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A gépjármű műszaki 
adatai

Tárgymutató

Navigációs vagy multimédia rendszerrel felszerelt gépjárművek
esetén az alábbi rendszerrekkel kapcsolatos tudnivalókat lásd a
„Navigációs éa mulrimédia rendszer kezelési útmutató”-ban.

• Navigációs rendszer
• Kihangosító rendszer 

(mobiltelefonhoz)

• Audio-/videorendszer
• Toyota parkolássegítő rend-

szer
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Tájékoztató

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kezelési útmutatóban található információk
valamennyi modellre érvényesek és az útmutató az összes felszerelést is-
merteti, beleértve a különféle rendelhető felszereléseket is. Ezért előfordul-
hat, hogy olyan felszerelés ismertetésével is találkozik, ami nem található
meg az Ön gépjárművében. 

A kezelési útmutatóban található műszaki adatok a megjelenés időpontjában
érvényes legfrissebb információk felhasználásával készültek. Ugyanakkor,
mivel a Toyota irányelve a folyamatos termékfejlesztés, fenntartjuk a jogot a
bármikor, bejelentés nélküli változtatásokra.

A műszaki adatoktól függően az ábrákon bemutatott gépjármű színe és fel-
szereltsége eltérhet az Ön gépjárművének jellemzőitől.

Jelenleg az eredeti Toyota és az utángyártott alkatrészek és tartozékok egya-
ránt széles választékban kaphatók a kereskedelmi forgalomban. A Toyota ja-
vasolja, hogy csere esetén eredeti Toyota alkatrészeket használjon. Egyéb,
megfelelő minőségű alkatrészek vagy tartozékok is alkalmazhatók.

A Toyota nem vállal felelősséget vagy garanciát a nem eredeti Toyota gyárt-
mányú alkatrészekre és tartozékokra, akár cseréről, akár új alkatrész beépí-
téséről legyen is szó. A nem eredeti Toyota alkatrészek okozta károkra vagy
teljesítményproblémákra a Toyota garancia nem terjed ki.

Fő kezelési útmutató

Toyota gépjárművének tartozékai, alkatrészei és módosítása
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A rádiófrekvenciás jeladórendszer gépjárművébe való beépítése a következő
elektronikus rendszerek működését befolyásolhatja:

Hibrid rendszer

Hengerenkénti üzemanyag-befecskendező rendszer/szekvenciális henge-
renkénti üzemanyag-befecskendező rendszer

Teljes sebességtartományban működő, radarvezérlésű, adaptív tempomat

Radarvezérlésű, adaptív tempomat

Tempomat

Blokkolásgátlós fékrendszer

SRS-légzsákrendszer

Övfeszítők

A rádiófrekvenciás jeladórendszer beépítésére vonatkozó óvintézkedésekkel
és speciális utasításokkal kapcsolatban feltétlenül kérje ki bármely hivatalos
Toyota márkakereskedés, szerviz vagy más, megfelelő képesítéssel és fel-
szereléssel rendelkező szakember véleményét.

Ha rádiófrekvenciás jeladót szeretne beszerelni, akkor kérésére bármelyik hi-
vatalos Toyota márkakereskedés, szerviz vagy más, megfelelő képesítéssel
és felszereléssel rendelkező szakember készséggel nyújt tájékoztatást a
frekvenciasávokkal, az erősítés szintjével, az antenna elhelyezésével és a
beszerelésre vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatban.

A hibrid gépjárműben található nagyfeszültségű alkatrészek és vezetékek
elektromágneses sugárzása az elektromágneses árnyékolás ellenére meg-
közelítőleg ugyanolyan, mint a hagyományos benzinnel működő gépjárműve-
ké vagy az otthoni elektronikus berendezéseké.

A rádiófrekvenciás jeladó (RF-jeladó) vételében nem kívánatos zaj jelentkezhet.

Rádiófrekvenciás jeladórendszer beépítése
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Az Ön Toyotájában található SRS-légzsák és övfeszítő tartozékai robbanás-
veszélyes anyagokat tartalmaznak. Ha a gépjárművet végleg kivonják a for-
galomból, a légzsák és az övfeszítők eredeti állapotukban balesetet, tüzet
okozhatnak. Ezért kérjük, hogy mielőtt a gépjárművet a forgalomból való ki-
vonja, a légzsák és az övfeszítő működtető egységét távolíttassa el hivatalos
Toyota márkakereskedővel, szervizzel vagy más, hivatalosan minősített és
megfelelően felszerelt szakemberrel.

Toyotája kivonása a forgalomból

Gépjárműve elemeket és/vagy akkumulátorokat tartalmaz. Ne helyezze eze-
ket hulladékként a környezetbe, működjön együtt a szelektív hulladékgyűjtés-
sel (2006/66/EK irányelv).
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VIGYÁZAT!

Vezetéssel kapcsolatos általános biztonsági figyelmeztetések
Vezetés tudatmódosító szerek hatása alatt: Soha ne vezesse gépjárművét al-
kohol vagy gyógyszer hatása alatt, mivel az befolyásolhatja az Ön gépjármű-
vezetői képességét. Az alkohol és bizonyos gyógyszerek megnövelik a reak-
cióidőt, negatív hatást gyakorolnak a döntőképességre és a koordinációs
képességre, ami halállal vagy súlyos sérüléssel járó balesethez vezethet.

Defenzív vezetés: Mindig óvatosan vezessen. Előre kell látnia, hogy a többi
gépjárművezető vagy a gyalogosok milyen hibát követhetnek el, és készen
kell állnia a balesetek elkerülésére.

A vezető figyelmének elterelődése: Teljes figyelmével a vezetésre koncent-
ráljon. Minden, ami elterelheti a vezető figyelmét, mint például a különböző
kezelőszervek, a mobiltelefon használata vagy az olvasás, az Ön, a gépjár-
mű utasai vagy más személyek súlyos sérülésével vagy halálával járó ütkö-
zéshez vezethet.

Általános gyermekbiztonsági figyelmeztetések
Soha ne hagyjon gyermeket a gépjárműben felügyelet nélkül, és soha ne
engedje, hogy a kulcs gyermekhez kerüljön, vagy gyermek használja azt.

A gyermek elindíthatja a gépjárművet, vagy üres helyzetbe kapcsolhatja a
sebességváltót. Az a veszély is fennáll, hogy a gyermek az ablakokkal, a
napfénytetővel vagy a gépjármű egyéb részeivel játszva, megsebesíti ön-
magát. Továbbá a gépjármű utasterének felmelegedése vagy rendkívüli le-
hűlése halálos következményekkel járhat a gyermekekre nézve.
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Hogyan olvassa ezt a kezelési útmutatót?

VIGYÁZAT: 
Olyan figyelmeztetéseket tartalmaz, melyek figyelmen kívül ha-
gyása halált vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

FIGYELEM: 
Olyan figyelmeztetéseket tartalmaz, melyek figyelmen kívül ha-
gyása a gépjármű vagy berendezéseinek károsodását vagy
meghibásodását okozhatja.

Kezelési vagy műveleti eljárásokat jelöl. Kövesse a lépése-
ket számozás szerint.

Kapcsolók vagy más eszkö-
zök működtetését (megnyo-
mását, forgatását stb.) jelzi.

Egy művelet eredményét jel-
zi (pl. egy fedél felnyílik).

Az ismertetett részegységet
vagy alkatrészt mutatja.

Ennek jelentései a követke-
zők lehetnek: „Ne tegye!”,
„Tilos!” vagy „Ne hagyja!”.

1 2 3
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Hogyan kereshet?

 Név szerinti keresés
• Betűrendes 

tárgymutató ............... 686. o.

 Beépítés helye szerinti keresés
• Felszerelések képes 

ismertetője................... 14. o.

 Hibajelenség vagy hangjelzés
szerinti keresés
• Mi a teendő ha... 

(Hibaelhárítás)........... 682. o.

 Keresés cím alapján
• Tartalomjegyzék ............ 2. o.
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Felszerelések képes ismertetője

Külső

Oldalajtók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181. o.
Zárás/Nyitás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  181. o.
Az oldalsó ablakok nyitása/zárása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226. o.
Zárás/nyitás a mechanikus kulccsal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  640. o.
Figyelmeztető lámpák/figyelmeztető üzenetek . . . . . . . .590, 596. o.

Csomagtérajtó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186. o.
Nyitás kívülről  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186. o.
Figyelmeztető lámpák/figyelmeztető üzenetek . . . . . . . .590, 596. o.

Külső visszapillantó tükrök  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223. o.
A tükör szögének beállítása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223. o.
A tükrök behajtása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223. o.
A tükrök páramentesítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471. o.

1

2

3
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Első ablaktörlők. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286. o.
Óvintézkedések téli időszakban  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .461. o.
Óvintézkedések autómosó használatakor 
(esőérzékelős első ablaktörlőkkel felszerelt gépjárművek) . . .506. o.

Üzemanyag-betöltőnyílás fedél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292. o.
A tankolás módja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292. o.
Az üzemanyag típusa/az üzemanyagtartály 
feltöltési mennyisége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661. o.

Gumiabroncsok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .537. o.
Gumiabroncsméret/gumiabroncsnyomás . . . . . . . . . . . . . . . .667. o.
Téli gumiabroncsok/hólánc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .461. o.
Ellenőrzés/felcserélés/gumiabroncsnyomásra 
figyelmeztető rendszer*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537. o.
Teendők defekt esetén  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .604, 619. o.

Motorháztető  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520. o.
Nyitás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520. o.
Motorolaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .662. o.
Teendők túlmelegedés esetén. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .649. o.

Fényszórók/első helyzetjelző lámpák/
nappali menetfény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276. o.

Első ködlámpák/hátsó ködlámpák. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285. o.

Irányjelző lámpák. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274. o.

Hátsó helyzetjelző lámpák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276. o.

Rendszámtábla-világítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276. o.

Tolatólámpák
A sebességváltó kar R helyzetbe kapcsolása . . . . . . . . . . . . .268. o.

4

5

6

7

Külső lámpaizzók utazáshoz
(A kicserélés módja: 569. o., Watt-teljesítmény: 669. o.)

*: Felszereltségtől függően
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16 Felszerelések képes ismertetője

Műszerfal (Balkormányos gépjárművek)

Motorindító gomb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259. o.
A hibrid rendszer elindítása/módok váltása. . . . . . . . . . . . . . .259. o.
A hibrid rendszer vészhelyzeti leállítása . . . . . . . . . . . . . . . . .579. o.
Ha a hibrid rendszer nem indul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .638. o.
Figyelmeztető üzenetek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .596. o.

Sebességváltó kar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268. o.
Váltás a sebességváltó-helyzetek között. . . . . . . . . . . . . . . . .268. o.
Vontatásra vonatkozó óvintézkedések  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580. o.

Műszerek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102. o.
Műszerek leolvasása/a műszerfal-világítás beállítása. . . 102, 104. o.
Figyelmeztető lámpák/visszajelző lámpák. . . . . . . . . . . . . . . . 111. o.
Ha valamelyik figyelmeztető lámpa kigyullad  . . . . . . . . . . . . .587. o.

1

2

3



17Felszerelések képes ismertetője

Többfunkciós információs kijelző . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127. o.
Kijelző  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127. o.
Energiamonitor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130. o.
Ha figyelmeztető üzenetek jelennek meg a kijelzőn . . . . . . . .596. o.

Rögzítőfék  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275. o.
Működtetés/kiengedés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275. o.
Óvintézkedések téli időszakban  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .461. o.
Figyelmeztető hangjelzés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275. o.

Irányjelző-kapcsolókar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274. o.
Fényszórókapcsoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276. o.
Fényszórók/első helyzetjelző lámpák/
hátsó helyzetjelző lámpák/nappali menetfény . . . . . . . . . . . . .276. o.
Első ködlámpák/hátsó ködlámpák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285. o.

Első ablaktörlő és -mosó kapcsoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286. o.
Hátsó ablaktörlő és -mosó kapcsoló . . . . . . . . . . . . . . . . . .290. o.
Használat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286, 290. o.
A mosófolyadék-tartály feltöltése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .535. o.

Vészvillogó-kapcsoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .578. o.

Üzemanyag-betöltőnyílás fedél nyitókar. . . . . . . . . . . . . . .294. o.

Motorháztető-nyitókar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520. o.

Dönthető és hosszirányban állítható kormányoszlop 
reteszelésoldó kar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219. o.

Légkondicionáló berendezés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466. o.
Használat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466. o.
Hátsóablak-páramentesítő  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .471. o.

Audiorendszer*
P helyzetkapcsoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269. o.

*: Lásd a „Navigációs és multimédia rendszer kezelési útmutató”-t.
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18 Felszerelések képes ismertetője

Vezérlőgombok/-kapcsolók (Balkormányos gépjárművek)

Műszercsoport-világítás szabályozógomb . . . . . . . . . . . . .104. o.

S-IPA (egyszerű intelligens parkolássegítő rendszer) 
kapcsoló*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418. o.

VSC OFF kapcsoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .453. o.

Automata távolsági fényszóró kapcsoló*1 . . . . . . . . . . . . .281. o.

„HUD” (szélvédőre vetített kijelző) kapcsoló*1  . . . . . . . . .160. o.

Vezetési üzemmód választókapcsoló . . . . . . . . . . . . . . . . .370. o.

EV mód kapcsoló. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265. o.

Ülésfűtés kapcsolók*1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .478. o.

Ablakemelő-letiltókapcsoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226. o.

Külső visszapillantó tükör kapcsolók . . . . . . . . . . . . . . . . .223. o.

Központizár-kapcsolók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183. o.

Elektromos ablakemelő kapcsolók . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226. o.
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19Felszerelések képes ismertetője

TRIP kapcsoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122. o.

Audiorendszer-távvezérlő gombok*2  . . . . . . . . . . . . . . . . .502. o.

Műszercsoport vezérlőkapcsolók  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103. o.

Követési távolság kapcsoló*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343, 358. o.

LDA (sávelhagyásra figyelmeztető rendszer) 
kapcsolója*1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324. o.

Tempomatkapcsoló
Teljes sebességtartományban működő, radarvezérlésű, 
adaptív tempomat*1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336. o.
Radarvezérlésű, adaptív tempomat*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351. o.
Tempomat vezérlés*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365. o.

Sebességhatároló-kapcsoló*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372. o.

Hangvezérlés gomb*1, 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .502. o.

Telefon-vezérlőgombok*1, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .502. o.

*1: Felszereltségtől függően

*2: Navigációs és multimédia rendszerrel felszerelt gépjárművekhez lásd a
„Navigációs és multimédia rendszer kezelési útmutató”-t.
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20 Felszerelések képes ismertetője

Utastér (Balkormányos gépjárművek)

SRS légzsákok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. o.

Utastérszőnyegek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30. o.

Első ülések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211. o.

Hátsó ülések  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213. o.

Fejtámlák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216. o.

Biztonsági övek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34. o.

Középkonzol-tárolórekesz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .483. o.

Belső zárgombok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183. o.

Pohártartók  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .484. o.

Kapaszkodók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .502. o.
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21Felszerelések képes ismertetője

Belső visszapillantó tükör  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221. o.

Napellenzők*1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .493. o.

Sminktükrök. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .493. o.

Belső világítás*2, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480, 481. o.
Olvasólámpák*3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480. o.

Napfénytető-kapcsolók*4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230. o.

1

2

3

4

5

*1: SOHA ne használjon menetiránynak háttal

elhelyezett gyermekülést olyan ülésen,
melyet elölről AKTÍV LÉGZSÁK véd, mert
az a GYERMEK HALÁLÁT vagy SÚLYOS
SÉRÜLÉSÉT okozhatja. (60. o.)

*2: Az ábrán az utastér első része látható, de ezek a felszerelések hátul is megtalálhatók.

*3: Napfénytetővel nem felszerelt gépjárművek esetén a kapcsolók formája eltérő lehet.

*4: Felszereltségtől függően



22 Felszerelések képes ismertetője

Műszerfal (Jobbkormányos gépjárművek)

Motorindító gomb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259. o.
A hibrid rendszer elindítása/módok váltása. . . . . . . . . . . . . . .259. o.
A hibrid rendszer vészhelyzeti leállítása . . . . . . . . . . . . . . . . .579. o.
Ha a hibrid rendszer nem indul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .638. o.
Figyelmeztető üzenetek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .596. o.

Sebességváltó kar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268. o.
Váltás a sebességváltó-helyzetek között. . . . . . . . . . . . . . . . .268. o.
Vontatásra vonatkozó óvintézkedések  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580. o.

Műszerek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102. o.
Műszerek leolvasása/a műszerfal-világítás beállítása. . . 102, 104. o.
Figyelmeztető lámpák/visszajelző lámpák. . . . . . . . . . . . . . . . 111. o.
Ha valamelyik figyelmeztető lámpa kigyullad  . . . . . . . . . . . . .587. o.
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23Felszerelések képes ismertetője

Többfunkciós információs kijelző . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127. o.
Kijelző  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127. o.
Energiamonitor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130. o.
Ha figyelmeztető üzenetek jelennek meg a kijelzőn . . . . . . . .596. o.

Rögzítőfék  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275. o.
Működtetés/kiengedés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275. o.
Óvintézkedések téli időszakban  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .461. o.
Figyelmeztető hangjelzés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275. o.

Irányjelző-kapcsolókar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274. o.
Fényszórókapcsoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276. o.
Fényszórók/első helyzetjelző lámpák/
hátsó helyzetjelző lámpák/nappali menetfény . . . . . . . . . . . . .276. o.
Első ködlámpák/hátsó ködlámpák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285. o.

Első ablaktörlő és -mosó kapcsoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286. o.
Hátsó ablaktörlő és -mosó kapcsoló . . . . . . . . . . . . . . . . . .290. o.
Használat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286, 290. o.
A mosófolyadék-tartály feltöltése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .535. o.

Vészvillogó-kapcsoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .578. o.

Üzemanyag-betöltőnyílás fedél nyitókar. . . . . . . . . . . . . . .294. o.

Motorháztető-nyitókar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520. o.

Dönthető és hosszirányban állítható kormányoszlop 
reteszelésoldó kar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219. o.

Légkondicionáló berendezés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466. o.
Használat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466. o.
Hátsóablak-páramentesítő  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .471. o.

Audiorendszer*
P helyzetkapcsoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269. o.

*: Lásd a „Navigációs és multimédia rendszer kezelési útmutató”-t.
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24 Felszerelések képes ismertetője

Vezérlőgombok/-kapcsolók (Jobbkormányos gépjárművek)

EV mód kapcsoló. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265. o.

Vezetési üzemmód választókapcsoló . . . . . . . . . . . . . . . . .370. o.

S-IPA (egyszerű intelligens parkolássegítő rendszer) 
kapcsoló*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418. o.

VSC OFF kapcsoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .453. o.

„HUD” (szélvédőre vetített kijelző) kapcsoló*1  . . . . . . . . .160. o.

Automata távolsági fényszóró kapcsoló*1 . . . . . . . . . . . . .281. o.

Külső visszapillantó tükör kapcsolók . . . . . . . . . . . . . . . . .223. o.

Ablakemelő-letiltókapcsoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226. o.

Elektromos ablakemelő kapcsolók . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226. o.

Központizár-kapcsolók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183. o.

Ülésfűtés kapcsolók*1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .478. o.
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25Felszerelések képes ismertetője

TRIP kapcsoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122. o.

Audiorendszer-távvezérlő gombok*2  . . . . . . . . . . . . . . . . .502. o.

Műszercsoport vezérlőkapcsolók  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103. o.

Követési távolság kapcsoló*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343, 358. o.

LDA (sávelhagyásra figyelmeztető rendszer) 
kapcsolója*1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324. o.

Tempomatkapcsoló
Teljes sebességtartományban működő, radarvezérlésű, 
adaptív tempomat*1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336. o.
Radarvezérlésű, adaptív tempomat*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351. o.
Tempomat vezérlés*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365. o.

Sebességhatároló-kapcsoló*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372. o.

Hangvezérlés gomb*1, 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .502. o.

Telefon-vezérlőgombok*1, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .502. o.

*1: Felszereltségtől függően

*2: Navigációs és multimédia rendszerrel felszerelt gépjárművekhez lásd a
„Navigációs és multimédia rendszer kezelési útmutató”-t.
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26 Felszerelések képes ismertetője

Utastér (Jobbkormányos gépjárművek)

SRS légzsákok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. o.

Utastérszőnyegek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30. o.

Első ülések. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211. o.

Hátsó ülések  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213. o.

Fejtámlák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216. o.

Biztonsági övek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34. o.

Középkonzol-tárolórekesz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .483. o.

Belső zárgombok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183. o.

Pohártartók  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .484. o.

Kapaszkodók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .502. o.

1
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Belső visszapillantó tükör  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221. o.

Napellenzők*1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .493. o.

Sminktükrök. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .493. o.

Belső világítás*2, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480, 481. o.
Olvasólámpák*3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480. o.

Napfénytető-kapcsolók*4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230. o.

1

2

3

4

5

*1: SOHA ne használjon menetiránynak háttal

elhelyezett gyermekülést olyan ülésen,
melyet elölről AKTÍV LÉGZSÁK véd, mert
az a GYERMEK HALÁLÁT vagy SÚLYOS
SÉRÜLÉSÉT okozhatja. (60. o.)

*2: Az ábrán az utastér első része látható, de ezek a felszerelések hátul is megtalálhatók.

*3: Napfénytetővel nem felszerelt gépjárművek esetén a kapcsolók formája eltérő lehet.

*4: Felszereltségtől függően
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Mielőtt elindul

Csak kimondottan a gépjárműve modelljének és modellévének meg-
felelő utastérszőnyegeket használjon. Rögzítse ezeket biztonságosan
a helyükre, a padlókárpithoz.

Helyezze be a rögzítőkampókat
(kapcsokat) az utastérszőnyeg
rögzítőszemeibe.

Fordítsa el az egyes rögzítő-
kampók (kapcsok) felső gomb-
ját az utastérszőnyeg rögzíté-
séhez.

*: Mindig igazítsa be a  jelöléseket.

A rögzítőkampók (kapcsok) alakja eltérhet az ábrán láthatótól.

Utastérszőnyeg

1

*

2
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VIGYÁZAT!

Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. 
Ennek elmulasztása a vezetőoldali utastérszőnyeg elcsúszását, vezetés köz-
ben a pedálokba való beakadását okozhatja. Következményként a gépjármű
váratlanul felgyorsulhat, vagy nehezen állítható meg. Mindez súlyos sérülés-
sel vagy halállal végződő balesetet okozhat.

Vezetőoldali utastérszőnyeg beszerelésekor 
Ne használjon más modellekhez tervezett utastérszőnyegeket, akkor sem,

ha azok eredeti Toyota utastérszőnyegek.

Csak a vezetőüléshez tervezett utastérszőnyegeket használjon.

Az utastérszőnyeget mindig rögzítse biztonságosan a helyére a rendelke-
zésre bocsátott kampók (kapcsok) segítségével.

Ne használjon kettő vagy több egymásra helyezett utastérszőnyeget.

Ne helyezze el fordítva az utastérszőnyeget, alsó részével előre mutatva
vagy hátoldalával felfelé.

Mielőtt elindul

Ellenőrizze, hogy az utastérszőnyeg biz-
tonságosan, a rendelkezésre bocsátott
kampókkal (kapcsokkal) a megfelelő
helyre van-e rögzítve. Különösen a pad-
ló tisztítása után gondoskodjon ennek el-
lenőrzéséről.

Leállított hibrid rendszernél és P sebes-
ségváltó-helyzetben egymás után telje-
sen nyomja le az egyes pedálokat, így
bizonyosodva meg arról, hogy azok nem
akadnak bele az utastérszőnyegbe.
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A biztonságos vezetés érdekében

Úgy állítsa be a háttámla dőlés-
szögét, hogy egyenes háttal ül-
jön, és a kormányzáshoz ne
kelljen előrehajolnia. (211. o.)

Úgy állítsa be az ülést, hogy tel-
jesen le tudja nyomni a pedálo-
kat, és karjait könyökben kissé
meghajlítva fogja a kormányke-
reket. (211. o.)

Rögzítse a fejtámlát úgy, hogy a közepe a lehető legközelebb kerül-
jön a fül felső vonalához. (216. o.)

Ügyeljen a biztonsági öv helyes használatára. (34. o.)

Mielőtt elindulna, ellenőrizze, hogy a gépjármű minden utasa becsa-
tolta-e a biztonsági övet. (34. o.)
Mindaddig használjon a gyermeknek megfelelő gyermekülést, amíg a
gyermek elég nagy nem lesz ahhoz, hogy a beépített biztonsági övet
használhassa. (54. o.)

A belső és a külső visszapillantó tükrök megfelelő beállításával gon-
doskodjon arról, hogy tisztán lásson hátrafelé. (221, 223. o.)

A biztonságos vezetés érdekében állítsa be az ülést és a tükröt
megfelelő helyzetbe, mielőtt elindul.

A helyes vezetési helyzet

1

2

A biztonsági öv helyes használata

A tükrök beállítása

3

4
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VIGYÁZAT!

Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.
Ellenkező esetben súlyos vagy halálos sérülés következhet be.

Menet közben ne változtassa meg a vezetőülés helyzetét.
Ha menet közben változtatja a vezetőülés helyzetét, elvesztheti a gépjár-
mű feletti uralmat.

Ne helyezzen párnát a vezető vagy az utas és a háttámla közé.
A párna megakadályozhatja a helyes vezetési helyzet felvételében, vala-
mint csökkenti a biztonsági öv és a fejtámla hatékonyságát.

Ne tegyen semmit az ülések alá.
Az első ülések alá helyezett tárgyak beszorulhatnak az üléssínbe, és
megakadályozhatják az ülés rögzítését. Ez balesetet okozhat, és az ülés-
beállító mechanizmus is megsérülhet.

Mindig nézzen utána a hatályos sebességkorlátoknak, ha közúton vezet.

Ha hosszú útra indul gépjárművével, rendszeresen tartson szünetet, még
mielőtt fáradtnak érezné magát.
Ha vezetés közben elfárad vagy elálmosodik, ne erőltesse a továbbhala-
dást, azonnal tartson szünetet.
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Biztonsági övek

 Húzza ki a vállövet úgy, hogy a
vállára tudja helyezni, de ügyel-
jen arra, hogy ne érjen a nyaká-
hoz, illetve ne csússzon le a
válláról.

 A medenceövet a csípőjén a le-
hető leglentebb helyezze el.

 Állítsa be a háttámlát. Üljön
egyenes háttal, a háttámlának
támaszkodva.

 Ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv ne csavarodjon meg.

A biztonsági öv becsatolásához
tolja be a csatot az öv zárszer-
kezetébe, amíg kattanó hangot
nem hall. 

A biztonsági öv kioldásához
nyomja meg a csaton lévő kéz
ikonnal ellátott kioldó gombot.

Mielőtt elindulna, ellenőrizze, hogy a gépjármű minden utasa
becsatolta-e a biztonsági övet. 

A biztonsági öv helyes használata

A biztonsági öv becsatolása és kioldása

Kioldógomb1

2
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A kioldógomb lenyomása köz-
ben tolja le a felső biztonsági-
öv-rögzítőt.

Tolja fel a felső biztonságiöv-
rögzítőt.

Mozgassa a magasságállítót szük-
ség szerint lefelé vagy felfelé a jól
hallható kattanásig.

Amennyiben a gépjárművet erős
frontális, vagy oldalirányú ütközés
éri, az övfeszítők az övek visszahú-
zásával a megfelelő helyzetben
tartják az ülésekben helyet foglaló
személyeket.

Kisebb mértékű frontális, illetve ki-
sebb oldalirányú, hátsó ütközés
vagy a gépjármű felborulása ese-
tén az övfeszítők nem lépnek mű-
ködésbe.

A felső biztonságiöv-rögzítő magasságának beállítása (első ülések)

Kioldógomb
1

2

Biztonságiöv-feszítők (első ülések és hátsó szélső ülések)
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Vészhelyzeti reteszelésű felcsévélő mechanizmus (ELR)
Hirtelen megálláskor vagy ütközéskor a felcsévélő szerkezet automatikusan
rögzíti az övet. Az öv abban az esetben is blokkolhat, ha Ön túl gyorsan hajol
előre. A lassú, könnyed mozgás lehetővé teszi az öv kihúzódását, így Ön
szabadon mozoghat.

A gyermekülés biztonsági övének használata
A gépjárműben található biztonsági öveket elsősorban felnőttek számára ter-
vezték. 

Mindaddig használjon a gyermek méretének megfelelő gyermekülést, amíg a
gyermek elég nagy nem lesz ahhoz, hogy a beépített biztonsági övet használ-
hassa. (54. o.)

Ha a gyermek elég nagy ahhoz, hogy a beépített biztonsági övet viselni tudja,
kövesse a biztonsági öv használatával kapcsolatos utasításokat. (34. o.)

Az öv cseréje az övfeszítő aktiválódását követően
Ha a gépjárművet többszörös ütközés éri, az övfeszítő az első ütközés előtt
lép működésbe, a második és az azt követő ütközéseknél már nem.

Biztonsági övre vonatkozó előírások
Ha vannak a biztonsági öv használatára vonatkozó előírások abban az ország-
ban, ahol Ön lakik, kérjük, hogy az öv beépítésével vagy kicserélésével kap-
csolatban forduljon hivatalos Toyota márkakereskedéshez, szervizhez vagy
más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberhez.

VIGYÁZAT!

Tartsa be a következő szabályokat, hogy hirtelen fékezés, hirtelen irányváltás
vagy baleset esetén csökkenjen a sérülés kockázata.
A szabályok be nem tartása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

A biztonsági öv használata
Ellenőrizze, hogy minden utas viseli-e a biztonsági övet.

Mindig megfelelően használja a biztonsági övet.

Egy biztonsági övet csak egy személy használhat. Ugyanazt a biztonsági
övet ne használja egyszerre egynél több személy, még gyermekek eseté-
ben sem.

A Toyota azt javasolja, hogy a gyermekek mindig a hátsó ülésen utazzanak,
és mindig használjanak biztonsági övet vagy megfelelő gyermekülést.

A megfelelő ülésmagasság beállításához ne döntse hátra a szükségesnél
jobban az ülést. A biztonsági öv akkor a leghatékonyabb, ha a gépjármű-
ben ülők egyenes háttal, az ülés háttámlájának támaszkodva ülnek.

Ne tegye a vállövet a karja alá.

A biztonsági öv szorosan a csípőjén, a lehető legalacsonyabb helyzetben
legyen.
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VIGYÁZAT!

Várandós anyák

Beteg emberek
Kérje ki orvosa véleményét, és annak megfelelően használja a biztonsági
övet. (34. o.)

Ha gyermekek tartózkodnak a gépjárműben 
68. o.

Biztonságiöv-feszítők
Ha az övfeszítő működésbe lépett, az SRS figyelmeztető lámpa kigyullad.
Ebben az esetben a biztonsági öv nem használható fel újra, és ki kell cse-
réltetni bármely hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy
más, megfelelő képzettséggel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

Kérje ki orvosa véleményét, és annak
megfelelően használja a biztonsági övet.
(34. o.)

A várandós anyák a medenceövet egé-
szen lent, a has alatt helyezzék el, a gép-
járműben ülő többi személyhez hasonló-
an, a biztonsági övet a váll felett kihúzva
és úgy, hogy az öv ne a has domborula-
tán keresztül húzódjon.

Az öv helytelen használata hirtelen féke-
zés vagy ütközés esetén nemcsak a vá-
randós anya, hanem a magzat súlyos sé-
rüléséhez vagy halálához is vezethet.
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VIGYÁZAT!

Állítható vállövrögzítő
Mindig ügyeljen arra, hogy a vállöv a válla közepén helyezkedjen el. Tartsa
távol a nyakától az övet, de vigyázzon, nehogy leessen a válláról. Ellenkező
esetben nem nyújt megfelelő védelmet balesetben, ami hirtelen megállás,
irányváltás vagy baleset esetén súlyos, halálos sérülésekhez vezethet.
(35. o.)

A biztonsági öv sérülése és elhasználódása
Ne engedje, hogy a biztonsági öv hevedere vagy csatja becsípődjön az aj-

tóba, mert megsérülhet a szerkezet.

Rendszeres időszakonként ellenőrizze az övrendszert. Vizsgálja meg,
nincs-e rajta bevágás, kirojtosodás vagy kilazult alkatrész. Sérült biztonsá-
gi övet ne használjon és mielőbb cseréltesse ki. A sérült biztonsági öv
nem védi meg az utast a súlyos vagy halálos sérüléstől.

Ellenőrizze, hogy az öv és a csat be vannak-e kapcsolva, és az öv nincs-e
megcsavarodva.
Ha a biztonsági öv nem működik megfelelően, akkor azonnal lépjen kap-
csolatba hivatalos Toyota márkakereskedéssel, szervizzel vagy más,
megfelelő képzettséggel és felszereléssel rendelkező szakemberrel.

Súlyos baleset után cserélje ki az ülésegységet, beleértve a biztonsági
öveket, még akkor is, ha nem látszanak sérültnek.

Ne tegyen kísérletet a biztonsági öv beszerelésére, eltávolítására, átalakí-
tására, szétszerelésére vagy kiselejtezésére. A szükséges javításokat hi-
vatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő ké-
pesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél végeztesse el. Nem
megfelelő kezelés esetén előfordulhat, hogy az övfeszítők nem működnek
megfelelően, ami súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet.
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SRS-légzsákok

 SRS első légzsákok

SRS vezetőoldali/első utasoldali légzsák
A vezető és az első utas fejét és mellkasát védik a gépjármű bel-
ső terében lévő részegységekkel való ütközéstől

SRS-térdlégzsák
A vezető védelmét szolgálja

 SRS-oldal- és -függönylégzsákok

SRS-oldallégzsákok
Az első utasok törzsének védelmét segítik

SRS-függönylégzsákok 
Elsősorban a szélső üléshelyeken utazók fejének védelmét segítik

Az SRS-légzsákok akkor fúvódnak fel, ha a gépjárművet bizo-
nyos típusú erősebb ütközés éri, amely a gépjárműben ülők
súlyos sérülését okozhatja. A biztonsági övekkel együttesen
csökkentik a halál vagy a súlyos sérülés kockázatát.

1

2

3

4
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Az SRS-légzsákrendszer fő elemeit az ábra mutatja be. Az SRS-lég-
zsákrendszert a légzsákérzékelő-egység vezérli. A légzsákok kinyí-
lásakor a felfúvószerkezetben lezajló kémiai reakció pillanatok alatt
megtölti a légzsákokat nem mérgező gázzal, ez megakadályozza az
ülésben helyet foglaló személyek előrecsapódását.

Az SRS-légzsákrendszer elemei

Első ütközésérzékelők

SRS figyelmeztető lámpa és 
„PASSENGER AIR BAG” (utas-
oldali légzsák) visszajelző

Utasoldali légzsák kézi működ-
tetésű kikapcsolója

Első utasoldali légzsák

Oldalütközés-érzékelők (elöl)

Oldalütközés-érzékelők 
(első ajtó)

Övfeszítők és överő-határolók

Oldallégzsákok

Függönylégzsákok

Oldalütközés-érzékelők (hátul)

Vezetőülés-helyzetérzékelő

Vezetőoldali légzsák

Vezetőoldali térdlégzsák

Légzsákérzékelő egység

1

2

3

4

5

6
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8

9

10

11

12

13

14



411-1. Biztonságos használat

1

B
iztonság és védelem

VIGYÁZAT!

SRS-légzsákkal kapcsolatos biztonsági figyelmeztetések
A légzsákokkal kapcsolatban ügyeljen a következő figyelmeztetések betar-
tására. 
A szabályok be nem tartása súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.

A vezetőnek és az összes utasnak megfelelő módon kell használnia a biz-
tonsági övet. Az SRS légzsákok a biztonsági övvel együtt használatos ki-
egészítő eszközök.

Az SRS vezetőoldali légzsák nagy erővel nyílik ki, és halálos vagy súlyos
sérüléseket okozhat különösen akkor, ha a vezető túl közel ül hozzá.

A vezetőoldali légzsák felfúvódásának veszélyes szakasza az első 50–
75 mm (2–3 in.). Ha a vezető 250 mm-re (10 in.) ül a kormánykeréktől, az
már biztonságos távolságnak tekinthető. Ezt a távolságot a kormánykerék
közepétől a vezető mellkasáig mérjük. Ha Ön 250 mm-nél (10 in.) köze-
lebb ül a kormánykerékhez, akkor tegye az alábbiak egyikét:

• Tolja hátra az ülést egészen addig, míg a pedálokat még kényelmesen
eléri.

• Kissé hajtsa hátra az ülés háttámláját. A gépjárművet úgy tervezték,
hogy még teljesen előretolt üléssel is betarthatja a 250 mm-es (10 in.)
távolságot, ha az ülés háttámláját egy kicsit hátradönti. Ha az ülés hát-
támlájának hátradöntése következtében nem látja megfelelően az utat,
akkor használjon ülésmagasítót, vagy emelje meg az ülést, amennyi-
ben gépjárműve rendelkezik ilyen funkcióval.

• Ha a kormánykerék állítható, akkor döntse lefelé. Ezzel azt érheti el,
hogy a légzsák a mellkasra irányuljon a fej vagy a nyak helyett.

Az ülést a fenti eljárások szerint úgy állítsa be, hogy a pedálokat és a kor-
mánykereket kényelmesen tudja kezelni, és a műszerfal a látómezejében
legyen.

Az első utasoldali SRS-légzsák szintén nagy erővel nyílik ki, és halálos
vagy súlyos sérülést okozhat különösen akkor, ha az első utas túl közel ül
hozzá. Az első utasülést állítsa a lehető legtávolabb a légzsáktól a háttám-
la megdöntésével úgy, hogy az utas még függőleges helyzetben üljön.

Helytelenül elhelyezett vagy bekötött csecsemők vagy gyermekek súlyo-
san megsérülhetnek vagy meg is halhatnak egy kinyíló légzsák miatt. A
csecsemők vagy azok a gyermekek, akik nem elég nagyok ahhoz, hogy a
biztonsági övet használják, gyermekülésben utazzanak. A Toyota azt java-
solja, hogy a csecsemőket és kisgyermekeket a gépjármű hátsó ülésén,
megfelelő rögzítéssel helyezzék el. A csecsemők és gyermekek számára
a hátsó ülés biztonságosabb az első utasülésnél. (54. o.)
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VIGYÁZAT!

SRS-légzsákkal kapcsolatos biztonsági figyelmeztetések

Ne üljön az ülés szélére, és ne támasz-
kodjon a műszerfalra.

Ne engedje, hogy az SRS első utasol-
dali légzsákegység előtt gyermek álljon,
vagy az első utas ölében üljön.

Nem megengedhető, hogy az első ülé-
sen utazók csomagokat tartsanak az
ölükben.

Ne támaszkodjon az ajtónak, az oldalsó
tetőburkolatnak vagy az első, oldalsó
vagy hátsó ajtóoszlopoknak.

Ne engedje, hogy az utasülésen bárki is
az ajtó felé térdeljen, illetve fejét vagy
kezét kitartsa a gépjárműből.
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VIGYÁZAT!

SRS-légzsákkal kapcsolatos biztonsági figyelmeztetések

Ne akasszon vállfát vagy bármilyen kemény tárgyat az akasztókra. Az
ilyen tárgyakat a kinyíló SRS-függönylégzsák nagy erővel elrepítheti, ami
súlyos sérülést vagy halált is okozhat.

Semmilyen burkolattal ne takarja le azt a tartományt, ahonnan az SRS-
térdlégzsák kinyílik.

Ne használjon az üléshez olyan kiegészítőket, amelyek zavarhatják az ol-
dallégzsák felfúvódását. Ezek megakadályozhatják a rendszer helyes mű-
ködését, vagy a légzsákok véletlen felfúvódását okozhatják, ami súlyos
sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Ne üssön rá és ne fejtsen ki jelentős erőt az SRS-légzsákrendszer alkatré-
szeinek környezetére se az első ajtókra. 
Ha ezt teszi, azzal az SRS-légzsákrendszer meghibásodását okozhatja.

Közvetlenül az SRS-légzsákok kinyílása (felfúvódása) után ne érintse meg
azok egyetlen részét sem, mivel forróak lehetnek.

Ne erősítsen vagy támasszon semmi-
lyen tárgyat a műszerfalhoz, a kor-
mánykerék párnázott részéhez vagy a
műszerfal vezetőoldali alsó részéhez. 
Az ilyen tárgyakat a kinyíló vezetőoldali
légzsák, első utasoldali légzsák és térd-
légzsák nagy erővel elrepítheti.

Ne erősítsen semmilyen tárgyat az ajtó-
ra, a szélvédőre, az oldalablakokra, az
első vagy a hátsó ajtóoszlopokra, az ol-
dalsó tetőburkolatra és a kapaszkodóra.
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VIGYÁZAT!

SRS-légzsákkal kapcsolatos biztonsági figyelmeztetések
Amennyiben a légzsákok kinyílását követően nehezen kap levegőt, nyissa

ki valamelyik ajtót vagy ablakot, hogy friss levegőt engedjen be, vagy
szálljon ki a gépjárműből, ha az biztonságos. A bőrirritáció elkerülése ér-
dekében mossa le a porszerű anyagot. 

Ha az SRS-légzsákok tárolási helye, mint például a kormánykerék párná-
zott része és az első vagy a hátsó ajtóoszlop burkolata sérült vagy repedt,
a sérült részt hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy
más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél
cseréltesse ki.

SRS-légzsákrendszer elemeinek módosítása és kiselejtezése
Ne selejtezze le gépjárművét, illetve a következő módosítások egyikét se
hajtsa végre anélkül, hogy ne konzultálna hivatalos Toyota márkakereske-
déssel, szervizzel vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel ren-
delkező szakemberrel. Az SRS-légzsákok meghibásodhatnak vagy véletle-
nül működésbe léphetnek (felfúvódhatnak), ami súlyos sérülést vagy halált
is okozhat.

SRS-légzsákok beszerelése, eltávolítása, szétszerelése és javítása

Kormánykerék, műszerfal, szerelvényfal, ülések vagy üléskárpit, első, oldal-
só vagy hátsó ajtóoszlopok, oldalsó tetőburkolat, első ajtó panelek, első ajtó
szélek vagy az első ajtó hangszóróinak javítása, módosítása vagy cseréje

Módosítások az első ajtó panelen (például a panel kilyukasztása)

Az első sárvédő, az első lökhárító vagy az utastér oldalának javítása vagy
módosítása

Hűtőrácsvédők (bivalyrácsok, kengururácsok stb.), hóekék vagy csörlők
felszerelése

A gépjármű felfüggesztési rendszerének módosítása

Elektronikus berendezések, mint például adó-vevő (RF jeladó) vagy CD-
lejátszó beszerelése.

A gépjármű átalakítása fogyatékos személy számára
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Ha kinyílnak (felfúvódnak) az SRS-légzsákok
A forró gázok által okozott rendkívül gyors felfúvódás miatt enyhe horzsolá-

sos, égési vagy  zúzódásos sérüléseket szenvedhet a légzsákoktól.

A légzsák felfúvódását erős hanghatás és fehér por kíséri.

A légzsákegység bizonyos elemei (a kormánykerék közepe, a légzsákfedél
és a felfúvószerkezet), valamint az első ülések, az első és a hátsó ajtóosz-
lop, valamint a tetőfelület bizonyos részei az aktiválódást követően néhány
percig nagyon melegek lehetnek. Maga a légzsák is felforrósodhat.

A szélvédő megrepedhet.

Az SRS-légzsákok kinyílásának feltételei (SRS első légzsákok)
Az SRS első légzsákok a meghatározott küszöbértéket meghaladó ütközés

esetén fúvódnak fel (ez akkora erőt jelent, mintha a gépjármű 20–30 km/h
[12–18 mph] sebességgel, frontálisan nekiütközne egy rögzített falnak,
amely nem mozdul el és nem deformálódik).

