deki kapak tutucu yu vaya yerleþtiriniz.

Aç mak iç in ka paðý  çe vir dið i niz de, ha fif bir
em me se si nin du yul ma sý nor mal dir. Ka -
paðý  ta kar ken “klik” sesi duyana ka dar saat 
ibresi dönüþ yönünde çe vi riniz.
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Açmak

Açmak

Dayama çubuðunu yerine takýnca,
kaputa saðlam bir þekilde destek
verdiðinden emin olunuz.
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· Yakýt doldururken sigara içmeyiniz,
kývýlcýma veya açýk aleve sebep
olacak hareketlerde bulunmayýnýz.
Benzin parlayabilir.

· Açma esnasýnda, kapaðý yerinden
aniden çýkartmayýnýz. Yakýt basýnç
altýnda olabilir ve sýcak hava koþul-
larýnda depo aðzýndan dýþarýya
fýþkýrarak yaralanmalara neden
olabilir.

· Bir kaza durumunda yakýtýn sýzma-
sýný önlemek için, depo kapaðýnýn
tamamen kapalý olduðundan emin
olunuz.

· Yakýt depo kapaðýnýzý deðiþtirmeniz
gerekirse yalnýzca Toyota orijinal
depo kapaðý kullanýnýz. Orijinal
kapaklarda özel bir çekvalf vardýr.



14



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

Kýsým 1-3
Kol tuk lar, Em ni yet
ke mer leri, Di rek si yon si -
midi ve Ay na lar

· Ön kol tuk lar

· Öne ya ta bi lir ar ka kol tuk lar

· Baþ da ya ma sý

· Em ni yet ke mer le ri

· Ayar la na bi lir di rek si yon si mi di

· Dýþ di kiz ay nasý ku man da sý

· Otomatik ku man da lý dýþ di kiz
ay na sý

· Gece-Gündüz konumlu iç di kiz
ay na sý

Ön koltuklar —
-Kol tuk ayarý ile ilgili uyarýlar

Sü rücü kol tuð unu pe dal lara, di rek si yon si -
mi dine ve gös ter ge paneline ra hat ça uza -
na bi le ceð i niz þe kil de ayar la yý nýz.

-Ön kol tuk la rýn ayar lan masý

15

Bel dayamasý ayar mandalý
(Sürücü koltuðu)

Koltuk konumu
ayar mandalý

Minder açýsý ayar tamburu
(Sürücü koltuðu)

Koltuk arkalýk
açýsý ayar mandalý

· Koltuk ayarý araç hareket halindey-
ken yapýlmamalýdýr. Koltuk aniden
hareket ederek sürücünün araç
kontrolünü kaybetmesine neden
olabilir.

· Koltuðu ayarlarken, koltuðun bir
yolcuya veya bagaja çarpmamasýna
dikkat ediniz.

· Koltuk konumunu ayarladýktan
sonra, öne veya arkaya hareket
ettirmeye çalýþarak koltuðun yerine
oturduðundan emin olunuz.

· Koltuk arkalýðýný ayarladýktan sonra, 
vücudunuzla kuvvet uygulayarak
kilidin yerine oturduðundan emin
olunuz.



KOL TUÐUN KONUM AYARI

Ayar man da lýný yu ka rýya doð ru çe ki niz.
Son ra ha fif çe vü cut kuv veti uy gu la ya rak
kol tuðu is te ni len konuma kay dýrýp man -
dalý b ýra ký nýz.

Ön kol tuk la rýn al týna hiç bir þey koy ma yý -
nýz. Kol tuk ki lit me ka niz ma sý na za rar ve re -
bi lir.

KOL TUK AR KA LIÐI AÇI SI NIN AYA RI

Öne eði le rek ayar mandalýný yuka rý ya
doð ru çe ki niz. Daha son ra ar ka ya do ðru
yas la n arak iste ni len açý ya ge ti rip man -
da lý bý ra ký nýz.

SÜ RÜCÜ KOLTUÐU MÝN DER AÇI SI NIN
AYA RI

Ayar tam bu runu min der a çýsýný is te ni len
þe kil de ayar la ya cak bi çim de öne veya ar -
kaya doð ru çe vi ri niz.

S ÜRÜCÜ KOL TUÐU BEL DA YA MA SI NIN
AYA RI

Man dalý ile riye veya ge riye doð ru çe ki -
niz. Man dalý ile ri ye do ðru çek mek bel
des te ðini art  ýra cak týr.

Öne ya ta bi lir ar ka kol tuk la r
(Se dan mo de li)

Kol tuk ar ka l ýðýnýn ki li dini açý nýz ve ar ka -
lýðý öne ya tý rý nýz.

Bu þe kil de ba gaj ön kol tuk lara ka dar ge niþ -
le ye cek tir. Ba gaj la rý nýzý yer leþ ti rir ken, 2. b -
ölüm deki “Ba gaj yer le þtir me uya rý la rý”na
özen gös te ri niz.
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AçmakBir çarpma durumunda emniyet ke-
merinin altýndan kayma riskini azalt-
mak için koltuk arkalýðýný gereðinden
fazla arkaya yatýrmayýnýz. Emniyet
kemerleri, sürücü ve yolcular koltuk-
larýnda iyice geride ve dik oturduklarý
zaman maksimum korumayý saðlar.
Eðer koltuðunuzda kaykýlmýþ durum-
da oturuyorsanýz emniyet kemeri
kalçanýzdan kayarak dayama kuvve-
tinin doðrudan karnýnýza uygu-
lanmasýna neden olabilir. Bu yüzden
önden çarpmalarda koltuklarýn yatýk-
lýk derecesindeki artýþla beraber araç- 
taki kiþilerin yaralanma riskleri de
artmaktadýr. 

Koltuk arkalýklarýný eski konumuna
getirdiðinizde, arkalýðýn üstünden
tutup ileri-geri hareket ettirmeye
çalýþarak tamamen kilitlendiðinden
emin olunuz. Emniyet kemerlerinin
yerlerinde olup olmadýðýný kontrol
ediniz.



Öne ya ta bilir ar ka kol tuk la r
(Station wagon mo de li)

1. Kol tuk min de rini tu ta maktan çe ke rek
kaldýrý nýz.

Minderler ön taraflarýndan menteþeli
olduklarýndan sadece yukarýya doðru
çekmeniz yetecektir.

2. Koltuk arkalýklarýný, kilitlerini açarak
öne doðru yatýrýnýz.

Bu þe kil de ba gaj ön kol tuk lara ka dar ge niþ -
le ye cek tir. Ba gaj la r ýnýzý yer leþ ti rir ken, 2.
bö lüm deki “Ba gaj yer le þtir me uya r ýla rý”na
özen gös te ri niz.

Ýstenildiði takdirde koltuk arkalýklarý ayrý
ayrý da yatýrýlabilir.

3. Koltuk arkalýðýný yatýrdýktan sonra
tesbit kayýþýný arkalýk üzerindeki düð-
meye takýnýz.
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Tutamak

Açmak

Koltuk arkalýðýný dik pozisyona
getirirken;

· Arkalýðý üstünden ileri-geri hareket
ettirmeye çalýþarak tamamen kilit-
lendiðinden emin olunuz.

Koltuk arkalýklarýný eski konumuna
getirdiðinizde, arkalýðýn üstünden
tutup ileri-geri hareket ettirmeye çalý-
þarak tamamen kilitlendiðinden emin
olunuz. Emniyet kemerlerinin yerle-
rinde olup olmadýðýný kontrol ediniz.



Baþ da ya masý (Tip A)

Baþ da ya ma sýný yük selt mek için yu ka rý-
ya doð ru çe ki niz, in dir mek için ise ki lit
aç ma d üðme sine ba s ýnýz ve baþ da ya ma -
sýný aþa ðýya bas t ýrý nýz.  

Baþ da ya masý en çok, ba þýnýza ya kýn ol du-
ðu za man et ki li dir. Bu yüz den, kol tuk ar ka -
lýðýn da yas týk kul la nýl masý tav siye edil mez.

SRS hava yastýðý

SRS Airbag (Supplemental Restraint
System Airbag-Emniyet  kemerini
destekleyici hava yastýðý sistemi) koltuk
emniyet kemerinin saðladýðý esas
korumaya ilave olarak destekleyici bir
koruma oluþturmak için tasarlanmýþtýr.

SRS hava yastýðý, önden sert bir darbeye
tepki olarak þiþer, koltuk emniyet ke-
meriyle beraber sürücünün baþýný ve
yüzünü direkt olarak direksiyon simidine
çarpma ihtimalini zayýflatarak yaralan-
malarý önler veya azaltýr.
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Açmak

· Baþ dayamasýnýn üst seviyesini,
kulaklarýnýzýn tepe noktasý ile ayný
hizaya gelecek þekilde ayarlayýnýz.

· Baþ dayamasýný ayarladýktan sonra,
yerine kilitlendiðinden emin olunuz.

· Baþ dayamasý yerinden çýkarýlmýþ
vaziyette seyahat etmeyiniz.



Önden gelen sert bir darbede, darbe müþiri 
yavaþlamayý tesbit ederek hava yastýðý
patlatýcýsýný tetikler. Daha sonra patlatýcý
içinde gerçekleþen kimyasal bir reaksiyon
hava yastýðýný zehirli olmayan nitrojen
(azot) gazýyla bir anda þiþirerek sürücünün
ileri yöndeki hareketini kýsýtlamaya
yardýmcý olur.

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

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

Direksiyon simidinin göbeði birkaç dakika
süreyle sýcak kalabilir; ancak hava
yastý-ðýnýn kendisi ýsýnmayacaktýr. Hava
yastýðý sadece bir kullanýmlýk þekilde imal
edilmiþ olup bir kez devreye girip þiþtikten
sonra tekrar ikinci bir kez kullanýlmasý
imkansýzdýr.

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

SRS hava yastýðý eðer çarpýþmanýn þiddeti,
yaklaþýk olarak 20 km/h süratle tam önden, 
hareketsiz duran ya da deforme olmayan
sabit bir bariyere çarpmaya eþdeðer bir
baþlangýç deðerini aþacak olursa þiþerek
ortaya çýkacaktýr.

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

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

Kendi emniyetiniz için mutlaka emniyet
kemerinizi takýnýz.
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SRS hava yastýðý yandan ya da arka-
dan çarpýþmalarda, takla atma ya da
önden düþük hýzlý çarpýþmalarda
devreye girecek þekilde dizayn edil-
memiþtir.

KAZALARDA ÖLÜM VEYA CÝDDÝ
YARALANMALARDAN KORUNMAK ÝÇIN

· Emniyet kemerinizi sürekli ve uygun 
konumda takýnýz.

· Emniyet kemerinin uygun biçimde
baðlanamayacaðý çocuklarý, çocuk
koltuðu kullanarak, mutlaka arka
koltuða oturtunuz.

· Çocuklar için araç içindeki en
gü-venli yer arka koltuktur.

· Ön yolcu koltuklarýna, yüzü arkaya
bakacak þekilde çocuk koltuðu ke-
sinlikle baðlamayýnýz.

· Hava yastýðýna mümkün olan en
uzak konumda oturunuz.

· Hava yastýðý üzerinde veya çevresin- 
de hiçbir þey bulundurmayýnýz.

· Detaylý bilgi ve açýklamalar için
lütfen kullanýcý kýlavuzuna bakýnýz.

BÝLGÝ

Hava yastýðý, araç üretim tarihinden
itibaren 10 yýl sonra ve daha sonraki
her 2 yýlda bir bakým gerektirir.

SRS hava yastýðý sistemi yalnýzca sürü- 
cü koltuðu emniyet kemeri sisteminin
esas korumasýna ilave bir katkýda
bulunmak için tasarlanmýþtýr. Eðer
sürücü emniyet kemerini takmayacak
olursa yaralanma ihtimali özellikle
artacaktýr; çünkü ani bir frenleme ya
da çarpýþma olmasý durumunda
ileriye doðru savrulacaktýr. Bir kaza
durumunda ekstra bir koruma
saðlamak için araçtaki sürücü ve tüm
yolcular seyir esnasýnda emniyet
kemerlerini daima takmalýdýrlar.
Emniyet kemerleriyle ilgili talimat ve
ikazlar için bu bölümdeki “Emniyet
kemerleri” kýsmýna bakýnýz.

Yandan çarpma

Arkadan çarpma

Takla atma



Aþaðýdaki durumlarda mümkün olan en
kýsa sürede Toyota bayisine baþvurunuz:

l Hava yastýðýnýz þiþmiþ ise,

l Resimde koyu renkle göster i len
direksiyon simidinin göbek kýsmý
çatlamýþ ya da baþka bir þekilde hasar
görmüþ ise.
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· Direksiyon simidi göbeðine hiçbir
þey koymayýn. Þiþmeyi kýsýtlayabilir
ya da arkaya doðru fýrlarsa beden-
sel yaralanmalara sebep olabilir.

· Direksiyon simidi ya da direksiyon
kolonu kapaðý gibi hiçbir parçada
deðiþiklik, sökme vs. yapmayýnýz; bu 
parçalara çarpmayýnýz ya da bu
parçalarý sarsmayýnýz. 

UYARI

Toyota bayisine danýþmadan aþaðý-
daki deðiþiklikleri yapmayýnýz. Bu tür
deðiþiklikler bazý durumlarda SRS
hava yastýðý sisteminin normal
çalýþmasýný önleyebilmektedir.

· Direksiyon sistemi üzerinde ya da
yakýnýnda yapýlan onarýmlar.

· Süspansiyon sisteminde yapýlan
deðiþiklikler.

· Araç gövdesinin ön kýsmýnda yapý-
lan deðiþiklikler

· Ön panjur korumasý (ön tampon
koruyucu vs.), kar ekipmaný ya da
benzeri diðer ekipmanýn aracýn
önüne takýlmasý.

Bunlardan herhangi birisinin yapýl-
masý SRS hava yastýðýnýn aniden
þiþmesine ya da sistemin devre dýþý
kalmasýna sebep olarak bedensel ya-
ralanmalarla neticelenebilecek so-
nuçlar doðurabilir. Bu talimatlara
uyulmamasý ciddi yaralanmalara
neden olabilir.



Çocuk koltuðu
-Çocuk koltuðu ikazlarý

TOYOTA, yeterince küçük olan çocuklar
için emniyet kemerli çocuk koltuðu
sis-teminin kullanýlmasýný þiddetle tavsiye
etmektedir.

-Çocuk koltuðu sistemi

Küçük çocuklar ya da bebekler için
kullanýlan çocuk koltuðunun kendisinin
de kucak emniyet kemeri ya da kucak/
omuz emniyet kemerinin kucak kýsmýyla
koltuða baðlanmýþ olmasý gereklidir.

Çocuk koltuðu çocuðun büyüklüðüne
uygun olmalý ve araç koltuðuna tam olarak
oturmalýdýr. Daha emniyetli olmasý için
çocuk koltuðunun arka koltuða yerleþ-
tirilmesi gereklidir. Kaza istatistiklerine
göre uygun þekilde emniyet kemeriyle
koltuklarýna baðlandýklarýnda çocuklar
arka koltukta daha güvende olmaktadýrlar.
Çocuk koltuðunu yerleþtirirken koltuk ima-
latçýsý tarafýndan verilen talimatlara uyu-
nuz. Ayrýca aþaðýdaki resimlerde genel
talimatlar da verilmiþtir.

Çocuk koltuðunu kullanmadýðýnýz zaman
koltuðu ya emniyet kemeriyle araç koltuðu- 
na sýkýca baðlayýnýz ya da yolcu kabini
dýþýnda bir yere koyunuz. Bu þekilde ani bir 
duruþ ya da kaza anýnda yolculara zarar
vermesini önlemiþ olursunuz.

(A) ARKA ORTA KOLTUÐA YERLEÞTÝRME

Yüzü arkaya doðru tip bir çocuk koltuðunu
yerleþtirirken yüzü öne doðru tip çocuk
koltuðunu yerleþtirirken izlenen iþlemlerin
aynýsýný izleyiniz.
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Otomobil kazalarýnda ya da ani
durumlarda etkin bir koruma için
çocuklarýn uygun þekilde emniyet
kemeriyle baðlanmasý gereklidir.
Küçük bir çocuðu kucaðýnýzda kolla-
rýnýzla tutmak emniyet bakýmýndan
çocuk koltuðu ve emniyet kemeri
yerine tercih edilemez. Bir kaza
durumunda böyle tutulan bir çocuk
ön cama çarpabilir ya da eðer siz de
emniyet kemeriyle baðlý deðilseniz
sizinle aracýn kabini içinde bir yer
arasýnda da sýkýþarak ezilebilir.

Çocuk koltuðunu yerleþtirdikten sonra 
yerine güvenli bir þekilde otur-
duðundan emin olunuz. Aksi takdirde
ani bir duruþta ya da kazada çocuða
zarar verebilir.

Eðer ön koltuðun ayar ve kilit meka-
nizmalarýnýn rahat çalýþmasýna fýrsat
vermiyorsa arka koltukta yüz arkaya
doðru tip çocuk koltuðu kullanmayý-
nýz. Böyle bir kullaným ani bir fren ya
da çarpmada çocuða ve öndeki yol-
cuya ciddi bir zarar verebilir.



1. Ýmalatçýsýnýn talimatlarýný izleyerek
çocuk koltuðunu üzerinden orta kucak
emniyet kemerini geçirip koltuðu baðla-
yýnýz.

2. Çocuk koltuðunu yerine kuvvetlice
bastýrýyorken emniyet kemerinin boþtaki 
ucunu çekerek kemerin sýkýlýðýndan
emin olunuz.
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Çocuk koltuðunu çeþitli yönlerde ite-
rek ve çekerek emniyetli bir þekilde
yerine oturduðunu kontrol ediniz.



3. Çocuk koltuðunu çözmek için kemer
ayýrma düðmesine basýnýz.

(B) ARKA SAÐ VEYA SOL KOLTUÐA
YERLEÞTÝRME

Yüz arkaya doðru tip bir çocuk koltuðunu
yerleþtirirken yüzü öne doðru tip çocuk
koltuðunu yerleþtirirken izlenen iþlemlerin
aynýsýný izleyiniz.

1. Ýmalatçýsýnýn talimatlarýný izleyerek
çocuk koltuðunu üzerinden orta kucak
emniyet kemerini geçirip koltuðu baðla-
yýnýz. Emniyet kemerinin kucak kýsmýný
gergin tutunuz.

24

Eðer ön koltuðun ayar ve kilit meka-
nizmalarýnýn rahat çalýþmasýna fýrsat
vermiyorsa arka koltukta yüz arkaya
doðru tip çocuk koltuðu kullanma-
yýnýz. Böyle bir kullaným ani bir fren
ya da çarpmada çocuða ve öndeki yol- 
cuya ciddi bir zarar verebilir.



2. Omuz emniyet kemerini tamamen
çe-kerek kilitli duruma getiriniz. 3. Omuz emniyet kemerini aracýn koltuk

sýrtlýðý ve çocuk koltuðu arasýna alarak
toplanmasýna fýrsat veriniz. Çocuk kol-
tuðunun sýkýca yana oturmasý için çocuk
koltuðunu kuvvetlice aþaðýya bastýrarak
emniyet kemerinin olabildiðince toplan-
masýný saðlayýnýz.
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Emniyet kemerinin güvenli bir þekilde
kilitlendiðinden emin olunuz. Ayrýca
çocuk koltuðunu çeþitli yönlerde ite-
rek ve çekerek emniyetli bir þekilde
yerine oturduðunu da kontrol ediniz.



4. Çocuk koltuðunu çözmek için kemer
ayýrma düðmesine basýnýz.
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Emniyet kemerinin güvenli bir þekilde
kilitlendiðinden emin olunuz. Ayrýca
çocuk koltuðunu çeþitli yönlerde ite-
rek ve çekerek emniyetli bir þekilde
yerine oturduðunu da kontrol ediniz.



Em ni yet ke mer le ri—
-Em ni yet ke meri ile il gili uya r ýlar

Emniyet kemeri bütün yolculuklarda sürü-
cü ve yolcular tarafýndan sürekli olarak
kullanýlmalýdýr.

Ço cuk lar : T ra fik ka nun la rý mýza göre, ço -
cuk la rýn ön kol tuk ta tek baþ la rýna se ya hat
et me leri ya sak ol duð un dan, ço cuk la rý da -
ima ar ka kol tuða otur tu nuz ve em ni yet ke -
mer le ri ni bað la y ýnýz. Se ya hat es na sýn da,
ço cuk la rýn ayaða kalk ma la rýna ve ya kol tuk -
ta diz üs tün de otur ma la rýna izin ver me yi -
niz.

Be bek ve küçü k ço cuk lar : Ço cuk kol tuðu
bað la ma sis tem leri ara c ýnýza uy gu la na bil -
mek te dir. Ancak bu sis tem le rin de ðiþ ik tip -
leri mev cut ol duð un dan, a ra c ýnýza mon te
edi le bi lir tipi seç me ye özen gös te ri niz ve
ima lat çýnýn ver diði mon taj ta li mat la rýna
uyu nuz.

Ha mile kadýnlar: To yota, ha mile ka dýn la -
rýn da em ni yet ke meri tak ma sýný tav siye et -
mek te dir. An cak özel tav si ye leri için dok to -
ru nu za da nýþý nýz. Em ni yet ke me rini ta kar -
ken, alt kuþ aðý n kalç a üze rin den ve müm -
kün ol du ðun ca aþaðý dan geç me sine ve
kar nýn üze rine bas ký uy gu la ma ma sý na dik -
kat edi niz.

Ya ralý kiþ i ler : To yota, em ni yet ke meri kul -
la nýl ma sý ný tav siye et mek te dir. Dok to ru -
nuza danýþarak yaralanmanýn du rumuna
göre bilgi almanýz ve buna göre kemer
kullanmanýzý öneririz.
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Emniyet kemeri kullanýrken aþaðýdaki
hususlara uyunuz:

· Emniyet kemerini yalnýzca bir kiþi
için kullanýnýz. Tek bir kemer ile,
çocuk bile olsa, birden fazla kiþiyi
baðlamayýnýz.

· Emniyet kemerinin dilini kilidine
taktýktan sonra, baðlantýnýn saðlam
olduðundan ve kemerin dönme-
diðinden emin olunuz.

· Emniyet kemerini baðladýktan sonra 
boþluðunu alýnýz.

· Koltuk arkalýklarýný, çok fazla geriye 
yatýrmayýnýz. Emniyet kemerleri,
koltuk arkalýklarý dik konumlarýnda
iken maksimum korumayý saðlar.
(Koltuk ayarlarý kýsmýna bakýnýz.)

· Kemerlerinize hasar vermemeye ve
kapý veya koltuk aralarýna sýkýþma-
malarýna dikkat ediniz.

· Kemer mekanizmasýný düzenli ola-
rak gözden geçiriniz. Kemerdeki
kesilmelere, yýpranmalara ve gevþe-
miþ parçalara dikkat edip, hasarlý
parçalarý deðiþtiriniz. Kemer meka-
nizmasýný sökmeyiniz ve üzerinde
deðiþiklik yapmayýnýz.

· Emniyet kemerlerini temiz ve kuru
tutunuz. Temizlemek gerekirse, ýlýk
su veya sabunlu su kullanýnýz. Ke-
sinlikle çamaþýr suyu, boya veya
aþýndýrýcý temizlik maddelerini
kullanmayýnýz. Bunlar, emniyet
kemerinizin zayýflamasýna neden
olabilir.

· Aracýnýz bir kaza sonucu büyük bir
darbe almýþsa, kemerlerinizde gözle 
görülen bir hasar olmasa bile,
emniyet kemerleri deðiþtirilmelidir.



3 Nok ta dan ba ðlý tip
(Sedan Modeli)

Kol tuðu ken di nize göre ayar la yý nýz (ön
koltuk) ve dik bir þe kil de ar ka ya yas la n -
ýnýz. Ke me ri nizi bað la mak için, ke meri
ken di nize doð ru çe ki p, dili ki lide ta ký nýz.

Dil, ki lide tam otur duðu za man, “klik” se -
sini du ya cak sý nýz.

Em ni yet ke me ri nin uzunluðu, vü cu du nuza
ve kol tuk aya rýna göre ken di lið in den ayar -
la na cak týr.

Ke mer top la y ýcýsý, a ni bir du ruþ veya çarp -
ma anýn da, ki lit le ne cek tir. Ani ola rak öne
doðru eðildiðinizde de kemer kilitlene-
cektir. Yavaþ hareketler kemerin kolayca
uzamasýna imkan vererek ra hat hareket
etmenizi salayacaktýr.

Eðer kemer rahatça uzamýyorsa, ke me ri
yavaþça çekip býrakýnýz. Böylece ke mer
rahatça uzayacaktr.

ÜST BAÐLANTI ASKI KONUMU AYARLA-
NABÝLÝR TÝP EMNÝYET KEMERÝ

Bu tip kemerlerde, kemer askýsýnýn konu-
munu boyunuza göre ayarlayabilirsiniz.
Askýnýn konumunu ayarlamak için, kilit
düðmesini çekiniz ve askýyý istediðiniz ko-
nu ma kaydýrýp, kilit düðmesini býrakýnýz.
Askýnýn, yeni konumunda kilitlendiðinden
emin olunuz.
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Emniyet kemerinin omuz çaprazýndan
geçtiðinden daima emin olunuz. Bu
uygulanmadýðýnda, bir kaza duru-
munda, emniyet kemerinin saðla-
yacaðý koruma azalabilir ve yaralanma 
olasýlýðý artar.



BEL VE OMUZ KE MER LE RÝ NÝN KO NUM
AYARI

Em ni yet ke me rini ta kar ken, bel ku þaðý nýn
ka r ný ný zýn deð il, kalç a ný zýn üze rin den ve
müm kün ol duð un ca aþaðý dan geç me si ne
dik kat edi niz. Em ni yet ke me rini, o muz kýs -
mýn dan yu ka rýya do ðru çe ke rek vü cu du nu -
za uy gun bir ko numa otur tu nuz.

Station Wagon Modeli

Em ni yet ke me ri nizi çöz mek için, ki lit a -
çma d üðme sine bas t ýrý nýz ve ke mer top -
la yý cý sý nýn ke meri rahatça sarmasý için
eliniz ile omuz hizasýna kadar yönlen-
diriniz.

Eð er ke mer ra hat lýk la sa rýl m ýyor sa, dýþ a rýya 
çe ki niz ve ke mer de do laþ ma ve ya ký rýl ma
olup ol ma dýðý ný kont rol edi niz. Daha son ra
ke me ri ni zin top la yý cý sýna, ký rýl ma dan ve
do laþma dan sa rýl ma sýna dik kat edi niz.
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Aský
kancasý

Mümkün olduðunca aþaðýya
(kalçanýn üstüne) yerleþtiriniz.

Boþluðu 
alýnýz

Çok yüksek

· Emniyet kemerinizin omuz kuþaðýný
bol veya alt kuþaðýný normal
konumundan yukarýda ayarlarsanýz, 
bir kaza anýnda emniyet kemerinin
altýndan kayarak yaralanma olasý-
lýðýnýz artar.

· Kendi emniyetiniz için, emniyet ke-
merinin omuz kuþaðýný koltuk altý-
nýzdan geçirmeyiniz.

Emniyet kemeri kullanýlacaðý zaman
kemer, aský kancasýndan çýkartýlmalý-
dýr.



2 Noktadan baðlý tip
-Arka Orta Emniyet Kemeri

Koltukta dik bir þekilde oturup arkanýza
yaslanýnýz. Emniyet kemerini, kemer
dili-ni kilidine sokarak takýnýz.

Dil kilide oturduðunda “klik” sesini
duyacaksýnýz.

Eðer kemer vücudunuza göre yeterli
uzunlukta deðilse, kemerin dilini kemere
dik þekilde tutarak çekiniz.

Kemer fazlalýðýný alýnýz ve kemer
konumunu ayarlayýnýz.

Kemeri kýsaltmak için, kemerin serbest
ucundan çekiniz.

Emniyet kemerini takarken, bel kuþaðýnýn,
karnýnýzýn deðil kalçanýzýn üzerinden ve
mümkün olduðunca aþaðýdan geçmesine
dikkat ediniz.

Emniyet kemerini çözmek için kilidin
açma düðmesine basýnýz.
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· Emniyet kemerinizin kuþaðýný nor-
mal konumundan yukarýda ayarlar-
sanýz, bir kaza anýnda emniyet
kemerinin altýndan kayarak yaralan- 
ma olasýlýðýnýz artar.

Uzatmak

Gergin olarak
ayarlayýnýz

Mümkün olduðunca kalça kemiðinizi
destekleyecek þekilde düþük tutunuz.

Çok yüksek



Station Wagon Modeli

Arka emniyet kemerleri kullanýlmadýðý za-
man koltuk içine yerleþtirilebilirler.

Emniyet kemerleri koltuklar yatýrýlacaðý za-
man yerine yerleþtirilmelidir.

Ayar la na bi lir di rek si yon si mi di

Di rek si yon si midi aç ýsýný de ðiþ tir mek
için, a yar lev ye si ni yu ka rýya çekip di rek -
si yon si mi dini is te ni len ko numa ge ti rip
lev ye yi bý ra ký nýz.

Dýþ di kiz ay nasý ku man da sý

Dýþ di kiz ay na sýný içe ri den ayar la mak
için ku man da ko lu nu oy na tý nýz.

31

Açmak

Kumanda kolu

Eðer buzlanma nedeniyle aynanýz
hareket etmiyorsa kumanda kolunu
zorlamayýnýz ya da buzu aynanýzdan
kazýmaya çalýþmayýnýz. Bu durumda
sprey buz çözücü kullanýnýz.

UYARI

· Dýþ dikiz aynalarý dýþ bükey camlý
olduðundan arkadan gelen araçlarý
olduðundan daha küçük ve uzak
gösterir.

· Bu ayar araç seyir halindeyken
yapýlmamalýdýr.

· Direksiyon simidini ayarladýktan
sonra, aþaðý yukarý oynatmaya ça-
lýþýp yeni konumuna oturduðundan
emin olunuz.



Oto ma tik ku man dalý dýþ dikiz
ay nasý

Otomatik ku man dalý dýþ di kiz ay na sýný
ayar la mak için han gi ay nayý ayar la mak
is ti yor sa nýz ayna se çici düð meyi “R”
(sað) veya “L” ( sol) ko num la rýn dan bi ri -
sine ge ti ri niz. Da ha son ra ku man da düð -
me si nin il gili ko num la rýna ba sa rak is te -
dið i niz ayarý ya pý nýz.

E ðer mo tor ça lýþ mý yor sa kon tak anah ta rý
“ACC” (aksesuar) ko nu mun da ol ma lý dýr.

Katlanabilir dýþ dikiz aynasý

Aynayý katlamak için geriye doðru itiniz.

Dýþ dikiz aynalarý dar yerlerde park edi -
lirken katlanabilmektedir.

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

Gece sü rüþ le rin de ar ka nýz daki ara cýn
far la rý nýn gö zü nü zü al ma masý için, ay na -
nýn al týn daki kolu ken di nize do ðru ( gece 
ko nu muna) çe ki niz.

Ay na nýzý en iyi görüþ için ayar la ma dan ön -
ce ayar lev ye si ni cama doð ru (gün düz ko -
nu muna) i ti niz.

Göz al ma nýn bu þe kil de ön len me si nin ar ka
gö rüþ ala nýný azal ta caðý ný unut ma yý nýz.
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UYARI

Eðer buzlanma nedeniyle aynanýz
hareket etmiyorsa kumanda düðme-
leri ile zorlamayýnýz ya da buzu ayna-
nýzdan kazýmaya çalýþmayýnýz. Bu
durumda sprey buz çözücü kullanýnýz.

· Dýþ dikiz aynalarý dýþ bükey camlý
olduðundan arkadan gelen araçlarý
olduðundan daha küçük ve uzak
gösterir.

Ayna seçici
düðme

Kumanda 
düðmesi

Gece

Gündüz



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

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

· Far ve sin yal anah ta rý

· Dört lü flaþö r düðmesi

· Arka sis lamba düðmesi

· Gösterge paneli aydýnlatma
kontrol reostasý

· Ta van lam ba sý

· Ba gaj lam ba sý

· Ön cam si le cek ve yý kama
a nah ta rý

· Ar ka cam si le cek ve yýka-
 ma anah ta rý

· Ar ka cam buðu  çözücü re-
 ziz tansý düðmesi

Far ve sin yal anah ta rý

Far larý yak mak için ko lun ucun da ki düð -
meyi çe vi ri niz.

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

Ý kin ci ko num : Kýsa huz me far lar da ya na -
cak týr.

Uzun huz me için kolu ile riye doð ru iti -
niz. Kolu tek rar or ta ko nu muna çek tið i -
niz de kýsa huz me ler dev reye gi re cek tir.

Se lek tör yap mak için kolu iyice ken di -
nize doð ru çe kip bý ra ký nýz.

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

Se lek tör dev resi far anah tarý ka palý ol sa
da ça lý þýr.
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Uzun huzme

Kýsa huzme

Selektör devresi

UYARI

Ak ünü zün bo þal ma masý için mo tor ça -
lýþ maz ken uzun sü re far la rý nýzý açýk
bý rak ma yý nýz.



Dö nüþ ler de, yay gýn kul la ný lýþ þek liy le
kolu yu ka rýya ve ya aþa ðýya çe ki niz.

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

Sin yal kolu d önüþ ya pýldýk tan son ra oto ma -
tik ola rak nötr ko nu mu na ge lir. Fa kat þe rit
de ðiþ tir me ler de dö nüþ sin ya lini eli niz le ka -
pa mak zo run da ka la bi lir si niz. Þe rit deð iþ tir -
me ler de kolu yarý ko nu muna ka dar çe kip
orada tu ta rak da sin yal ver me niz müm kün -
dür. Eð er gös ter ge pa ne lin de ki yeþ il sin yal
ýþýðý nor mal den daha hýz lý ya nýp sö nü yor sa, 
bu ön ve ya ar ka sin yal am pul le rin den bi ri -
nin yan mýþ ol duð unu gös te rir.

Dört lü flaþör düðmesi

Dört lü flaþö rü yak mak için düðmeye ba -
sý nýz.

Dört lü flaþö r dev reye gir dið in de bü tün sin -
yal lam ba larý ay ný an da ya nýp sön me ye
baþ la ya cak týr.

T ra fik ka za sýna yol aça bi le cek yer ler de
dur mak zo run da kal d ýðýnýz da dið er sü rü cü -
leri uyar mak için dört lü flaþö r leri mut la ka
kul la ný nýz. Böy le bir du rum da ara cý nýzý yol -
dan müm kün ol duð un ca uzað a çe ki niz.

Dört lü flaþör ler ya nar ken dönüþ sin yal -
leri ça lý þmaz.
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Sað

Sinyal

Sol

Kapalý

Açýk

UYARI

Akü nü zün boþ al ma masý için mo tor ça -
lýþ maz ken dört lü flaþö r le ri ge re-ð in -
den uzun süre yak ma yý nýz.



Arka sis lamba düðmesi

Arka sis lambasýný yakmak için düðmeye
basýnýz. Arka sis lambasý sadece farlar
yanýk olduðu zaman devreye girebilir.

Gösterge panelindeki uyarý ýþýðý arka sis
lambasýnýn yandýðýný gösterir.

Gösterge paneli aydýnlatma
kontrol re os ta sý

Gösterge paneli ay dýn lat ma ýþýk la rý nýn
par lak lýðý ný düð meyi çe vi re rek ayar la yý -
nýz.

Ta van lam ba sý

Ta van lam ba sýný yak mak için a nah ta rý
kay dý rý nýz.

A nah tar kapý “DOOR” ko nu mun da ise, ka -
pý lar dan her han gi bi ri nin ve ya ba gaj ka pý sý -
nýn açýl ma sýy la ýþýk ya na cak týr.
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Açýk

Kapalý

Açýk

Kapalý

Kapý



Ba gaj lam ba sý (Station Wagon
modeli)

Ba gaj lam ba sýný yak mak için ba gaj ka pa -
ðýný açýp, lam ba düð me si ne ba sý nýz. Ba -
gaj ka pa ðýný ka pa d ýðýnýz da lam ba ken di -
lið in den s öne cek tir.

Ön cam si le cek ve y ýkama
anah tarý (Fa sý lalý tip)

Si le cek leri ça lýþ týr mak için kolu aþa ðý ya
doð ru çe ki niz. Cam yý kama su yunu püs -
kürt mek için ko lun ucun daki düð meye
ba sý nýz.

Kon tak anah tarý açýk “ON” ko nu mun da ol -
ma lý dýr. Si le cek kolu “IN T” ko nu mun day -
ken si le cek ler fa sý lalý ola rak ça lý þa cak týr.

Buðu silme amacý ile sileceklerin bir kez
çalýþmasýný isterseniz, silecek kolunu
ken-dinize doðru çekip býrakýnýz.

Eðer fýs kiye ler su püs kürt mü yor sa, cam yý -
kama suyu de po su nun boþ a lýp boþ al ma -
dýðý ný kont rol edi niz. Cam yý kama su yu nun
ta mam lan ma sý ile il gili bilgiler için ký sým
7-3’teki “Cam yý kama sývýsýnýn ta mam lan -
ma sý” alt baþ lýðýna ba kýnýz.
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Açmak

Su püskürtücü

Fasýlalý çalýþma

Buðu silme

Yüksek hýz

Düþük hýz



Arka cam silecek ve yýkama
anahtarý (Station Wagon modeli)

Silecekleri ve su püskürtücüyü ça lýþtýr -
mak için kolun ucundaki düð me yi bü kü -
nüz (çeviriniz).

Kontak anahtarý açýk “ON” konumunda ol -
malýdýr.

Silecek kolu “INT” konumunda iken si -
lecekler fasýlalý olarak çalýþacaktýr.

Su püskürtücü düðmenin iki konumunda
çalýþacak ve serbest býrakýldýðýnda es ki
konumuna otomatik olarak dö ne cek tir.

Eðer fýskýyeler su püskürtmüyorsa, cam
yýkama suyu deposunun boþalýp boþalma-
dýðýný kontrol ediniz. Cam yý ka ma suyu-
nun tamamlanmasý ile ilgili bilgiler için
kýsým 7-3’teki “Cam y ýka ma sývýsýnýn
tamamlanmasý” alt baþ lýðý na bakýnýz.

Ar ka cam buðu  çözücü
re ziz tansý düðmesi

Ar ka cam da oluþ a cak buðu ya da buz lan -
ma dan kur tul mak için düðmeye ba sý nýz.

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

Ar ka ca mýn iç yü ze yin de bu lu nan re ziztans
tel leri ký sa sü rede ýsý na rak ca m ýnýz daki
buðu ya da buz lan mayý  çöze cek tir. Ar ka
cam buðu çö zücü re ziz tan s dev re dey ken
gös ter ge panelindeki il gi li ikaz lam basý ya -
na cak týr. Ar ka cam ta ma men buðu veya
buz lan ma dan te miz len dið in de anah tarý ka -
pa tý nýz. U zun s üreli kul la ným, ö zel lik le du -
rup kalk ma lý bir s ürüþ te akü nü zün bo þal -
ma sýna yol aça bi lir.
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Su püskürtücü
devrede

Silecek devrede
(normal çalýþma)

Silecek devrede
(fasýlalý)

Su püskürtücü

Açýk

Kapalý
UYARI

Arka camýnýz kuruysa silecekleri ça lýþ -
týr ma yý nýz; camýnýz çizilebilir.



Buðu  çözücü re ziztans, yað mur su yunu ku -
rut mak ya da ar ka cam da bi ri ken kar larý
erit mek için ta sar lan ma mýþ týr.

38

UYARI

Akü nü zün boþ al ma masý için buðu  çö-
zücü reziztansý mo tor ça lý þýr ken dev -
reye so ku nuz. Ar ka ca mýn iç yü zünü
te miz ler ken re ziztans tel le ri nin ha sar
gör me me sine özen gös te ri niz.



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

Kýsým 1- 5
Gös ter ge ler ve Uyarý
Iþýk la rý

· Ya kýt seviye gös ter ge si

· Mo tor s ýcak lýk gös ter ge si

· De vir sa a ti

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

· Iþýk lý ve ses li uya rý lar

Ya kýt seviye gös ter gesi

Gös ter ge kon tak anah tarý açý lýn ca ça lýþý r
ve de poda ka lan yak laþýk ya kýt mik ta rýný
gös te rir.

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

Bu yakýt göstergesinin kontak anahtarý ka -
patýldýðýnda geri dönmeyen tip ib re si
vardýr. Bu yüzden ibre, kontak a nah tarýnýn
konumundan baðýmsýz olarak de podaki
yakýt seviyesini gösterecektir.

Ýb re “E” ‘nin al týn day ken (depo boþ) ve ya
d üþük ya kýt se viye uyarý ýþýðý yan mýþ sa,
yola de vam et me yi niz.

Mo tor sýcak lýk gös ter ge si

Mo tor sý cak lýk gös ter gesi kon tak anah-
 tarý açýk ken mo tor so ðut ma suyu sý cak -
lýðý ný gös te rir. Mo tor ça lýþ ma sý cak lýðý,
or tam s ýcak lýðý ve mo tor yü küne bað lý
ola rak de ðiþ ir.

E ðer gös ter ge nin ib re si kýr mýzý böl gede
veya üze rine çýk mýþ sa, a ra cý nýzý dur du ru -
nuz ve mo to run soð u ma sýný bek le yi niz.
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Yaklaþýk
dolu

Yaklaþýk
boþ

Düþük yakýt
seviyesi uyarý ýþýðý

Yüksek sýcaklýk 

Normal
çalýþma
aralýðý



A ra c ýný zýn, aþ aðý daki gibi zor þart lar da so -
ðut ma suyu sý cak lýðý aþýrý yük se le bi lir:

l Sý cak bir gün de uzun bir ram payý  çýkar-
 ken

l Yük sek hýz da bir sü rüþ son ra sýn da hýz
düþü rül düðü n de ve ya du rul duð un da

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

l Bir r ömork çe ker ken

Devir saati (Takometre)

Devir saati, dakikadaki motor devrini
(d/dak.) gösterir. Kadran bin devirin kat -
larý olarak bölünmüþtür. Uy gun vi tes
deðiþtirme devirlerini an lamak ve
motorun düþük ya da yük sek de virlerde
kullanýlmasýný ön le mek için devir
saatine bakýnýz.

Motoru yüksek devirde kullanmak, aþý n ma
ve fazla yakýt tüketimine neden o lur. Motor
devrinin aþýrý düþük ol ma sý nýn da anormal
yakýt tüketimine neden ola caðýný unutma-
yýnýz.
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Kýrmýzý bölgeye geçmeyiniz

UYARI

So ðut ma suyu sý cak lýðý aþýrý yük sel miþ 
bir mo tor la ara cý ný zý kul lan maya de -
vam et me yi niz. 4. bö lüm deki “A ra cý ný -
zýn so ðut ma suyu sý cak lýðý aþýrý yük se -
lir se” alt baþ lýðý na ba k ýnýz.

UYARI

Devir saati ibresinin kýrmýzý bölgeye
çýk masýna izin vermeyiniz. Bu durum
mo torunuzda aþýrý hasara neden o la -
bi lir.



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

Kilometre sayacý, aracýn katettiði toplam
mesafeyi kaydeder. Sý fýr la na bi l ir
kilometre sayacý her seyahatte yapýlan
mesafeyi kaydetmek için sý fýr lanabilir.
Sayacý sýfýrlamak için düðmeye basýp
býrakýnýz.

Sayacýn en sað kolonunda, beyaz ze min
üzerine siyah ile gösterilen ra kam lar,
kilo-metrenin onda birini (100 met re)
gösterir.

Iþýk lý ve ses li uya r ýlar
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Kilometre
sayacý

Sýfýrlanabili
rkilometre
sayacý

Sýfýrlama
düðmesi

Eðer aþaðýdaki
ýþýklý uyarýlar
sürekli yanýyor
ise.....

Eðer el freni boþta
ise durup kontrol
ediniz.

Bunlarý yapýnýz.....

Durup akü baðlantýlarý-
ný ve akü su seviyesini
kontrol ediniz.

Aracýnýzý Toyota
servisine 
götürünüz

Durup motor yaðý sevi-
yesini kontrol ediniz.

Depoyu
doldurunuz

Düþük yakýt
seviye uyarý
ýþýðý

Tüm kapýlarý 
kapatýnýz

(b)

(d)

(f)

Aracýnýzý Toyota yetkili
servisine götürünüz

(g)

(e)

(c)

(a)

Eðer aþaðýdaki ýþýklý 
veya sesli uyarýlar
çalýþýrsa......

Anlamý....

Dönüþ sinyalleri
gösterge ýþýklarý

Far uzun huzme
göstergesi

Overdrive-OFF
(Kapalý) gösterge
ýþýðý

Arka cam rezistansý 
gösterge ýþýðý

Dörtlü flaþör
gösterge ýþýðý

Arka sis lambasý
gösterge ýþýðý

Açýk ýþýk
uyarý düdüðü

(h)

(ý)

(k)

(l)

(m)

(n)
Aracýnýzýn tüm
ýþýklarýný kapatýnýz.

(j)



(a) El freni uyarý ýþýðý 

Bu uyarý  ýþ ýðýnýn iþ levleri  aþaðýda
belirtilmiþtir:

El freni uyarýsý

Eðer bu uyarý ýþýðý yanýyorsa, el fre ni nin
tamamen indirilip, indirilmediðini kont rol
ediniz.  El  freni  indir i ldiðinde ýþ ýk
sönecektir.

Fren hidrolik seviye uyarýsý

Eðer araç hareket halinde iken bu uya rý
ýþýðý yanarsa, aracýnýzý durdu ru nuz. Bu fren
sisteminde bir arýza ola bi leceðini gös-terir.
Fren hidroliði se vi ye sini þeffaf de podan
kontrol ediniz.

Iþýðýn el freninin çekili olmasý nedeni ile
yanmadýðýndan emin olmak için, el fre nini
tekrar kontrol ediniz.

Eðer fren hidrolik seviyesi eksikse...

Güvenli bir yerde aracýnýza dur-kalk yap -
týrarak, frenleri kontrol ediniz.

l Eðer frenlerin yeterli çalýþtýðýndan e min -
seniz, en yakýn Toyota yetkili ser visine
gerekli onarým için gidiniz.

l Eðer frenler çalýþmýyorsa, aracýnýzý çek -
tirerek, Toyota yetkili servisine gö türü-
nüz. (4. bölümdeki aracýnýzýn çe kil -
mesiyle ilgili kýsma bakýnýz.)

Eðer hidrolik seviyesi normal ise...

Iþýklý uyarý sistemini Toyota yetkili
servisinde kontrol ettiriniz.

(b) Akü þarj du rumu uyarý ýþýðý 

Bu uyarý  akü nün boþ al mak ta ol duð -
u-nu ha ber ve rir.

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

Buna rað men mo tor ateþ leme sis temi akü
boþ a lana ka dar ça lýþ a cak týr. U yarý lam basý
ya nar sa klima, fan, rad yo- teyp gibi ak se su -
ar larý ka pa týp en ya kýn Toyota yet kili ser vi -
sine gi di niz.

(c) Düþü k mo tor yað ba sýn cý uyarý ýþýðý 

Bu uyarý  mo tor yað ba sýn cý çok düþ tü ðün -
de ya nar.

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

Çok nadiren de olsa, mo tor rö lan ti de ça lýþý -
r ken yað lam basý ya nýp sö ne bi lir, ya da sert 
bir du ruþ son ra sýn da kýsa bir süre için de -
vam lý ya na bi lir. Böy le bir du rum da eðer
mo to ra bi raz gaz ver dið i-  niz de lam ba sö n -
üyor sa en diþe edi le cek bir du rum yok tur.

Uyarý ýþýðý kar ter deki mo tor yaðý se vi yesi
çok düþ er se de ya na bi lir. Yað ba sýn cý uyarý
ýþýðý kar ter deki yað se vi ye sini gös ter mek
için ta sar lan ma m ýþtýr. Yað se vi ye si nin kont -
ro lünü yað çu buðu ile yap ma lý sý nýz.
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Eksik fren hidrolik seviyesi ile aracý
kullanmaya devam etmek tehlikelidir.

UYARI

Mo tor yað ba sýn cý uyarý ýþýðý yan dýðý n -
da ke sin lik le yo lu nu za de vam et me yi -
niz. Mo to ru nuz da bü yük ha sar oluþ -
ma sýna ne den ola bi lir si niz.



(d) Motor sistemi uyarý ýþýðý 

Eðer bu ýþýk yanarsa motor elektrik sis -
teminizde bir arýza var demektir. Sü rüþ
esnasýnda bu ýþýk yandýðýnda en kýsa
sürede bir Toyota yetkili ser visinde
aracýný-zý kontrol ettiriniz.

(e) D üþük ya kýt se vi yesi uyarý ýþýðý

Uyarý ýþýðý ya kýt de posu boþ al mak  üzere ol -
duð un da ya na cak týr. En kýsa sü rede de po -
nuzu dol du ru nuz.

(f) Açýk kapý uyarý ýþýðý 

Bu uyarý  bü tün ka pý lar ta ma men ka pa -
nana ka dar ya na cak týr.

(g) ABS sistemi ikaz lambasý

Tekerleklerin kilitlenmesini önleyen tip
fren sisteminde (ABS) bir arýza olduðunda
bu lamba yanar. Eðer sürüþ esnasýnda bu
lamba yanacak olursa aracýnýzý kontrol için 
Toyota Yetkili Satýcýsýna götürünüz.

Kontak anahtarý “ON” (açýk) konumuna
getirildiðinde bu lamba yanacak ve
yaklaþýk 3 saniye kadar sonra sönecektir.

ABS lambasý yandýðýnda (eðer fren sistemi
ikaz lambasý sönükse) fren sistemi normal
fren gibi çalýþacak ancak ABS devreye
girmeyecektir.

(n) Açýk ýþýk uyarý düdüðü

Bu uyarý düdüðü park lambalarý ve/veya
farlarýnýz yanýk iken sürücü kapýsý
açýl-dýðýnda öter. Aracýnýzýn tüm ýþýklarýný
kapatýnýz.

UYARI IÞIK LA RI NIN KONT ROLÜ
(Düþü k ya kýt se vi yesi uya rý ýþýðý ha riç)

1. El fre nini çe ki niz.

2. Yan ka pý lar dan bi ri sini açý nýz. Açýk kapý
uyarý ýþýðý yan ma lý dýr.

3. Ka pýyý ka pa tý nýz. Açý k kapý uyarý ýþýðý
sön me li dir.

4. Kon tak anah ta rýný açýk, “ON” ko nu -
muna ge ti ri niz, ama mo toru ça lýþ týr ma yý -
nýz.

Açýk kapý uyarý ýþýðý hariç diðer bütün uyarý
ýþýklarý yanacaktýr.

Eðer ýþýklý ve sesli uyarýlardan birisi ça -
lýþmýyorsa ya lambasý yanmýþtýr ya da
elektrik devresinde bir arýza vardýr. En kýsa
sürede kontrol ettiriniz.
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1. Bö lüm
GÖS TER GE VE 
KU MAN DA LA RIN 
ÇA LIÞ MA SI

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

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

· Oto ma tik þan zýman

· Düz þanzýman

· El fre ni

Direksiyon kilitli kontak anahtarý

“S TAR T” (Marþ): Bu ko num da marþ mo -
toru dev reye gi rer. A nah tar bý ra kýl dýðý n -
da oto ma tik ola rak “ON”
(açý k) ko nu muna d öne cek tir.

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

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

Nor mal s ürüþ ko nu mu dur.

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

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

“AC C” ko nu mun dan “LOCK” ko nu muna
geç e bil mek için kon tak anah ta rýný it me li si -
niz.

Mo toru ça lýþ tý rýr ken kon tak anah tarý
“LOCK” ko nu mun da sý kýþ mýþ gibi gö zü ke -
bi lir. A nah tarý çe vi re bil mek için ilk ön ce
anah ta rýn de liðe ta ma men gir dið in den
emin olu nuz ve daha son ra di rek si yonu ha -
fifç e saða sola dön dü rür ken anah tarý yu -
muþ ak bir þe kil de çe vi ri niz.
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Araç ha re ket ha lin dey ken ke sin lik le
kon tak anah ta r ýný çý kar ma yý nýz. Bu di -
rek si yon si mi di nin kilit le nip ara cýn
kont rol den çýk ma sý na ne den ola cak -

UYARI

Mo tor ça lýþ maz ken kon tak anah ta rýný
“ON” ko nu mun da bý rak ma yý nýz. A kü -
nüz boþ a la cak ve ateþ leme sis te mi nin
arý za lan ma ola sý lýðý  or taya çý ka cak týr.



Oto ma tik Þan zý man
(4 vi tes li tip)

(a) Nor mal sü rüþ

1. 3. bölümdeki “Motorunuzu nasýl
çalýþtý-racaksýnýz” alt baþlýðýnda anlatýldýðý
þekilde motorunuzu çalýþtýrýnýz.

Vi tes kolu “P” ya da “N” ko nu mun da ol ma -
l ýdýr. “R”, “2”, “L” veya “D” ko num la rýn da
kon tak anah tarý çev ril se bi le mo tor ça lýþ -
maz.

2. Overdrive düðmesine basarak açýk
“ON” konumuna getiriniz.

Daha iyi yakýt ekonomisi ve sessiz sürüþ
için overdrive düðmesini açýk “0N”
konumunda tutunuz (Farklýlýklar için “(b)
Motor freni kullanmak” ve “(f) Güvenli
sürüþ ile ilgili tavsiyeler” bölümüne
bakýnýz.)

3. Aya ðý nýz la fren pe da lýna ba sar ken vi tes
ko lu nu “D” ko nu muna ge ti ri niz.

4. El fre nini in di rip, aya ðý nýzý fren pe dalýn -
dan çe ki niz. Düz gün bir kal kýþ için gaz pe -
da lýna ya vaþç a ba sý nýz
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Park ve motoru çalýþtýrma
konumu

Geri vites konumu

Vites boþ konumu

Normal sürüþ konumu

Motor frenli sürüþ konumu

“2" konumundakinden daha
güçlü motor frenlemesi olan 
sürüþ konumu

Vites kolu

Vites konumu kilit
düðmesi (Yanlýþ
vitese geçmeyi
önlemek için)

Vitesi kilit
düðmesine
basýp
deðiþtiriniz.

Overdrive düðmesi þanzýmanýn 3 hýzlý
veya 4 hýzlý kullanýmýný seçmek için

“ON” (Açýk) konumu overdrive
seçilebilir (4 hýzlý)

“OFF” (Kapalý) konumu
overdrive seçilemez (3 hýzlý)

“O/D OFF” (Kapalý)
uyarý ýþýðý O/D 
düðmesinin kapalý
olduðunu gösterir.

Vi tes deð iþ ti rir ken ke sin lik le gaz pe -
da lýna bas ma yý nýz.



Aracýnýz birinci viteste hareket edip aracýn
hýzýna göre otomatik olarak ikinci, üçüncü
ve overdrive viteslerine geçecektir. Ancak
motor soðutma suyu sýcaklýðý veya araç hýzý 
düþük olduðunda þanzýman overdrive
düðmesi açýk olsa bile overdrive vitesine
geçmeyecektir.

Vites kolu “D” konumunda iken otomatik
þanzýman sistemi, tepe týrmanma, araç
çekme gibi sürüþ þartlarýna göre en uygun
vitesi seçecektir.

Eðer ani olarak hýzlanma gerekiyorsa, gaz
pedalýna sonuna kadar basýnýz. Araç hýzýna
göre þanzýman otomatik olarak üçüncü,
ikinci ya da birinci vitese düþecektir.

Eðer yokuþ inme gibi durumlarda motor
freni yapmak ihtiyacýný duyarsanýz, (b) ‘de
anlatýlan “Motor frenini kullanmak”
konusuna bakýnýz.

(b) Mo tor fre nini kul lan mak

Mo to run fren leme et ki sini kul lan mak için
aþaðý da an la týl dýðý  þe kil de vi tes küçültü nüz.

l Overdrive düðmesini kapalý “OFF”
konumuna alýnýz. (Overdrive sadece
vites kolu “D” konumunda çalþýr.) “O/D
OFF” (kapalý)  yanacak ve þanzýman
otomatik olarak 3. vitese düþecektir.

l Vites kolunu “2" konumuna getiriniz. A -
raç hýzý 113 km/h altýna düþ müþ se
þanzýman otomatik olarak 2. vi te se dü-
þecek ve daha etkili motor fre ni
saðlanacaktýr.

l Vites kolunu “L” konumuna getiriniz.
Araç hýzý 65 km/h altýna düþmüþse þan -
zýman otomatik olarak 1. vitese d üþe-
cek ve azami motor freni etkisi sað -
lanacaktýr.

(c) “2" ve ”L" vites le rini kul lan mak

Daha önce anlatýldýðý gibi “2" ve ”L"
vitesleri güçlü motor  frenlemesi yapmak
için kullanýlýr.

Vites kolu “2" ya da ”L" de iken vites kolu
“D” de olduðu gibi kalkýþ yapabilirsiniz.

Vites kolu “2" de iken araç birinci viteste
kalkýþ yapacak ve aracýn hýzýna baðlý olarak 
ikinci vitese yükselecektir. ”2" konumunda
araç üçüncü vitese geçemez.

Vites kolu “L” konumunda ise þanzýman
sadece birinci viteste çalýþacak ve diðer
viteslere yükselmeyecektir.
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Kay gan bir ze min de vi tes küçü l tür ken
dik kat li olu nuz. Ani vi tes k üçült me
ara cý ný zýn kay ma sýna veya sav rul ma -
sýna ne den ola bi lir.

UYARI

Mo to r dev ri nin aþýrý yük sel me mesi
için yu ka rýda be lir ti len hýz lar dan daha 
yük sek bir hýz da gi di yor sa nýz vi tes
küçült me yi niz.



(d) Geri vites

1. Ara cý nýzý ta ma men dur du ru nuz.

2. Ayaðý nýz la fren pe da lýna ba sar ken vi tes
ko lunu “R” ko nu muna ge ti ri niz.

(e) Park et mek

1. Ara c ýnýzý ta ma men dur du ru nuz.

2. El fre nini sað lam bir þe kil de uy gu la mak
için el fren ko lunu so nuna ka dar çe ki niz.

3. Ayaðý nýz la fren pe da lýna ba sar ken vi tes
ko lu nu “P” ko nu muna ge ti ri niz.

(f) Gü ven li sü rüþ tav si ye leri

l Aracýnýz hafif bir rampa çýkarken, þan -
zýman üçüncü ve overdrive vites le ri
arasýnda sürekli olarak vites yük seltme,
vi tes  küçültme yapacak o lur  sa,
overdrive düðmesinin ka pa týl ma sý
tavsiye edilir. Ancak rampa ge çildikten
hemen sonra overdrive d üðmesi tekrar
açýlmalýdýr.

l Bir römork çekerken, motor frenini sað -
lamak için overdrive kul la nýl ma ma lý dýr.
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UYARI

Mo tor dev ri nin aþýrý yük sel me me sine
dik kat edi niz. De vir sa a tine de vam lý
ba ka rak ib re nin kýr mýzý böl geye yük -
sel me sine izin ver me yi niz. Her vi tes
için mü sade edi le bi lir azami hýz lar
(yak laþý k ola rak) aþa ðýda ve ril miþ tir.

“2" . . . 113 km/saat
”L" . . . 65 km/saat

Vi tes kolu “2” veya “L” ko nu mun da
uzun sü re rö mork çek me yi niz veya te -
pe týr man ma yý nýz. Bu þanzý ma nýn aþýrý 
ýsý nýp, ha sar gör me sine ne den ola bi -
lir. Böy le bir ha sara en gel ol mak için
tepe çý kar ken veya rö mork çe ker ken
vi tes ko lu nuz “D” ko nu mun da ol ma lý -
dýr.

Araç ha re ket ha lin de iken ke sin lik le
geri vi tese tak ma y ýnýz.

UYARI

Araç ha re ket ha lin de iken vi tes ko lunu 
ke sin lik le “P” ko nu muna ge tir me yi niz. 
Cid di ha sar lar or taya çý ka bi lir ve araç
ha ki mi ye ti ni kay be de bi lir si niz.

Motor çalýþýrken durduðunuzda
mutlaka ayaðýnýzý fren pedalýna basýlý
tutunuz. Bu aracýnýzý kaydýrmanýzý
önleyecektir.

UYARI

Yokuþ yukarý durmanýz gerektiðinde
aracýnýzý sadece gaz pedalý ile yerinde 
tutmaya çalýþmayýnýz. Þanzýmanýn
aþýrý ýsýnmasýna neden olabilirsiniz.
Böyle bir durumda daima ayak ya da
el frenini kullanýnýz.



Düz þanzýman

Vites kolunun konumlarý yukarýdaki þe-
kilde gösterildiði gibidir.

Vites deðiþtirirken debriyaj pedalýna sonu-
na kadar basýnýz ve vitesi deðiþtirdikten
sonra pedaldan ayaðýnýzý yavaþça çekiniz.
Debriyaj problemleriyle kaþýlaþmamak için
sürüþ esnasýnda ayaðýnýzý devamlý debriyaj
pedalý üzerinde tutmayýnýz. Yokuþ yukarý
durmak zorunda kaldýðýnýzda aracý yerinde 
tutmak için debriyajý (gaz ile beraber)
kullanmayýp, el frenini kullanýnýz. 

Tav siye edilen vites de ðiþtir me hýz larý

Þanzý man daki ileri vi tes le rin tümü senk ro -
meç li dir ve vi tes bü yü tüp, kü çült mek ko -
lay dýr. En iyi ya kýt eko no misi ve araç per -
for man sý el de et mek için vi tes de ðiþ tir me -
ler de aþaðý daki yak la þýk hýz li mit le rini kul -
la n ýnýz.

Vi tes b üyüt me

     Vi tes km/ sa at

1’ den 2’ ye 24

2’ den 3’ e 40

3’ den 4’ e 65

4’ den 5’ e 72

Vi tes küçü lt me

     Vi tes km/ sa at

2’ den 1’ e 20

3’ den 2’ ye 30

4’ den 3’ e 40

5’ den 4’ e 50

Er ken vi tes bü yüt me veya geç vi tes kü çült -
me mo to run çek me me si ne ve de bü yük ih -
ti mal le sil ke le me sine ne den ola cak týr. Her
vi tes bü yüt me de mo tor dev rini ge re ðin den
faz la yük selt mek, mo tor da aþýn maya ve
yük sek ya kýt sar fi ya týna yol açar.

M üsade edilen azami hýz lar

Bir otoyola  çýkar ken veya önü nüz deki ya -
vaþ gi den tra fið i geç me niz ge rek tið in de
azami hýz lan maya ih ti yaç du ya bi lir si niz.
Böy le bir du rum da her vi tes için aþaðý da
ve ri len azami hýz la ra uyu nuz.

2E Mo tor

Vites (km/ sa at)

1 45

2 85

3 123

4 166

4A-FE Mo tor

Vites (km/ sa at)

1 52

2 86

3 125

4 169
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Bir alt vitesin müsaade edilebilir aza-
mi hýzýndan daha yüksek bir süratle
seyretmekte iken vites küçültmeyiniz.



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

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

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

El fre ni

Çek mek için : El freni ko lunu yu ka rýya
doð ru çe ki niz.
B ýrak mak için : Ha fifç e yu ka rýya doð ru
çe ki niz ve ko lun ucun daki düð meye ba -
sýp, kolu ta ma men aþaðý ya in di ri niz.

Ara cý nýzý ter ket me den ön ce el fre nini sý -
kýca çe ki niz. El fre ni nin daha iyi tut masý
için, il k ön ce fren pe da lýna ba sý nýz. El fre -
nini çe ker ken ayaðý nýzý pe dal da ba sýlý tu tu -
nuz.
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Kaygan bir zeminde vites küçültürken
dikkatli olunuz. Ani vites küçültme
aracýnýzýn kaymasýna veya savrulma-
sýna neden olabilir.

ÇekmekBýrakma
düðmesi

Býrakma

Harekete geçmeden önce, el freninin
tamamiyle býrakýlmýþ ve el freni uyarý
lambasýnýn sönmüþ olduðundan emin
olunuz.



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

Kýsým 1- 7
Rad yo- teyp ve Klima
sis te mi

· Rad yo- teyp dü ze ni nin ça lýþ-
 masý ile il gili tav si ye ler

· Radyo-teyp genel kumanda-
larý

· Gösterge iþaretleri

· Güvenlik

· Ses ayarlamalarý

· Radyo kumandalarý

· Teyp kumandalarý

· Klima ku man da la rý

· Kalorifer kumandalarý

· Yan hava yön len di ri ci le ri

· Orta hava yön len di ri ci le ri

Radyo-teyp düzeninin
çalýþmasý ile ilgili tavsiyeler

Radyo-teyp düzeninin devreye girebil -
me si için kontak anahtarý “ON” (açýk) ya
da “ACC” (aksesuar) konumunda ol -
malýdýr. Eðer motor çalýþmýyorsa kontak
anahtarý “ACC” konumunda ol ma lý dýr.

Volume (ses ayarý) seviyesi

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

Teyp mekanizmasý

Tornavida ve diðer metal nesneleri teyp
mekanizmasý ve band okuma ka fa sýndan
uzak tutunuz.

Aracýn havalandýrýlmasý

Eðer aracýnýzý uzun süre doðrudan gü neþ
ýþýðý altýnda park etmiþ iseniz, a raç içinin
sýcaklýðý aþýrý yükselebilir. Radyo-teybi
açmadan önce aracý bir mik tar sürüp araç
içinin soðumasýna i zin vermek tavsiye
edilir.

Güç kaynaðý

Bu ekipman 12 Volt doðru akým akü sis -
temi (binek araç) ve negatif þasiye gö re
çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr.

Aracýn yýkanmasý

Bu ekipmaný (hoparlörler ve kasetleri de
dahil) yangýn veya diðer hasarlara yol
açabilecek kýsa devre yaratmamak i çin
sudan veya aþýrý nemden uzak tu tunuz.

Servis

Bu ekipman hassas parçalardan o luþ muþ -
tur. Sökmeye veya ayarlamaya ça lýþ -
mayýnýz. Tamir için en yakýn yetkili ser -
visine baþvurunuz.

Sigorta

Yanmýþ bir sigortayý deðiþtirirken belir ti len
amperajda (5 A) sigorta kul lan dýðýnýzdan
emin olunuz.
Daha yüksek amperajda veya orijinal ol -
mayan sigorta kullanýmý veya si gor ta sýz
bað lantý yapýlmasý yangýna ya da e kip man -
da hasara neden olabilir.
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RADYO

FM Radyo sinyalleri

FM yayýnlarý çok yüksek frekansta (VHF)
yayýnlanýr ve düz bir hat bo yun ca
eðilmeden ýþýnsal olarak yol a lýr. Yüksek
binalar, daðlar veya diðer en geller sinyal
kaybý nedeniyle kýsmi göl ge ler yaratýr ve
FM yayýnýnda hýþýr tý la ra neden olur. En iyi
yayýn düz en gel siz yerlerde alýnýr. Engel-
lerden yan sýyan sinyaller de bazen yayýnda
bo zul malara yol açar.

Sürüþ esnasýnda FM yayýnlarýný a lýr ken,
yayýn yapýlan istasyondan u zak lýða baðlý
olarak FM sinyalleri deðiþe cek tir. Sonuç
olarak iyi, temiz ve net bir FM yayýnýný zayýf
sinyalli yerlerden al mak pratik olarak
zordur.

TEYP

Daima iyi kaliteli, hasarsýz kasetler kul -
lanýnýz. Toplam çalma süresi 90 da ki kadan
uzun olan kasetleri kul lan mak tan kaçýnýnýz.

Hasarlý kasetlerin kullanýlmasý teybin de
arýza yapmasýna neden olabilir. Çal ma
süresi uzun kasetler teyp ban dý nýn ince-
liðinden dolayý tavsiye e dil me mek tedir.

Kaseti teybe sürmeden önce bantýn gevþek 
sarýlý olup olmadýðýný kontrol et mek için bir 
kalem ile kaset gö beði ni döndürmeye
çalýþýnýz.

Bant yüzeyine dokunmamaya dikkat e di -
niz.

Çalmadýðýnýz zaman kaseti teyp i çin den
çýkarýnýz ve kutusuna koyarak toz, man -
yetik nesnelerden (motor, t rans for ma tör,
hoparlörler v.s.) ve direkt gün ýþýðýndan
uzak tutarak bir kutu içinde ve toz almasýný 
engellemek için band yü zeyleri aþaðýya
gelecek þekilde sak la yýnýz.

52

UYARI

Antenin hasarlanmasýný önlemek için
a ra cýnýzý otomatik yýkama makinasýna
sok madan önce antenin tamamen mu- 
ha fazasýna girdiðinden emin olunuz.



Radyo-teyp genel kumandalarý

Kumanda düðmelerinin birçoðu iki fonk-
siyona sahiptir. Bu fonksiyon, düðmeye bir
kez basmanýza ya da basýlý tutmanýza (2
saniyeden uzun) baðlý olarak deðiþir.

1. Gösterge ekraný

2. Kaset çýkarma

3. Kaset giriþi

4. Hýzlý sarma, baþa sarma ya da bandýn
arka yüzünü çalma

5. Düðme panelini çýkarma anahtarý

6. Açma/kapama anahtarý

7. Bas sesler ve balans (sað/sol)

8. Tiz sesler ve ön/arka (FADER)

9. Otomatik istasyon tarama 

10. Dalga bandý (BAND)/Elle arama (MAN)

11. Frekans küçültme (DOWN)

12. Program düðmeleri (1-6)

13. Freknas büyütme (UP)

14. Bas ses yüksekliði (LOUD)

15. Otomatik hafýzaya alma (AST) (Yalnýz
FM ve MW) /FM de otomatik arama için
LOCAL/DISTANT moduna geçiþ

Gösterge iþaretleri

a. Frekans (radyo) ya da güvenlik kodu
girilirken “Kod”

b. á ñ Teyp çalma yönü iþaretleri

c. Program numarasý: 1-6 arasýnda (radyo)

d. Dalga bandý

e. Otomatik aramada (LOC) uzak modu

f. LOUD: Ses þiddeti
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Güvenlik—
-Ayrýlabilir düðme paneli

Ayrýlabilir düðme paneli hýrsýzlýða karþý
önlem olarak, yerinden çýkartýlabilme
özelliðine sahiptir.

Panelin çýkartýlmasý

j Panel çýkartma anahtarýný aþaðýya 
doðru sürünüz.

k  Þimdi paneli çýkartabilirsiniz.

Panelin yerine takýlmasý

j Panelin sol kenarýný yerine yerleþtiriniz.

k Sað tarafýný bastýrarak yerine oturtunuz.
Düðme panelinin yerine kilitlendiðinden
emin olunuz (eðer gerekiyorsa sol tarafý
bastýrýnýz).
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Klik !

UYARI

Arabanýzdan ayrýlýrken paneli her za-
man yanýnýza alýnýz.

Paneli her zaman koruyucu kabýnda
tutunuz.

Radyo kapatýlýp, düðme paneli ye-
rinden çýkartýldýðýnda, alarm olarak
kýrmýzý LED göstergesi yanýp sönmeye 
baþlar. Kontak anahtarý “ACC” veya
“ON konumundayken radyo AÇMA/
KAPAMA (ON/OFF) düðmesini açýk
(ON) konumuna getirerek LED’in
yanýp sönmesini durdurabilirsiniz.



-Güvenlik kodu

Radyonuz dört rakamlý özel bir güvenlik
koduna sahiptir. Radyo yerine takýldýktan
sonra güvenlik kodu aktive edilmeden
býrakýlmýþtýr. Eðer dilerseniz devam eden
bölümlerdeki talimatlara uyarak kendiniz
güvenlik kodunu aktive edebilir veya
devreden çýkartabilirsiniz.

Güvenlik kodu nasýl çalýþýr?

Eðer Güvenlik Kodu aktive edilmiþse ve
elektrik giriþi kesilirse (yani eðer radyo
çalýnýrsa), doðru kod girilmedikçe radyo
çalýþmayacaktýr.

Radyo, doðru Güvenlik Kodu’nu bilmeyen
hiç kimsenin bir iþine yaramaz. 10.000 olasý 
kod vardýr; her yanlýþ kod girildiðinde,
bekleme süresi giderek artar. Bir baþka
kodun girilmesi yalnýzca bu bekleme süresi 
bittiðinde mümkündür.

Radyo pasaportu’na sahip olduðunuzdan
emin olunuz. Bu radyo ile birlikte verilir.
Radyonun Güvenlik Kodu’nu ve kimlik
numarasýný belirtir.

Radyo pasaportu’nu güvenli bir yerde
saklayýnýz: örneðin arabanýzýn belgeleri ile
birlikte; ama asla arabanýzda deðil.

Güvenlik Kodu uyarý etiketini (radyo ile bir- 
likte verilir) arabanýzýn camýna yapýþtýrýnýz.

-Güvenlik kodu ile ilgili uyarýlar

Güvenlik kodunun aktif olup olmadýðýný
kontrol etmek...

Eðer Güvenlik Kodu aktif ise, radyoyu her
açtýðýnýzda gösterge ekranýnda kýsa bir süre 
“    ” iþareti görülür.

Güvenlik kodunun aktive edilmesi...

UP düðmesini basýlý tutarak radyoyu açýnýz
ve bir bip sinyali duyuncaya deðin UP
düðmesini basýlý tutunuz. Güvenlik Kodu
artýk aktif durumdadýr.

Eðer elektrik kesilirse....

Eðer Güvenlik Kodu aktive edilmiþ ve
elektrik akýmý kesilmiþse, radyonun sesi
susar ve gösterge ekranýnda “          ”  iþare- 
ti görülür. Radyonun çalýþmasý için doðru
kodun girilmesi zorunludur.
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Eðer doðru kod girilmiþse...

Radyo bir bip sinyali verir ve normal olarak
çalýþýr.

Eðer yanlýþ kod girilmiþse...

Radyo bir hata sinyali verir. Gösterge
ekranýnda “     ” görülür. Þimdi bir baþka
kod girmek için 1 dakika beklemek
zorundasýnýz. Bu bekleme süresi sýrasýnda
radyo tüm kodlarý ve hatta doðru kodu bile
reddeder. Bu bekleme süresi sýrasýnda
radyoyu kapatmayýn. Radyoyu tekrar açtýðý- 
nýzda bu bekleme süresi yeni baþtan baþ-
lar.

Bekleme süresi bittikten sonra, gösterge
ekranýnda “    ” görülür.

Doðru kodu yukarýda “Kodun Girilmesi”
baþlýðý altýnda belirtilen þekilde giriniz.

Her yanlýþ kod girildiðinde bekleme süresi
ikiye katlanýr (1 dakika, 2 dakika, 4 dakika,
8 dakika ...)
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R6

Güvenlik kod giriþi örneði...

Kodun girilmesi                                                      Gösterge ekraný
                                                                   (örnek kod             ise)

1. Radyoyu açýnýz

2. Program kumanda düðmesi 1’e basýnýz.
3. Ekranda Güvenlik Kodu’nun ilk rakamý görülünceye

deðin UP ya da DOWN düðmesine basýnýz.
4. Program kumanda düðmesi 1’e tekrar basýnýz.

  _ _ _

5. Ekranda Güvenlik Kodu’nun ikinci rakamý görülün-
 _ _

ceye deðin UP ya da DOWN düðmesine basýnýz.

6. Program kumanda düðmesi 1’e tekrar basýnýz. _   

7. Ekranda Güvenlik Kodu’nun üçüncü rakamý görülün-
ceye deðin UP ya da DOWN düðmesine basýnýz.

8. Program kumanda düðmesi 1’e tekrar basýnýz.

9. Ekranda Güvenlik Kodu’nun dördüncü rakamý görü-
lünceye deðin UP ya da DOWN düðmesine basýnýz.

10. Program kumanda düðmesi 1’e bir kez daha basýnýz.



Güvenlik kodunu devreden çýkartmak
istediðinizde...

1. Radyoyu kapatýnýz.

2. UP düðmesini basýlý tutarken, radyoyu
tekrar açýnýz ve gösterge ekranýnda
“    ” iþareti görülünceye deðin UP
düðmesini basýlý tutunuz.

3. Yukarýda “Kodun Girilmesi” bölümünde 
belirtilen þekilde kodu giriniz. Güvenlik
kodunun devreden çýktýðýný gösteren iki bip 
sinyali duyacaksýnýz. Eðer yanlýþ bir kod
girilirse, yukarýdaki iþlemleri yeniden
yapmak zorundasýnýz.

Tamir durumunda

Eðer radyonuzun servis þirketiniz tarafýn-
dan tamir edilmesi gerekiyorsa, lütfen
aþaðýdaki iþlemlerden birini uygulayýnýz:

Ya Güvenlik Kodu’nu devreden çýkarýnýz
(yukarýdaki gibi)

Ya da Güvenlik Kodu’nu bir etikete yazýp,
bunu radyonun üzerine yapýþtýrýnýz. Ta-
mirden sonra etiketi radyonun üzerinden
sökünüz.
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Güvenlik Kodunu kaybettiðiniz tak-
tirde, radyonun sahibi olduðunuzu
belgelemek koþuluyla, ücret karþýlý-
ðýnda kodunuzu öðrenmek üzere
Toyota bayisine baþvurabilirsiniz.



Ses ayarlamalarý

Açma-Kapama (On-Off): Radyoyu açmak
için Power düðmesine basýnýz.

Ses ayarý (Volume): Ses yüksekliðini ayar-
lamak için + veya - düðmelerine basýnýz.

BASS (pes sesler): BAS/BAL düðmesine
basýnýz. Ekranda           ve bas ses þiddetini
gösteren rakam belirecektir. Bu durumda
+ veya - düðmelerine basarak bas seslerin
þiddetini -4 veya +4 þiddetinde arttýrýp
azaltabilirsiniz.

TREBLE (tiz sesler): TRE/FAD düðmesine
basýnýz. Ekranda          ve tiz seslerin þidde-
tini gösteren rakam belirecektir. Bu durum- 
da + veya - düðmelerine basarak tiz
seslerin þiddetini -4 veya +4 þiddetinde
arttýrýp azaltabilirsiniz.

BALANS (sol/sað): BAS/BAL düðmesine 2
saniye süreyle “beep” sesi duyuncaya
kadar basýnýz. Ekranda    ve sað/sol
hoparlördeki ses þiddetini gösteren rakam-
lar belirecektir. Bu durumda + veya - düð-
melerine basarak sað/sol hoparlörden
gelen seslerin þiddetini sol 9-0, orta 9-9
veya sað 0-9 þeklinde ayarlayabilirsiniz.

FADER (ön/arka): TRE/FAD düðmesine 2
saniye süreyle “beep” sesini duyuncaya
kadar basýnýz. Ekranda     ve ön/arka
hoparlörden gelen seslerin þiddetini gös-
teren rakamlar belirecektir. Bu durumda + 
veya - düðmelerine basarak arka 9-0, orta
9-9 veya ön 0-9 þeklinde ayarlayabilirsiniz.

LOUDNESS (Bas ve tiz sesleri artýrma
için):

Açýk (On): LOUD düðmesine basýnýz.
Ekranýn sað alt köþesinde LOUD yazýsý
belirir.

Kapalý (Off): LOUD düðmesine tekrar
basýnýz. LOUD yazýsý silinecektir.
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Radyo kumandalarý—
-Radyo kumandalarý

Dalga bandý...

Ýstediðiniz dalga bandýný seçmek için
BAND düðmesine bir kez basýnýz. Gösterge
ekranýnda da þunlar görülecektir.

FM1, FM2, FM3

MW1, MW2

LW

FM1, FM2, FM3 ayný frekanslarý kapsamak-
tadýr. Ayný þey MW1 ve MW2 için de
geçerlidir. Bu fazla bandlar kaydedilebilen
istesyon sayýsý seçeneðini artýrmaktadýr.

Bir istasyona ayarlama...

Aþaðýdaki yöntemlerden herhangi birini
kullanarak bir radyo istasyonu bulabilirsi-
niz: Otomatik arama; Elle arama; Kayde-
dilmiþ bir istasyonu çaðýrma; Otomatik
Hafýzaya Alma (yalnýzca FM ve MW’de).
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-Arama ve elle ayarlama

Aramalý ayarlama...

Bir istasyonu hýzlý aramak için otomatik
aramayý kullanýnýz.