Ez a határsebesség azonban a következő helyzetekben lényegesen na-
gyobb:

• Ha a gépjármű olyan tárgynak ütközik, amely ütközés hatására elmozdul-
hat vagy deformálódhat, pl. parkoló gépjárműnek vagy jelzőoszlopnak

• Ha a gépjárművet aláfutásos ütközés éri, melynek során a gépjármű ele-
je aláfut vagy alácsúszik egy tehergépjármű platójának

Az ütközés típusától függően lehetséges, hogy csak az övfeszítők lépnek
működésbe.

Az SRS-légzsák kinyílásának feltételei (SRS-oldal- és -függönylégzsákok)
Az SRS-oldal- és -függönylégzsákok a meghatározott küszöbértéket meg-

haladó ütközés során fúvódnak fel (ekkora erőhatás lép fel akkor, ha egy kb.
1500 kg [3300 lb.] tömegű gépjármű kb. 20–30 km/h [12–18 mph] sebes-
séggel, a gépjármű haladási irányára merőlegesen ütközik neki az utastér-
nek).

Az SRS-oldalsó és függönylégzsákok súlyos frontális ütközés esetén is ki-
nyílnak.
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Ütközésen kívüli olyan helyzetek, amikor az SRS-légzsákok kinyílnak
(felfúvódnak)
Az SRS első légzsákok és az SRS oldal- és függönylégzsákok akkor is felfú-
vódhatnak, ha a gépjármű alja erősen ütközik valamivel. Az ábrán néhány
ilyen példa látható.

Ütközési helyzetek, amikor az SRS-légzsákok (SRS első légzsákok) eset-
leg nem nyílnak ki
Az SRS-légzsákok rendszerint nem fúvódnak fel oldalirányú, hátulról történő
ütközés, felborulás vagy kis sebességgel történő, frontális ütközések esetén.
Ugyanakkor, ha egy ütközés következtében a gépjármű hosszirányú tengelye
menti lassulás mértéke elér egy adott értéket, akkor az SRS első légzsákok
kinyílhatnak.

Útpadkának vagy egyéb kemény tárgy-
nak való ütközés

Belehajtás egy nagyobb mélyedésbe vagy
azon való átgördülés

Kemény talajra érkezés vagy a gépjár-
mű lezuhanása

Ütközés oldalirányból

Ütközés hátulról

A gépjármű felborulása
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Ütközéstípusok, melyek nem feltétlenül váltják ki az SRS-légzsákok ki-
nyílását (SRS-oldal- és -függönylégzsákok)
Előfordulhat, hogy az SRS-oldal- és -függönylégzsákok nem fúvódnak fel, ha
az ütközés bizonyos oldalsó szögből éri a gépjárművet vagy más olyan he-
lyen, amely nem érintkezik az utastérrel.

Az SRS-oldal és -függönylégzsákok alapvetően nem fúvódnak fel hátulról tör-
ténő ütközés, a gépjármű átfordulása vagy alacsony sebességű oldalirányú
vagy alacsony sebességű frontális ütközés esetén.

A gépjárművet oldalirányból, az utasté-
ren kívül érő ütközések

Oldalirányú, a gépjárművet ferde szög-
ben érő ütközés

Ütközés hátulról

A gépjármű felborulása
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Mikor hívjon segítségül hivatalos Toyota márkakereskedést, szervizt
vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakem-
bert
A következő esetekben a gépjármű ellenőrzést és/vagy javítást igényel. Mi-
hamarabb vegye fel a kapcsolatot bármely hivatalos Toyota márkakereske-
déssel, szervizzel vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendel-
kező szakemberrel.

Az SRS-légzsákok bármelyike felfúvódott.

A gépjármű eleje megsérült vagy defor-
málódott, illetve ütközött, de az ütközés
ereje nem volt akkora, hogy az SRS első
légzsákok felfúvódjanak.

Az ajtó egy része vagy a környező terü-
let megsérült, deformálódott vagy kilyu-
kadt, vagy ütközött a gépjármű, de az üt-
közés ereje nem volt akkora, hogy az
SRS-oldal- és -függönylégzsákok felfú-
vódjanak.

A kormánykerék párnázott része, az uta-
soldali első légzsák környezete vagy a
vezetőoldali műszerfal alsó része meg-
repedt, megkarcolódott, illetve egyéb
módon megsérült.

Az ülések oldallégzsákokat tartalmazó
része megkarcolódott, megrepedt, illetve
egyéb módon megsérült.
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Ha az első és hátsó ajtóoszlopok vagy
az oldalsó tetőburkolat függönylégzsá-
kot tartalmazó (párnázott) része belül
megrepedt, ütés érte vagy egyéb módon
megsérült.
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Kipufogógázzal kapcsolatos 
figyelmeztetések

A belélegzett kipufogógáz az emberi szervezetre ártalmas össze-
tevőket tartalmaz.

VIGYÁZAT!

A kipufogógáz egészségre ártalmas szén-monoxidot (CO) tartalmaz, mely
színtelen és szagtalan. Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.
Ennek elmulasztása a kipufogógázok gépjárműbe való bejutását okozhatja,
ami a szédülés következtében balesethez, vagy halálhoz, illetve súlyos
egészségkárosodáshoz vezethet.

Fontos szempontok vezetés közben
Tartsa csukva a csomagtérajtót.

Ha a csukott csomagtérajtó ellenére kipufogógázszagot érez a gépjármű-
ben, nyissa ki az ablakokat, és mihamarabb ellenőriztesse a gépjárművet
bármely hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más,
megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

Parkoláskor
Ha a gépjármű rosszul szellőző vagy zárt helyen van, például garázsban,

állítsa le a hibrid rendszert.

Működésben lévő hibrid rendszerrel ne hagyja ott hosszú időre a gépjár-
művet.
Ha az ilyen helyzet elkerülhetetlen, állítsa le a gépjárművet nyílt terepen,
és gondoskodjon róla, hogy a kipufogógáz ne jusson be a gépjármű belső
terébe.

Ne hagyja a hibrid rendszert bekapcsolva olyan helyen, ahol hó halmozó-
dott fel, vagy esik a hó. Ha a gépjármű körül hó halmozódik fel a hibrid
rendszer működése közben, a felgyülemlő kipufogógázok a gépjárműbe
juthatnak.

Kipufogócső
A kipufogórendszert időszakosan ellenőrizni kell. Ha korróziós eredetű re-
pedést, lyukat vagy hibás csatlakozást, illetve rendellenes kipufogóhangot
tapasztal, akkor mindenképpen vizsgáltassa át és javíttassa meg a gépjár-
művet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, meg-
felelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél. 
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Kézi működtetésű légzsák-kikapcsoló 
rendszer

„PASSENGER AIR BAG” (első
utasoldali légzsák) visszajelző
lámpa

Az „ON” visszajelző lámpa bekap-
csolt légzsákrendszer esetén vilá-
gít (csak amikor a motorindító
gomb ON módban van).

Utasoldali légzsák kézi működ-
tetésű kikapcsolója.

A rendszer kikapcsolja az első utasoldali légzsákot.
A légzsákokat csak akkor kapcsolja ki, ha gyermekülést használ
az első utasülésen.

1

2
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Helyezze a mechanikus kulcsot a
hengerbe, és fordítsa OFF állásba.

Az „OFF” visszajelző lámpa kigyul-
lad (csak a motorindító gomb ON
módjában).

 Információk a „PASSENGER AIR BAG” (első utasoldali légzsák) vissza-
jelző lámpával kapcsolatban
Ha a következő problémák bármelyike előfordul, akkor lehetséges, hogy hiba
van a rendszerben. Ellenőriztesse a gépjárművet hivatalos Toyota márkake-
reskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel
rendelkező szakembernél.

Sem az ON, sem az OFF lámpa nem világít.

A visszajelző lámpa nem mutat változást az utasoldali légzsák kézi működ-
tetésű kikapcsolójának „ON” (bekapcsolva) vagy „OFF” (kikapcsolva) állás-
ba fordításakor.

Az első utas légzsákjainak kikapcsolása

VIGYÁZAT!

Gyermekülés beszerelésekor
Biztonsági megfontolások miatt a gyermekülést mindig a hátsó ülésen helyez-
ze el. Amennyiben a hátsó ülést nem lehet használni, használhatja az első
utasülést is, de ekkor kapcsolja ki az utasoldali légzsákot.
Ha az utasoldali légzsák be van kapcsolva, a légzsák működésbe lépésével
(felfúvódásával) járó jelentős erőhatás súlyos sérüléseket vagy halált okozhat.

Ha nem rögzít gyermekülést az első utasülésen
Ellenőrizze, hogy a kézi működtetésű légzsák-kikapcsoló rendszer be van-e
kapcsolva. 
Ha a kikapcsolva hagyja, a légzsákok baleset esetén nem lépnek működés-
be, ez pedig súlyos vagy halálos sérülés okozhat.
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Gyermek a fedélzeten

 A gyermekeket a hátsó üléseken ajánlott elhelyezni, így kerülve el
a sebességváltó karral, az ablaktörlő-kapcsolóval stb. történő, bal-
esetveszélyes érintkezést.

 A hátsó oldalajtóba épített gyermekzár vagy az ablakemelő-letiltó-
kapcsoló használatával megelőzheti, hogy a gyermekek menet
közben kinyissák az ajtót, vagy az Ön akarata ellenére működtes-
sék az elektromos ablakemelőt. (184, 226. o.)

 Ne engedje kisgyermekeknek olyan berendezések működtetését,
melyek testrészeiket beszoríthatják vagy becsíphetik, úgymint
elektromos ablakemelő, motorháztető, csomagtérajtó, ülések stb.

Tartsa be az alábbi biztonsági szabályokat, ha gyermekek utaz-
nak a gépjárműben.
Mindaddig használjon a gyermek méretének megfelelő gyermek-
ülést, amíg a gyermek elég nagy nem lesz ahhoz, hogy a beépí-
tett biztonsági övet használhassa.

VIGYÁZAT!

Soha ne hagyjon gyermeket a gépjárműben felügyelet nélkül, és soha ne
engedje, hogy a kulcs gyermekhez kerüljön, vagy gyermek használja azt.

A gyermek elindíthatja a gépjárművet, vagy üres helyzetbe kapcsolhatja a
sebességváltót. Az a veszély is fennáll, hogy a gyermek az ablakokkal, a
napfénytetővel (felszereltségtől függően) vagy a gépjármű egyéb részeivel
játszva, megsebesíti önmagát. Továbbá a gépjármű utasterének felmelege-
dése vagy rendkívüli lehűlése halálos következményekkel járhat a gyerme-
kekre nézve.
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Gyermekbiztonsági rendszerek (babahor-
dozó, gyermekülés, ülésmagasító)

Fontos tudnivalók....................................................................54. o.

Gyermekülésrendszer.............................................................56. o.

Gyermekbiztonsági rendszer használata ...............................  59. o.

Gyermekülés rögzítési eljárása
• Rögzítés biztonsági övvel ...................................................62. o.
• Rögzítés ISOFIX-rögzítővel ................................................69. o.
• Rögzítési pont (felső pánthoz) használatával .....................75. o.

 Elsődlegesen vegye figyelembe a figyelmeztetéseket, valamint a
gyermekülésre vonatkozó törvényeket és szabályokat.

 Mindaddig használjon gyermekülést, amíg a gyermek elég nagy
nem lesz ahhoz, hogy a beépített biztonsági övet használhassa.

 A gyermek korának és méretének megfelelő gyermekülést válasszon.

A gyermekülés rögzítése előtt vegye figyelembe a biztonsági fi-
gyelmeztetéseket, a gyermekülések különböző típusait és azok
rögzítési eljárásait stb., melyek leírásait ebben a könyvben találja.

 Ha Önnel olyan kisgyermek utazik, aki még nem tudja megfelelő-
en használni a biztonsági övet, a gyermek utaztatásához alkal-
mazzon gyermekbiztonsági rendszert. A gyermek biztonságának
érdekében a gyermekülést a hátsó ülésen helyezze el. Kövesse a
gyermeküléshez csatolt kezelési útmutatóban található beszere-
lési módszert.

 Eben a gépjárműben biztonságosabb, és ezért javasolt az eredeti
Toyota gyermekbiztonsági rendszer alkalmazása. Az eredeti To-
yota gyermekbiztonsági rendszereket kifejezetten Toyota gépjár-
művekhez készítették. Bármely Toyota márkakereskedőnél be-
szerezhetők.

Tartalomjegyzék

Fontos tudnivalók
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 Vegye figyelembe, hogy nem mindegyik gyermekbiztonsági szerel-
hető be minden autóba. 
Mielőtt gyermekbiztonsági rendszert vásárolna, ellenőrizze a gyer-
mekbiztonsági rendszer kompatibilitását a üléshelyzetekkel. 
(62, 69. o.)

VIGYÁZAT!

Ha gyermekkel utazik
Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.
Ellenkező esetben súlyos vagy halálos sérülés következhet be.

Autóbalesetek és vészfékezés esetére, a hatékony védelem érdekében a
gyermeket megfelelően rögzíteni kell biztonsági övvel, vagy helyesen be-
szerelt gyermeküléssel. A szerelésre vonatkozó részletekért olvassa el az
utasításokat a gyermeküléshez kapott leírásban. Ez a kézikönyv az általá-
nos tudnivalókat tartalmazza.

A Toyota a gyermek méretének és tömegének megfelelő, hátsó ülésen
rögzített gyermekülések használatát ajánlja. A baleseti statisztikák szerint
a biztonsági övet helyesen becsatolva viselő gyermek nagyobb biztonság-
ban van a hátsó ülésen, mint az elsőn.

Utazás közben a gyermeknek az Ön vagy más karjaiban tartása nem he-
lyettesíti a gyermekülést. Baleset esetén a gyermek nekiütközhet a szél-
védőnek vagy beszorulhat az őt tartó és a jármű belseje közé.

A gyermekülés használata
Amennyiben a gyermekülés nincsen szilárdan rögzítve, hirtelen fékezés,
irányváltás vagy baleset esetén a gyermek vagy a többi utas súlyos vagy
akár halálos sérülést szenvedhet.

A gépjármű erős ütközése, balesete stb. során a gyermekülés szemmel
nem látható módon is megsérülhet. Ilyen esetekben ne használja újra a
gyermekülést.

Gyermeküléstől függően előfordulhat, hogy nehezen vagy egyáltalán nem
lehet a gyermekülést rögzíteni. Ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a gyer-
mekülést gépjárműbe rögzítésre tervezték-e. (62, 69. o.) Bizonyosodjon
meg arról, hogy a gyermekülést ebben az útmutatóban és a gyermekülés
kezelési útmutatójában leírt rögzítési eljárás figyelmes elolvasása után és
annak megfelelően rögzítette.

Legyen a gyermekülés megfelelően rögzítve az ülésen akkor is, ha nem
használja. Ne tartsa a biztonsági gyermekülést rögzítetlenül az utastérben.

Ha a gyermekülés eltávolítása szükségessé válik, helyezze el a gépjármű-
vön kívül vagy biztonságosan rögzítve a csomagtérben.



56 1-2. Gyermekek biztonsága

A következő tételek figyelembe vételével rögzítse az elérhető gyer-
mekülést.

 Alapismeretek gyermekülésekhez

Az ECE R44*1 vagy az ECE R129*1, 2 előírásainak megfelelő gyer-
mekülést használjon.

A megfelelő gyermeküléseken az alábbi jóváhagyási jelet tüntetik fel.

Ellenőrizze a gyermekülésen levő jóváhagyási jelet.

Példa a feltüntetett előírási
számra

ECE R44 jóváhagyási jel*3

Az ECE R44 jóváhagyási jel-
nek megfelelő gyermektö-
meg-tartományt feltüntetik.

ECE R129 jóváhagyási jel*3

Az ECE R129 jóváhagyási
jelnek megfelelő gyermek-
magasság- és tömeg tarto-
mányt feltüntetik.

*1: Az ECE R44 és az ECE R129 gyermekülésekre vonatkozó ENSZ elő-
írások.

*2: Előfordulhat, hogy a táblázatban szereplő gyermekbiztonsági rendszer
az EU területén kívül nem kapható.

*3: A feltüntetett jel gyártmánytól függően eltérhet.

Gyermekbiztonsági rendszer

1

2



571-2. Gyermekek biztonsága

1

B
iztonság és védelem

 Tömegkategória (csak ECE R44)

Használja ezt a tömegkategória táblázatot a gyermekülés kompati-
bilitásának megállapítására. Vesse össze a gyermekülés kompati-
bilitási táblázattal. (62,70. o.).

Az ECE R44 előírásnak megfelelő gyermekülések a gyermek töme-
ge alapján 5 csoportba vannak sorolva.

*: A korosztály megközelítő értékeket jelent. Válasszon a gyermek tömegé-
nek megfelelően.

Tömegkategóriák Gyermek tömege Korosztály*

0. kategória 10 kg-ig (22 lb.) kb. 9 hónap

0+ kategória 13 kg-ig (28 lb.) kb. 1,5 év

I. kategória
9–18 kg 

(20–39 lb.)
9 hónap – kb. 4 év

II. kategória
15–25 kg 

(34–55 lb.)
3 év – kb. 7 év

III. kategória
22–36 kg 

(49–79 lb.)
6 év – kb. 12 év
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 Gyermekülés típusok rögzítési eljárásai

A gyermekülés kezelési útmutatójának a gyermekülés rögzítéséről
szóló részének megfelelően járjon el.

Rögzítési eljárás Oldal

Rögzítés biztonsági 
övvel

62. o.

Rögzítés ISOFIX 
merev rögzítővel

69. o.

Rögzítés rögzítési 
pontokkal 

(felső pánthoz)
75. o.



591-2. Gyermekek biztonsága

1

B
iztonság és védelem

 Gyermekülés használata  az első utasülésen

A gyermek biztonsága érdekében a gyermekülést egy hátsó ülésre
rögzítse. Ha a gyermekülést elkerülhetetlenül az első utasülésre
kell rögzítse, akkor állítsa be az utasülést a következők alapján,
majd rögzítse a gyermekülést.

 Emelje fel az ülés háttámlá-
ját, amennyire lehetséges.

 Tolja az ülést teljesen hátra.
 Ha a fejtámla zavarja a gyer-

mekülés beszerelését, és a
fejtámla kivehető, távolítsa el
azt.

Gyermekbiztonsági rendszer használata
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VIGYÁZAT!

Gyermekbiztonsági rendszer használata
Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.
Ellenkező esetben súlyos vagy halálos sérülés következhet be.

Soha ne helyezzen menetiránynak hát-
tal fordított gyermekülést az első utas-
ülésre, ha az utas oldali légzsák kézi
működtetésű kikapcsolója „ON” (bekap-
csolva) állásban van. (51. o.)
Baleset esetén a gyorsan felfúvódó első
utasoldali légzsák a gyermek súlyos sé-
rülését vagy halálát okozhatja.

Az utasoldali napellenzőn matricák) ta-
lálhatóak, amelyek az utasoldali első
ülésen menetiránynak háttal rögzített
gyermekülés alkalmazásának tilalmára
figyelmeztetnek. A matricák részletei az
alábbi ábrán láthatóak.
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VIGYÁZAT!

Gyermekbiztonsági rendszer használata

Ülésmagasító alkalmazásakor mindig ügyeljen arra, hogy a vállöv a gyer-
mek vállának közepén haladjon át. Az övet távol kell tartani a gyermek
nyakától, de vigyázni kell, hogy le ne essen a válláról.

Használjon a gyermek korának és méretének megfelelő gyermekülést és
szerelje be a hátsó ülésre.

Csak akkor helyezzen menetiránynak
megfelelően gyermekülést az első ülés-
re, ha az elkerülhetetlen. Amikor menet-
iránynak megfelelően elhelyezendő gyer-
mekülést rögzít az első utasülésen,
húzza hátra az ülést, amennyire csak le-
het. Ha a légzsákok működésbe lépnek
(felfúvódnak), a szabályok be nem tartá-
sa sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Ne engedje, hogy a gyermek a fejét
vagy egyéb testrészét az ajtónak, az
ülés, az első és a hátsó ajtóoszlop,
vagy a tető azon részeinek támassza,
ahová az oldal- vagy függönylégzsák
be van szerelve, még akkor se, ha a
gyermek a gyermekülésben ül. Az SRS-
oldal- és -függönylégzsákok felfúvódá-
sa veszélyes; a gyermek komoly sérülé-
sét vagy halálát is okozhatja.

Ha a vezetőülés miatt nem lehet szilár-
dan rögzíteni a gyermekülést, akkor he-
lyezze a jobb hátsó ülésre (balkormá-
nyos gépjármű esetén) vagy a bal hátsó
ülésre (jobbkormányos gépjármű ese-
tén). (64, 72. o.)
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 A biztonsági övvel rögzített gyermekülés kiválasztása a gyer-
mekülés elhelyezésére vonatkozó táblázat és a tömegkategó-
ria táblázat figyelembe vételével.

Válassza ki a gyermek tömegének megfelelő tömegkategóriát
(57. o.)

(Pl. 1) Ha 12 kg-os, [0+ csoport]

(Pl. 2) Ha 15 kg-os, [I csoport]

Válassza ki a megfelelő üléshelyet a gyermekülés számára, illet-
ve a megfelelő gyermekülést a [BIZTONSÁGI ÖVVEL rögzített
gyermekülésre vonatkozó táblázatból – Kompatibilitás és java-
solt gyermekbiztonsági rendszer táblázatból]. (62. o.)

 BIZTONSÁGI ÖVVEL rögzített gyermekülésre vonatkozó táblá-
zat – Kompatibilitás és javasolt gyermekbiztonsági rendszer
táblázat

Ha gyermekülése „univerzális” kategóriába tartozik, az alábbi táblá-
zatban jelölt U és UF helyekre szerelheti be azt (az UF csak a me-
netiránynak megfelelő elhelyezésű gyermekülésekre vonatkozik). A
gyermekülés kategóriát és a tömegcsoportot a gyermeküléshez tar-
tozó leírás tartalmazza.
Ha gyermekülése nem az „univerzális” kategóriába tartozik, (vagy
ha nem talál róla információt az alábbi táblázatban), a kompatibilitá-
si tudnivalókért tekintse meg a gyermekülés „gépjármű listáját”,
vagy érdeklődjön a gyermekülés forgalmazójánál.

Biztonsági övvel rögzített gyermekülés

1

2
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A táblázatban szereplő betűk jelentése:

X: Nem megfelelő üléshelyzet ebben a súlycsoportban.

U: Megfelelő az „univerzális” gyerekülés kategóriához, az adott súly-
csoportban.

UF: Megfelelő a menetirány szerinti „univerzális” gyerekülés kategóri-
ához, az adott súlycsoportban.

L: Megfelelő gyermekülések bizonyos autómodellekhez, korlátozott
vagy fél-univerzáliskategóriához, az adott súlycsoportban.

Tömeg-
kategóriák

Üléshely

Ajánlott 
gyermekülések

Első utasülés Hátsó ülés

Utasoldali légzsák 
kézi működtetésű 

kikapcsolója Szélső 
ülés

Középső

Bekap-
csolva

Kikap-
csolva

0
10 kg-ig 
(22 lb.)

X U*1 U
L

X
„TOYOTA G 0+, BABY 
SAFE PLUS”
„TOYOTA MINI”
„TOYOTA G 0+, BABY 
SAFE PLUS BIZTON-
SÁGI ÖV RÖGZÍ-
TŐVEL, ÜLÉSMA-
GASÍTÓ”*3

0+
13 kg-ig 
(28 lb.)

X U*1 U
L

X

I
9–18 kg
(20–39 lb.)

Háttal – 
X

U*1, 2 U*2 X „TOYOTA DUO+”*4
Menet-

iránynak 
megfele-

lően – 

UF*1, 2

II, III
15–36 kg 
(34–79 lb.)

UF*1, 2 U*1, 2 U*2 X

„TOYOTA KIDFIX XP 
SICT”*3 
(Az ISOFIX rögzítőkbe 
illeszthető.)
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*1: Állítsa a háttámla dőlésszögét függőleges helyzetbe. Teljesen tolja hátra
az első ülést. Ha az utasülés magassága változtatható, állítsa a legmaga-
sabb helyzetbe.

*2: Ha a fejtámasz akadályozza a gyermekülés beszerelését, és a fejtámasz
kivehető, távolítsa el azt.
Ellenkező esetben állítsa a fejtámaszt a legmagasabb állásba.

*3: Rögzítse a gyermekbiztonsági rendszert a hátsó szélső ülésre.

*4: Rögzítse a gyermekbiztonsági rendszert az első utasülésre.

Ha bizonyos gyermeküléseket a hátsó ülésre szerel be, lehetséges,
hogy a gyermekülés melletti ülésen nem lehet megfelelően hasz-
nálni a biztonsági övet anélkül, hogy a gyermekülés zavarná a biz-
tonsági öv hatékonyságát. A biztonsági öv mindig kényelmesen ve-
zessen át a vállán és a csípőjén. Ha mégsem, vagy a gyermekülés
zavarja, üljön másik helyre. Ellenkező esetben súlyos vagy halálos
sérülés következhet be.

Előfordulhat, hogy a táblázatban szereplő gyermekbiztonsági rend-
szer az EU területén kívül nem kapható. 
 Ha a hátsó ülésekre gyermekülést szerel be, úgy állítsa be az

első ülést, hogy az ne zavarja se a gyermeket se a gyermek-
ülést.

 Ülésalappal ellátott babahordozó beszerelésekor, ha a gépjár-
műülés háttámlája zavarja a babahordozó ülésalaphoz csatla-
koztatását, hajtsa annyira hátra a háttámlát, hogy a zavaró körül-
mény megszűnjön.



651-2. Gyermekek biztonsága

1

B
iztonság és védelem

 Menetiránynak megfelelő
gyermekülés beszereléséhez
amennyiben rés van a gyer-
mekülés és a gépjárműülés
háttámlája között, állítsa be a
háttámla dőlésszögét, amíg
az érintkezésük megfelelő
nem lesz.

Ha a biztonsági öv vállövrög-
zítője a gyermekülés bizton-
sági öv-vezetője előtt van, ál-
lítsa előrébb az üléspárnát.

 Gyermekülés beszerelésekor, amennyiben a gyermek kényel-
metlenül függőleges helyzetben ül a gyermekbiztonsági rend-
szerben, állítsa a gépjárműülés háttámláját a legkényelmesebb
helyzetbe. Ha a biztonsági öv vállövrögzítője a gyermekülés biz-
tonsági öv-vezetője előtt van, állítsa előrébb az üléspárnát.

 Ne távolítsa el fejtámlát ha booster üléspárnával rendelkező juni-
or ülést szerel be.
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 „TOYOTA KIDFIX XP SICT” használatakor, a következőképpen
állítsa be az ISOFIX csatlakozóit és a fejtámlát:

Állítsa az ISOFIX csatlako-
zókat a teljesen kitárt hely-
zettől számított második
reteszelési helyzetbe.

Állítsa a fejtámlát a legalsó
helyzettől számított máso-
dik reteszelési helyzetbe.

 Gyermekbiztonsági rendszerek rögzítése biztonsági övvel

A gyermekülést a gyermekülés kezelési útmutatójának megfelelően
szerelje be.

Ha elkerülhetetlenül az első ülésre kell beszerelnie a gyerekü-
lést, lapozzon az 59. o. oldalra az első utasülés beállításairól
szóló tudnivalókhoz.

Ha a fejtámla zavarja a gyermekülés beszerelését, és a fejtámla
kivehető, távolítsa el azt. Ellenkező esetben állítsa a fejtámaszt a
legmagasabb állásba. (216. o.)

1

2

1

2
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Vezesse a biztonsági övet a
gyermekülésen keresztül,
majd tolja be az övcsatot a
zárszerkezetbe. Ellenőrizze,
hogy az öv nincs-e megcsa-
varodva. Rögzítse a bizton-
sági övet a gyermeküléshez
biztonságosan a gyermek-
ülés kezelési útmutatójának
megfelelően.

Ha az Ön gyermekülése nem
rendelkezik biztonságiöv-re-
teszelő funkcióval, akkor biz-
tosítsa a gyermekülést övcsi-
pesszel.

Beszerelése után mozgassa a gyermekülést előre-hátra, hogy
biztonságos rögzítéséről megbizonyosodjon. (68. o.)

 Biztonsági övvel rögzített gyermekülés eltávolítása

Nyomja meg az öv zárszerkezetén található kioldógombot, és
hagyja teljesen felcsévélődni a biztonsági övet.

Az övcsat kicsatolásakor az üléspárna rugózása miatt a gyermekülés
felpattanhat. Fogja le a gyermekülést az övcsat kicsatolásakor.

Mivel a biztonsági öv automatikusan felcsévélődik, lassan engedje vissza
nyugalmi helyzetébe.

3

4

5



68 1-2. Gyermekek biztonsága

Gyermekülés beszerelésekor
A gyermekülés rögzítéséhez szüksége lehet övcsipeszre. Kövesse a gyártó
utasításait. Ha nem kapott övcsipeszt a gyermeküléshez, akkor a következő
terméket megvásárolhatja bármely hivatalos Toyota márkakereskedésben,
szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező
szakembernél. 
Övcsipesz gyermeküléshez: 
(Cikkszám: 73119-22010)

VIGYÁZAT!

Gyermekülés beszerelésekor
Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.
Ellenkező esetben súlyos vagy halálos sérülés következhet be.

Ne engedje, hogy a gyermekek a biztonsági övvel játsszanak. Ha a bizton-
sági öv a gyermek nyaka köré csavarodik, az fulladáshoz vagy egyéb sú-
lyos, akár halálos sérüléshez vezethet. Ha ez történik, és az övzárat nem
lehet kikapcsolni, akkor az övet el kell vágni.

Ellenőrizze, hogy az öv és a csat szilárdan vannak-e rögzítve, és az öv
nincs-e megcsavarodva.

Mozgassa a gyermekülést balra és jobbra, előre és hátra, így győződve
meg biztonságos rögzítéséről.

A gyermekülés rögzítése után már ne végezzen állítást az ülésen.

Ülésmagasító alkalmazásakor mindig ügyeljen arra, hogy a vállöv a gyer-
mek vállának közepén haladjon át. Az övet távol kell tartani a gyermek
nyakától, de vigyázni kell, hogy le ne essen a válláról.

Kövesse a gyermekülés gyártójának beszerelésre vonatkozó utasításait.



691-2. Gyermekek biztonsága

1

B
iztonság és védelem

 Beépített ISOFIX-rögzítők (ISOFIX gyermekbiztonsági rendszer)

Alsó rögzítési pontok minden
hátsó szélső üléshez rendelke-
zésre állnak. (Az üléseken a
rögzítési pontok helyét jelzé-
sek mutatja.)

 Az ECE R44 ISOFIX gyermeküléseknek megfelelő tömegkate-
gória és méretosztály

Válassza ki a gyermek tömegének megfelelő tömegkategóriát
(57. o.)

(Pl. 1)  Ha 12 kg-os, [0+ csoport]

(Pl. 2) Ha 15 kg-os, [I csoport]

Válassza ki a méretosztályt

Válassza ki a méretosztályt a [Tömegcsoportnak] megfelelően,
amelyet a  lépésben már megállapított az [ISOFIX-el rögzített
gyermekülések (ECE R44) – Kompatibilitás és javasolt gyermek-
biztonsági rendszer táblázat]-ból (70. o.)*.

(Pl. 1)  Ha 0+ csoport, a megfelelő méretosztály [C], [D], [E].

(Pl. 2) Ha I csoport, a megfelelő méretosztály [A], [B], [B1], [C], [D].

*: Az [X]-el jelzett tételek azonban nem választhatók, még akkor sem, ha a
méretük szerepel az [Üléshelyzetek] megfelelősségi táblázatában az
méretosztályban. Az [IL] jelzésű tételek esetében válasszon az [Ajánlott
gyermekülések] (71. o.) közül.

Gyermekülés rögzítése beépített ISOFIX-rögzítővel

1

2

1
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 ISOFIX-el rögzített gyermekülésre vonatkozó táblázat (ECE
R44) – Kompatibilitás és javasolt gyermekbiztonsági rendszer
táblázat

Az ISOFIX gyermekbiztonsági rendszereket „méretosztályok” sze-
rint csoportosítják. A „méretosztálynak” megfelelően használhatja a
gyerekülést az alábbi táblázatban szereplő gépjármű üléseken.
Hogy kiderítse a gyerekülés „méretosztályát” és „tömegcsoportját”,
tekintse meg a gyerekülés leírását. 

Ha gyermekülése nem rendelkezik „méretosztállyal”, (vagy ha nem
talál róla információt az alábbi táblázatban), a kompatibilitási tudni-
valókért tekintse meg a gyermekülés „gépjármű listáját”, vagy ér-
deklődjön a gyermekülés forgalmazójánál.

Méretosztály Leírás

A
Teljes magasságú, menetiránynak megfelelően elhelyezett 

gyermekülés

B Csökkentett magasságú megfelelően elhelyezett gyermekülés

B1 Csökkentett magasságú megfelelően elhelyezett gyermekülés

C Teljes méretű, menetiránynak háttal elhelyezett gyermekülés

D
Csökkentett méretű, menetiránynak háttal elhelyezett 

gyermekülés

E Menetiránynak háttal elhelyezett gyermekülés

F Bal oldalra néző (mózeskosár) gyermekülés

G Jobb oldalra néző (mózeskosár) gyermekülés
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A táblázatban szereplő betűk jelentése:

X: Nem alkalmas üléshelyzet az ISOFIX rendszerű gyermekülések-
hez ebben a tömegkategóriában/méretben.

IUF: Megfelelő a menetirány szerint elhelyezendő ISOFIX „univerzá-
lis” gyermekülés kategóriához az adott súlycsoportban.

IL: Alkalmas az adott tömegkategóriában való használatra jóváha-
gyott „speciális járművek”, „korlátozott” vagy „fél-univerzális” ka-
tegóriájú ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerek számára.

*: Ha a fejtámla zavarja gyermekbiztonsági rendszerét, és a fejtámla kivehe-
tő, távolítsa el azt.
Ellenkező esetben állítsa a fejtámaszt a legmagasabb állásba.

Tömeg-kate-
góriák

Méret-
osztály

Üléshely
Javasolt gyer-
mekbiztonsági 

rendszer

Első ülés Hátsó ülés

Utasülés
Szélső 

ülés
Középső

Mózeskosár
F X X X

—
G X X X

0
10 kg-ig 
(22 lb.)

E X IL X

„TOYOTA MINI”
„TOYOTA MIDI”0+

13 kg-ig 
(28 lb.)

E X IL X

D X IL X

C X IL X

I
9–18 kg
(20–39 lb.)

D X IL X
—

C X IL X

B X
IUF*
IL*

X „TOYOTA MIDI”

B1 X
IUF*
IL*

X
„TOYOTA DUO+” 
„TOYOTA MIDI”

A X
IUF*
IL*

X „TOYOTA MIDI”
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Ha bizonyos gyermeküléseket a hátsó ülésre szerel be, lehetséges,
hogy a gyermekülés melletti ülésen nem lehet megfelelően hasz-
nálni a biztonsági övet anélkül, hogy a gyermekülés zavarná a biz-
tonsági öv hatékonyságát. A biztonsági öv mindig kényelmesen ve-
zessen át a vállán és a csípőjén. Ha mégsem, vagy a gyermekülés
zavarja, üljön másik helyre. Ellenkező esetben súlyos vagy halálos
sérülés következhet be. 

Előfordulhat, hogy a táblázatban szereplő gyermekbiztonsági rend-
szer az EU területén kívül nem kapható. 
 Ha a hátsó ülésekre gyermekülést szerel be, úgy állítsa be az

első ülést, hogy az ne zavarja se a gyermeket se a gyermek-
ülést.

 „TOYOTA MINI” vagy „TOYOTA MIDI” használata esetén a kö-
vetkezőképpen állítsa be a támasztólábat és az ISOFIX-csatla-
kozókat:

Rögzítse az ISOFIX-csat-
lakozókat az 3-ös pontban.

Rögzítse a támasztólábat
a 5 furatba.

1

2
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 i-Size gyermekbiztonsági rendszer ISOFIX-el (ECE R129)
rögzítve – Kompatibilitási táblázat

Ha gyermekülése „i-Méret” kategóriába tartozik, az alábbi táblázat-
ban jelölt i-U és UF helyekre szerelheti be azt. 
A gyermekülés kategóriát a gyermeküléshez tartozó leírás tartal-
mazza.

A táblázatban szereplő betűk jelentése:

X: Nem alkalmas i-Méret gyermeküléssel történő használatra.

i-U: Megfelelő a menetirány szerint, vagy menetiránynak háttal elhe-
lyezendő i-Size „univerzális” gyermekülés kategóriához.

*: Ha a fejtámla zavarja gyermekbiztonsági rendszerét, és a fejtámla kivehe-
tő, távolítsa el azt.
Ellenkező esetben állítsa a fejtámaszt a legmagasabb állásba.

Ha bizonyos gyermeküléseket a hátsó ülésre szerel be, lehetséges,
hogy a gyermekülés melletti ülésen nem lehet megfelelően hasz-
nálni a biztonsági övet anélkül, hogy a gyermekülés zavarná a biz-
tonsági öv hatékonyságát. A biztonsági öv mindig kényelmesen ve-
zessen át a vállán és a csípőjén. Ha mégsem, vagy a gyermekülés
zavarja, üljön másik helyre. Ellenkező esetben súlyos vagy halálos
sérülés következhet be.
 Ha a hátsó ülésekre gyermekülést szerel be, úgy állítsa be az

első ülést, hogy az ne zavarja se a gyermeket se a gyermek-
ülést.

Üléshely

Első ülés Hátsó ülés

Utasülés Szélső ülés Középső

„i-Size” 
gyermekülések

X i-U* X
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 Rögzítés beépített ISOFIX-rögzítővel (ISOFIX gyermekbizton-
sági rendszer)

A gyermekülést a gyermekülés kezelési útmutatójának megfelelően
szerelje be.

Ha a fejtámla zavarja a gyermekülés beszerelését, és a fejtámla
kivehető, távolítsa el azt. Ellenkező esetben állítsa a fejtámaszt a
legmagasabb állásba. (216. o.)

Távolítsa el a rögzítők borítá-
sát, és rögzítse a gyermek-
ülést a gépjármű ülésén.

A csatlakozók a rögzítők borítá-
sai mögött találhatók.

Beszerelése után mozgassa a gyermekülést előre-hátra, hogy
biztonságos rögzítéséről megbizonyosodjon. (68. o.)

1

2

VIGYÁZAT!

Gyermekülés beszerelésekor
Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.
Ellenkező esetben súlyos vagy halálos sérülés következhet be.

A gyermekülés rögzítése után már ne végezzen állítást az ülésen.

Az alsó rögzítési pontok használatakor ellenőrizze, hogy nincs-e idegen
tárgy körülöttük, és a biztonsági öv nincs-e beakadva a gyermekülés mö-
gött.

Kövesse a gyermekülés gyártójának beszerelésre vonatkozó utasításait.

3
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 Rögzítési pontok (felső pánthoz)

Rögzítési pontok minden hátsó
szélső üléshez rendelkezésre
állnak.

Felső pánt rögzítéséhez hasz-
náljon rögzítési pontokat.

 Felső pánt rögzítése rögzítési pontokhoz

A gyermekülést a gyermekülés kezelési útmutatójának megfelelően
szerelje be.

Emelje meg a fejtámlát a leg-
magasabb helyzetbe.

Ha a fejtámla zavarja a gyer-
mekbiztonsági rendszert, vagy a
felső pánt beszerelését, és a fej-
támla kivehető, távolítsa el azt. 
(216. o.)

Akassza a kampót a rögzítési
pontba, és húzza meg a felső
pántot.

Ellenőrizze, hogy a felső pánt
biztonságosan van-e rögzítve.
(68. o.)
Ha a gyermekbiztonsági rend-
szert a fejtámla megemelt álla-
potában végzi, a felső pántot ve-
zesse át a fejtámla alatt.

Rögzítési pont (felső pánthoz) használata

Rögzítési pontok

Felső pánt

1

Kampó

Felső pánt2
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VIGYÁZAT!

Gyermekülés beszerelésekor
Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.
Ellenkező esetben súlyos vagy halálos sérülés következhet be.

Rögzítse biztosan a felső pántot és győződjön meg róla, hogy az nem csa-
varodott meg.

A felső pántot semmi máshoz ne csatolja, csak a rögzítési ponthoz.

A gyermekülés rögzítése után már ne végezzen állítást az ülésen.

Kövesse a gyermekülés gyártójának beszerelésre vonatkozó utasításait.

Ha felemelt fejtámla esetén rögzítette a gyermekülést, a rögzítési pont be-
csatolása után ne engedje le a fejtámlát. 
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A hibrid rendszer jellemzői

Az illusztráció csak példa értékű, a valóságban különbözhet a besze-
relt alkatrésztől.

Benzinmotor

Villanymotor (hajtómotor)

Az Ön gépjárműve hibrid rendszerű. Jellegében eltér a hagyo-
mányos gépjárművektől. Ismerje meg alaposan gépjárművének
tulajdonságait, és üzemeltesse körültekintően.

A hibrid rendszer egy benzinmotor és egy villanymotor (hajtó-
motor) használatát kombinálja a vezetési körülményeknek meg-
felelően, ezáltal az üzemanyag-fogyasztást javítva és a káros-
anyag-kibocsátást csökkentve. 

1

2
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 Megálláskor/elinduláskor 

A benzinmotor a gépjármű megállásakor leáll*. Elinduláskor a vil-
lanymotor (hajtómotor) hajtja a gépjárművet. Kis sebességnél vagy
enyhe lejtőn lefelé haladva a benzinmotor leáll*, és a villanymotor
(hajtómotor) működik.

N sebességváltó-helyzetben a hibrid akkumulátor (hajtóakkumulá-
tor) nem töltődik.

*: Ha a hibrid akkumulátornak (hajtóakkumulátor) töltésre van szüksége vagy
a motor felmelegszik stb. a benzinmotor nem áll le automatikusan. 
(79. o.)

 Normál haladás közben

Elsősorban a benzinmotor működik. A villanymotor (hajtómotor)
szükség szerint tölti a hibrid akkumulátort (hajtóakkumulátort).

 Erőteljes gyorsításkor

A gázpedál erőteljes lenyomásakor a hibrid akkumulátor (hajtóak-
kumulátor) teljesítménye a villanymotor (hajtómotor) révén hozzá-
adódik a benzinmotoréhoz.

 Fékezéskor (energia-visszatápláló fékezés)

A kerekek az elektromos motort (hajtómotor) generátorként működ-
tetik, így töltődik a hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor).
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Energia-visszatápláló fékezés
A következő helyzetekben a mozgási energia elektromos energiává alakul át,
és a lassításra fordított erő kinyerése a hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor)
töltésével együtt történik.

A gázpedált felengedi, miközben D vagy B sebességváltó-helyzetben halad.

A fékpedált lenyomja, miközben D vagy B sebességváltó-helyzetben halad.

Hibrid rendszer visszajelző

A benzinmotor bizonyos körülmények között nem áll le
A benzinmotor automatikusan indul be és áll le. A következő esetekben azon-
ban mégsem áll le automatikusan*:

Amíg a benzinmotor nem melegedett fel

A hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor) töltése során

Ha a hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor) hőmérséklete magas vagy ala-
csony

Ha a fűtés be van kapcsolva

*: A körülményektől függően előfordulhat, hogy a benzinmotor a fentiektől el-
térő helyzetben sem áll le automatikusan.

A hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor) töltése
Mivel a hibrid akkumulátort (hajtóakkumulátort) a benzinmotor tölti, nincs szük-
ség külső forrásból történő töltésre. Ha azonban a gépjármű hosszú ideig áll,
akkor a hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor) lassan lemerül. Éppen ezért fel-
tétlenül vezesse a gépjárművet néhány havonta legalább 30 percig vagy tegyen
meg 16 km-t (10 mérföldet). Ha a hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor) telje-
sen lemerül, és nem lehet beindítani a hibrid rendszert, akkor lépjen kapcsolat-
ba bármely hivatalos Toyota márkakereskedéssel, szervizzel vagy más, megfe-
lelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberrel. 

A 12 V-os akkumulátor töltése
645. o.

A hibrid rendszer visszajelző a hibrid rend-
szer leadott teljesítményét és az energia-
visszatápláló töltést mutatja. (132. o.)
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A 12 V-os akkumulátor lemerülése után vagy ha a csatlakozókat eltávolí-
totta és újra beillesztette a csere alkalmával stb.
A benzinmotor akkor sem áll le, ha a gépjárművet a hibrid akkumulátor (hajtóak-
kumulátor) hajtja. Ha ez a jelenség néhány napon belül nem szűnik meg, akkor
lépjen kapcsolatba hivatalos Toyota márkakereskedéssel, szervizzel vagy más,
megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberrel.

A hibrid gépjárművekre jellemző hangok és rezgések
Nem hallható motorhang és nem érezhető rezgés, jóllehet a gépjármű képes
mozogni, ha a „READY” gomb világít. A biztonság érdekében parkoláskor
működtesse a rögzítőféket, és kapcsolja a sebességváltót P helyzetbe.

A következő hangok és rezgések a hibrid rendszer működésének velejárói,
és nem utalnak hibára:

Motorhang hallható a motortér felől.

A hibrid rendszer beindulásakor és leállásakor hangok hallhatók a hibrid ak-
kumulátor (hajtóakkumulátor) felől.

Relé működési hangok, mint halk ütődés vagy kattogás, szűrődnek elő a
hibrid akkumulátorból (hajtó akkumulátor) a hátsó ülések mögül a hibrid
rendszer elindításakor és leállításakor.

Nyitott csomagtérajtó esetén hangok hallhatók a hibrid rendszer felől.

Hangok hallhatók a sebességváltó felől a benzinmotor leállásakor vagy be-
indulásakor, illetve alacsony fordulatszámon vagy alapjáraton.

Erőteljes gyorsításkor motorhang hallható.

Energia-visszatápláló fékezés során is hallhatók hangok, amikor a gázpe-
dált felengedi, vagy a fékpedált lenyomja.

A benzinmotor beindulásakor és leállásakor rezgés érzékelhető.

Hűtőventilátor-hangok hallhatók a levegőbeszívó csatorna felől. (82. o.)

Karbantartás, javítás, újrafelhasználás és selejtezés
A karbantartást, a javítást, az újrafelhasználást és a selejtezést illetően lépjen
kapcsolatba hivatalos Toyota márkakereskedéssel, szervizzel vagy más,
megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberrel. Ne selej-
tezze ki a gépjárművet önállóan.
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A hibrid rendszerrel kapcsolatos biztonsági 
figyelmeztetések

Az illusztráció csak példa értékű, a valóságban különbözhet a besze-
relt alkatrésztől.

Legyen óvatos a hibrid rendszer kezelésekor, mivel nagyfeszült-
ségű (akár 600 V-os) rendszert tartalmaz, ezenkívül az alkatré-
szek a hibrid rendszer működése során rendkívül felforrósod-
hatnak. Vegye figyelembe a gépjárművön lévő figyelmeztető
címkéket.

Figyelmeztető címke

Szervizcsatlakozó

Hibrid akkumulátor (hajtóakku-
mulátor)

Nagyfeszültségű vezetékek 
(narancssárga)

Villanymotor (hajtómotor)

Teljesítményszabályozó-
egység

Légkondicionáló berendezés 
kompresszor

1

2

3

4

5

6

7
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A hátsó ülés jobb oldala alatt egy
levegőbeszívó csatorna található,
amely a hibrid akkumulátor (hajtó-
akkumulátor) hűtésére szolgál. Ha
a szellőzőnyílás elzáródik, akkor a
hibrid akkumulátor (hajtóakkumu-
látor) túlmelegedhet, ami a hibrid
akkumulátor (hajtóakkumulátor)
teljesítményének csökkenéséhez
vezet.

Ha az ütközésérzékelő bizonyos erősségű ütközést észlel, akkor a
biztonsági kikapcsoló rendszer megszakítja a nagyfeszültségű ára-
mot, és leállítja az üzemanyag-szivattyút, hogy a lehető legkisebb le-
gyen az áramütés és az üzemanyag-szivárgás veszélye. Ha műkö-
désbe lép a biztonsági kikapcsoló rendszer, akkor a gépjármű nem
indítható be. A hibrid rendszer újraindításához lépjen kapcsolatba hi-
vatalos Toyota márkakereskedéssel, szervizzel vagy más, megfelelő
képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberrel.

Ha a hibrid rendszerben hiba lép fel, vagy működése nem megfelelő,
akkor automatikusan megjelenik egy üzenet a kijelzőn.

Ha figyelmeztető üzenet jelenik
meg a többfunkciós információs
kijelzőn, akkor olvassa el és kö-
vesse az utasításokat.

Hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor) szellőző

Biztonsági kikapcsoló rendszer 

Hibrid rendszer figyelmeztető üzenet
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Ha egy figyelmeztető lámpa kigyullad, figyelmeztető üzenet jelenik meg,
vagy a 12 V-os akkumulátort lekötik
Előfordulhat, hogy a hibrid rendszer nem indul. Ebben az esetben próbálja
meg ismét beindítani a rendszert. Ha a „READY” (üzemkész) jelzés nem vilá-
gít, akkor lépjen kapcsolatba hivatalos Toyota márkakereskedéssel, szerviz-
zel vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakem-
berrel.

Ha elfogy az üzemanyag
Amikor a gépjárműből kifogy az üzemanyag, és a hibrid rendszert nem lehet
beindítani, akkor tankoljon legalább akkora mennyiségű benzint, hogy az ala-
csony üzemanyagszintre figyelmeztető lámpa (590. o.) kialudjon. Ha túl kis
mennyiségű az üzemanyag, a hibrid rendszer nem képes beindulni. (Az átla-
gos üzemanyagmennyiség 7,5 L [2,0 gal., 1,7 Imp.gal.], ha a jármű vízszinte-
sen területen van. Ez az érték lejtőn állva más lehet. Adjon több üzemanya-
got, ha a gépjármű dőlt helyzetben van.)

Elektromágneses hullámok
A hibrid gépjárművekben található nagyfeszültségű alkatrészek és vezeté-

kek elektromágneses árnyékolással vannak ellátva, így megközelítőleg
ugyanolyan mennyiségű elektromágneses sugárzást bocsátanak ki, mint a
hagyományos, benzinnel működő gépjárművek vagy az otthoni elektronikus
berendezések.

Egyes idegen gyártmányú rádióalkatrészekben gépjárműve hangzásbeli za-
vart okozhat.

Hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor)
A hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor) élettartama korlátozott. A hibrid ak-
kumulátor (hajtóakkumulátor) élettartama a vezetési stílus és a vezetési felté-
telek függvényében változhat.

Megfelelőségi nyilatkozat
Ez a modell teljesíti az ECE100 (akkumulátorral működő elektromos gépjár-
művek biztonsága) előírás hidrogénkibocsátásra vonatkozó követelményeit.
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VIGYÁZAT!

Nagyfeszültséggel kapcsolatos biztonsági figyelmeztetések
Ez a gépjármű nagyfeszültségű egyenáramú és váltóáramú rendszerekkel,
valamint egy 12 V-os rendszerrel rendelkezik. Az egyenáramú és a váltó-
áramú nagyfeszültség nagyon veszélyes, és súlyos vagy halálos kimenete-
lű égési sérüléseket, illetve áramütést okozhat.

Soha ne érintse meg, szerelje szét, távolítsa el vagy cserélje ki a nagyfe-
szültségű alkatrészeket, vezetékeket vagy azok csatlakozóit.

Mivel a hibrid rendszer nagyfeszültséggel üzemel, beindulás után felme-
legszik. Legyen óvatos a nagyfeszültség és a magas hőmérséklet miatt,
és mindig tartsa be a figyelmeztető címkéken lévő figyelmeztetéseket.

Soha ne kísérelje meg kinyitni a hátsó
ülés jobb oldala alatt lévő szervizcsatla-
kozó nyílását. A nagyfeszültségű szer-
vizcsatlakozóra csak a gépjármű szervi-
zelése során van szükség.
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Közúti balesetre vonatkozó figyelmeztetések
A súlyos vagy halálos sérülések veszélyének csökkentése érdekében
ügyeljen a következő figyelmeztetések betartására:

Húzódjon le a gépjárművel az útról, működtesse a rögzítőféket, kapcsolja
a sebességváltót P helyzetbe, és kapcsolja ki a hibrid rendszert.

Ne érintse meg a nagyfeszültségű alkatrészeket, vezetékeket vagy csatla-
kozókat.

Ha az elektromos vezetékek hozzáérnek a gépjármű belsejéhez vagy kül-
sejéhez, akkor fennáll az áramütés veszélye. Soha ne érintse meg a sza-
baddá vált vezetékeket.

Ha folyadékszivárgás fordul elő, ne érjen hozzá a folyadékhoz, mert lehet-
séges, hogy az a hibrid akkumulátorból (hajtóakkumulátorból) származó,
erősen lúgos elektrolit. Ha bőrére vagy szemébe kerül, azonnal mossa le
bő vízzel, vagy lehetőség szerint bórsavas oldattal. Sürgősen forduljon or-
voshoz.

Ha tűz üt ki a hibrid gépjárműben, akkor a lehető leghamarabb hagyja el a
gépjárművet. Soha ne használjon olyan tűzoltó készüléket, amely nem
elektromos tűz oltására szolgál. Kis mennyiségű víz alkalmazása is veszé-
lyes lehet.

Ha vontatni kell a gépjárművet, akkor azt az első kerekek megemelésével
tegye. Ha a vontatás során a villanymotorhoz (hajtómotorhoz) kapcsolódó
kerekek érintkeznek a talajjal, akkor a motor még mindig termelhet ára-
mot. Tüzet okozhatnak. (580. o.)

Gondosan vizsgálja át a talajt a gépjármű alatt. Ha folyadékszivárgás nyo-
mát látja a talajon, akkor lehetséges, hogy megsérült az üzemanyagrend-
szer. Amint lehet, hagyja el a gépjárművet.
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VIGYÁZAT!

Hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor)
Soha ne adja el, adja át másnak vagy módosítsa a hibrid akkumulátort. A

balesetek megelőzése érdekében a leselejtezett gépjárművekből eltávolí-
tott hibrid akkumulátorokat a megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni, azaz hiva-
talos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képe-
sítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél. Ne selejtezze ki az
akkumulátort önállóan.

Az akkumulátor megfelelő begyűjtésének elmulasztása a következő, ha-
lállal vagy súlyos sérüléssel járó esetekhez vezethet:

• A hibrid akkumulátor illegális kiselejtezése, szemétbe dobása veszé-
lyes a környezetre, ha valaki megérintheti a nagyfeszültségű alkatré-
szeket, és áramütést szenvedhet.

• A hibrid akkumulátort kizárólag az Ön gépjárművében való használatra
szánták. Ha a hibrid akkumulátort gépjárművén kívül használja vagy
módosítja, baleset, pl. áramütés, hő- és füstképződés, robbanás és
elektrolitszivárgás történhet.

Gépjárműve eladásakor vagy használatra való átadásakor rendkívül nagy
a baleset lehetősége, mert a gépjárművet átvevő személy nem biztos,
hogy tudatában van ezeknek a veszélyeknek.

Ha a gépjárművet a hibrid akkumulátor eltávolítása nélkül vonják ki a forga-
lomból, a nagyfeszültségű alkatrészek, vezetékek vagy kapcsolók érintése
súlyos áramütést okozhat. Amennyiben ki kell selejteznie gépjárművét, a
hibrid akkumulátor megsemmisítését bízza hivatalos Toyota márkakereske-
désre, szervizre vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendel-
kező szakemberre vagy arra jogosult műhelyre. Amennyiben a hibrid akku-
mulátort nem szakszerűen selejtezik ki, az súlyos sérüléssel vagy halállal
járó áramütést okozhat.
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Hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor) szellőző
Győződjön meg róla, hogy semmi sem takarja a szellőző beszívó nyílását,

például üléshuzat, műanyag borítás, vagy csomagok. A hibrid akkumulá-
tor (hajtóakkumulátor) túlmelegedhet és károsodhat.

Ha por stb. gyűlik össze a szellőző beszívó nyílásában, a szellőző eltömő-
désének érdekében porszívóval távolítsa el a szennyeződést.

Ügyeljen arra, hogy ne érje víz vagy szennyeződés a szellőzőnyílásokat,
mivel az rövidzárlatot és a hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor) károso-
dását okozhatja.

Ne szállítson nagy mennyiségű vizet (pl. vízhűtő tartályokat) a gépjármű-
ben. Víz hatására a hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor) károsodhat.
Vizsgáltassa meg a gépjárművet bármely hivatalos Toyota márkakereske-
désben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel
rendelkező szakembernél.

A szellőző beszívó nyílásában szűrő található. Ha a szűrő a szellőző be-
szívó nyílásának megtisztítása után is észlelhetően szennyezett maradt,
javasoljuk, hogy tisztíttassa vagy cseréltesse ki a szűrőt. A szűrő tisztítása
vagy cseréje ügyében forduljon hivatalos Toyota márkakereskedéshez,
szervizhez vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező
szakemberhez.
Ha a „Maintenance Required for Hybrid Battery Cooling Parts at Your Dea-
ler” (Végeztesse el a hibrid akkumulátor hűtőrendszerének karbantartását
márkakereskedőjénél) üzenet jelenik meg a többfunkciós információs kijel-
zőn, a szűrő eltömődhetett. A szűrőt tisztíttassa vagy cseréltesse ki hivata-
los Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesí-
téssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.
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Indításgátló rendszer

A motorindító gomb kikapcsolá-
sát követően a visszajelző lámpa
villogása jelzi, hogy a rendszer
működik.

A motorindító gomb ACCESSORY
vagy ON módba kapcsolását köve-
tően a visszajelző lámpa villogásá-
nak megszűnése jelzi, hogy a rend-
szer kikapcsolása megtörtént.

A rendszer karbantartása
A gépjármű karbantartást nem igénylő indításgátló rendszerrel felszerelt.

A rendszer hibás működését kiváltó tényezők
Ha a kulcs feje fémtárggyal érintkezik

Ha a kulcs egy másik gépjármű biztonsági rendszeréhez regisztrált kulcs
közelébe kerül vagy hozzáér ahhoz (beépített transzponderchippel ellátott
kulcshoz)

A gépjármű kulcsa beépített válaszjeladó chippel ellátott, amely
megakadályozza a hibrid rendszer indítását, ha a kulcsot előző-
leg nem regisztrálták a gépjármű fedélzeti számítógépén. 

Soha ne hagyja a kulcsokat a gépjárműben, ha kiszáll.

Ez a rendszer a gépjárműlopás megelőzésére szolgál, de nem garan-
tál tökéletes védelmet minden gépjárműlopási kísérlettel szemben.
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Az indításgátló rendszer tanúsítványa 
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FIGYELEM

A rendszer helyes működését biztosítandó
Ne módosítsa és ne szerelje ki a rendszert. Ha módosítja vagy kiszereli, a
rendszer megfelelő működése nem garantálható.
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Kettős ajtózárrendszer

Az ilyen rendszerrel felszerelt gép-
járművek mindkét első ajtajának
ablakát címkékkel látják el.

Kapcsolja ki a motorindító gombot, szálljon ki a gépjárműből minden
utas, és győződjön meg arról, hogy az összes ajtó be van-e csukva.

A nyitási funkció használatával:
Érintse meg a szenzorfelületet a vezető oldali ajtónyitó fogantyúnál
vagy az első utas oldali fogantyúnál (ha szenzorral felszerelt) kétszer
5 másodpercen belül.
A távirányító használatával:
5 másodpercen belül kétszer nyomja meg a  gombot.

A nyitási funkció használatával: Fogja meg az ajtónyitó foggantyút a
vezető oldalon vagy az első utas oldalon (ha szenzorral felszerelt).
A távirányító használatával: Nyomja meg a  gombot.

: Felszereltségtől függően

A gépjárműbe való illetéktelen behatolást úgy akadályozhatja
meg, hogy a gépjárművön belülről és kívülről működtethető ajtó-
zárnyitó funkciót kikapcsolja.

Kettős ajtózárrendszer aktiválása

Kettős ajtózárrendszer kikapcsolása

VIGYÁZAT!

A kettős ajtózárrendszerre vonatkozó biztonsági szabályok
Amennyiben utasok tartózkodnak a gépjárműben, soha ne aktiválja a kettős
ajtózárrendszert, mivel az ajtókat ebben az esetben belülről nem lehet ki-
nyitni.
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Riasztás

A riasztó behatolás észlelésekor figyelmeztető fény és hang kibocsá-
tásával jelez.

A riasztó, amennyiben élesített állapotban van, a következő helyze-
tekben szólal meg:
 Ha valamelyik lezárt ajtót vagy a csomagtérajtót nem a nyitási funk-

ció vagy a távirányító használatával nyitják ki. (Az ajtózárak auto-
matikusan ismét reteszelődnek.)

 A motorháztető nyitva van.

 A behatolásérzékelő – amennyiben a gépjármű felszereltségének
része – valamilyen mozgást érzékel a belső térben. (Valaki behatol
a gépjárműbe.)

Csukja be az ajtókat és a motor-
háztetőt, és zárjon be minden ajtót
a nyitási funkcióval vagy a távirá-
nyítóval. A rendszer 30 másodperc
múlva automatikusan élesedik.

A visszajelző lámpa a rendszer
élesedésekor villogásra vált.

A riasztó kikapcsolásához vagy a riasztás leállításához tegye a követ-
kezők valamelyikét.
 Nyissa ki az ajtókat a nyitási funkció vagy a távirányító használatával.

 Indítsa be a hibrid rendszert. (A riasztó néhány másodpercen belül
kikapcsolásra kerül vagy a riasztás leáll.)

: Felszereltségtől függően

A riasztórendszer

A riasztórendszer élesítése

A riasztó kikapcsolása vagy leállítása
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A rendszer karbantartása
A gépjármű karbantartást nem igénylő riasztórendszerrel felszerelt.

A gépjármű bezárása előtt ellenőrizendő tényezők
A téves riasztás és a gépjárműlopás elkerülése érdekében győződjön meg a
következőkről.

Senki nincs a gépjárműben.

A riasztó élesítése előtt becsukta az ablakokat és a napfénytetőt (felszerelt-
ségtől függően).

Nem hagyott értékeket vagy személyes tárgyakat a gépjárműben.

A riasztó megszólalása
A riasztó a következő esetekben szólal meg:
(A riasztás leállításával megszűnik a riasztórendszer élesítése.)

Az ajtókat a mechanikus kulccsal nyitja ki.

Egy személy a gépjárművön belül kinyit
egy ajtót, vagy a motorháztetőt, vagy
egy belső zárgomb használatával kinyit-
ja a gépjármű zárait.

Újratölti vagy kicseréli a 12 V-os akku-
mulátort, miközben a gépjármű le van
zárva. (643. o.)
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Riasztórendszer által működtetett ajtózár
Az alábbi esetekben – helyzettől függően – az ajtó automatikusan lezáródhat,
hogy megelőzze a gépjármű nem megfelelő kinyitását:

Ha a gépjárműben maradt személy kinyitja az ajtót és a riasztás megszólal.

Élesített riasztó mellett a gépjárműben maradt személy kinyitja az ajtót.

A 12 V-os akkumulátor töltése vagy cseréje során

FIGYELEM

A rendszer helyes működését biztosítandó
Ne módosítsa és ne szerelje ki a rendszert. Ha módosítja vagy kiszereli, a
rendszer megfelelő működése nem garantálható.
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A behatolásérzékelő észleli a mozgást vagy a behatolókat a gépjár-
műben.

Ez a rendszer a gépjárműtolvajok elriasztására és akadályozására
szolgál, de nem garantál tökéletes védelmet minden típusú behato-
lással szemben.

 A behatolásérzékelő aktiválása

A riasztó élesítésekor a behatolásérzékelő automatikusan aktiváló-
dik. (94. o.)

 A behatolásérzékelő kikapcsolása

Ha házi kedvenceket vagy más mozgó dolgokat hagy a gépjármű-
ben, a riasztó élesítése előtt ne feledje kikapcsolni a behatolásér-
zékelőt, mivel a gépjárművön belül észlelt mozgásokra reagálni
fog.

Kapcsolja ki a motorindító gombot.

Üzenet jelenik meg többfunkciós információs kijelzőn kb. 4 másodpercig,
mely arra kérdez rá, hogy kívánja-e kikapcsolni a behatolásérzékelőt.

Nyomja meg a kormánykeré-
ken található műszercsoport

vezérlőkapcsolók  vagy

 gombját, válassza ki a

„Yes” (Igen) opciót, majd

nyomja meg a  gombot.

Ha kb. 5 másodpercig nem mű-
ködteti a kapcsolókat, az üze-
net automatikusan eltűnik és a
behatolásérzékelő nem kapcsol
ki.

A behatolásérzékelő a motorindító gomb ON módba kapcsolásakor
mindig újraaktiválódik.

Behatolásérzékelő (felszereltségtől függően)

1

2



98 1-4. Riasztórendszer

Ha a behatolásérzékelő kikapcsolására vonatkozó üzenet nem jelenik
meg
Ha egyéb üzenetek is megjelentek lehetséges, hogy az üzenet nem jelenik
meg. Ebben az esetben kapcsolja a motorindító gombot ON módba, kövesse
a kijelzőn megjelenő utasításokat és ismét kapcsolja ki a motorindító gombot.

A behatolásérzékelő kikapcsolása és automatikus újraaktiválása
A riasztó akkor is élesedik, ha a behatolásérzékelőt kikapcsolja.

A kikapcsolt behatolásérzékelő a motorindító gomb megnyomásával vagy az
ajtók nyitási funkcióval vagy távirányítóval történő nyitásával újraaktiválódik.

A behatolásérzékelő a riasztórendszer kikapcsolásakor automatikusan újra-
aktiválódik.

A behatolásérzékelő észlelő működésének jellemzői
Az érzékelő a következő esetekben hozhatja működésbe a riasztót:

• Emberek mozgását a gépjárművön kívül

Emberek vagy háziállatok vannak a gép-
járműben.

Valamelyik ablak vagy a napfénytető
(felszereltségtől függően) nyitva van.

Ebben az esetben az érzékelő a követ-
kezőket észlelheti:

• A szelet vagy pl. levelek vagy rovarok
mozgását a gépjármű belsejében

• Eszközök, pl. más gépjárművek be-
hatolásérzékelői által kibocsátott ult-
rahanghullámokat

 Ingatag tárgyak vannak a gépjárműben,
például lengő tartozékok vagy ruhadara-
bok az akasztókon.
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A gépjárművet ütések érik, például jégeső, villámcsapás és egyéb ismételt
lökések vagy rezgések.

A gépjármű különösen erős zajnak vagy
rezgésnek kitett helyen, például parkoló-
házban áll.

Havat vagy jeget távolít el a gépjármű-
ről, amelyet ezáltal ismételt ütések, rez-
gések érnek.

FIGYELEM

A behatolásérzékelő megfelelő működésének biztosítása érdekében

Az eredeti Toyota alkatrészektől eltérő tartozékok beszerelése vagy a ve-
zetőülés és az első utasülés között hagyott tárgyak csökkenthetik az érzé-
kelés teljesítményét.

Az érzékelőket megfelelő működésük
biztosítása érdekében ne érintse meg,
és ne takarja le.

Ne permetezzen légfrissítőt vagy egyéb
termékeket közvetlenül az érzékelő nyí-
lásaiba.
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Kombinált műszerfal

A kijelző által használt mértékegységek a célrégió függvényében eltérőek le-
hetnek.

Főképernyő (118. o.)
A főképernyő olyan alapvető vezetési információkat szolgáltat, mint amilyen a
gépjárműsebesség és a fennmaradó üzemanyagmennyiség.

Többfunkciós információs kijelző (127. o.)
A többfunkciós információs kijelző olyan információkat jelenít meg, melyek a
gépjármű kényelmes kezelését szolgálják, mint például a hibrid rendszer mű-
ködési állapotát vagy az üzemanyag-fogyasztás előzményeit. A beállítási kép-
ernyőre váltva, a vezetés-támogató rendszerek működési tartalmai és a kombi-
nált műszerfal kijelzőinek beállításai is megváltoztathatók.

Figyelmeztető lámpák és visszajelző lámpák (111. o.)
A figyelmeztető lámpák és a visszajelzők világítása, illetve villogása a gépjár-
mű meghibásodására vagy a gépjármű rendszereinek működési állapotára
utalnak.

Óra (108. o.)

A nagy műszerfal két folyadékkristályos kijelzőjén olyan infor-
mációk jelennek meg, mint a gépjármű állapota, a vezetési hely-
zet és az üzemanyag-fogyasztás.

A kombinált műszerfal kiosztása

1

2

3

4
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A kormánykerékbe épített műszervezérlő kapcsolókkal válthat a kép-
ernyők között és a képernyőkön megjelenített funkciók beállításait is
módosíthatja.

A gomb minden egyes megnyo-
másával, a kilométeróra vált a
kilométer-számláló, a napi kilo-
méter-számláló stb.; ezzel egy-
időben az üzemanyag-fogyasz-
tási információk az egyes
kijelzett távolságoknak megfe-
lelően szintén változnak.
(122. o.)

A , ,  vagy a 
gombok megnyomásával olyan
műveleteket végezhet el, mint a
képernyő görgetése*, a kijelzett
tartalmak közötti átváltás,* vagy
a kurzor mozgatása.

Ezzel a gombbal kiválaszthatja az aktuális tételt, vagy válthat a be-
és kikapcsolt állapot között.

Ha megnyomja, a kijelző visszaáll az előző képernyőre.

*: Az olyan képernyőkön, melyek görgethetők, vagy a kijelző átkapcsolható,

jelek mutatják a kezelés mikéntjét (például  és ).

A kombinált műszerfal kezelése

1

2

3

4
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 Balkormányos gépjárművek

A kapcsolók megnyomásakor a műszercsoport megvilágítása az
alábbiak szerint változik.

A műszercsoport választható fényereje függ a környezet fényerejétől és
attól, hogy a helyzetjelző lámpák világítanak-e. (109. o.)

Sötétebb

Világosabb

A kapcsolók megnyomásakor a be-
állítási szint ellenőrző képernyője
(előugró kijelzés*) jelenik meg a
főképernyőn.

*: A művelet befejezése után nem sokkal az előugró kijelző eltűnik. Továbbá,
az előugró kijelző a „Meter Customize” (Műszer testre szabása) képernyőn
be- és kikapcsolható. (155. o.)

 Jobbkormányos gépjárművek

A műszercsoport fényerejének beállításához végezze el a művelete-

ket a többfunkciós információs kijelző  képernyőjén. (152. o.)

A műszercsoport választható fényereje függ a környezet fényerejétől és
attól, hogy a helyzetjelző lámpák világítanak-e. (109. o.)

Nyomja meg a mérőműszerek irányító-kapcsolójának  vagy 

gombját a  képernyőn, majd kattintson a  gombra.

Nyomja meg a  gombot a kurzor megjelenítéséhez.

A műszercsoport világítás-szabályzása

1

2

1

2
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A műszercsoport fényerejének beállításához nyomja meg a mérő-

műszerek irányító-kapcsolójának  vagy  gombját.

Sötétebb

Világosabb

A beállítás befejezése után nyomja

meg a  gombot az előző képer-
nyőhöz való visszalépéshez.

Egyes információk a motorindító gomb működtetésének, a gépjármű
állapotának stb. megfelelően automatikusan megjelennek.

 A hibrid rendszer indításakor

A hibrid rendszer elindulásakor
egy nyitó-animáció jelenik meg
a két kijelzőn.

Az animáció után a képernyők
normál képernyőmódra váltanak.

A nyitó-animáció a következő
esetek bármelyikében leáll.

• Ha a sebességváltót P-től eltérő helyzetbe kapcsolja
• Ha bekapcsolja az egyszerű intelligens parkolássegítő rendszert (fel-

szereltségtől függően)

3

1

2

Automatikusan megjelenő információk
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 Tankolás után (felszereltségtől függően)

Ha tankolás után a motorindító
gombot ON módba kapcsolja, a
benzinár beállítási képernyője*
megjelenik a többfunkciós infor-
mációs kijelzőn.

Tankolás után mindig állítsa be
az üzemanyagárat, hogy az
„Eco savings” (Eco megtakarítá-
sok) (141. o.) funkció megfele-
lően működhessen.

At „Eco Savings” funkcióhoz kapcsolódó beállítások a „Meter Customi-
ze” (műszerek testre szabása) beállításokban módosíthatók. (155. o.)

*: Ha az utántöltött üzemanyag mennyisége túl kicsi, lehetséges, hogy ez
a képernyő nem jelenik meg. (126. o.)

 A vezetéssegítő rendszerek működésekor

Az olyan vezetéssegítő rendszerek működésekor, mint a dinamikus
radarvezérlésű tempomat* (336, 351. o.) és az LDA rendszer*
(320. o.), a helyzettől függően, az egyes rendszerekhez tartozó
információk automatikusan megjelennek a többfunkciós informáci-
ós kijelzőn.

A megjelenített információval és a kijelzés tartalmával kapcsolatban te-
kintse meg az egyes rendszerek magyarázó fejezeteit.

*: Felszereltségtől függően

 Fontos, gépjárművel kapcsolatos információk esetén

Ha tévesen választja meg a sebességfokozatot, vagy probléma
adódik az egyik gépjármű rendszerben, egy figyelmeztető üzenet
(vagy kép) jelenik meg a többfunkciós információs kijelzőn.

Ha figyelmeztető üzenet látható a kijelzőn, kövesse a kijelzőn megjele-
nő utasításokat. (596. o.)
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 Ha a motorindító gombot kikapcsolja (behatolásérzékelővel
felszerelt gépjárművek)

A behatolásérzékelő be-/kikap-
csolás képernyője megjelenik a
többfunkciós információs kijel-
zőn. (97. o.)

 A hibrid rendszer leállításakor

A hibrid rendszer bekapcsolásától kezdve egészen annak kikap-
csolásáig, a vezetési idő, a megtett távolság, az átlagos üzem-
anyag-fogyasztás és az Eco pontszám (134, 149. o.) eredményei
megjelennek a többfunkciós információs kijelzőn, megközelítőleg
félpercenként.

Vezetési idő a hibridrendszer
beindítása óta

Megtett távolság a hibridrend-
szer beindítása óta

Átlagos üzemanyag-fogyasz-
tás a hibrid rendszer indítá-
sa után

Eco pontszám eredmény és
tanács

Pontszám kijelző minden
egyes Eco pontszámhoz
(134, 149. o.)

1

2

3
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Az idő beállításához hajtsa végre a többfunkciós információs kijelző

 képernyőjén megjelenő műveleteket (152. o.).

 Idő beállítása

Nyomja meg a mérőműszerek irányító-kapcsolójának  vagy 

gombját a  képernyőn, majd kattintson a  gombra.

Nyomja meg a  gombot a kurzor megjelenítéséhez.

A kurzor helyzetének beállítá-

sához nyomja meg a  vagy

a  gombot a mérőműsze-
rek irányítókapcsolóin, majd

nyomja meg a  vagy a 
gombot a beállítások megvál-
toztatásához.

Ha a 12 órás kijelzést választja, a „12H” jelzés jelenik meg, és ha a 24 órás
kijelzést választja, a „24H” jelzés jelenik meg.
A percek beállításakor a számláló automatikusan 00 másodpercről indul.
A beállítás módosítása után nyomja meg a  gombot az előző képernyő-
höz való visszalépéshez.

 A percszámláló nullázása

Nyomja meg a mérőműszerek

irányító-kapcsolójának 

vagy  gombját a  kép-

ernyőn, majd kattintson a

 gombra.

Nyomja meg a  gombot.

A percszámláló „00”.* jelzésre vált

*: pl. 1:00-tól 1:29-ig  1:00
1:30-tól 1:59-ig  2:00

Óra beállítása

1

2
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A műszerek és a kijelzők akkor vannak megvilágítva, ha
A motorindító gomb ON módban van.

A műszercsoport fényerejének beállítása (104. o.)
A választható fényerő függ a környezet fényerejétől és attól, hogy a helyzet-

jelző lámpák világítanak-e, ahogy ezt az alábbi ábra is mutatja.

*: A fényerősség 22 szintje megjelenik a beállítások képernyőn. Azonban a
fényerő beállítása a legnagyobb értékre áll, ha az 1. fokozattól (legsöté-
tebb) eltérő beállítást ad meg. Ha sötét helyen, a hátsó helyzetjelző lám-
pák bekapcsolt állapotban az 1. vagy a 22. fokozattól eltérő fényerőt állít
be, a műszercsoport fényereje a megadott értékre áll be.

Ha a hátsó helyzetjelző lámpák sötét környezetben világítanak, a műszer-
csoport fényei elhalványodnak. Azonban, ha a minimum vagy a maximum
értékre állítja a műszercsoport fényerejét (1. vagy 22. fokozatú műszercso-
port fényerő), még ha a hátsó helyzetjelző lámpák világítanak is, a műszer-
csoport fényereje nem halványul el.

A 12 V-os akkumulátor érintkezőinek lekötése és újracsatlakoztatása
esetén
A naptár, az óra stb. beállításai visszaállnak alapbeállításra.

Naptár beállítások

Amíg be nem állítja a naptárbeállításokat, az ellenőrző képernyő minden al-
kalommal megjelenik, amikor ON módba állítja a motorindító gombot.

Miután beállította a naptár információkat, azokat a „Meter Customize” (mé-
rőműszer személyre szabása) képernyő beállításaiban módosíthatja.
(155. o.)

A helyzetjelző világítás ki 
van kapcsolva

A helyzetjelző világítás be 
van kapcsolva

Fényes területen
2 szint*

2 szint*
Sötét területen 22 szint

Ha a 12 V-os akkumulátor cseréjéből
vagy lemerüléséből stb. adódóan a nap-
tár-információk törlődnek, a motorindító
gomb ON módba történő kapcsolásakor a
naptárbeállítások ellenőrző képernyője
automatikusan megjelenik a többfunkciós
információs kijelzőn.

Ha a dátumadatok nincsenek beállítva,
az üzemanyag-fogyasztás adatait nem
lehet megfelelően eltárolni. Ha a naptár-
beállítások ellenőrző képernyője megje-
lenik, mindig állítsa be azt a helyes ada-
tokkal. (152. o.)
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Folyadékkristályos kijelző
A kijelzőn kis sötét vagy világos foltok jelenhetnek meg. A jelenség jellemző a
folyadékkristályos kijelzőkre, és nem okoz problémát a kijelző használatában.

Előugró kijelző
Néhány funkció, mint például a vezetési üzemmód kapcsoló és a légkondicio-
náló rendszer, működéshez kötöttek, és előugró képernyőket jelenítenek
meg a többfunkciós információs kijelzőn. Ha ezen funkciók előugró képernyői
nem kívánatosak, azok a „Meter Customize” (mérőműszer személyre szabá-
sa) képernyő beállításaiban kikapcsolhatók. (155. o.)

VIGYÁZAT!

Balesetek megelőzése

Elővigyázatos kezelés vezetés közben
A biztonság érdekében, amennyire csak lehet, kerülje el a mérőműszer ve-
zérlő gombok működtetését vezetés közben, és ne nézze folyamatosan a
többfunkciós információs kijelzőt vezetés közben. Álljon meg a gépjármű-
vel, és használja a mérőműszer vezérlőgombokat. Ellenkező esetben hi-
bázhat a kormányzásban, ami váratlan balesethez vezethet.

FIGYELEM

Az információs kijelző működése alacsony hőmérsékleten
A folyadékkristályos kijelző használata előtt várja meg, hogy felmelegedjen
az utastér. Rendkívüli hidegben előfordulhat, hogy a kijelző lassan működik,
és a kijelzőváltás lassabb a szokásosnál.

Ne helyezzen semmit a műszercsoport
elé, és ne tapasszon rá matricát. Ezzel
leárnyékolhatja vagy eltakarhatja a kijel-
zőt, vagy a kijelzőn visszatükröződő
tárgy megzavarhatja, ezáltal balesetet
idézve elő.
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Figyelmeztető lámpák és visszajelző 
lámpák

A figyelmeztető és visszajelző lámpák a gépjármű különböző
rendszereinek állapotáról tájékoztatják a vezetőt.

Magyarázatként a következő ábra az összes visszajelző és fi-
gyelmeztető lámpát felvonultatja.
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A figyelmeztető lámpák a gépjármű különböző rendszereinek meghi-
básodásáról tájékoztatják a vezetőt.

Figyelmeztető lámpák

Figyelmeztető lámpák Oldalak

*1 Fékrendszer figyelmeztető lámpa (piros) 587. o.

*1 Fékrendszer figyelmeztető lámpa (sárga) 587. o.

*1 Töltésrendszer figyelmeztető lámpa 587. o.

*1 Alacsony motorolajnyomásra figyelmeztető lámpa 588. o.

*1 Hibajelző (MIL) lámpa 588. o.

*1 SRS figyelmeztető lámpa 588. o.

*1 ABS figyelmeztető lámpa 588. o.

*1 Elektromos szervokormányrendszer figyelmeztető 
lámpa (piros/sárga)

588. o.

*1, 2 PCS figyelmeztető lámpa (felszereltségtől függően) 589. o.

*1 Csúszásjelző lámpa 589. o.

*1 Magas motorhűtőfolyadék-hőmérsékletre figyelmez-
tető lámpa

590. o.

*1, 2 ICS OFF visszajelző lámpa (felszereltségtől füg-
gően)

590. o.

Nyitott ajtóra figyelmeztető lámpa 590. o.

Alacsony üzemanyagszintre figyelmeztető lámpa 590. o.
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*1: Ha a motorindító gombot ON módba kapcsolja, a figyelmeztető lámpák ki-
gyulladnak, jelezve, hogy rendszerellenőrzés zajlik. A lámpák néhány má-
sodperc múlva vagy a hibrid rendszer beindulásakor kialszanak. Ha egy
lámpa nem kezd el világítani, vagy nem alszik ki, akkor előfordulhat, hogy
hiba van a rendszerben. Ellenőriztesse a gépjárművet hivatalos Toyota
márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és
felszereléssel rendelkező szakembernél.

*2: A lámpa villogása működési hibát jelez.

A visszajelző lámpák a gépjármű különböző rendszereinek üzemálla-
potáról tájékoztatják a vezetőt.

Vezető és első utas biztonsági övének becsatolá-
sára emlékeztető lámpa

591. o.

Hátsó utasok biztonsági övének becsatolására 
emlékeztető lámpa

591. o.

*1 Fő figyelmeztető lámpa 591. o.

*1 Gumiabroncsnyomásra figyelmeztető lámpa (felsze-
reltségtől függően)

591. o.

Visszajelző lámpák

Figyelmeztető lámpák Oldalak

Visszajelző lámpák Oldalak

Irányjelző ellenőrző lámpa 274. o.

Helyzetjelző világítás visszajelző lámpa 276. o.

Rögzítőfék ellenőrző lámpa 275. o.

Távolsági fényszóró visszajelző lámpa 277. o.

Ködfényszóró visszajelző lámpa 285. o.

Hátsó ködlámpa visszajelző lámpa 285. o.
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Biztonsági visszajelző lámpa 88, 94. o.

„READY” visszajelző 259. o.

Sebességváltó-helyzet visszajelzők 268. o.

*1, 2 Csúszásjelző lámpa 452. o.

*1, 3 VSC OFF visszajelző lámpa 453. o.

Tempomat visszajelző lámpa
346, 360, 

365. o.

Radarvezérlésű tempomat kijelzője (felszereltségtől 
függően)

336, 
351. o.

Tempomatsebesség beállítva „SET” visszajelző
336, 351, 

365. o.

*1, 3 PCS figyelmeztető lámpa (felszereltségtől függően) 310. o.

LDA visszajelző (felszereltségtől függően) 324. o.

Kormányvezérlés visszajelzése (felszereltségtől 
függően)

325. o.

*1 Automata távolsági fényszóró visszajelző (felsze-
reltségtől függően)

281. o.

„BSM” visszajelző (felszereltségtől függően) 375. o.

Toyota parkolássegítő érzékelőrendszer visszajelző 
(felszereltségtől függően)

390. o.

*1, 3 ICS OFF visszajelző lámpa (felszereltségtől füg-
gően)

404. o.

Visszajelző lámpák Oldalak
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*1: Ha a motorindító gombot ON módba kapcsolja, a figyelmeztető lámpák ki-
gyulladnak, jelezve, hogy rendszerellenőrzés zajlik. A lámpák néhány má-
sodperc múlva vagy a hibrid rendszer beindulásakor kialszanak. Ha egy
lámpa nem kezd el világítani, vagy nem alszik ki, akkor előfordulhat, hogy
hiba van a rendszerben. Ellenőriztesse a gépjárművet hivatalos Toyota
márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és
felszereléssel rendelkező szakembernél.

*2: A lámpa villogása a rendszer működését jelzi.

*3: A lámpa a rendszer kikapcsolásakor világítani kezd.

 Főképernyő

*: A megjelenített visszajelző az aktuális vezetési módnak megfelelően változik.

*1 S-IPA visszajelző (felszereltségtől függően) 420. o.

*1 „PASSENGER AIR BAG” (első utasoldali légzsák) 
visszajelző lámpa

51. o.

Kijelzőn megjelenített visszajelzők és szimbólumok

Visszajelző lámpák Oldalak

Visszajelző lámpák Oldalak

EV üzemmód 265. o.

* „ECO MODE” (üzemanyag-takarékos üzemmód) 
visszajelző

370. o.

* „PWR MODE” (gyorsító üzemmód) visszajelző 370. o.

EV visszajelző lámpa 133. o.

Sebességhatároló visszajelző lámpa (felszereltség-
től függően)

372. o.
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 Többfunkciós információs kijelző (szimbólum kijelző*)

*: Ezek a szimbólumok üzenettel jelennek meg. Az itt felsorolt szimbólum jel-
zések csak példaértékűek, a többfunkciós információs kijelző tartalmaitól
függően a jelzések eltérőek lehetnek.

BSM (holttérfigyelő rendszer) külső visszapillantó tükrökbe épített
visszajelzői (felszereltségtől függően) (375. o.)

• Ha a BSM funkció aktiválva van a többfunkciós kijelző  képernyőjén, a motor-

indító gomb ON módban van.

Ha a rendszer megfelelően működik, a BSM külső visszapillantó tükrökbe
épített visszajelző lámpái néhány másodperc múlva kialszanak.

Ha a BSM külső visszapillantó tükrökbe épített visszajelző lámpái nem vilá-
gítanak, vagy nem alszanak ki, az a rendszer hibás működésére utalhat.
Ebben az esetben ellenőriztesse a gépjárművet hivatalos Toyota márkake-
reskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszerelés-
sel rendelkező szakembernél.

Szimbólum kijelző Oldalak

Intelligens nyitási és indítórendszer 259. o.

Fék felülbírálási rendszer/Vezetés-indítás szabály-
zás/Intelligens távolság mérő szonár (felszereltség-
től függően)

591. o.

LDA (Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer kor-
mányszabályzással) (felszereltségtől függően)

592. o.

320. o.

A visszajelzők a külső visszapillantó tük-
rökön is megjelennek.

A működés visszaigazolására a BSM kül-
ső visszapillantó tükrökbe épített vissza-
jelző lámpái a következő helyzetekben vi-
lágítanak:

• Ha a motorindító gomb ON módban van, a 
BSM funkció aktiválódik a többfunkciós kijel-

ző  képernyőjén.
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VIGYÁZAT!