1. UP düðmesi ya da DOWN düðmesine
bir kez basýnýz.

UP=yüksek frekans; DOWN=düþük fre-
kans

Kýsa bir süre sonra bir istasyona ulaþýrsýnýz.

2. Bir baþka istasyon aramak için, ayný
düðmeye tekrar basýnýz.

Eðer tüm band arandýktan sonra herhangi
bir istasyon bulunamýyorsa, radyo daha
zayýf istasyonlarý arar.

LOCAL/DISTANT

LOCAL yada DISTANT modunu seçerek,
FM’de otomatik aramayý etkileyebilirsiniz.

LOCAL: Güçlü istasyonlarý hýzlý aramak için 
(radyo önce güçlü istasyonlarý sonra zayýf
istasyonlarý arar.) Gösterge ekranýnda LOC
belirir.

DISTANT: Zayýf sinyalli bölgelerde daha
hýzlý bir arama yapmak için (radyo, alý-
nabilen tüm istasyonlarý arar). Gösterge
ekranýnda belirli bir iþaret yoktur.

l Lokal ve uzak modu arasýnda geçiþ yap-
mak için AST/LOC düðmesine en az 2
saniye süreyle basýnýz. Radyo bir bip sin- 
yali verecektir.
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Elle ayarlama...

Ýstediðiniz istasyonun frekansýný biliyorsa-
nýz elle arama modunu kullanýnýz.

Otomatik aramadan elle aramaya geçiþ...

1. BND/MAN düðmesine en az 2 saniye
süreyle basýnýz. Radyo bir bip sinyali
verecektir.

2. UP ve DOWN düðmeleri ile istediðiniz
frekansý ayarlayýnýz.

UP=yüksek frekanslar; DOWN=düþük
frekanslar

l Düðmeyi basýlý tutmak frekansý hýzla
deðiþtirir.

l Düðmeye bir kez basmak frekansý 0.05
frekans deðiþtirir.

Otomatik aramaya geri dönüþ...

1. MAN düðmesine en az 2 saniye süreyle
basýnýz. Radyo bir bip sinyali verecektir.

NOT: DOWN/UP düðmeleri 1 dakikadan
fazla süre kullanýlmazsa radyo otomatik
arama moduna döner.
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-Kaydedilmiþ kumandalar

Bu radyo, program kumandalarý sayesinde
36 istasyonu hafýzaya kaydetme özelliðine
sahiptir:

6 x FM1
Ayrý ayrý kaydedilmiþ FM istasyon-
larý

6 x FM2
Ayrý ayrý kaydedilmiþ FM istasyon- 

larý

6 x FM3
Otomatik olarak ya da ayrý ayrý
kaydedilmiþ FM istasyonlarý

6 x MW1
Ayrý ayrý kaydedilmiþ MW istasyon-
larý

6 x MW2
Otomatik olarak ya da ayrý ayrý
kaydedilmiþ MW istasyonlarý

6 x LW
Ayrý ayrý kaydedilmiþ LW istasyon-
larý

Bir istasyonu hafýzaya alma...

1. BAND düðmesine basarak istediðiniz
dalga bandýný seçiniz.

2. DOWN ve UP düðmeleri ile istediðiniz
istasyonu ayarlayýnýz.

3. Ýstediðiniz program kumanda düðmesi-
ne (1-6) en az 2 saniye süreyle basýnýz.
Radyo bir bip sinyali verecektir.

Gösterge ekranýnda þunlar görülür: dalga
bandý, frekans ve istasyonun hafýzaya
alýnmýþ olduðu program numarasý.

Bir istasyonu çaðýrma...

1. BAND düðmesine basarak istediðiniz
dalga bandýný seçiniz.

2. Ýstediðiniz program  kumanda düðme-
sine basýnýz.

Hafýzaya alýnmýþ istasyonlarý tarama...

Hafýzaya alýnmýþ istasyonlarý dinlemek için
SCAN düðmesine basýnýz.

Ýstasyonlarý sýrasý ile 10 sn. süreyle
dinleyebilirsiniz.

Tarama iþlemini durdurmak için SCAN
düðmesine tekrar basýnýz.
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SCAN BND/MA DOWN UP



-Otomatik kaydetme (yalnýzca FM ve 
MW’de)

Yalnýzca bir düðmeye basarak 6 FM
istasyonunu (FM3 bandýnda) ya da 6 MW
istasyonunu (MW2 bandýnda) otomatik
olarak hafýzaya alabilirsiniz.

En güçlü istasyonlarý bulmak için Otomatik
Kaydetmeyi kullanýnýz: örneðin yolculuk
yaparken.

Otomatik Kaydetmeyi kullandýðýnýzda, yeni 
istasyonlar FM3 bandýnda (FM için) ya da
MW2 bandýnda (MW için) daha önce
hafýzaya alýnmýþ olan istasyonlarýn yerini
alýr.

Otomatik olarak kaydedilmiþ istas-
yonlar...

1. FM bandýný (FM1, FM2 veya FM3) ya da
MW bandýný (MW1 veya MW2) seçmek
için BAND düðmesine basýnýz.

2. AST/LOC düðmesine bir kez basýnýz.
Radyo bir bip sinyali verir ve ses kapanýr.
Arama süresince ses kapalý kalýr.

Gösterge ekranýnda “         ” iþareti belirir ve 
arama süresince ses kapalý kalýr.

Radyo o andaki frekanstan itibaren ara-
maya baþlar.

Radyo FM3 ya da MW2 bandýnda 6 istasyon 
kaydeder.

Arama bittiðinde bir bip sinyali duyarsýnýz.
Daha sonra program 1’de Otomatik Kay-
dedilmiþ istasyonu duyarsýnýz.

Otomatik olarak kaydedilmiþ istasyonlarý 
seçmek

1. FM3 ya da MW2’yi seçiniz (eðer
seçilmemiþse).

2. Program kumanda düðmelerini (1-6)
kullanýnýz.
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BND/MA AST/LOC

· Bazen 6 istasyon bulmak mümkün
olmayabilir. Bu durumda, geri kalan 
programlarda (örneðin 5 ve 6) “000" 
görülecektir.

· Otomatik kaydetme LW’de mümkün
deðildir. Bu durumda radyo bir hata 
sinyali verir.



Teyp kumandalarý

l Yalnýzca kaliteli kasetler kullanýnýz
(C-90’dan büyük olmasýn).

l Bandýn hasar görmesi olasýlýðýna karþý,
kullandýktan sonra kaseti çýkarýnýz.

l Kasetleri tozdan ve kirden korumak ve
bandýn boþa sarmasýný önlemek için,
kasetleri kullandýktan hemen sonra
kutularýna koyunuz.

l Kasetleri asla ýsýya ya da direkt güneþ
ýþýðýna maruz býrakmayýnýz.

Kaset çalma...

l Kasedi, açýk kenarý saða gelecek þekilde 
kaset giriþine yerleþtiriniz.

Radyonun sesi kapanýr ve kaset çalmaya
baþlar. Gösterge ekranýnda,              á ya da
           ñ çalma yönünü gösteren bir ok iþa-
reti belirir.

Otomatik olarak arka yüzünü çalma...

Bandýn sonuna geldiðinde, otomatik olarak 
kasedin arka yüzü çalmaya baþlar. Gös-
terge ekranýndaki çalma yönü iþareti de-
ðiþir.

Kaseti çýkarma...

l

Böylece kaset çýkacak ve radyo yayýný
devreye girecektir.

Kasedin arka yüzünü çalma...

l Bandýn sonuna gelmeden önce çalma
yönünü deðiþtirmek istiyorsanýz

sýnýz.
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Bu durumda gösterge ekranýndaki çal-
ma yönü iþareti deðiþecektir.

ve düðmelerine ayný anda ba-

düðmesini içeri doðru bastýrýnýz.



Hýzlý sarma...

Hýzlý sarma yönü, gösterge ekranýnda
görülen çalma yönüne göre deðiþir:

Hýzlý ileri sarma ya da baþa sarma
sýrasýnda, radyonun sesini duyarsýnýz. Eðer
bandýn sonuna kadar hýzlý sarmaya devam
ederseniz, kaset otomatik olarak yeniden
çalmaya baþlar.

Hýzlý sarmayý durdurma...

l Bandýn sonuna gelmeden önce hýzlý
sarmayý durdurmak için, basýlmamýþ
olan düðmeye hafifçe basýnýz.
(

Bakým...

Kaset çalarýn uzun süreli kullanýmý sonucu
çalma kafasýnda kirlenme meydana
gelebilir. Bu tiz seslerin çýkýþýný azaltabilir.
Aþýrý kirlenme durumunda, kanallarýn bi-
rinin ya da her ikisinin de ses üretimi
tümden durabilir.

l Bu sorun düzenli aralýklarla bir te-
mizleme kasedi takýp (ayda bir ya da iki
kez), bunu normal bir kaset gibi sonuna
kadar çalýþtýrarak çözümlenebilir.
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Gösterge ek-
raný çalma
sýrasýnda

       ñ

       ñ

       á

       á

Hareket

Hýzlý ileri sarma

Hýzlý baþa sarma

Hýzlý baþa sarma

Hýzlý ileri sarma

Basýlacak
düðme çalmaya baþlar.

) Kaset yenidenya da



Klima kumandalarý
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Tabana ve ön cama

Hava akýþ kumanda kolu
Klima açma/kapama düðmesi

Kapalý

Fan hýz kumanda kolu
Kapalý

1. kademe orta hýz

Düþük hýz

Açýk

Yüze Ön cama
Ýç sirkülasyon Dýþ hava

Sýcaklýk kumanda
kolu

Yüksek

Tabana

 Çift yöne
(Yüze ve tabana)

2. kademe orta hýz

Yüksek

Düþük

Hava giriþ kumanda kolu



(a) Ku man da lar ve gö rev leri

Sý cak lýk ku man da kolu, i çe riye ve ri len ha -
va nýn sý cak lýðý ný ayar la mak için kul la ný lýr.

Sý cak lýðý ar ttýr mak için kolu “HIG H” (yük -
sek), da ha düþük sý cak lýk için ise “LOW”
(düþük) ko nu muna doð ru iti niz.

Hava gi riþ ku man da kolu, k li maya gi re cek
ha va nýn dýþa rý dan alýn ma sýný ya da sir küle
edil miþ ha va nýn tek rar kul la nýl ma sýný seç -
mek te kul la ný lýr.

Kol “DIÞ HA VA” ko nu mun da iken, sis tem
taze dýþ ha va yý ka bine ve rir. Sir küle edil miþ 
ha vayý tek rar kul lan mak için kolu “ÝÇ SÝR -
KÜ LAS YON” ko nu muna ge ti ri niz.

Hava akýþ ku man da kolu, ha va nýn ka bine
ve ri le ceði çý kýþ la rý be lir le mek için kul la ný lýr.

De tay lý bil gi için “( f) Hava akýþ se çi mi” kýs -
mý na ba ký nýz.

Fan hýz ku man da kolu, fa nýn açý lýp ka pan -
masý ve fan hý zý nýn se çil mesi için kul la ný lýr.
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Tabana/
Ön cama

Ön cama

Kumanda kolunun konumuna
göre hava akýþ

Kumanda kolunun konumuna
göre hava akýþ

Yüze

Çift yöne
(yüze ve tabana)

Tabana



Fan hýz ku man da ko lunu daha yük sek hýza
doð ru kay dýr dýk ça daha faz la hava üf le ne -
cek tir. Kolu “OF F” ko nu muna ge ti rir se -
niz fan dev re dýþý ka lýr.

Klima açma/kapama düðmesi klimayý dev -
reye sokup çýkarmakta kullanýlýr. Düð meye
bastýðýnýzda klima devreye gi rer, tekrar
düðmeye basýldýðýnda da dev reden çýkar.

Eðer klima düð mesi üze rin deki lam ba ya -
nýp sön meye baþ lar sa, en kýsa sü rede yet -
kili bir To y o ta bayisine gi di niz. K li ma nýn
komp re sö rün de bir prob lem çýk mýþ ya da
tah rik ka yýþý sý yýr mýþ ola bi lir. Eðer komp re -
sö rü nüz arý za lan mýþ sa, tah rik ka yýþý nýn za -
rar gör me me si için klima oto ma tik ola rak
dev re dýþý ka la cak týr.

(b) Isýt ma

1. Sý cak lýk ku man da ko lunu “LOW” dýþýn -
da her han gi bir ko numa ge ti ri niz.

Eðer nemi yok ede rek ýsýt ma is te ni yor sa,
kolu “HIG H” ile or ta ko num ara sýn da bir
yere ge ti ri niz.

Eðer hava akýþ ku man da kolu “ÇÝFT YÖN”
ko nu mun da iken yü zü nüze ge len ha va nýn
daha se rin ol ma sýný is ti yor sa nýz, sý cak lýk
ku man da ko lunu or ta ko num ci va rýna ge ti -
ri niz.

2. Hava gi riþ ku man da ko lunu “DI• HA VA” 
ko nu muna ge ti ri niz.

Eðer ýsý týl mýþ ha va nýn ça buk sir kü las yonu
is te ni yor sa, kolu “KA RIÞIM” ya da “ÝÇ SÝR -
KÜ LAS YON” ko nu muna ge ti ri niz.

Nor mal kul la ným da ko lu “DIÞ HA VA” ko nu -
mun da tut mak en iyi si dir. Ak si tak tir -
de cam lar daha ça buk buðu la na cak týr.

3. Hava akýþ ku man da ko lunu “TA BAN”
ko nu muna ge ti ri niz.

Eðer çift yön lü akýþ ta yüze daha se rin bir
hava gel me si is te ni yor sa, kolu “ÇÝFT YÖN”
ko nu muna ge ti ri niz.

Ön cam ça buk buðu la ný yor sa kolu “TA -
BAN /ÖN CAM” ko nu mu na ge ti ri niz.

Hava akýþ ku man dasý ile il gili daha de tay lý
bil gi için “( f) Hava akýþ se çi mi” kýs mýna ba -
ký nýz.

4. Fan hýz ku man da ko lunu “OF F” dýþýn -
da her han gi bir ko numa ge ti ri niz.

5. Klima aç ma ka pama düð me sini “Ka pa -
lý” ko nu mun da tu tu nuz. Eðer nemi yok
ede rek ýsýt ma is te ni yor sa düð meyi içeri ba -
sý nýz.

(c) Soðut ma

1. Sý cak lýk ku man da ko lunu “LOW” ile or -
ta ara sýn da her han gi bir ko numa ge ti ri niz.

Eðer hava akýþ ku man da kolu “ÇÝFT YÖN”
ko nu mun da iken ayak la rý nýza ge len ha va -
nýn daha ýlýk ol ma sýný is ti yor sa nýz, sý cak lýk
ku man da ko lunu or ta ko num ci va rýna ge ti -
ri niz.

2. Hava gi riþ ku man da ko lunu “DIÞ HA VA” 
ko nu muna ge ti ri niz.

Eðer soðu tul muþ ha va nýn ça buk sir kü las -
yonu is te ni yor sa, ko lu “KA RIÞIM” ya da “ÝÇ
SÝR KÜ LAS YON” ko nu muna ge ti ri niz.

Nor mal kul la ným da kolu “DIÞ HA VA” ko nu -
mun da tut mak en iyi si dir.

3. Hava akýþ ku man da ko lunu “YÜZ” ko -
nu muna ge ti ri niz.

Eðer çift yön lü akýþ ta ayak la rý nýza daha ýlýk
bir ha va gel mesi is te ni yor sa, kolu “ÇÝFT
YÖN” ko nu muna ge ti ri niz.

Hava akýþ ku man dasý ile il gili daha de tay lý
bil gi için “( f) Hava akýþ se çi mi” kýs mýna ba -
ký nýz.

4. Fan hýz kont rol ko lunu “OF F” dýþýn -
da her han gi bir ko numa ge ti ri niz.
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5. Klima aç ma ka pama düð me sine ba sa -
rak “Açýk” ko nu muna ge ti ri niz.

(d) Ha va lan dýr ma

1. Sý cak lýk ku man da ko lu nu “LOW” ko nu -
muna ge ti ri niz.

2. Hava gi riþ ku man da ko lunu “DIÞ HA VA” 
ko nu muna ge ti ri niz.

3. Hava akýþ ku man da ko lunu “YÜZ” ko -
nu muna ge ti ri niz.

Hava akýþ ku man dasý ile il gili daha de tay lý
bil gi için “( f) Hava akýþ se çi mi” kýs mýna ba -
ký nýz.

4. Fan hýz ku man da ko lu nu “OF F” dýþýn -
da her han gi bir ko numa ge ti ri niz.

5. Klima aç ma ka pama düð me sini “Ka pa -
lý” ko nu mun da tu tu nuz.

e) Ön cam daki buðu ve buz lan ma nýn çö -
zül mesi

Ön ca mýn iç  yü zün de oluþan buðu nun
çö zül mesi için ;

1. Sý cak lýk ku man da ko lunu her han gi bir
ko numa ge ti ri niz.

2. Hava gi riþ ku man da ko lunu “DIÞ HA VA” 
ko nu muna ge ti ri niz.

3. Hava akýþ ku man da ko lunu “ÖN  CAM”
ko nu muna ge ti ri niz. Hava akýþ kumandasý
ile il gili daha de tay lý bil gi için “( f) Ha va akýþ 
se çi mi” kýs mýna ba ký nýz.

4. Fan hýz ku man da ko lunu “OF F” dýþýn -
da her han gi bir ko numa ge ti ri niz.

5. Klima aç ma ka pama düð me sine ba sa -
rak “A çýk” ko nu muna ge ti ri niz.

Ön ca mýn dýþ yü zün de oluþan buz lan -
ma ve buðu nun çö zül me si için ;

1. Sý cak lýk ku man da ko lunu “HIG H” ko nu -
muna ge ti ri niz.

2. Hava gi riþ ku man da ko lunu “DIÞ HA VA” 
ko nu muna ge ti ri niz.

3. Hava akýþ ku man da ko lunu “ÖN CAM”
ko nu muna ge ti ri niz. Hava akýþ ku man dasý
ile il gili daha de tay lý bil gi için “( f) Ha va akýþ 
se çi mi” kýs mýna ba ký nýz.

4. Fan hýz ku man da ko lunu “HI” ko nu -
muna ge ti ri niz.

5. Klima aç ma ka pama düð me sini “Ka pa -
lý” ko nu mun da tu tu nuz.

(f) Hava akýþ se çimi

“YÜZ” ko nu mu— Bu ko num da hava akýþý
yüz se vi ye si ne doð ru ola cak týr.

“ÇÝFT YÖN” ko nu mu— Bu ko num da hava
akýþý yüz ve ta ban se vi ye le rine doð ru ola -
cak týr. Ha va lan dýr ma ha riç diðer du rum lar -
da ta ban se vi ye sine üf le nen hava yüz se vi -
ye sine üf le nen den bi raz da ha ýlýk ola cak týr.

“TA BAN” ko nu mu— Bu ko num da hava
daha çok ta ban se vi ye sine doð ru ol mak
üzere hem ta ban hem de yüz se vi ye -
sine doð ru üf le ne cek tir.

“TA BAN /ÖN CAM” ko nu mu— Bu ko num da 
hava daha çok ön ve yan cam lara doð ru ol -
mak la be ra ber ay rýca yüz ve ta bana doð ru
da yön len di ri lir.

“ÖN CAM” ko nu mu— Bu ko num da hava
ön ve yan cam la ra ve de yüze doð ru üf le -
nir.

“ÖN CAM” ko nu munu aþýrý nem li ha va lar -
da ka bini soðu tur ken kul lan ma yý nýz. Ön
cam ve dýþ hava ara sýn daki sý cak lýk far ký
ne de niy le ca mý nýz buðu la nýp gö rüþü -
nüz en gel le ne bi lir.
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(g) Ça lýþtýr ma sýra sýn da dik kat edi le cek
nok ta lar

l Ön ca mýn önün deki hava gi riþ le ri nin
yap rak veya ben ze ri mad de ler le tý kan -
ma mýþ ol ma sýna dik kat edi niz.

l Eðer hava akýþý ye ter siz se ön göðüs pa -
ne lin deki hava yön len di ri ci le ri ni kont rol
edi niz. ( "Ha va lan dýr ma ku man da la rý"
kýs mýn dan son ra ki “Yan hava yön len di ri -
ci le ri” kýs mýna ba ký nýz.)

l Gü neþ al týn da park et tik ten son ra ka bi -
nin soðu tul ma sý ný ko lay laþ týr mak için,
ilk bir kaç da kika ara cý nýzý cam lar açýk
kul la ný nýz.

l Toz lu bir yol da araç kul la nýr ken tüm
cam larý ka pa tý nýz. Eðer ara cý ný zýn çý kar -
dýðý toz cam lar ka pa lýy ken bile içe riye
gi ri yor sa, hava gi riþ ku man da ko lunun
“DIÞ HA VA” ko nu muna ge ti rilip fan hýz
ku man da ko lunun “OF F” dýþýn da her -
han gi bir ko numa kay dý rýl ma sý tav siye
edi lir.

l Eðer toz lu bir yol da baþ ka bir aracý iz li -
yor sa nýz ya da rüz gar lý ve toz lu bir ha -
vada se ya hat edi yor sa nýz, hava gi riþ ku -
man da ko lunu ge çici ola rak “ÝÇ SÝR KÜ -
LAS YON” ko nu muna ge tir me niz tav si ye
edi lir. Bu hava gi riþ le rini ka pa týp, dýþ ha -
va nýn ve to zun araç içi ne gir me sini ön le -
ye cek tir.

70

Uzun süre kullanýlmadýðý takdirde
klima kompresörü içerisindeki yað
süzülür, ilk çalýþtýrmada kompresörün 
yaðsýz çalýþmasýna ve hasar görme-
sine neden olabilir.

Uzun süre aracýnýzý ve/veya klimayý
kullanmayacaksanýz ayda bir kez
aþaðýdaki prosedürü uygulayýnýz.

1.

2.

3.

4.

Klima ve kalorifer anahtarý kapalý
konumda iken motoru çalýþtýrýp ýsý-
týnýz.

Mo tor devri rölanti devrine düþtük- 
ten sonra klima açma/kapama
anahtarýný “Açýk” konumuna, fan
hýz kumanda kolunu “Yüksek hýz”
konumuna getiriniz.  

Bu konumda 30 saniye süreyle kli-
mayý çalýþtýrarak sistemin yaðlanma- 
sýný saðlayýnýz.

Klimayý kapatýp motoru stop ediniz.

UYARI:

Mo tor devri 1000 d/dak üzerinde ise
klimayý çalýþtýrmayýnýz.



Kalorifer kumandalarý
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Tabana ve ön cama

Hava akýþ kumanda kolu

Fan hýz kumanda kolu

Kalorifer kapalý

1. kademe orta hýz

Düþük hýz

Yüze

Ön camaÝç sirkülasyon Dýþ hava

Sýcaklýk kumanda kolu

Tam ýsýtma

TabanaÇift yöne
(Yüze ve tabana)

2. kademe orta hýz

Yüksek

Hava giriþ kumanda kolu

Kapalý



(a) Ku man da lar ve gö rev leri

Sý cak lýk ku man da kolu, ka lo ri feri açýp ka -
pa mak ve ýsý tý lan ha va nýn sý cak lýðýný ayar la -
mak için kul la ný lýr.

Sý cak lýðý ar týr mak için kolu “TAM ISIT MA”
ko nu mu na doð ru iti niz. Kolu “KA LO R•FER
KA PA LI” ko nu muna ge tir diði niz de ka lo ri fer 
ka pa na cak týr.

Hava gi riþ ku man da kolu, ka lo ri fere gi re -
cek ha va nýn dýþa rý dan alýn ma sýný ya da sir -
küle edil miþ ha va nýn tek rar kul la nýl ma -
sýný seç mek te kul la ný lýr.

Kol “DIÞ HA VA” ko nu mun da iken, sis tem
taze dýþ ha va yý ka bine ve rir. Sir küle edil miþ 
ha vayý tek rar kul lan mak için kolu “ÝÇ SÝR -
KÜ LASYON” ko nu muna ge ti ri niz. “KA -
RIÞIM” ko nu mun da iç ve dýþ hava ka rýþ tý rý -
la rak ve ri lir.

Hava akýþ ku man da kolu, ha va nýn ka bine
ve ri le ceði çý kýþ la rý be lir le mek için kul la ný lýr.

De tay lý bil gi için “( e) Hava akýþ se çi mi” kýs -
mý na ba ký nýz.

Fan hýz ku man da kolu, fa nýn açý lýp ka pan -
masý ve fan hý zý nýn se çil mesi için kul la ný lýr.
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Tabana/
Ön cama

Ön cama

Kumanda kolunun konumuna
göre hava akýþ

Kumanda kolunun konumuna
göre hava akýþ

Yüze

Çift yöne
(yüze ve tabana)

Tabana



Fan hýz ku man da ko lunu daha yük sek hýza
doð ru kay dýr dýk ça daha faz la hava üf le ne -
cek tir. Kolu “OF F” ko nu muna ge ti rir se -
niz fan dev re dýþý ka lýr.

(b) Isýt ma

1. Sý cak lýk ku man da ko lunu “KA LOR• FER
KA PA LI” dýþýn da her han gi bir ko numa ge ti -
ri niz.

Eðer hava akýþ kont rol kolu “ÇÝFT YÖN” ko -
nu mun da iken yü zü nüze ge len ha va nýn
daha se rin ol ma sýný is ti yor sa nýz, sý cak lýk
ku man da ko lunu or ta ko num ci va rýna ge ti -
ri niz.

2. Hava gi riþ ku man da ko lunu “DIÞ HA VA” 
ko nu muna ge ti ri niz.

Eðer ýsý týl mýþ ha va nýn ça buk sir kü las yonu
is te ni yor sa, kolu “KA RIÞIM” ya da “ÝÇ SÝR -
KÜ LAS YON” ko nu muna ge ti ri niz.

Nor mal kul la ným da kolu “DIÞ HA VA” ko nu -
mun da tut mak en iyi si dir. Ak si tak tir de
cam lar daha ça buk buðu la na cak týr.

3. Hava akýþ ku man da ko lunu “TA BAN”
ko nu muna ge ti ri niz.

Eðer çift yön lü akýþ ta yüze daha se rin bir
hava gel me si is te ni yor sa, kolu “ÇÝFT YÖN”
ko nu muna ge ti ri niz.

Ön cam ça buk buðu la ný yor sa kolu “TA -
BAN /ÖN CAM” ko nu mu na ge ti ri niz.

Hava akýþ ku man dasý ile il gili daha de tay lý
bil gi için “(e) Hava akýþ se çi mi” kýs -
mýna ba ký nýz.

4. Fan hýz ku man da ko lunu “OF F” dýþýn -
da her han gi bir ko numa ge ti ri niz.

(c) Ha va lan dýr ma

1. Sý cak lýk ku man da ko lunu “KA LO RÝ FER
KA PA LI” ko nu mu na ge ti ri niz.

2. Hava gi riþ ku man da ko lunu “DIÞ HA VA” 
ko nu muna ge ti ri niz.

3. Hava akýþ ku man da ko lunu “YÜZ” ko -
nu muna ge ti ri niz. Hava akýþ ku man dasý ile
il gili daha de tay lý bil gi için “(e) Ha va akýþ
se çi mi” kýs mýna ba ký nýz.

4. Fan hýz ku man da ko lunu “OF F” dýþýn -
da her han gi bir ko numa ge ti ri niz.

(d) Ön cam daki buðu ve buz lan ma nýn
çö zül mesi

Ön ca mýn iç  yü zün de oluþan buðu nun
çö zül mesi için ;

1. Sý cak lýk ku man da ko lunu “TAM ISIT MA” 
ko nu muna ge ti ri niz.

2. Hava gi riþ ku man da ko lunu “DIÞ HA VA” 
ko nu muna ge ti ri niz.

3. Hava akýþ ku man da ko lunu “ÖN CAM”
ko nu muna ge ti ri niz. Hava akýþ ku man dasý
ile il gili daha de tay lý bil gi için “(e) Ha va
akýþ se çimi” kýs mýna ba ký nýz.

4. Fan hýz ku man da ko lunu “HI” ko nu -
muna ge ti ri niz.

(e) Hava akýþ se çimi

“YÜZ” ko nu mu— Bu ko num da hava akýþý
yüz se vi ye si ne doð ru ola cak týr.

“ÇÝFT YÖN” ko nu mu— Bu ko num da hava
akýþý yüz ve ta ban se vi ye le rine doð ru ola -
cak týr. Ha va lan dýr ma ha riç diðer du rum lar -
da ta ban se vi ye sine üf le nen hava yüz se vi -
ye sine üf le nen den bi raz da ha ýlýk ola cak týr.

“TA BAN” ko nu mu— Bu ko num da hava
daha çok ta ban se vi ye sine doð ru ol mak
üzere hem ta ban, hem de yüz se vi ye sine
doð ru üf le ne cek tir.

“TA BAN /ÖN CAM” ko nu mu— Bu ko num da 
hava daha çok ön ve yan cam lara doð ru ol -
mak la be ra ber ay rýca yüz ve ta bana doð ru
da yön len di ri lir.
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“ÖN CAM” ko nu mu— Bu ko num da hava
ön ve yan cam la ra ve de yüze doð ru üf le -
nir.

(f) Ça lýþ týr ma sý ra sýn da dik kat edi le cek
nok ta lar

l Ön ca mýn önün deki hava gi riþ le ri nin
yap rak veya ben ze ri mad de ler le tý kan -
ma mýþ ol ma sýna dik kat edi niz.

l Eðer hava akýþý ye ter siz se ön göðüs pa -
ne lin deki hava yön len di ri ci le ri ne ku -
man da edi niz. ( "Ha va lan dýr ma ku man -
da la rý" kýs mýn dan son ra ki “Yan hava
yön len di ri ci le ri” kýs mýna ba ký nýz.)

l Toz lu bir yol da araç kul la nýr ken tüm
cam larý ka pa tý nýz. Eðer ara cý ný zýn çý kar -
dýðý toz cam lar ka pa lýy ken bile içe riye
gi ri yor sa hava gi riþ ku man da ko lunun
“DIÞ HA VA” ko nu muna ge ti rilip fan hýz
ku man da ko lunun “OF F” dýþýn da her -
han gi bir ko numa kay dý rýl ma sý tav siye
edi lir.

l Eðer toz lu bir yol da baþ ka bir aracý iz li -
yor sa nýz ya da rüz gar lý ve toz lu bir ha -
vada se ya hat edi yor sa nýz, hava gi riþ ku -
man da ko lu nu ge çici ola rak “ÝÇ SÝR KÜ -
LAS YON” ko nu muna ge tir me niz tav siye
edi lir. Bu hava gi riþ le rini ka pa týp, dýþ ha -
va nýn ve to zun araç içine gir me si ni ön le -
ye cek tir.
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Yan hava yönlendiricileri

Yan ha va yön len di ri ci le ri þe kil de gös te -
ril diði bi çim de a çý lýr ve ya ka pa tý lýr.

Orta hava yönlendiricileri

Orta ha va yön len di ri cileri þe kil de gös te -
ril diði bi çim de a çý lýr ve ya ka pa tý lýr.
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1. Bö lüm
GÖS TER GE VE
KU MAN DA LA RIN
ÇA LIÞ MA SI

Kýsým 1- 8
Diðer ekip man lar

· Sa at

· Çak mak ve Kül lük

· Tor pido gö zü

· Küçük malzeme kutusu

Sa at

Di ji tal sa at, kon tak anah tarý “AC C” ya da
“ON” ko nu mun day ken za maný gös te rir.
Sa at ha ne sini ayar la mak için “H” da ki -
kayý ayar la mak için de “M” düð me si ne
ba sý nýz. Sa at baþ la rýna ayar la mak için de 
“00” düð me si ne ba sý nýz.

Ör neðin, “00” düð me sine sa at 1: 01 ile 1: 29
arasý ný gös te rir ken ba sý lýr sa sa at 1:00 ’e dö -
ne cek tir. Sa at 1: 30 ile 1: 59 ara sý ný gös te ri -
yor sa, düð meye ba sýl dýðýn da sa at 2: 00 ola -
cak týr. Gös ter ge pa ne li ay dýn lat ma lam ba -
larý yan dýðýn da sa a tin ýþýk la rý nýn par lak lýðý
aza la cak týr. Elekt rik bað lan tý sýný, sa at ten
sök tük ten son ra tek rar ener ji ver diði niz de
sa at 1:00’ den baþ la ya cak týr.

Çak mak ve kül lük

Çak maðý yak mak için içeri ba sý nýz. Isýn -
dýðý za man kul la nýma ha zýr bir þe kil de
oto ma tik ola rak, ya vaþ ça dýþarý çý ka cak -
týr.

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

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

Si ga ra nýzý iç tik ten son ra, kül lük teki diðer iz -
ma rit le rin tu tuþ ma masý için tam ola rak
sön dü rü nüz. Kül lük le iþi niz bit tiðin de ye -
rine tam ola rak iti niz. Kül lüðü çý kart mak
için ki lit yay sa cý na ba sý nýz ve kül lüðü dýþa -
rýya doð ru çe ki niz.

Deðiþ tir me du ru mun da ori ji nal To y ota çak -
maðý alý nýz.
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Tor pido gö zü

Tor pido gö zü nün ka paðýný aç mak için
kolu çe ki niz.

Küçük malzeme kutusu

Kapaðýný açmak için tutamaðý çe ki niz.

Bagaj Örtüsü (wagon)

Bagaj örtüsünü kullanmak için kendini-
ze doðru çekerek uçlarýný yuvalarýna
yerleþtiriniz.
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  Açmak

Bir kaza du ru mun da veya ani du ruþ -
lar da ya ra lan ma ola sý lý ðý ný azalt mak
için, sü rüþ es na sýn da tor pido gö zü -
nün ka pa ðýný da ima ka pa lý tu tu nuz.



Bagaj örtüsünü açmak için uçlarýný
yuvalarýndan çýkartýp serbest býrakýnýz.

Arka hoparlörlü olan araçlar

Daha fazla bagaj kullaným alaný elde etmek 
için bagaj örtüsünü çýkartýnýz.

Koltuk arkalýðý kilidini açarak koltuðu
hafifçe öne yatýrýnýz. Bagaj örtüsü ön ucunu 
yukarý kaldýrarak komple kendinize doðru
çekiniz.
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Tavan Raylarý (Station Wagon)

Tavan raylarýný port bagaj taþýyýcýsý
olarak kullanmak istediðinizde, iki veya
daha fazla baðlantý çubuðu ile karþýlýklý
olarak birbirine baðlayýnýz.

Karþýlýklý baðlantý çubuklarý için üreticinin
verdiði montaj ve kullaným talimatlarýna
uyunuz.
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Tavan raylarý

UYARI

Tavan raylarýný port bagaj olarak
kullanýrken olasý kaza ve hasarlarý
önlemek için aþaðýdaki uyarýlara
dikkat ediniz.

· Tavan raylarýnýn üzerine 100kg.’dan 
daha aðýr yük koymayýnýz. Eðer
karþýlýklý baðlantý çubuklarýnýn yük
taþýma kapasitesi 100 kg.’ýn altýnda
ise imalatçý tarafýndan verilen limit-
lere uyunuz.

· Yükü ön ve arka karþýlýk baðlantý çu- 
buklarý üzerine eþit olarak yerleþ-
tiriniz.

· Eðer uzun veya geniþ yükler taþýmak 
durumunda iseniz, yükün araç ge-
niþliði ve boyundan daha fazla
olmamasýna dikkat ediniz.

· Yola çýkmadan önce yükün sýkýca
baðlý olduðundan emin olunuz.

· Yolculuk sýrasýnda ani kalkýþ, sert
dönüþ ve sert frenlemelerden kaçý-
nýnýz.

· Uzun yolculuklarda, ara sýra dura-
rak yükün yerinden kaymadýðýný
kontrol ediniz.



2. Bö lüm
TO YO TA’ NIZI
KULLANMADAN
ÖN CEKÝ BÝL GÝ LER

· Alýþ týr ma dö ne mi

· Ya kýt

· Ül ke dýþýn da araç kul la nýl dýðýn da

· Egzoz sis temi ile il gili uya rý lar

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

· Fren sis te mi

· Disk fren ba la tasý aþýn ma uyarýsý

· Ba gaj yer leþ tir me ön uya rý la rý

· To yo ta’ ný zýn ta ný týl ma sý

Alýþ týr ma dö ne mi

A ra cý nýzý yu muþak kul la ný nýz ve yük sek
hýz lar dan ka çý ný nýz.

Ýlk 20 00 km. için aþaðý daki bir kaç ba sit
nok ta ya ara cý ný zýn öm rü ve ge le cek teki ya -
kýt eko no misi açý sýn dan ke sin lik le uy ma lý -
sý nýz.

l 120 km/ sa at üze rin deki hýz lara çýk ma yý -
nýz.

l Mo tor dev rini or ta deðer ler de tu tu nuz.

l Tam gaz kal kýþ lar dan ka çý ný nýz.

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

l Yük sek vi tes te i ken düþük hýz da araç
kul lan ma yý nýz.

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

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

Ya kýt

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

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

Toy ota motorlarý benzin katký mad -
delerine duyarlý olduklarýndan Toy ota
tarafýndan onaylanmamýþ hiç bir benzin
katký maddesinin kul la nýlmamasý tavsi-
yemiz olup, yabancý kat kýlý yakýtlarýn
kullanýmýndan kay naklanan mo tor
arýzalarý garanti kapsamýna girmez.

YA KIT TÝPÝ

A ra cý nýz da kurþun lu ya da kurþun suz
ben zin kul la na bi lir si niz.

OK TAN SA YISI

Ok tan sa yýsý uy gun olan ben zini kul la ný -
nýz.

Ok tan sa yýsý be lir ti len den düþük deðer de
olan ben zin kul la ný mý sü rek li yük sek þid -
det te mo tor vu run tu suna ne den ola cak týr.
Vu run tu aþýrý olur sa mo tor ha sa rýna yol
aça bi lir.
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Eðer mo to ru nuz da vu run tu var sa...

Eðer tav siye edi len ben zini kul lan dýðý nýz
hal de mo to ru nuz da þid det li vu run tu var sa
veya düz bir yol da sa bit hýz da gi der ken de -
vam lý bir vu run tu sesi du yu yor sa nýz To y ota
yet kili ser vi sine da nýþý nýz.

Buna rað men hýz la nýr ken veya yo kuþ yu -
karý çý kar ken, a ra da bir kýsa bir süre için
ha fif bir vu run tuy la karþý laþa bi lir si niz. Bu ta -
ma men nor mal bir du rum olup en diþe et -
meye ge rek yok tur.

Aracýnýzda sadece aþaðýda oktan sa yý sý
verilmiþ cins benzin kullanýnýz.

2E motorlu araçlar;

91 Oktan (Nor mal benzin)

4A-FE motorlu araçlar;

95 Oktan (Süper benzin)

YA KIT DE POSU KA PA SÝTESÝ 

Ya kýt de po nu zun ka pa si tesi 50 lit re dir.

Ül ke dýþýn da araç
kul la nýl dýðýn da

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

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

Ýkin ci ola rak da gi de ceði niz ül kede ara cý -
nýza uy gun ni te lik te ben zin bu lun duðun dan 
emin olu nuz.

Egzoz sis te mi i le il gi li u ya rý lar

DÝK KAT l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

· Mo tor eg zoz ga zýný so lu mak tan ka çý ný -
nýz. Eg zoz ga zý renk siz ve ko ku suz bir
gaz olan kar bon mo nok sit içe rir. Kar -
bon mo nok sit bi lin ci nizi yi tir me nize
hat ta ölü mü nüze bile ne den ola bi lir.

· Eg zoz sis te min de de lik veya gevþek
bað lan tý ol ma dýðýn dan emin olu nuz.
Sis tem za man za man kont rol edil me li -
dir. Eðer bir þe ye çar par sa nýz veya eg -
zoz se sin de bir deðiþik lik far ke der se -
niz, he men eg zoz sis te mini kont rol et -
ti ri niz.

· Gi riþ çý kýþ yap mak için ge re ken za man
dýþýn da ga raj veya ka palý alan lar da
mo toru ça lýþ týr ma yý nýz. Eg zoz gaz larý
daðýl ma ya caðýn dan özel lik le du rumu
teh li keli bir hale so ka bi lir.