Ha valamelyik biztonsági rendszer figyelmeztető lámpája nem gyullad ki
Ha valamelyik biztonsági rendszer, például az ABS és az SRS figyelmeztető
lámpa nem kezd el világítani a hibrid rendszer indításakor, akkor előfordulhat,
hogy az adott rendszer baleset esetén nem áll rendelkezésre, ami halálhoz
vagy súlyos sérüléshez vezethet. Ilyen esetben azonnal ellenőriztesse a gép-
járművet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, meg-
felelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

FIGYELEM

A motor és a motoralkatrészek károsodásának megelőzése érdekében
A motor túlmelegedhet, ha a magas hűtőfolyadék-hőmérsékletre figyelmez-
tető lámpa világítani vagy villogni kezd. Ebben az esetben azonnal álljon
meg a gépjárművel egy biztonságos helyen, és ellenőrizze a motort, miután
az teljesen lehűlt. (649. o.)
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Főképernyő

A kijelző által használt mértékegységek a célrégió függvényében eltérőek
lehetnek.

A főképernyő olyan alapvető információkat szolgáltat, mint ami-
lyen a gépjárműsebesség és a fennmaradó üzemanyagmennyi-
ség. A megjelenített információk a felhasználó igényeinek meg-
felelően átkapcsolhatók.

Megjelenített tartalmak (RSA [ útjelzés asszisztens] és sebesség-
határoló nélküli gépjárművek)

Egyszerű képernyő* Osztott képernyő*

*: A képernyő-kijelző megváltoztatásával kapcsolatos részletekért te-
kintse meg a 124. o. tartalmát.
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Sebességmérő

A gépjármű sebességét mutatja

Üzemanyagszint-kijelző

Az üzemanyagtartályban lévő üzemanyag mennyiségét mutatja

Külső hőmérséklet

A -40 °C (-40 °F) és 50 °C (122 °F) közötti tartományba eső külsőhőmér-
séklet-értékeket mutatja

A hőmérséklet-kijelző kb. 10 másodpercig villog, ha a külső hőmérséklet
megközelítőleg 3 C (37 F) vagy az alatti, majd a villogás abbamarad.

Kilométeróra kijelző (kilométer-számláló/napi kilométer-számláló/
hatótáv)

A kilométeróra és az aktuális üzemanyagmennyiség alapján becsült veze-
tési hatótávolság jeleníthető meg. (122. o.)

Átlagos üzemanyag-fogyasztás kijelzése

A kilométerórához kötött átlagos üzemanyag-fogyasztás jeleníthető meg.
(122. o.)

Alképernyő

Ha a főkijelző megjelenítését osztott képernyős módba állította, az olyan
információk, mint például a hibrid rendszer visszajelzője és a pillanatnyi
üzemanyag-fogyasztás megjeleníthetők. (124. o.)

1

2

3

4

5

6
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A kijelző által használt mértékegységek a célrégió függvényében eltérőek
lehetnek.

Megjelenített tartalmak (RSA-val [útjelzés asszisztens] és/vagy
sebességhatárolóval felszerelt gépjárművek)
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Sebességmérő

A gépjármű sebességét mutatja

Üzemanyagszint-kijelző

Az üzemanyagtartályban lévő üzemanyag mennyiségét mutatja

Külső hőmérséklet

A -40 °C (-40 °F) és 50 °C (122 °F) közötti tartományba eső külsőhőmér-
séklet-értékeket mutatja

A hőmérséklet-kijelző villog, ha külső hőmérséklet kb. 3 °C (37 °F) vagy az
alá csökken, illetve visszatér normál visszajelzésre, ha a hőmérséklet
5 °C-ra (41 °F) vagy a fölé emelkedik.

Kilométeróra kijelző (kilométer-számláló/napi kilométer-számláló/
hatótáv)

A kilométeróra és az aktuális üzemanyagmennyiség alapján becsült veze-
tési hatótávolság jeleníthető meg. (122. o.)

Átlagos üzemanyag-fogyasztás kijelzése

A kilométerórához kötött átlagos üzemanyag-fogyasztás jeleníthető meg.
(122. o.)

Alképernyő (ha az RSA és a sebességhatároló ki van kapcsolva)

Az olyan információk, mint a hibrid rendszer visszajelzője és a pillanatnyi
üzemanyag-fogyasztás adatai, megjeleníthetők. (124. o.)

Alképernyő (ha az RSA és/vagy a sebességhatároló be van kap-
csolva)

Az RSA-hoz* és a sebességhatárolóhoz kapcsolódó információkat jeleníti
meg. (331, 372. o.)

*: Ha az RSA információ megjelenik a többfunkciós információs kijelző 

képernyőjén (151. o.), az RSA információk nem jelennek meg az alkép-
ernyőn.

1

2

3
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A  gomb minden egyes megnyomásával, a kilométeróra és az
üzemanyag-fogyasztás kijelzője a következő sorrendben változik (1–6).

Kilométeróra kijelző

Átlagos üzemanyag-fogyasztás
kijelzése

Miután a tételek 1–6-ig megjelen-
tek, a kijelző visszaáll az 1. tételre.

Használja a kijelzett átlagos üzem-
anyag-fogyasztást referenciaérték-
ként.

A kilométeróra és az átlagos üzemanyag-fogyasztás kijelzőjének
átkapcsolása

1

2
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*1: Ha megnyomja és nyomva tartja a  gombot, miközben ez a tétel megje-
lenik, az adott információ nullázódik.

*2: A tétel a hibrid rendszer minden beindításával nullázódik.

 Kilométeróra kijelző
 Átlagos üzemanyag-fogyasztás 

kijelzése

1
ODO (Kilométer-számláló)

Összes megtett kilométer

Átlagos üzemanyag-fogyasztás a 
legutóbbi nullázás után

Átlagos üzemanyag-fogyasztás a 
legutóbbi nullázás után*1

2

TRIP A („A” napi kilométer-szám-
láló)

A legutóbbi nullázás óta megtett 
távolság*1

TRIP A átlagos üzemanyag-fogyasz-
tás

Átlagos üzemanyag-fogyasztás a 
TRIP A legutóbbi nullázása óta*1

3

TRIP B („B” napi kilométer-szám-
láló)

A legutóbbi nullázás óta megtett 
távolság*1

TRIP B átlagos üzemanyag-fogyasz-
tás

Átlagos üzemanyag-fogyasztás a 
TRIP B legutóbbi nullázása óta*1

4

 (A hibrid rendszer beindítása 
óta megtett távolság)

A hibrid rendszer beindítása óta 
megtett távolság*2

Átlagos üzemanyag-fogyasztás a 
hibrid rendszer indítása után

Átlagos üzemanyag-fogyasztás a 
hibrid rendszer beindítása óta*2

5

 (Hatótávolság)
A pillanatnyi üzemanyagszint alap-
ján számított távolság, amit gépjár-
művével még megtehet.

Üres képernyő

6 Üres képernyő Üres képernyő

1
2
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A főképernyő egyszerű képernyős és osztott képernyős módba állít-
ható.

Osztott képernyős módban az egyszerű képernyőn megjeleníthető tartal-
mak mellett különféle információkat jeleníthet meg az alképernyőn is.

Kattintson a „Meter Customize” (mérőműszer személyre szabása)

beállítás ( ) képernyőre a többfunkciós információs kijelző

 képernyőjén, majd nyomja meg a  gombot. (152. o.)

A „Simple/Split Screen” (egyszerű/osztott képernyő) kiválasztásá-
hoz nyomja meg a  vagy a  gombot a mérőműszerek irányí-
tókapcsolóján.

Nyomja meg a  gombot a beállítás képernyőjének megjeleníté-
séhez.

A megjelenítési mód kiválasztá-

sához nyomja meg a  vagy

a  gombot a mérőműszerek

irányítókapcsolóján.

Nyomja meg a  gombot.

A főképernyőn megjelenő tartalmak átkapcsolnak a kiválasztott megjelení-
tési módra.

Nyomja meg a  gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.

 RSA (útjelzés asszisztens) és sebességhatároló nélküli gépjárművek

Ha a főképernyő beállítása osztott kijelző, az alképernyőn megjelení-
tett tartalmak kiválaszthatók. 

 RSA-val (útjelzés asszisztens) és sebességhatárolóval felszerelt
gépjárművek

Ha az RSA és/vagy a sebességhatároló ki van kapcsolva, az alképer-
nyőn megjelenítendő tartalmak kiválaszthatók. 

A kijelzőmód átkapcsolása (RSA-val [útjelzés asszisztens] és/
vagy sebességhatárolóval nem felszerelt gépjárművek)

1

2

3

4

Az alképernyőn megjelenő tartalmak átkapcsolása

5
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Nyomja meg a műszercsoport

vezérlőkapcsolók  vagy 

gombját és válassza ki az al-
képernyő opciót.

Ha kiválasztotta az alképernyő op-

ciót, a  jelzés megjelenik az

alképernyőn.

A megjelenítendő tétel kiválasztásához nyomja meg a  vagy a
 gombot a mérőműszerek irányítókapcsolóján.

A következő három tétel valamelyike jeleníthető meg.

1

2

A kijelzőn megjelení-
tett tételek

Részletek

Hibrid rendszer visszajelző
A kényelmes Hibrid rendszer visszajelző jelenik meg.
A Hibrid rendszer visszajelző leolvasásával kapcsolatos 
részletekért tekintse meg a 132. o. tartalmát.

Pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
A vezetés alatti pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás jelenik 
meg.

• A  jelzés az átlagos üzemanyag-fogyasztás kijelző-
jén megjelenített értéket jelöli (122. o.). Az átlagos 
üzemanyag-fogyasztás kijelzőjének átkapcsolásával a 

 jel pozíciója is megváltozik.

• Az átlagos üzemanyag-fogyasztás nullázásakor a  
jel is visszaáll a 0 értékre.

A hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor) állapota
A hibrid akkumulátor (hajtó akkumulátor) energiamonitoron 
feltüntetett állapotának megfelelő kijelzés jelenik meg. 
(131. o.)
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Külsőhőmérséklet-kijelző
A következő helyzetekben előfordulhat, hogy a kijelzőn nem a helyes külsőhő-

mérséklet-érték jelenik meg, vagy a kijelzőváltás a szokásosnál hosszabb időt
vesz igénybe.

• Álló helyzetben vagy alacsony sebességű haladásnál (20 km/h (12 mph) alatt)
• A külső hőmérséklet hirtelen változásakor (garázsba, alagútba való be-, ill. onnan 

való kihajtáskor stb.)
Ha „-” vagy „E” jelenik meg a kijelzőn lehetséges, hogy a rendszer meghibá-

sodott.

Vigye gépjárművét hivatalos Toyota márkakereskedésbe, szervizbe vagy
más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberhez.

Hatótávolság
A távolságot a gépjármű átlagos üzemanyag-fogyasztása alapján számítja

ki a rendszer. Ezért a ténylegesen megtehető távolság eltérhet a megjelení-
tett értéktől.

Ha a tartályba csak kis mennyiségű üzemanyagot tölt, előfordulhat, hogy a
kijelzőn megjelenő adat frissítése nem történik meg.
Tankoláskor kapcsolja ki a motorindító gombot. Ha tankolás idejére nem
kapcsolja ki a motorindító gombot, előfordulhat, hogy a kijelző frissítésére
nem kerül sor.

Vezetési üzemmód váltása (370. o.)

*: A vezetési üzemmód átváltásakor jelentkező animáció kikapcsolható a
„Műszer testreszabása” beállításokban. (155. o.)

Ha átváltja a vezetési üzemmódot, a ve-
zetési mód visszajelzője megváltozik és a
többfunkciós információs kijelzőn animá-
ció* jelenik meg.

A főképernyő, az energiamonitor (130.
o.) és a hibrid rendszer (132. o.) vissza-
jelzőjének háttérképe a következőképpen
változik.

Vezetési üzemmódok Háttérszín

Normál üzemmód Zöld

Gyorsító üzemmód Piros

Eco (üzemanyag-takarékos) vezetési 
üzemmód

Kék
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Többfunkciós információs kijelző

A többfunkciós információs kijelző
felső részén található ikonokhoz
tartozó információk az ikonválasztó
műszervezérlőgombok segítségé-
vel megjeleníthetők.

Az ikonok a műszervezérlő 

vagy  gombjainak megnyomá-
sával jeleníthetők meg, azonban a
gomb megnyomása után rövid idő
elteltével eltűnnek.

A gépjármű funkciókhoz kapcsolódó képernyők, a vonatkozó funkciók mű-
ködési állapotától függően automatikusan megjelenhetnek.

A gépjárművel kapcsolatos különféle információk megjeleníthe-
tők, beleértve az egyes rendszerek működési állapotát és az Eco
vezetéssel kapcsolatos adatokat is, illetve az egyes rendszerek
beállításai a vezető preferenciáinak megfelelően megváltoztat-
hatók a kijelzőn.

A kijelzőn megjelenített tételek



128 2. Műszercsoport

*1: Felszereltségtől függően

*2: Megjeleníthető figyelmeztető üzenet esetén a  borostyánsárga színre
vált.

Menü ikonok Tartalma Oldalak

Vezetési tudnivalók
Az energiamonitort, mely a hibrid rendszer műkö-
dési állapotát mutatja, illetve más információkat, 
például az üzemanyag-fogyasztást jeleníti meg.

129. o.

Audiorendszerhez kapcsolt kijelző
Az audiorendszer beállításai megváltoztathatók.

146. o.

Légkondicionáló rendszer beállítási képernyője
A légkondicionáló rendszer beállításai megváltoz-
tathatók.

147. o.

Vezetést segítő rendszerrel kapcsolatos tudni-
valók

A vezetéssegítő rendszerek, például az LDA-hoz 
(sávelhagyásra figyelmeztető rendszer kormányve-
zérléssel)*1 és az adaptív radarvezérlésű tempo-
mathoz*1 kapcsolódó információkat jeleníti meg.

151. o.

Figyelmeztető üzenet kijelző*2

A figyelmeztető üzeneteket jeleníti meg.
151. o.

Beállítások képernyő
A gépjármű funkciók, a műszerek kijelzése stb. 
módosíthatók.

152. o.
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Nyomja meg a műszercsoport vezérlőkapcsolók  vagy 
gombját és válassza ki a kívánt tétel ikonját.

A kiválasztott ikon kitűnik és a kijelző az információs képernyőre vált.

Ha a főképernyő kiválasztott megjelenítési módja osztott képernyős vagy
az RSA (útjelzés asszisztens)* és a sebesség határoló* ki van kapcsolva,
a főképernyő alképernyője is kiválasztható. (124. o.)

*: Felszereltségtől függően

A kijelző tartalmai közötti váltáshoz nyomja meg a  vagy a 

gombot a mérőműszerek irányítókapcsolóján.

Nyomja meg a  gombot azo-
kon a képernyőkön, ahol szük-
séges a tételek jóváhagyása.

Lapfülekkel rendelkező képernyő-

kön a  gomb megnyomásával
választhatja ki a fület, a képernyőt
pedig a mérőműszer irányítókap-

csoló  vagy  gombjaival kap-
csolhatja át.

Nyomja meg a  gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.

Ha megnyomja az  gombot, a következő információkat jeleníthe-

ti meg a  vagy a  műszervezérlő gombok megnyomásával.

 Energiamonitor (130. o.)

 Hibrid rendszer visszajelző (132. o.)

 „Üzemanyag-fogyasztás előzmények” (136. o.)

 „Menetinformációs kijelző” (140. o.)

 „Eco megtakarítások” (141. o.)

 „Eco-napló” (144. o.)

Alapműveletek

1

2

Kijelző fül

3

 Vezetési tudnivalók

4
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 Energiamonitor

Az energiamonitort a gépjármű állapotának, a hibrid rendszer mű-
ködési állapotának és az energia visszatermelés állapotának meg-
tekintésére használhatja.

Energiaáramláskor nyíl és egy fényes pont jelenik meg, melynek
mozgása az energiaáramlás irányát mutatja. Ha nem áramol ener-
gia, a fényes pontok nem jelennek meg.

Benzinmotor

Villanymotor (hajtómotor)

Hibrid akkumulátor (hajtóak-
kumulátor)

Gumiabroncs

A fényes pont az energia-
áramlás irányát jelzi.

A példa kedvéért az ábrán minden nyíl látható, de a kijelző valóságos tar-
talma ettől eltérő lesz.

(Kijelzési példa)
 A hibrid akkumulátor (hajtó akkumulátor) töltésekor a fénypontok

a  jelzés irányába haladnak.
 Vezetés közben, a fénypontok  vagy  irányából (illetve, a

helyzettől függően mindkét helyről egyszerre) a  felé haladnak.*
 Vezetés közben a kerekek képei forognak.

*: A kijelzés a vezetési állapottól függően eltérő lehet.

1
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A hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor) állapota
A hibrid akkumulátor (hajtó akkumulátor) töltöttségi szintjét egy 8 fokozatra

osztott kijelző mutatja.

A hibrid akkumulátor (hajtó akkumulátor) állapotát a következő képernyő is
megjeleníti, ám a kijelző tartalma nem változik.

• A főképernyő alképernyője (125. o.)
• Hibrid rendszer visszajelző (132. o.)
• Szélvédőre vetített kijelző (felszereltségtől függően) (159. o.)

A hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor) töltését a hibrid rendszer automati-
kusan szabályozza. Ezért még ha az energia-visszatápláló fékezésből sor is
került villamos energia visszanyerésére, vagy a benzinmotor útján termelő-
dött is elektromosság, előfordul, hogy a hibrid akkumulátor (hajtóakkumulá-
tor) kijelzett töltési szintje nem éri el a legmagasabb szintet (8. szint). Ez
azonban nem utal működési rendellenességre.

A hibrid akkumulátor (hajtó akkumulátor) töltöttségi szintjére felhívó fi-
gyelmeztetés
Vezetés közben, ha a hibrid akkumulátor (hajtó akkumulátor) töltöttsége egy

bizonyos szint alá esik, szakaszos hangjelzés szólal meg. Ha a töltöttségi
szint tovább csökken, folyamatos hangjelzés szólal meg.

Ha a többfunkciós információs kijelzőn figyelmeztető üzenet jelenik meg és
hangjelzés hallható, a hibaelhárítás érdekében kövesse a képernyőn meg-
jelenő utasításokat.

Alacsony

Magas

1

2
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 Hibrid rendszer visszajelző

A kijelzés a gázpedál működtetésének megfelelően változik, és meg-
jeleníti az aktuális vezetési és energia visszatermelési állapotot.

A hibrid rendszer visszajelző megjeleníthető a főképernyő (125. o.)
alképernyőjén és a szélvédőre vetített kijelzőn (felszereltségtől függő-
en) (159. o.).

 Hogyan olvassa le a kijelzőt

Töltési tartomány

Mutatja az energia-visszatáplálás működése által eredményezett ener-
giaszint növekedést.

Energiatakarékos tartomány

Azt jelzi, hogy a gépjárművet környezetbarát (üzemanyag-takarékos)
módon vezeti.

Nagyteljesítményű tartomány

A környezetbarát (üzemanyag-takarékos) vezetési tartomány túllépését
mutatja (teljes teljesítménnyel történő vezetésnél stb.)

Hibridenergia-takarékos tartomány*1

Azt mutatja, hogy a benzinmotor teljesítményét nem nagyon gyakran
használja.

A benzinmotor különböző feltételek mellett automatikusan leáll és újra-
indul.

Szélvédőre vetített 
kijelző (felszerelt-
ségtől függően)

AlképernyőTöbbfunkciós infor-
mációs kijelző
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EV visszajelző*2, 3

Az EV visszajelző megjelenik, ha csak villanymotor (hajtómotor) meg-
hajtással halad, vagy a benzinmotort leállítja.

A hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor) állapota

131. o.

Eco pontszám

134. o.
 Ha a mutatót az Eco tartományban tartja, üzemanyag-takaréko-

sabb vezetésre van mód.
 A töltési tartomány jelzi a regeneráció*4 állapotát. A visszatáplált

(regenerált) energia tölti a hibrid akkumulátort (hajtóakkumulá-
tort).

*1: Nem jelenik meg az alképernyőn.

*2: Nem jelenik meg az alképernyőn vagy a szélvédőre vetített kijelzőn.

*3: Az EV visszajelző funkció a „Meter Customize” (Műszer testre szabása)
képernyőn kikapcsolható. (155. o.)

*4: A kézikönyvben a regeneráció vagy visszatáplálás szó alatt a gépjármű
mozgása során keletkezett energia elektromos energiává történő átala-
kítását értjük.

 „ECO gyorsítási tartomány”

Az Eco zónában kék színnel
van jelölve az a tartomány,
melyben a gázpedál helyes
használatával a leggazdaságo-
sabb működést el lehet érni a
különféle vezetési helyzetek-
ben, például induláskor vagy
vezetés közben.

Az „ECO gyorsítási tartomány” ki-
jelzője a vezetési állapotnak
megfelelően változik, például el-
induláskor vagy vezetés közben.

Sokkal egyszerűbb gazdaságosan vezetnie, ha a kijelzőn bemutatott
módon működteti a gázpedált és az „ECO gyorsítási tartományon” belül
marad vezetés közben. (237. o.)

Az „ECO gyorsítási tartomány” funkció a „Meter Customize” (Műszer
testre szabása) képernyőn kikapcsolható. (155. o.)

5

6

7

„ECO gyorsítási tartomány”



134 2. Műszercsoport

 Eco pontszám

Az alábbi 3 helyzet vezetési állapota 5 szinten értékelődik: Finom
indítási gyorsítás („Eco-Start”), vezetés hirtelen gyorsítás nélkül
(„Eco-Cruise”) és finom megállás („Eco-Stop”). Minden alkalommal,
amikor megállítja a gépjárművet, pontszám jelenik meg, mely egy
100-as skálán értékeli Önt.

Pontszámok

„Eco-Start” állapot

„Eco-Cruise” állapot

„Eco-Stop” állapot

Hogyan olvassa le a sávkijelzőt:

*: Az aktuálisan nem mért tételek esetében a jelzés 0 értéket mutat.

 Az Eco pontszám minden alkalommal nullázódik, amikor újraindítja
a gépjárművet, így válik alkalmassá az új értékek mérésére.

 Ha a sebességváltó P helyzetben van, csak az Eco pontszám kijel-
zési területe nagyítódik ki és jelenik meg. Ha a sebességváltót P-től
eltérő helyzetbe állítja, a kijelzés visszavált normál működésre.

 Ha a hibrid rendszer leáll, az összesített pontszám megjelenik, illet-
ve a rendszer tanácsokkal látja el, hogy hogyan érhetne el még
jobb eredményeket. (107. o.)

1
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Pontszám Alacsony* Magas

Sávkijelző
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Ha minden funkció működése leáll
A következő esetekben a hibridrendszer visszajelzője nem működik.

• A „READY” (üzemkész) visszajelző nem világít.
• A sebességváltó nem D vagy M helyzetben van.

Az Eco pontszám és az „ECO gyorsítási tartomány” működése leáll a követ-
kező helyzetekben.

• A hibrid rendszer visszajelző nem működik.
• A tempomat (felszereltségtől függően) vagy a dinamikus radarvezérlésű tempomat 

(felszereltségtől függően) használatban van.
• A sebességhatároló rendszer (felszereltségtől függően) használatban van és a gép-

jármű sebessége majdnem ugyanannyi vagy magasabb, mint a sebességhatár.

Az Eco pontszámról
Az elindulás után az Eco pontszám kijelző addig nem kapcsol be, amíg a gép-

jármű sebessége meg nem haladja a megközelítőleg 20 km/h-t (12 mph).

A vezetési állapot mellett az Eco pontszám a légkondicionáló rendszer
használati állapotát is értékeli (149. o.). A hibridrendszer leállításakor
megjelenített pontszám a vezetési állapotok összesített eredményét mutatja
a hibridrendszer bekapcsolásától számítva, beleértve a légkondicionáló
rendszer használati körülményeit is.
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 „Üzemanyag-fogyasztás előzmények”

Az átlagos üzemanyag-fogyasztás adatai a hibridrendszer beindítá-
sa után a kijelzőn 5-perces vagy 1 km-es (0,6 mérföld)*1, illetve 1
mérföldes (1,6 km)*2 egységenként jelennek meg. Szintén lehetsé-
ges az átlagos üzemanyag-fogyasztás adatait havi bontásban meg-
tekinteni, ehhez váltson a „Monthly” (havi) megjelenítésre.

*1: Ha a mértékegység-beállítás „km/h”

*2: Ha a mértékegység-beállítás „MPH” (felszereltségtől függően)

 Hogyan olvassa le a képernyőt

Az „5 perc” kijelzés bemutatása csak példa. Azonban, alapvetően,
az üzemanyag-fogyasztás leolvasásának módja minden üzem-
anyag-fogyasztási képernyőn azonos.

Aktuális átlagos üzemanyag-
fogyasztás rögzítés (sárga
kijelzés)*1

Ha a rögzített egység elévül
(minden 5. percben, minden
1 km [0,6 mérföld]*2 vagy 1
mérföld [1,6 km]*3 után stb.), az
aktuálisan kijelzett előzmény
balra mozdul és a legrégebbi
adat törlődik.

Korábbi átlagos üzemanyag-fogyasztás rögzítés (zöld kijelzés)

Kijelző fül

Megjeleníti a különféle „Üzemanyag-fogyasztási rögzítéseket”.

*1: Ha a „Monthly” (havi) átlagot jeleníti meg, az adott hónapban mért átla-
gos üzemanyag-fogyasztás jelenik meg.

*2: Ha a mértékegység-beállítás „km/h”

*3: Ha a mértékegység-beállítás „MPH” (felszereltségtől függően)
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 Az „Üzemanyag-fogyasztási előzmények” típusai

 Ha a mértékegység-beállítás „km/h”

*1: Ez a tétel a hibrid rendszer minden leállításával nullázódik.

*2: A mérőműszer irányítókapcsoló  vagy  gombjainak működtetésével
a grafikon maximális értéke 3 fokozatban állítható (10 L/100 km, 6 L/
100 km és 3 L/100 km), ha a „Monthly” (havi) kijelző fül van kiválasztva.

*3: A „Monthly” (havi) előzmények a „Meter Customize” (mérőműszer sze-
mélyre zabása) képernyőn nullázhatók. (155. o.)

Kijelző fül Rögzített tartalmak Rögzített tartomány

„5 perc”
Átlagos üzemanyag-fogyasz-
tás 5 percenként*1 Az elmúlt 30 percben

„1 km”
Átlagos üzemanyag-fogyasz-
tás 1 kilométerenként (0,6 mér-
föld)*1

Az elmúlt 15 kilométeren (9,3 
mérföld)

„5 km”
Átlagos üzemanyag-fogyasz-
tás 5 kilométerenként (3,1 mér-
föld)*1

Az elmúlt 30 kilométeren (18,6 
mérföld)

„Havi”
Átlagos üzemanyag-fogyasz-
tás ebben a hónapban*2, 3

Az utóbbi 4 hónap és a tavalyi 
év ugyanezen hónapjának 
előzményei
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 Ha a mértékegység-beállítás „MPH” (felszereltségtől függően)

*1: Ez a tétel a hibrid rendszer minden leállításával nullázódik.

*2: A mérőműszer irányítókapcsoló  vagy  gombjainak működtetésével
a grafikon maximális értéke 3 fokozatban állítható (150 MPG, 100 MPG és
50 MPG), ha a „Monthly” (havi) kijelző fül van kiválasztva.

*3: A „Monthly” (havi) előzmények a „Meter Customize” (mérőműszer sze-
mélyre zabása) képernyőn nullázhatók. (155. o.)

Kijelző fül Rögzített tartalmak Rögzített tartomány

„5 perc”
Átlagos üzemanyag-fogyasz-
tás 5 percenként*1 Az elmúlt 30 percben

„1 mérföld”
Átlagos üzemanyag-fogyasz-
tás 1 mérföldenként (1,6 km)*1

Az elmúlt 15 mérföldön 
(24,1 km)

„5 mérföld”
Átlagos üzemanyag-fogyasz-
tás 5 mérföldenként (8 km)*1

Az elmúlt 30 mérföldön 
(48,3 km)

„Havi”
Átlagos üzemanyag-fogyasz-
tás ebben a hónapban*2, 3

Az utóbbi 4 hónap és a tavalyi 
év ugyanezen hónapjának 
előzményei
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 Az üzemanyag-fogyasztás előzmények képernyő átkapcsolása

A „Fuel Consumption Record” (üzemanyag-fogyasztás előzmé-
nyek) képernyő megjelenésekor nyomja meg a  gombot.

A kijelző fül kiválasztásra került, így lehetséges váltani a kijelző tartal-
mai között.

A kijelző tartalmai közötti váltáshoz nyomja meg a  vagy a

 gombot a mérőműszerek irányítókapcsolóján.

A  gomb minden egyes megnyomásával a kijelző a következő sor-

rendben vált: 

 Ha a mértékegység-beállítás „km/h”

„5 perc”, „1 km”, „5 km” és „Monthly” (havi) *. Ha megnyomja a  gom-
bot, ellenkező sorrendben válthat.

 Ha a mértékegység-beállítás „MPH” (felszereltségtől függően)

„5 perc”, „1 mérföld”, „5 mérföld” és „Monthly” (havi) *. Ha megnyomja a

 gombot, ellenkező sorrendben válthat.

*: A „Monthly” (havi), után a kijelző visszatér az „5 perc” kategóriára.

Naptár beállítások
157. o.

1
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 „Menetinformációs kijelző”

Olyan információkat jelenít meg mint a vezetési idő és az átlagos
gépjárműsebesség, melyek az aktuális kilométeróra kijelzőhöz kö-
töttek. (122. o.)

A kijelző aktuális tartalmai

A kijelzett információ megmutat-
ja, hogy melyik vezetési infor-
máción alapul az aktuálisan
megjelenített tartalom.

„Elapsed Time” (Eltelt idő)

„Average Speed” (Átlagse-
besség)

„EV Driving Ratio” (EV veze-
tési érték)

A kilométerórán megjelenő megtett távolság esetében kijelzi, hogy az út
hány százalékán hajtotta a gépjárművet az elektromos motor.

A  gomb minden egyes megnyomásával a kilométeróra kijelzője

(122. o.) átkapcsol, és a „Drive monitor”-on (menetinformációs ki-
jelzőn) megjelenő tartalmak a következőképpen váltakoznak.

*1: Ha nullázza az átlagos üzemanyag-fogyasztást (123. o.), a „Drive moni-
tor” (menetinformációs) kijelző is nullázódik.

*2: Ha nullázza a napi kilométer-számlálót (123. o.), a „Drive monitor” (me-
netinformációs) kijelző is nullázódik.

*3: A tétel a hibrid rendszer minden beindításával nullázódik.
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Kilométeróra 
kijelző

„Menetinformációs kijelző” tartalmai

ODO Nullázás után Információk a legutóbbi nullázás óta*1

TRIP A TRIP A
Információ a TRIP A („A” napi kilométer-szám-
láló) vezetési előzményei alapján*2

TRIP B TRIP B
Információ a TRIP B („B” napi kilométer-szám-
láló) vezetési előzményei alapján*2

Indítás után Információ a hibrid rendszer beindítása óta*3

Üres képernyő

1
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 „Eco megtakarítások” (felszereltségtől függően)

A „Gasoline Price” (benzinár)*1 és a „COMP. Consumption” (fo-
gyasztás összehasonlítása) információk a „Meter Customize” (Mé-
rőműszer személyre szabása) (155. o.) beállításokban tárolód-
nak, így a benzinfogyasztáshoz kapcsolódó kétféle információ
megjelenítése is lehetséges.

 „MEGTAKARÍTÁSOK”

Ha összevetés alapjául szolgáló gépjármű adatokat ad meg („COMP.
Consumption” (fogyasztás összehasonlítása)), abban az esetben, ha
az Ön gépjárművének az üzemanyag fogyasztása a kilométeróra
napi kilométer-számlálója*2 szerint magasabb az összehasonlítás
alapjául szolgáló gépjárművénél, a becsült*3 üzemanyagár megtaka-
karítás megjelenik.

 „ÜZEMANYAGÁR”

Ha nem ad meg összevetés alapjául szolgáló gépjármű adatokat
(„COMP. Consumption” (fogyasztás összehasonlítása)) a becsült*3

üzemanyag megtakarítási adatok a kilométeróra napi kilométer-
számlálójának megfelelően jelennek meg*2.

*1: A „Gasoline Price” (Benzinár) információ szükséges a „SAVINGS”
(Megtakarítások) és a „FUEL COST” (Üzemanyagár) rögzítések meg-
jelenítéséhez.

*2: A kijelző váltható a kilométeróra előzmények és a havi előzmények kö-
zött. (143. o.)

*3: A kijelzett érték becsüt érték, a valóságos mennyiség ettől eltérő lehet.
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 Hogyan olvassa le a kijelzőt

A kijelző által használt mértékegységek a célrégió függvényében eltérőek
lehetnek.

Megtett napi távolság*
Becsült üzemanyag megtakarítás a kijelzett megtett napi távol-
ság tükrében*
A megjelenített megtett távolsághoz szükséges becsült üzem-
anyag költség*
A megjelenített megtett távolsághoz szükséges becsült üzem-
anyag költség (az Ön gépjárműve)*

A megjelenített megtett távolsághoz szükséges becsült üzem-
anyag költség (összehasonlítás alapjául szolgáló gépjármű)*

*: Ha nullázza a napi kilométer-számlálót (123. o.), az „Eco Savings”
(Eco megtakarítás) adatai is nullázódnak.

„ÜZEMANYAGÁR” kijelző„MEGTAKARÍTÁSOK” kijelző

1
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 Havi előzmények megtekintése

A kijelző a  gomb megnyomásával váltható át a „TRIP” (napi ki-

lométer-számláló) és a „Monthly” (havi kilométer-számláló) között,
ha kijelölte a kijelző fület, ezután a mérőműszer irányítókapcsoló

 vagy  gombjainak segítségével navigálhat.

A „Monthly” (havi) kijelzővel, a
„MEGTAKARÍTÁSOK” és az
„ÜZEMANYAGÁR” havi előz-
ményeit tekintheti meg.

Az előző 5 hónap rögzített ada-
tait a mérőműszer vezérlőkap-
csoló  gombjának működte-
tésével lehet megjeleníteni, ha a
kiválasztott kijelző fül a „Havi”.

A „Havi” adatok nullázásához válassza a „History Reset” (előzmények
nullázása) opciót a „Meter Customize” (mérőműszer személyre szabá-
sa) opció beállításaiban (155. o.).
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 „Eco-napló”

A megtett távolság és az átlagos üzemanyag-fogyasztás előzmé-
nyei táblázatban is megjeleníthetők napi („Daily”), illetve havi
(„Monthly”) lebontásban is.

 Hogyan olvassa le a kijelzőt

Napi/havi rekord

A tárolt információ napja/hónapja

Napi/havi összesített megtett távolság

Napi/havi átlagos üzemanyag-fogyasztás

Kijelző fül

A „Daily” (napi) és a „Monthly” (havi) megjelenítés közötti váltáshoz

nyomja meg a kijelző a  gombját, majd a mérőműszer irányítókap-

csoló  vagy  gombjainak segítségével navigálhat.

„Monthly” (havi) kijelző„Daily” (napi) kijelző

1

2

3

4

5
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 Előzmények megtekintése

Ha mindegyik képernyőt kiválasztja, a következő korábbi rögzítése-

ket jelenítheti meg a  vagy a  műszervezérlő gombok meg-

nyomásával.

 Ha a jelentések száma a fenti értékeket meghaladják, a legré-
gebbi információk törlődnek.

 Az előzmények nullázásához válassza a „History Reset” (előzmé-
nyek nullázása) opciót a „Meter Customize” (mérőműszer személy-
re szabása) opció beállításaiban (155. o.). (A „Daily” (napi) és
„Monthly” (havi) információk tetszőlegesen nullázhatók.)

Naptár beállítások
157. o.

Kijelző képernyő Megjelenített információ Tárolt információ

„Daily” (napi)

4 jelentés

Maximum 32 jelentés 
(8 képernyő)

„Monthly” (havi)
Maximum 24 jelentés 

(6 képernyő)
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A pillanatnyilag kiválasztott audio-
forrás információi jelennek meg.

Az illusztráció csupán szemléltető
példa, a valóságos képernyő ettől
eltérő lehet.

Az audioforrás váltásához nyomja

meg a  gombot, az audioforrás
választás képernyő megjelenítésé-
hez, nyomja meg műszer-vezérlő-

gombok  vagy  jelzését és
válassza ki a kívánt audioforrást,

majd nyomja meg a  gombot.

Az audioforrás kiválasztásának leállításához nyomja meg a  gombot az
audioforrás választás képernyőn.

 Audiorendszerhez kapcsolt kijelző
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A légkondicionáló rendszer beállításainak állapota a képernyőn ellen-
őrizhető, a légkondicionáló rendszer beállításai pedig a műszer vezér-
lőgombjaival megváltoztathatók.

A légkondicionáló rendszer képernyőjén nyomja meg műszer-vezérlőgom-
bok  vagy  jelzését a kijelző tartalmai közötti váltáshoz.

A légkondicionáló rendszer funkcióival kapcsolatos részletekért lásd: 466. o.

 Képernyő kijelző és a módosítható tételek beállítása

 Légkondicionáló rendszer beállítási képernyője
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*1: A „LO” (alacsony) és a „HI” (magas) jelzés akkor jelenik meg, ha a hőmér-
séklet beállítása a legalacsonyabb, illetve a a legmagasabb értéken történik.

*2: A választható módok attól függnek, hogy van-e jelen utas. (468. o.)

 A beállítás módja

Nyomja meg a  gombot a kurzor megjelenítéséhez.

A beállítani kívánt tétel kiválasztásához nyomja meg a  vagy

a  gombot a mérőműszerek vezérlőkapcsolóján.

A beállít kívánt tétel vagy érték kiválasztásához nyomja meg a

 vagy a  gombot a mérőműszerek vezérlőkapcsolóján.

Tétel Beállítások

Eco pontszám 
(A/C pontszám)

149. o.

Hőmérsékletet 
beállító

A mérőműszer vezérlőgombok működtetésének megfele-
lően változik*1

Külső levegő és 
belsőlevegő-
keringetés üzem-
mód

 
(Külső levegő üzemmód)

(Belsőlevegő-keringetés 
üzemmód)

Ventilátor-fordu-
latszám

1 – 7

„CLIMATE PRE-
FERENCE” 
(előnyben része-
sített klíma)

„NORMAL” 
(rendben)

„ECO” „GYORS”

S-FLOW üzem-
mód

„Be (Vezetői 
prioritás)”*2

„Be (Csak 
első ülés)”*2 „Ki (Összes ülés)”

1

2

3

4

5

6

1

2

3



1492. Műszercsoport

2

M
űszercsoport

 Eco pontszám (A/C pontszám)

Az aktuális légkondicionáló rendszer használatot a rendszer egy 5
szintes skálán értékeli, így határozza meg, hogy a használat gaz-
daságos-e.

Az értékelés a légkondicionáló rendszer használati állapotainak
megfelelően változik. Ha a motorindító gomb ki van kapcsolva, a
pillanatnyi összesített vezetési pontszám*1 és a légkondicionáló
rendszer használatával kapcsolatos tanácsok megjelennek.*2

(107. o.)

Alacsony pontszám*3

Magas pontszám

A légkondicionáló rendszer túl-
zott mértékű használatának elke-
rülésével, illetve a légkondicioná-
ló rendszernek a környezeti
hőmérsékletnek és az utasok
számának figyelembe vételével
történő használatával, valamint
az S-FLOW mód ( ) és a „CLI-
MATE PREFERENCE” (előnyben
részesített klíma) együttes alkal-
mazásával magasabb pontszá-
mú értékelést érhet el.

*1: Az Eco pontszám (A/C pontszám) a motorindító gomb ON módba kap-
csolása után körülbelül 1 percig még nem végez értékelő működést.

*2: A körülményektől függően előfordulhat, hogy a tanácsok lesznek nem
elérhetők.

*3: Azon tételek esetében, amelyeket az Eco pontszám (A/C pontszám)
nem értékel, a kijelző 0 értéket mutat.

A légkondicionáló rendszer kezelőpaneljén található kapcsolók kezelése 

1

2

Ha a többfunkciós információs kijelzőn
megjelenített képernyő nem a légkondi-
cionáló rendszer beállítási képernyője,
és eközben a légkondicionáló rendszer
kapcsolóival kívánja módosítani a lég-
kondicionáló rendszer beállításait, a lég-
kondicionálás beállításainak előugró ki-
jelzője jelenik meg. A légkondicionáló
rendszer beállításait azonban nem mó-
dosíthatja az előugró kijelzőn.
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Az előugró kijelző funkció, mely a légkondicionáló rendszer kapcsolóinak
használatával történő légkondicionálási beállítások módosításakor jelenik
meg, a „Meter Customize” (mérőműszer személyre szabása) beállításokban
kikapcsolható. (155. o.)

Eco pontszám (A/C pontszám)
A következő légkondicionáló rendszer funkciók beállítási állapotai jelennek

meg a pontszámban. 

• Hőmérséklet-beállítás
• Ventilátor-fordulatszám beállítás
• Külső levegő és belsőlevegő-keringetés üzemmód
• „A/C” gomb
• S-FLOW üzemmód
• „CLIMATE PREFERENCE” (előnyben részesített klíma)

Az Eco pontszám (A/C pontszám) a környezet hőmérséklete és az utastér
hőmérséklete alapján kerül kiszámításra. Ebből adódóan, még ha mindig
ugyanabban a beállításban használja is a légkondicionáló rendszert, az ér-
tékelés olyan tényezők miatt is változhat, mint például az évszak és az idő-
járás.

Ha nem használja a légkondicionáló rendszert, vagy a levegő-keringetés

beállítása  vagy , az Eco pontszám (A/C pontszám) kiszámítása
nem történik meg. (Mivel a légkondicionáló rendszer működése nem érté-
kelt, ezért működési állapotát nem tükrözi az Eco pontszám.)

Az Eco pontszám (A/C pontszám) egy olyan funkció, mely olyan légkondici-
onáló rendszer beállítás kiválasztásában nyújt segítséget, amely az üzem-
anyag-fogyasztást csökkenti; a funkció nem képes a kényelem és az ala-
csony fogyasztás igényét egyszerre kielégíteni.
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Az olyan vezetéstámogató rend-
szerek működési állapota, mint az
LDA (sávelhagyásra figyelmeztető
rendszer kormányvezérléssel) (fel-
szereltségtől függően) és a dina-
mikus adaptív radarvezérlésű tem-
pomat (felszereltségtől függően),
valamint a figyelmeztető informáci-
ók megjeleníthetők.

A vezetéstámogató funkciókkal
kapcsolatos részletekért tekintse
meg az adott funkció leírását.

Azok a figyelmeztető üzenetek,
melyek a motorindító gomb ON
módba kapcsolása óta jelentek
meg, megtekinthetők.

Ha egyszerre több figyelmeztető

üzenet jelenik meg, a  vagy a

 műszervezérlőgomb megnyo-
másával válthat köztük.

Az aktuálisan törölt figyelmeztető üzenetek és egyes figyelmeztető üzene-
tek nem jeleníthetők meg. Ha nincsenek megtekintendő figyelmeztető üze-
netek, a kijelző is mutatja, hogy nem állnak rendelkezésre üzenetek.

 Vezetést segítő rendszer információ

  Figyelmeztető üzenet kijelző
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A kombinált műszerkijelzőhöz kapcsolódó vezetéstámogató rendszerek
műveleti tartalmai és beállításai megváltoztathatók.

A vezetéstámogató rendszerek, mint a PCS (ütközés előtti biztonsági rend-
szer) (felszereltségtől függően) és a Holttérfigyelő rendszer (felszereltségtől

függően) a  gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatók. Ügyeljen arra,
hogy véletlenségből ne kapcsolja ki a rendszereket.

 Beállítás

A  képernyőn nyomja meg a mérőműszer vezérlőkapcsolójá-

nak  vagy  gombját, válassza ki a módosítandó tételt, majd

nyomja meg a  gombot.

Ha a funkciót ki- vagy bekapcsol-
ja, vagy az érzékenységet stb.
módosítja a beállítási képernyőn,

a beállítás a  gomb minden
egyes megnyomásával változik
Az olyan funkciók esetében, me-
lyek engedélyezik a kezelési tartal-
maiknak, kijelző tartalmainak stb.
kiválasztását, a funkció beállítási
képernyője megjelenik.

Ha megjelent a beállítási képernyő, válassza ki a kívánt beállítást vagy
értéket (idő stb.) a mérőműszer vezérlőkapcsolók segítségével.*1, 2

Válassza ki a kívánt beállítást
vagy értéket a választható kezelé-
si tartalmak és beállítási értékek

közül, majd nyomja meg a 
gombot.
A kiválasztás megállításához nyom-

ja meg a  gombot.

Ha beállítás ellenőrző képernyője
megjelenik, válassza a tovább
vagy a mégsem lehetőséget, és

nyomja meg a  gombot.

*1: A tételektől függően további beállítási képernyők is megjelenhetnek a té-
tel kiválasztása után.

*2: Az olyan tételek esetében, ahol a beállítás szintjét vagy az időt kell beál-
lítani, a tétel beállítása után a beállítási képernyő fennmarad, amíg a 
gombot meg nem nyomja.

 Beállítások képernyő

1

2
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 Beállítások táblázata

Tétel Beállítások Beállítások következménye

*1
„Be” Be-/kikapcsolja az LDA rendszer kormányvezér-

lés funkcióját. (330. o.)„Ki”

*1
„Magas” Állítja az LDA rendszer sávelhagyás-érzékelőjé-

nek érzékenységét. (330. o.)„Normál”

*1
„Be” Be-/kikapcsolja a PCS (ütközés előtti biztonsági) 

rendszert. (310. o.)„Ki”

*1

Távoli
Állítja a PCS (Ütközés előtti biztonsági rendszer) 
figyelmeztetési időzítését. (310. o.)

Közepes

Közeli

*1
„Be” Be-/kikapcsolja a Toyota parkolássegítő érzéke-

lőrendszert. (390. o.)„Ki”

*1
„Be” Be-/kikapcsolja az intelligens távolság érzékelő 

szonárt. (404. o.)„Ki”

*1
„Be” Be-/kikapcsolja a holttérfigyelő rendszert. 

(376. o.)„Ki”

*1
„Be” Be-/kikapcsolja az LDA rendszer gépjármű 

ingás figyelmeztetőjét. (330. o.)„Ki”

*1

„Magas”
Állítja az LDA rendszer gépjármű ingás figyel-
meztetőjének érzékenységét. (330. o.)

„Normál”

„Alacsony”

*1
Magasság Változtatja a szélvédőre vetített kijelző vetítési 

pozícióját és fényerejét. (161. o.)Fényerő

*1
„Be” Be-/kikapcsolja az RSA (útjelzés asszisztens) 

rendszert. (372. o.)„Ki”

*1
„km/h” Változtatja a képernyőkijelzőn használt sebes-

ség mértékegységet.„MPH”

*2 Műszer 
fényereje

Módosítja a műszercsoport-világítás fényerejét. 
(104. o.)
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*1: Felszereltségtől függően

*2: Csak jobbkormányos gépjárműveknél

Óra beállítása
Beállítja az órát. (108. o.)

A percmutatót „00”-ra állítja. (108. o.)

„Mérőműszer személyre szabása” beállítások: 155. o.

„Gépjármű beállítások” beállításai: 672. o.

Tétel Beállítások Beállítások következménye
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 „Mérőműszer személyre szabása” beállítások ( )

Tétel Beállítások Beállítások következménye

„Egyszerű/osz-
tott képernyő”*1

„Egyszerű”
Változtatja a főképernyő megjele-
nítési módját. (124. o.)

„Osztott”

„Képernyő KI”*2
„Igen” Kikapcsolja a többfunkciós infor-

mációs kijelzőt.„Nem”

„HV rendszer 
visszajelző” 
(132. o.)

„ECO gyorsítási 
tartomány”

„Be”
Be-/kikapcsolja az „ECO gyorsítási 
tartomány” opciót.

„Ki”

„EV visszajelző 
világítás be/ki”

„Be”
Be-/kikapcsolja az EV visszajelzőt.

„Ki”

„Előugró kijelzés 
be/ki”

Műszerfal 
világítás”*3

„Be”

Be-/kikapcsolja a többfunkciós 
információs kijelzőn kijelölt tétel 
előugró kijelzőjét.

„Ki”

„Benzinár”*1
„Be”

„Ki”

„Klíma 
beállítások”

„Be”

„Ki”

„Tempomat 
kezelő kijelzője”

„Be”

„Ki”

„HUD 
beállítások”*1

„Be”

„Ki”

„Vezetési üzem-
mód választás”

„Be”

„Ki”

„Nyelv”*4

„English” (angol)

Változtatja a képernyő nyelvét.

„Français” (francia)

„Español” (spanyol)

„Deutsch” (német)

„Italiano” (olasz)

„ ” (orosz)

„Türkçe” (török)
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*1: Felszereltségtől függően

*2: Ha a képernyő kikapcsolt, a  gomb megnyomásával újból megjeleníthe-
ti a beállítások képernyőjét.

*3: Csak balkormányos gépjárművek

*4: A megjelenített nyelvek a célrégiótól függően eltérőek lehetnek.

„Naptár” Nap/hónap/év
Változtatja az üzemanyag-
fogyasztás rögzítésének napját.

„Eco megtakarítá-
sok”*1 (141. o.)

„Benzinár” Regisztrálja az „Eco megtakarítá-
sok” kiszámításához és rögzítésé-
hez használt adatokat.„COMP. fogyasztás”

„Előzmények 
nullázása”

„Havi üzem-
anyag-fogyasz-
tás”

„Igen” Törli az „Üzemanyag-fogyasztás 
rögzítések (havi)” adatait. 
(136. o.)„Nem”

„Eco megtakarí-
tások (havi)”*1

„Igen”
Törli az „Eco megtakarítások 
(havi)” adatait. (141. o.)

„Nem”

„Eco-napló 
(napi)”

„Igen” Törli az „Eco-napló (napi)” adatait. 
(144. o.)„Nem”

„Eco-napló 
(havi)”

„Igen” Törli az „Eco-napló (havi)” adatait. 
(144. o.)„Nem”

„Inicializálás”
„Igen” Visszaállítja a kombinált műszerfal 

beállításait az eredeti beállítá-
sokba.„Nem”

Tétel Beállítások Beállítások következménye
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Tételek beállítása
A „Meter Customize” (mérőműszer személyre szabása) és a „Vehicle Set-

tings” (gépjármű beállítások) beállítható tételei vezetés közben nem elérhe-
tők, ezért nem működtethetők. 
A következő helyzetekben a beállítási képernyő ideiglenesen kikapcsol.

• A kijelzőn figyelmeztető üzenet jelenik meg.
• A gépjármű elindul.

Azok a funkciók, melyekkel a gépjármű nem rendelkezik, nem jelenek meg.

Ha egy funkciót kikapcsol, a hozzá tartozó beállítások nem lesznek elérhetők.

Naptár beállítások
A naptár beállítások tartalma az „Üzemanyag-fogyasztás rögzítések (havi)”

(136. o.) és az „Eco-naptár” rögzített információihoz kötött (144. o.). Ha
megváltoztatja a naptári dátumot, az egyes rögzített adatok kezelése a kö-
vetkezőképpen alakul:

*: A nem rögzített havi/napi információk „0” vagy „0,0” értékre állnak.

Ha az „Üzemanyag-fogyasztás rögzítések (havi)” rögzített tartalmai a nap-
tárbeállítások megváltoztatásának köszönhetően módosulnak, az „Eco
megtakarítások” (141. o.) „Havi” információi is módosulnak. (felszerelt-
ségtől függően)

Az adatváltozással érintett 
tartalom

„Üzemanyag-fogyasztás 
rögzítések (havi)” adatai

„Eco-naptár” adatai

Dátum későbbi dátumra 
cserélve

Nem törlődik* Nem törlődik*

Dátum előző hónapot 
megelőző dátumra cse-
rélve

Törlődik Minden törlődik

Dátum cseréje korábbi 
dátumra az aktuális hóna-
pon belül

Nem törlődik Csak a „Napi” adat törlődik
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VIGYÁZAT!

A kijelző beállítása közben betartandó óvintézkedések
Mivel a hibrid rendszernek működnie kell a kijelző beállítása alatt, gondos-
kodjon a gépjármű biztonságos helyen való, jó szellőzést biztosító parkolá-
sáról. Zárt helyen (pl. garázsban) az egészségre ártalmas szén-monoxidot
(CO) tartalmazó kipufogógázok felhalmozódhatnak, és a gépjárműbe jut-
hatnak. Ez halálos, illetve súlyos egészségkárosodáshoz vezethet.

FIGYELEM

A kijelző beállítása közben
A 12 V-os akkumulátor lemerülésének elkerülése érdekében a kijelző jel-
lemzőinek beállítása alatt gondoskodjon a hibrid rendszer működéséről.
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Szélvédőre vetített kijelző

A kijelző által használt mértékegységek a célrégió függvényében eltérőek
lehetnek.

Műszercsoport vezérlőkapcsolók

Ezekkel a gombokkal állíthatja be a szélvédőre vetített kijelző helyzetét és
fényerejét. (161. o.)

„HUD” (szélvédőre vetített kijelző) kapcsoló (160. o.)

Gépjárműsebesség-kijelző

Jobbkormányos gépjárművek: 
A sebesség mértékegysége a gépjárműsebesség alatt jelenik meg.

Hibrid rendszer visszajelző (132. o.)

Beillesztett kijelző (162. o.)

A vezetési feltételeknek megfelelően, ez a kijelző a vezetéstámogató rend-
szerektől érkező információkat jelenít meg.

: Felszereltségtől függően

A szélvédőre vetített kijelző képes a vezető elé vetíteni a pillanat-
nyi gépjármű sebességet és a hibrid rendszer visszajelzőjét.
Egyéb, a vezetőt segítő információk kijelzésére is alkalmas.

Kezelő kapcsolók és kijelzőtartalmak

1
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3

4

5
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A „HUD” kapcsolót a szélvédőre vetített kijelző be- és kikapcsolására,
illetve a kijelző tartalmainak megváltoztatására lehet használni.

 Ha a szélvédőre vetített kijelző ki van kapcsolva

A „HUD” kapcsoló megnyomá-
sával bekapcsol a szélvédőre
vetített kijelző és a megjelení-
tés elindul.

A visszajelző lámpa a „HUD”
(szélvédőre vetített kijelző) kap-
csolón világítani kezd.

A kijelzőhelyzet és a fényerőbe-
állítás képernyője automatiku-
san megjelenik a többfunkciós
információs kijelzőn. (161. o.)

 Ha a szélvédőre vetített kijelző be van kapcsolva

A megjelenített tételeket a „HUD” kapcsoló megnyomásával léptet-
heti.

Gépjárműsebesség-kijelző

A gépjárműsebesség kijelzője
és a hibrid rendszer vissza-
jelzője*
A Hibrid rendszer visszajelzővel
kapcsolatos részletekért tekint-
se meg a 132. o. tartalmát.

Nincs kijelzés (a szélvédőre
vetített kijelző ki van kap-
csolva)

A visszajelző lámpa a „HUD”
(szélvédőre vetített kijelző) kap-
csolón kikapcsol.

*: Ha minden egyes vezetéstámo-
gató rendszer beillesztett kijel-
zője megjelent, a hibrid rend-
szer visszajelzője ideiglenesen
kikapcsol.

„HUD” (szélvédőre vetített kijelző) kapcsoló

1

2

3
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A szélvédőre vetített kijelző láthatóságának növelése érdekében a ki-
jelző vetítési pozíciója és fényereje beállítható.

A beállítási képernyő megjelenítése a többfunkciós információs ki-
jelzőn.

Ha a szélvédőre vetített kijelző be van kapcsolva:

Kattintson a  opcióra a többfunkciós információs kijelző

 képernyőjén, majd nyomja meg a  gombot. (152. o.)

Ha a szélvédőre vetített kijelző ki van kapcsolva:
Ha megnyomja a „HUD” kapcsolót, automatikusan megjelenik a
szélvédőre vetített kijelző beállítási képernyője.*1

Ha nem hajt végre beállítási műveletet megközelítőleg 6 másodpercen be-
lül*2, a többfunkciós információs kijelző automatikusan visszatér az előző
képernyőre.

A vetítési pozíció és a fényerő beállítása a műszer vezérlőkapcso-
lóinak használatával.

A  vagy a  gombok megnyo-
másával a szélvédőre vetített kijel-
ző pozíciója megváltozik.

A  vagy a  gombok megnyo-
másával a szélvédőre vetített kijel-
ző fényereje változik.

A  gomb megnyomásával, a
többfunkciós információs kijelző
visszatér az előző képernyőre.

*1: Ez a funkció kikapcsolható. (155. o.)

*2: A beállítási képernyő hirtelen kikapcsolhat, ha figyelmeztető üzenet jelenik
meg a kijelzőn.

A kijelzőpozíció és a fényerő beállítása

1

2
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 A vezetéstámogató rendszerek beillesztett kijelzői

A beillesztett kijelzők az alábbi rendszerek működéséhez kötöttek;
segítségükkel a többfunkciós információs kijelzőn megjelenített in-
formációk közül néhány a szélvédőre vetített kijelzőn is megjelenít-
hető.

*: Felszereltségtől függően

 Fő figyelmeztető lámpa beillesztett kijelzője

Ha a fő figyelmeztető lámpa
(591. o.) világít vagy villog,
arról a szélvédőre vetített kijel-
zőn megjelenő beillesztett kijel-
ző is tájékoztatja a vezetőt.

Ha a fő figyelmeztető lámpa vi-
lágít vagy villog, olvassa el a
többfunkciós információs kijel-
zőn megjelenő üzenetet, és
hajtsa végre a megfelelő hibael-
hárítási utasításokat. (596. o.)

Jobbkormányos gépjárművek: 
A fő figyelmeztető lámpa kijelzője a gépjárműsebesség kijelzője alatt je-
lenik meg.

Beillesztett kijelzés

fékrendszer Megjelenített információ

PCS (ütközés előtti biztonsági rendszer)* 
(306. o.)

Ütközés előtti figyelmeztetés

LDA (sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 
kormányvezérléssel)* (320. o.)

Sávelhagyásra figyelmeztető funk-
ció kijelző

Elengedett kormánykerék figyel-
meztetés

Imbolygás figyelmeztetés

Teljes sebességtartományban működő, radar-
vezérlésű, adaptív tempomat* (336. o.)

Közelítésre figyelmeztetés kijelző
Radarvezérlésű, adaptív tempomat* 
(351. o.)

RSA (Útjelzés asszisztens)* (331. o.) Útjelzések, kiegészítő jelzések stb.

Intelligens távolság-érzékelő szonár* 
(402. o.)

Operációs kijelző 
(szimbólum kijelző)
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Szélvédőre vetített kijelző be-/kikapcsolása
Ha a szélvédőre vetített kijelzőt a „HUD” kapcsolóval kapcsolta ki, az addig
nem jelenik meg, amíg újra meg nem nyomja a „HUD” kapcsolót a szélvédőre
vetített kijelző bekapcsolásához. (A szélvédőre vetített kijelző működése nem
a motorindító gombhoz kötött.)

Kijelző fényereje
A szélvédőre vetített kijelző fényereje a fényszórók működési állapotának

(be/ki) és a környezet fényerejének megfelelően automatikusan módosul.

Ha a szélvédőre vetített kijelző fényereje elér vagy meghalad egy bizonyos
fényességi szintet, a kijelző automatikusan elhalványul, ha megáll a gépjár-
művel. Ha újra elindul a gépjárművel, és a gépjármű sebessége eléri, illetve
meghaladja a kb. 5 km/h (3,1 mph) sebességet, a kijelző fényereje automa-
tikusan visszaáll az előző értékre.

Gépjárműsebesség-kijelző
Szélsőségesen hideg környezetben a sebességmérő kijelzője és a szélvédő-
re vetített kijelzőn mutatott gépjárműsebesség értéke kismértékben eltérhet
egymástól.

Szélvédőre vetített kijelző
Lehetséges, hogy a szélvédőre vetített kijelző napszemüvegen, különösen
polarizált lencséjű napszemüvegen át nézve sötétnek tűnik, vagy nehezen
látható.

Ha a 12 V-os akkumulátort lekötik
A szélvédőre vetített kijelző személyre szabott beállítása visszaáll az alapér-
telmezettre.

VIGYÁZAT!

A szélvédőre vetített kijelző használata előtt
Ellenőrizze, hogy a szélvédőre vetített kijelző helyzete és fényereje nem

akadályozza-e a biztonságos vezetésben. A kép helyzetének vagy fény-
erejének nem megfelelő beállítása akadályozhatja a vezetőt a kilátásban,
és halálos vagy súlyos sérülést okozó balesethez vezethet.

Vezetésközben ne nézze folyamatosan a többfunkciós információs kijel-
zőt, mert így előfordulhat, hogy nem veszi észre a gyalogosokat, tárgyakat
stb. a gépjármű előtt.
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FIGYELEM

A részegységek károsodásának megelőzése érdekében

Ne helyezzen italokat a szélvédőre vetí-
tett kijelző kivetítőjének közelébe. Ha a
kivetítőt nedvesség éri, elektromos
meghibásodás léphet fel.

Ne helyezzen semmit és ne ragasszon
matricákat a szélvédőre vetített kijelző
kivetítőjére. 
Ennek következtében a szélvédőre vetí-
tett kijelzések szaggatottá válhatnak.

Ne érintse meg a szélvédőre vetített
kijelző belsejét, és ne toljon be éles
vagy hasonló tárgyakat a kivetítőbe.

Kijelző kivetítője
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Energiamonitor/fogyasztás képernyő

 Többfunkciós információs kijelző

127. o.

 Audiorendszer képernyő 

Az energia monitor, az útinformációk vagy az előzmények képernyő
megjelenítése.

 „A” típus

Nyomja meg a „CAR” (autó) gombot.

Kattintson az „Energy monitor” (energiamonitor), a „Trip informa-
tion” (út információ) vagy a „Past record” (előzmények) opcióra.

 „B” típus

Nyomja meg az „APPS” (alkalmazások) gombot.

Válassza az „Eco” opciót.

A járműve állapotát a többfunkciós információs kijelzőn és az
audiorendszer képernyőjén követheti nyomon.

1

2

1

2
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 „A” típus

Energiamonitor

Audiorendszer képernyő

Amikor a gépjárművet az elektro-
mos motor (hajtómotor) hajtja

Amikor a gépjárművet együtt hajtja 
a benzinmotor és az elektromos 
motor (hajtómotor)

Amikor a gépjárművet a benzinmo-
tor hajtja
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Ezek a képek csak példák, és az adott állapotnak megfelelően változ-
hatnak.

Amikor a gépjármű tölti a hibrid 
akkumulátort (hajtóakkumulátort)

Amikor nincs energiaáramlás

A hibrid akkumulátor (hajtóakkumu-
látor) állapota

Alacsony 
töltöttség

Teljes 
töltöttség

Audiorendszer képernyő
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 „B” típus

Ha a „Trip information” (Útinformációk) vagy a „Past record” (Korábbi
rögz.) képernyő látható, kattintson az „Energy” (Energia) gombra.

Audiorendszer képernyő

Amikor a gépjárművet az elektro-
mos motor (hajtómotor) hajtja

Amikor a gépjárművet együtt hajtja 
a benzinmotor és az elektromos 
motor (hajtómotor)

Amikor a gépjárművet a benzinmo-
tor hajtja
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Ezek a képek csak példák, és az adott állapotnak megfelelően változ-
hatnak.

Amikor a gépjármű tölti a hibrid 
akkumulátort (hajtóakkumulátort)

Amikor nincs energiaáramlás

A hibrid akkumulátor (hajtóakkumu-
látor) állapota

Audiorendszer képernyő

Alacsony töltöttség Teljes töltöttség
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 Útinformációk

 „A” típus

Átlagsebesség

Hatótávolság

Előző üzemanyag-fogyasztá-
si adat percenként

Pillanatnyi üzemanyag-fo-
gyasztás

Útinformációk visszaállítása

Eltelt idő

Visszatáplált energia az elmúlt 15 percben

Egy  jelzés 30 Wh-t jelent.

Legfeljebb 5 jelzés látható.

Megjelenik az „Energy monitor” (Energiamonitor) képernyő

Megjelenik a „Past record” (Korábbi rögz.) képernyő

Üzemanyag-fogyasztás
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 „B” típus

Ha a „Trip information” (útinformáció) képernyő nem jelenik meg,
kattintson a „Trip information” (útinformáció) gombra.

Útinformációk visszaállítása

Előző üzemanyag-fogyasztá-
si adat percenként

Pillanatnyi üzemanyag-fo-
gyasztás

Visszatáplált energia az el-
múlt 15 percben.

Egy  jelzés 30 Wh-t jelent.

Legfeljebb 5 jelzés látható.

Megjelenik az „Energy monitor” (Energiamonitor) képernyő

Megjelenik a „Past record” (Korábbi rögz.) képernyő

Hatótávolság

Eltelt idő

Átlagsebesség

Az előző 15 perc átlagos üzemanyag-fogyasztásánál a múltbeli át-
lagok és a motorindító gomb legutóbbi ON módba kapcsolása óta
mért értékek színnel vannak megkülönböztetve. Használja a kijel-
zett átlagos üzemanyag-fogyasztást referenciaértékként.
Ezek a képek csak példák, és az adott állapotnak megfelelően vál-
tozhatnak.
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 Korábbi rögzített adatok

 „A” típus

A legjobb rögzített üzem-
anyag-fogyasztás

Előző rögzített üzemanyag-
fogyasztás

Pillanatnyi üzemanyag-fo-
gyasztás

Előzmény-adatok visszaállí-
tása

Előzmény-adatok frissítése

Megjelenik az „Energy moni-
tor” (Energiamonitor) képernyő

Megjelenik a „Trip information” (útinformáció) képernyő

 „B” típus

Ha a „Past record” (előzmények) képernyő nem jelenik meg, akkor
kattintson az „Past record” (előzmények) gombra.

Előzmény-adatok visszaállí-
tása

A legjobb rögzített üzem-
anyag-fogyasztás

Előző rögzített üzemanyag-
fogyasztás

Pillanatnyi üzemanyag-fo-
gyasztás

Előzmény-adatok frissítése

Megjelenik az „Energy moni-
tor” (Energiamonitor) képernyő

Megjelenik a „Trip information” (útinformáció) képernyő

Ezek a képek csak példák, és az adott állapotnak megfelelően vál-
tozhatnak.
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Adatok visszaállítása
A „Trip information” (út információ) képernyőn a „Clear” (Törlés) gombot ki-

választva az út információ adatok törlődnek.

A „Past record” (előzmények) képernyőn a „Clear” (törlés) gombot kiválaszt-
va az előzmény-adatok törlődnek.

A korábbi rögzített adatok frissítése
A „Past record” (Korábbi rögz.) képernyőn a „Update” (Frissítés) gombra kat-
tintva frissítheti az előzmény-adatokat.
Ezzel egyidejűleg a többfunkciós információs kijelzőn megjelenő átlagos
üzemanyag-fogyasztás is visszaállítódik.

Hatótávolság
Azt a becsült távolságot jeleníti meg, amelyet a tartályban lévő üzemanyag-
gal meg lehet tenni.
A távolságot a gépjármű átlagos üzemanyag-fogyasztása alapján számítja ki
a rendszer. Ezért a ténylegesen megtehető távolság eltérhet a megjelenített
értéktől.
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Kulcsok

A gépjárműhöz a következő kulcsokat kapja.

Elektronikus kulcsok
• Az intelligens nyitási és indító-

rendszer működtetése 
(191. o.)

• A távirányító funkció működte-
tése

Mechanikus kulcsok

Kulcs-adathordozó

Minden ajtó zárása (181. o.)

Zárja az ablakokat és a nap-
fénytetőt (felszereltségtől füg-
gően)* (181. o.)

Minden ajtózár nyitása 
(181. o.)

Nyitja az ablakokat és a nap-
fénytetőt (felszereltségtől füg-
gően)* (181. o.)

*: (A beállítások személyre szabását végeztesse el hivatalos Toyota márka-
kereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszere-
léssel rendelkező szakembernél.)

A kulcsok
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A mechanikus kulcs kivételéhez
csúsztassa el a kioldókart, és ve-
gye ki a kulcsot. 

Mivel csak az egyik oldalán találha-
tó bemart mintázat, a mechanikus
kulcs csak egy irányban helyezhe-
tő be. Ha nem tudja behelyezni a
kulcsot a zárhengerbe, fordítsa
meg, és próbálja újra.

A mechanikus kulcsot használat után tárolja az elektronikus kulcsban.
Tartsa a mechanikus kulcsot az elektronikus kulccsal együtt. Ha az elektro-
nikus kulcs eleme lemerül, vagy a nyitási funkció nem működik, szüksége
lesz a mechanikus kulcsra. (640. o.)

Ha elveszíti mechanikus kulcsait
Gépjárművéhez új, eredeti mechanikus kulcsot hivatalos Toyota márkakeres-
kedés, szerviz vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelke-
ző szakember készíthet a másik kulcs és a kulcs adathordozóján látható
kulcsszám alapján. Tartsa a kulcs-adathordozót biztonságos helyen, például
a tárcájában, és ne a gépjárműben.

Ha repülőgépen utazik
Ha elektronikus kulcsot visz magával a repülőgépre, vigyázzon, nehogy meg-
nyomja valamelyik gombját, amíg a repülőgép utasterében van. Ha elektroni-
kus kulcsot tesz a táskájába, gondoskodjon róla, nehogy valami véletlenül
megnyomhassa a rajta lévő gombokat. A gombok megnyomásának hatására
az elektronikus kulcs olyan rádióhullámokat bocsáthat ki, melyek zavart kelt-
hetnek a repülőgép működésében. 

A mechanikus kulcs használata

Kioldó-
kar
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Az elektronikus kulcs elemének lemerülése
Az elem átlagos élettartama 1–2 év.

Ha az elem feszültsége lecsökken, egy hangjelzés szólal meg az utastérben
és a többfunkciós információs kijelzőn egy üzenet jelenik meg, amikor a hib-
rid rendszer leáll.

Mivel az elektronikus kulcs folyamatosan veszi a rádióhullámokat, az elem
akkor is lemerül, ha az elektronikus kulcsot nem használja. A következő je-
lenségek arra utalnak, hogy az elektronikus kulcs eleme lemerülhetett. Ha
szükséges, cserélje ki az elemet. (562. o.)

• Az intelligens nyitási és indítórendszer vagy a távirányító nem működik.
• Az érzékelési tartomány szűkül.
• A kulcs felületén található LED-visszajelző nem világít.

A túlzott elhasználódás elkerülése érdekében ne hagyja az elektronikus kul-
csot az alábbi, mágneses mezőt gerjesztő elektronikus berendezések 1 m-
es (3 ft.) körzetében:

• TV-készülékek
• Személyi számítógépek
• Mobiltelefonok, vezeték nélküli telefonok és töltők
• Asztali lámpák
• Elektromos főzőlap
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Ha az elektronikus kulcs állapotával vagy a motorindító gomb üzemmód-
jával kapcsolatos üzenet jelenik meg
Annak megelőzése érdekében, hogy az elektronikus kulcs a zárt gépjármű-
ben maradjon, hogy a motorindító gombot kikapcsolt állapottól eltérő állásban
hagyja, vagy hogy valamely utas véletlenül magával vigye az elektronikus
kulcsot stb., a többfunkciós információs kijelzőn üzenet jelenhet meg, mely fi-
gyelmezteti a vezetőt arra, hogy győződjön meg az elektronikus kulcs hollété-
ről vagy a motorindító gomb állapotáról. Ilyen esetekben haladéktalanul kö-
vesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Ha a „Key Battery Low Replace Key Battery” (A kulcs eleme lemerülő-
ben. Cserélje ki a kulcs elemét) üzenet jelenik meg a többfunkciós infor-
mációs kijelzőn
Az elektronikus kulcsban található elem feszültsége alacsony. Cserélje ki az
elektronikus kulcs elemét. (562. o.)

Elemcsere
562. o.

A regisztrált kulcsszám hitelesítése
A gépjárműben már regisztrált kulcsok száma hitelesíthető. Forduljon hivata-
los Toyota márkakereskedéshez, szervizhez vagy más, megfelelően képzett
és felszerelt szakemberhez

Ha az „A New Key has been Registered Contact Your Dealer for Details”
(Új kulcsot regisztráltak A részletekért keresse fel márkakereskedőjét)
üzenet jelenik meg a többfunkciós információs kijelzőn
Ez az üzenet az új elektronikus kulcs regisztrálása után körülbelül tíz napon ke-
resztül minden alkalommal megjelenik, ha a vezető ajtaját kívülről nyitják ki.
Ha ez az üzenet jelenik meg, de Ön nem regisztrált új elektronikus kulcsot, el-
lenőriztesse Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő ké-
pesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél, hogy nem nem regiszt-
ráltak-e ismeretlen (idegen) elektronikus kulcsot a rendszerben.

Nem megfelelő kulcs használatakor
A zárhenger szabadon forog, így biztosítva a belső mechanizmus hozzáfér-
hetetlenségét.
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Kulcs sérülésének megelőzése
A kulcsokat ne ejtse le, ne tegye ki nagyobb ütésnek és ne hajlítsa meg.

Ne tegye ki a kulcsokat hosszabb időre magas hőmérsékletnek.

Óvja a kulcsokat a nedvességtől, és ne mossa azokat ultrahangos mosó-
ban stb.

Ne helyezzen fém vagy mágneses anyagokat a kulcsokra vagy azok kö-
zelébe.

Ne szerelje szét a kulcsokat.

Ne tapasszon matricát vagy bármi mást az elektronikus kulcs felületére.

Ne helyezze a kulcsokat mágneses teret keltő tárgyak, pl. tv, audiorend-
szer, elektromos főzőlap vagy elektromos gyógyászati berendezés, pl.
alacsony frekvenciájú terápiás eszköz közelébe.

Ne helyezze a kulcsokat elektromos gyógyászati berendezés, pl. alacsony
frekvenciájú terápiás eszköz vagy mikrohullámú terápiás berendezés kö-
zelébe, és az orvosi vizsgálatok alkalmával ne tartsa magánál a kulcsokat.

Ha Önnél van az elektronikus kulcs
Ne vigye az elektronikus kulcsot 10 cm-nél (3,9 in.) közelebb olyan elektro-
mos készülékekhez, melyek be vannak kapcsolva. Az elektromos készülé-
kek által kibocsátott rádióhullámok az elektronikus kulcstól 10 cm (3,9 in.)
távolságban elektromos zavart hozhatnak létre a kulcsban, így az nem mű-
ködik megfelelően.

Az intelligens nyitási és indítórendszer hibás működése vagy egyéb
kulccsal kapcsolatos problémák esetén
Vigye el gépjárművét az összes rendelkezésre álló elektronikus kulccsal
együtt bármely hivatalos Toyota márkakereskedésbe, szervizbe vagy más,
megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberhez.

Ha egy elektronikus kulcs elveszett
Ha az elektronikus kulcs elvesztése után nem gondoskodik a pótlásról, ak-
kor jelentősen megnő gépjárműve ellopásának kockázata. Látogasson el
mihamarabb bármely hivatalos Toyota márkakereskedésbe, szervizbe vagy
más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberhez,
és vigye magával az összes rendelkezésére álló elektronikus kulcsot.
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Oldalajtók

 Intelligens nyitási és indítórendszer

Tartsa magánál az elektronikus kulcsot a funkció eléréséhez.

Az összes ajtózár nyitásához
fogja meg a vezető ajtajának fo-
gantyúját vagy az első utas ér-
zékelővel ellátott ajtófogantyú-
ját (felszereltségtől függően).
Eközben feltétlenül érintse meg
az ajtófogantyú hátulján található
érzékelőt.
Az ajtók bezárását követően az aj-
tózárak 3 másodpercig nem nyit-
hatók.

Az ajtók bezárásához érintse meg a záróérzékelőt (az első ajtófo-
gantyú felületén látható bemélyedést).
Ellenőrizze, hogy az ajtók biztonságosan bezáródtak-e.

 Távirányító

Minden ajtót zár
Ellenőrizze, hogy az ajtók bizton-
ságosan bezáródtak-e.
Az ablakok és a napfénytető becsu-
kásához nyomja meg és tartsa le-
nyomva (felszereltségtől függően).*
Minden ajtózár nyitása
Az ablakok és a napfénytető nyitá-
sához nyomja meg és tartsa le-
nyomva (felszereltségtől függően).*

*: (A beállítások személyre szabását végeztesse el hivatalos Toyota márkake-
reskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszerelés-
sel rendelkező szakembernél.)

A gépjárművet a nyitási rendszer, a távirányító vagy a központi-
zár-kapcsolók segítségével zárhatja és nyithatja. 

Az ajtók kívülről történő nyitása és zárása

1

2

1

2
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Működés-visszajelzés
A vészvillogók felvillanása jelzi az ajtók zárását/nyitását. (Záráskor: egyszer;
nyitáskor: kétszer)

Biztonsági funkció
Ha az ajtózárak nyitását követő 30 másodpercen belül nem nyitja ki ténylege-
sen valamelyik ajtót, a biztonsági rendszer automatikusan újra lezárja a gép-
járművet.

Ha az ajtó az ajtófogantyú felületén lévő záróérzékelővel nem zárható be

Ajtó zárására figyelmeztető hangjelzés
Ha valamelyik ajtó nincs tökéletesen becsukva, és mégis megpróbálja lezár-
ni, folyamatos figyelmeztető hangjelzés hallható 5 másodpercig. A hangjel-
zés leállításához csukja be teljesen az ajtót, majd zárja be még egyszer a
gépjárművet.

A riasztó beállítása (felszereltségtől függően)
Az ajtók zárásával élesítődik a riasztórendszer. (94. o.)

Ha az intelligens nyitási és indítórendszer vagy a távirányító nem műkö-
dik megfelelően
Használja a mechanikus kulcsot az ajtók nyitásához és zárásához (640. o.)

Ha lemerült a kulcs eleme, helyezzen be újat. (562. o.)

Ha az ajtó nem zárható akkor sem, ha az
ajtófogantyú felületén lévő záróérzékelőt
ujjal megérinti, akkor érintse meg a záró-
érzékelőt tenyérrel.

Kesztyű viselése esetén húzza le a kesz-
tyűt.
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 Központizár-kapcsolók

Minden ajtó zárása

Minden ajtózár nyitása

 Belső zárgombok

Ajtó zárása

Ajtó nyitása

A vezetőajtó és az utasoldali első
ajtó (egyes modelleknél) a belső
ajtófogantyú meghúzásával ak-
kor is kinyitható, ha a zárgombok
zárt állásban vannak.

Állítsa a belső zárgombot zárt helyzetbe.

Csukja be az ajtót úgy, hogy közben az ajtófogantyút felhúzva tartja.

Az ajtót nem lehet bezárni, ha a motorindító gomb ACCESSORY vagy
ON módban van, vagy az elektronikus kulcsot a gépjárműben hagyta.

Előfordulhat, hogy a kulcs nem érzékelhető megfelelően, és az ajtók lezá-
ródnak.

Az ajtók zárása és nyitása belülről

1

2

1

2

Az első ajtók lezárása kívülről, kulcs nélkül

1

2
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Az ajtót nem lehet belülről kinyitni,
ha a gyermekbiztonsági zár be
van kapcsolva.

Nyitás

Zár

Ha a zárak be vannak kapcsolva, a
gyermekek nem tudják a hátsó ol-
dalajtókat kinyitni. A hátsó oldalaj-
tózárak bekapcsolásához nyomja
le az adott hátsó oldalajtón találha-
tó kapcsolót.

A mechanikus kulcs használata
Az ajtózárakat a mechanikus kulcs segítségével is zárhatja és nyithatja. 
(640. o.)

Nyitott ajtóra figyelmeztető hangjelző
Ha a gépjármű sebessége meghaladja az 5 km/h-t (3 mph), akkor a fő figyel-
meztető lámpa villogni kezd és hangjelzés hallható, jelezve, hogy az ajtó(k)
nincs(enek) teljesen csukott állapotban. 
A nyitott ajtó(k) kijelzése megjelenik a többfunkciós információs kijelzőn.

Az intelligens nyitási és indítórendszert, illetve a vezetéknélküli távirá-
nyító működését befolyásoló tényezők
(194. o.)

Személyre szabás
A beállítások (pl. működési jelzések) megváltoztathatók. 
(Személyre szabható funkciók: 672. o.)

A hátsó oldalajtó gyermekbiztonsági zárja

1

2
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VIGYÁZAT!

Balesetek megelőzése
Vezetés során ügyeljen a következő szabályok betartására.
Ha nem tartja be azokat, előfordulhat, hogy valamelyik ajtó kinyílik, és a
gépjárműben tartózkodó személy kiesik, és súlyosan, akár halálosan is
megsérülhet.

Ellenőrizze, hogy minden ajtó teljesen be van-e csukva.

Menet közben senki ne húzza meg az ajtók belső fogantyúját.
A vezetőajtóval és az első utasajtóval legyen különösen óvatos (csak
egyes modelleknél), mivel az ajtó akkor is kinyílhat, ha a belső zárgomb
zárt helyzetben van.

Ha a gépjárműben gyermekek utaznak, használja a hátsó oldalajtókon
lévő gyermekbiztonsági zárakat. 

Ajtó nyitásakor és csukásakor
Ellenőrizze a gépjármű környezetét, pl. hogy nem lejtőn áll-e, elég hely áll-e
rendelkezésre az ajtó kinyitásához, vagy hogy nem fúj-e erős szél. Az ajtó
nyitásakor vagy csukásakor tartsa erősen az ajtófogantyút, hogy fel legyen
készülve a váratlan mozgásokra.

Az elektromos ablak vagy a napfénytető működtetése távirányítóval
(felszereltségtől függően)
Az elektromos ablakemelő vagy a napfénytető működtetése előtt győződjön
meg arról, hogy nem áll fenn annak a veszélye, hogy valamely utas bármely
testrésze beszoruljon az ablakokba vagy napfénytetőbe. Ugyanakkor ne
engedje, hogy gyermekek működtessék a távirányítót. Előfordulhat, hogy a
gyermek vagy másik utas becsípődik az elektromos ablakba, vagy a nap-
fénytetőbe.
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Csomagtérajtó

 Intelligens nyitási és indítórendszer (felszereltségtől függően)

Tartsa magánál az elektronikus kulcsot a funkció eléréséért.

Minden ajtó zárása

Ellenőrizze, hogy az ajtók biz-
tonságosan bezáródtak-e.

Minden ajtózárt nyit

Az ajtók bezárását követően az
ajtózárak 3 másodpercig nem
nyithatók.

 Távirányító

181. o.

 Központizár-kapcsolók

183. o.

A csomagtérajtó-nyitógombot fel-
felé nyomva, emelje fel a csomag-
térajtót.

A csomagtérajtózár a következő módokon nyitható/zárható.

1

2

A csomagtérajtó nyitása a gépjárművön kívülről
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A csomagtérajtót a fogantyú segít-
ségével húzza le, és mindig nyomja
le kívülről, hogy lecsukódjon.

Legyen óvatos, nehogy a csomag-
térajtó fogantyúval történő becsu-
kásakor oldalra húzza a csomagté-
rajtót.

Csomagtér-világítás
A csomagtér-világítás a csomagtérajtó felnyitásakor bekapcsol, ha a cso-
magtér-világítás kapcsolója be van kapcsolva.

Ha nem működik a csomagtérajtó-nyitógomb
A csomagtérajtózár belülről nyitható.

A csomagtérajtó lecsukásakor

Ki

Be

Ha a motorindító gombot kikapcsolja, a
világítás 20 perc múlva automatikusan
kikapcsol.

Vegye le a fedelet

A sérülés megelőzése érdekében csa-
varja kendőbe a csavarhúzó hegyét.

Mozdítsa el a kart.

1

2

1

2
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VIGYÁZAT!

Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.
Ellenkező esetben súlyos vagy halálos sérülés következhet be.

Mielőtt elindul
Győződjön meg arról, hogy a csomagtérajtó teljesen le van csukva. Ha a

csomagtérajtó nincs teljesen lecsukva, váratlanul felnyílhat, és menet köz-
ben megütheti a közelébe kerülő tárgyakat, vagy a csomagtérben tárolt
csomagok váratlanul kieshetnek, és balesetet okozhatnak.

Ne engedje, hogy a gyerekek bemásszanak a csomagtérbe.
Ha egy gyermek véletlenül bezáródik a csomagtérbe, hőgutát kaphat.

Ne engedje, hogy gyermek nyissa vagy csukja a csomagtérajtót.
Ilyenkor a hátsó ajtó váratlanul kinyílhat, vagy csukódás közben beszorít-
hatja a gyermek kezét, fejét vagy nyakát.

Fontos szempontok vezetés közben
Vezetés közben tartsa csukva a hátsó ajtót.

Ha a hátsó ajtót nyitva hagyja, az menet közben megütheti a közelébe ke-
rülő tárgyakat, vagy a csomagok váratlanul kieshetnek az utastérből, és
balesetet okozhatnak.

Soha ne engedjen senkit a csomagtérben utazni. A csomagtérben utazó
személy hirtelen fékezés, irányváltás vagy ütközés esetén nagy valószí-
nűséggel halált vagy súlyos sérülést szenved. 
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VIGYÁZAT!

A csomagtérajtó működtetése
Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket.
Ellenkező esetben valamely testrész beszorulhat, ami halált vagy súlyos
sérülést okozhat.

Felnyitás előtt távolítson el a csomagtérajtóról mindenféle terhelést, példá-
ul havat vagy jeget. Ha ezt elmulasztja, a csomagtérajtó felnyitás után hir-
telen lecsapódhat.

A csomagtérajtó nyitásakor-csukásakor alaposan nézzen szét, nehogy va-
lakinek sérülést okozzon. 

Ha valaki a közelében van, győződjön meg az adott személy biztonságá-
ról, és közölje vele, hogy a csomagtérajtó felnyitására vagy lecsukására
készül.

Legyen különösen óvatos, ha a csomagtérajtót erős szélben nyitja vagy
csukja, mert az ilyenkor hirtelen mozgásokat végezhet.

Ne a csomagtérajtó-teleszkóp meghúzásával csukja le a csomagtérajtót,
és ne kapaszkodjon a csomagtérajtó-teleszkópba. 
Ellenkező esetben a keze beszorulhat, vagy a hátsóajtó-teleszkóp eltör-
het, mindkét esetben balesetet okozva.

Ha kerékpárszállító vagy hasonló nehéz tárgy van a csomagtérajtóra erő-
sítve, a csomagtérajtó felnyitás után hirtelen visszacsapódhat, így az ajtó
működtetőjének kezei, feje vagy nyaka becsípődhetnek és megsérülhet-
nek. Ha tartozékot szerel a csomagtérajtóra, eredeti Toyota alkatrész
használata ajánlott.

A csomagtérajtó hirtelen lecsapódhat, ha
nem nyitja fel teljesen. Emelkedőn vagy
lejtőn nehezebb kinyitni, ill. becsukni a
csomagtérajtót, mint vízszintes felületen,
ezért vigyázzon, nehogy váratlanul ma-
gától kinyíljon vagy becsukódjon. Mielőtt
a csomagtérben pakolászna, teljesen
nyissa ki a csomagtérajtót, és győződjön
meg róla, hogy az biztonságosan nyitva
marad. 