· Park edilmiþ bir araç ta mo tor ça lýþýr
va zi yet te uzun sü re kal ma yý nýz. Eðer
buna mec bur sa nýz açýk bir alan da, ka -
lo ri fer ve ya soðut ma sis te mini dýþ ha -
vayý içe riye ve re cek þe kil de ça lýþ tý ra rak 
bek le yi niz.
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· Araç kul la nýr ken ba gaj ka paðýný veya
ka pý sýný ka pa lý tu tu nuz. A çýk ba gaj ka -
paðý veya ka pýsý eg zoz ga zý nýn içe riye
sýz ma sý na ne den ola bi lir. Eðer taþý nan
yü kün bü yük lüðü ne de niy le ba gaj ka -
paðý açýk ola rak se ya hat et me niz ge re -
ki yor sa, ön cam larý tam ka pa tý nýz ve
hava gi riþ ku man da ko lunu “TAZE HA -
VA” ya da “DIÞ HA VA” ko nu muna, ha -
va lan dýr ma fa nýný da yük sek hýz konu -
muna ge ti rip ön göðüs te ki bütün hava
yönlendiricilerini tam açarak içeriye
taze hava alýnýz.

· Ara cý ný zýn ha va lan dýr ma sis te mi nin et -
kin bir þe kil de ça lýþ ma sýný sað la mak
için hava gi riþ ýz ga ra la rý nýn kar, yap -
rak v.s. ile tý kan ma ma sýna özen gös te -
ri niz.

· Eðer ara cý ný zýn için de eg zoz gazý ol -
duðunu his se der se niz, ara cý nýzý pen -
ce re ler açýk ve ba gaj ka paðý veya ka -
pýsý ka palý bir þe kil de kul la ný nýz. En
kýsa sü rede de se be bini bu la rak ta mir
et ti ri niz.

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

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

MO TOR YAÐI NIN GÖ REV LERÝ

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

MO TOR YAÐI SAR FÝ YATI

Bir mo to run nor mal ça lýþ masý sý ra sýn da
be lir li öl çü de yað yak masý nor mal dir.
Nor mal bir mo to run yað yak ma sýna ne -
den olan olay lar þun lar dýr:

l Yað pis ton, seg man lar ve si lin dir leri yað -
lar. Pis to nun aþaðýya ha re keti sý ra sýn da,
in ce bir yað film ta ba kasý si lin dir du va -
rýn da ka lýr. Mo tor komp res yona bin di ril -
diðin de, pis ton üze rin de oluþan va kum
yaðýn bir kýs mýný yan ma oda sýna emer.
Bu yað ve si lin dir du va rýn da in ce bir ta -
baka teþ kil et miþ olan yaðýn bir mik tarý,
a teþ leme sý ra sýn da oluþan yük sek sý cak -
lýk tan et ki le ne rek ya nar.

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

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

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

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

Yað sarfiyatý:
       Maksimum 1000 km.de 1 litre.

Yað sar fi ya týný kont rol eder ken, yaðýn in -
cel me si du ru mun da hac mi ar ta caðý için,
ger çek sar fi yatý gö re meye bi le ceði ni zi ak -
lý nýz dan çý kar ma yý nýz.
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Ör nek ola rak, bir araç sü rek li kýsa yol cu -
luk lar ya pý yor sa ve nor mal bir yað sar fi yatý
var sa, yað çu buðuna ba kýl dýðýn da 1000 km. 
hat ta daha faz lasý ya pýl dýðýn da bile yað se -
vi ye sin de bir azal ma gö re me ye bi lir si niz.
Bu nun ne deni za man için de yaðýn ben zin
ya da nem den do layý in ce lip hac mi nin art -
masý so nucu yað se vi ye sin de bir azal ma ol -
ma dýðý his sini ver me si dir.

Daha son ra araç otoyol da yük sek hýz lar da
sü rül düðün de yaðý in cel ten mad de ler bu -
har laþýr ve yað se vi ye si nin düþ me sine ne -
den olur. Bu du rum da da yük sek hýz da git -
me nin yað tü ke ti mini art týr dýðý iz le nimi
doða cak týr.

MO TOR YAÐ SE VÝYE KONT RO LÜ NÜN
ÖNEMÝ

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

UYA RI::

Mo tor yaðý nýn dü zen li ola rak kont rol
edil me mesi, mo to run yað sýz kal masý so -
nucu cid di arý za lara ne den ola bi lir.

Mo tor yað se vi ye si nin kont rolü hak kýn da
de tay lý bil gi için ký sým 7-2’ deki “Mo tor yað
se vi ye si nin kont ro lü” alt baþ lýðý na ba ký nýz.

Fren sis te mi

Çift dev reli fren sis te mi

Çift dev reli fren sis temi bir bi rin den baðým -
sýz iki ay rý dev re den oluþan bir hid ro lik sis -
tem dir. Dev re ler den bi risi arý za lan sa bile
diðeri ça lýþ ma sýna de vam ede cek tir. Bu -
nun la be ra ber fren pe da lý sert leþe cek ve
dur ma me sa fesi uza ya cak týr. Ay rýca fren
sis temi uya rý ýþýðý da ya na bi lir.

DÝK KAT l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Dev re ler den bi risi arý za lan dýðýn da sa -
dece tek dev re nin ça lýþ ma sýna gü ven me -
yi niz. F ren sis te mi nizi he men ta mir et ti ri -
niz.

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Ser vo ünitesi

Ser vo üni tesi fren le meye yar dým cý ol mak
için mo tor va ku mu nu kul lan mak ta dýr. Eðer 
sü rüþ sý ra sýn da mo to ru nuz stop eder se,
ara cý ný zý nor mal pe dal kuv ve tiy le dur du ra -
bi lir si niz. Yal nýz, bu du rum da ara cý ný zýn en
faz la bir, iki kere pompalayacak ka dar ye -
dek va kumu bu lun duðu nu unut ma yý nýz.
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DÝK KAT l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

· Eðer mo to ru nuz stop et miþ se fren pe -
da lýný pom pa la ma yý nýz. Pe dalý her
pom pa la yýþý nýz, ser vo üni te sin deki va -
kum re zer vi nin har can ma sý na ne den
olur.

· Ser vo tak viye, tü müy le kay bol sa da
fren ler yine de ça lýþa cak týr. Fa kat bu
du rum da pe dala nor mal den daha kuv -
vet li bas ma lý sý nýz. Ay rýca fren leme me -
sa fe si nin uza ya caðýný unut ma yý nýz.

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Disk fren ba la tasý aþýn ma
uya rýsý

Disk fren ler deki ba la ta aþýn tý uya rýsý,
disk frenlerdeki balatalarýnýn deðiþ me si
gerekecek kadar aþýntý ol duðun da bir
uyarý sesi ver mek te dir.

Ara cý nýzý kul la nýr ken bir sürt me veya ka -
zýma sesi du yar sa nýz, fren pa buç la rýný size
en ya kýn To y o ta ser vi sin de va kit kay bet me -
den kont rol et ti ri niz ve deðiþ ti ri niz. Bu ses le 
kul lan maya de vam et me yi niz.

Fren pa buç la rýný deðiþ tir me den kul lan -
maya de vam et mek daha pa halý olan fren
dis ki nin aþýn ma sýna ve ay ný me sa fede du -
ruþ için har ca na cak gü cün art ma sýna ne -
den ola cak týr.

Ba gaj yer leþtir me ön uya rý la rý

Ara cý nýza ba gaj veya yük yer leþ ti rir -
ken aþaðý daki nok ta la ra dik kat edi niz.

l Ba gaj ve yük leri, ba gaj bö lü müne müm -
kün ol duðun ca düz gün yer leþ ti ri niz.
Tüm par ça la rýn em ni yet li bir þe kil de yer -
leþ tiðin den emin olu nuz.

l Ara cý ný zýn den ge sini ko ru maya ça lýþý nýz. 
Yükü ola bil diðin ce or taya ve öne doð ru
ko ya rak bunu sað la ya bi lir si niz.

l En iyi ya kýt eko no misi için, ge rek siz
yük taþý ma yý nýz.

DÝK KAT l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

· Fren leme sý ra sýn da ba gaj veya pa ket -
le rin ileri kay ma sý ný ön le mek için, kol -
tuk ya tý rýl ma sýy la ge niþ le ti len ba gaj
bö lü müne, kol tuk ar ka lýk la rýn dan
daha yük sek eþ ya yer leþ tir me yi niz.

· Hiç kim se nin ba gaj bö lü mün de se ya -
hat et me sine izin ver me yi niz. Bu bö -
lüm yol cu luk için ta sar lan ma mýþ týr ve
ani fren le mede ya ra lan ma la ra ne den
ola bi lir.

· Ya tý rýl mýþ kol tuk lar üze rine hiç birþey
yer leþ tir me yi niz. Fren leme sý ra sýn da
öne ka ya bi lir.

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
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TO YO TA’ nýzýn ta ný týl ma sý

Araç þasi nu ma rasý, yu ka rý daki re sim de
gös te ri len yer de þasi üze rine mar ka lan -
mýþ týr ve ara cý ný zýn ya sal kim liði dir.

Þasi nu ma rasý ay ný za man da, a ra cý ný zýn
mo tor bö lü mü nün sað ta ra fýn da bu lu nan
üre tici pla kasý üze rin de de yer alýr. Bu To -
yo ta’ nýn öncelikli ta ný tým nu ma ra sý dýr ve
ara cý ný zýn res mi ka yýt lara gir me sin de kul la -
ný lýr.

Mo tor nu ma rasý þe kil de gös te ril diði gibi
blok üze ri ne mar ka lan mýþ týr.
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3. Bö lüm
ÇA LIÞ TIR MA VE
SÜ RÜÞ

· Mo to ru nuzu ça lýþ týr ma dan ön ce

· Mo to ru nuzu na sýl ça lýþ tý rýr sý nýz?

· Sü rüþ ön cesi kont rol ler

· Çeþit li þart lar al týn da araç kul la -
nýr ken dik kat edi le cek hu sus lar

· Kýþýn araç kul la nýr ken dik kat edi -
le cek hu sus lar

· Rö mork çek mek

· Ya kýt ta sar rufu sað la mak ve ara -
cý ný zýn öm rünü uzat mak

Mo to ru nuzu ça lýþ týr ma dan ön ce

1. Ara cý nýza gir me den ön ce çev re sini
kont rol edi niz.

2. Kol tuk ko nu munu, kol tuk ar ka lýðý nýn
açý sýný, baþ da ya ma sý nýn yük sek liðini ve di -
rek si yon si midi açý sýný ayar la yý nýz.

3. Ýç ve dýþ di kiz ay na la rýný ayar la yýnýz.

4. Tüm ka pý larý ki lit le yi niz.

5. Em ni yet ke me rini baðla yý nýz.

Mo to ru nuzu na sýl
ça lýþtý rýr sý nýz?—

a) Marþa bas ma dan ön ce

1. El fre nini sað lam bir þe kil de çe ki niz.

2. Ge rek siz ýþýk larý ve ak se su ar larý ka pa tý -
nýz.

3. Düz þanzýman : Deb ri yaj pe da lýna so -
nuna ka dar ba sýp vi tesi boþa alýnýz. Mo tor
ça lýþ tý rýn caya ka dar deb ri yaj pe da lý ný ba sýlý
tu tu nuz.

O to ma tik þanzý man : Vi tes ko lunu “P” ko -
nu mu na alý nýz. Eðer araç ha re ket ha lin de
iken mo toru tek rar ça lýþ týr mak ge re kir se
kolu “N” ko nu muna ge ti ri niz. Eðer vi tes
kolu “P” ve “N” ko num larý dýþýn da her han -
gi bir ko num da kal mýþ sa, aracýnýzýn vites
emniyet devresi marþ mo to ru nuzun ça lýþ -
ma sýný en gel le yecek tir.

4. Yal nýz oto ma tik þanzýman lar da: Fren
pe da lýna ba sa rak, ayaðý nýzý kal kýþa ka -
dar bu ko num da tu tu nuz.
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b) Mo to run ça lýþ tý rýl masý
(2E Motor)

Mo to ru nuzu ça lýþ týr ma dan ön ce “(a) Marþa 
bas ma dan ön ce” kýs mýn daki uya rý larý ye -
rine ge ti ri niz.

Nor mal ça lýþ týr ma yön temi (mo tor
soðuk ken)...

1. Gaz pe da lýna so nuna ka dar ba sýp bý ra -
ký nýz. Bunu yap mak oto ma tik jik leyi ve
yüksek rö lan ti devrini dev reye so ka cak týr.

2. Ayaðý nýzý gaz pe da lýn dan çek tik ten son -
ra, anah tarý “S TAR T” ko nu muna ge ti re rek
mo toru ça lýþ tý rý nýz ve anah tarý bý ra ký nýz.

3. Mo to run yak laþýk 10 sa niye sü rey le ýsýn -
ma sýný bek le dik ten son ra ha re kete ha zýr sý -
nýz.

Eðer hava sý cak lýðý sý fý rýn al týn da ise
veya ara cý ný zý uzun süre kul lan ma dýy sa -
nýz...

1. Mo to ru nuzu ça lýþ týr ma dan ön ce, gaz pe -
da lýna iki ve ya üç kez so nu na ka dar ba sa -
rak bý ra ký nýz. Bu, soðuk ça lýþ týr ma ko numu
için daha zen gin ya kýt ka rýþýmý sað lar.

2. Ayaðý nýzý gaz pe da lýn dan çek tik ten son -
ra, a nah tarý “S TAR T” ko nu muna ge ti re rek
mo toru ça lýþ tý rý nýz ve anah tarý bý ra ký nýz.

3. Mo tor yak laþýk 30 sa niye ka dar ça lýþ týk -
tan son ra, gaz pe da lýna bir kez ba sa rak
mo toru rö lan ti dev rine düþü rü nüz.

Eðer mo to ru nuz ýsýn mýþ sa...

Gaz pe da lýna yarý ko nu muna ka dar ba sa -
rak, kon tak anah ta rý ný “S TAR T” ko nu muna
ge ti rip, mo toru ça lýþ tý rý nýz. Mo tor ça lýþýn ca
kon tak anah ta rýný ve pe dalý bý ra ký nýz. Pe -
dalý pom pa la ma yý nýz.

Eðer mo to ru nuz sý cak sa...

Gaz pe da lýna tam ba sa rak, kon tak anah- ta -
rýný “S TAR T” ko nu muna ge ti rip, mo toru ça -
lýþ tý rý nýz. Mo tor ça lýþýn ca kon tak anah- ta rý ný 
ve pe dalý bý ra ký nýz. Pe dalý pom pa la ma yý -
nýz.

Eðer mo to ru nuz stop eder se...

Mo tor sý cak lýðýna bað lý ola rak yu ka rýda ve -
ri len yön tem ler da hi lin de mo to ru nuzu tek -
rar ça lýþ tý rý nýz.

Eðer mo to ru nuz ça lýþ mý yor sa...

4. bö lüm deki “Eðer mo to ru nuz ça lýþ mý yor -
sa” kýs mý na ba ký nýz.

UYA RI::

Tek bir se fer de 15 sa ni ye den uzun süre
marþa bas ma yý nýz. Bu marþ mo to ru nun
ve kab lo la rýn aþýrý ýsýn ma sýna ne -
den olur.

Soðuk bir mo tor da ani gaz ver me yi niz.

Eðer mo to ru nuz zor ça lýþý yor ya da za -
man za man stop edi yor sa, en ký sa za -
man da kont rol et ti ri niz.
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b) Motorun çalýþtýrýlmasý
(4A-FE Motor)

Motorunuzu çalýþtýrmadan önce “(a) Marþa 
basmadan önce” kýsmýndaki uyarýlarý yeri-
ne getiriniz.

Normal çalýþtýrma yöntemi (motor
soðukken)...

Çok noktadan elektronik yakýt enjeksi yon
sistemi motorunuza ilk ça lýþ ma sýnda en
uygun hava-yakýt karýþýmýný temin e -
decektir. Sýcak veya soðuk mo to ru nu zu þu
þekilde çalýþtýrabilirsiniz.

1. Gaz pedalýna basmadan kontak a nah-
 tarýný “START” konumuna getiriniz. Mo tor
çalýþtýktan sonra anahtarý bý ra ký nýz.

2. Motorun yaklaþýk 10 saniye süreyle ý sýn -
masýný bekledikten sonra harekete
ha-zýrsýnýz.

Eðer hava sýcaklýðý sýfýrýn altýnda ise ha -
reket etmeden önce, motorun ý sýn ma sý için 
birkaç dakika bekleyiniz.

Eðer motorunuz stop ederse...

Yukarýda verilen yöntemler dahilinde mo -
torunuzu tekrar çalýþtýrýnýz.

Eðer motorunuz çalýþmýyorsa...

4. bölümdeki “Eðer motorunuz ça lýþ mý -
yorsa” kýsmýna bakýnýz.

UYARI::

Tek bir seferde 15 saniyeden uzun süre
marþa basmayýnýz. Bu marþ motorunun
ve kablolarýn aþýrý ýsýnmasýna neden
olur.

Soðuk bir motora ani gaz vermeyiniz.

Eðer motorunuz zor çalýþýyor ya da
zaman za man stop ediyorsa, en kýsa
zamanda kon trol ettiriniz.

Sü rüþ ön cesi kont rol ler

Bir se ya hate çýk ma dan ön ce ara cýn göz den 
ge çi ril mesi fay da lý dýr. Bir kaç da ki ka lýk bir
kont rol size ra hat ve em ni yet li bir yol cu lu k
sað la ya cak týr. A ra cý nýzý bi raz ta ný ma nýz ve
dik kat li bir göz bu iþ için ye ter li dir. Eðer is -
ter se niz To yota ser vi si niz bu ba ký mý si zin
ye ri nize yap mak tan zevk du ya cak týr.

DÝK KAT l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Eðer bu kont rolü ka palý bir ga raj da ya -
pýyor sa nýz ye ter li bir ha va lan dýr ma ol -
ma sýna dik kat edi niz. Eg zoz gaz larý ze -
hir le yi ci dir.

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

MO TO RU NUZU ÇA LIÞTIR MA DAN ÖN CE

A ra cý ný zýn dýþýn da

Las tik ler (ye dek da hil) : Bir ba sýnç sa a tiy le 
las tik ha va la rýný kont rol edi niz. Ke sik, ha sar 
ya da aþýrý aþýn tý olup ol ma dýðýna ba ký nýz.

Bi jon so mun la rý: Hiç bir so mu nun ek -
sik veya gevþek ol ma dýðýn dan emin olu -
nuz.

Ka çak lar : Ara cýnýzý bir süre par k et tik ten
son ra ya kýt, yað, su ya da hid ro lik ka çaðý
için ara ba nýn al týný kont rol edi niz. (Kli ma -
dan dam la yan yoðun laþ mýþ su nor mal dir.)
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Si le cek las tik le ri: Aþýn tý ve çat lak larý kont -
rol edi niz.

Iþýk lar : Far lar, s top lam ba larý, park lam ba -
larý, dö nüþ sin yal leri ve diðer ýþýk la rýn tü -
müy le ça lýþ týðýn dan emin olu nuz ve
far ayar la rýný kont rol edi niz.

A ra cý ný zýn için de

K riko ve bi jon anah ta rý: Kriko ve bi jon
anah ta rý nýn ara cý nýz da bu lun duðun dan
emin olu nuz.

Em ni yet ke mer le ri: Em ni yet ke mer le ri nin
gü ven li bir þe kil de ki lit len diðin den ve ke -
mer le r in y ýp ran ma mýþ ol  duðun dan
emin olu nuz.

Kor na: Ça lýþ týðýn dan emin olu nuz.

Gös ter ge ve ku man da lar : Özel lik le gös ter -
ge ve uya rý ýþýk la rý nýn ve ar ka cam buðu çö -
zücü re ziztan sýn ça lýþ týðýn dan emin olu nuz.

Si le cek ve yý ka yý cý lar : Her iki si nin  de ça lýþ -
týðýn dan ve si le ceðin camý çiz me diðin -
den emin olu nuz.

F ren ler : Fren pe da lý nýn ye ter li ça lýþ ma me -
sa fe si ne sa hip ol duðun dan emin olu nuz.
(U ya rý lar için ký sým 7-2’ye ba ký nýz.)

Ye dek si gor ta lar : Ara cý nýz da ye dek si gor ta 
bu lun duðun dan emin olu nuz. Ye dek si gor -
ta lar, si gor ta tab la sýn daki bü tün si gor ta la -
rýn am pe raj la rýna uy gun ol ma lý dýr.

Mo tor bö lü mün de

Mo tor soðut ma suyu se vi ye si: Mo tor
soðut ma su yu se vi ye si nin ye ter li ol duðun -
dan emin olu nuz. (Uy gu lama için ký sým
7-2’ye ba ký nýz.)

Rad ya tör ve hor tum lar : Rad ya tö rün önü -
nün te miz ve yap rak, ça mur, bö cek vs. ile
kap lan ma mýþ ol duðun dan emin olu nuz.
Hor tum lar da çat lama, bü kül me, çü rüme,
gevþek bað lan tý olup ol ma dýðýný kont -
rol edi niz.

Akü ve kab lo lar: A kü nün tüm göz le rin de
saf su se vi ye si nin ye ter li ol duðun dan emin
olu nuz. Ok sit len miþ ya da gevþek ku tup
baþ la rý bu lun ma dýðýný ve göv dede çat lak
ol ma dýðýný kont rol edi niz. Kab lo bað lan tý la -
rý nýn sað lam lýðýný da göz den ge çi ri niz.

E lekt rik te si sa tý: Hasarlý, gevþek veya bað -
lan t ý  s ý  çýk mýþ kab lo ol  ma dýðýn dan
e-min olu nuz.

F ren ve deb ri yaj hid ro lik se vi ye si: Fren
ve deb ri yaj hid ro lik le ri nin se vi ye le ri nin ye -
ter li ol duðun dan emin olu nuz. (Uy gu la -
ma için ký sým 7-2’ye ba ký nýz.)

Mo tor ka yýþ la rý: Tüm ka yýþ la rý yýp ran ma,
çat lama, aþýn tý veya yað lan maya karþý kont -
rol edi niz. Kas nak lar ara sýn da ki ka yýþ lara
baþ par maðý nýz ile ba sa rak ka yýþ ger gin liði -
nin be lir tilen li mit ler için de olup ol ma dýðýný 
kont rol edi niz. (Uy gu lama için ký sým 7-2’ye
ba ký nýz.)

Ya kýt hat tý: Ya kýt sýzýntýsý veya gevþek bað -
lan tý la ra karþý hat tý kont rol edi niz.

MO TO RU NUZU ÇA LIÞTIR DIK TAN SON RA

Eg zoz sis te mi: Çat lama, de lin me ve
gevþek bað lan tý olup ol ma dýðýný kont rol
edi niz. Ka çak olup ol ma dýðýný kont rol için
mo tor ça lýþýr ken eg zoz se sini din le yi niz.
Ka çak ol masý du ru mun da he men ta mir et -
ti ri niz. (2. bö lüm deki kar bon mo nok sit ile
il gi li uya rý lara ba ký nýz.)

O to ma tik þanzýman yaðý: Yað se vi ye sini
vi tes ko lu “P” ko nu mun da ve mo tor rö lan -
tide ça lýþýr ken yað çu buðu ile kont rol edi -
niz. (Uy gu lama için ký sým 7-2’ye ba ký nýz.)
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Hid ro lik di rek si yon yaðý: Mo tor rö lan tide
ça lýþýr ken di rek si yon si mi dini bir kaç kez
saða ve sola tam tur çe vi rip se vi ye yi kont rol 
edi niz. (Uy gu lama için ký sým 7-2’ye ba ký -
nýz.)

Mo tor yað se vi ye si: Ara cý nýzý düz bir ze -
min de park edip mo toru dur du ru nuz ve
yað se vi ye sini çu buk tan kont rol edi niz. (Uy -
gu lama için ký sým 7-2’ye ba ký nýz.)

SÜ RÜÞ SI RA SIN DA

Gös ter ge ler : Gös ter ge ler ve hýz sa a ti nin
ça lýþ týðýn dan emin olu nuz.

F ren ler : Emin bir yer de fren leme es na sýn -
da bir ta rafa çek me olup ol ma dýðýný kont -
rol edi niz.

A nor mal bir du rum ? Gevþek par ça ve sý -
zýn tý var  mý diye kont rol edi niz. O laðan
dýþý bir ses olup ol ma dýðýný din le yi niz.

Eðer herþey nor mal gö rü nü yor sa ar týk ra hat 
bir yol cu luk ya pa bi lir si niz.

Çeþit li þart lar al týn da araç
kul la nýr ken dik kat edile cek
hu sus lar

l Yan dan güç lü esen rüz gar da araç kont -
ro lünü kay bet me mek için da ima ya vaþ -
la yý nýz.

l Kal dý rým taþ la rý nýn üze rin den ya vaþ ve
müm kün se dik bir açýda ge çi niz. Yük -
sek, kes kin ke nar lý nes ne le rin üze rin den 
geç mek ten ve diðer teh li keli yol en gel le -
rin den ka çý ný nýz. Ak si tak dir de las tik le ri -
niz de pat la may la so nuç la na bi le cek ha -
sar lar oluþa bi lir.

l Bir te pede park eder ken, di rek si yonu ön 
te kerlek ler ha re ket ede me ye cek þe kil de 
kal dý rým taþýna da ya nýn caya ka dar çe vi -
ri niz. El fre nini çe kip, vi tesi oto ma tik
þanzýman lý araç lar da “P” ye, düz
þanzýman lý araç lar da da bi rin ci veya geri 
vi tese ta ký nýz. Ge re kir se te ker lek le -
rin önüne ta koz ko yu nuz.

l Ara cýn yý kan masý veya de rin su dan geç -
mesi fren le rin ýs lan ma sý na ne den ola bi -
lir. F ren le rin ýs la nýp, ýs lan ma dýðýný an la -
mak için, t ra fiðin uy gun ol duðu bir yer de 
fren pe da lýna ha fif çe ba sý nýz. Eðer nor -
mal bir fren leme kuv veti his set mi yor sa -
nýz, bü yük bir ola sý lýk la fren le ri niz ýs lan -
mýþ týr. Ku rut mak için el freni yarý çe kili
ko num da iken fren pe da lýna ha fif çe ba -
sa rak dik kat lice sü rü nüz. Eðer hala gü -
ven li fren le me sað la ya mý yor sa nýz, a ra cý -
nýzý yo lun dýþýna çe ke rek
To yo ta yet ki li ser vi sini ara yý nýz.
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DÝK KAT l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

· Ara cý nýzý ha re ket et tir me den ön ce, el
fre ni nin ta ma men in di ril diðin den ve el 
freni uyarý ýþýðý nýn sön düðün den emin 
olu nuz.

· Ara cý nýzý mo toru ça lýþýr va zi yet te bý ra -
kýp git me yi niz.

· Araç kul la nýr ken ayaðý nýzý de vam lý
fren pe dalý üze rin de tut ma yý nýz. Bu,
teh li keli ola bi le cek aþýrý ýsýn ma, ge rek -
siz aþýn ma ve faz la ya kýt tü ke ti mine yol 
aça bi lir.

· Uzun veya dik bir yo kuþ tan aþaðýya
iner ken hý zý ný zý azal tý nýz ve vi tes düþü -
rü nüz. De vam lý fren kul lan ma nýn aþýrý
ýsýn ma la ra ve fre nin ge rek tiði þe kil de
ça lýþ ma ma sýna ne den ola caðýný unut -
ma yý nýz.

· Kay gan ze min ler de gaz ve rir ken, vi tes
bü yü tür veya kü çül tür ken ya da fren
ya par ken dik kat li olu nuz. Ani hýz lan ma 
veya mo tor fren le me si ara cýn kay ma -
sýna veya sav rul ma sýna ne den ola bi lir.

· Fren le ri niz ýs lak sa ara cý nýzý nor mal
þart lar day mýþ gi bi sür me yi niz. Is lak
fren ler ara cý ný zýn daha uzun bir me sa -
fede dur ma sý na ve fren ya pýl dýðýn da
bir ta rafa çek me sine ne den ola bi lir. El
fre ni de em ni yet li bir þe kil de tut ma ya -
cak týr.

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

UYA RI::

Is lak yol lar da araç kul la nýr ken bü yük su
bi ri kin ti le rin den geç mek ten ka çý ný nýz.
Mo tor böl ge sine gi ren bü yük mik tar da
su, mo to run ve elekt rik sis te mi nin arý za -
lan ma sýna ne den ola bi lir.

Kýþýn araç kul la nýr ken dik kat
edi le cek hu sus lar

Rad ya tö rü nüz de amin ve nitrit içerme-
yen eti len gli kol baz lý an tif riz ol duðun -
dan emin olu nuz.

UYA RI::

Al kol baz lý an tif riz kul lan ma yý nýz.

Akü ve kab lo la rý nýn du ru munu kont rol
edi niz.

Soðuk hava, a kü nün ka pa si te sini düþü rür.
Bu yüz den kýþ þart la rýn da mak si mum ve -
rim sað la ya bil mesi için akü iyi du rum da ol -
ma lý dýr. Ký sým 7-3’de akü nüzü na sýl kont rol
ede ceði niz an la týl mak ta dýr. To yota bayileri
akü nü zün þarj du ru munu kont rol et mek ten 
zevk du ya cak lar dýr.

Mo tor yaðý vis ko zi te si nin soðuk ha va lar
için uy gun ol duðun dan emin olu nuz.

Tav siye edi len vis ko zi te ler için Ký sým 7-2’ ye 
ba ký nýz. Ya zýn kul lan dýðý nýz ka lýn yaðýn
kýþýn da kul la nýl masý du ru mun da mo to run
zor ça lýþ masý gibi prob lem ler le karþý laþa bi -
lir si niz. Eðer han gi yaðý kul la na caðý nýz dan
emin deðil se niz To yo ta bayilerine da nýþý -
nýz; size yar dým et mek ten mem nun ola -
cak lar dýr.
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Kapý ki lit le rini don mak tan ko ru yu nuz.

Ki lit le rin don ma sýný en gel le mek için ki lit
yu va la rý na buz çö zücü ya da gli se rin sý ký -
nýz.

Don muþ bir ki lidi aç mak için, a nah tarý
ýsý týp sok ma yý de ne yi niz.

Cam yý kama sý výsý ola rak don mayý en gel le -
yici kat ký içe ren tipi kul la ný nýz. Bu tip cam
yý kama sý výsý To yo ta bayilerinde ve oto par -
çasý sa tan bir çok yer de bu lun mak ta dýr.
Suy la ka rýþ týr ma oraný için ima lat çý nýn ta li -
mat la rýný iz le yi niz.

UYA RI::

Yý kama sý výsý ola rak ke sin lik le mo tor an -
tif rizi ya da ben zeri so lüs yon lar kul lan -
ma yý nýz. A ra cý ný zýn bo ya sýna za rar ve re -
bi lir.
El fre ni nin don ma ih ti mali var sa ke sin -
lik le kul lan ma yý nýz.

Park eder ken vi tesi, o to ma tik þanzýman lý
araç lar da “P”, düz þanzýman lý araç lar da
ise, bi rin ci veya geri vi tes ko nu mu na ge ti ri -
niz. Te ker lek le rin önüne ta koz ko yu nuz. El
freni me ka niz ma sý çev re sin de top la nan su
ve kar, f ren sis te mi nin don ma sýna ne den
ola bi lir ve el fre nini in di re me ye bi lir si niz.
Böy le bir ih ti mal bu lun duðun da el fre nini
kul lan ma yý nýz.

Ça mur luk la rýn al týn da kar ve buz bi rik -
me sini ön le yi niz.

Ça mur luk la rýn al týn da bi rik miþ kar veya
buz di rek si yo nu dön dür me nizi zor laþ tý ra bi -
lir. Aðýr kýþ þart la rýn da se ya hat eder ken
arada bir du rup ça mur luk la rýn al týný kont rol 
edi niz.

A ra cý nýzý sür düðü nüz or tama bað lý ola -
rak ya ný nýz da ge rek li acil du rum do na -
nýmý bu lun dur ma nýzý tav siye ede riz.

Ara cý nýz da bu lun du ra bi le ceði niz acil du -
rum do na nýmý zin cir, cam ka zý yýcý, tuz veya 
kum tor basý, f laþör, ref lek tör, u fak bir kü -
rek, akü tak viye kab losu, çek me ha latý gibi
vs. e kip man larý içe re bi lir.

Rö mork çek mek

Ara cý nýz ön ce lik le yol cu taþýma için ta sa -
rým lan mýþ týr. Rö mork çek mek ara cý ný zýn
sü rüþ ha ki mi ye tini, per for man sýný, fren le -
me et ki sini, da ya nýk lý lýðýný ve ya kýt eko- no -
mi sini ters yön de et ki li ye cek tir. Em ni ye ti niz 
ve mem nu ni yetiniz, doð ru ekip ma nýn uy -
gun kul la ný mýna ve dik kat li sü rüþ alýþ kan -
lýðý nýza bað lý dýr. Ken di ni zin ve baþ ka la rý nýn
em ni ye ti için ara cý nýzý ve rö mor ku aþýrý
yük le me yi niz. Ti cari amaç lý rö mork çek -
mek ten kay nak la nan arý za lar To yo ta’-
nýn stan dart ga ran tisi kap sa mýn da deðil dir.
Bazý ül ke ler de rö mork çek me ile il gili özel
tra fik ka nun la rý ol duðu için ara cý nýza rö -
mork tak ma dan ön ce To yo ta bayisine da -
nýþý nýz.

AÐIR LIK LÝ MÝT LERÝ

Rö mork bað la ma dan ön ce ara cý ný zýn çek -
me ka pa si te sini To yo ta bayilerinden ya da
ara cý ný zýn do kü man la rýn dan öð re nip, ye ter -
li çek me ka pa si te sine sa hip ol duðu n dan
emin olu nuz.

Ara cý ný zýn çek me ka pa si tesi de niz se vi ye -
sin deki ve ri ler dik kate alý na rak be lir len miþ -
tir. Dað lýk bir yö reye git me niz ge re ki yor sa,
rakýma bað lý ola rak mo tor gü cü nün ve çek -
me ka pa si te si nin düþe ceði ni dik kate alý nýz.
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ÇEKÝ TO PUZU

To yo ta, a ra cý nýz için ta sar lan mýþ ve uy gun
tip te bir çeki to pu zu  kul lan ma nýzý tav siye
eder.

UYARI::

Aksa baðlanan tip çeki topuzu (baðýmsýz 
arka süspansiyonlu araçlar hariç)
kullanmayýnýz. Aksi halde aks kovaný,
teker-lek bilyalarý, jantlar ve/veya
lastikler zarar görebilir.

LAS TÝK LER

l Ara cý ný zýn las tik ba sýnç la rý nýn bö lüm
7-2’de ve ri len bil gi le re uy gun ol ma sýna
dik kat edi niz.

l Rö mork las tik le rini, taþý nan aðýr lýðý karþý -
la ya cak þe kil de, üre ti ci nin ver diði deðer -
ler de þiþi ri niz.

RÖ MORK IÞIK LARI

l Dö nüþ sin yal le ri nin ve stop lam ba la rý nýn
düz gün ça lýþýp ça lýþ ma dýðýný, römorku
her bað la dýðý nýz da kont rol edi niz. E lekt -
rik ak sa mý nýn doð ru dan bað lan masý, a -
ra cýn elekt rik sis te min de ha sar la ra ve
ýþýk la rýn düz gün ça lýþ ma ma sýna ne den
ola bi lir.

ALIÞ TIR MA DÖNEMÝ

l To yo ta, yeni bir araçla veya mo tor,
aktarma organlarý (þan zý man, di fe ran si -
yel, te ker lek bil ya larý vb.) yeni deðiþmiþ
bir araçla, ilk 800 km’ de rö mork çe kil -
meme sini tavsiye et mek te dir.

BA KIM

l Ara cý nýz la rö mork çe ker se niz, ek yük
ne deni ile ara cý ný za daha sýk ba kým yap -
týr ma nýz ge rek li dir.

RÖ MORK ÇEK ME DEN EV VEL YA PI LA CAK
KONT ROL LER

l Çeki to puzu için ve ri len azami yük sý nýr -
la rýna dik kat edi niz ve bu sý nýrý aþ ma yý -
nýz. Çeki to pu zuna bi nen yü kün araca
bi ne ceði ni ha týr la yý nýz. Mü sa ade edi len
ar ka aks yükü hiç bir þe kil de aþýl ma ma lý -
dýr.

l Rö mork yü kü nün oy na ma ya cak þe kil de
em ni yet le yer leþ ti ril diðin den emin olu -
nuz.

l Eðer rö mor kun ar ka sýn daki tra fik, stan -
dart ay na lar la gö rü le mi yor sa ila ve dýþ
ay na lar ge rek li dir. Ý lave ay na lar, u zat ma
kol larý üze ri ne bað la narak her du rum da
iyi bir gö rüþ alý na cak þe kil de ayar lan ma -
lý dýr.

RÖ MORK ÇE KER KEN DÝK KAT EDÝ LE CEK
NOK TA LAR

Rö mork çe ker ken ara cý ný zýn di rek si yon
ha ki mi ye ti rö mork suz du ruma göre
daha fark lý ola cak týr. Rö mork lu araç ka -
za la rý nýn en önem li üç ne deni, sü rücü
ha tasý, aþýrý hýz ve yan lýþ rö mork yük le -
me dir. Lüt fen, rö mork çe ker ken bu hu -
sus lara dik kat edi niz.

l Yola çýk ma dan ön ce, tüm ýþýk la rý ve
araç- rö mork bað lan tý la rý ný kont rol edi -
niz. Kýsa bir  me safe git tik ten son ra du -
rup, ýþýk ve bað lan tý la rý tek rar kont -
rol edi niz.

l Rö mork çe ke rek tra fiðe çýk ma dan ev -
vel, boþ bir alan da, rö mork la sü rüþ, du -
ruþ ve geri ma nev rayý öð re nene ka -
dar alýþ týr ma ya pý nýz.
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l Rö mork çe ker ken fren me sa fesi ar ta bi -
le ceði için önü nüz de ki araç la ara nýz da
daha faz la me safe bý rak ma nýz ge rek li -
dir. Hý zý ný zýn her 10 km/ sa at’ lik bö lümü
için önü nüz deki araç la ara nýz da bir araç 
ve bir rö mork boyu me safe bý ra ký nýz. A -
ra cý ný zýn kay ma sýný ve bu nun so nu cun -
da rö mor kun ye rin den çý kýp kont ro lün
kay bol ma sýný ön le mek için ani fren ler -
den ka çý ný nýz. Bu hu susa özel lik le ýs lak
ve kay gan ze min ler de dik kat edi niz.

l Ani kal kýþ lar dan ve hýz lan ma lar dan ka çý -
ný nýz. Eðer ara cý nýz düz þan zý manlýy sa,
mo tor dev rini düþük tu ta rak ve boþ ta
mo tor dev ri ni art týr mak tan ka çý na rak,
deb ri ya jýn sý yýr ma sý ný ön le yi niz.

l Ani ma nev ra lar dan ve kes kin dö nüþ ler -
den ka çý ný nýz. Dar dö nüþ ler de rö mork
ara cý nýza  çar pa bi lir. Dö nüþ ler den ev vel
ya vaþ la ya rak ani fren yap mak zo run -
da kal ma yý nýz.

l Römork bað lý bir araç la geri ma nev ra
yap mak zor ve tec rü be ge rek ti ren bir iþ -
tir. Geri ma nev ra ya par ken bir kaza
ihtimalini azaltmak için size yardým
edecek bir kiþi bu lun.

l Dö nüþ ler de, rö mor kun te ker lek leri vi ra -
jýn içine a ra cýn te ker lek le rin den daha
ya kýn ola cak týr. Bu ne den le, vi raj lara da -
ha ge niþ gir me niz tav siye edi lir.

l Yan rüz gar lar ve bo zuk yol sa týh larý, a ra -
cý ný zýn ve rö mor ku nu zun kont ro lünü
olum suz yön de et ki le ye rek ara cý ný zýn
sav rul ma sýna se bep ola bi lir. Za man za -
man di kiz ay na sýný kont rol ede rek sizi
geç mek is te yen bü yük kam yon lara ve
çekici ler e dik kat edi niz. Bu tip araç la rýn
se bep ol duðu rüz gar lar ara cý ný zýn ve rö -
mor ku nu zun sav rul ma sýna ne den ola bi -
lir. Ara cý nýz sav ru lur sa, di rek si yonu sý -
kýca tu tu nuz ve sü ra ti nizi der hal ya vaþ
ya vaþ düþü rü nüz. Ke sin lik le hý zý nýzý art -
týr ma yý nýz. Hý zý ný zý düþür me niz ge re ki -
yor sa, f rene ya vaþ ça ba sý nýz. Di rek si -
yonu düz tu tu nuz. Ani fren ve ma nev ra -
dan ka çý na rak ara cýn ye ni den den ge -
sini bul ma sý na mü sa ade edi niz.

l Diðer araç larý ge çer ken dik kat li olu nuz.
Ge çiþ için ye ter li me safe bý ra ký nýz. Geç -
tik ten son ra rö mor ku nu zun uzun luðunu
da dik ka te ala rak þe rit deðiþ ti ri niz.
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l Mo tor freni et kin liðini azalt ma mak için
5. vi te si (düz þanzý man lý a raç lar da) veya
overd rive (o to ma tik þanzý man lý araç lar -
da) kul lan ma yý nýz.

l Rö mor kun ge tir diði ilave yük ne deni ile

30ÉC’ yi aþan sý cak gün ler de ara cý ný zýn
soðut ma suyu sý cak lýðý, u zun ve dik ram -
pa larý çý kar ken ar ta bi lir. Mo tor soðut ma
suyu sý cak lýðý aþýrý yük sel miþ se der hal
kli mayý ka pa tý nýz (eðer ça lýþý yor sa) ve
yo lun ke na rýn da em ni yet li bir yer de du -
ru nuz. Bu el ki ta bý nýn 4. bö lü mün de, “A -
ra cý ný zýn mo tor soðut ma suyu sý cak lýðý
aþýrý ar tar sa” baþ lýðý al týn da an la tý lan iþ -
lem leri ya pý nýz.

l Park et tiði niz de, hem ara cý ný zýn hem de
rö mor ku nu zun te ker lek le ri ne ta koz ko -
yu nuz. El fre nini iyice çe ki niz. Vi tesi, o to -
ma tik þanzýman lý araç lar da “P” ko nu -
muna, düz vi tes li araç lar da ise 1. vi tes
veya ge ri vi tes ko nu muna ge ti ri niz.