A csomagtérajtó becsukásakor különö-
sen ügyeljen rá, nehogy becsípődjön az
ujja.

Becsukáskor enyhén nyomja meg a
csomagtérajtó külső felületét. Ha a cso-
magtérajtó-fogantyúval próbálja meg
teljesen lecsukni a csomagtérajtót, ak-
kor kezei vagy karjai beszorulhatnak.
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Csomagtérajtó-teleszkópok
A csomagtérajtó teleszkópokkal felszerelt, amelyek nyitott helyzetben meg-
tartják azt.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket.
Ellenkező esetben a hátsóajtó-teleszkópok megsérülhetnek, ami működési
hibához vezethet.

Ne tegye kezét a csomagtérajtó-teleszkópra, és ne fejtsen ki rá oldalirányú
erőt.

Ne erősítsen vagy tapasszon idegen
tárgyakat, mint pl. matricákat, műanyag
fóliát stb. a csomagtérajtó-teleszkóp
rúdjára.

Ne érintse meg a csomagtérajtó-telesz-
kóp rúdját kesztyűvel vagy más szövet-
darabbal.

Eredeti Toyota alkatrészeken kívül sem-
mi mást ne erősítsen a csomagtéraj-
tóra.
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Intelligens nyitási és indítórendszer

 Az ajtók nyitása és zárása (181. o.)

 A csomagtérajtó nyitása és zárása (felszereltségtől függően)
(186. o.)

 A hibrid rendszer indítása (259. o.)

Az antenna elhelyezkedése

A következő műveleteket a magánál, pl. a zsebében tartott elekt-
ronikus kulcs segítségével hajthatja végre. Az elektronikus
kulcsnak mindig a vezetőnél kell lennie.

Utastéren kívül található antenna (a
vezetőoldalon)*1

Antenna az utastéren kívül (első utas-
oldal)*1, 2

Utastérben található antennák

Antenna a csomagtér külső oldalán*2

*1: Ez az ábra balkormányos gépjárművekre
vonatkozik. Az antennák jobbkormányos
gépjárműveknél az ellenkező oldalon
találhatók.

*2: Felszereltségtől függően

1

2

3

4
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Hatótávolság (amelyen belül az elektronikus kulcs észlelhető)

A hibrid rendszer indítása vagy a motorindító gomb módok váltása

A rendszer akkor működik, ha az elektronikus kulcs a gépjárműben van.

Riasztások és figyelmeztető üzenetek
Riasztó jelzés hallható, és a többfunkciós információs kijelzőn figyelmeztető
üzenet jelenik meg, védelmet nyújtva a téves működtetésből eredő, váratlan
balesetek vagy gépjárműlopás ellen. Ha figyelmeztető üzenet látható a kijel-
zőn, a kijelzett üzenet alapján hajtsa végre a megfelelő intézkedéseket.

Ha csak riasztó jelzés hallható, a körülmények és a korrekciós eljárások a kö-
vetkezők lehetnek.

Az ajtók zárásakor és nyitásakor

A rendszer működtetéséhez az elekt-
ronikus kulcsnak a vezető vagy az első
utas ajtajának külső ajtófogantyújától*
vagy a csomagtérajtó-nyitógombtól*
kb. 0,7 m-es (2,3 ft.) távolságon belül
kell lennie. (Csak a kulcsot érzékelő aj-
tók működtethetők.)

*: Felszereltségtől függően

Riasztás Helyzet Korrekciós eljárás

A külső riasztó egy-
szer, 5 másodpercre 
megszólal.

Megpróbálta lezárni a gépjár-
művet, miközben nyitva volt 
valamelyik ajtó.

Csukja be, majd zárja be 
újból az összes ajtót.

A belső riasztó 
ismétlődő hangjelzé-
seket ad.

A motorindító gombot ACCES-
SORY módba kapcsolta, 
miközben a vezetőajtó nyitva 
volt (A vezetőajtót kinyitotta, 
miközben a motorindító gomb 
ACCESSORY módban volt)

Kapcsolja ki a motorindító 
gombot, és csukja be a 
vezetőajtót.
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Ha a „Smart Entry & Start System Malfunction See Owner’s Manual” (In-
telligens nyitási és indítási rendszer meghibásodás, lásd: Kezelési Út-
mutató) üzenet jelenik meg a többfunkciós információs kijelzőn
Előfordulhat, hogy a rendszer meghibásodott. Azonnal ellenőriztesse a gép-
járművet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, meg-
felelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

Akkumulátor- és elemkímélő funkció
Az akkumulátorkímélő funkció szerepe az, hogy megakadályozza a 12 V-os
akkumulátor és az elektronikus kulcs elemének lemerülését, ha a gépjármű-
vet hosszabb ideig nem használják.

A következő helyzetekben az intelligens nyitási és indítórendszernek szük-
sége van némi időre ahhoz, hogy kinyissa az ajtózárakat.

• Az elektronikus kulcsot 10 percig vagy tovább a gépjárműtől kb. 2 m-es
(6 ft.) távolságban hagyta.

• Az intelligens nyitási és indítórendszert legalább 5 napig nem használta.
Ha az intelligens nyitási és indítórendszert legalább 14 napig nem használ-

ta, az ajtózárak a vezetőajtó kivételével nem nyithatók. Ebben az esetben
fogja meg a vezetőajtó fogantyúját, vagy használja a távirányítót vagy a me-
chanikus kulcsot az ajtózárak nyitására.

Elektronikus kulcs elemkímélő funkció
Ha az akkumulátor- és elemkímélő funkció aktív, az elem merülése minimális,
ugyanis az elektronikus kulcs nem veszi a rádióhullámokat.

Nyomja meg kétszer a  gombot, mi-

közben lenyomva tartja a  gombot.
Várjon, amíg az elektronikus kulcs vissza-
jelzője 4-et villan.

Mialatt az akkumulátor- és elemkímélő
funkció be van kapcsolva, az intelligens
nyitási és indítórendszer nem használható.
A funkció kikapcsolásához nyomja meg az
elektronikus kulcs valamelyik gombját.



194 3-2. Az ajtók nyitása, becsukása és zárása

Működést befolyásoló tényezők
Az intelligens nyitási és indítórendszer, a távirányító és az indításgátló rend-
szer gyenge rádióhullámokkal működik. Az alábbi esetekben az elektronikus
kulcs és a gépjármű közötti kommunikáció sérülhet; az intelligens nyitási és
indítórendszer, a távirányító és az indításgátló rendszer megfelelő működése
korlátozottá válhat. (Zavaró tényezők: 640. o.)

Az elektronikus kulcs eleme lemerül

TV-torony, villamos energiát termelő erőmű, benzinkút, rádióállomás, nagy-
méretű kijelző, repülőtér vagy egyéb, erős rádióhullámokat vagy elektro-
mágneses zajt kibocsátó létesítmény van a közelben

Ha az elektronikus kulcs hozzáér az alábbi fémtárgyakhoz:

• Alumíniumfóliával borított kártyák
• Cigarettás dobozok, melyek belsejében alumíniumfólia van
• Fémes pénztárcák vagy táskák
• Érmék
• Fémből készült kézmelegítők
• CD-k és DVD-k

Ha másik távirányítós kulcsot (amely rádióhullámokat bocsát ki) használnak
a közelben

Ha az alábbi, rádióhullámokat kibocsátó eszközök mellett tartja az elektroni-
kus kulcsot:

• Hordozható rádió, mobiltelefon, vezeték nélküli telefon vagy egyéb, veze-
ték nélküli kommunikációs eszköz

• Egy másik gépjármű elektronikus kulcsa vagy rádióhullámokat kibocsátó,
távirányítós kulcsa

• Személyi számítógépek vagy PDA-k
• Digitális audiolejátszók
• Hordozható játékrendszerek

Ha a hátsó ablakra fémes anyagú árnyékoló vagy egyéb fémtárgy kerül 

Ha az elektronikus kulcsot akkumulátortöltő vagy elektronikus készülékek
közelébe helyezi
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Megjegyzés a nyitási funkcióval kapcsolatban
A következő esetekben előfordulhat, hogy a rendszer még akkor sem mű-

ködik megfelelően, ha az elektronikus kulcs a hatótávolságon (az érzékelési
tartományon) belül van:

• Az elektronikus kulcs az ajtók zárásakor vagy nyitásakor túl alacsonyan,
túl magasan vagy az ablakhoz, illetve a külső ajtófogantyúhoz túl közel
van.

• Az elektronikus kulcs a hibrid rendszer indításakor vagy a motorindító
gomb módjának váltásakor a műszerfalon, a padlón, valamelyik ajtózseb-
ben vagy a kesztyűtartóban van.

Ne hagyja az elektronikus kulcsot a műszerfal tetején vagy az ajtózsebek
közelében, ha kiszáll a gépjárműből. A rádióhullám-vételi feltételek függ-
vényében az otthagyott kulcsot az utastéren kívüli antenna érzékelheti, így
az ajtó kívülről zárhatóvá válik, és az elektronikus kulcs a gépjárműben re-
kedhet.

Amíg az elektronikus kulcs hatótávolságon belül van, addig bárki nyithatja
vagy zárhatja az ajtókat.

Ha az elektronikus kulcs az ablak közelében van, akkor előfordulhat, hogy a
hibrid rendszer beindítható, bár az elektronikus kulcs nincs a gépjárműben.

Ha az elektronikus kulcs az érzékelési tartományon belül van, akkor előfor-
dulhat, hogy az ajtózárak kinyílnak, ha az ajtófogantyúra nagy mennyiségű
víz zúdul, például esőben vagy autómosóban. (30 másodperc múlva az aj-
tók automatikusan záródnak, ha addig az ajtókat nem nyitja ki és csukja be.)

Ha az ajtók zárásához a távirányítót használja úgy, hogy az elektronikus
kulcs a gépjármű közelében van, előfordulhat, hogy a nyitási funkció segít-
ségével az ajtózár nem nyitható. (A távirányítóval nyissa ki az ajtózárakat.)

Ha a záróérzékelőt kesztyűs kézzel érinti meg, az késleltetheti vagy meg-
akadályozhatja a zár működését. Vegye le a kesztyűt, és érintse meg újra a
záróérzékelőt.

Egyes modelleknél: Ha a zárműködtetés a záróérzékelő használatával tör-
ténik, legfeljebb két egymást követő felismerő jelzés látható. Ezt követően
több felismerő jelzésre nem kerül sor.

Ha az ajtófogantyút víz éri, miközben az elektronikus kulcs a hatótávolsá-
gon belül van, az ajtózár egymás után többször záródhat és nyílhat. Ilyen
esetben kövesse az alábbi korrekciós eljárásokat a gépjármű mosásának
sikeres elvégzése érdekében.

• Helyezze a kulcsot legalább 2 m (6 ft.) távolságra a gépjárműtől. (Vigyáz-
zon, nehogy ellopják a kulcsot.)

• Állítsa az elektronikus kulcsot elemkímélő módba, hogy ezzel kikapcsolja
az intelligens nyitási és indítórendszert. (193. o.)
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Ha az elektronikus kulcs a gépjárműben van, és az ajtófogantyú autómosás
alkalmával vizes lesz, akkor üzenet jelenhet meg a többfunkciós informáci-
ós kijelzőn, és figyelmeztető hangjelzés hallható a gépjárművön kívül. A ri-
asztó kikapcsolásához zárja az összes ajtót.

A záróérzékelő megfelelő működését akadályozhatja a rajta lévő jég, hó,
sár stb. Tisztítsa meg a záróérzékelőt, és tegyen újabb kísérletet a működ-
tetésre.

Ha hirtelen lép a kulcs hatótávolságán belülre vagy az ajtófogantyúhoz, elő-
fordulhat, hogy az ajtózárak nem nyílnak. Ebben az esetben állítsa vissza
az ajtófogantyút az eredeti helyzetébe, és ismételt meghúzása előtt ellen-
őrizze, hogy az ajtózárak nyílnak-e.

Ha az érzékelési tartományon belül egy másik elektronikus kulcs is található,
az ajtózárak nyitása kissé tovább tarthat, miután megfogta az ajtófogantyút. 

Ha hosszabb ideig nem használja a gépjárművet
A gépjármű ellopásának elkerülése érdekében ne hagyja az elektronikus

kulcsot a gépjármű 2 m-es (6 ft.) körzetében.

Az intelligens nyitási és indítórendszer előzetesen kikapcsolható. (672. o.)

A rendszer helyes működtetése
A rendszer működtetésekor legyen Önnél az elektronikus kulcs. Ha kívülről
használja a rendszert, ne vigye túl közel az elektronikus kulcsot a gépjárműhöz.

Az elektronikus kulcs helyzetétől és tartásától függően előfordulhat, hogy a
rendszer nem észleli megfelelően a kulcsot, és nem működik kielégítően.
(Előfordulhat, hogy véletlenül megszólal a riasztó, vagy nem működik az ajtó-
zárás megakadályozása funkció.)

Ha az intelligens nyitási és indítórendszer nem működik megfelelően
Az ajtók zárása és nyitása: Használja a mechanikus kulcsot. (640. o.)

A hibrid rendszer indítása: 641. o.

Személyre szabás
A beállítások (pl. intelligens nyitási és indítórendszer) módosíthatók. 
(Személyre szabható funkciók: 672. o.)

Ha az intelligens nyitási és indítórendszert a személyre szabásban ki-
kapcsolták
Az ajtók nyitása és zárása

Használja a távirányítót vagy a mechanikus kulcsot. (181, 640. o.)

A hibrid rendszer indítása és a motorindító gomb módok váltása: 641. o.

A hibrid rendszer leállítása: 260. o.
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 Intelligens nyitási és indítórendszer tanúsítványa
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VIGYÁZAT!

Figyelmeztetés az elektronikus berendezésekkel való interferenciával
kapcsolatban
Ha beültetett szívritmus-szabályozóval, kardiális reszinkronizációs terápi-

ás pacemakerrel vagy beültetett kardioverter defibrillátorral rendelkezik,
távolságot kell tartania az intelligens nyitási és indítórendszer antennáitól.
(191. o.)
A rádióhullámok befolyásolhatják az ilyen berendezések működését.
Szükség esetén a nyitási funkció kikapcsolható. A részletekkel, pl. a rádió-
hullámok frekvenciájával és a rádióhullámok kibocsátásának idejével kap-
csolatban forduljon hivatalos Toyota márkakereskedéshez, szervizhez
vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakem-
berhez. Majd kérdezze meg orvosától, hogy ki kell-e kapcsolnia a nyitási
funkciót.

A beültetett szívritmus-szabályozótól, kardio-reszinkronizációs terápiás
szívritmus-szabályozótól vagy defibrillátortól eltérő elektronikus gyógyá-
szati eszközök használata esetén a gyártó tud tájékoztatást adni az adott
eszköz rádióhullámok közelében való működtetéséről.
A rádióhullámok váratlan hatásokat válthatnak ki az ilyen orvosi eszközök
működésében.

A nyitási funkció kikapcsolásának kérdésével forduljon bármely hivatalos
Toyota márkakereskedéshez, szervizhez vagy más, megfelelő képesítéssel
és felszereléssel rendelkező szakemberhez.
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Első ülések

Üléshelyzet-állító kar

Dőlésszögállító kar

Magasságállító kar (vezetőoldal)

Gerinctámasz-állító kapcsoló (ve-
zetőoldal)

Az üléshelyzet beállításakor
Az üléspozíció állítása során figyeljen arra, hogy a fejtámla ne érje el az utas-
tér tetejét.

Beállítás

1

2

3

4
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VIGYÁZAT!

Az üléshelyzet beállításakor
Vigyázzon, hogy az ülés helyzetének beállításakor a többi utas ne sérül-

hessen meg a mozgó ülés miatt.

A sérülések elkerülése érdekében ne tegye a kezét az ülés alá vagy a
mozgó részek közelébe. 
Az ujjait és a kezét könnyen becsípheti ilyen módon.

Ülésállítás
Ahhoz, hogy ütközéskor ne csúszhasson a kétpontos biztonsági öv alá,

kerülje a szükségesnél jobban megdöntött háttámlahelyzetet.
Ha baleset történik, és az ülés túlzottan hátra van döntve, az alsó öv fel-
csúszik, rászorulhat a hasra, vagy a vállöv hozzáérhet a nyakhoz, ami ál-
tal megnő a súlyos sérülés vagy a halál kockázata. 
Vezetés közben ne állítsa az ülést, mivel az váratlanul elmozdulhat, és a
vezető elvesztheti uralmát a gépjármű felett.

Az ülés beállítása után győződjön meg arról, hogy az ülés megfelelően
rögzült-e a helyén.
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Hátsó ülések

Biztonságos helyen parkoljon le a gépjárművel.

Erősen működtesse a rögzítőféket, és kapcsolja a sebességváltót P hely-
zetbe. (269. o.)

Állítsa be az első ülés helyzetét és a háttámla dőlésszögét. 
(211. o.)

Az első ülés helyzetétől függően, ha a háttámla hátra van hajtva, zavarhat-
ja a hátsó ülés működtetését.

Engedje le a hátsó ülés fejtámláját. (216. o.)

Hajtsa vissza a hátsó ülés kartámaszát, ha ki van hajtva. 
(501. o.)

Ez a lépés nem szükséges, ha csak a baloldali ülést működteti.

A háttámlák lehajthatók.

A háttámlák lehajtása előtt

1

2

3

4
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Húzza meg a háttámla reteszelés-
oldó karját, és hajtsa le a háttámlát.

A biztonsági öv ülés mögé való
becsípődésének elkerülése érde-
kében vezesse át a biztonsági
övet az övvezetőn, majd állítsa
vissza a háttámlát biztonságosan
a reteszelt helyzetbe.

Az ülések háttámlájának lehajtása

A hátsóülés-háttámlák visszaállítása

Biztonságiöv-övvezető

VIGYÁZAT!

A háttámlák lehajtásakor
Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket. Ellenkező esetben halál
vagy súlyos sérülés következhet be.

Menet közben ne hajtsa le a háttámlákat.

Vízszintes talajon állítsa meg gépjárművét, erősen működtesse a rögzítő-
féket, és kapcsolja a sebességváltót P helyzetbe.

Ne engedje senkinek, hogy menet közben a lehajtott háttámlára vagy a
csomagtérbe üljön.

Ne engedje, hogy a gyerekek bemásszanak a csomagtérbe.

Ne működtesse a hátsó üléssorban lévő ülést, ha ül rajta valaki.

Vigyázzon, nehogy keze vagy lába az ülés mozgó részei vagy csatlakozó
elemei közé szoruljon a működtetése közben.

Ne engedje, hogy gyermekek működtessék az ülést.
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VIGYÁZAT!

Miután visszaállította a háttámlát a függőleges helyzetbe
Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket. Ellenkező esetben halál
vagy súlyos sérülés következhet be.

Ellenőrizze, hogy a biztonsági övek nem csavarodtak-e meg, vagy nem
szorultak-e be a háttámla alá.

A háttámla finom előre-hátra mozgatá-
sával győződjön meg arról, hogy bizto-
san rögzült-e a helyén.
Ha a háttámla nem rögzült biztosan, ak-
kor látható a háttámla kioldókarjának pi-
ros jelölése. Győződjön meg arról, hogy
a piros jelölés nem látható.
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Fejtámlák

Fel

Húzza fel a fejtámlát.

Le

A reteszelésoldó gomb nyomva tar-
tása közben nyomja le a fejtámlát.

 Hátsó szélső ülések

Fel

Húzza fel a fejtámlát.

Le

A reteszelésoldó gomb nyomva
tartása közben nyomja le a fej-
támlát.

 Hátsó középső ülés

Fel

Húzza fel a fejtámlát.

Le

A reteszelésoldó gomb nyomva
tartása közben nyomja le a fej-
támlát.

Minden üléshez áll rendelkezésre fejtámla.

Első ülések

Reteszelésoldó gomb

1

2

Hátsó ülések

Reteszelés oldó gomb

1

2

Reteszelés oldó gomb

1

2
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A fejtámlák eltávolítása

Fejtámlák behelyezése

A fejtámlák magasságának beállítása (első ülések)

Hátsóülés-fejtámlák beállítása
Használatkor mindig egy szinttel emelje meg a fejtámlát a lebillentett helyzetből.

A reteszelésoldó gomb nyomva tartása
közben húzza a fejtámlát felfelé.

Igazítsa a fejtámlát a vezetőfuratokhoz,
és nyomja le reteszelési helyzetbe.

A fejtámla alacsonyabb helyzetbe állítá-
sakor nyomja meg és tartsa lenyomva a
reteszelésoldó gombot.

A fejtámla úgy legyen beállítva, hogy a
közepe a lehető legközelebb kerüljön a fül
felső vonalához. 

Reteszelés oldó gomb

Reteszelés oldó gomb
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VIGYÁZAT!

Fejtámlával kapcsolatos biztonsági figyelmeztetések
A fejtámlákkal kapcsolatban ügyeljen a következő figyelmeztetések betartá-
sára. Ellenkező esetben súlyos vagy halálos sérülés következhet be.

Használjon az egyes ülésekhez megfelelő fejtámlákat.

A fejtámlákat mindig állítsa a megfelelő helyzetbe.

A fejtámlákat beállításuk után nyomja le, hogy megfelelő reteszelődésük-
ről megbizonyosodjon.

Fejtámlák nélkül ne közlekedjen.
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Kormánykerék

Tartsa meg a kormánykereket,
és nyomja le a kart.

Állítsa be az ideális helyzetet a
kormánykerék vízszintes és füg-
gőleges irányú elmozdításával.

A beállítás után a kormánykerék
rögzítéséhez húzza a kart felfelé.

A kürtöt a  jelzés vagy ah-
hoz közeli terület megnyomásával
szólaltathatja meg.

Kormánykerék beállítása után 
Győződjön meg arról, hogy a kormánykereket biztonságosan rögzítette. 
Előfordulhat, hogy a kürt nem szól, ha a kormánykereket nem biztonságosan
reteszelte.

Beállítás

1

2

Kürt
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VIGYÁZAT!

Elővigyázatosság vezetés közben
Menet közben ne változtassa a kormánykerék helyzetét.
Ez elvonhatja a vezető figyelmét a gépjárműről, és súlyos személyi sérülés-
sel vagy halállal járó balesetet okozhat.

Kormánykerék beállítása után
Győződjön meg arról, hogy a kormánykereket biztonságosan rögzítette.
Ellenkező esetben a kormánykerék hirtelen megmozdulhat, ami súlyos
vagy halálos sérüléshez vezető balesetet okozhat.
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Belső visszapillantó tükör

A visszapillantó tükör magassága a vezető helyzetének megfelelően
beállítható.

A visszapillantó tükör magasságát
fel-le mozgatással állíthatja be.

 Kézi működtetésű, vakításgátló belső visszapillantó tükör

A gépjármű mögötti gépjárművek fényszóróinak visszaverődő fénye a
kar működtetésével csökkenthető.

Szokásos állás

Vakítást megakadályozó állás

A visszapillantó tükör helyzete beállítható, így biztosítva a kellő
kilátást hátrafelé.

A visszapillantó tükör magasságának beállítása (kézi működte-
tésű vakításgátló belső visszapillantó tükörrel felszerelt gépjár-
művek)

Vakításgátló funkció

1

2
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 Automata vakításgátló belső visszapillantó tükör

A gépjármű mögötti gépjárművek fényszóróinak fényerejére reagálva,
a visszavert fény automatikusan csökken.

Az automatikus vakításgátló funk-
ció mód megváltoztatása

Be-/kikapcsolás

Ha az automatikus vakításgátló
funkció bekapcsolt módban van, a
visszajelző világít.
A funkció a motorindító gomb ON
módba kapcsolásakor minden al-
kalommal bekapcsolt módba kap-
csol. A gomb megnyomásával a
funkció kikapcsol. (A visszajelző is
kialszik.)

Az érzékelőhibát megelőzendő (automatikus vakításgátló belső vissza-
pillantó tükörrel felszerelt gépjárművek)

Visszajelző lámpa

Az érzékelőket megfelelő működésük biz-
tosítása érdekében ne érintse meg, és ne
takarja le.

VIGYÁZAT!

Menet közben ne változtassa meg a tükör helyzetét.
Ez elvonhatja a vezető figyelmét a gépjárműről, és súlyos személyi sérülés-
sel vagy halállal járó balesetet okozhat.
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A
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Külső visszapillantó tükrök

A beállítandó tükör kiválasztá-
sához forgassa el a kapcsolót.

Bal

Jobb

Állítsa be a tükröt a kapcsoló
működtetésével.

Fel

Jobb

Le

Bal

A tükrök behajtásához

A tükrök kihajtásához

A külső visszapillantó tükör behaj-
tás kapcsolójának alaphelyzetbe
állításával bekapcsolódik az auto-
matikus mód.

Automatikus módban lehetőség
van a tükrök be-, illetve kihajtásá-
nak az ajtók zárásához/nyitásához
való hozzákapcsolására.

Beállítás

1

1

2

2

1

2

3

4

Tükrök be- és kihajtása

1

2
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A tükör szöge akkor állítható, ha
A motorindító gomb ACCESSORY vagy ON módban van.

Ha párásak a tükrök
A külső visszapillantó tükrök tükör-páramentesítőkkel letisztíthatók. A külső
visszapillantó tükör páramentesítők bekapcsolásához kapcsolja be a hátsó-
ablak-páramentesítőt. (471. o.)

Az automatikus mód használata hideg időben
Ha hideg időben használja az automatikus módot, a külső visszapillantó tük-
rök befagyhatnak és előfordulhat, hogy az automatikus behajtás és kihajtás
nem lehetséges. Ilyen esetben távolítsa el a jeget és a havat a külső vissza-
pillantó tükrökről, majd működtesse a tükröt kézi módban vagy mozgassa
kézzel.

Személyre szabás
A tükrök automatikus be- és kihajtása megváltoztatható 
(Személyre szabható funkciók: 672. o.)
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VIGYÁZAT!

Fontos szempontok vezetés közben
Menet közben tartsa be az alábbi biztonsági szabályokat.
Ha nem tartja be azokat, elvesztheti a gépjármű feletti uralmat, és balesetet
okozhat, amely súlyos vagy akár halálos sérülést eredményezhet.

Vezetés közben ne változtassa meg a tükrök helyzetét.

Ne vezessen behajtott tükrökkel.

 Indulás előtt mindkét külső visszapillantó tükröt ki kell hajtani és megfele-
lően be kell állítani.

A tükör mozgása közben
A személyi sérülések és a tükör meghibásodásának elkerülése érdekében
ügyeljen arra, hogy a mozgó tükör ne csípje be a kezét.

A tükör-páramentesítők működésekor
Ne érjen hozzá a visszapillantó tükrök felületéhez, mivel azok nagyon felhe-
vülhetnek, és megégethetik Önt.
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Elektromos ablakemelők

Az elektromos működtetésű ablakok a kapcsolókkal nyithatók és zár-
hatók.

A kapcsoló megnyomására az ablakok a következőképpen mozognak:

Zárás

Egyérintéses zárás*
Nyitás

Egyérintéses nyitás*
*: Hogy az ablakot megállítsa, mű-

ködtesse a kapcsolót az ellenkező
irányba.

Az utasablakok működtetésének
letiltásához nyomja meg ezt a kap-
csolót.

Így megakadályozhatja, hogy a
gyermekek véletlenül vagy az Ön
szándéka ellenére nyissák vagy
zárják az ablakot.

Az utasablakok működtetésének en-
gedélyezéséhez újra nyomja meg a
kapcsolót.

Az elektromos ablakemelők akkor működtethetők, ha
A motorindító gomb ON módban van.

Elektromos ablakok működtetése a hibrid rendszer kikapcsolását köve-
tően
A motorindító gomb ACCESSORY módba kapcsolása vagy kikapcsolása
után az elektromos ablakemelőket megközelítőleg 45 másodpercig használ-
hatja. Ha azonban valamelyik első ajtót kinyitják, akkor nem működtethetők. 

Nyitási és zárási műveletek

1

2

3

4

Ablakemelő-letiltókapcsoló
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Becsípődésgátló funkció
Ha valamilyen tárgy beakad az ablak és az ablakkeret közé az ablak záródá-
sa közben, leáll az ablak mozgása, és az ablak kissé kinyílik.

Beszorulásgátló funkció
Ha valamilyen tárgy beakad az ajtó és az ablak közé az ablak nyitása köz-
ben, leáll az ablak mozgása.

Ha az elektromos ablak nyitását vagy zárását nem lehet elvégezni
Ha a becsípődésgátló vagy a beszorulásgátló funkció rendellenesen működik
vagy az ablakot nem lehet teljesen bezárni vagy kinyitni, végezze el a követ-
kező műveleteket a megfelelő ajtón lévő elektromos ablakemelő kapcsoló
használatával.

Állítsa le a gépjárművet, miközben a motorindító gomb ON módban van, fo-
lyamatosan tartsa az elektromos ablakemelő kapcsolót az egyérintéses zá-
rás helyzetben 4 másodpercen belül a becsípődésgátló funkció aktiválódá-
sa után. Máskülönben, az elektromos ablakemelő kapcsolót folyamatosan
egyérintéses nyitás helyzetben tartva az ablak nyitható és zárható.

Ha az ablak még mindig nem nyitható vagy zárható be, még a fent ismerte-
tett működtetés elvégzésével sem, inicializálja a funkciót a következő eljá-
rást követve.

Kapcsolja a motorindító gombot ON módba.

Húzza meg és tartsa húzva az elektromos ablakemelő kapcsolót az
egyérintéses zárás helyzetben, és teljesen zárja be az ablakot.

Engedje el az elektromos ablakemelő kapcsolót egy pillanatra, majd újra
húzza meg és tartsa húzva az egyérintéses zárás helyzetben kb. 6 má-
sodpercig.

Egy pillanatra engedje el az elektromos ablakemelő kapcsolót, nyomja
meg és tartsa nyomva az elektromos ablakemelő kapcsolót az egyérinté-
ses nyitás helyzetben, majd az ablak teljes kinyílása után tartsa nyomva
a gombot még legalább 1 másodpercig.

Engedje el az elektromos ablakemelő kapcsolót egy pillanatra, majd újra
nyomja meg és tartsa lenyomva az egyérintéses nyitás helyzetben kb. 4
másodpercig. 

Egy pillanatra engedje el az elektromos ablakemelő kapcsolót, húzza
meg és tartsa húzva még egyszer az elektromos ablakemelő kapcsolót
az egyérintéses zárás helyzetben, majd az ablak teljes záródása után
tartsa meghúzva a gombot még legalább 1 másodpercig.

Ha az ablak mozgása közben elengedi a kapcsolót, kezdje a folyamatot
elölről. 
Ha az ablak mozgatását nem sikerült inicializálni, és nem lehet becsukni
vagy teljesen kinyitni, akkor ellenőriztesse a gépjárművet bármely hivatalos
Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítés-
sel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

1

2

3

4

5

6
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Az ablakok ajtózáráshoz kapcsolt működése
Az elektromos ablakok a mechanikus kulccsal is nyithatók és zárhatók.*

(640. o.)

Az elektromos működtetésű ablakok a távirányítóval is nyithatók és zárha-
tók.* (181. o.)

*: (A beállítások személyre szabását végeztesse el hivatalos Toyota márka-
kereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszere-
léssel rendelkező szakembernél.)

Nyitott elektromos ablakra emlékeztető funkció
Ha az elektromos működtetésű ablakok nyitva vannak, amikor kikapcsolja a
motorindító gombot, és kinyitja a vezetőajtót, akkor figyelmeztető hangjelzés
hallható, és üzenet jelenik meg a műszercsoport többfunkciós információs ki-
jelzőjén.

Személyre szabás
A beállítások (pl. az ajtózáráshoz kapcsolt működés) módosíthatók. 
(Személyre szabható funkciók: 672. o.)

VIGYÁZAT!

Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. 
A szabályok be nem tartása sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
Az ablakok zárása
A vezető felel az összes elektromos ablak működéséért, beleértve az utasol-

dali ablakokat is. A véletlenszerű működés megakadályozása érdekében ne
engedje, hogy gyermekek kezeljék az elektromos ablakokat. Fennáll a veszé-
lye, hogy egy gyermek vagy utas testrésze beszoruljon az elektromos ablakba.
Emellett, gyermekkel való utazás esetén ajánlott az ablak gyerekzárát alkal-
mazni. (226. o.)

Az ablakemelő távirányítóval vagy mechanikus kulcs segítségével való mű-
ködtetése előtt győződjön meg arról, hogy egyik utasnak sincs egyetlen testré-
sze sem olyan helyzetben, hogy az ablakok működtetésekor beszorulhatna.
Valamint, ne engedje, hogy gyerekek működtessék az ablakot a távirányító
vagy mechanikus kulcs segítségével. Fennáll annak a veszélye, hogy a gyer-
mekek vagy utasok valamely testrésze beszoruljon az elektormos ablakokba.

A járműből való kiszálláskor kapcsolja ki a motorindító gombot, majd a kulccsal
együtt szálljon ki a gyermekkel. Csíny stb. következtében előfordulhat véletlen-
szerű működés, mely balesetet okozhat.

Győződjön meg arról, hogy egyik utasnak
sincs egyetlen testrésze sem olyan hely-
zetben, hogy az ablakok működtetésekor
beszorulhatna.
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VIGYÁZAT!

Becsípődésgátló funkció
Soha ne próbálja meg valamely testrészével működésbe hozni a becsípődés-

gátló funkciót.
A becsípődésgátló funkció nem működik abban az esetben, ha közvetlenül az

ablak teljes bezáródása előtt szorul be valami az ablak és az ablakkeret közé.
Beszorulásgátló funkció
Soha ne próbálja kezével, karjával, ruhájával stb. szándékosan működésbe

hozni a beszorulásgátló funkciót.
A becsípődésgátló funkció nem működik abban az esetben, ha közvetlenül az

ablak teljes kinyílása előtt szorul be valami az ablak és az ablakkeret közé. Le-
gyen elővigyázatos, hogy a keze, karja, ruhája stb. ne szoruljon be az ablakba.
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Napfénytető

Nyitja a napfénytetőt*
A napfénytető a szélzaj csökkenté-
se érdekében valamivel a teljesen
nyitott helyzet előtt áll meg.
A napfénytető teljes kinyitásához
nyomja meg még egyszer a kap-
csolót.

Zárja a napfénytetőt*
*: A napfénytető köztes helyzetben

való megállításához nyomja meg
röviden a napfénytető-kapcsoló va-
lamelyik oldalát.

Felnyitja a napfénytetőt*
Lezárja a napfénytetőt*

*: A napfénytető köztes helyzetben
való megállításához nyomja meg
röviden a napfénytető-kapcsoló va-
lamelyik oldalát.

: Felszereltségtől függően

A mennyezeti kapcsolók segítségével nyithatja, zárhatja vagy
felnyithatja és lezárhatja a napfénytetőt.

Nyitás és zárás

1

2

Felnyitás és lezárás

1

2
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A napfénytető akkor működtethető, ha
A motorindító gomb ON módban van. 

A napfénytető működtetése a hibrid rendszer kikapcsolását követően
A motorindító gomb ACCESSORY módba kapcsolása vagy kikapcsolása
után a napfénytetőt megközelítőleg 45 másodpercig használhatja. Ha azon-
ban valamelyik első ajtót kinyitják, akkor nem működtethető. 

Becsípődésgátló funkció
Ha a napfénytető záródása közben egy tárgy beakad a napfénytető és a ke-
ret közé, a mozgás leáll, és a napfénytető kissé kinyílik.

Napfényvédő
A napfényvédő kézi működtetéssel nyitható és zárható. Mindazonáltal a nap-
fényvédő a napfénytető nyitásakor automatikusan kinyílik, és kicsivel a telje-
sen nyitott helyzet előtt megáll. 

A napfénytető ajtózáráshoz kapcsolt működése
A napfénytető a mechanikus kulccsal is nyitható és zárható.* (640. o.)

A napfénytető a távirányítóval is nyitható és zárható.* (181. o.)

*: (A beállítások személyre szabását végeztesse el hivatalos Toyota márka-
kereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszere-
léssel rendelkező szakembernél.)
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Ha a napfénytető nem záródik megfelelően
Végezze el a következő lépéseket:

Álljon meg a gépjárművel.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a „CLOSE” (zárás) vagy az „UP” (fel) kap-
csolót.*
A napfénytető felnyílik, megáll egy kis időre, majd lecsukódik. Majd teljesen
kinyílik és újból becsukódik, ezután megáll.

Ellenőrizze, hogy a napfénytető teljesen megállt-e, majd engedje el a kap-
csolót.

*: Ha a kapcsolót nem a megfelelő időben engedi el, az egész művelet elölről
kezdve ismét lezajlik.

Ha a napfénytető nem záródik be teljesen a fenti eljárás helyes elvégzése el-
lenére sem, akkor ellenőriztesse a gépjárművet bármely hivatalos Toyota
márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és fel-
szereléssel rendelkező szakembernél.

Nyitott napfénytetőre emlékeztető funkció
Ha nyitva van a napfénytető, amikor kikapcsolja a motorindító gombot, és ki-
nyitja a vezetőajtót, akkor figyelmeztető hangjelzés hallható, és üzenet jelenik
meg a műszercsoport többfunkciós információs kijelzőjén.

Személyre szabás
A beállítások (pl. az ajtózáráshoz kapcsolt működés) módosíthatók. 
(Személyre szabható funkciók: 672. o.)

1
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űködtetése

VIGYÁZAT!

Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.
A szabályok be nem tartása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Napfénytető nyitása
Menet közben ne engedje, hogy az utasok kezüket vagy fejüket kitartsák a

gépjárműből.

Ne üljön a napfénytetőre.

Napfénytető bezárása
A napfénytető nyitásáért és zárásáért a vezető felelős. A véletlenszerű

működés megakadályozása érdekében ne engedje, hogy gyermek kezelje
a napfénytetőt. Fennáll annak a veszélye, hogy a gyermek vagy az utasok
valamely testrésze beszoruljon a napfénytetőbe.

A járműből való kiszálláskor kapcsolja le a motorindító gombot, majd a
kulccsal együtt szálljon ki a gyermekkel. Csíny stb. következtében előfor-
dulhat véletlenszerű működés, mely balesetet okozhat.

Becsípődésgátló funkció
Soha ne próbálja meg valamely testrészével működésbe hozni a becsípő-

désgátló funkciót.

Előfordulhat, hogy a becsípődésgátló funkció nem lép működésbe, ha
közvetlenül a napfénytető teljes bezáródása előtt szorul be valami.

Győződjön meg arról, hogy egyik utas-
nak sincs egyetlen testrésze sem olyan
helyzetben, hogy az a napfénytető mű-
ködtetésekor beszorulhatna.

A napfénytető távirányítóval vagy me-
chanikus kulcs segítségével való működ-
tetése előtt győződjön meg arról, hogy
egyik utasnak sincs egyetlen testrésze
sem olyan helyzetben, hogy a napfényte-
tő működtetésekor beszorulhatna. Vala-
mint, ne engedje, hogy gyerekek működ-
tessék a napfénytetőt a távirányító vagy
mechanikus kulcs segítségével. A gyer-
mekek és más utasok testrészei beszo-
rulhatnak a napfénytető alá.
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A gépjármű vezetése

259. o.

A fékpedált lenyomva, kapcsolja a sebességváltót D helyzetbe. 
(268. o.) 
Ellenőrizze, hogy a sebességváltóhelyzet-visszajelző D-t mutat-e.

Engedje ki a rögzítőféket. (275. o.)

Fokozatosan engedje fel a fékpedált, majd finoman nyomja le a
gázpedált a gépjármű elindításához. 

D sebességváltó-helyzetben nyomja le a fékpedált. 

Szükség esetén működtesse a rögzítőféket. 

Ha a gépjárművel hosszabb időre meg kell állnia, kapcsolja a sebesség-
váltó kart P helyzetbe. (269. o.)

Teljesen álljon meg a gépjárművel.

Működtesse a rögzítőféket. (275. o.)

Kapcsolja a sebességváltót P helyzetbe. (269. o.)

Ellenőrizze, hogy a sebességváltó-helyzet visszajelző P-t mutat-e.

Nyomja meg a motorindító gombot a hibrid rendszer leállításához.

Lassan engedje fel a fékpedált.

Győződjön meg arról, hogy Önnél van az elektronikus kulcs, majd
zárja be az ajtókat.

Ha emelkedőn parkol, szükség szerint ékelje ki a kerekeket.

A biztonságos vezetés érdekében vegye figyelembe a követke-
zőket: 

A hibrid rendszer indítása 

Vezetés

Megállás

Parkolás
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V
ezetés

Lenyomott fékpedál mellett erősen működtesse a rögzítőféket,
majd kapcsolja a sebességváltót D helyzetbe.

Engedje fel a fékpedált, és finoman nyomja le a gázpedált. 

Engedje ki a rögzítőféket.

Emelkedőn való elinduláskor
A hegymeneti elindulássegítő rendszer aktiválódik. (452. o.)

Üzemanyag-hatékony vezetéshez
Tartsa észben, hogy a hibrid gépjárművek hasonlítanak a hagyományos gép-
járművekhez, és lehetőség szerint el kell kerülni az olyan működtetéseket,
mint amilyen a hirtelen gyorsítás. (458. o.)

Vezetés esőben
Esőben vezessen óvatosan, mivel romlanak a látási viszonyok, bepárásod-

hatnak az ablakok, és csúszhat az út.

Különösen óvatosan vezessen, amikor elkezd esni az eső, mivel ilyenkor
rendkívül csúszós az útfelület.

Esőben ne hajtson nagy sebességgel az autópályán, mert a gumiabroncsok
és az útfelület között állandósuló vízréteg lehetetlenné teszi a kormányzást,
illetve a fékezést.

A hibrid rendszer hajtónyomatékának korlátozása (fék-felülbírálási rendszer)
Ha a egyidejűleg nyomja le a gáz- és a fékpedált, korlátozhatja a hibrid

rendszer hajtónyomatékát.

A rendszer működése közben egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a több-
funkciós információs kijelzőn. Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a több-
funkciós információs kijelzőn, akkor olvassa el és kövesse az utasításokat.

„ECO gyorsítási tartomány” (133. o.)
Sokkal könnyebb gazdaságosan vezetni a gépjárművet, ha ügyel az „ECO
gyorsítási tartomány” kijelzőre. Az „ECO gyorsítási tartomány” használatával
az Eco pontszámot is egyszerűbben növelheti.

Elinduláskor:
Miközben az „ECO gyorsítási tartomány”-on belül marad, a kívánt sebesség
eléréséhez fokozatosan nyomja le a gázpedált. Ha kerüli a túlzott mértékű
gyorsítást, az „Eco-Start” pontszáma emelkedni fog.

Menet közben:
Miután a kívánt sebességre gyorsított, engedje feljebb a gázpedált és hajt-
son állandó sebességen az „ECO gyorsítási tartomány”-on belül. Ha gépjár-
művét az „ECO gyorsítási tartomány”-on belül tartja, az Eco-vezetés” pont-
száma emelkedni fog.

Megálláskor:
A gépjármű megállításakor, ha időben felengedi a gázpedált a lassításhoz,
azzal az „Eco-stop” pontszámot növelheti.

Indulás meredek emelkedőn

1
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3
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A hirtelen indulás korlátozása (Vezetés-indulás szabályozás)
Ha az alábbi nem szokványos műveleteket végzi, akkor a hibrid rendszer

teljesítményét korlátozhatja.

• Ha a váltókart R-ből D-be, D/B-ből R-be, N-ből R-be, P-ből D-be vagy P-
ből R-be kapcsolja, miközben a gázpedált lenyomja, egy figyelmeztető
üzenet jelenik meg a többfunkciós információs kijelzőn. Ha figyelmeztető
üzenet jelenik meg a többfunkciós információs kijelzőn, akkor olvassa el
és kövesse az utasításokat.

• Ha a gázpedált nagyon lenyomta, miközben a gépjármű hátramenetben
van.

Ha a Vezetés-indulás szabályozás aktív, akkor a gépjárművet nehézkes
sárból vagy friss hóból kiszabadítani. Ilyen esetben, a Vezetés-indulás
szabályozás kikapcsolásához kapcsolja ki a TRC-t (453. o.), így a jár-
mű képes lesz a sárból vagy friss a hóból kiszabadulni.

Az új Toyota gépjármű bejáratása
A gépjármű élettartamának megnövelése érdekében tartsa be a következő fi-
gyelmeztetéseket:

Az első 300 km-en (200 mérföldön): 
Kerülje a hirtelen fékezést.

Az első 1600 km-en (1000 mérföldön):

• Ne vezesse a gépjárművet túlzottan nagy sebességgel.
• Kerülje a hirtelen gyorsítást.
• Ne vezesse a gépjárművet hosszú ideig állandó sebességgel.

A gépjármű használata külföldön
Tegyen eleget az adott országban érvényben lévő regisztrációs előírásoknak,
és ellenőrizze, hogy a megfelelő üzemanyagtípust be tudja-e szerezni.
(661. o.)
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VIGYÁZAT!

Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.
Ellenkező esetben súlyos vagy halálos sérülés következhet be.

Elinduláskor
Mindig tartsa a fékpedálon a lábát, ha úgy áll meg hogy a „READY” vissza-
jelző ég. Ezzel megelőzheti a gépjármű elgurulását.

Vezetés közben
Ne vezesse a gépjárművet, ha nem tudja, hol található a fék- és a gázpe-

dál, nehogy rossz pedált nyomjon le. 

• Ha véletlenül a fékpedál helyett a gázpedált nyomja le, a gépjármű hir-
telen felgyorsul, ami balesetet okozhat.

• Hátramenetben előfordulhat, hogy elfordul a teste, ami nehézségeket
okozhat a pedálok működtetésében. Győződjön meg arról, hogy a meg-
felelő pedált működteti.

• Ügyeljen a helyes vezetési testtartás megőrzésére, akkor is, ha a gép-
jármű csak kissé mozog. Ez lehetővé teszi a fék- és gázpedál megfele-
lő lenyomását.

• A jobb lábát használja a fékpedál lenyomására. Ha a bal lábával nyom-
ja le a fékpedált, az vészhelyzetben ronthatja a reakcióidőt, ami bal-
esethez vezethet.

A vezetőnek különösen ügyelnie kell a gyalogosokra, ha a gépjárművet a
villanymotor (hajtómotor) hajtja. Mivel ilyenkor a motor hangját nem lehet
hallani, előfordulhat, hogy a gyalogosok nem tudják felmérni a gépjármű
mozgását.

Ne haladjon a gépjárművel gyúlékony anyag felett vagy annak közelében. 
A kipufogórendszer és a kipufogógázok rendkívül forróak lehetnek. Ha
bármilyen gyúlékony anyag van a közelben, akkor ezek a forró alkatré-
szek tüzet okozhatnak.

Normál vezetés során ne állítsa le a hibrid rendszert. A hibrid rendszer me-
net közben történő leállítása nem okozza a kormány és a fék feletti uralom
elvesztését, a kormányrásegítés azonban elvész. Ezáltal nehezebbé válik a
kormányzás, ezért ha biztonságosan megteheti, minél hamarabb húzódjon
le az útról, és álljon meg a gépjárművel. Szükséghelyzetben, például ha a
gépjárművet lehetetlen megállítani a szokásos módon: 579. o.
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VIGYÁZAT!

Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. 
Ellenkező esetben súlyos vagy halálos sérülés következhet be.

Vezetés közben
Magas hegyről lefelé menetben a biztonságos sebesség megtartásához

használja a motorféket (D helyett B sebességváltó-helyzetet). 
A fékek folyamatos használata folytán a fékek túlmelegedhetnek, és ezál-
tal kevésbé lesz hatékony a fékezés. (269. o.)

Menet közben ne módosítsa a kormánykerék, az ülés, a belső vagy a kül-
ső visszapillantó tükrök helyzetét. 
Ellenkező esetben elvesztheti uralmát a gépjármű felett.

Mindig ellenőrizze, hogy a gépjárműben lévők karja, feje vagy más testré-
sze nincs-e a gépjárművön kívül.

Csúszós útfelületen haladva
Hirtelen fékezés, gyorsítás vagy kormánymozdulat hatására előfordulhat,

hogy csökken a gumiabroncsok tapadása, és elveszítheti a gépjármű fe-
letti uralmat.

A hirtelen gyorsulás, a sebességváltás okozta motorfékezés vagy a motor-
fordulatszám változása a gépjármű balesethez vezető megcsúszását
okozhatja.

Ha pocsolyán haladt keresztül, nyomja le a fékpedált, hogy biztosítsa a fé-
kek megfelelő működését. Előfordulhat, hogy a fékek nedves betétekkel
nem működnek megfelelően. Ha a fékek csak az egyik oldalon nedvesek,
és nem működnek megfelelően, akkor kedvezőtlenül befolyásolhatják a
kormányzást.
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VIGYÁZAT!

Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. 
Ellenkező esetben súlyos vagy halálos sérülés következhet be.

Sebességváltó kar helyzetének változtatásakor
Ne hagyja a gépjárművet hátragurulni a sebességváltó előremeneti hely-

zetében, vagy előregurulni, ha a sebességváltó R helyzetben van.
Ha ezt teszi, azzal balesetet vagy a gépjármű sérülését okozhatja.

Ne kapcsolja P helyzetbe a sebességváltót, amíg a gépjármű mozgásban
van. Ilyen esetben károsodhat a sebességváltó, és elvesztheti uralmát a
gépjármű felett.

Ne kapcsolja a sebességváltót R helyzetbe, miközben a gépjármű előreg-
urul. Ilyen esetben károsodhat a sebességváltó, és elvesztheti uralmát a
gépjármű felett.

Ne kapcsolja a sebességváltót előremeneti helyzetbe, miközben a gépjár-
mű hátragurul. Ilyen esetben károsodhat a sebességváltó, és elvesztheti
uralmát a gépjármű felett.

Ha a sebességváltót a gépjármű mozgása közben N helyzetbe kapcsolja,
a hibrid rendszer kikapcsol. Kikapcsolt hibrid rendszer esetén a motorfék
nem áll rendelkezésre.

Ügyeljen arra, hogy a gázpedál lenyomása közben ne változtassa a se-
bességváltó helyzetét. 
A sebességváltó kar P vagy N helyzettől eltérő helyzetbe való kapcsolása
a gépjármű váratlanul nagy gyorsulásához vezethet, amely halállal vagy
súlyos sérüléssel végződő balesetet okozhat.

A sebességváltó-helyzet megváltoztatásakor ellenőrizze, hogy a műsze-
ren az aktuális sebességváltó-helyzet visszajelzője látható-e.
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VIGYÁZAT!

Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. 
Ellenkező esetben súlyos vagy halálos sérülés következhet be.

Ha éles, csikorgó hangot hall (fékbetét-kopásjelzők)
Minél hamarabb ellenőriztesse és cseréltesse ki a fékbetéteket hivatalos
Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel
és felszereléssel rendelkező szakembernél. 
Ha a fékbetéteket nem cseréli ki időben, a féktárcsa is megsérülhet.

Veszélyes úgy használni a gépjárművet, hogy a fékbetétek és/vagy a fék-
tárcsák kopása meghaladja a határértéket.

A gépjármű álló helyzetében
Ne nyomja le szükségtelenül a gázpedált. 

P vagy N helyzettől eltérő sebességváltó-helyzetben a gépjármű hirtelen
és váratlanul felgyorsulhat, ami balesetet okozhat.

A gépjármű elgurulásából következő balesetek elkerülése érdekében min-
dig tartsa lábát a fékpedálon, ha a „READY” (üzemkész) visszajelző lámpa
világít, és szükség esetén működtesse a rögzítőféket.

Ha a gépjárművet lejtőn állítja meg, az előre- vagy hátragurulásból követ-
kező balesetek elkerülése érdekében mindig nyomja le a fékpedált, és
szükség esetén erőteljesen működtesse a rögzítőféket.

Kerülje a motor túlpörgetését vagy túráztatását.
A motor magas fordulatszámon való járatása álló gépjárműben a kipufo-
górendszer túlmelegedéséhez vezethet, ami gyúlékony anyagok közelé-
ben tüzet okozhat.
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VIGYÁZAT!

Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. 
Ellenkező esetben súlyos vagy halálos sérülés következhet be.

Parkoláskor
Ha a gépjárművet napos helyen hagyja, ne hagyjon benne szemüveget,

öngyújtót, sprayt vagy dobozos üdítőt. 
Ellenkező esetben a következők történhetnek:

• Az öngyújtóban vagy a szórótartályban lévő gáz kiszivároghat, és tüzet
idézhet elő.

• A gépjármű belső terében uralkodó hőmérsékleten a szemüvegek mű-
anyag lencséje vagy egyéb műanyag részei deformálódhatnak vagy
megrepedhetnek.

• A dobozos üdítő doboza megrepedhet, és tartalma szétspriccelődhet a
gépjármű belsejében, valamint a gépjármű elektromos részegységei-
ben rövidzárlatot okozhat.

Ne hagyjon öngyújtókat a gépjárműben. Ha öngyújtó kerül olyan helyekre,
mint pl. a kesztyűtartó vagy a padló, akkor csomagok berakásakor vagy
ülésállításkor véletlenül begyulladhat, és tüzet okozhat.

Ne tegyen tapadókorongot a szélvédőre vagy az ablakokra. Ne helyezzen
(pl. légfrissítő) tartályokat a műszerfalra. A tapadókorongok vagy a tartá-
lyok lencseként működnek, és a gépjárműben tüzet okozhatnak.

Ne hagyja nyitva az ajtót vagy az ablakot, ha a légterelő fémes, pl. ezüstö-
zött bevonattal ellátott. A visszaverődő napfényt az üveg lencseként össze-
gyűjtve, tüzet okozhat.

Mindig használja a rögzítőféket, kapcsolja a sebességváltó kart P helyzet-
be, állítsa le a hibrid rendszert, és zárja be a gépjárművet. Ne hagyja fel-
ügyelet nélkül a gépjárművet, ha a „READY” visszajelző világít.

Ne érintse meg a kipufogócsövet ha a „READY” visszajelző világít vagy
közvetlenül a hibridrendszer kikapcsolása után. Ez égési sérülést okozhat.
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VIGYÁZAT!

Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. 
Ellenkező esetben súlyos vagy halálos sérülés következhet be.

Ha a gépjárműben alszik
Mindig állítsa le a hibrid rendszert. Ha nem állítja le, és véletlenül elmozdítja
a sebességváltó kart, vagy lenyomja a gázpedált, balesetet vagy tüzet
okozhat a hibrid rendszer túlmelegedése miatt. Továbbá, ha a gépjárművel
rosszul szellőző helyen parkol, a kipufogógázok felhalmozódhatnak, és a
gépjárműbe juthatnak. Ennek súlyos, halálos következményei lehetnek.

Fékezéskor 
Ha nedvesek a fékek, a szokásosnál óvatosabban vezessen. 

Ha nedvesek a fékek, megnő a féktávolság, valamint előfordulhat, hogy a
fékerő a gépjármű egyik oldalán eltér a másik oldalétól. Ilyen esetben az is
megtörténhet, hogy a rögzítőfék nem tudja biztonságosan rögzíteni a gép-
járművet.

Ha az elektronikus vezérlésű rásegítő funkció nem működik, tartson a szo-
kásosnál nagyobb követési távolságot, kerülje a lejtőket és az éles kanya-
rokat, ahol fékeznie kell. 
Ebben az esetben is tud fékezni, azonban a szokásosnál erősebben kell
lenyomnia a fékpedált. Továbbá a féktávolság is megnő. Azonnal javíttas-
sa meg a fékeket.

A fékrendszer 2 önálló hidraulikus rendszerből áll; ha az egyik meghibáso-
dik, a többi még működik. Ebben az esetben a fékpedált a szokásosnál
erősebben kell lenyomni, és a féktávolság megnő. Azonnal javíttassa meg
a fékeket.
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Vezetés közben
Vezetés közben ne nyomja le egyidejűleg a gáz- és a fékpedált, mert ez-

zel korlátozhatja a hajtónyomatékot.

Dimbes-dombos terepen ne használja a gázpedált a gépjármű megtartásá-
ra, és ne tartsa ilyen céllal a gázpedált és a fékpedált egyszerre lenyomva.

Parkoláskor
Mindig kapcsolja a sebességváltót P helyzetbe, máskülönben a gépjármű
elgurulhat vagy hirtelen elindulhat, ha véletlenül lenyomja a gázpedált.

Hogyan előzheti meg a gépjármű alkatrészeinek sérülését
Ne forgassa el a kormánykereket egyik irányba se teljesen és ne tartsa ott

hosszú ideig. 
Ilyenkor károsodhat a szervokormány motorja.

Ha buckák vannak az úton, a kerekek, a gépjármű alja stb. sérülésének el-
kerülése érdekében a lehető leglassabban vezessen. 

Ha menet közben defektet kap 
A defektes vagy sérült gumiabroncs a következő helyzeteket teremtheti.
Fogja erősen a kormánykereket, és fokozatosan nyomja le a fékpedált,
hogy a gépjármű lelassuljon.

Nehézzé válhat a gépjármű irányítása.

A gépjármű szokatlan zajokat hallat vagy rázkódik.

A gépjármű rendellenesen megdől.

Teendők defekt esetén: 604, 619. o.
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FIGYELEM

Ha vízzel borított útszakaszhoz ér
Ne hajtson heves eső után vagy egyéb okból vízzel borított útszakaszra. Ha
mégis ezt teszi, akkor a gépjárművet a következő súlyos károsodások ér-
hetik:

Lefullad a motor

Rövidzárlat az elektromos alkatrészekben

Motorkárosodás vízbe merülés miatt

Ha mégis vízzel borított útszakaszon haladt, és a gépjármű beázott, akkor
mindenképpen ellenőriztesse a következőket bármely hivatalos Toyota már-
kakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képzettséggel és fel-
szereléssel rendelkező szakembernél.

A fék működése

A motorhoz, a hibrid sebességváltóhoz stb. használt olajak és folyadékok
mennyiségi és minőségi változásai

A csapágyak és a felfüggesztés (elérhető) csuklóinak kenése és az összes
csukló, csapágy stb. működése

Ha a váltó-vezérlőrendszer vízbe merülés miatt károsodott, előfordulhat, hogy
nem tud P helyzetbe vagy P-ből más helyzetekbe kapcsolni. Ha a sebesség-
váltót nem tudja kapcsolni P helyzetből más helyzetbe kapcsolni, az első kere-
kek lezáródnak, és a gépjárművet nem vontathatja talajra eresztett első kere-
kekkel, mert az első kerekek lezáródhatnak. Ebben az esetben a gépjárművet
mindkét első vagy mind a négy kerék megemelésével vontassa.
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Rakomány és csomagok

Figyelmesen olvassa el a csomagok elhelyezésére vonatkozó
szabályokat és a gépjármű terhelhetőségével kapcsolatos infor-
mációkat.

VIGYÁZAT!

Csomagtérben nem szállítható tárgyak
A következő tárgyak a csomagtérben szállítva tüzet okozhatnak:

Benzint tartalmazó tartályok

Aeroszolos palackok

Tárolóhelyekre vonatkozó biztonsági figyelmeztetések
Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.
Ellenkező esetben a pedálok megfelelő lenyomása akadályba ütközhet, a
tárgyak korlátozhatják a vezetőt a kilátásban, illetve a vezetőt vagy az uta-
sokat megütve, akár balesetet is okozhatnak.

A rakományt és a csomagokat lehetőleg mindig a csomagtérben helyezze el.

A csomagtérben ne pakoljon a háttámláknál magasabbra.

Ha lehajtja a hátsó üléseket, hosszú tárgyakat ne helyezzen közvetlenül
az első ülések mögé.

Soha senkit ne engedjen a csomagtérben utazni. Ezt a tartományt nem
utasok számára tervezték. Az utasoknak az üléseken kell tartózkodniuk,
és be kell csatolniuk a megfelelő biztonsági övet.

Ne helyezzen rakományt vagy csomagokat a következő helyekre.

• A vezetőoldali lábtérbe
• Az első utasülésre vagy a hátsó ülésekre (ha több tárgyat helyez egy-

más tetejére)
• A csomagtérfedélre
• A műszerfalra
• A műszerfal tetejére

Rögzítsen minden tárgyat az utastérben.
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VIGYÁZAT!

Terhelés és súlyelosztás
Ne terhelje túl a gépjárművet. 

Ne egyenlőtlenül helyezze el a csomagokat.

Ha nem megfelelő a terhelés, csökkenhet a kormányzás és a fékezés szabá-
lyozhatósága, ami súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesethez vezethet.
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Utánfutó vontatása

 Oroszország, Bosznia-Hercegovina, Új-Kaledónia, Tahiti, Saint
Martin, Guadeloupe, Martinique és Izrael részére

A Toyota nem javasolja, hogy
gépjárművével utánfutót von-
tasson.

A Toyota nem javasolja a vo-
nóhorog felszerelését, illetve
kerekesszék, robogó, kerék-
pár stb. szállítására alkalmas,
vonóhorgos szerkezet felsze-
relését. Az Ön gépjárművét
nem utánfutó vontatására, il-
letve vonóhoroghoz rögzített
szállítószerkezetek alkalmazá-
sára tervezték.

 Oroszország, Bosznia-Hercegovina, Új-Kaledónia, Tahiti, Saint
Martin, Guadeloupe, Martinique és Izrael kivételével

Gépjárművét elsődlegesen személyszállításra tervezték. Az
utánfutó vontatása kedvezőtlenül hat a kormányozhatóságra, a
teljesítményre, a fékezésre, a gépjármű élettartamára és az
üzemanyag-fogyasztásra. Biztonsága és elégedettsége nagy-
mértékben függ a megfelelő berendezések helyes használatától
és óvatos vezetési stílusától. Saját és mások biztonsága érdeké-
ben ne terhelje túl gépjárművét vagy utánfutóját.

Az utánfutó biztonságos vontatása érdekében legyen rendkívül
óvatos, és vezessen az utánfutó menettulajdonságainak és az
utánfutóval kapcsolatos előírásoknak megfelelően.

A Toyota jótállása nem vonatkozik a kereskedelmi célokra hasz-
nált utánfutó vontatásából eredő károkra.

Utánfutó vontatása előtt kérje ki hivatalos Toyota márkakereske-
dés, szerviz vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel
rendelkező szakember tanácsát, mivel néhány országban lehet-
nek egyéb jogszabályi előírások is.
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 Tömeg-határértékek

Vontatás előtt győződjön meg a vontatható tömegről, a megenge-
dett legnagyobb össztömegről (GVM), a megengedett legnagyobb
tengelyterhelésről (MPAC) és a vonóhorog terheléséről. (658. o.)

 Vonóhorog/vonóberendezés-tartószerkezet

A Toyota a Toyota vonóhorog/vonóberendezés-tartószerkezet
használatát javasolja gépjárművéhez. Egyéb, hasonló jellegű és
minőségű termékek is használhatók.

Kérjük, hogy utánfutólámpák felszerelése esetén forduljon bármely hi-
vatalos márkakereskedéshez, szervizhez vagy más, megfelelő képe-
sítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberhez, mivel a helyte-
len felszerelés a gépjármű világítási rendszerének károsodását
okozhatja. Kérjük, hogy utánfutólámpák felszerelésekor tartsa be az
állami jogszabályokat.

 Az utánfutó össztömege és a megengedett vonóhorog-terhelés

Utánfutó össztömege

Az utánfutó saját tömege és az
utánfutó terhelése együttesen
nem haladhatja meg a legna-
gyobb vontatható tömeget. En-
nek a tömegnek a túllépése ve-
szélyes. (658. o.)

Utánfutó vontatásakor használ-
jon súrlódó csatolóelemet vagy
súrlódó utánfutó-stabilizátort (ki-
lengésszabályozó berendezést).

Megengedett vonóhorog-ter-
helés

Az utánfutó rakományát úgy helyezze el, hogy a vonóhorog terhelése
legalább 25 kg (55,1 lb.) vagy a vontatható tömeg 4%-ánál több legyen.
A vonóhorog terhelése ne haladja meg az előírt értéket. (658. o.)

Az utánfutólámpák csatlakoztatása

Az utánfutó terhelésével kapcsolatos fontos szempontok

1

2
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 Információs címke (a gyártó adatmatricája)

Megengedett legnagyobb
össztömeg

A vezető, az utasok, a poggyász
és a vonóhorog tömege, valamint
a teljes saját tömeg és a vontatott
tömeg együttesen 100 kg-nál
(220,5 lb.) nagyobb értékkel nem
haladhatja meg a gépjármű meg-
engedett legnagyobb összes tö-
megét. Ennek a tömegnek a túllé-
pése veszélyes.

Megengedett legnagyobb hátsótengely-terhelés

A hátsótengely-terhelés nem lépheti túl 15%-nál nagyobb mértékben a
megengedett legnagyobb tengelyterhelést. Ennek a tömegnek a túllé-
pése veszélyes.

A vontatható tömegre vonatkozó értékeket tengerszinten történő teszte-
lés során alakították ki. A motor ereje és a vontatható tömeg nagy ten-
gerszint feletti magasságnál csökken.

1

2

VIGYÁZAT!

Ha túllépi a gépjármű megengedett össztömegét vagy a megengedett
legnagyobb tengelyterhelést
Ne lépje túl az utánfutó vontatására vonatkozóan lakott területen előírt se-
bességhatár vagy a 100 km/h (62 mph) sebességhatár közül az alacso-
nyabbat.

A figyelmeztetés be nem tartása halált vagy súlyos sérülést okozó baleset-
hez vezethet.
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A vonóhorog/vonóberendezés-tartószerkezet és a vonógömbfej
felszerelésének helye
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517 mm (20,4 in.)

517 mm (20,4 in.)

981 mm (38,6 in.)

650 mm (25,6 in.)

389 mm (15,3 in.)

381 mm (15,0 in.)

404 mm (15,9 in.)*
*: Gépjárművek emelt gépjárműma-

gassággal

1

2

3

4

5

6
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Gumiabroncsokkal kapcsolatos tudnivalók
Vontatáskor a gumiabroncsok nyomását a javasolt értékhez képest 20,0 kPa-

lal (0,2 kgf/cm2 vagy bar, 3 psi) növelje meg. (667. o.)

Az utánfutó össztömegének és az utánfutó gyártója által javasolt mértéknek
megfelelően növelje az utánfutó keréknyomását.

Bejáratási időszak
A Toyota javasolja, hogy az új hajtáslánc-részegységekkel felszerelt gépjármű-
veket az első 800 km-en (500 mérföldön) ne használja utánfutó vontatására.

Vontatás előtti biztonsági ellenőrzés
Ellenőrizze, hogy nem lépte-e túl a vonóhorog/bak és a vonóhorog-gömb

maximális terhelhetőségi mértékét. Ne feledje, hogy az utánfutóra jutó ter-
helés a gépjármű terhelését is növeli. Ugyancsak győződjön meg arról,
hogy a gépjárművet érő teljes terhelés a megengedett tömeg-határértéke-
ken belül van-e. (250. o.)

Ellenőrizze, hogy a rakomány biztonságosan van-e elhelyezve az utánfutón.

Ha az alapfelszereltséghez tartozó tükrökkel nem lehet megfelelően látni a
gépjármű mögötti forgalmat, további tükröket kell felszerelni. E tükrök meg-
hosszabbítható karját erősítse a gépjármű két oldalára úgy, hogy jól láthas-
sa a gépjármű mögötti utat.

Karbantartás
A gépjármű megnövekedett terhelése miatt utánfutó vontatásakor gyakrab-

ban kell karbantartási munkálatokat végezni.

Kb. 1000 km (600 mérföld) vontatás után húzza meg újra a vonóhorog-
gömbfej és a tartószerkezet csavarjait.
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Gépjárművének irányíthatósága és menettulajdonságai utánfutó von-
tatása esetén megváltoznak. A baleset, súlyos sérülés vagy halál el-
kerülése érdekében vontatáskor ne feledkezzen meg a következőkről:

 Az utánfutó és a lámpák közötti csatlakozások ellenőrzése

Álljon meg a gépjárművel, és ellenőrizze az utánfutó és a lámpák
csatlakozását rövid vezetés után és indulás előtt.

 Vezetés gyakorlása utánfutóval
 Gyakorolja az utánfutóval való fordulást, megállást és hátrame-

netet kevésbé forgalmas helyen.
 Ha utánfutóval tolat, a kormánykerék Önhöz legközelebb eső ré-

szét fogja, és az utánfutó balra fordításához forgassa az óramu-
tató járásával megegyező irányba, illetve az utánfutó jobbra for-
dításához forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba.
Mindig csak kicsit fordítson a kormánykeréken, így előzve meg a
hibás kormányzást. A balesetek elkerülése érdekében tolatáskor
kérjen meg valakit, hogy kívülről irányítsa a műveletet.

 A követési távolság növelése

10 km/h (6 mph) sebesség esetén az Ön előtt haladó gépjármű tá-
volsága az Ön gépjárműve és az utánfutó teljes hosszával egyez-
zen meg, vagy annál nagyobb legyen. Kerülje a hirtelen fékezést,
mert az megcsúszáshoz vezethet. Ellenkező esetben elvesztheti a
gépjármű feletti uralmat. Ez fokozottan érvényes vizes, csúszós út-
felületen.

FIGYELEM

Ha a hátsó lökhárító merevítésének anyaga alumínium
Ellenőrizze, hogy az acél rész nem érintkezik-e közvetlenül az adott területtel.
Acél és alumínium érintkezésénél korrózióhoz hasonló jelenség észlelhető,
ami az érintett rész meggyengülését és sérülését okozhatja. Acél tartószerke-
zet felszerelésekor hordjon fel korrózióvédő anyagot az acél résszel érintke-
zésbe lépő alkatrészekre.

Útmutatás
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 Hirtelen gyorsítás/kormányozás/kanyarodás

Vontatáskor, éles kanyarban a gépjármű és az utánfutó összeüt-
közhet. Ezért kanyar előtt lassítson le, majd a hirtelen fékezés elke-
rülése érdekében lassan és óvatosan kanyarodjon.

 Kanyarodással kapcsolatos észrevételek

Az utánfutó kerekei közelebb haladnak a kanyar belső ívéhez, mint
a gépjármű kerekei. Ezt figyelembe véve a szokásosnál nagyobb
ívben kanyarodjon.

 Stabilitással kapcsolatos észrevételek

A gépjármű irányíthatóságát befolyásolhatja az egyenetlen útfelület
vagy az erős oldalszél. A gépjárművet az elhaladó buszok és na-
gyobb teherautók is megdobhatják. Ilyen gépjárművek mellett ha-
ladva mindig nézzen hátra. Ha efféle mozgást észlel, lassú féke-
zéssel azonnal lassítson. Fékezéskor mindig állítsa egyenesbe a
kormányt.

 Előzés

Mindig vegye figyelembe a gépjármű és az utánfutó teljes hosszát,
és sávváltás előtt győződjön meg arról, hogy megfelelő-e a követé-
si távolság.
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 Sebességváltóval kapcsolatos tudnivalók

A motorfék és a töltőrendszer hatékonyságának fenntartása érde-
kében motorfékezéskor ne használja a D sebességet. Váltsa a se-
bességváltót B helyzetbe.

 Ha túlmelegszik a motor

A motor túlmelegedhet, ha rakománnyal teli utánfutóval hosszú,
meredek lejtőn 30 C (85 F) feletti hőmérsékleten halad. Ha a mo-
torhűtőfolyadék-hőmérsékletkijelző a motor túlmelegedését jelzi,
azonnal kapcsolja ki a légkondicionáló berendezést, hagyja el az
utat, és biztonságos helyen álljon meg a gépjárművel. (649. o.)

 Parkoláskor

Mindig ékelje ki mind a gépjármű, mind az utánfutó kerekeit. Mű-
ködtesse erősen a rögzítőféket, és kapcsolja a sebességváltót P
helyzetbe.
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VIGYÁZAT!

Kövesse az ebben a fejezetben szereplő utasításokat. 
Ellenkező esetben halálos vagy súlyos sérüléssel járó balesetet okozhat.

Utánfutó vontatására vonatkozó biztonsági figyelmeztetések
Vontatás előtt győződjön meg arról, hogy egyik tömeghatárértéket sem lép-
te túl. (250. o.)

A baleset vagy a sérülés elkerülése érdekében
Szükségpótkerékkel felszerelt gépjárművek:

Ne vontasson utánfutót, ha gépjárművére szükségpótkerék van felszerelve.

Szükséghelyzeti defektjavító készlettel felszerelt gépjárművek:
Ne vontassa a gépjárművet, ha valamelyik felszerelt kereket a defektjavító
készülékkel javította meg.

Ne használja a tempomatot, radarvezérlésű, adaptív tempomatot, vagy a
teljes sebességtartományú radarvezérlésű, adaptív tempomatot, ha után-
futót vontat. (felszereltségtől függően)

Gépjármű sebessége vontatáskor
Vegye figyelembe az utánfutó vontatásához megengedett legnagyobb se-
bességet.

Hosszú lejtőn lefelé haladás előtt
Csökkentse a sebességet, és kapcsoljon vissza. Ne kapcsoljon azonban
vissza hirtelen, ha meredek vagy hosszú lejtőn lefelé halad.

Fékpedál használata
Ne nyomja le gyakran vagy hosszan a fékpedált. 
Ilyen esetben túlmelegedhetnek a fékek, és csökkenhet a fékhatás.

FIGYELEM

Ne csatlakoztassa az utánfutó világítását közvetlenül a gépjárműhöz.
A közvetlen csatlakoztatás a gépjármű elektromos rendszeréhez ez utóbbi
károsodását okozhatja, és hibás működéséhez vezethet.
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Motorindító (gyújtás) gomb

Ellenőrizze, hogy a rögzítőfék működtetett állapotban van-e. 

Nyomja le teljesen a fékpedált. 

 és egy üzenet jelenik meg a

többfunkciós információs kijelzőn. 

Ha a sebességváltó N helyzetben
van, a hibrid rendszer nem indítha-
tó. A hibrid rendszer beindításakor
kapcsolja a sebességváltót P hely-
zetbe. (269. o.)

Nyomja meg a motorindító
gombot.

Ha a „READY” (üzemkész) vissza-
jelző világítani kezd, a hibrid rend-
szer normál működésbe lép.

Továbbra is tartsa lenyomva a fék-
pedált, amíg a „READY” (üzem-
kész) visszajelző világít.

A hibrid rendszer a motorindító
gomb bármelyik módjából beindít-
ható.

Ellenőrizze, hogy a „READY” (üzemkész) visszajelző lámpa világít-e.

Ha a „READY” (üzemkész) visszajelző villogó fényről folyamatos világítás-
ra vált, és a hangjelzés megszólal, az a hibrid rendszer szabályszerű indu-
lására utal. 
A gépjármű nem indul el, ha a „READY” (üzemkész) visszajelző nem vilá-
gít. A gépjármű indulásra kész, ha világít a „READY” (üzemkész) visszajel-
ző, még akkor is, ha a motor áll. (A benzinmotor automatikusan, a gépjár-
mű állapotával összhangban indul be vagy áll le.)

Az elektronikus kulcsot magánál tartva, a következő műveletek
végrehajtásával indíthatja be a hibrid rendszert, vagy válthatja a
motorindító gomb módját között.

Hibrid rendszer indítása

1

2

3

4
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Teljesen álljon meg a gépjárművel.

Működtesse a rögzítőféket. (275. o.)

Kapcsolja a sebességváltót P
helyzetbe. (269. o.)

Ellenőrizze, hogy a sebességváltó-
helyzet-visszajelző P-t mutat-e.
(268. o.)

Nyomja meg a motorindító kapcsolót.

A hibrid rendszer leáll.

Lassan engedje fel a fékpedált, és győződjön meg arról, hogy a
műszercsoporton lévő kijelzők kikapcsolt állapotban vannak-e.

A műszerkijelző fokozatosan kikapcsol, miután a hibrid rendszer leállt. 
(263. o.)

A hibrid rendszer leállítása

1

2

3

4

5
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A módok között a motorindító gomb megnyomásával válthat, kienge-
dett fékpedálnál. (A gomb minden egyes megnyomásával módot vált.)

Ki

A vészvillogó használható. 

ACCESSORY (kiegészítő be-
rendezések) mód

Bizonyos elektromos eszközök,
mint például az audiorendszer,
használhatóvá válnak.

„Accessory” felirat jelenik meg a fő-
kijelzőn.

ON mód 

Minden elektromos eszköz hasz-
nálható.

„Ignition ON” felirat jelenik meg a
főkijelzőn.

Automatikus kikapcsolás funkció
Ha a gépjárművet több mint 20 percen keresztül ACCESSORY vagy több mint
egy órán keresztül ON módban hagyja (a hibrid rendszer nem működik), és a
sebességváltó kar P helyzetben van, akkor a motorindító gomb automatikusan
kikapcsol. Jóllehet ez a funkció nem képes teljesen megakadályozni a 12 V-os
akkumulátor lemerülését. Ne hagyja a motorindító gombot hosszabb ideig AC-
CESSORY vagy ON módban, ha a hibrid rendszer nem működik.

Hibrid gépjárművekre jellemző hangok és vibrációk
80. o.

Az elektronikus kulcs elemének lemerülése
178. o.

A motorindító gomb módok váltása

1

2

3
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Ha a környezeti hőmérséklet alacsony, pl. hideg téli időben
A hibrid rendszer indításakor, a „READY” (üzemkész) visszajelző lámpa villogá-
si ideje hosszú lehet Álljon egyhelyben a gépkocsival, amíg „READY” visszajel-
ző lámpa egyenletesen nem világít, amint ez bekövetkezik, a gépkocsi képessé
válik a haladásra.

Működést befolyásoló tényezők
194. o.

Megjegyzés a nyitási funkcióhoz
195. o.

Ha a hibrid rendszer nem indul
Előfordulhat, hogy az indításgátló rendszer deaktivitálása még nem történt meg.

(88. o.) Lépjen kapcsolatba bármely hivatalos Toyota márkakereskedéssel,
szervizzel vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szak-
emberrel.

Ha az indítással kapcsolatos üzenet jelenik meg a többfunkciós információs ki-
jelzőn, akkor olvassa el és kövesse az utasításokat.

Ha nem világít a „READY” (üzemkész) visszajelző lámpa
Ha a „READY” (üzemkész) visszajelző nem kezd el világítani a gépjármű in-
dítási műveleteinek szakszerű elvégzése után, azonnal vegye fel a kapcsola-
tot hivatalos Toyota márkakereskedéssel, szervizzel vagy más, megfelelő ké-
pesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberrel.

Ha a hibrid rendszer hibásan működik
596. o.

Ha az elektronikus kulcs eleme lemerül
562. o.

A motorindító gomb működtetése
A motorindító gomb működtetésekor elegendő egy rövid nyomást alkalmaznia.

Ha a gombot nem megfelelően nyomja le, előfordulhat, hogy a hibrid rendszer
nem indul, vagy a motorindító gomb nem vált módot. A gombot nem kell nyomva
tartani.

Ha a motorindító gomb kikapcsolását követően azonnal kísérletet tesz a hibrid
rendszer újraindítására, előfordulhat, hogy nem jár sikerrel. Kérjük, hogy a mo-
torindító gomb kikapcsolása után várjon néhány másodpercet, mielőtt újraindíta-
ná a hibrid rendszert.

Automatikus P helyzet választási funkció
271. o.

Ha a váltó-vezérlőrendszer meghibásodik
Ha a váltó-vezérlőrendszer meghibásodása közben kísérli meg kikapcsolni a
motorindító gombot, a motorindító gomb ACCESSORY üzemmódba válthat.
Ebben az esetben, a rögzítőfék alkalmazásával és a motorindító gomb újbóli
megnyomásával kikapcsolhat az ACCESSORY módból. Ha a rendszer meg-
hibásodott, azonnal ellenőriztesse a gépjárművet hivatalos Toyota márkake-
reskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel
rendelkező szakembernél.
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Kijelzés a műszeren
Amikor a motorindító gombot kikapcsolja, a kijelzők a következők szerint
aludnak ki.

A sebességváltóhelyzet-visszajelző körülbelül 2 másodperc elteltével alszik ki.
A többfunkciós információs kijelző, az óra stb. körülbelül 30 másodperc eltelté-

vel alszik ki. 
(Emellett az egyes kijelzők azonnal kialszanak, ha a 30 másodperc letelte
előtt lezárja az ajtókat)

Ha az intelligens nyitási és indítórendszert a személyre szabásban ki-
kapcsolták
640. o.

VIGYÁZAT!

A hibrid rendszer indításakor
A hibrid rendszert mindig a vezetőülésben ülve indítsa el. A hibrid rendszer
indításakor semmilyen körülmények között ne nyomja le a gázpedált. 
Ezzel súlyos személyi sérüléssel vagy halállal járó balesetet okozhat.

A hibrid rendszer leállítása vészhelyzetben
Ha menet közben, vészhelyzetben le akarja állítani a hibrid rendszert,

nyomja meg és tartsa lenyomva a motorindító gombot 2 másodpercnél
hosszabb ideig, vagy nyomja meg röviden egymás után legalább 3-szor.
(579. o.)
Mindazonáltal menet közben ne érintse meg a motorindító gombot, kivéve
vészhelyzetben. A hibrid rendszer menet közben történő leállítása nem
okozza a kormány és a fék feletti uralom elvesztését, a kormányzás ráse-
gítés azonban elvész. Ezáltal nehezebbé válik a kormányzás, ezért ha biz-
tonságosan megteheti, minél hamarabb húzódjon le az útról, és álljon meg
a gépjárművel.

Ha menet közben működteti a motorindító gombot, figyelmeztető üzenet
jelenik meg a többfunkciós információs kijelzőn és hangjelzés szólal meg.

Menet közben bekövetkező vészhelyzeti lekapcsolás után, a hibrid rend-
szer újraindításához nyomja meg a motorindító gombot. A gépjármű meg-
állítása után végrehajtandó hibrid rendszer újraindításhoz állítsa a sebes-
ségváltót P helyzetbe, majd nyomja meg a motorindító gombot.
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FIGYELEM

A 12 V-os akkumulátor lemerülésének megelőzése érdekében
Ne hagyja hosszabb ideig a motorindító gombot ACCESSORY vagy ON

módban, ha a hibrid rendszer nincs működésben.

Ha az „Accessory”, „Ignition ON” felirat vagy a kilométeróra kijelző (152.
o.) látszik a többfunkciós információs kijelzőn mialatt a hibridrendszer nem
működik, a motorindító gomb nincs kikapcsolva. Csak akkor szálljon ki a
gépjárműből, miután kikapcsolta a motorindító gombot.

A hibrid rendszer indításakor
Ha a hibrid rendszert nehéz elindítani, ellenőriztesse gépjárművét bármely
hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő
képzettséggel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

A motorindító gomb meghibásodására utaló jelenségek
Ha úgy tűnik, hogy a motorindító gomb a szokásostól eltérően működik, pl.
a gomb kissé szorul, akkor az működési hibára utalhat. Azonnal lépjen kap-
csolatba bármely hivatalos Toyota márkakereskedéssel, szervizzel vagy
más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberrel.
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EV (elektromos hajtás) üzemmód

Be-/kikapcsolja az EV üzemmódot.

Az EV üzemmód bekapcsolásakor
az EV visszajelző lámpa kigyullad.

EV üzemmódban ezt a kapcsolót
megnyomva visszatérhet a gépjár-
mű normál vezetési üzemmódjá-
hoz (a benzinmotor és a villanymo-
tor (hajtómotor) használatához).

Mikor nem lehet bekapcsolni az EV üzemmódot?
Az alábbi esetekben elképzelhető, hogy nem tudja bekapcsolni az EV üzem-
módot. Ha nem lehet bekapcsolni, hangjelzés hallható, és üzenet jelenik meg
a többfunkciós információs kijelzőn.

A gépjármű nagy sebességgel halad.

A gázpedált erősen lenyomta, vagy a gépjármű hegyen áll stb.

A hibrid rendszer hőmérséklete magas.
A gépjárművet a napon hagyta, hegymenetben vagy nagy sebességgel ve-
zette stb.

A hibrid rendszer hőmérséklete alacsony.
A gépjárművet hosszabb ideig 0 C (32 F) alatti hőmérsékleten hagyták stb.

A benzinmotor felmelegedése közben.

A hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor) töltöttsége alacsony.
Az akkumulátor töltöttségi szintje az energia kijelző szerint alacsony.
(131, 166. o.)

A szélvédő-páramentesítő be van kapcsolva.

EV vezetési módban az elektromos áramellátást a hibrid akku-
mulátor (hajtóakkumulátor) szolgáltatja, és csak az elektromos
motor (hajtómotor) hajtja a gépjárművet.

Ebben a módban nyugodtabban vezethet lakott területeken
éjszaka vagy parkolóházakban stb., mert nem kell a hanghatás
és a kipufogógáz-kibocsátás miatt aggódnia.
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EV üzemmódba kapcsol, amikor a benzinmotor hideg
Ha a hibrid rendszert akkor indítja be, amikor a benzinmotor hideg, a benzin-
motor rövid idő múlva automatikusan beindul, hogy felmelegedhessen. Eb-
ben az esetben nem tud EV módba kapcsolni.
Miután a hibrid rendszer beindult, és a „READY” (üzemkész) visszajelző vilá-
gít, az EV módba kapcsoláshoz nyomja meg az EV mód kapcsolót, mielőtt a
benzinmotor beindulna.

Az EV üzemmód automatikus kikapcsolása
EV üzemmódban haladva a benzinmotor az alábbi esetekben automatikusan
újraindul. Az EV üzemmód kikapcsolásakor figyelmeztető hang szólal meg,
az EV visszajelző lámpa villog és kialszik.

A hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor) töltöttsége alacsony szintre csök-
ken. Az akkumulátor töltöttségi szintje az energia kijelző szerint alacsony.
(131, 166. o.)

A gépjármű nagy sebességgel halad.

A gázpedált erősen lenyomta, vagy a gépjármű hegyen áll stb.

Ha lehetséges a vezetőt előre tájékoztatni az automatikus kikapcsolásról,
előzetes figyelmeztetés jelenik meg a többfunkciós információs kijelzőn.

Megtehető távolság EV üzemmódban
Az EV üzemmódban megtehető távolság néhány száz métertől kb. 1 km-ig
(0,6 mérföldig) terjed. Mindazonáltal, a gépjármű állapotától függően előfor-
dulhat, hogy az EV üzemmód nem használható. (A megtehető távolság függ
a hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor) töltöttségi szintjétől és a vezetési kö-
rülményektől.)

Vezetési mód változtatása EV módban
Az EV mód az Eco (üzemanyag-takarékos) móddal és a gyorsító móddal
együtt használható.

Mindazonáltal az EV mód gyorsító móddal együtt alkalmazva automatikusan
kikapcsolhat.

Üzemanyag-takarékosság
A hibrid rendszert úgy alakították ki, hogy a legkedvezőbb üzemanyag-haté-
konyságot biztosítsa normál vezetés során (a benzinmotor és a villanymotor
(hajtómotor) használatával). Ha a szükségesnél többet vezet EV üzemmód-
ban, az megnövelheti az üzemanyag-fogyasztást.
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VIGYÁZAT!

Elővigyázatosság vezetés közben
EV üzemmódban fordítson különös figyelmet a gépjármű környezetére. Mi-
vel nincs motorzaj, gyalogosok, kerékpárosok vagy mások, illetve a környé-
ken lévő gépjárművek nem észlelik a gépjármű elindulását és közeledését,
ezért legyen különösen óvatos.