DÝK KAT l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

· Rö mork çe ken araç lar için ka nuni hýz
sý nýr la ma la rý na uyu nuz.

· U zun ve dik ram pa larý in me den önce
vi tes kü çül tü nüz. Vi te si ni zi ani den kü -
çült me yi niz.

· F rene de vam lý veya sýk sýk bas mak tan
ka çý ný nýz. Bu ha re ket fren le rin ýsýn ma -
sýna ve fren et kin liði nin azal ma sýna
ne den ola bi lir.

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Ya kýt ta sar rufu sað la mak ve
ara cý ný zýn öm rünü uzat mak   

Ben zin ve ona rým mas raf la rý nýzý azalt mak,
a ra cý nýzý da ha uzun ömür lü kýl mak için
aþaðýda bazý öne ri ler bu lun mak ta dýr.

l Las tik hava ba sýnç la rýný doð ru ola rak
ayar la yý nýz. Ge re ken den düþük ba sýnç -
ta þiþiril miþ las tik ler hem ben zin is ra fý na
ne den olur hem de ça buk aþý nýr. Las tik -
le ri ni zin doð ru ba sýnç ta þiþi ril me si ile il -
gili bil gi ler için ký sým 7-2’ye ba ký nýz.

l A ra cý nýz da ge rek siz yük taþý ma yý nýz.
Faz la yük, mo to ru zor la ya rak faz la ben -
zin har can ma sýna se bep olur.

l A ra cý nýzý ýsýt mak için uzun süre rö lan -
tide ça lýþ týr ma yý nýz. Mo tor düz gün ça -
lýþ maya baþ la yýn ca ara cý nýzý ha re ket et ti -
ri niz, fa kat ani dav ra nýþ lar dan ka çý ný nýz.
An cak, soðuk kýþ gün le rin de bu nun için
bi raz daha uzun bir sü reye ih ti ya cý nýz
ola caðýný ha týr lat mak is te riz.

l A ra cý nýzý ya vaþ ya vaþ ve yu muþak bir
þe kil de hýz lan dý rý nýz. Ani kal kýþ lar dan
ka çý ný nýz. Müm kün ol duðun ca kýsa sü -
rede vi te si  bü yü tü nüz.
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l A ra cý nýzý uzun süre rö lan tide ça lýþ týr -
ma yý nýz. Tra fik akýþý nýn dýþýn da uzun ca
bir süre bek le me niz ge re ki yor sa, mo toru 
ka pa týp daha son ra tek rar ça lýþ týr ma nýzý
tav siye ede riz.

l Mo to ru nuzu çok düþük veya çok yük -
sek de vir de ça lýþ týr ma yý nýz. Ara cý nýzý
sür düðü nüz koþul lara uy gun vi tes se çi -
niz.

l K li ma nýzý ke sin lik le ge rek li ol duðu
du rum lar da ça lýþ tý rý nýz. Klima sis temi,
mo tor üze rine ek bir yük bin dir mek te -
dir.

l De vam lý hýz lan ma lar dan ve ya vaþ la -
ma lar dan ka çý ný nýz. Dur- kalk þek lin de
sü rüþ, ben zin is ra fýna ne den olur.

l Ge rek siz du ruþ lar dan ve fren yap -
mak tan ka çý ný nýz. Düz gün bir hýz da de -
vam lý git meye ça lýþý nýz. A ra cý ný zýn hý zýný
tra fik ýþýk la rýna uy du ra rak ge rek siz du -
ruþ lar dan ka çý ný nýz. Ani fren yap mak zo -
run da kal ma mak için önü nüz deki araç la 
ara nýz da ye ter li me safe bý ra ký nýz. Bu þe -
kil de fren le ri ni zin aþýn ma sýný da azal týr -
sý nýz.

l Müm kün ol duðun ca, yoðun tra fiðe
gir mek ten ve tra fik tý ka nýk lýk la rýn dan
ka çý ný nýz.

l A yaðý nýzý deb ri ya jýn veya fren pe da lý -
nýn üs tün de tut ma yý nýz. Bu þe kil de ge -
rek siz aþýn ma larý, soðut ma suyu sý cak -
lýðý nýn aþýrý art ma sý ný ve ben zin sar fi ya -
týný azal ta bi lir si niz.

l O to yol lar da ara cý nýzý nor mal bir hýz -
da sü rü nüz. Hýz art týk ça ya kýt sar fi yatý
da ar tar. Hý zý nýzý azal ta rak ben zin sar fi -
ya tý ný zý da azal ta bi lir si niz.

l Tekerlek dü zen aya rý ný doð ru yap tý rý -
nýz. Ara cý nýzý kal dý rý ma vur ma yý nýz ve
bo zuk sa týh lý yol lar da hý zý nýzý azal tý nýz.
Tekerlek dü zen aya rý nýn doð ru ya pýl ma -
masý hem las tik le ri ni zin ça buk aþýn ma -
sýna hem de mo to ru nuza ek bir yük bin -
di re rek ya kýt sar fi ya tý nýn art ma sýna ne -
den olur.

l A ra cý ný zýn al týn da ça mur bi rik me sine
izin ver me yi niz. Bu hem ara cý ný zýn üs -
tün deki yükü azal týr hem de pas lan -
mayý ön ler.

l A ra cý nýzý ba kým lý ve mo to runu ayar lý
tu tu nuz. Pis bir hava filt resi, a yar sýz kar -
bü ra tör, bo zuk su pap ayarý, pis bu ji ler,
pis yað ve gres ler, a yar sýz fren ler ve ben -
zer le ri nin hep si mo to run per for man sýný
düþü rür ve ya kýt sar fi ya týný art tý rýr. Par ça -
la rý ný zýn daha uzun ömür lü ol masý ve iþ -
let me gi der le ri ni zin azal masý için ara cý -
ný zýn tüm ba kým la rýný za ma nýn da yap tý rý -
nýz ve eðer ara cý nýzý zor lu koþul lar da
kul la ný yor sa nýz, bu ba kým larý daha sýk
yap tý rý nýz.

DÝK KAT l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Yo kuþ aþaðý iner ken as la mo toru stop
etmeyiniz. Mo tor ça lýþ ma dan hid ro lik di -
rek si yon ve fren ser vo üni tesi ça lýþ maz.

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
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4. B ölüm
ACÝL BÝR DU RUM DA

· Mo to ru nuz çalýþmýyorsa

· Se yir  es na sýn da mo to ru nuz
stop eder se

· Ara cý ný zýn  mo tor  so ðut ma
su yu sý cak lýðý aþýrý ar tar sa

· Las tið i niz pat lar sa

· Ara cý nýzý çek mek ge re kir se

Motorunuz çalýþmýyorsa—

(a) Ba sit kont rol ler

Bu kont rol leri yap ma dan ön ce 3. b -
ölümdeki “Mo to ru nu zu na sýl ça lýþ tý rýr sý nýz”
kýs mýn da an la tý lan do ðru ça lýþ týr ma yön te -
mi ni iz le dið i niz den ve ye ter li ya ký tý nýz ol -
duðun dan emin olu nuz.

Mo to ru nuz marþ es na sýn da dön mü yor
veya çok ya vaþ d ön üyor sa;

1. Akü ku tup baþ la r ýnýn te miz ve sað lam
bir þe kil de ba ðlan mýþ ol duð unu kont -
rol edi niz.

2. Eðer ku tup baþ la rýn da bir prob lem yok -
sa ta van lam ba sý ný ya ký nýz.

3. Eðer lam ba yan mý yor veya çok sö nük
ya ný yor ya da mar þa ba sýl dýðý n da sö n ü- yor -
sa, a kü nüz boþ al m ýþtýr. Bu du rum da baþ ka
bir aküden takviye yapmak veya aracýnýz
düz vitesliyse iterek çalýþtýrmak zorunda
kalabilirsiniz. Otomatik vitesli bir araç
iterek çalýþtýrýlamaz. Daha fazla detay için
“(c) Akü takviyesiyle çalýþtýrma” kýsmýna
bakýnýz.

 

Eðer tavan lambasý normal yanýyorsa ve
motorunuz yine de çalýþmýyorsa bu
durumda motorunuzun ayar ya da tamire
ihtiyacý vardýr.

Motorunuz marþ esnasýnda normal
hýzýnda dönüyor ancak çalýþmýyorsa;

1. Ateþleme bobini, distribütör ve buji-
lerdeki geçmeli tip kablo baðlantýlarýnýn
sýkýlýðýný kontrol ediniz. Bu ekipmanlarýn
motor üzerindeki yerleri için kýsým 7-1’e
bakýnýz.

2. Eðer bütün baðlantýlar saðlamsa motor
sürekli marþ basmaktan boðulmuþ olabilir.
Bu durumda izlenecek yöntem için “(b)
Boðulmuþ motorun çalýþtýrýlmasý” kýsmýna
bakýnýz.
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Aracýnýzý baþka bir araçla çekerek ça-
lýþtýrmayýnýz. Aracýnýza zarar verebilir
ya da motor çalýþtýðýnda çeken araca
çarpabilirsiniz.
Aracýnýzda katalitik konvertör varsa
iterek veya çekerek çalýþtýrmayý dene-
meyiniz. Katalitik konvertör aþýrý ýsýna- 
bilir.



(b) Boðulmuþ motorun çalýþtýrýlmasý

E ðer motorunuz çalýþmýyorsa devamlý
marþa basma nedeniyle boðulmuþ ola-
bilir. 

Böy le bir du rum la karþýlaþtýðýnýzda;

l 4A-FE Motor
Gaz pedalý tam basýlý konumda 15 sn.
süre ile marþ yapýp býrakýnýz. Daha son-
ra gaz pedalýna basmadan çalýþtýrmayý
deneyiniz.
Eðer motorunuz 15 saniye süreyle marþ
yaptýðýnýz halde çalýþmýyorsa, marþ
yapmayý býrakarak bir kaç dakika
bekleyip tekrar deneyiniz. 

l 2E Motor
Gaz pedalýna tam basýp 15-20 sn.
bekleyiniz. Daha sonra gaz pedalýný bý-
rakmadan marþ yaparak çalýþtýrmayý
deneyiniz. Bu esnada gaz pedalýný pom-
palamayýnýz.

Eðer motorunuz 15 saniye süreyle marþ
yaptýðýnýz halde çalýþmýyorsa, marþý
durdurarak bir kaç dakika bekleyip tekrar
deneyiniz.

Eðer motorunuz yukarýda anlatýlan yön-
temle çalýþtýrýlamýyorsa aþaðýdaki yöntemi
deneyiniz.

l Bu ji leri sö kü nüz ve bir ku ru tucu ile bu ji -
le rin ýs lak elekt rod la rý ný ku ru tu nuz.

l Gaz pe da lýna ba sýlý bir þe kil de 15 sa niye
sü rey le mar þa ba sý nýz.

l Bu ji leri ye rine ta ký nýz.

l Gaz pe da lýna bas mak s ýzýn marþ a basý-
 nýz. Eð er mo tor ha la ça lýþ mý yor sa ayara
veya ta mire ih ti yacý var dýr. Bu du rum da
To yo ta yet kili ser vi sin den yar dým isteyi-
 niz.
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Marþa 15 saniyeden uzun süre bas-
mayýnýz. Bu marþ motorunun ve
elektrik tesisatýnýn aþýrý ýsýnmasýna
neden olabilir.



(c) Akü tak viye siy le ça lýþ týr ma

Akünün patlamasý, asit yanýklarý, elektrik 
yanýklarý veya hasarlanmýþ elektronik
parçalarýn neden olabileceði ciddi
yaralanmalar ve araç hasarlarýný engel-
lemek için aþaðýda verilen talimatlara
titizlikle uyunuz.

Eðer bu yöntemi nasýl uygulayacaðýnýz
konusunda emin deðilseniz kalifiye bir
teknisyenden yardým istemenizi özellikle
tavsiye ederiz.
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Tüm doldurma kapaklarýný çýkarýnýz ve açýk deliklerin
üzerine bez örtünüz. (Bakým gerektirmeyen akülerde
bu iþleme gerek yoktur.)

Negatif kutup
(“—” iþareti)

Takviye aküsü

Pozitif kutup
(“+” iþareti)

 Pozitif kutup
 (“+” iþareti)

Takviye kablolarý

Boþ akü Kablolarý numara sýrasýna göre
baðlayýp, kullandýktan sonra sökünüz

Motor aský kulaðý (Þasi)

· Akü suyu zehirli ve aþýndýrýcý bir
madde olan sülfirik asit içerir.
Takviye yaparken koruyucu gözlük
takýnýz ve akü suyunun cildinize,
elbiselerinize ve aracýnýza dökülme- 
mesine dikkat ediniz.

· Eðer kaza ile üzerinize veya gözünü- 
ze asit dökülürse, asidin deðdiði
tüm giysileri çýkararak vücudunu-
zun etkilenen bölgesini en az 15
dakika suyla yýkayýnýz. Hemen sonra 
da týbbi müdale için en yakýn saðlýk
kuruluþuna baþvurunuz. 

Mümkünse týbbi müdahele yapýlana
dek bir bez veya sünger ile silme
iþlemine devam ediniz.

· Akünün çalýþmasý sýrasýnda doðal
olarak ortaya çýkan gaz bir kývýlcým
ya da alev ile temas ettiðinde patla-
yabilir. Takviye esnasýnda yalnýzca
standart takviye kablosu kullanýnýz
ve akünün yakýnýnda sigara içmeyi-
niz.

UYARI

Takviye için kullanýlan akü 12 volt
olmalýdýr. Takviye aküsünün voltajýn-
dan emin olmadýkça kesinlikle tak-
viye yapmayýnýz.



AKÜ TAK VÝYE SÝY LE ÇA LIÞ TIR MA
YÖN TE MÝ

1. Eðer takviye alýnacak akü baþka bir
araçta ise araçlarýn birbirine dokunmadý-
ðýndan emin olunuz ve gerekmiyen tüm
ýþýk ve aksesuarlarý kapatýnýz.

2. Takviye aküsünün ve boþ akünün su
doldurma kapaklar ýný  çýkarýnýz  ve
deliklerin üzerine birer bez örterek
muhtemel patlama etkisini azaltýnýz.

Eðer Toyota’nýzda uzun süre bakým
gerektirmeyen tip akü var ise doldurma
kapaklarýný çýkarmaya gerek yoktur. (Eðer
akünüzün tipinden emin deðilseniz kýsým
7-3’deki “Akü durumu ve akü suyunun
kontrolü’ne bakýnýz.)

3. Takviye alýnan aracýn motoru çalýþmý-
yorsa çalýþtýrýp bir kaç dakika bekleyiniz.
Takviye esnasýnda gaz pedalýna hafifçe
basarak motoru 2000 d/dak.’da tutunuz.

4. Tak viye kab lo la rýný yu ka rý daki re sim de
gös te ril diði sý ra da ve po zi tif (+) ku tup po zi -
tif (+) kutu ba, ne ga tif (-) ku tubu i se þa si ye
ve ya mo tor ü ze rin de bir ye re ba ð- la yý nýz.
Po zi tif kab loyu ilk ön ce boþ aküye daha
son ra da dið er ucunu tak vi ye akü süne bað -
la yý nýz. Bun dan son ra ne ga tif kab lo nun bi -
rin ci ucunu tak vi ye akü süne ba ðla yýp dið er
ucunu da, a kü den uzak ta sert ve sa bit bir
me tal ak sa ma ( mo tor as ký ku laðý gi bi) bað -
la yý nýz. Kab lo nun ucunu ke sin lik le marþ
ba sýl d ýðýn da ha re ket eden veya ha re ket ten
et ki le ne bi le cek bir parça ya bað la ma yý nýz.

Toyota’nýz yüksek teknoloji ürünü olan
birçok elektronik parça (bilhassa
elektronik yakýt enjeksiyonlu motorlar-
da) ile donatýlmýþ olduðundan takviye
iþlemi sýrasýnda yapýlacak hatalý baðla-
ma veya kýsa devre aracýn elektronik
parçalarýnýn zarar görmesine yol aça-
bilir. Bu kýsýmlarla ilgili garantinizi
korumak için bu iþlemin kalifiye bir
eleman tarafýndan yapýlmasýný tavsiye
ederiz.

5. Mo to ru nuzu nor mal þe kil de ça lýþ tý rý nýz.
Mo tor ça lýþ týk tan son ra gaz pe da lýna ha fifç e 
ba sýp 20 00 d/ dak.’da bir müd det ça lýþ tý rý nýz.

6. Tak viye kab lo la rýný ilk bað la nýþ s ýra sý nýn
ta ma men ter si sý rada (ilk ön ce ne ga tif
daha son ra da po zi tif kab lo yu) dik kat li -
ce sö kü nüz.

7. Akü le rin üze rine ört tüðü nüz bez leri dik -
kat lice  tu tup çöpe atý nýz. Bez lere sül fi rik
asit bu laþ mýþ ola bi lir.

8. Akü su dol dur ma ka pak la rýný tek rar ta -
ký nýz.

Eðer akü nü zün boþ al ma ne deni ( ýþýk la rýn
açýk kal ma sý gi bi) bel li de ðil se sis temi
kontrol et ti ri niz.
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Baðlantýlarý yaparken akünün üzerine
yaslanmayýnýz ve kaza ile takviye kab-
lolarý veya kablo mandallarýnýn kutup
baþlarý ya da þasi noktasý hariç hiçbir
yere deðmesine izin vermeyiniz.



Se yir es na sýn da mo to ru nuz stop 
eder se

1. Düz gün bir hat iz le ye rek ara cý ný zýn hý -
zýný ka de meli ola rak d üþü rünüz. A ra c ýnýzý
yo lun d ýþýn da em ni yet li bir yere dik kat -
lice çe ki niz.

2. Dört lü flaþö rü ya ký nýz.

3. Mo toru tek rar ça lýþ týr mayý de ne yi niz. Eð -
er mo tor ça lýþ m ýyor sa “Mo tor ça lýþ maz sa”
kýs mýna ba ký nýz.

Ara cý nýzýn mo tor soð ut ma suyu
s ýcak lýðý aþýrý ar tar sa

Eðer motor sýcaklýk göstergesi aþýrý
sýcaklýk gösteriyorsa ve bir güç kaybý
hissediyorsanýz ya da bir vuruntu veya
çarpma sesi duyuyorsanýz büyük bir
ihtimalle motor soðutma suyu aþýrý
ýsýnmýþtýr. Bu durumda aþaðýdaki
þekilde davranýnýz.

1. Yo lun dýþýnda emniyetli bir yerde
ara-cýnýzý durdurunuz ve dörtlü flaþörü
yakýnýz. Vitesi, otomatik þanzýmanlý
araçlarda “P” konumuna, düz þanzýmanlý
araçlarda da boþa alýnýz ve el frenini
çekiniz. Çalýþýyorsa klimayý kapatýnýz.

2. Soðutma suyu veya buhar kaynayarak
radyatör ya da su deposundan dýþarý atýlý-
yorsa motoru stop ediniz. Kaputu açmadan 
önce buhar kaçana kadar bekleyiniz.
Kaynayan su ya da buharlaþma derecesin-
de bir aþýrý ýsýnma yoksa motoru çalýþýr va-
ziyette býrakýnýz ve soðutucu fanýnýn çalýþ-
týðýndan emin olunuz. Eðer fan çalýþmý-
yorsa motoru stop ediniz.

3. Gözünüzle motor kayýþýnda (Su pompa- 
sý kayýþý) kopma ya da gevþeme olup
olmadýðýný kontrol ediniz. Soðutma suyu
kaçaklarý için radyatörü, hortumlarý ve
aracýn altýný gözden geçiriniz. Bu kontrol
sýrasýnda, çalýþan klimadan yoðunlaþmýþ
suyun damlamasýnýn tamamen normal bir
durum olduðunu unutmayýnýz.

4. Eðer motor kayýþý kopmuþ veya su
kaçaðý varsa hemen motoru stop edip
Toyota bayisinden yardým isteyin.

5. Eðer motor kayýþýnda bir problem yoksa 
ve herhangi bir su kaçaðý göze çarpmýyor-
sa, motor soðutma suyu deposunu kontrol
ediniz. Depoyu yarýsýna kadar doldurunuz.
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Motor çalýþmazken fren servo ünitesi
ve hidrolik sistemi çalýþmayacaðýndan 
fren pedalý ve direksiyon normale
göre çok daha sert olacaktýr.

Ciddi yaralanmalarý önlemek için bu-
har  tamamen kaçana kadar motor
kaputunu açmayýnýz. Fýþkýran buhar
ya da su yüksek basýncýn belirtisidir.

Motor çalýþýrken ellerinizi ve elbise-
nizi dönen kayýþlar ve fandan uzak
tutunuz.

Motor ve radyatör sýcakken radyatör
kapaðýný çýkarmayýnýz. Basýnç altýn-
daki sýcak su veya kýzgýn buharýn
fýþkýrmasý sonucu ciddi yaralanmalar
meydana gelebilir.



6. Mo tor soðutma suyu soðuyup normal
sýcaklýðýna düþtüðünde, depodaki suyun
seviyesini tekrar kontrol ediniz. Eðer
gerekiyorsa tekrar yarým depo seviyesine
kadar  tamamlayýnýz .  Depodaki  su
seviyesinde ciddi bir eksilme varsa bu
sistemde bir kaçak olduðunun belirtisidir.
Böyle bir durumda en kýsa sürede Toyota
bayisine uðrayýp aracýnýzý kontrol ettiriniz.

Las tiði niz pat lar sa—

1. Düz bir hat izlemeye çalýþýp hýzýnýzý
kademeli olarak düþürünüz. Aracýnýzý tra-
fikten uzak emin bir yere çekiniz. Bir yol
ayrýmýnýn ortasýndaki üçgende durmaktan
sakýnýnýz. Saðlam ve düz bir zeminde park
ediniz.  

2. Mo toru stop edip dörtlü flaþörleri yaký-
nýz.

3. El fre nini sa ðlam bir þekilde çekip, vitesi 
otomatik þanzýmanlý araçlarda “P” düz
þanzýmanlý araçlarda geri vites konumuna
getiriniz.

4. Araçtaki bütün insanlarý trafiðe bakma-
yan taraftan indiriniz.

5. Aþa ðýdaki ta li mat larý dik kat lice oku yu -
nuz.
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Yaralanmalara neden olmamasý için
aracý kriko ile kaldýrýrken aþaðýdaki
noktalara dikkat ediniz.

· Kriko ile kaldýrma talimatlarýna uyu- 
nuz.

· Krikonuzu sadece lastik deðiþtirir-
ken aracýnýzý kaldýrmak için kullaný-
nýz.

· Araç krikodayken kesinlikle altýna
girmeyiniz.

· Araç krikodayken motoru çalýþtýrma- 
yýnýz.

UYARI

Patlak lastik ile yola devam etmeyiniz.
Kýsa bir mesafe gitmek bile lastiði-
nizin onarýlamayacak derecede hasar
görmesine neden olabilir.



-Ye dek las tik ve ge rek li ta kým
(Station Wagon modeli)

1. Ta kým çan ta sýný, kri koyu, k riko ko -
lunu ve ye dek las tið i ara cý nýz dan çý ka rý -
nýz.

Acil bir du rum da, ha zýr lýk lý ola bil me niz için 
kriko ve dið er ta kým lar ile bun la rýn kul la ný -
lýþý hak kýn da ön ce den bil gili ol ma nýz da bü -
yük ya rar var dýr.

K ri koyu ye rin den çýkarmak için, kriko kolu- 
nun  takýldýðý baðlantý ucunu, saat ibresi
dönüþ yönü tersinde kriko serbest
kalýncaya kadar çeviriniz.

Tekrar yerine takarken de baðlantý ucunu
saat ibresi dönüþ yönünde çevirerek bir
çarpýþma ya da ani fren yapýlmasý duru-
munda yerinden çýkýp fýrlamasýný engel-
leyecek þekilde yerine sabitleyiniz. 
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Baðlantý

Yerinden çýkartýrken

Yerine takarken

Takým çantasý

Kriko kolu

Kriko

Yedek lastik

Kriko

Takým çantasý
Yedek lastik



-Yedek las tik ve ge rek li ta kým
(Sedan modeli)

1. Ta kým çantasýný, krikoyu, kriko kolu-
nu ve yedek lastiði aracýnýzdan çýka-
rýnýz.

Acil bir du rum da, hazýrlýklý olabilmeniz için 
kriko ve diðer takýmlar ile bunlarýn
kullanýlýþý hakkýnda önceden bilgili olma-
nýzda büyük yarar vardýr. 

K ri koyu ye rin den  çýkarmak için, kriko kolu- 
nun takýldýðý baðlantý ucunu, saat ibresi
dönüþ yönü tersinde kriko serbest kalýn-
caya kadar çeviriniz.

Tekrar yerine takarken de baðlantý ucunu
saat ibresi dönüþ yönünde çevirerek bir
çarpýþma ya da ani fren yapýlmasý duru-
munda yerinden çýkýp fýrlamasýný engel-
leyecek þekilde yerine sabitleyiniz.
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Yedek lastik
örtüsü

Kriko

Takým çantasý Yedek lastik

Kriko kolu
Somun

Gerekli takýmlar (takým çantasýnda)

Pense

Bijon anahtarý

Tornavida

Baðlantý

Yerinden çýkartýrken

Yerine takarken



Ye dek las tiði çý kar mak için  :

1. Somunu gevþeterek çýkartýnýz.

2. Yedek lastik örtüsünü çýkarýnýz.

3. Cývatayý gevþeterek, cývatayý ve ara par-
çasýný çýkartýnýz.

4. Yedek lastiði dýþarýya alýnýz.

Ye dek las tiði ye rine, jan týn dýþ yüzü yuka rý-
ya ge le cek þe kil de yer leþ ti ri niz. Da ha son ra 
yukarýdaki iþlem sýrasýný ter sine uygula-
yarak lastiði çarpma ya da ani frenleme-
lerde fýrlamayacak þe kil de yerine sýkýca
sabitleyiniz.

Somunu takmak için aþaðýya doðru bas-
týrmak yeterlidir.

-Te ker leð in ta koz la bes len mesi

2. Patlayan lastiðin çaprazýndaki lastiði,
takozla besleyerek kriko ile kaldý-
rýldýðýnda aracýn kaymasýný önleyiniz.

Ta kozu, ön te ker lek leri bes ler ken te ker leð -
in önüne, ar ka te ker lek leri bes ler ken de te -
ker leð in ar ka sýna ko yu nuz.

-Jant kapaðýnýn çýkarýlmasý

3. Jant ka paðý ný  çýka rý nýz.

Jant ka paðý ný þe kil de görül düðü gibi
tornavida ile  çýkar tý nýz. Ya ra lan ma la ra yol
a çma mak için jant ka pa ðýný el le sök meyi
de ne me yi niz.
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Cývata

 Somun

Ara
parçasý

Yedek lastik
örtüsü

Patlak lastik

Tekerlek takozu

Tip A



-Bi jon so mun la rý nýn gev þe til mesi

4. Tüm bi jon so mun la rýný gev þe ti niz.

Bi jon somunlarýný daima aracý kriko ile
kaldýrmadan önce gevþetiniz.

Bi jon so mun la rýný saat ibresi dönüþ yönü-
nün tersine doðru çevirerek gevþetiniz.
Maksimum levye gücü elde etmek için
bijon anahtarýný resimde gösterildiði gibi
levye kolu saða gelecek þekilde somuna
takýnýz.

Bi jon so mun la rýný hemen sökmeyiniz, sa-
dece hepsini yarýmþar tur gevþetiniz.

-Kri ko nun yer leþ ti ril mesi

5. K ri koyu, pat la yan las ti ðe yakýn ve re -
sim de g österilen kal dýr ma nok ta la rýn dan 
bi ri si nin al týna yer le þti ri niz.

Kri ko nun sað lam ve düz bir ze mine otur -
duð un dan emin olu nuz.
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Tip B
Gevþetiniz

Sedan modeli



-Ara cýn kal d ýrýl masý

6. A ra cýn içinde kimse olmadýðýndan
emin olduktan sonra kriko ile aracý ye-
dek lastiði takabilecek kadar kaldýrýnýz.

Ye dek lastiði takarken patlayan lastiði çý-
karmak için gereken yükseklikten daha
fazla yüksekliðe ihtiyacýnýz olduðunu unut-
mayýnýz.

Station Wagon dýþýndaki modeller: Aracý
kaldýrmak için kriko kolunu krikoya
takarak kolu saat ibresi yönünde çeviriniz.
Kriko aracýnýza dayanýp kaldýrmaya baþla-
dýðýnda, doðru bir þekilde yerleþtirildiðini
tekrar kontrol ediniz.

-Las tið in deð iþ ti ril mesi

7. Bijon somunlarýný söküp lastiði de-
ðiþtiriniz.

Pat lak las tiði düz bir þe kil de çe kip çý ka rý -
nýz ve ke na ra ko yu nuz.

Ye dek las tiði, jant üze rin deki de lik ler bi jon
sap la ma la rý nýn karþý sýna ge le cek þe kil de
çe vi rip ayar la yý nýz. Daha son ra las tið i kal dý -
rýp ilk ön ce üst teki bi jon sap la ma sýný jant -
taki karþý lýk de lið i ne so kup las tiði sal la ya -
rak bü tün sap la ma la rýn de lik le rine geç me -
si ni sað la yý nýz.
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Sedan modeli

Araç sadece kriko ile kaldýrýlmýþken
kesinlikle altýna girmeyiniz. Aracýnýzýn 
altýna girmeniz gerektiðinde sehpa ile
destekleyiniz.



Las tiði tak ma dan ön ce jant ve por ya nýn
otur ma yü zey le rin de ki pas ve kiri bir tel
fýrç a ile te miz le yi p, iyi bir me tal me tale te -
mas sað lay ýnýz. Bu sað lan ma mýþ þe kil de
las tik ta kýl dýðý n da bi jon so mun la rý gev þer
ve las tið i niz ye rin den çý ka bi lir. Bu yüz den
ilk 1.6 00 km’ den son ra bi jon so mun la r ýnýn
sý ký lýðý ný kont rol edi niz.

-Bi jon so mun la rý nýn ta kýl masý

8. Tüm bijon somunlarýný parmak sý-
kýlýðýnda yerine tutturunuz.

Bijon somunlarýný konik tarafý içeriye
gelecek þekilde takýp elinizle sýkabile-
ceðiniz kadar sýkýnýz. lastiði bastýrarak
somunlarý daha fazla sýkma imkaný olup
olmadýðýný kontrol ediniz.

-Ara cýn in di ril mesi

9. K ri koyu bo þal týp ara c ýnýzý ta ma men
in di ri niz ve tüm bi jon so mun la rýný sý-
kýnýz.

Kriko kolunu saat ibresi yönünün ter- sine
çevirerek aracý indiriniz.

Bijon somunlarýný sýkmak için sadece bijon 
anahtarýný kullanýnýz. Kol gücünüz dýþýnda
ilave levye gücü elde etmek için çekiç,
boru ya da ayaðýnýzý kullanmayýnýz. Bijon
anahtarýnýn somuna tam olarak otur-
duðundan emin olunuz.

Bijon somunlarýný, yukarýdaki resimde gös- 
terilen sýkma sýrasýnda ve her seferinde
azar azar sýkýnýz. Bu iþlemi somunlar
tamamen sýkýlýncaya kadar tekrarlayýnýz.
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-Jant ka paðýnýn takýlmasý

10. Jant kapaðýný tekrar yerine takýnýz ve 
avuç içi ya da elinizin kenarýyla vurarak
yerine tam oturmasýný saðlayýnýz.

-Las tiði deð iþ tir dik ten son ra

11.Ta ký lan las tið in ha va sýný kont rol edi -
niz.

Las tik hava ba sýn cýný bö lüm 8’ de be lir ti len
de ðere ayar la yý nýz. Eðer las tik ba sýn cý be lir -
ti len de ðer den d üþük ise ya vaþ ya vaþ en
ya kýn ben zin is tas yo nuna gi dip las tið i nize
hava ba sý nýz.

Su pap ka paðý ný ye rine tak mayý unut ma yý -
nýz. Ak si du rum da ça mur ve pis lik su paba
gi re rek hava ka çýr ma sýna ne den ola bi lir.
Eð er su pap ka paðý ka yýp sa en kýsa sü rede
ye ni sini ta k ýnýz.

12.Pat lak las tik, k riko ve dið er ta kým larý
sað lam bir þe kil de yer le rine yer leþ ti ri niz.

Las tiði deð iþ ti rir deð iþ tir mez, bi jon so mun -
la rýný 8. bö lüm de ve ri len tork deð er le rine
göre sýk tý rý nýz ve pat lak las tiði ta mir et ti ri -
niz.

Ara cýnýzý çek mek ge re kir se
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Deliði,
supabýn
üstüne
geçecek
þekilde
ayarlayýnýz

(a) Taþýyýcý kamyon kullanmak

(b) Aracý tekerleklerinden kaldýrmak

— Önden çekme

Bir çarpýþma ya da ani fren yapýlmasý
durumunda kriko, takýmlar ve patlak
lastiðin yerinden çýkýp fýrlamasý nede- 
niyle meydana gelebilecek yaralanma- 
larý engellemek için bu parçalarýn
yerlerine saðlam bir þekilde yerleþti-
rildiðinden emin olunuz.



Eðer aracýnýzý çekmek gerekirse bu iþlemi
bir Toyota bayisine yada bir çekici/kurtarýcý 
servise yaptýrmanýzý tavsiye ederiz.

Do ðru çeki ekipmanýnýn kullanýlmasý aracý- 
nýzýn  çekilmesi sýrasýnda hasar görmesini
önleyecektir. Ticari çekici/kurtarýcý servis-
ler araç çekmeyle ilgili trafik kanunlarýný
bilmektedirler.

Doðru bir þekilde çekilmezse aracýnýz
hasar görebilir. Çoðu çekici/kurtarýcý araç
operatörlerinin doðru yöntemi bilmelerine
raðmen hata yapma ihtimalleri vardýr. Ope- 
ratörün hata yapma ihtimaline karþý aþaðý-
daki önlemleri bilmenizde fayda vardýr.
Gerekirse bu sayfayý operatöre gösteriniz.

ARAÇ ÇEK ME ÖN UYA RILARI

Çekme sýrasýnda zincirli emniyet sistemini
kullanýnýz ve tarafik kanunlarýna uyunuz.
Yere basan tekerlekler ve aks iyi durumda
olmalýdýr. Eðer hasarlý iseler bir çeki römor- 
ku kullanýnýz.

(a) Taþýyýcý kamyon kullanmak

Toyota aracýnýz için en iyi yöntem olarak
bu metodu önermektedir.

(b) Aracý tekerleklerinden kaldýrarak
çekmek

Önden çekme— El frenini indiriniz.

· Düz þanzýmanlý araçlar:
Araç ar ka dan çekilirken tekerleklerin al -
týna bir çeki römorku yerleþtirmeniz tav -
siye edilir. Eðer römork kul la nýl m ýyor sa
vitesi boþa alýp kontak anah ta rý ný “ACC”
konumuna alýnýz.

· Oto ma tik Þanzýmanlý araçlar:
Araç sa dece ön den çe ki le bi lir. Eð er ar ka -
dan çek me niz ge re ki yor sa mut laka çeki
rö mor ku kul la ný nýz.
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— Arkadan çekme

(c) Kurtarýcý ile araç çekmek

UYARI

Aracýn direksiyon kilit sistemi teker-
lekleri çekme esnasýnda düz tutacak
kadar güçlü olmadýðý için, kontak
anahtarý “LOCK” konumunda ya da
çýkarýlmýþ iken çekmeyiniz.

UYARI

Otomatik þanzýmanlý bir aracý kesin-
likle ön tekerlekleri ya da dört tekerle- 
ði üzerinde arkadan çekmeyiniz. Bu
þanzýmanda büyük hasara neden ola-
bilir.



(c) Kurtarýcý ile araç çekmek
-Acil bir du rum da araç çek mek

A cil bir du rum da Çe ki ci/ kur ta rýcý ser vis
bu la ma mýþ sa nýz, ara cý nýz geç ici bir süre
için yu ka rý daki re sim de gös te ri len çe ki
ku lak la rýna çe lik bir ha lat bað la ya rak çe -
ke bi lir si niz.

Böy le bir çek me du ru mun da di rek si yonu
çe vir mek ve fre ne bas mak için araç için de
bir sü rücü bu lun ma lý dýr.

Bu þe kil de çek me sa dece sert ze min li yol -
lar da, kýsa bir süre için  ve düþü k bir hýz da
uy gu la na bi lir. Ay rýca te ker lek ler, aks lar, ak -
tar ma or gan larý, di rek si yon sis temi ve fren
sis te mi nin iyi du rum da ol masý ge rek li dir.

Çekmeye baþlamadan önce, el frenini
indiriniz ve vitesi, düz þanzýmanlý araçlarda 
boþ, otomatik þanzýmanlý araçlarda “N”
konumuna getiriniz. Kontak  anahtarý
“ACC” ya da “ON” konumunda olmalýdýr.
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Kurtarýcý ile önden veya arkadan araç
çekmeyiniz. Gövde hasarlarýna neden
olabilirsiniz.

Motor çalýþmýyorsa hidrolik direksi-
yon ve fren servo ünitesi  çalýþmaya-
caðýndan direksiyonu döndürmek
zorlaþacak ve frenler sertleþecektir.Çeki kulaklarý
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5. Bö lüm
PAS LAN MA NIN 
ÖN LEN MESÝ VE 
KA POR TA BOYA 
BA KI MI

· To yo ta’ ný zýn pas lan maya karþý
ko run ma sý

· To yo ta’ ný zýn yý kan masý ve ci la -
lan ma sý

· Ýç te miz lik

To yo ta’ nýzýn pas lan maya karþý 
ko run ma sý

To yota, uzun süreli detaylý araþtýrmalar
sonucunda ve mevcut en ileri teknolojiyi
kullanarak paslanmanýn engellenmesi ko-
nusunda üzerine düþeni yapmýþ ve size
yüksek kalitede bir araç sunmuþtur. Bu
kaliteyi korumak sizin elinizdedir. Toyo-
ta’nýza uygulayacaðýnýz doðru bir bakým,
paslanmaya karþý uzun süreli bir korun-
mayý garantileyecektir.

A ra c ýnýz da oluþ a cak pas lan ma nýn en
önem li ne den le ri :

l Aracýn altýndaki eriþilmesi zor noktalar-
da, buzu eritmek için yola dökülen tuz,
pislik ve nem birikmesidir.

l Boya ve boya altý astarda ufak çarp-
malar  ya da taþ veya çakýl nedeniyle
oluþan çizilme veya kalkmalar.

Be lir li bir bölgede yaþýyor ya da aracý-
nýzý belirli çevre þartlarý altýnda kullaný-
yorsanýz bakýmýn önemi daha da arta-
caktýr.

l Buzu erit mek için yola dö k ülen tuz ve
toz kalk ma sýný ön le yi ci kim ya sal mad -
de ler le bir lik te en düst ri yel kir len me nin
ol duðu böl ge ler de ve de niz ký yý sýn da ha -
vada bu lu nan tuz pas lan mayý hýz lan dý rýr.

l Ha va daki yük sek nem,  özel lik le hava sý -
cak lýðý nýn don ma nok ta sý nýn bi raz üze -
rin de ol duðu du rum lar da önem li
bir pas lan ma ne de ni dir.

l Ara cý ný zýn bazý böl ge le rin de uzun süre
ka lan ýs lak lýk ve nem di ðer böl ge ler
kuru bile ol sa ýs lak böl ge le rin pas lan ma -
sýna ne den ola bi lir.

l Yük sek s ýcak lýk lar, iyi ha va lan dý rý la -
mama ne de niy le ça buk ku ru ya ma yan k -
ýsým la rýn pas lan ma sýna ne den olur.

Yu ka rý daki açýk la ma lar ara cý ný zýn, ö zel lik le
de ara cýn al tý nýn müm kün ol duðu ka dar te -
miz tu tul ma sý nýn ve boya ya da as ta ra her -
han gi bir ha sar gel mesi du ru mun da bir an
ev vel ta mi ri nin öne mi ni or taya ko yar.

Toyota’nýzýn paslanmaya karþý ko run -
masýna yardým için:

A ra cý nýzý sýk sýk yý ka yý nýz. Ara cý nýzý sýk sýk
yý ka mak tabi ki gö rü nüþü a çýsýn dan ya pýl -
masý ge re ken bir þey dir. Yal nýz pas lan mayý
ön le mek için aþaðý daki nok ta lara dik -
kat edi niz.
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l Ara c ýnýzý kýþýn tuz dökülmüþ yollarda
sürüyor ya da deniz kýyýsýnda yaþý-
yorsanýz, paslanmayý en düþük seviyede
tutmak için en az ayda bir aracýnýzýn
altýný yýkayýnýz.

l Yüksek basýnçlý su ya da buhar aracýn
altýný ve çamurluklarý temizlemede
etkilidir. Bütün çamur ve kiri görmek zor 
olduðundan bu bölgelere özellikle
dikkat ediniz. Çamuru ve kiri tamamen
sökmeden sadece ýslatmak faydadan
çok zarar getirecektir. Kapýlarýn alt
etekleri, süpürgelik ve þasi elemanla-
rýnda tahliye delikleri bulunmaktadýr. Bu 
deliklerin kir ile týkanmasý durumunda
içeride birikecek su paslanmaya neden
olacaðýndan daima temiz ve açýk
tutulmalýdýrlar.

l Kýþ bittiðinde aracýnýzýn altýný iyice yýka-
yýnýz. 

“Toyota’nýzý yýkama ve ci la la ma” kýsmýna
bakýnýz.
A rcýnýzýn boya ve trim durumunu kontrol 
ediniz. Eðer boyada kazýntý ya da çizikler
görürseniz paslanmanýn baþlama-sýný
önlemek için hemen bu noktalara rötuþ
yapýnýz. Eðer kazýntý ya da çizikler metal
kýsma kadar ilerlemiþse, kalifiye bir
boyacýya tamir ettiriniz. 

A ra cý ný zýn içini kont rol edi niz. Su ve ça -
mur ta ban d öþe me si nin al týn da bi ri ke rek
pas lan maya ne den ola bi lir. Ara da bir ta ban 
döþ e me si nin al tý nýn ku ru olup ol ma dýðý ný
kont rol edi niz. Kim yasal mad de ler, te miz lik 
mal ze me le ri, su ni güb re, tuz vs. taþý r ken
özel lik le dik kat edi niz. Bu tür mal ze me ler
özel ku tu lar da ta þýn ma lý dýr. Eð er bu
madde ler ara cý nýza dö kü lür veya sý zar sa
he men o böl geyi te miz le yip su ile yý ka yý nýz
ve ku ru tu nuz.

A ra c ýnýz da paç a lýk (ça mur tu tu cu) kul la -
ný nýz. Eðer tuz lu ve ta þlý yol lar da se ya hat
edi yor sa nýz paç a lýk lar ara cý nýza ila ve bir
ko ruma sað la ya cak týr. Yere müm kün ol -
duðu ka dar ya kýn, tam boy paç a lýk la rýn kul -
la nýl masý tav siye edi lir. Paç a lýðý n bað la na -
caðý kýs mýn ve kul la ný la cak bað lan tý ele -
man la rýnýn pas lan maya karþý  ko ru yucu iþ -
lem ler den ge çi ril mesi tav siye edi lir.
To yo ta bayisi, si zin böl ge niz de tav siye edi li -
yor sa, size uy gun pa ça lýk la rýn te mini ve
mon ta j ko nu sun da yar dým cý ol mak tan
mut lu luk du ya cak týr.

A ra cý nýzý ru tu bet li, kötü ha va lan dý rý lan
bir ga raj da park et me yi niz. Eðer ara cý nýzý
ga raj da yý kar ya da ara cý nýzý üze ri kar lý ya
da ýs lak bir þe kil de ga ra jý nýza so kar sa nýz,
ga ra j ýnýz pas lan ma ya ne den ola bi le cek ka -
dar ru tu bet li bir hale ge le bi lir. Ga ra j ýnýz ýsý -
tý lý yor ol sa bile iyi bir ha va lan dýr ma yok sa
ýs lak bir araç pas la na bi lir.
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To yo ta’ ný zýn yý kan masý ve
cila lan ma sý

A ra cý nýz göl gede ve dýþ yü zeyi do ku nu la -
bi le cek s ýcak lýk ta iken y ýka yý nýz. Or ta yu -
muþ ak lýk ta bir sa bun ile y ý- ka yý nýz ve
iyi ce du ru la yý nýz.

Kir, bo yada ufak çi zik le rin oluþ ma sýna ne -
den olur. Ay rý ca kir li hava ve kir deki bazý
kim ya sal mad de ler boya ve trim de bo zul -
ma la ra yol aça bi lir. Bu yüz den ara c ýný zýn
sýk sýk yý kan masý tav siye edi lir. Eðer de niz
k ýyý sýn da ya þýyor ya da tuz dö kü len yol lar da 
ara cý ný zý kul la ný yor sa nýz pas lan maya karþý 
ko ruma çok daha önem li dir.

Ara cý nýzý oto ma tik yý kama ma ki na la rýn da
da yý ka ya bi lir si niz. Yal nýz bu du rum da bo -
ya nýn fýrç a lar ta ra fýn dan çi zi le bi le ceð ini
unut ma yý nýz. Çi zik ler bo ya nýn da ya nýk lý lýðý -
ný azal týr. Ay rýca koyu renk bo ya lý araç lar da 
göze çok ko lay çar par.

A ra cý ný zýn el le y ýkan ma sýn daki uy gun
yön tem aþaðý da açýk lan mýþ týr.

1. Ýþe ilk önce bütün kiri hortum ile su
tutarak akýtmakla baþlayýnýz. Eðer ara-
cýnýzýn altýnda çamur ya da yol tuzu
birikmiþ ise, bunlarý temizlemek için ba-
sýnçlý suyu yakýn mesafeden üzerlerine
tutunuz.

2. Aracýnýzý Toyota yetkili servisinizde ya
da oto aksesuarý maðazalarýnda satýlan
temizlik malzemeleri ile yýkayýnýz. Sabunun 
su ile karýþým miktarýný üreticinin talimat-
larýna uyarak ayarlayýnýz. Sünger veya
silme bezini sýk sýk kovaya daldýrýnýz. Fazla
bastýrmadan, su ve sabunun etkili olmasýný
saðlayarak siliniz.

Alü min yum jant larý te miz le mek için de yu -
muþ ak de ter jan veya sa bun kul la ný nýz.

Yol dan bu laþ an zif ti te re ben tin ile te miz le -
ye bi lir si niz. Ya pýþ an  b öcek leri temizler-
ken ýlýk su ve sa bun kul la ný nýz.

3. Aracýnýzý iyice durulayýnýz. Eðer ara-
cýnýzýn üzerinde sabun kalýr ve kurursa
yüzeyde çizgiler oluþturur. Sýcak havada
hemen kuruma olacaðýndan aracýnýzý bö-
lüm bölüm yýkayýp durulayýnýz.

4. Aracýzýnýzý nemli güderi veya yumuþak
bir havlu ile kurulayýnýz. Kurulamanýn esas
amacý yüzeydeki fazla suyu alýp lekesiz
olarak hava ile kurumayý saðlamaktýr. bu
yüzden fazla bastýrarak kurulamanýza
gerek yoktur.

Eðer boyada çizik veya kalkma görülürse,
metali paslanmadan korumak için hemen
rötuþ yapýnýz.

Ara cýnýzý  yýkadýktan sonra hareket
etmeden evvel frenlerin tamamen kuru
olduðundan emin olunuz.

To yo ta’ nýzýn orjinal görünüþünü koru-
mak için cilalama ve parlatma yapýlmasý
tavsiye edilir.

1. Te miz leme özelliði olan cila kullansanýz 
bile cilalamadan önce mutlaka aracýnýzý
yýkayýp kurutunuz.

2. Ýyi ka lite parlatýcý ve cila kullanýnýz. Eðer 
boyanýz çok eskimiþse, araç temizle-yici
parlatýcý kullandýktan sonra ayrýca cila
yapýnýz. Üreticinin talimat ve uyarýlarýný
takip ediniz. Kromajlý kýsýmlarý da cilalayýp
parlatmayý unutmayýnýz.

3. Eðer su yüzeyde damlacýklar deðil de
ufak gölcükler biçiminde kalýyorsa aracý-
nýzý yeniden cilalayýnýz.
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Temizlik için benzin ya da güçlü çözü-
cüler kullanmayýnýz. Zehirleyici olabi-
lirler ve aracýnýza zarar verebilirler.



Boyayý hasar meydana gelir gelmez ya da
paslanma baþlamadan önce uygula-yýnýz.
Ýyi bir sonuç almak için ince bir resim
fýrçasý kullanýnýz ve boyayý iyi karýþ-týrýnýz.
Rötuþ yapýlacak bölgenin temiz ve kuru
olduðundan emin olunuz. Boyanýn rötuþ
boya olduðunun anlaþýlmamasý için sadece 
ufak noktalara uygulayýnýz. Rötuþ boyayý
mümkün olduðu kadar az ve çizik ya da
hasarlý bölgenin dýþýna çýkmadan kulla-
nýnýz.

Ýç te miz lik

Vinil döþeme

Vi nil döþeme kýsýmlar su ve yumuþak
sabun ya da deterjan kullanarak kolayca 
temizlenebilir.

Ýlk önce döþeme üzerindeki gevþek kiri
elektrik süpürgesi ile alýnýz. Daha sonra
sünger ya da yumuþak bir bez kullanarak
sabunlu suyu vinil döþemeye sürünüz.
Döþemenin sabunlu suyu emip kiri yumu-
þatmasý için birkaç dakika bekledikten
sonra kiri temizleyiniz ve nemli bir bez ile
sabunu siliniz. Eðer kir tamamen çýkmazsa
ayný iþlemi tekrarlayýnýz. Köpüren tip vinil
temizleyiciler de piyasada bulunmaktadýr
ve iyi sonuç vermektedirler. Üreticinin
talimatlarýna göre kullanýnýz.

Halýlar

Halýlarý temizlemek için kaliteli köpü-ren 
tip halý þampuaný kullanýnýz.
Ýþe mümkün olduðu kadar çok kiri elektrik
süpürgesi ile temizleyerek baþlayýnýz.
Çe-þitli tip köpüklü temizleyiciler piyasada
satýlmaktadýr. Bazý tipler aerosol kutularda
bazýlarý da su ile karýþtýrýldýðýnda köpüre-
cek þekilde toz ya da sývý olarak pazarlan-
maktadýr. Halýlarý temizlemek için köpüðü
sünger ya da fýrça ile uygulayýnýz. Kesiþen
daireler biçiminde ovarak siliniz. Halýyý su
ile ýslatmayýnýz. En iyi sonuç halýyý müm-
kün olduðu kadar kuru tutarak elde edilir.
Þampuanýn kullanýlýþý ile ilgili talimatlarý
okuyunuz ve tam olarak uygulayýnýz.
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UYARI

Aracýnýz yeniden boyandýðýnda fýrýnla- 
madan önce plastik tamponlarý çý-
kartýnýz. Yüksek ýsý tamponlarýnýza
zarar verebilir.

Küçük boya kalkmalarý veya çizikleri
kapatmak için rötuþ boyasý kullanýla-
bilir.

UYARI

Aracýn iç temizliðinde çözücü madde-
ler, tiner, benzin ya da cam temiz-
leyicisi kullanmayýnýz.
Sprey türü koku verici maddeleri
aracýnýzdaki havalandýrma ýzgaralarý
ve diðer plastik malzemeler üzerine
sýkmayýnýz.



Emniyet kemerleri

Em ni yet ke mer leri yu mu þak sa bun ve su
ile ya da ýlýk su ile te miz le ne bi lir.

Te miz lik için bez ya da sünger kullanýnýz.
Temizlerken kemerlerde yýpranma, kesil-
me ya da aþýnma olup olmadýðýný kontrol
ediniz.

Camlar

Pen cere camlarý, ev tipi herhangi bir
cam temizleyicisi ile temizlenebilir.
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UYARI

Camlarý içeriden temizlerken, arka
camdaki buðu çözücü rezistansýn
tellerine zarar vermemeye dikkat
ediniz.

Eðer Toyota’nýzýn temizlenmesi hak-
kýnda herhangi bir sorununuz varsa,
Toyota bayileri size bu konuda bilgi
vermekten mutlu olacaklardýr.

UYARI

Kemerlerin temizliðinde aðartýcý ya da 
boya kullanmayýnýz. Kemerlerin
zayýflamasýna yol açabilir.
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6. Bö lüm
BA KIM
GE REK SÝN ME LE RÝ

· Ba kým la il gili ge nel bil gi ler

· Ara cý ný zýn  ona rýma  ih ti yacý
var mý?

· To yota ba kým prog ra mý

Ba kým la il gili ge nel bil gi ler

Dü zen li ba kým te mel ge rek sin me dir.

Yeni To yo ta’ nýzý ko ru mak için ta kip eden
say fa lar da ki ba kým prog ra mýna göre ser vi -
sini yap týr ma nýzý önem le tav siye ede riz. Dü -
zen li ba ký mýn aþaðý daki ko nu lar da bü yük
fay dasý ola cak týr.

l Ýyi ya kýt eko no mi si

l Uzun araç öm rü

l Sü rüþ zev ki

l Em ni yet

l Gü ve ni lir lik

l Ga ran ti kap sa mýna gir mek

l Ya sal dü zen le me lere uy gun luk

To yo ta’ nýz iyi sü rüþ eko no misi sað la ya cak
ve ba ký mý ucuza ge le cek þe kil de ta sar lan -
mýþ týr. Es ki den is te ni len bir çok ba kým ge -
rek sin me leri ya ar týk is ten me mek te ya da
daha uzun ara lýk lar la ye ri ne ge ti ril mek te -
dir. A ra cý nýz dan mak si mum  verimi al mak
için ba kým prog ra mý na uyu nuz.

Ser vis için ne reye git meli ?

Ser vis için ara cý nýzý To yo ta yet kili ser vi si ni -
ze gö tür me nizi tav siye ede riz.

To yo ta tek nis yen leri iyi eði tim gör müþ uz -
man lar dýr. Tek nik bül ten ler ve ser vis
yayýnlarý aracýlýðýyla en son servis bilgilerini 
alýrlar ve Toyota servis eðitim program-
larýyla bil gi lerini ge niþletirler.

To yo ta’ yý si zin ara cý nýz da deðil daha ön ce -
den eði tim le ri sý ra sýn da ta ný mýþ ola cak lar-
 dýr. Bu size de en iyi yol gibi gö zük mü yor
mu?

To yo ta yet kili ser vi si niz, ö zel Toyota ta kým -
la rý ve diðer ser vis ekip man larý için bü yük
bir ya tý rým yap mýþ týr. Bu ona rým la rýn daha
iyi ve da ha ucuza ya pýl ma sýna yar dým ede -
cek tir.

To yo ta yet kili ser vi si niz ara cý ný zýn bü tün
prog ram lý ba kým la rýný gü ve ni lir, eko no mik
ve servis garantisi kapsamýna girecek þe kil -
de ya pa cak týr.
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A raç ba ký mýný ken di niz yap mak is ter se -
niz.

Eðer bi raz me ka nik ye te neði niz ve te mel
bir kaç ta ký mý nýz var sa ba kým iþ lem le ri nin
bir  kýsmýný ken di niz ya pa bi lir si niz. Bu iþ -
lem ler ba kým prog ra mýn da iþa ret len miþ tir
ve bun la rýn ya pýl masý ile il gi li ba sit ta li mat -
lar bö lüm 7’ de ve ril miþ tir. Yal nýz unut ma yý -
nýz ki ba zý iþ lem ler için özel ta kým ve ye te -
neðe ih ti yaç var dýr.

Bu tür iþ lem ler en iyi ka li fiye bir tek nis yen
ta ra fýn dan ya pý lýr. Ken di ba ký mý nýzý ya pa bi -
le cek ka dar de ne yim li bir kiþi bi le ol sa nýz
ara cý ný zýn ba kým la rý nýn To yo ta bayisinde
ya pýl ma sýný tav siye ede riz. To yo ta bayi-
sinde ya pý lan her iþ le min kay dý tu tu la caðý
için ga ran ti du ru mun da bu ka yýt lara da nýþý -
la cak týr.

Ara cý ný zýn ona rýma ih ti yacý var
mý?

Ara cý ný zýn per for man sýn daki deðiþik lik,
nor mal ol ma yan ses ler ya da göz le gö rü len
prob lem ler gibi ser vis ge rek si ni mini iþa ret
eden du rum lara karþý da ima dik kat li olu -
nuz. A ra cý ný zýn ser vise ih ti ya cý ol duðunu
gös te ren bazý önem li ipuç larý aþaðýda ve ril -
miþ tir.

l Mo to ru nu zun tek le mesi, bayýl masý ve-
ya vu run tu yap ma sý

l Fark edi le bi lir de re cede güç kay bý

l Mo to ru nuz dan ge len anor mal ses ler

l Ara cý ný zýn al týn daki sý zýn tý lar (Kul la ným -
dan son ra kli ma dan yoðun laþ mýþ su -
yun dam la masý nor mal dir)

l Eg zoz se sin deki deðiþik lik ler (Bu teh- li -
keli oran da kar bon mo nok sit ka çaðý nýn
be lir tisi ola bi lir, a ra cý nýzý cam lar açýk sü -
rü nüz ve va kit kay bet me den eg zoz sis te -
mini kont rol et ti ri niz.)

l Pat lak gö rü nüm lü las tik ler, dö nüþ ler de
du yu lan aþýrý las tik se si, düz gün ol ma -
yan las tik aþýn ma sý

l Düz bir yol da ara cýn bir ta rafa çek me si

l Süs pan si yon sis te min den ge len anor -
mal ses ler

l Fren leme et ki si nin azal masý, fren veya
deb ri yaj pe da lýn da yu muþa ma,  pe da lýn
ne re dey se ta bana deð mesi, f ren leme
ya par ken ara cýn bir ta rafa çek me si

l Mo tor sý cak lýðý nýn sü rek li ola rak nor ma -
lin üze rin de ol ma sý

Eðer bu du rum lar dan her han gi  bi risi ara cý -
nýz da or taya çý kar sa en kýsa za man da To -
yo ta yet kili ser vi si nize gi di niz. Muh te me len
ba kým veya ona rým ge rek mek te dir.
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Ara cý nýzý kont rol et tir me den kul lan -
ma yý nýz. Ö nem li ha sar ya da ya ra lan -
ma lara ne den ola bi lir si niz.



To yota ba kým prog ra mý—

Ba kým prog ra mýn daki ser vis ara lýk la rýný, 
ki lo met re sa yacý ya da ta rih deðer le rin -
den han gisi ön ce ge lir se ona göre be lir -
le yi niz.

Bu ki ta býn 7. bö lü mün de na sýl ya pý la caðý 
an la tý lan, ken di ni zin ya pa bi le ceði tür den 

ba kým lar, ba kým prog ra mýn da yýl dýz (*)
iþa reti ile gös te ril miþ tir.

Yýl dýz ile iþa ret li iþ lem lere ba ka rak han gi iþ -
lem le ri ken di ni zin ya pa bi le ceðini ko lay ca
gö re bi lir si niz. Ta mam la nan iþ lem le ri iþa ret -
le meyi unut ma yý nýz. Ba ký mýn, ö zel be ceri
ve ta kým ge rek ti ren bö lüm le rini To yo ta
bayisinde ta mam lat mak is te diði niz de, ser -
vi sin o ana ka dar ya pý lan iþ lem leri bil mesi
ge rek mek te dir.

Ba kým prog ra mýn da gös te ri len son ba -
kým dan son ra ya pýl masý ge re ken ba kým -
lar, ay ný za man sü reç le riy le tek rar lan ma -
lý dýr.

Ba kým za man ara lýk la rýný ba kým prog ra -
mýn dan bulabi lir si niz.

Las tik hor tum lar (fren, yakýt, k lima ve
ka lo ri fer sis teminde kul la ný lan) To yo ta
ba kým prog ra mýna gö re ka li fiye bir tek -
nis yen ta ra fýn dan kont rol edil me li dir.

Hor tum lar özel dik kat ge rek ti ren önem li
ba kým nok ta la rý dýr. Bo zul muþ ve ya ha sar -
lan mýþ hor tum lar he men deðiþ ti ril me li dir.
Hor tum lar da za man içe ri sin de, çat lama,
ba lon yap ma gibi prob lem ler or ta ya çý ka bi -
lir.
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-Bakým Programý

Bakým iþlemleri: Ý=Ýnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz, deðiþtiriniz veya ayarlayýnýz.

D=Deðiþtiriniz.  S=Sýkýþtýrýnýz. (*)= Kendinizin yapabileceði türden bakýmlar.

SERVÝS ARALIKLARI:
(Kilometre veya ay,
hangisi önce gelirse)  

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

ANA MOTOR ELEMANLARI

1. Triger kayýþý ve Gergi rulmaný (Not 1’e bakýnýz.) - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Supap boþluklarý (Not 3’e bakýnýz) . . . . . i:24 i - - - i - - - i - - - i - - - i

3. V kayýþlarý . . . . . . . . . . . . . . . i:24 - - - - i - - - i - - - i - - - i

4. Motor yaðý (*)
(SG, SH sýnýfý veya daha iyisi) . . . . . . . D:12 i D D D D D D D D D D D D D D D D

5. Motor yað filtresi (*) . . . . . . . . . . . D:12 - - D - D - D - D - D - D - D - D

6. Radyatör ve kalorifer sistemi, hortum
ve baðlantýlarý (Not 2’ye bakýnýz.) . . . . . . i:24 - - - - - - - - i - - - - - - - i

7. Motor soðutma suyu (*)
Etilen glikol tip antifriz . . . . . . . . . . i:3,D:24 i i i i i i i i D i i i i i i i D

8. Egzoz boru ve baðlantýlarý . . . . . . . . . i:12 i - i - i - i - i - i - i - i - i

9. Yað ve su kaçaklarý . . . . . . . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

10. Yað soðutucusu hortumlarý (varsa)
(Not 2’ye bakýnýz) . . . . . . . . . . . . i:24 - - - - - - - - i - - - - - - - i

ATEÞLEME SÝSTEMÝ

11. Bujiler (*) . . . . . . . . . . . . . . . i:12,D:24 - - i - D - i - D - i - D - i - D

12. Akü baðlantýlarý ve elektrolit seviyesi . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

Not: 1. Ayrýca ücret alýnacak periyodik bakým iþlemleridir.
2. 80,000 km. veya 48 aydan sonra, her 20,000 km.’de veya 12 ayda bir kontrol edilir.
3. Supap boþluðunu, 1.3 motorlarda külbütör kapaðýný söküp sentil ile ölçerek, 1.6 motorlarda ise supap sesini ve motor titreþimini

inceleyerek kontrol ediniz, gerekiyorsa ayarlayýnýz.

Aylar

x 1000 km.
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-Bakým Programý

Bakým iþlemleri: Ý=Ýnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz, deðiþtiriniz veya ayarlayýnýz.

D=Deðiþtiriniz.  S=Sýkýþtýrýnýz. (*)= Kendinizin yapabileceði türden bakýmlar.

SERVÝS ARALIKLARI:
(Kilometre veya ay,
hangisi önce gelirse)  

85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160

ANA MOTOR ELEMANLARI

1. Triger kayýþý ve Gergi rulmaný (Not 1’e bakýnýz.) - - - D - - - - - - - - - - - -

2. Supap boþluklarý (Not 3’e bakýnýz) . . . . . i:24 - - - i - - - i - - - i - - - i

3. V kayýþlarý . . . . . . . . . . . . . . . i:24 - - - i - - - i - - - i - - - i

4. Motor yaðý (*)
(SG, SH sýnýfý veya daha iyisi) . . . . . . . D:12 D D D D D D D D D D D D D D D D

5. Motor yað filtresi (*) . . . . . . . . . . . D:12 - D - D - D - D - D - D - D - D

6. Radyatör ve kalorifer sistemi, hortum
ve baðlantýlarý (Not 2’ye bakýnýz.) . . . . . . i:24 - - - i - - - i - - - i - - - i

7. Motor soðutma suyu (*)
Etilen glikol tip antifriz . . . . . . . . . . i:3,D:24 i i i i i i i D i i i i i i i D

8. Egzoz boru ve baðlantýlarý . . . . . . . . . i:12 - i - i - i - i - i - i - i - i

9. Yað ve su kaçaklarý . . . . . . . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i

10. Yað soðutucusu hortumlarý (varsa)
(Not 2’ye bakýnýz) . . . . . . . . . . . . i:24 - - - i - - - i - - - i - - - i

ATEÞLEME SÝSTEMÝ

11. Bujiler (*) . . . . . . . . . . . . . . . i:12,D:24 - i - D - i - D - i - D - i - D

12. Akü baðlantýlarý ve elektrolit seviyesi . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i

Not: 1. Ayrýca ücret alýnacak periyodik bakým iþlemleridir.
2. 80,000 km. veya 48 aydan sonra, her 20,000 km.’de veya 12 ayda bir kontrol edilir.
3. Supap boþluðunu, 1.3 motorlarda külbütör kapaðýný söküp sentil ile ölçerek, 1.6 motorlarda ise supap sesini ve motor titreþimini

inceleyerek kontrol ediniz, gerekiyorsa ayarlayýnýz.

x 1000 km.

Aylar
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-Bakým Programý

Bakým iþlemleri: Ý=Ýnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz, deðiþtiriniz veya ayarlayýnýz.

D=Deðiþtiriniz.  S=Sýkýþtýrýnýz.   (*)= Kendinizin yapabileceði türden bakýmlar

SERVÝS ARALIKLARI:
(Kilometre veya ay,
hangisi önce gelirse)  

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

YAKIT ve EMÝSYON KONTROL SÝSTEMÝ

13. Yakýt filtresi . . . . . . . . . . . . . . D:48 - - - - - - - - D - - - - - - - D

14. Hava filtre elemaný (*) . . . . . . . . . . i:6,D:48 - i i i i i i i D i i i i i i i D

15. Jikle sistemi, Kelebek konumlayýcýsý/sönümleyici
(2E Motor) . . . . . . . . . . . . . . . i:48 - - - - - - - - i - - - - - - - i

16. Rölanti, yüksek rölanti ve karýþým ayarý 
(2E Motor) . . . . . . . . . . . . . . . i:24 i - - - i - - - i - - - i - - - i

17. Yakýt depo kapaðý, yakýt hatlarý ve baðlantýlarý
(Not 2’e bakýnýz.) (*) . . . . . . . . . . i:24 i - - - - - - - i - - - - - - - i

18. PCV valfi, havalandýrma hortum ve
baðlantýlarý . . . . . . . . . . . . . . . i:12 - - - - i - - - i - - - i - - - i

ÞASÝ VE KAPORTA

19. Debriyaj pedal boþluðu (*) . . . . . . . . i - - - - - - - - - - - - - - - -

20. Fren pedalý boþluðu ve el freni (*) . . . . . i:12 i - i - i - i - i - i - i - i - i

21. Kampanalý frenler (Balata ve kampanalar) . . i:12 - - i - i - i - i - i - i - i - i

22. Disk frenler (Balata ve diskler) . . . . . . . i:6 - i i i i i i i i i i i i i i i i

23. Fren hidroliði (*) . . . . . . . . . . . . i:3,D:24 i i i i i i i i D i i i i i i i D

24. Debriyaj hidroliði seviyesi (*) . . . . . . . i:3 i i i i i i i i i i i i i i i i i

25. Fren hattý boru ve baðlantýlarý . . . . . . . i:12 i - i - i - i - i - i - i - i - i

Not: 2. 80,000 km. veya 48 aydan sonra, her 20,000 km.’de veya 12 ayda bir kontrol edilir.

Aylar

x 1000 km.
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-Bakým Programý

Bakým iþlemleri: Ý=Ýnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz, deðiþtiriniz veya ayarlayýnýz.

D=Deðiþtiriniz.  S=Sýkýþtýrýnýz.  (*)= Kendinizin yapabileceði türden bakýmlar

SERVÝS ARALIKLARI:
(Kilometre veya ay,
hangisi önce gelirse)  

85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160

YAKIT ve EMÝSYON KONTROL SÝSTEMÝ

13. Yakýt filtresi . . . . . . . . . . . . . . D:48 - - - - - - - D - - - - - - - D

14. Hava filtre elemaný (*) . . . . . . . . . . i:6,D:48 i i i i i i i D i i i i i i i D

15. Jikle sistemi, Kelebek konumlayýcýsý/sönümleyici
(2E Motor) . . . . . . . . . . . . . . . i:48 - - - - - - - i - - - - - - - i

16. Rölanti, yüksek rölanti ve karýþým ayarý 
(2E Motor) . . . . . . . . . . . . . . . i:24 - - - i - - - i - - - i - - - i

17. Yakýt depo kapaðý, yakýt hatlarý ve baðlantýlarý
(Not 2’e bakýnýz.) (*) . . . . . . . . . . i:24 - - - i - - - i - - - i - - - i

18. PCV valfi, havalandýrma hortum ve
baðlantýlarý . . . . . . . . . . . . . . . i:12 - - - i - - - i - - - i - - - i

ÞASÝ VE KAPORTA

19. Debriyaj pedal boþluðu (*) . . . . . . . . - - - i - - - - - - - - - - - -

20. Fren pedalý boþluðu ve el freni (*) . . . . . i:12 - i - i - i - i - i - i - i - i

21. Kampanalý frenler (Balata ve kampanalar) . . i:12 - i - i - i - i - i - i - i - i

22. Disk frenler (Balata ve diskler) . . . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i

23. Fren hidroliði (*) . . . . . . . . . . . . i:3,D:24 i i i i i i i D i i i i i i i D

24. Debriyaj hidroliði seviyesi (*) . . . . . . . i:3 i i i i i i i i i i i i i i i i

25. Fren hattý boru ve baðlantýlarý . . . . . . . i:12 - i - i - i - i - i - i - i - i

Not: 2. 80,000 km. veya 48 aydan sonra, her 20,000 km.’de veya 12 ayda bir kontrol edilir.

Aylar
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-Bakým Programý

Bakým iþlemleri: Ý=Ýnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz ya da deðiþtiriniz.

D=Deðiþtiriniz.  S=Sýkýþtýrýnýz.      (*)= Kendinizin yapabileceði türden bakýmlar

SERVÝS ARALIKLARI:
(Kilometre veya ay,
hangisi önce gelirse)  

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

ÞASÝ VE KAPORTA

20. Debriyaj pedal boþluðu (*) . . . . . . . . i - - - - - - - - - - - - - - - -

21. Fren pedalý boþluðu ve el freni (*) . . . . . i:12 i - i - i - i - i - i - i - i - i

22. Kampanalý frenler (Balata ve kampanalar) . . i:12 - - i - i - i - i - i - i - i - i

23. Disk frenler (Balata ve diskler) . . . . . . . i:6 - i i i i i i i i i i i i i i i i

24. Fren hidroliði (*) . . . . . . . . . . . . i:3,D:24 i i i i i i i i D i i i i i i i D

25. Debriyaj hidroliði seviyesi (*) . . . . . . . i:3 i i i i i i i i i i i i i i i i i

26. Fren hattý boru ve baðlantýlarý . . . . . . . i:12 i - i - i - i - i - i - i - i - i

27. Hidrolik direksiyon yað seviyesi
(Hidrolik direksiyonlu araçlar)(*) . . . . . . i:3 i i i i i i i i i i i i i i i i i

28. Cam yýkama suyu seviyesi . . . . . . . . . i:3 i i i i i i i i i i i i i i i i i

29. Direksiyon kutusu ve baðlantýlarý . . . . . . i:6 - i i i i i i i i i i i i i i i i

30. Airbag Hava Yastýðý (Not 4’e bakýnýz)(*) . . . Ýlk kontrolü araç satýldýktan 120 ay sonra yapýn.

31. Aks körükleri . . . . . . . . . . . . . . i:12 - - i - i - i - i - i - i - i - i

32. Rotiller, rotbaþlarý ve körükleri . . . . . . . i:12 - - i - i - i - i - i - i - i - i

33. Düz þanzýman yaðý (*) . . . . . . . . . . i:48,D:96 - - - - - - - - i - - - - - - - D

34. Otomatik þanzýman yaðý (1.6 Corolla) (*) . . . i:12,D:36 i - - - i - - - i - - - D - - - i

Not: 4. Ýlk on yýl sonunda her iki senede bir kontrol ediniz.

Aylar
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-Bakým Programý

Bakým iþlemleri: Ý=Ýnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz ya da deðiþtiriniz.

D=Deðiþtiriniz.  S=Sýkýþtýrýnýz.      (*)= Kendinizin yapabileceði türden bakýmlar

SERVÝS ARALIKLARI:
(Kilometre veya ay,
hangisi önce gelirse)  

85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160

ÞASÝ VE KAPORTA

20. Debriyaj pedal boþluðu (*) . . . . . . . . - - - i - - - - - - - - - - - -

21. Fren pedalý boþluðu ve el freni (*) . . . . . i:12 - i - i - i - i - i - i - i - i

22. Kampanalý frenler (Balata ve kampanalar) . . i:12 - i - i - i - i - i - i - i - i

23. Disk frenler (Balata ve diskler) . . . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i

24. Fren hidroliði (*) . . . . . . . . . . . . i:3,D:24 i i i i i i i D i i i i i i i D

25. Debriyaj hidroliði seviyesi (*) . . . . . . . i:3 i i i i i i i i i i i i i i i i

26. Fren hattý boru ve baðlantýlarý . . . . . . . i:12 - i - i - i - i - i - i - i - i

27. Hidrolik direksiyon yað seviyesi
(Hidrolik direksiyonlu araçlar)(*) . . . . . . i:3 i i i i i i i i i i i i i i i i

28. Cam yýkama suyu seviyesi . . . . . . . . . i:3 i i i i i i i i i i i i i i i i

29. Direksiyon kutusu ve baðlantýlarý . . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i

30. Airbag Hava Yastýðý (Not 4’e bakýnýz)(*) . . . Ýlk kontrolü araç satýldýktan 120 ay sonra yapýn.

31. Aks körükleri . . . . . . . . . . . . . . i:12 - i - i - i - i - i - i - i - i

32. Rotiller, rotbaþlarý ve körükleri . . . . . . . i:12 - i - i - i - i - i - i - i - i

33. Düz þanzýman yaðý (*) . . . . . . . . . . i:48,D:96 - - - - - - - i - - - - - - - D

34. Otomatik þanzýman yaðý (1.6 Corolla) (*) . . . i:12,D:36 - - - i - - - D - - - i - - - i

Not: 4. Ýlk on yýl sonunda her iki senede bir kontrol ediniz.

Aylar
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-Bakým Programý

Bakým iþlemleri: Ý=Ýnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz ya da deðiþtiriniz.

D=Deðiþtiriniz.  S=Sýkýþtýrýnýz.      (*)= Kendinizin yapabileceði türden bakýmlar

SERVÝS ARALIKLARI:
(Kilometre veya ay,
hangisi önce gelirse)  

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

35. Ön ve arka süspansiyonlar. . . . . . . . . i:12 - - i - i - i - i - i - i - i - i

36. Þasi ve gövde üzerindeki cývata ve somunlar . S:12 S - S - S - S - S - S - S - S - S

37. Lastikler ve lastik basýnçlarý . . . . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

38. Tüm ýþýklar, (gösterge paneli, iç aydýnlatma ve
bagaj lambasý dahil) silecek ve yýkayýcýlar,
korna . . . . . . . . . . . . . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

39. Klima gazý kontrolü (gözle kabarcýk kontrolü) . i:12 i - - - i - - - i - - - i - - - i

x 1000 km.

Aylar
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-Bakým Programý

Bakým iþlemleri: Ý=Ýnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz ya da deðiþtiriniz.

D=Deðiþtiriniz.  S=Sýkýþtýrýnýz.      (*)= Kendinizin yapabileceði türden bakýmlar

SERVÝS ARALIKLARI:
(Kilometre veya ay,
hangisi önce gelirse)  

85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160

35. Ön ve arka süspansiyonlar. . . . . . . . . i:12 - i - i - i - i - i - i - i - i

36. Þasi ve gövde üzerindeki cývata ve somunlar . S:12 - S - S - S - S - S - S - S - S

37. Lastikler ve lastik basýnçlarý . . . . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i

38. Tüm ýþýklar, (gösterge paneli, iç aydýnlatma ve
bagaj lambasý dahil) silecek ve yýkayýcýlar,
korna . . . . . . . . . . . . . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i

39. Klima gazý kontrolü (gözle kabarcýk kontrolü) . i:12 - - - i - - - i - - - i - - - i

Aylar
x 1000 km.
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7. Bö lüm
KEN DÝ NÝ ZÝN 
YA PA BÝ LE CEÐÝ 
BA KIM LAR

Kýsým 7- 1
Gi riþ

· Mo tor kom par tý ma nýna ge nel
ba kýþ

· Si gor talarýn yer le ri

· Ba kýmý ken di niz ya par ken
dik kat edi le cek nok ta lar
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Motor kompartýmanýna genel bakýþ (2E Motor)
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Motor yaðý seviyesini
ölçme çubuðu

Hava filtresi

Hidrolik direksiyon
yað deposu
(Varsa)

Bujiler

Ön ve arka cam
yýkama suyu
deposu

Motor yað
filtresi

Motor yaðý doldurma kapaðý

Klima yoðuþturucu faný

Distribütör

  Debriyaj hidrolik
  deposu

Sigorta kutularý

Motor soðutma suyu deposuRadyatör
kapaðý

Radyatör faný

Akü

Fren hidrolik deposu

  Fren servosu



Motor kompartýmanýna genel bakýþ (4A-FE Motor)

135

Fren servosu
Hidrolik direksiyon yað deposu

Motor yaðý seviyesini
ölçme çubuðu

Ön ve arka cam
yýkama suyu deposu

Motor yað filtresi

Klima yoðuþturucu faný
Radyatör fanýRadyatör kapaðý

Motor yaðý
doldurma
kapaðý

Sigorta
kutularý

Debriyaj hidrolik
deposu

Akü

Otomatik þanzýman yað
seviyesini ölçme çubuðu

Motor soðutma suyu deposu

Bujiler
 Distribütör

Fren hidrolik deposu

Hava filtresi



Sigor talarýn yer le ri
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Yolcu tarafý yan panel

Motor kompartýmaný

Sürücü tarafý
yan panel

Sürücü tarafý yan panel

Yolcu tarafý yan panel

Motor kompartýmaný

Yedek sigortalar



Ba kýmý ken di niz ya par ken dik kat 
edi le cek nok ta lar

E ðer ba ký mý nýzý ken di niz ya pa cak sa nýz,
bu bö lüm de ve ri len yön tem leri ta kip et -
ti ði niz den emin olu nuz.

Uy gun ol ma yan ya da ek sik ya pýl mýþ ba ký -
mýn ça lýþ ma prob lem le ri ya ra ta bi le ce ðini
unut ma yý nýz.

Bu ký sým araç sa hi bi nin ya pa bi le ceði ba sit
ba kým lar hak kýn da bil gi ver mek te dir. Ay -
rýca 6. bö lümde açýk lan dýðý gibi bu ba sit
ba kým lar dý þýn da an cak ka li fiye tek nis yen -
le rin özel ta kým lar kul la na rak ya pa bi le ce ði
tür den ba kým lar da ol du ðunu unut ma yý nýz.

Kaza so nucu ya ra lan ma larý ön le mek için
ça lý þýr ken dik kat li olu nuz.
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· Mo tor ça lý þýr ken el le ri nizi, el bi se le -
ri nizi, ta kým la rý; per vane ve mo tor
ka yýþ larý gibi ha re ket eden par ça lar -
dan uzak tu tu nuz (Yü zü ðü nüzü, sa a -
ti nizi ve kra va tý nýzý çý kar ma nýz tav -
siye edi lir.)

· Sü rüþ ten he men son ra rad ya tör ve
eg zoz ma ni fol du sý cak ola cak týr. Bu
yüz den bu böl ge lere do kun ma maya
dik kat edi niz. Ay rý ca yað ve sý vý la rýn
da sý cak ola bi le ce ðini unut ma yý nýz.

· Ya kýt ya da akü et ra fýn da si gara iç -
me yi niz, a teþ yak ma yý nýz. Ya kýt ve
akü sý vý sý nýn bu harý ya ný cý dýr.

· Akü üze rin de ça lý þýr ken çok dik kat li
olu nuz. Akü sý vý sý ze hir li ve ya kýcý
bir mad de olan sül fü rikasit içer -
mek te dir.

· Ara cý nýz sa dece kriko ile des tek len -
miþ ken al týna gir me yi niz. Ara cý nýzý
sehpa ya da sað lam des tek ler le bes -
le yi niz.

· Rad ya tör pan juru, k lima faný dav -
lum bazý ya da mo tor ya ký nýn da ça lý -
þýr ken kon ta ðýn ka palý ol du ðun dan
emin olu nuz. Kon tak açýkken, e ðer
mo tor so ðut ma suyu sý cak lýðý yük -
sek se, rad ya tör faný ve ya klima da
açýk sa klima yo ðuþ tu rucu faný oto -
ma tik ola rak dev reye gi rebilir.

· Ara cý ný zýn al týn da ya da üs tün de ça -
lý þýr ken, dü þe bi le cek veya fýr la ya bi -
le cek par ça la rýn bu lun duðu yer ler -
de ko ru yucu göz lük kul la ný nýz.

UYARI

Akü ve ateþ leme kab lo la rýn da yük sek
akým ve vol taj bu lun du ðu nu unut ma -
yý nýz. Kaza ile kýsa dev reye ne den ola -
bi lir si niz. Mo tor ka pu tu nu ka pat ma -
dan ön ce, i çe ride ta kým, bez vs. gibi
mal ze me leri unut ma dý ðý nýz dan emin
olu nuz.
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7. Bö lüm
KEN DÝ NÝ ZÝN
YA PA BÝ LE CEÐÝ
BA KIM LAR

Kýsým 7- 2
Mo tor ve Þa si

· Mo tor ka yýþ la rý nýn kont ro lü

· Mo tor yað se vi ye si nin kont ro lü

· Mo tor yað ve filt re si nin deðiþi mi

· Mo tor soðut ma suyu se viye
kont ro lü

· Mo tor soðut ma su yu nun deðiþ-
 ti ril me si

· Hava filt resi ele ma ný nýn kont-
 rolü ve deðiþ ti ril me si

· Bu ji le rin deðiþ ti ril me si

· Deb ri yaj pe dalý boþ luðu nun
kont ro lü

· Fren ve deb ri yaj hid ro lik
yað la rý nýn kont ro lü

· Fren pe dalý boþ luðu nun
kont ro lü

· Fren pe dalý açýk lýðý nýn kont ro lü

· El freni aya rý nýn kont ro lü

· Fren ser vo üni te si nin kont ro lü

· Hid ro lik di rek si yon yað se vi-
 ye si nin kont ro lü

· Di rek si yon boþ luðu nun kont-
 ro lü

· Düz þanzýman yaðý nýn kont ro lü

· Oto ma tik þanzýman yaðý nýn
kont ro lü

· Di fe ran si yel yaðý nýn kont ro lü

· Las tik ba sýnç la rý nýn kont ro lü

· Las tik le rin kont rolü ve deðiþ-
 ti ril me si

· Las tik le rin yer le ri nin deðiþ ti ril me -
si

· Kar las tiði ve zin cir ta kýl ma sý

· Jant la rýn deðiþ ti ril me si

· Alü min yum jant lar

Mo tor ka yýþla rý nýn kont ro lü

Gö zü nüz le ka yýþ la rýn du ru munu kont rol
edi niz. Ka yýþ la rýn ger gin liðini iki kas nak
ara sýn daki or ta nok ta dan baþ par maðý -
nýz la ba sa rak kont rol edi niz.

a. Mo tor ça lýþ maz ken, ka yýþ lar da çat lak,
yýp ran ma ve ya yað lan ma olup ol ma dýðýný
kont rol edi niz. Kötü du rum daki ka yýþ la rý
To yo ta bayisinde he men deðiþ tir ti niz.

b. Baþ par maðý nýz la her bir ka yýþýn kas -
nak lar ara sýn da ki or ta nok ta sýna bas tý ra rak
ka yýþ ger gin liðini kont rol edi niz. Hiç bir ka -
yýþýn ger gin liði bö lüm 8’ de ve ri len deðer le -
rin dýþýn da ol ma ma lý dýr. Eðer ka yýþ ayar ge -
rek ti ri yor sa bu iþ lemi To yo ta bayisinde yap -
tý rý nýz.
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Mo tor yað se vi ye si nin kont ro lü

Mo tor sý cak ve ça lýþ maz ken se viye çu -
buðu ile yað se vi ye sini kont rol edi niz.

1. Doð ru bir okuma için araç düz bir ze -
min de park et miþ ol ma lý dýr. Mo toru stop
ettikten son ra bir kaç da kika bek le ye rek
yaðýn kar tere sü zül me sine izin ve ri niz.

2. Yað se viye çu buðunu çe kip bir bez ile
si li niz.

3. Çu buðu tek rar ye rine tam ola rak otur tu -
nuz. Çu buk ye ri ne tam otur maz sa se vi -
yeyi yan lýþ gös te re bi lir.

4. Çu buðu çe kip uç taki yað se vi ye sini
kont rol edi niz. Eðer yað “L” ve “F” iþa ret -
leri ara sýn day sa se viye nor mal dir.

Eðer yað se vi yesi “L” iþa re ti nin al týn day -
sa, ay ný tip yað dan ilave edi niz.

Mo tor yað dol dur ma ka paðýný çý kar tý nýz ve
se viye çu buðun dan kont rol ede rek azar
azar yað ilave edi niz. Yað doð ru se viye ye
gel diðin de, yað dol dur ma ka paðýný ye rine
ta ka rak eli niz le sý ký nýz.

“L” ve “F” seviyeleri arasýndaki yak laþýk
yað miktarý:

2E motor 0.8 Litre

4A-FE motor 1.0 Litre
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Seviye çubuðu

Dolu seviye
çizgisi

Yað
koyunuz

Seviye
normal

Çok
dolu

Düþük seviye
çizgisiMo tor sý cak ken rad ya tör veya mo tora

do kun ma yý nýz.
Sý cak eg zoz ma ni fol duna do kun ma yý -
nýz.

Mo tora za rar ve re bi le ce ðin den, ge re -
ðin den faz la yað koy ma yý nýz.
Yað ilave ettikten sonra tekrar yað se -
vi ye si ni kontrol ediniz.

UYARI



Mo tor yaðý ve filt re si nin
deðiþti ril me si

1. Mo toru ýsý nýn caya ka dar bir kaç da -
kika ça lýþ tý rýp dur du ru nuz.

a. Ara cý nýzý düz bir ze min de park edi niz.
Mo toru, soðut ma suyu sý cak lýk gös ter gesi
yük sel meye baþ la yýn caya ka dar ça lýþ tý rý nýz.
(Böy le ce ý sýn mýþ yað daha hýz lý ve tam ola -
rak boþa la cak týr.) Da ha son ra mo to ru stop
ediniz.

b. Mo tor yað dol dur ma ka paðýný çý kar tý nýz.
Bu, mo tor yaðý nýn ça buk boþal ma sýný sað -
la ya cak týr.

2. Yað boþalt ma ta pa sýný sö kü nüz ve
yaðýn ta ma men boþal ma sý ný bek le yi niz.

a. Yað boþalt ma ta pa sý nýn al týna bir
tava ko yu nuz.

b. Bir anah tar kul la na rak ta payý sö kü nüz
ve yaðýn ta ma men boþal ma sýný bek le yi niz.

3. Es ki yað filt re sini sö küp ye ni sini ta ký -
nýz. Yað ta pa sý ný ye rine ta ký nýz.

a. Filt re sök me anah ta rýný kul la na rak sa at
ib resi dö nüþ yönü ter sine çe vi re rek filt reyi
gevþe ti niz. Gevþet tik ten son ra filt re yi eli niz -
le sö kü nüz. Ye rin den sök tük ten son ra filt -
reyi dik tu ta rak için de ki yaðýn dö kül me -
sini en gel le yi niz.

b. Yeni filt re nin ye rine iyi otu ra bil mesi için, 
te miz bir bez ile mo tor daki filt re bað lan tý
ye rini si li niz. Es ki filt re con ta sý nýn bað lan tý
yü ze yin de kal ma mýþ ol duðun dan emin olu -
nuz. Eðer con ta kal mýþ sa yeni filt reyi tak -
ma dan ön ce te miz le yi niz.

c. Filt re con ta yü ze yini az bir mik tar temiz
mo tor yaðý ile yað la yý nýz.

d. Filt reyi, con ta mo tor daki bað lan tý yü ze -
yine te mas edin ce ye ka dar el ile sý ký nýz.
Daha son ra filt re sök me anah tarý ile 3/4 tur
daha çe vi re rek filt reyi sý kýca ye rine otur tu -
nuz.

e. Yeni bir con ta ile be ra ber yað boþalt ma
ta pa sýný ta ký nýz. Diþ le rin sý yýr ma ma sýna
özen gös te re rek ta payý anah tar la sý ký nýz.

4. Yað ko yu nuz ve yað dol dur ma ka -
paðýný ye rine ta ký nýz. Mo toru ça lýþ tý rýp
filt re ve ta pada sý zýn tý olup ol ma dýðýný
kont rol edi niz.

a. Doð ru yað se çimi için “Yað se çi mi” kýs -
mýna ba ký nýz. Mo tor yaðý kat ký la rýna ih ti yaç
yok tur ve tav siye edil mez.

b. Yaðý dol dur duk tan son ra yað dol dur ma
ka paðý nýn sý ký ca ye rine ta kýlý ol duðun dan
emin olu nuz. Yað se vi ye sini, se viye çu buðu 
ile iki kez kont rol edi niz.

c. Mo tor ça lýþýr ken, yað filt resi ve boþalt ma 
ta pasý ci va rýn da sý zýn tý olup ol ma dýðýný
kont rol edi niz. Her han gi  bir ka çak ha talý
mon ta jýn be lir ti si dir.

d. Mo toru dur du rup bir kaç da kika bek le yi -
niz. Yað se vi ye si ni kont rol ede rek ge re ki -
yor sa yað ilave edi niz.
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Yað boþaltma tapasý
(4A-FE)

Yað boþaltma tapasý
(2E)

Gevþetiniz Gevþetiniz

Yað sý cak ola caðý için bir ye ri nizi ya ka -
bi lir si niz.

Sý cak eg zoz ma ni fol duna do kun ma yý -
nýz.



Mo tor yaðý se çimi

Aþaðý daki API sý ný fýna gi ren mo tor yaðýný
kul la ný nýz. Yaþa dýðý nýz böl ge nin ik li mine
uy gun yað vis ko zi te sini öð re ni niz.

Tav si ye edi len yað vis ko zi te leri (SAE)
aþaðýda gös te ril miþ tir.

SH sýnýfý veya daha iyi si (Eðer SH sý nýfý yað
bulmak mümkün deðilse SG sý nýfý yað da
kullanabilirsiniz.)

Mo tor soðut ma suyu se viye
kont ro lü

Þef faf soðut ma suyu de po sun dan se vi -
yeyi kont rol edi niz. Eðer se viye “FUL L”
ve “LOW” çiz gi leri ara sýn day sa ye ter li -
dir. Se viye düþük se sis tem deki sý vý nýn
ay nýsý ile ta mam la yý nýz.

De po daki su yun se vi yesi mo tor sý cak lýðý ile
deðiþe cek tir. Buna rað men, eðer se viye
“LOW” çiz gi sin de ya da al týn day sa, su ilave 
ede rek “FUL L” çiz gi sine ka dar ta mam la yý -
nýz.

Her  za man soðut ma sis te min de bu lu nan
sývý ile ay ný özel lik te ki sý výyý kul la ný nýz.
Soðut ma sý výsý ile il gili bil gi için “Mo tor
soðut ma su yu nun deðiþ ti ril me si” kýs mý-
na ba ký nýz.

Eðer su se vi yesi ta mam lan dýk tan kýsa bir
süre son ra ek si li yor sa, sis tem de ka çak ola -
bi lir. Rad ya tör, hor tum lar, rad ya tör ka paðý,
boþalt ma tapasý veya musluðunu ve su
pom pa sýný göz le kont rol edi niz.

Eðer bir ka çak yok sa To yo ta bayisinde rad -
ya tör ka paðý aç ma ba sýn cýný kont rol et ti ri -
niz.
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Yað deðiþimlerine baz olacak ortam
sýcaklýðý

· Kul la nýl mýþ mo tor yaðý cilt kan seri
gibi has ta lýk la ra yol aça bi le cek mad -
de ler içer diði için, u zun sü reli te -
mas lar dan ka çý ný nýz. Bu la þan yaðý
sa bun ve su ile yý ka yýp te miz le yi niz.

· Ço cuk la rýn ula þa bi le ceði yer ler de
kul la nýl mýþ yað bý rak ma yý nýz.

· Kul la nýl mýþ yað ve filt reyi uy gun ve
emin bir þe kil de or ta dan kal dý rý nýz.
Bu mad de leri ev ar týðý çöp lere, ka -
na li zas yo na ve yere dök me yi niz.

Ken di nizi yak ma mak için mo tor sý cak -
ken rad ya tör ka pa ðý ný aç ma yý nýz ya da 
rad ya tör bo þalt ma mus lu ðunu gev þet -
me yi niz.



Mo tor soðut ma su yu nun
deðiþ ti ril me si

1. Soðut ma sis te mini boþal tý nýz ve su ile 
yý ka yý nýz.

a. Ara cý nýzý, soðut ma su yunu uy gun bir
kaba boþal ta bi le ceði niz düz bir ze min -
de park edi niz.

b. Rad ya tör ka paðýný çý kar týp her iki
boþalt ma mus luðu nu sa at ib resi dö nüþ yö -
nü nün  ter sine çe vi re rek gevþe ti niz.

2. Her iki  boþalt ma mus luðunu ka pa týp,
sis temi soðut ma sý vý sý ile dol du ru nuz.
Rad ya tör ka paðýný ka pa tý nýz.

a. Her iki boþalt ma mus luðu nun sý kýca ka -
palý ol duðun dan emin olu nuz.

b. Uy gun mik tar da an tif riz ya da pas ön le -
yici kat kýyý rad ya tö rü nü ze dö kü nüz. Daha
son ra rad ya tör do lun caya ka dar saf su ilave 
edi niz.

c. Bir müd det bek le yip su se vi yesi düþ me -
yin ceye ka dar azar azar su i la ve edi niz.

d. Mo toru ça lýþ tý rý nýz ve rad ya töre tek rar
do lun caya ka dar su il ave edi niz. Su de po -
sunu yarý ko nu muna ka dar dol du ru nuz.

e. Rad ya tör ve su de po su nun ka pak la rý ný
ka pa tý nýz ve boþalt ma mus luk la rýn dan sý -
zýn tý ol ma dýðýný iki kere kont rol edi niz.

Soðut ma suyu seçimi

Soðut ma suyunuz ya eti len-g li kol ya da
pas ön le yici kat ký içer me li dir.

Yeni ara cý nýz size tes lim edil diðin de soðut -
ma sis te min de bu lu nan an tif riz, amin ve
nitrit içermeyen eti len-g li kol bazlý tip te dir.
Don mayý en gel le yip ara cý ný zýn ha sar gör -
me sini ön le mesi ya nýn da pas lan maya karþý 
da ko ru yu cu et kisi var dýr.

Pas ön le yici kat ký sa dece don ma ola sý lýðý -
nýn ol ma dýðý ik lim ler de kul la ný la bi lir. A ra cý -
nýz da pas ön le yici kat ký ola rak sa de ce To -
yota “RA DI A TOR CON DI TI O NER” ya da
eþdeðerini kul la ný nýz.

An tif riz ya da pas ön le yici kat ký nýn ku tusu
üze rin de ki bil gi leri oku yu nuz. Su ile ka -
rýþým oraný için üre tici fir ma nýn tav si ye le ri -
ne uyu nuz. Soðut ma sis te mi nin su ka pa si -
tesi bö lüm 8’ de ve ril miþ tir.

An tif riz için -35 °C de re ceye ka dar ko ruma
sað la yan % 50 ora nýn da bir ka rýþýmý tav siye
ede riz.
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Motor soðutma suyu
boþaltma tapasý

Ken di nizi yak ma manýz için, mo tor sý -
cak ken rad ya tör ka pa ðý ný aç ma yý nýz
ya da bo þalt ma mus luk la rýný gev þet -
me yi niz.

Rad ya tö rü nüz de sa dece saf su kul la -
ný nýz.

UYARI

Ara cý ný zýn bo ya sýna ha sar ver me mesi
için et rafa sa çý lan rad ya tör su yunu
temiz su ile te miz le yi niz.

UYARI

Rad ya tör su yu ola rak al kol tipi an tif riz 
ya da sa dece su kul lan ma yý nýz.

UYARI

Radyatör boþaltma
musluðu



Hava filt re ele ma nýnýn kont rolü
ve te miz len me si

1. Hava filt re ele ma nýný kont rol et mek
için ke le bek so munu sö kü nüz ve man -
dal larý açý nýz. Daha son ra ka paðý
alýp ele ma ný çý ka rý nýz.

Ke le bek so mun el le gevþe ti le bi lir.

Ele ma nýn üst yü zünü in ce le yi niz. Eðer kir li
ise deðiþ ti ril me li dir. Eðer or ta de re cede
toz luy sa, alt yü zün den ba sýnç lý hava tu ta rak 
te miz le ne bi lir. Filt re ele ma nýný yý ka ma yý nýz 
ve yað la ma yý nýz.

2. Filt re ele ma nýný tak mak için göv de, e -
le man ve ka pak üze rin deki ku lak -
larý hizalayýnýz.

Ele maný tak ma dan ön ce otu ra caðý yü zey -
deki tozu si li niz.

Hava filt re ele ma nýnýn kont rolü
ve te miz len me si

Hava filtre elemanýný kontrol etmek i çin
mandallarý açýnýz. Daha sonra ka paðý
alýp elemaný çýkarýnýz.

Elemanýn alt yüzünü inceleyiniz. Eðer kir li
ise deðiþtirilmelidir. Eðer orta de re cede
tozluysa, üst yüzünden basýnçlý ha va
tutarak temizlenebilir. Filtre e le ma nýný
yýkamayýnýz ve yaðlamayýnýz.

Filtre elemanýný takmadan önce o tu ra caðý
yüzeydeki tozu siliniz ve düzgün bir þekilde 
yerine yerleþtiriniz.

144

2E Motor Kelebek somunu

Eleman

Mandallar

Kapak
Kapak

Filtre
elemaný

4A-FE Motor

Mandallar

Ke le bek so munu nu aþýrý sýk ma yý nýz,
kar bü ra tör za rar gö re bi lir.

Mo tor da bü yük çap lý aþýn maya ne den
ola caðý için hava filt re ele maný çý ka rýl -
mýþ ola rak ara cý nýzý sür me yi niz. Ay rýca 
mo tor da olu þa cak bir ters pat lama,
mo tor kom part ýma nýn da yan gýna ne -
den ola bi lir.

UYARI



Bu jile rin deðiþ ti ril me si

1. Buji kab lo la rýný, kab lo dan deðil las -
tik baþ lýk la rýn dan çe ke rek çý ka rý nýz.

a. Buji kab lo la rý nýn ta ký lýþ sý ra sýna dik kat
edi niz. Eðer tek rar ta kar ken doð ru sý rada
ta ka bi le ceði niz den emin deðil se niz, kab lo -
la rý sök me den ön ce bir bant ile nu ma ra la -
yý nýz.

b. Kab lo baþ lýk la rýný, düz bir þe kil de yu ka -
rýya doð ru çe ke rek çý ka rý nýz. Kab lo dan çe -
ke rek çý kar maya ça lýþýr sa nýz, i çin deki kar -
bon ilet keni ký ra bi lir si niz.
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2E Motor 4A-FE Motor

Yanlýþ

Doðru

Sadece baþlýktan çekiniz.

UYARI

Motorda büyük çaplý aþýnmaya neden
o lacaðý için hava filtre elemaný çý ka rýl -
mýþ olarak aracýnýzý sürmeyiniz. Ayrýca 
mo torda oluþacak bir ters patlama,
mo tor kom part ýma nýnda yangýna
neden o la bilir.

Kab lo baþ lýk larý sý cak ola bi lir, dik kat
edi niz.

Sadece baþlýktan
çekiniz.

Yanlýþ Doðru



2. Buji anah tarý ile bu ji leri sö küp çý ka rý -
nýz.

3. Yeni bu ji le rin týr nak açýk lýk la rýný ve ri -
len deðe re ayar la yý nýz ve bu ji leri yer le -
rine ta ký nýz. Daha son ra buji kab lo la rý ný
doð ru sý rada bu ji lere ta ký nýz.

a. Buji týr nak açýk lýðýný buji sen ti lini elekt -
rod la rýn ara sý na so ka rak kont rol edi niz.
Eðer açýk lýk doð ru ise sen til arada tat lý sýký
ha re ket ede cek tir. Ge re kir se, doð ru açýk lýðý 
el de et mek için dýþ elekt rodu bü kü nüz.

b. Bu ji leri gi de bil diði ka dar eli niz le çe vi re -
rek sý ký nýz. Eðer ge re kir se uzat ma ola rak
buji anah ta rýný kul la ný nýz. Eðer bu ji ye rine
düz gün bir þe kil de vi da lan mý yor sa, sö küp
diþ le rin bi r bir le ri ni tam karþý la dýðýn dan
emin ola rak tek rar sý ký nýz. Bu diþ le rin sý yýr -
ma sý ný ön le ye cek tir.
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2E Motor

Gevþetiniz

8. Bölüme bakýnýz

Bu ji ler sý cak ola bi lir, dik kat edi niz.

Buji de lik le rin den içe riye pis lik ya da
baþ ka bir þe yin düþ me me sine dik kat
edi niz.

UYARI



c. Buji anah tarý ile bu ji leri sý ký nýz. Aþýrý sýk -
ma maya dik kat edi niz.

d. Buji kab lo la rý nýn doð ru sý rada ta kýl dýðýn -
dan emin olu nuz. Kab lo baþ lýk la rýný dik bir
þe kil de bas tý ra rak bu ji lere sý kýca otur tu nuz.

Buji se çimi

Da ima aþaðýda tav siye edi len bu ji leri ya da
eþ deðer le ri ni kul la ný nýz.

2E Motor

Nippondenso W16EXRU-11

NGK BPR5EY11

4A-FE Motor

Nippondenso K16R-U11

NGK BKR5EYA-11 

Debriyaj pedalý boþluðunun
kontrolü

Deb ri yaj pe da lýna ha fif çe ba sa rak, deb -
ri yaj di ren ci ni his se din ceye ka dar pe da -
lýn ne ka dar ha re ket et tiðini öl çü nüz.
Boþ luk yu ka rý daki re sim de ve ri len li mit -
ler ara sýn da ol ma lý dýr.

Eðer deb ri yaj boþ luðu nuz nor mal den faz la
ya da az ise, To yo ta bayisinde deb ri ya jý nýzý
kont rol et ti ri niz.
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Buji týr nak açýk lý ðýný ayar lar ken, sen -
til le iç elekt rod tan des tek ala rak dýþ
elekt rodu bükmeyiniz.
Buji takma ve sýkma iþlemi motor
soðuk iken yapýlmalýdýr. Silindir
kapaðý Alüminyum ala þý mýn dan imal
edilmiþ olduðundan sýcak mo to ra buji 
takarken veya sýkarken diþlerin sý yýr -
ma sý ihtimali yükselir.

UYARI

UYARI

Ara cý nýz da sa dece yu ka rýda be lir ti len
tip teki bu ji le ri kul la ný nýz. Baþ ka tip
buji kul lan mak mo tor ha sar la rýna, güç 
kay bý na ve rad yoda pa ra zite neden
olur.

5-15 mm.



Fren ve deb ri yaj hid ro lik
yað la rý nýn kont ro lü

Hid ro lik yað la rý nýn se vi ye le rini kont rol
et mek için þef faf de po lar daki se viye çiz -
gi le rine ba ký nýz. F ren hid ro lik yaðý nýn
se vi yesi mak si mum se viye çiz gi si nin 10
mm al týn dan daha yu ka rýda, deb ri yaj
hid ro lik yaðý nýn se vi yesi de mak si mum
se viye çiz gi si nin 5 mm. al týn dan daha yu -
ka rýda ol ma lý dýr.

Mo tor yaðý nýn her kont ro lün de hid ro lik yað -
la rý nýn da kont ro lü iyi bir alýþ kan lýk týr.

Fren ba la ta larý aþýn dýk ça fren hid ro lik yaðý
se vi ye si nin düþ mesi nor mal dir. Bu ne den le 
de po larý nor mal se vi ye le rin de tut ma -
yý unut ma yý nýz.

Eðer de po lar daki hid ro lik yað la rý nýn sýk sýk
ta mam lan ma sý ge re ki yor sa, bu cid di bir
me ka nik prob le min be lir tisi ola bi lir.

Eðer hid ro lik se vi yesi düþük ise, fren ya
da deb ri yaj hid ro lik yaðý de po suna SAE
J17 03 ya da FMV SS No 116 DOT 3
fren hid ro lik yaðý ilave edi niz.

De po la rýn ka pak la rýný eli niz le çý ka rý nýz.
Fren hid ro lik yaðýný depo üze rin deki ke sik li 
çiz gi hi za sýna ka dar dol du ru nuz. Ka pak ye -
rine ta kýl dýðýn da yað doð ru se vi ye sine ge le -
cek tir.

Sa dece ka paðý yeni açýl mýþ fren hid ro lik
yaðý kul la ný nýz. Bir kere açýl dýðýn da fren
hid ro lik yaðý ha va daki nemi emer ve faz la
nem fren leme et ki si nin teh li keli bir þe kil de
kay bol ma sýna ne den olur. Bu nedenden
do layý fren hid ro lik yaðýnýn dü zen li ola rak
deðiþ ti ril me si ge re kir.

Fren pe dalý boþ luðu nun
kont ro lü

Mo tor ça lýþ maz ken ser vo üni te sin deki
va kumu, pe da la ar ka ar kaya bir kaç kez
ba sa rak boþal tý nýz. Daha son ra pe dala
par maðý nýz la ha fif çe ba sa rak ha fif bir
di renç his se di lin ceye ka dar pe da lýn ne
ka dar ha re ket et tiðini öl çü nüz.

Eðer boþ luk yu ka rý daki re sim de ve ri len alt
ve üst li mit le rin dýþýn day sa To yo ta
bayisinde ayar la tý nýz.
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Fren hidrolik 
yað deposu

Debriyaj hidrolik
yað deposu

Maksimum 
yað seviyesi

1-6 mm

Fren hid ro lik yaðý göz le ri nize za rar ve -
re ce ðin den ve bo yayý bo za ca ðýn dan,
de po larý dol du rur ken dik katli olu nuz.

Eðer ara cý nýza fren hid ro lik yaðý dö kü -
lür se su ile yý ka yýp te miz le yi niz. Bo -
yaya ve diðer par ça lara za rar ve re bi lir.

UYARI



Fren pe dalý açýk lýðý nýn kont ro lü

Mo tor ça lýþýr ken, baþ ka bi ri si nin fren pe -
da lýna bir kaç kez bas týk tan son ra sert çe
(50 kg.) bas ma sýný sað la yý nýz. Bu ko -
num day ken pe da lýn döþe meye olan me -
sa fe sini öl çü nüz.

Eðer açýk lýk ve ri len deðer den az ise To yo ta
bayisinde ayar la tý nýz.

El freni aya rý nýn kont ro lü

El fre nini gi de bi le ceði son nok taya ka -
dar ya vaþ ya vaþ çe ker ken (yak laþýk 20
kg’ lýk bir kuv vet le) kaç “klik” se si duy -
duðu nuzu sa yý nýz. Eðer yu ka rý daki re -
sim de ve ri len sa yý da “k lik” sesi duy muþ -
sa nýz, el fre ninin ayarý doð ru dur.

Eðer daha faz la veya daha az sa yýda “k lik”
se si say dýy sa nýz, el fre ni nizi ayar lat mak için 
ara cý nýzý To yo ta bayisine gö tü rü nüz.

F ren ser vo ünite si nin kont ro lü

Sü rücü ma hal line otu rup aþaðý daki ta li -
mat larý iz le yi niz. Eðer fren le ri niz an la týl -
dýðý þe kil de ça lýþ mý yor sa To yo ta bayi-
sinde kont rol et ti ri niz.

1. Mo tor stop edil miþ ken, f ren pe da lýna ar -
ka ar kaya bir kaç kez ba sý nýz. Pe da lýn ça lýþ -
ma me sa fesi deðiþ me me li dir.

2. Frene so nuna ka dar ba sýlý iken mo toru
ça lýþ tý rý nýz. Mo tor ça lýþ týðýn da pe dal bir
mik tar aþaðýya düþe cek tir.

3. Fren pe da lýna ba sýp mo toru stop ediniz
ve 30 sa ni ye ka dar pe dalý ba sýlý tu tu nuz.
Pe dal ne düþ meli ne de yük sel me li dir.

4. Mo toru bir da kika ka dar ça lýþ týr dýk tan
son ra stop ediniz. Daha son ra pe dala bir -
kaç kez sert çe ba sý nýz. Her ba sýþý nýz da pe -
dal ça lýþ ma me sa fe si nin azal masý ge rek -
mek te dir.
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8. Bölüme bakýnýz.

4-7 klik sesi



Hid ro lik di rek si yon yað
se vi ye si nin kont rolü

Yað se vi ye sini se viye çu buðun dan kont -
rol edi niz. Ge re ki yor sa DEX RON® -III oto -

ma tik þanzý man yaðý ile se vi ye yi ta mam la yý nýz. (Eðer

temin edilemiyorsa DEXRON® -II kullanabilirsiniz.) 

Ara cý nýzý 80 km/ sa at hýz da 20 da kika
kullanýrsanýz, (çok soðuk böl ge ler de daha
faz la) 60 °C ile 80 °C ara sýn daki yað se vi yesi 
kont rol sý cak lýðýna ulaþýr sý nýz. Ay rýca, a ra cý -
nýzý beþ sa at tir kul lan ma dýy sa nýz, yað se vi -
ye sini soðuk ola rak da kont rol ede bi lir si niz.

a. Depo et ra fýn daki kiri te miz le yi niz.

b. Depo ka paðýný sa at ib resi dö nüþ yönü
ter sine çe vi re rek çý ka rý nýz ve bir bez ile se -
viye çu buðunu si li niz.

c. Depo ka paðýný tek rar ta ký nýz.

d. Depo ka paðýný çý kar týp yað se vi ye sini
kont rol edi niz. Eðer yað soðuk sa se viye
“COL D” çiz gi sin de ol ma lý dýr. Ay ný þe kil de
yað sý cak sa se viye “HOT” çiz gi sin de ol ma lý -
dýr.

Her iki du rum da da se viye ek sik se
DEXRON® -III  oto ma tik þanzý man yaðý ile
ta mam la yý nýz. (Eðer temin edilemiyorsa
DEX RON® -I I kullanabilirsiniz.)

e. Ka paðý tak týk tan son ra di rek si yon ku -
tusu, pom pa ve hor tum bað lan tý la rýn da sý -
zýn tý ve ha sar kont rolü ya pý nýz.

Di rek si yon boþ luðu nun kont ro lü

A raç du rur va zi yet te ve ön te ker lek leri
düz ko num day ken, di rek si yon si mi dini
ya vaþça her iki yöne çe vi ri niz. Eðer boþ -
luk yu ka rý da ki re sim de be lir ti len deðer -
den faz la ise, To yo ta bayisinde kont rol
et ti ri niz.
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Soðuksa ilave
ediniz.

Soðuksa normal

Sýcaksa
ilave ediniz.

Sýcaksa
normal

Maksimum
30 mm.

Depo sý cak ola bi lir, dik kat edi niz.

Ge re ðin den faz la yað koy ma yý nýz, hid -
ro lik di rek si yon sis te mi arý za la na bi lir.

UYARI



Düz þanzýman yaðý nýn kont ro lü

Yað se vi ye sini kont rol et mek için dol dur -
ma ta pa sýný sö kü nüz ve par maðý nýzý de -
liðe so ku nuz. Yað se vi yesi de liðin alt ke -
na rýn dan 5 mm’ den daha aþaðýda ol ma -
ma lý dýr. Eðer se viye ta mam sa, ta payý ye -
rine ta kýp sý ký nýz.

a. Bu kont rolü ya par ken aracý düz bir ze -
min de park edi niz.

b. Ta payý tak týk tan son ra, t ran saks göv -
desin de sý zýn tý ve ha sar kont rolü ya pý nýz.

Eðer se viye düþük se, sis tem de bir ka çak
ola bi lir. A ra cý ný zý en kýsa sü rede To yo ta yet -
kili ser vi sin de kont rol et ti ri niz.

Oto ma tik þanzýman yaðý nýn
kont ro lü

1. Yað se vi ye sini þanzý man sý cak ken
(nor mal ça lýþ ma sý cak lýðýn da) kont rol
edi niz.

Eðer ara cý nýz 16 km’ den (çok soðuk þart lar -
da 24 km.) faz la sü rül müþ ve yað sý cak lýðý
70 °C ile 80 °C de re ceye gel miþ se, sanzý -
man yaðý se viye kont rol sý cak lýðýna eriþ miþ -
tir.

Eðer ara cý nýz yük sek hýz da uzun süre ya da 
sý cak ha va da þe hir içi tra fiðin de kul la nýl -
mýþ sa veya ara cý nýz la rö mork çek tiy se niz
ger çek yað se vi ye sini oku ya maz sý nýz. Böy le 
bir du rum da, yaðýn soðu ma sý için yak laþýk
30 da kika bek le dik ten son ra se vi yeyi kont -
rol edi niz.
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5 mm. veya
daha az

Gevþetini

Seviye çubuðu

Sýcaksa
ilave ediniz.

Sýcaksa
normal

Soðuksa
ilave ediniz

Hemen sürüþ sonrasýnda yað sýcak
olabilir, dikkatli olunuz.



Yað se vi ye sini þanzýman soðuk ken de kont -
rol ede bi lir si niz. Eðer ara cý nýzý beþ sa at tir
kul lan ma dýy sa nýz ve yað yak laþýk oda sý -
cak lýðýn da (20 °C ile 30 °C ara sýn da) ise yað 
se vi ye sini bilgi için soðuk ola rak da kont rol
ede bi lir si niz. Yalnýz bu iþlem, ger çek se vi -
yeyi ver mez. Doð ru öl çüm için nor mal ça -
lýþ ma sý cak lýðýn da kont rolü tek rar la yý nýz.

2. A raç düz bir ze min de iken, el fre nini çe -
ki niz ve mo toru ça lýþ tý rý nýz. Mo tor rö lan tide
ça lýþýr ken, f ren pe da lýna ba sý nýz ve vi tes ko -
lunu “P” ko nu mun dan “L” ye ve son ra da
tek rar “P” ko nu muna ge ti ri niz. Yaðýn se vi -
ye sini ve du ru munu mo tor rö lan tide iken
seviye çu buðun dan kont rol edi niz.

a. Se viye çu buðunu çe ki niz ve bir bez ile
si li niz.

b. Se viye çu buðunu ye rine tam ola -
rak otur tu nuz.

c. Çu buðu tek rar çe ke rek yað se vi ye sini
kont rol edi niz. Eðer þanzýman sý cak sa yað
se vi yesi çu buk taki “HOT” kýs mýn da ol ma lý -
dýr. Ay ný þe kil de eðer þanzýman soðuk sa
yað se vi yesi çu buk ta ki “CO OL” kýs mýn -
da ol ma lý dýr.

d. Yað se vi ye sini kont rol eder ken ay ný za -
man da yaðýn du ru munu da kont rol edi niz.
Eðer yað si yah ya da ya nýk ko ku yor -
sa deðiþ ti ril me li dir.

3. Eðer  se viye  düþük se DEX RON®-I II
oto ma tik þanzýman yaðý ile ta mam la yý nýz.

Eðer yað se vi yesi sý cak ve soðuk du rum la -
rýn her iki sin de de nor mal den düþük se, se -
vi yeyi DEX RON®-I II oto ma tik þanzýman
yaðý ile ta mam la yý nýz. (Eðer temin edile-
miyorsa DEX RON®-I I kullanabilirsiniz.)
Yaðý bir huni ile se viye çu buðu de liðin den
dol du ru nuz.

Las tik ba sýn çlarýnýn kont rolü

Las tik ba sýn cý ný zýn ve ri len deðer ler de ol -
ma sýný sað la yý nýz.

Tav siye edi len soðuk las tik ba sýnç larý 8. bö -
lümde ve ril miþ tir.

Las tik ba sýnç la rýný iki haf tada bir veya en
az ay da bir kere kont rol edi niz. Ay rýca ye -
dek las tiði ni zin de ba sýn cýný kont rol et meyi
unut ma yý nýz.

Doð ru ol ma yan las tik ba sýn cý las tik öm -
rünü ký salt týðý gibi, sü rüþ gü ven liði nizi
de azal týr.

Düþük las tik ba sýn cý so nuç ola rak aþýn ma,
a za lan di rek si yon hakimi yeti, faz la ya kýt
sar fi ya tý ve las tiðin ýsý na rak pat la ma sýna ne -
den ola bi lir. Ay rýca düþük ba sýnç, las tik du -
dak la rý nýn sýz dýr maz lýk et ki sini azal týr. Eðer
las tik ba sýn cý aþýrý se vi yede düþük se, las -
tiðin de for me ol ma ya da ye rin den çýk ma
ola sý lýðý var dýr.

Las tik ba sýn cý nýn yük sek ol masý ise sert sü -
rüþ, a za lan di rek si yon hakimiyeti, las tik
mer ke zin de aþýrý aþýn maya ne den olur ve
de kötü yol koþul la rýn da las tiðin ha sar gör -
me ola sý lýðýný ar tý rýr.

Eðer las tik ha vasý sýk sýk düþü yor sa, To yo ta
bayisinde kont rol et ti ri niz.
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Mo tor ça lý þýr ken, el le ri nizi ve el bi se le -
ri nizi per va ne ve mo tor ka yýþ larý gibi
ha re ket eden par ça lar dan uzak tu tu -
nuz. Sý cak eg zoz ma ni fol duna do kun -
ma maya dik kat edi niz.

Ge re ðin den faz la yað koy ma yý nýz,
þanzýma ný nýz arý za la na bi lir.



Las tik ha va la rýný kont rol eder ken aþaðý -
daki yön te mi iz le yi niz.

l Las tik ba sýnç larý sa dece las tik ler
soðuk ken öl çül me li dir. Eðer en az üç
sa at tir ara cý nýzý kul lan ma dýy sa nýz ya da
1.5 km’ den faz la sür me diy se niz las tiði -
nizin ba sýn cý kont rol edi le bi le cek sý cak -
lýk ta dýr.

l Las tik le ri nizin ba sýn cýný da ima bir ba -
sýnç öl çer ile kont rol edi niz. Las tiðin
gö rü nümü ya nýl týcý ola bi lir. Ay rýca, las tik
ba sýn cý doð ru deðe rin den az fark lý ol sa
bile, sü rüþ ra hat lýðý ve em ni ye ti ni zi et ki -
le ye bi lir.

l He men sü rüþ son ra sýn da las tik ba -
sýnç la rýný düþür me yi niz. Sü rüþ son ra -
sýn da ýsýn ma ne de niy le las tik ba sýn cý -
nýn yük sek ol ma sý nor mal dir.

l Su pap ka pak la rýný tak mayý unut ma yý -
nýz. Ka paðýn ol ma masý, kir ya da ru tu be -
tin su paba gi re rek hava ka çaðýna ne den
ola bi lir. Eðer ka paðý kay bet tiy- se niz en
kýsa sü rede ye ni sini te min edip, ta ký nýz.

Las tik le rin kont rolü ve
deðiþ ti ril me si

LASTÝÐÝNÝZÝN KONTROLÜ

Las tiði niz deki diþ le rin aþýn ma sýný, las tik
aþýn tý gös ter ge le rin den kont rol edi niz.
Eðer aþýn tý gös ter ge le rin se vi ye sine ka -
dar iler le miþ se, las tiði nizi deðiþ ti ri niz.

To yo ta’ nýz daki las tik ler, ne za man deðiþ ti -
ril mesi ge rek tiði ni gös te ren özel aþýn tý gös -
ter geli tip te dir. Las tik diþ de rin liði 1.6 mm.
ya da daha aza in diðin de, aþýn tý gös ter ge -
leri or taya çý kar. Eðer aþýn tý gös ter ge le rini
bi tiþik iki ya da daha faz la diþ ka na lýn da gö -
rür se niz, las tik deðiþ ti ril me li dir. Diþ de rin -
liði azal dýk ça kay ma ris ki ar ta cak týr.

Kar las tiði et kin liðini, diþ de rin liði 4
mm’ nin al tý na düþ tüðün de kay be der.
Las tik le ri nizi dü zen li ola rak ke sik, çat lak 
ve ya rýk lara karþý kont rol edi niz.

Her han gi bir ha sar bul duðu nuz da ka li -
fiye bir tek nis ye ne da nýþýp ta mir et ti ri niz 
ya da deðiþ ti ri niz. Ha sar cid di gö zük me -
se bile bir uz man ta ra fýn dan kont rolü
ge rek li dir.

Las tiðe ba tan ci sim ler içe ride bü yük ha sar -
lar ya rat mýþ ola bi lir.

Al tý yaþýn üze rin deki las tik ler ha sar gör -
me miþ bi le ol sa ka li fiye bir tek nis yen ta -
ra fýn dan kont rol edil me li dir.

Las tik ler hiç ya da çok az kul la nýl mýþ bile
ol sa za man la de for me olur. Bu ye dek las tik 
ve de ge le cek te kul lan mak için stok la nan
las tik ler için de ge çer li dir.

LAS TÝÐÝNÝZÝN DEÐÝÞTÝRÝL MESÝ

Las tiði nizi deðiþ ti rir ken or ji nal las tiði -
niz le ay ný öl çü ve ya pýda ve ay ný ya da
daha yük sek yük taþýma ka pa si te si ve hýz 
sýnýfýnda las tik kul la ný nýz.

Deðiþik öl çü ya da ya pýda las tik kul lan mak, 
yol sesini, sü rüþ ra hat lýðýný, di rek si yon ha ki -
mi ye tini, ki lo met re sa ati ka lib ras yo nunu, a -
ra cýn ye re olan me sa fe sini, ça mur luk ve
las tik ara sýn daki açýk lýðý olum suz ola rak et -
ki ler.
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Lastik aþýntý göstergesi

Yeni lastik Eski lastik



To yo ta’ nýz da ke sin lik le çýk ma las tik kul -
lan ma yý nýz.

Bu tip las tik le rin kul la nýmý, ön cesi bi lin me -
diði için teh li ke li dir.

To yo ta dört las tiði ni zin  de ya da en azýn -
dan iki ön veya ar ka las tiði ni zin bir lik -
te deðiþ ti ril me sini tav siye eder.

Las tiðin deðiþ ti ril mesi ile il gili yön tem için
4. bö lüm de ki “Las tiði niz pat lar sa” kýs -
mýna ba ký nýz.

Las tiði nizi deðiþ tir diði niz de ba lans yap -
tý rý nýz.

Ba lans sýz las tik, a raç sü rüþünü ve las tik
öm rünü olum suz ola rak et ki ler. Kul la ným
sü reci için de las tik le ri ni zin ba lan sý bo zu la -
caðýn dan, arada bir las tik ba lans la rýný kont -
rol et ti ri niz.

Tu be less (iç las tik siz) tip las tiði deðiþ ti -
rir ken hava su pa býný da ye ni le yi niz.

Las tik le rin yer le ri nin
deðiþ ti ril me si

Las tik ler deki aþýn mayý eþit le mek için her 
10.0 00 km’ de bir yer le rini deðiþ ti ri niz.
Ancak lastik yer deðiþ tir me zamaný araç
kullanma þekline ve yol þartlarýna baðlý
olarak deðiþ mek tedir.

Bu deðiþime ye dek las tiði nizi de da hil eder -
se niz, las tik ömür leri daha da uza ya cak týr.

Las tiðin deðiþ ti ril mesi ile il gili yön tem için
4. bö lüm de ki “Las tiði niz pat lar sa” kýs -
mýna ba ký nýz.

Las tik leri deðiþ ti rir ken nor mal ol ma yan
aþýn ma ve ha sar la rý kont rol edi niz. A nor -
mal las tik aþýn masý, ge nel lik le yan lýþ las tik
ba sýn cý, bo zuk tekerlek dü zen ayarý, bo zuk
las tik ba lan sý ve çok sert fren le me den kay -
nak la nýr.
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Rad yal ve çap raz kat lý las tik leri bir
arada kul lan ma yý nýz. Ak si tak dir de di -
rek si yon ha ki mi ye tini kay be de bi lir si -
niz.



Kar las tiði ve zin cir ta kýl ma sý

KAR LAS TÝÐÝ ve ZÝN CÝRÝ NE ZA MAN KUL -
LA NA CAK SI NIZ?

Kar ya da buz üze rin de araç kul la nýr ken
kar las tiði ya da zin cir kul lan ma nýz tav -
siye edi lir.

Is lak ve kuru yol lar da nor mal las tik ler kar
las tiði ne göre daha iyi kav rama sað lar.

KAR LAS TÝÐÝ SE ÇÝMÝ

Eðer kar las tiðine ih ti ya cý nýz olur sa, To -
yo ta’ nýz da ki or ji nal las tik ler le ay ný öl çü,
yapý ve yük ka pa si te sin de las tik kul la ný -
nýz.

Yu ka rýda bah se di len ler den fark lý las tik kul -
lan ma yý nýz. Ka nun la rýn ge tir diði ký sýt la ma -
larý öð ren me den çi vili tip kar las tiði kul lan -
ma yý nýz.

KAR LAS TÝÐÝ NÝN TA KIL MASI

Kar las tiði bü tün te ker lek ler de ay ný an da 
kullanýl ma lý dýr.

Kar las tiði sa dece ön te ker lek lere ta ký lýr sa,
ön ve ar ka las tik ler ara sýn da yolu kav rama
açý sýn dan bü yük fark ola caðý için araç
kont ro lü nün kay býna ne den ola bi lir.

Kar las tik leri bö lüm 8’de ve ri len deðer -
lere gö re þiþi ril me li dir.

Kul la nýl mýþ las tik leri sak la mak ge re kir se, ü -
zer le ri ne dö nüþ yön le rini iþa ret le yi niz. Bu
iþa ret ler las tik le ri nizi tek rar ay ný yön de tak -
ma nýza yar dým cý ola cak týr. Las tik ler se rin
ve kuru bir yer de mah faza edil me li dir.

KAR ZÝN CÝRÝ SE ÇÝMÝ

Doð ru öl çüde kar zin ciri kul la ný nýz.

Kar zin ci ri nin se çimi ile il gili ya sal dü -
zen le me ler, kul la ný la caðý böl geye ve yo -
lun ti pine göre deðiþe bi lir. Bu ne den le
zin cir tak ma dan ön ce bu dü zen le me leri
kont rol edi niz.

KAR ZÝN CÝ RÝ NÝN TA KIL MASI

Kar zin cir le rini ön te ker lek lere ve müm -
kün ol duðun ca ger gin bir þe kil de ta ký -
nýz. Ar ka te ker lek lere zin cir tak ma yý nýz.
Zin cir le ri 0.5-1.0 km. git tik ten son ra tek -
rar ge ri niz.

Las tik le ri nize zin cir ta kar ken zin cir üre ti ci -
si nin ta li mat la rý na uyu nuz.

Eðer jant ka paðý kul la ný lý yor sa zin cir ta kar -
ken çý ka rý nýz, ze de le ne bi lir.
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Uy gun ol ma yan ba sýnç taki kar las tik le -
riy le se ya hat et me yi niz. Kar las ti ði nin
üze rin de be lir ti len azami hýzý ve ka -
nuni hýz li mit le ri ni aþ ma yý nýz.

· Ara cý nýzý kul la nýr ken 50 km/ sa at ’i
aþ ma mak kay dýy la zin cir ima lat çý sý -
nýn tav siye et tiði hýz li mi tine uyu nuz.

· Ara cý nýzý zýp la maya ne den olan tüm -
sek, çu kur ve kes kin dö nüþ ler den
ka çý na rak dik kat lice sü rü nüz.

· Zin cir kul la nýmý di rek si yon ha ki mi -
ye tini olum suz et ki le ye ce ðin den
kes kin dö nüþ ler ve sert fren ler den
ka çý ný nýz.



Jant la rýn deðiþ ti ril me si

JANT LARI NE ZA MAN DEÐÝÞ TÝ RE CEK SÝ -
NÝZ?

Eðer jant lar da eðil me, çat lama ya da
aþýrý pas lan ma var sa deðiþ ti ril me li dir.

Böy le bir du rum daki bir jan tý deðiþ tir mez -
se niz las tik jant tan fýr la ya bi lir ya da di rek si -
yon ha ki mi yeti kay bý mey dana ge lir.

JANT SE ÇÝMÝ

Jant larý deðiþ ti rir ken va ro lan jant lar ile
ay ný yük ka pa si tesi, çap, ge niþ lik ve ka -
çýk lýk deðer le rine sa hip olan larý seç me -
ye dik kat edi niz.

Uy gun tip jant larý To yo ta ba yi in de bu la bi lir -
si niz.

Yan lýþ öl çü veya tip teki bir jant di rek si yon
ha ki mi ye tini, te ker lek ve rul man öm rünü, f -
ren soðut ma sýný, ki lo met re sa yaç ka lib ras -
yo nunu, fren leme et ki sini, far aya rýný tam -
pon yük sek liðini, a ra cýn yer den me sa fe sini, 
ça mur luk ile las tik veya zin cir ara sýn daki
uzak lýðý olum suz yön de et ki ler.

Kul la nýl mýþ jant ta kýl masý tav siye edil mez.
Çün kü kul la nýl mýþ jant lar çok uzun yol yap -
mýþ ya da kötü þart lar da kul la nýl mýþ ola bi lir
ve bu yüz den de be lir ti gös ter mek si zin
arýza çý ka ra bi lir ler. Ay rý ca dü zel til miþ jant -
lar da dü zelt me iþ lemi sý ra sýn da ya pý sal
deðiþik liðe uð ra ya bi le cek le rin den kul la nýl -
ma ma lý dýr lar. 

Tu be less las tik için üre til miþ ve hava ka çý -
ran bir jant ta, ke sin lik le iç las tik kul lan ma -
yý nýz.

Alü min yum jant lar

l Ýlk 1.6 00 km’ den son ra bi jon so mun la rý -
nýn sý ký lýðýný kont rol edi niz.

l Las tiði nizi deðiþ tir diði niz de, ta mir et tiði -
niz de ya da yer le rini deðiþ tir diði niz de ilk
1.6 00 km’de bi jon so mun la rý nýn sý ký lýðý ný 
kont rol edi niz.

l Kar zin ciri kul la nýr ken jan ta za rar ver -
me me sine dik kat edi niz.

l Sa dece To yo ta ori ji nal bi jon so mun larý
ve alü min yum jant lar için ta sa r lan mýþ
bi jon anah tarý kul la ný nýz.

l Ba lans yap tý rýr ken sa dece To yota ba lans 
aðýr lýk la rýný ya da eþdeðer le rini ve plas -
tik ya da las tik bir çe kiç kul la ný nýz.

l Alüminyum jantlarýnýzý hasara karþý
düzenli olarak kontrol ediniz. Eðer
hasarlý iseler hemen deðiþtiriniz.
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7. Bö lüm
KEN DÝ NÝ ZÝN
YA PA BÝLE CEÐÝ
BA KIM LAR

Kýsým 7- 3
Elekt rik do na ný mý

· Akü du ru mu nun ve sývý se-
 vi ye si nin kont ro lü

· Akü þar jýy la il gili uya rý lar

· Si gor ta la rýn kont rolü ve de-
ðiþ ti ril me si

· Ön cam si le cek las tik le ri nin
deðiþ ti ril me si

· Cam  yý kama sý vý sý nýn ta-
 mam lan ma sý

· Far am pul le ri nin deðiþ ti ril me si

· Ay dýn lat ma am pul le ri nin de-
ðiþ ti ril me si

Akü du ru mu nun ve sývý
se vi ye si nin kont ro lü
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AKÜ ÝLE ÝL GÝLÝ UYA RI LAR

Akü ler ya nýcý ve pat la yýcý bir gaz olan
hid ro jen üre tir ler.

· Ta kým lar la akü çev re sin de ký výl cým
çýk ma sýna ne den ol ma yý nýz.

· Akü ya ký nýn da si gara iç me yi niz, kib -
rit yak ma yý nýz.

Akü sý výsý ze hir li ve aþýn dý rýcý bir mad -
de olan sül fü rikasit içe rir.

· Akü sý vý sý nýn gö zü nüze, cil di nize ve
el bi se le ri  ni ze te mas et me me -
-sine dik kat edi niz.

· Akü su yunu ke sin lik le iç me yi niz.

· Akü ya ký nýn da ça lý þýr ken ko ru yucu
göz lük ta ký nýz.

· Ço cuk larý akü den uzak tu tu nuz.

ÝLK  YAR DIM

· Eðer akü sý výsý gö zü nüze ka çar sa,
en az 15 da kika te miz su ile yý ka yý -
nýz ve acil ola rak týb bi mü da hale
yap tý rý nýz. Týb bi mü da ha le ye gi der -
ken, müm kün se bir bez veya sün ger 
ile su uy gu la maya de vam edi niz.

· Eðer akü sý výsý cil di nize dö kü lür se,
te mas eden böl ge yi su ile iyice yý ka -
yý nýz. E ðer acý ve yan ma his se di yor -
sa nýz he men týb bi mü da ha le yap tý rý -
nýz.

· Eðer akü sý výsý el bi se nize dö kül müþ -
se, cil di nize te mas et me ola sý lýðý
var dýr. Bu ne den le he men el bi se nizi 
çý ka rý nýz ve ge re ki yor sa yu ka rý da-
ki mü da ha leyi ya pý nýz.

· Eðer ka zay la akü sý vý sýný yu tar sa nýz,
bol bol su ve ya süt içi niz. Daha son -
ra mag nez yum so lüs yonu, çal ka lan -
mýþ çið yu mur ta ya da sývý bit ki sel
yað içi niz. He men ar dýn dan da týb bi
mü da hale yap tý rý nýz.



-Akü sývýsýnýn kontrolü

Seviye çizgileriyle kontrol—

Akü sývýsýnýn seviyesini, akünün yan -
larýnda bulunan çizgilerle kontrol edi niz. 
Akü sývýsý seviyesi üst ve alt çizgiler
arasýnda olmalýdýr.

Akü sývýsý seviyesini kontrol ederken
yalnýzca birkaç göze deðil, altý gözün
tümüne bakýnýz.

Eðer seviye alt çizgiden aþaðýdaysa saf su
ekleyiniz.

Saf su eklerken:

1. Doldurma kapaklarýný çýkarýnýz.

2. Sývý gereken gözlere saf su ekleyiniz.

Eðer akünüzün yanlarý kapalýysa akü sývý
seviyesi, yukarýda gösterildiði gibi direk
olarak gözlerden içeri bakýlarak kontrol
edilebilir.

3. Doldurma kapaklarýný yerlerine tekrar
sýkýca takýnýz.

Akü þar jýy la il gili uya rý lar

Þarj es na sýn da akü hid ro jen gazý üre tir.

Bu ne den le þarj ön cesi;

1. Havalandýrma kapaklarýný çýkartýnýz.

2. Eðer boþ akü aracýn üzerindeyken
þarj yapýlýyorsa þasi kablosunu sök me yi
unutmayýnýz.

3. Þarj aletinin þalterinin, þarj kab lo la rý ný
takarken ve sökerken kapalý ol duðun dan
emin olunuz.
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Üst çizgi

Alt çizgi

Düþük Tam

Akü gözlerini aþýrý doldurmayýnýz.
Güçlü þarj sý rasýnda fazla olan sývý
taþarak aþýntýya ve ha sara neden ola-
bilir.

UYARI

· Aküyü da ima açýk bir alan da þarj
edi niz. Ýyi bir ha va lan dýr ma sý ol ma -
yan ga raj ya da ka palý odada þarj
yap ma yý nýz.

· Þarj cihazýna baðlamadan önce tüm
akü kapaklarýný çýkarýnýz.

Bir aküyü hiç bir za man mo tor ça lý þýr -
ken þarj et me yi niz. Ay ný za man da tüm
ak se su ar la rýn da ka palý ol du ðun dan
emin olu nuz.

UYARI



Sigor ta la rýn kont rolü ve
deðiþ ti ril me si

Eðer farlar veya diðer elektrikli a lý cý lar
ça lýþ mýyorsa sigortalarý kontrol e diniz.
Eðer yanmýþ bir si gorta var sa deðiþ ti ri -
niz.

Sigortalarýn yerleri için bölüm 7-1’e ba kýnýz.

Kontak anahtarýný ve arýzalý alýcýyý ka pa -
týnýz. Þüphe ettiðiniz sigortayý dik þe -
kilde çekip kontrol ediniz.

Hangi sigortanýn probleme neden ol duðu -
nu belirleyiniz. Sigorta kutusunun ka -
paðýnda hangi sigortanýn devreye ait ol -
duðu gösterilmiþtir. Her devrenin kontrol
ettiði fonksiyonlarý 8. bölümde bu labilir-
siniz.

A tipi sigortalar sökme takýmý yardýmý i le
çýkartýlýr.

Sigortanýn yanýk olduðundan emin deðil -
seniz, saðlam olduðundan emin ol duðunuz 
bir baþka sigortayý takýp de ne yiniz.

Eðer sigorta yanmýþsa yerine yeni bir si -
gorta takýnýz.

Sadece sigorta kutusu kapaðýnda ve ri len
amperajda sigorta takýnýz.

Eðer yedek sigortanýz yoksa, acil bir du -
rumda amperajý tutmak kaydýyla normal
sürüþ için gerekmiyen “CIG&RAD”
(Çakmak ve radyo), “DOME” (Tavan lam -
basý), “A/C” (Klima) veya “HTR” (Ka lo ri fer) 
sigortalarýndan birisini çýkarýp takabilirsiniz.

Eðer ayný amperajda bir sigorta bu la ma -
dýysanýz, ayný deðere mümkün ol duðun ca
yakýn daha düþük amperajlý bir si gorta
kullanýnýz. Eðer amperaj verilen deðerden
daha düþükse sigorta tekrar ya nabilir,
ancak bu bir problem ol duðu nu göstermez. 
Doðru sigortayý en ký sa sürede temin
etmeyi ve geçici o larak taktýðýnýz sigortayý
tekrar eski ye rine takmayý unutmayýnýz.
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Sökme
takýmý

Tip A

Saðlam Yanmýþ

Tip B

Saðlam Yanmýþ

Tip C

Saðlam Yanmýþ



Bir takým yedek sigorta alýp acil du rum lar
için aracýnýzda bulundurmanýzý tav siye
ede-riz.

Eðer yeni taktýðýnýz sigorta takar takmaz
yanýyorsa, bu elektrik sisteminde bir arýza
olduðunun belirtisidir. Böyle bir durumda
en kýsa sürede Toyota bayisine gidip arýzayý 
tamir et tiriniz.

Sile cek las tik le ri nin
deðiþ ti ril me si

Si le cek ler ar týk ye teri ka dar iyi te miz -
leme dik le rin de, si le cek las tik le ri nin
aþýn ma ya da yýp ran ma ne de niy le deðiþ -
ti ril me za man larý gel miþ ola bi lir.

a. Si le cek las tiði nin ucunu, si le ceðin ucun -
daki ya rýk tan kur ta rýp mon taj de liði or taya
çý kana ka dar içe riye doð ru çe ki niz.

b. Si le cek las tiðini mon taj de liðin den kur -
ta rýp çý ka rý nýz.

c. Yeni bir si le cek las tiði tak mak için üze -
rin de ufak çý kýn tý lar olan ucunu mon taj de -
liðine so ku nuz ve las tiði si le cek bo yun ca
ya rýða yer leþ ti ri niz.

160

Ya nan si gor ta nýn ye rine ke sin lik le
baþ ka bir nes ne ya da daha yük sek
am pe raj lý bir si gor ta tak ma yý nýz. Bü -
yük ha sara, hat ta yan gýna se bep ola -
bi lir.

UYARI

Si le cek ile ön camý çiz me meye özen
gös te ri niz.

Çýkýntýlar



Cam yýkama sý vý sý nýn
ta mam lan ma sý

Eðer cam yý ka yý cý larý ça lýþ mý yor sa su de -
po larý boþal mýþ ola bi lir. Cam yý kama sý -
výsý ilave edi niz.

Yý kama sý výsý ola rak nor mal su kul la na bi lir -
si niz. Bu nun la be ra ber hava sý cak lýðý nýn su -
yun don ma nok ta sý nýn al týna düþ tüðü
soðuk böl ge ler de don maya karþý kat ký
mad desi ilave edil miþ yý kama sý vý sý kul la ný -
nýz. Bu kat kýyý To yo ta yet kili ser vi si niz de ya
da oto yedek par ça cý la rýn da bu la bi lir si niz.
Su ile ka rýþ týr ma oraný için üre ti ci ta li mat la -
rýna uyu nuz.

Aydýnlatma am pul le ri nin
deðiþ ti ril me si

Hangi tip ampule ihtiyacýnýz olduðunu be -
lirlemek için yandaki listeye ba ký nýz.

Bir ampulü deðiþtirmeden önce kontak
anah tarýnýn ve ilgili anahtarýn kapalý ol -
duðundan emin olunuz.

A: H4 Halojen ampuller
B: Tek uçlu ampuller
C: Kama yuvalý ampuller
D: Çift uçlu ampuller
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UYA RI

Ara cý ný zýn bo ya sýný bo za bi le ceði için
an tif riz içe ren rad ya tör sý vý sýný ke sin -
lik le yý kama sý výsý ola rak kul lan ma yý -
nýz.

UYA RI

Yalnýz yanda listelenen ampulleri kul -
la nýnýz.

Aydýnlatma ampulleri W Tip

Farlar 60/55 A

Park lambalarý 5 C

Yan sinyal lambalarý 5 C

Ön sinyal lambalarý 21 B

Arka sinyal lambalarý 21 B

Stop ve park lambalarý 21/5 B

Arka sis lambasý 21 B

Geri vites lambalarý 21 B

Plaka lambalarý
Sedan
Station Wagon

10
5

B
C

Tavan lambasý 10 D

Bagaj kompartýmaný
Wagon
Sedan

5
3,8

D
C



Far am pul le ri nin deðiþ ti ril me si
(2E motorlu araçlar)

1. Kon tak ve far anahtarýný kapatýp
motor kaputunu açýnýz. Soketi çý kar tý nýz.
Plastik kapaðý saat ibresi dö nüþ yönü
tersine çevirerek çý kar tý nýz.

Eðer soket sýký ise saða-sola oy na ta rak
çýkartýnýz.

2. Lastik kapaðý çýkartýnýz. 3. Ampul tutucu yayýný ve ampulü
çýkartýnýz. Yeni ampulü takýnýz ve yayla
tespit e diniz.

Ampulü takmak için, ampul bi le ziðin de ki
çýkýntýlarýn, yuvadaki yerlerine o tur ma sýný
saðlayýnýz.

AM PUL SE ÇÝMÝ

60/55W (H4) deðe rin de am pul kul la ný nýz.
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Sökmek

Ampul tutucu yay

Takmak

UYA RI

Sa dece yu ka rýda be lir ti len deðer de
am pul kul la ný nýz. Ampulün cam kýsým- 
larýna çýplak elle dokunmayýnýz.
Dokunmanýz halinde temiz bir bez ve
alkolle temizleyiniz.



4. Las tik kapaðý yerine sýkýca o tur tunuz

Las tik ka paðýn far göv de sine sý kýca geç -
tiðin den emin olu nuz.

5. Plastik kapaðý “LOCK” yazýsý yu ka rý
gelecek þekilde takýp saat ibresi dö nüþ
yönünde çeviriniz. Soketi yer leþ tiriniz.

Ampulü deðiþtirdikten sonra Toyota yet kili
servisinde far ayarý yaptýrýnýz.

Far am pul le ri nin deðiþtiril me si
(4A-FE motor)—

1. Kontaðý kapatýnýz ve far a nah ta rý ný
kapalý konumuna getirip motor ka -
putunu açýnýz.

Sol far : Klipsini sökerek hava filtresi e miþ
kanalýný çýkartýnýz.
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"LOCK" yazýsý

Emiþ
kanalý 
klipsi



2. Kontak ve far anahtarýný kapatýp
motor kaputunu açýnýz. Soketi çýkartýnýz.
Plastik kapaðý saat ibresi dönüþ yönü
tersine çevirerek çýkartýnýz. Daha sonra
lastik kapaðý çýkartýnýz.

Eðer soket sýký ise saða-sola oy na ta rak
çýkartýnýz.

3. Lastik kapaðý çýkartýnýz.

164

Hava filtresi emiþ kanalý klipsinin
sökülmesi, takýlmasý

Sökmek

Takmak



4. Ampul tutucu yayýný ve ampulü
çýkartýnýz. Yeni ampulü takýnýz ve yayla
tespit e diniz.

Ampulü takmak için, ampul bi le ziðin de ki
çýkýntýlarýn, yuvadaki yerlerine o tur ma sýný
saðlayýnýz.

AM PUL SE ÇÝMÝ

60/55W (H4) deðe rin de am pul kul la ný nýz.

5. Las tik kapaðý yerine sýkýca o tur tunuz

Las tik ka paðýn far göv de sine sý kýca geç -
tiðin den emin olu nuz.

6. Plastik kapaðý “LOCK” yazýsý yu ka rý
gelecek þekilde takýp saat ib re si dönüþ
yönünde çeviriniz. Soketi yer leþtiriniz.

Ampulü deðiþtirdikten sonra Toyota
bayisinde far ayarý yaptýrýnýz.
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"LOCK" yazýsý

Sökmek
Takmak

Ampul tutucu yay

UYA RI

Sa dece yu ka rýda be lir ti len deðer de
am pul kul la ný nýz. Ampulün cam kýsým- 
larýna çýplak elle dokunmayýnýz.
Dokunmanýz halinde temiz bir bez ve
alkolle temizleyiniz.



-Plaka lambalarý (Sedan) -Plaka lambalarý (Station Wagon)

Yýldýz tornavida kullanýnýz.
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31

3

1

2



-Park lambalarý

Yýldýz tornavida kullanýnýz. a: Park lambasý

-Yan sinyal lambasý

a: Yan sinyal lambasý
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3

2

Boyayý koruyunuz !

Ön

1



-Ön sinyal lambalarý

Yýldýz tornavida kullanýnýz.

-Arka sinyal, stop, park ve geri vites 
lambalarý (Sedan)

Anahtar kullanýnýz.

Yýldýz tornavida kullanýnýz.

168

2

3

2

11



a: Arka sinyal lambasý
b: Stop ve park lambasý
c: Geri vites lambasý
d: Arka sis lambasý (sadece sol taraf)

-Arka sinyal, stop, park ve geri vites 
lambalarý (Station Wagon)

Yýldýz tornavida kullanýnýz. a: Arka sinyal lambasý
b: Stop ve park lambalarý
c: Geri vites lambasý
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4

1

2

33
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8. Bö lüm
TEK NÝK DEÐER LER

· Boyutlar

· Mo tor deðerleri

· Yakýt

· Ser vis deðer le ri

· Las tik ler

· Si gor ta lar
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Boyutlar Mo tor deðerleri

MOTOR

Model :
2E, 4A-FE

Ti pi :
4 Silindirli, düz sýra tip, 4

 zamanlý benzinli motor

Çap ve Strok (mm) :
2E motor

73.0 x 77.4

4A-FE motor
81.0 x 77.0

Motor hacmi (cm3) :
2E motor

1296

4A-FE motor
1587

172

Araç boyu (mm)

Araç geniþliði (mm)

Araç yüksekliði (mm)

Dingil mesafesi (mm)

Ön iz (mm)

Arka iz (mm)

SEDAN

4270

1685

1380

2465

1460 *1

1470 *2

1450 *1

1460 *2

STATION WAGON

4260

1685

1435

2465

1460 *1

1470 *2

1450

*1 : 175/65SR14, 175/65R14 82S, 175/65HR14, 175/65R14 82T, 175/65R14 82H, 
185/65HR14 veya 185/65R14 85H lastikli araçlar

*2 : 155SR13, 155R13 78S, 155/80R13 78S, 165SR13, 165R13 82S, 165/80R13
82S, 175/70SR13, 175/70R13 82S, 175/70HR13 175/70R13 82T veya
175/70R13 82H lastikli araçlar



Yakýt

YA KIT TÝPÝ

Kurþunlu veya kurþunsuz aþaðýda
oktan sayýsý (RON) belirtilen benzin

2E motorlu araçlar 91 (Normal)
4A-FE motorlu
araçlar 95  (Süper)

DEPO KA PA SÝ TE SÝ

50 Lt.

Servis deðer le ri

MOTOR

Supap boþluðu (mm) :

2E motor (*)
Emme 0.20
Egzoz 0.20

4A-FE motor (**)
Emme 0.15—0.25
Egzoz 0.25—0.35

* : Motor sýcak iken

** : Motor soðuk iken

Buji tipi :

2E motor
NIPPONDENSO W16EXRU-11
NGK BPR5EY11

4A-FE motor
NIPPONDENSO K16R-U11
NGK BKR5EYA-11

Buji týrnak aralýðý (mm) :

2E motor 1.1
4A-FE motor 1.1

Kayýþ gerginlikleri (mm) :
10 kg’lýk bir parmak kuvveti ile
(kullanýlmýþ kayýþlar)

2E motor
1 5.0—6.5
2 11.0—12.5
3 7.0—8.5
4 11.0—13.0

4A-FE motor
1 11.5—13.5
2 8.5—9.5
3 6.0—8.0
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MO TOR YAÐI

Yað kapasitesi (lt.) :
2E motor

Yað deðiþiminde
Filtre ile 2.8
Filtresiz 2.6

4A-FE motor
Yað deðiþiminde

Filtre ile 3.0
Filtresiz 2.8

Yað sýnýfý (API) :
 SH sýnýfý veya daha iyi si
(Eðer SH sýnýfý yað bulamýyorsanýz
SG sýnýfý yað kullanabilirsiniz.)

Tavsiye edilen viskozite (SAE):
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2E Motor

Hidrolik direksiyon
pompasý

Su pompasý

Alternatör

Krank mili Klima
kompresörü

Avare
kasnaðý

Su pompasý

Alternatör

Krank mili Klima
kompresörü

Hidrolik
direksiyon
pompasý

Su pompasý

Alternatör

Krank mili

4A-FE Motor

Alternatör

Hidrolik
direksiyon
pompasý

Avare
kasnaðý

Su pompasý

Krank mili

Klima
kompresörü

Yað deðiþimlerine baz olacak ortam
sýcaklýðý



SOÐUT MA SÝS TEMÝ

Top lam ka pa si te si (lt.)
2E motor 

Düz vitesli transaks 4.9
Otomatik transaks 4.8

4A-FE motor 
Düz vitesli transaks 5.3
Otomatik transaks 5.2

Soðutma sývýsý tipi : LLC (Long
Life Coolant)

Amin ve Nitrit içermeyen etilen
glikol bazlý antifriz ya da pas
koruyucu
(Toyota “Radiator Conditioner” pas 
koruyucu veya eþdeðeri)
Not: Alkol bazlý antifiriz kullan- 
mayýnýz.

AKÜ

Öz gül aðýr lýk, 20 ÉC’ de :
Tam dolu 1.26 0
Yarý dolu 1.16 0
Boþal mýþ 1.060

Þarj am pe raj la rý :
Hýz lý þarj  10 A mak si mum
Ya vaþ þarj 5 A mak si mum

DEB RÝYAJ

Pe dal boþ luðu (mm) :
5 - 15

Hid ro lik yaðý ti pi :
 SA E J17 03 ve ya
FMV SS No.116 DOT3

TRAN SAKS (düz 5 vites)

Yað ka pa si te si (lt) :
2E, 4A-FE Motorlu araçlar

Station Wagon, Sedan 1.9

Yað tipi :
Çok amaçlý diþli yaðý, API GL-4
veya API GL-5 

Yað viskozitesi :
SAE 75W-90

TRAN SAKS (o to ma tik 4 vi tes)

Yað kapasitesi (lt) :
Ýk dolum 7.2
Yað deðiþiminde 3.1

Yað tipi :
O to ma tik þanzýman yaðý
DEX RON® -III (eðer temin edile-
mezse DEX RON® -II kullanabilirsi-
niz.)

FREN LER

Basýlý iken mi ni mum pe dal açýk lýðý 
(mm.) :

Arka freni kampana olanlar 55

Pedal boþ luðu (mm.)  :
1 - 6

El fren aya rý :
4 - 7 “k lik sesi”

Hid ro lik yað ti pi :
 SA E J17 03 ve ya
FMV SS No.116 DOT 3

DÝREK SÝYON

Di rek si yon si mi di boþ luðu :
30 mm’ den az

Hid ro lik di rek si yon yað ti pi  :
O to ma tik þanzýman yaðý
DEX RON® -III (eðer temin edile-
mezse DEXRON® -II kullanabilirsi-
niz.)
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Lastikler

Lastik ölçü ve basýnçlarý

Normal lastik

Kar las tiði

Kar las tiði nin ba sýn cý, 160 km/h veya da ha
yüksek hýzlar için verilen nor mal las tik ba -
sýnçlarýyla ay ný dýr.

Bi jon sýk ma tor ku N.m (kgf.m,
ft.lb):

 103 (10.5, 76)
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Lastik ölçüleri

155SR13 155R13 78S
155/80R13 78S 165SR13
165R13 82S 165/80R13 82S
185/65HR14 185/65R14 85H

175/65SR14 175/65R14 82H
175/65HR14 175/70R13 82S
175/70SR13 175/70R13 82H
175/70HR13 175/70R13 82T
185/60HR14 175/65R14 82T
175/65R14 82S

160 km/h hýzýn altýnda

   200 (2.0, 29)

   210 (2.1, 30)

160 km/h veya daha yüksek hýzlarda

   240 (2.4, 35)

   250 (2.5, 36)

Las tik ba sýnç larý kPa (bar veya kg/c m2, p si)



Sigor ta lar

Sigortalar (tip A)

1. FOG 15A : Sis lambalarý

2. CIG&RADIO 20A : Çakmak, saat,
klima, radyo-teyp, elektrikli dýþ dikiz
aynalarý

3. TAIL 15A : Park lambalarý, Plaka
lambalarý, gösterge paneli lambalarý

4. IGN 10A : Yakýt enjeksiyon sis-
temi, elektrikli soðutma fanlarý

5. ECU-B 10A : Arka sis lambalarý
sis te mi

6. DEF-I/UP 7.5A: Yakýt enjeksiyon
sistemi

7. STOP 15A : Stop lambalarý

8. TURN 7.5A : Sinyal lambalarý,
dörtlü flaþör

9. ECU-IG 15A : Marþ sistemi 

10.SEAT HTR 20A : Koltuk ýsýtýcýsý

11.GAUGE 10A : Göstergeler, sayaç-
lar, uyarý ýþýklarý (Akü boþ ve kapý
açýk uyarý ýþýklarý hariç) geri vites
lambalarý, klima sistemi, þarj sistemi

12.WIPER 20A : Ön-arka cam silecek
ve yýkayýcýlarý, far yýkayýcýsý

15.A/C 15A : Klima sistemi

17.HAZ-HORN 20A : Dörtlü flaþör,
korna

18.FAN-I/UP 7.5A : Yakýt enjeksiyon
sistemi

19.SPARE 7.5A : Yedek sigorta

20.SPARE 15A : Yedek sigorta

21.SPARE 20A : Yedek sigorta

22.HEAD (RH) 15A : Sað far

23.HEAD (LH) 15A : Sol far

24.ALT-S 7.5A : •arj sistemi

25.EFI 15A : Yakýt enjeksiyon
sistemi
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16.DOME 20A : Tavan lambasý, ba-
gaj bölmesi aydýnlatma lambasý, bagaj
lambasý, saat, açýk kapý uyarý ýþýðý,
rad yo-teyp

Sürücü tarafý yan paneli Yolcu tarafý yan paneli Motor kompartýmaný



Sigortalar (tip B) ;

30.P/W 30A : Otomatik camlar, mer ke zi
kilit

31.DEFOG 30A : Arka cam rezistansý

32.40A : Klima sistemi

33.AM2 30A : Marþ sistemi

34.FAN 30A : Elektrikli soðutma faný

35.CDS 30A: Elektrikli soðutma faný

Sigortalar (tip C) ;

36.AM1 40A (4A-FE motorlu araçlar için): 
Marþ sistemi

37.ALT 100A (4A-FE motorlu araç lar
için): Park lambalarý,
“STOP”, “ECU-B” ve “AM1" si gortalarý
AM1 60A (2E motorlu araçlar için):
Marþ sistemi, park lambalarý, ”STOP"
ve “ECU-B” sigortalarý
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80050E08

Motor kompartýmaný



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.



Nerede bulabilirsiniz.....

· Sesli ya da ýþýklý uyarý verirse . . . . . . . . . 41

· Motorunuz çalýþmazsa. . . . . . . . . . . . 99

· Seyir esnasýnda motorunuz stop ederse . . . . . 103

· Aracýnýzýn motor soðutma suyu sýcaklýðý aþýrý artarsa . 103

· Lastiðiniz patlarsa . . . . . . . . . . . . . 104

· Aracýnýzý çekmek gerekirse . . . . . . . . . . 111

· Alýþtýrma dönemi . . . . . . . . . . . . . 81

· Motorun çalýþtýrýlmasý . . . . . . . . . . . . 88

· Sürüþ öncesi kontroller . . . . . . . . . . . 89

· Toyota bakým programý . . . . . . . . . . . 124

Ön bilgiler

Yakýt tipi: Bakýnýz sayfa 82, 177

Yakýt deposu kapasitesi: 50 litre

Tavsiye edilen motor yaðý tipleri: Bakýnýz sayfa 144, 178

Lastik bilgileri: Bakýnýz sayfa 104 ile 156 arasý

Lastik basýnçlarý: Bakýnýz sayfa 180

Yayýn No: OM 0083 E51094

P/N: 01999-TK011 

ADRES:
TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ.

Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No:11, Yakacýk 34876,Kartal-Ýstanbul