268 4-2. Vezetés

A hibrid sebességváltó

Sebességváltó kar

Finoman kezelje a sebességváltó kart, és ügyeljen a helyes váltásra.

Engedje el a sebességváltókart minden egyes sebességváltás után, hogy
az visszatérhessen a  helyzetbe.

Amikor P-ből N-be, D-be vagy R-be, D-ből R-be vagy R-ből D-be kapcsol,
nyomja le a fékpedált, és a gépjármű legyen álló helyzetben.

Sebességváltó-helyzet visszajelző

Az aktuális sebességváltó-helyzet világít.

D-től és B-től eltérő sebességváltó-helyzet választásakor a B felé mutató nyíl
és a B helyzet visszajelző eltűnik a sebességváltó-helyzet visszajelzőről.

Sebességváltó-helyzet választásakor a műszercsoporton található
sebességváltó-helyzet visszajelzőre pillantva győződjön meg arról,
hogy a kívánt sebességváltó-helyzetbe váltott-e.

Kapcsolás a sebességváltó karral

1

D vagy R helyzetbe váltáskor a sebességváltó kart a kapcsolóku-
lissza mentén mozgassa.

N helyzetbe kapcsoláshoz csúsztassa a sebességváltó kart balra
(balkormányos gépjármű) vagy jobbra (jobbkormányos gépjármű)
és tartsa ott. A sebességváltó N helyzetbe vált.
A B helyzetbe kapcsoláshoz húzza lefelé a kart. A B helyzetbe
kapcsolás csak akkor lehetséges, ha a D sebességváltó-helyzet
van kiválasztva.

2
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*: A kedvező üzemanyag-fogyasztás és a zajcsökkentés érdekében általá-
ban a D helyzet használata célszerű.

370. o.

 A sebességváltó P helyzetbe kapcsolásakor

Teljesen álljon meg a gépjármű-
vel, működtesse a rögzítőféket,
és nyomja meg a P helyzetkap-
csolót.

P sebességváltó-helyzetbe vál-
táskor a kapcsolás-visszajelző
kigyullad.

Ellenőrizze, hogy a sebesség-
váltó-helyzet visszajelzőn a P
helyzet visszajelzője világít-e.

 Kapcsolás P-ből más sebességváltó-helyzetekbe
 A fékpedál erős lenyomása közben működtesse a sebességváltó

kart. Ha a sebességváltó kart a fékpedál lenyomása nélkül mű-
ködteti, hangjelzés hallható, és a kapcsolási művelet letiltásra
kerül.

 Sebességváltó-helyzet választásakor a műszercsoporton talál-
ható sebességváltó-helyzet visszajelzőre pillantva győződjön
meg arról, hogy a kívánt sebességváltó-helyzetbe váltott-e.

 Nem lehet közvetlenül P-ből B sebességváltó-helyzetbe váltani.

A sebességváltó-helyzet funkciója

Sebességváltó 
helyzet

Rendeltetés vagy funkció

P Parkolás/ a hibrid rendszer indítása

R Tolatás

N
Üres

(Olyan állapot, melyben nincs erőátvitel)

D Normál vezetés*

B
Motorfékezés vagy erős fékezés alkalmazása, amikor 

a gázpedált meredek lejtőn stb. felengedi.

A vezetési üzemmód kiválasztása

P helyzetkapcsoló
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Megjegyzések a sebességváltó-helyzetekkel kapcsolatban
Kikapcsolt motorindító gomb esetén a sebességváltó-helyzet nem változtat-

ható.

Ha a motorindító gomb ON módban van (a hibrid rendszer nem működik), a
sebességváltó csak N helyzetbe kapcsolható. A sebességváltó akkor is N
helyzetbe kapcsol, ha a sebességváltó kart D vagy R helyzetbe kapcsolja
és ott tartja.

Ha a „READY” (üzemkész) visszajelző világít, a sebességváltó P-ből D, N
vagy R helyzetbe kapcsolható.

Ha a „READY” visszajelző villog, a sebességváltó nem kapcsolható el P
helyzetből, a sebességváltó kar működtetésének ellenére sem. Várjon,
amíg a „READY” visszajelző villogásról folyamatos világításra vált, majd
működtesse újra a sebességváltó kart.

A sebességváltó csak közvetlenül D-ből kapcsolható B helyzetbe.

Továbbá, ha a sebességváltó kar mozgatásával a következő helyzetek bár-
melyikében megpróbálja megváltoztatni a sebességváltó-helyzetet vagy
megnyomnia P helyzet kapcsolóját, egyhangjelzés hallható, és a kapcsolási
művelet letiltásra kerül, vagy a sebességváltó automatikusan N helyzetbe
vált. Ilyen esetben válasszon megfelelő sebességváltó-helyzetet.

Helyzetek, amikor a kapcsolási művelet letiltásra kerül:

• Ha a fékpedál lenyomása nélkül próbál meg a sebességváltó kar mozga-
tásával P-ből más sebességváltó-helyzetbe váltani.

• Ha a sebességváltó kar működtetésével megpróbál P vagy N helyzetből
B helyzetbe váltani.

Helyzetek, amikor a sebességváltó automatikusan N helyzetbe vált:

• Ha járó gépjárműben megnyomja a P helyzetkapcsolót.*1

• Ha az előreguruló gépjárműben a sebességváltó kar működtetésével

megpróbál R helyzetbe váltani.*2

• Ha a hátraguruló gépjárműben a sebességváltó kar működtetésével

megpróbál D helyzetbe váltani.*3

• Ha a sebességváltó kar működtetésével megpróbál R helyzetből B hely-
zetbe váltani.

*1: A sebességváltó rendkívül alacsony sebességű haladásnál P helyzetbe
válthat.

*2: A sebességváltó alacsony sebességű haladásnál R helyzetbe válthat.

*3: A sebességváltó alacsony sebességű haladásnál R helyzetbe válthat.

Ha bizonyos sebességen történő haladás alatt N váltóhelyzetet választ,
még ha a sebességváltó kar nincs is N helyzetben, a sebességváltó N állás-
ba vált. Ebben az esetben hangjelzés szólal meg és a többfunkciós informá-
ciós kijelzőn megerősítő üzenet lesz látható, mely tájékoztatja a vezetőt ar-
ról, hogy sebességváltó N állásba váltott.
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Hátramenetre figyelmeztető hangjelzés
Hátramenetbe kapcsoláskor figyelmeztető hangjelzés tájékoztatja a vezetőt
arról, hogy a sebességváltó R helyzetben van.

A hirtelen indulás korlátozása (Vezetés-indulás szabályozás)
Ha az alábbi nem szokványos műveleteket végzi, akkor a hibrid rendszer tel-
jesítményét korlátozhatja.

Ha a váltókart R-ből D-be, D/B-ből R-be, N-ből R-be, P-ből D-be vagy P-ből R-
be kapcsolja, miközben a gázpedált lenyomja, egy figyelmeztető üzenet jelenik
meg a többfunkciós információs kijelzőn. Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a
többfunkciós információs kijelzőn, akkor olvassa el és kövesse az utasításokat.

Ha a gázpedált nagyon lenyomta, miközben a gépjármű hátramenetben van.
Automatikus P helyzet választási funkció
Ha a motorindító gomb be van kapcsolva és a sebességváltó még nincs P állás-

ban, a gépjármű teljes megállításával és a motorindító gomb megnyomásával a
sebességváltó automatikusan P állásba vált, és a motorindító gomb kikapcsol.

A sebességváltó akkor is automatikusan P állásba válthat, ha a rendszer az
alábbi esetek egyikét érzékeli, miközben a gépjárművet a teljes sebességtarto-
mányon működő dinamikus radarvezérlésű tempomat állítja meg.
• A vezető biztonsági öve nincs becsatolva
• A vezetőoldali ajtó nyitva
• A gépjármű megállítása után megközelítőleg 3 perc telt el

Ha a sebességváltó kart nem lehet elkapcsolni P helyzetből
Lehetséges, hogy a 12 V-os akkumulátor lemerült. Ebben a helyzetben ellen-
őrizze a 12 V-os akkumulátort. (643. o.)

A motorfékről 
B sebességváltó-helyzetben a gázpedál felengedésével működésbe lép a
motorfék.

Nagy sebességű haladásnál a motorfék lassító hatása kevésbé érezhető, mint a
hagyományos benzinmotoros gépjárművek esetében.

A gépjármű akkor is gyorsítható, ha a B sebességváltó-helyzet van kiválasztva.
Ha a gépjárművel folyamatosan B helyzetben halad, megnőhet az üzem-
anyag-fogyasztás. Többnyire válassza a D helyzetet.

A 12 V-os akkumulátor feltöltése/újracsatlakoztatása után
532. o.

Ha sebességváltási műveletekkel kapcsolatos üzenet jelenik meg a
többfunkciós információs kijelzőn
Ha a sebességváltó hibás működtetésnek, rendszerállapotnak stb. köszön-
hetően nem kapcsol át, vagy ha a megkísérelt sebességváltó működtetés ér-
vénytelen, a többfunkciós információs kijelzőn megjelenik egy üzenet, mely a
helyes működtetést ábrázolja, vagy megindokolja, hogy miért nem volt végre-
hajtható a sebességváltás. Ilyen esetekben kövesse az utasításokat, és is-
mételje meg a műveletet.
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Személyre szabás
A beállítások (pl. hátramenetre figyelmeztető hangjelzés) megváltoztathatók. 
(Személyre szabható funkciók: 672. o.)

VIGYÁZAT!

Csúszós útfelületen haladva
Ne gyorsítson, és ne váltson hirtelen sebességváltó-helyzetet. 
A motorfékezésben bekövetkező hirtelen változások a gépjármű balesethez
vezető megpördülését vagy megcsúszását okozhatják.

Sebességváltó kar és P helyzetkapcsoló
Ne távolítsa el a sebességváltó kar gombját, és csak eredeti Toyota sebes-

ségváltókar-gombot használjon. Továbbá ne akasszon semmit a sebesség-
váltó karra. 
Ha ezt teszi, előfordulhat, hogy a sebességváltó kar nem tér vissza a megfe-
lelő helyzetbe, ami a gépjármű mozgásakor váratlan balesethez vezethet.

A gépjármű mozgása közben ne nyomja meg a P helyzetkapcsolót.
Ha megnyomja a P helyzetkapcsolót, miközben nagyon alacsony sebes-
séggel halad (például közvetlenül a gépjármű megállítása előtt), a gépjár-
mű hirtelen megállhat a sebességváltó P helyzetbe kapcsolásakor, ami
balesethez vezethet.

A sebességváltó helyzet véletlenszerű megváltoztatásának elkerülése ér-
dekében ne érintse meg se a P helyzetkapcsolót, se a sebességváltó kart,
ha nem használja azokat.
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FIGYELEM

A hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor) töltése
Ha a sebességváltó N helyzetben van, akkor a hibrid akkumulátor (hajtóak-
kumulátor) nem töltődik. Az akkumulátor lemerülésének elkerülése érdeké-
ben ne hagyja a sebességváltót hosszabb ideig N helyzetben.

Helyzetek, amikor a váltó-vezérlőrendszer hibás működése gyanítható
Ha a következő helyzetek bármelyike előfordul, lehetséges, hogy a váltó-
vezérlőrendszer meghibásodott. 
Azonnal állítsa le gépjárművét biztonságos, sík helyen, működtesse a rög-
zítőféket, és lépjen kapcsolatba bármely hivatalos Toyota márkakereske-
déssel, szervizzel vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel ren-
delkező szakemberrel.

Ha a sebességváltás-szabályozórendszer figyelmeztető üzenete látható a
többfunkciós információs kijelzőn (596. o.)

A kijelző azt mutatja, hogy másodperceken keresztül nem választott se-
bességet.

A sebességváltó kar és a P helyzetkapcsoló működtetésére vonatkozó
megjegyzések
Kerülje a sebességváltó kar és a P helyzetkapcsoló gyors egymás utáni
működtetését.
Működésbe léphet a rendszer védelmi funkciója, és átmenetileg csak a P
helyzet lesz kapcsolható. Ha ez történik, kérjük, várjon körülbelül 20 má-
sodpercig, mielőtt újra megkísérelné a sebességváltó-helyzet megváltozta-
tását.
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Irányjelző-kapcsolókar

Jobbra fordulás

Sávváltás jobbra (mozdítsa el a
kart félútig és engedje el)

A jobb oldali irányjelzők 3-szor fel-
villannak.

Sávváltás balra (mozdítsa el a
kart félútig és engedje el)

A bal oldali irányjelzők 3-szor felvil-
lannak.

Balra fordulás

Az irányjelző lámpák akkor működtethetők, ha
A motorindító gomb ON módban van.

Ha az irányjelző a szokásosnál gyorsabban villog
Ellenőrizze, hogy nem égtek-e ki az első vagy a hátsó irányjelző lámpák izzói.

Ha az irányjelzők villogása abbamarad a sávváltás befejezése előtt
Újra működtesse a kart.

Személyre szabás
Az irányjelzők sávváltás közben alkalmazandó villogásainak száma megvál-
toztatható. (Személyre szabható funkciók: 672. o.)

Működtetési útmutatások

1

2

3

4



275

4

4-2. Vezetés
V

ezetés

Rögzítőfék

A rögzítőfék működtetéséhez bal
lábával teljesen nyomja le a rögzí-
tőfékpedált, miközben a jobb lábá-
val a fékpedált nyomja. (A pedál
felengedésével újból kiold a rögzí-
tőfék.)

„Rögzítőfék működésben” figyelmeztető hangjelzés
Ha működésben levő rögzítőfékkel vezet, hangjelzés szólal meg. A „Release
Parking Brake” (Engedje ki a rögzítőféket) üzenet megjelenik a többfunkciós
információs kijelzőn (ha a gépjármű 5 km/h [3 mph] sebességgel halad).

Téli használat
461. o.

Működtetési útmutatások

FIGYELEM

Mielőtt elindul
Teljesen engedje ki a rögzítőféket. 
Ha a gépjárművet a rögzítőfék használata mellett vezeti, a fék alkatrészei
túlmelegedhetnek, ami ronthatja a fék teljesítményét, és növelheti a fék ko-
pását.
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Fényszórókapcsoló

A kar végét elforgatva a következőképpen kapcsolhatja be a lámpákat:

 „A” típus

A fényszórók, az első

helyzetjelző világítás, a
nappali menetfény
(278. o.) stb. auto-
matikusan kapcsoló-
dik fel és le. (Amikor a
motorindító gomb ON
módban van)

Az első és a hátsó
helyzetjelző világítás, a
rendszámtábla és a
műszerfal világítása
kapcsolódik be.

A fényszóró és az összes fenti elem (a nappali menetfény
kivételével) bekapcsol.

A nappali menetfény bekapcsol. (278. o.)

A fényszórókat kézzel és automatikusan is működtetheti. 

Működtetési útmutatások

1

2

3

4
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 „B” típus

A fényszórók, az első

helyzetjelző világítás, a
nappali menetfény
(278. o.) stb. auto-
matikusan kapcsoló-
dik fel és le. (Amikor a
motorindító gomb ON
módban van)

Az első és a hátsó
helyzetjelző világítás, a
rendszámtábla és a
műszerfal világítása
kapcsolódik be.

A fényszóró és az összes fenti elem (a nappali menetfény
kivételével) bekapcsol.

Ha a fényszóró be van kapcsol-
va, a távolsági fényszóró hasz-
nálatához tolja előre a kart. 

A távolsági fényszórók kikapcsolá-
sához húzza maga felé a kart a kö-
zépső állásba.

A távolsági fényszórók egyszeri
felvillantásához húzza maga
felé a kart és engedje el.

A fénykürtöt a fényszórók ki- és bekapcsolt állapotában is használhatja.

1

2

A távolsági fényszóró bekapcsolása

3

1

2
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Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a fényszórókat és az első helyzet-
jelző lámpákat kikapcsolt motorindító gomb mellett még 30 másod-
percre bekapcsolja.

Húzza maga felé a kart és enged-

je el a világításkapcsoló 

helyzete mellett, miután a motor-
indító gombot kikapcsolta.

A világítás kikapcsolásához ismét
húzza maga felé a kart és engedje
el.

Nappali menetfény
Annak érdekében, hogy gépjárművét a többi vezető jobban láthassa nappali
vezetéskor is, a nappali menetfény automatikusan bekapcsol a hibrid rend-
szer indításakor és a rögzítőfék kiengedésekor, illetve, ha a fényszóró kikap-

csolt állapotban, vagy  helyzetben van. A nappali menetfényt nem éj-

szakai használathoz fejlesztették ki.

A fényszóróvezérlés érzékelője

Hazakísérő fény rendszer

Amennyiben valamilyen tárgyat helyez az
érzékelőre, vagy olyasmit erősít a szélvé-
dőre, ami blokkolja az érzékelőt, előfor-
dulhat, hogy a rendszer nem működik
megfelelően. 
Ez gátolja a környezeti fényviszonyokat
észlelő érzékelő működését, ami az auto-
mata fényszórórendszer hibás működé-
séhez vezethet.

A légkondicionáló működése szintén meg-
szakadhat.
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Automatikus világításkikapcsoló rendszer 

Ha a fényszórókapcsoló  vagy  helyzetben van: A fényszórók

automatikusan kikapcsolnak, ha a motorindító gombot ACCESSORY mód-
ba vagy kikapcsolja.

Ha a fényszórókapcsoló  helyzetben van: A fényszórók és minden

lámpa automatikusan kikapcsolnak, ha a motorindító gombot ACCESSORY
módba vagy kikapcsolja.

A világítás visszakapcsolásához kapcsolja a motorindító gombot ON módba,

vagy először kapcsolja a fényszórókapcsolót  vagy kikapcsolt állásba,

majd kapcsolja vissza  vagy  helyzetbe.

Automatikus fényszóró vetítési távolság szabályozórendszer
A fényszóró vetítési távolságát a rendszer az utasok száma és a gépjármű
terhelése alapján automatikusan a megfelelő szintre állítja be, így a fényszó-
ró nem vakíthatja el a többi közlekedőt.

Bekapcsolva felejtett világításra emlékeztető hangjelzés
Figyelmeztető hangjelzést hall, ha a motorindító gombot ACCESSORY mód-
ba vagy kikapcsolja, és a vezetőajtót kinyitja, miközben a világítás még be
van kapcsolva.

12 V-os akkumulátor takarékos funkció
A gépjármű 12 V-os akkumulátorának lemerülését megakadályozandó, ha vi-

lágítás kapcsoló  helyzetben van, mikor a motorindító gombot kikap-

csolta, a 12 V-os akkumulátor takarékos funkciója automatikusan működésbe
lép, és lekapcsol minden világítást körülbelül 20 percen belül.

A következő műveletek bármelyikénél a 12 V-os akkumulátor takarékos funk-
ciója megszakad, és újraaktiválódik. A 12 V-os akkumulátor-takarékos funk-
ció újraaktiválása után 20 perccel az összes világítás kikapcsol:

A fényszórókapcsoló működtetésekor

Ajtó nyitásakor vagy csukásakor

Ha a „Headlight System Malfunction Visit Your Dealer” (fényszóró rend-
szer meghibásodás, keresse fel márkakereskedőjét) üzenet jelenik meg
a többfunkciós információs kijelzőn.
Előfordulhat, hogy a rendszer meghibásodott. Vizsgáltassa meg a gépjármű-
vet bármely hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más,
megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

Személyre szabás
A beállítások (pl. a világításérzékelő érzékenysége) megváltoztathatók. 
(Személyre szabható funkciók: 672. o.)
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A 12 V-os akkumulátor lemerülésének megelőzése érdekében
Ha a hibrid rendszer ki van kapcsolva, a világítást ne hagyja a szükséges-
nél tovább bekapcsolva.
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Automata távolsági fényszóró

Tolja a kart magától elfelé a

fényszórókapcsoló  vagy

 helyzete mellett.

Nyomja meg az automata távol-
sági fényszóró kapcsolóját.

Az automata távolsági fényszóró
visszajelzője a fényszórók automati-
kus bekapcsolásakor kigyullad, ez-
zel jelezve, hogy a rendszer aktív.

: Felszereltségtől függően

Az automata távolsági fényszóró egy beltéri érzékelő kamera
segítségével felméri a közvilágítás fényerejét, az Ön előtt haladó
gépjárművek világítását stb., és szükség szerint automatikusan
be-, illetve kikapcsolja a távolsági fényszórót.

VIGYÁZAT!

Az automata távolsági fényszóró korlátai
Ne bízza magát teljesen az automata távolsági fényszóróra. Mindig vezes-
sen biztonságosan, figyeljen a környezetére, és szükség esetén kézzel
kapcsolja be vagy ki a távolsági fényszórót.

Az automatikus távolsági fényszóró rendszer helytelen működését
megelőzendő
Ne terhelje túl a gépjárművet.

Az automata távolsági fényszórórendszer aktiválása

1

2
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 A tompított fényszóró bekapcsolása

Húzza a kart az eredeti helyze-
tébe.

Az automata távolsági fényszó-
ró visszajelző lámpája kialszik.

Újra tolja a kart magától elfelé az
automata távolsági fényszóró-
rendszer ismételt aktiválásához.

 A távolsági fényszóró bekapcsolása

Nyomja meg az automata távol-
sági fényszóró kapcsolóját.

Az automata távolsági fényszó-
ró visszajelző lámpája kialszik,
és a távolsági fényszóró vissza-
jelző lámpája kigyullad.

Nyomja meg a kapcsolót az au-
tomata távolsági fényszórórend-
szer ismételt aktiválásához.

A távolsági fényszóró kézi be- és kikapcsolása
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A távolsági fényszóró be-, illetve kikapcsolási feltételei
Ha a következő feltételek mindegyike teljesül, a távolsági fényszóró auto-

matikusan bekapcsol (körülbelül 1 másodperc után):

• A gépjármű sebessége meghaladja a kb. 40 km/h-t (25 mph-t).
• A gépjármű előtti terület sötét.
• Az Ön gépjárműve előtt nincs bekapcsolt fényszórókkal vagy helyzetjel-

zőkkel haladó gépjármű.
A gépjárműve előtti útszakaszon gyenge a közvilágítás.

• Ha a következő feltételek bármelyike teljesül, a távolsági fényszóró auto-
matikusan kikapcsol:

• A gépjármű sebessége kb. 30 km/h (19 mph) alá csökken.
• A gépjármű előtti terület nem sötét.
• Az Ön előtt levő gépjárművek bekapcsolt fényszórókkal vagy helyzetjel-

zőkkel közlekednek.
A gépjárműve előtti útszakaszon erős a közvilágítás.

Az érzékelő kamera észlelő működésével kapcsolatos tudnivalók
A távolsági fényszóró nem biztos, hogy automatikusan kikapcsol a követke-

ző helyzetekben:

• Ha hirtelen szembejövő gépjárművek tűnnek fel egy kanyarban
• Ha a gépjármű elé bevág egy másik gépjármű
• Ha a gépjárműve előtt haladó gépjárművek az ismétlődő kanyarok, sá-

velválasztók vagy útszéli fák miatt hirtelen eltűnnek a szeme elől
• Ha a gépjárműve előtt haladó gépjármű jelenik meg széles út távoli sáv-

jában
• Ha az Ön előtt haladó gépjármű nincs kivilágítva

A távolsági fényszóró kikapcsolhat, ha egy bekapcsolt ködlámpákkal, de
fényszóró nélkül közlekedő gépjárművet észlel a rendszer a gépjárműve
előtt.

Az épületek fényei, a közvilágítás, forgalmi jelzőlámpák és kivilágított rek-
lámtáblák vagy jelzőtáblák miatt a távolsági fényszóró tompítottra válthat,
vagy a tompított fényszóró marad továbbra is.

A következő tényezők befolyásolhatják a távolsági fényszóró be- vagy ki-
kapcsolásának időtartamát:

• A szembejövő és Ön előtt haladó gépjárművek fényszóróinak, ködlámpá-
inak és helyzetjelzőinek fényereje

• Az ön előtt lévő gépjárművek mozgása és iránya
• Ha egy szembejövő vagy gépjárműve előtt haladó jármű csak az egyik

oldalon rendelkezik működő világítással
• Ha a szembejövő vagy Ön előtt haladó gépjármű kétkerekű
• Az út állapota (lejtő, kanyar, az úttest felületének állapota stb.)
• Az utasok száma és a csomagok mennyisége

A távolsági fényszóró be- vagy kikapcsolhat, amikor a vezető nem számít rá.

Előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli a kerékpárokat vagy a hasonló
tárgyakat.
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Az alábbi szituációkban a rendszer nem biztos, hogy képes megfelelően ér-
zékelni a környezet fényerejét. Ezért előfordulhat, hogy a tompított fényszó-
rók maradnak továbbra is, vagy a távolsági fényszórók okoznak problémát a
gyalogosoknak, az Ön előtt levő gépjárműveknek vagy másoknak. Ilyen
esetekben váltson kézzel a távolsági és a tompított fényszórók között.

• Rossz időben (eső, hó, köd, homokvihar stb.)
• A szélvédőt köd, félhomály, jég, kosz stb. homályosítja el
• A szélvédő repedt vagy sérült.
• Az érzékelő kamera deformált vagy szennyezett.
• Az érzékelő kamera hőmérséklete rendkívül magas.
• A környezet fényereje megegyezik a fényszórók, helyzetjelzők vagy köd-

lámpák fényerejével.
• Az Ön előtt lévő gépjárművek fényszórói ki vannak kapcsolva, koszosak,

váltakozó színűek vagy nincsenek megfelelően beállítva.
• Ha olyan területen halad keresztül, ahol világos és sötét részek váltakoznak.
• Ha gyakran, újra és újra olyan utakon halad, amelyek emelkednek/lejte-

nek, vagy bukkanókkal teli, rázós utakon vagy egyenetlen útfelszíneken
(mint például kövezett utakon, murvás szakaszon stb.).

• Ha gyakran és többször kell kanyarodnia, vagy kanyargós úton halad.
• Erősen fényvisszaverő tárgy van a gépjármű előtt, mint például egy jelző-

tábla vagy tükör.
• Az elöl haladó gépjármű hátsó része erősen fényvisszaverő, például kon-

ténerszállító tehergépjármű esetében.
• A gépjármű fényszórói megsérültek vagy koszosak.
• A gépjármű oldalra dől, vagy megbillen egy defektes gumiabroncs vagy

utánfutó vontatása miatt.
• A távolsági és a tompított fényszórók közötti átkapcsolás rendellenesen

működik.
• A gépjárművezető úgy gondolja, hogy a távolsági fényszóró problémát

okozhat, vagy zavarhatja a többi gépjárművezetőt vagy a közelben tar-
tózkodó gyalogosokat.

Ha a „Headlight System Malfunction Visit Your Dealer” (fényszóró rend-
szer meghibásodás, keresse fel márkakereskedőjét) üzenet jelenik meg
a többfunkciós információs kijelzőn.
Előfordulhat, hogy a rendszer meghibásodott. Vizsgáltassa meg a gépjármű-
vet bármely hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más,
megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.
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Ködlámpakapcsoló

Kikapcsolja az első és

hátsó ködlámpákat

Bekapcsolja az első

ködlámpákat

Bekapcsolja az első és

a hátsó ködlámpákat 

A kapcsoló elengedésekor a gyűrű

visszatér a  helyzetbe.

A kapcsológyűrű ismételt működtetésekor csak a hátsó ködlámpák kap-
csolnak ki.

A ködlámpák akkor használhatók, ha
Első ködlámpák: Az első helyzetjelző lámpák világítanak.
Hátsó ködlámpák: Az első ködlámpák bekapcsolt állapotban vannak.

A ködlámpák nehéz vezetési körülmények, például eső és köd
esetén kitűnő látási viszonyokat biztosítanak.

Működtetési útmutatások

1

2

3

FIGYELEM

A 12 V-os akkumulátor lemerülésének megelőzése érdekében
Ha a hibrid rendszer ki van kapcsolva, a világítást ne hagyja a szükséges-
nél tovább bekapcsolva.
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Első ablaktörlő és -mosó

A törlés a kar következőképpen történő mozgatásával állítható be.

 Szakaszos első ablaktörlés időköz-beállítóval

Kikapcsolva

Szakaszos törlés

Lassú törlés

Nagysebességű hasz-

nálat

Egyetlen törlés (ideig-

lenes működtetés)

A szakaszos törléshez beállíthatja a törlési időközt.

Növeli a szakaszos első ablak-
törlés gyakoriságát 

Csökkenti a szakaszos első ab-
laktörlés gyakoriságát

Mosás/törlés egyidejűleg

A mosófolyadék permetezése után
az ablaktörlők automatikusan né-
hány törlést végeznek.

Az ablaktörlőkar működtetése

1

2

3

4

5

6

7

8
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 Esőérzékelős első ablaktörlők

Kikapcsolva

Esőérzékelő ablaktör-

lő-működtetés

Lassú törlés

Nagysebességű hasz-

nálat

Egyetlen törlés (ideig-

lenes működtetés) 
„AUTO” helyzetben az ablaktörlők
automatikusan működésbe lépnek,
ha az érzékelő esőt érzékel. Az eső
mennyisége és a gépjármű sebessé-
ge alapján a rendszer automatikusan
beállítja a törlési sebességet. 

Az érzékelő érzékenysége, az „AUTO” lehetőség kiválasztása után ál-
lítható.

Növeli az érzékenységet

Csökkenti az érzékenységet

Mosás/törlés egyidejűleg

A mosófolyadék permetezése után
az ablaktörlők automatikusan né-
hány törlést végeznek.
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Az első ablaktörlő és -mosó akkor működtethető, ha
A motorindító gomb ON módban van.

Cseppmentes törlés (esőérzékelős első ablaktörlőkkel felszerelt gépjár-
művek)
Rövid idővel a többszöri ablaktörlés és -mosás után az ablaktörlők még egy-
szer letörlik az ablakot, hogy az ablak cseppmentes legyen. Ugyanakkor, me-
net közben ez a funkció nem érhető el.

A gépjárműsebesség hatása a törlésre (esőérzékelős első ablaktörlőkkel
felszerelt gépjárművek)
A gépjármű sebessége befolyásolja a szakaszos törlés intervallumait.

Esőérzékelő (esőérzékelős első ablaktörlőkkel felszerelt gépjárművek)

Ha ON módban lévő motorindító gomb mellett az ablaktörlő-kapcsolót „AU-
TO” helyzetbe fordítja, az ablaktörlő egyszeri működést végez az automati-
kus mód működésének jelzésére.

Ha az ablaktörlő érzékenységét nagyobbra állítja, a törlők egyszeri törlést
végezhetnek az érzékenység megváltozásának jelzésére.

Ha az esőérzékelő hőmérséklete 85 C (185 F) vagy magasabb, vagy -10 C
(14 F) vagy alacsonyabb, előfordulhat, hogy automatikus működésre nem ke-
rül sor. Ebben az esetben „AUTO” üzemmódtól eltérő üzemmódban működ-
tesse az ablaktörlőket.

Ha ablakmosó folyadék fecskendezésére nem kerül sor
Ellenőrizze, hogy nem tömődtek-e el a mosófúvókák, és van-e ablakmosó fo-
lyadék az ablakmosófolyadék-tartályban.

Személyre szabás
Az AUTO mód működési beállításai módosíthatók. 
(Személyre szabható funkciók: 676. o.)

Az esőérzékelő megállapítja az eső-
cseppek mennyiségét. 

A rendszer optikai érzékelővel működik.
Ha a felkelő vagy lenyugvó nap fénye a
szélvédőt éri, illetve ha rovarok stb. van-
nak a szélvédőn, az érzékelők működése
korlátozottá válhat.
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Figyelmeztetés az első ablaktörlők „AUTO” üzemmódban való működ-
tetésével kapcsolatban (esőérzékelős első ablaktörlőkkel felszerelt
gépjárművek)
Az első ablaktörlők váratlanul működésbe léphetnek, ha hozzáér az érzéke-
lőhöz, vagy ha a szélvédő „AUTO” módban vibrációnak van kitéve. Vigyáz-
zon, nehogy a keze vagy bármi más a törlőlapátok és a szélvédő közé szo-
ruljon.

A mosófolyadék használatával kapcsolatos figyelmeztetés
Hideg időben ne használja addig a mosófolyadékot, amíg a szélvédő fel
nem melegedett. A folyadék a szélvédőre fagyhat, és akadályozhatja a kilá-
tást. Mindez súlyos sérüléssel vagy halállal végződő balesetet okozhat.

FIGYELEM

Ha száraz a szélvédő
Ne működtesse az ablaktörlőket, mert megkarcolhatják a szélvédőt.

Ha üres a mosófolyadék-tartály
Ne működtesse folyamatosan a kapcsolót, mert az ablakmosófolyadék-szi-
vattyú túlmelegedhet.

Ha valamelyik mosófúvóka eldugul
Ebben az esetben keressen fel egy hivatalos Toyota márkakereskedést,
szervizt vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező
szakembert. Ne próbálja meg tűvel vagy egyéb módon kitisztítani. A fúvóka
megsérülhet.

A 12 V-os akkumulátor lemerülésének megelőzése érdekében
Kikapcsolt hibrid rendszer esetén ne hagyja az ablaktörlőket a szükséges-
nél tovább bekapcsolva.
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Hátsó ablaktörlő és -mosó

A kar végének elfordításával a hátsó ablaktörlő bekapcsol, ha eltolja
magától a kart, azzal aktiválja a hátsó ablaktörlőt és mosót.

Kikapcsolva

Szakaszos törlés

Normál működés

Mosás/törlés egyidejűleg

Az ablaktörlőkar működtetése

1
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4
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A hátsó ablaktörlő és -mosó akkor működtethető, ha
A motorindító gomb ON módban van.

Ha mosófolyadék fecskendezésére nem kerül sor
Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a mosófúvóka, és van-e mosófolyadék a
mosófolyadék-tartályban.

FIGYELEM

Ha száraz a hátsó ablak
Ne működtesse az ablaktörlőt, ha a hátsó ablak száraz, mert megkarcolhat-
ja az üveget.

Ha üres a mosófolyadék-tartály
Ne működtesse folyamatosan a kapcsolót, mert az ablakmosófolyadék-szi-
vattyú túlmelegedhet.

Ha valamelyik mosófúvóka eldugul
Ebben az esetben keressen fel egy hivatalos Toyota márkakereskedést,
szervizt vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező
szakembert.

Ne próbálja meg tűvel vagy egyéb módon kitisztítani. A fúvóka megsérülhet.

A 12 V-os akkumulátor lemerülésének megelőzése érdekében
Kikapcsolt hibrid rendszer esetén ne hagyja az ablaktörlőket a szükséges-
nél tovább bekapcsolva.
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Az üzemanyag-betöltőnyílás zárósapka 
kinyitása

 Csukjon be minden ajtót és ablakot, majd kapcsolja ki a motorindító
gombot.

 Ellenőrizze az üzemanyag típusát.

Üzemanyagtípusok
670. o.

Üzemanyag-betöltőnyílás ólmozatlan benzinhez
A nem megfelelő üzemanyag tankolásának megelőzése céljából a gépjármű
üzemanyag-betöltőnyílásába csak az ólmozatlan üzemanyag töltőcsöve fér
bele.

Benzinár-beállítási képernyő
Mintegy 5 L (1,3 gal., 1,1 Imp.gal.) üzemanyag betöltése és a motorindító
gomb ON módba kapcsolása után a benzinár-beállítási képernyő automatiku-
san megjelenik a többfunkciós információs kijelzőn. (141. o.)

Az üzemanyag-betöltőnyílás zárósapka kinyitásához a követke-
zőket kell tennie:

Tankolás előtt
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Tankoláskor
Tankolás során ügyeljen a következő figyelmeztetések betartására. Ellen-
kező esetben súlyos vagy halálos sérülés következhet be.

Miután kiszállt a gépjárműből, és mielőtt kinyitná az üzemanyag-betöltő-
nyílás fedelét, érintsen meg egy nem fényezett fémfelületet, hogy a stati-
kus elektromosságot levezesse. Fontos, hogy tankolás előtt levezesse a
statikus elektromosságot, mivel az ebből származó szikra az üzemanyag-
gőzöket tankolás során berobbanthatja.

Az üzemanyag-betöltőnyílás zárósapkát mindig kiálló részénél fogja meg,
és óvatosan csavarja le. 
Az üzemanyag-betöltőnyílás zárófedelének eltávolításakor sziszegő han-
got hallhat. A zárósapkát csak akkor távolítsa el teljesen, ha már nem hall-
ható sziszegő hang. Meleg időben a túlnyomás alatt lévő üzemanyag kis-
priccelhet a nyíláson, és balesetet okozhat.

Ne engedje, hogy olyan személy menjen a nyitott üzemanyagtartály köze-
lébe, akinek teste statikusan fel lehet töltve.

Ne lélegezze be az üzemanyaggőzt.
Az üzemanyag olyan anyagokat tartalmaz, amelyek belélegzése ártalmas.

Tankolás közben ne dohányozzon.
Ha dohányzik, az üzemanyag meggyulladhat, és tűz keletkezhet.

Ne üljön vissza a gépjárműbe, és ne érintsen meg olyan személyt vagy
tárgyat, amely statikusan fel van töltve.
Ilyenkor előfordulhat, hogy a statikus elektromosság felgyülemlik, ami
gyulladáshoz vezethet.

Tankoláskor
Az üzemanyag üzemanyagtartályból való túlfolyásának megakadályozása
érdekében tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket:

Biztonságosan vezesse be az üzemanyag-töltőcsövet az üzemanyag-be-
töltőcsonkba.

Az üzemanyag-töltőpisztoly automatikus kikapcsolása után fejezze be az
üzemanyag betöltését.

Ne töltse túl az üzemanyagtartályt.
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A nyitógomb megnyomásával
nyissa ki az üzemanyag-betöl-
tőnyílás fedelet.

A nyitáshoz lassan fordítsa el a
zárósapkát, majd akassza az
üzemanyag-betöltőnyílás ajta-
jának hátuljára.

FIGYELEM

Tankolás
Ügyeljen arra, hogy az üzemanyag ne folyjon ki. 
A kifolyó üzemanyag olyan károsodást okozhat, mint például a károsanyag-
kibocsátás-szabályozórendszer rendellenes működése vagy az üzem-
anyagrendszer károsodása, illetve a gépjármű fényezett felülete is megsé-
rülhet.

Az üzemanyag-betöltőnyílás zárósapka kinyitása

1

2
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Ha az üzemanyag-betöltőnyílás fedél nem nyitható a belső gomb meg-
nyomásával

Nyissa ki a csomagtérajtót és távolítsa
el a csomagtérlámpa alatt található bo-
rítást.

Húzza visszafelé a kart és ellenőrizze,
hogy az üzemanyag-betöltőnyílás fede-
le kinyílt-e.

1

2
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Tankolás után csavarja vissza az
üzemanyag-betöltőnyílás zárósap-
kát a jól hallható kattanásig. Miután
elengedi, a zárósapka enyhén el-
fordul visszafelé.

Az üzemanyag-betöltőnyílás zárósapka lezárása

VIGYÁZAT!

Az üzemanyag-betöltőnyílás zárósapka cseréjekor
Kizárólag az adott gépjárműhöz gyártott, eredeti Toyota üzemanyag-betöl-
tőnyílás zárósapkát használjon. Ellenkező esetben tűz keletkezhet, vagy
egyéb, halált vagy súlyos sérülést okozó baleset történhet.
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Toyota Safety Sense

 PCS (ütközés előtti biztonsági rendszer)

306. o.

 LDA (sávelhagyásra figyelmeztető rendszer kormányvezérléssel)

320. o.

 Automata távolsági fényszóró

281. o.

 RSA (útjelzés-asszisztens)

331. o.

 Teljes sebességtartományban működő, radarvezérlésű, adap-
tív tempomat

336. o.

 Radarvezérlésű, adaptív tempomat

351. o.

A Toyota Safety Sense a következő vezetéssegítő rendszerekből
áll, melyek a biztonságos és kényelmes vezetés célját szolgálják:

VIGYÁZAT!

Toyota Safety Sense
A Toyota Safety Sense úgy készült, hogy feltételezték, hogy a vezető biz-
tonságosan vezet, és így ez a rendszer segít csökkenteni az esetleges üt-
közés hatását az utasokra és a gépjárműre, illetve segíti a vezetőt normális
vezetési körülmények között.

Mivel a a rendszer felismerési pontossága és szabályozásának mértéke is
korlátozott, ne hagyatkozzon rá túlzott mértékben. Mindig a vezető felelős-
sége meggyőződni a gépjármű körülötti terület biztonságáról, illetve az ő fe-
lelőssége a biztonságos vezetés is.
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Az ütközés előtti biztonsági rendszer intelligens számítógépekkel fel-
szerelt, amelyek meghatározott adatokat rögzítenek gépjárműve mű-
ködéséről, mint pl.:
• Gázpedálállás
• Fék állapota
• Gépjárműsebesség
• Az ütközés előtti biztonsági rendszer funkcióinak működési állapota
• Információk (például, távolság és relatív sebesség az ön és az ön

előtt haladó gépjármű vagy más tárgy között)

Az ütközés előtti biztonsági rendszer nem rögzít párbeszédet, hango-
kat vagy képeket.
 Adatfelhasználás

A Toyota felhasználhatja az ebben a számítógépben rögzített ada-
tokat a működési hibák diagnosztikájához, kutatási és fejlesztési te-
vékenységéhez és a minőség javításához.

A Toyota a rögzített adatokat nem bocsátja harmadik fél rendelke-
zésére, kivéve:
• A gépjármű tulajdonosának vagy haszonbérlőjének hozzájárulá-

sával, ha a gépjárművet lízingelték
• A rendőrség, a bíróság vagy valamely kormányzati szerv hivata-

los kérésére
• A Toyota használatára jogi keresetben
• Kutatási célokra, amennyiben az adatok nem egy adott gépjár-

műhöz vagy gépjárműtulajdonoshoz kötődnek

Gépjárműadatok rögzítése
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A két féle érzékelő, melyek az elülső hűtőrácson, illetve a szélvédőn
helyezkednek el, a vezetéssegítő rendszerek működéséhez szüksé-
ges információkat gyűjti be.

Érzékelők

Radarérzékelő Érzékelő kamera1 2



300 4-5. A vezetéssegítő rendszerek használata

VIGYÁZAT!

A radarérzékelő hibás működésének elkerüléséhez
Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.

Ellenkező esetben lehetséges, hogy a radarérzékelő nem fog megfelelően
működni, ami halált vagy súlyos sérülést okozó balesethez vezethet.

Mindig tartsa tisztán a radarérzékelőt és az elülső hűtőrácson lévő emblémát.

Ne ragasszon semmilyen kiegészítőt, matricát (beleértve az átlátszó mat-
ricákat is) vagy egyéb tárgyakat a radarérzékelőre, az elülső hűtőrácsra
vagy azok környékére.

Ne tegye ki az érzékelőt és a körülötte levő területet semmilyen erős be-
hatásnak. 
Ha a radarérzékelőt, az első hűtőrácsot vagy a lökhárítót erős ütés éri, el-
lenőriztesse hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más,
megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

Ne szerelje szét a radarérzékelőt.

Ne módosítsa és ne fesse le a radarérzékelőt, az elülső hűtőrácsot vagy
annak környékét.

Ha a radarérzékelőt, az első hűtőrácsot vagy a lökhárítót el kell távolítani
és beszerelni vagy kicserélni, lépjen kapcsolatba bármely hivatalos Toyota
márkakereskedéssel, szervizzel vagy más, megfelelő képesítéssel és fel-
szereléssel rendelkező szakemberrel

A radarérzékelő megfelel a vonatkozó rádióhullám sugárzással kapcsola-
tos törvényi szabályzásnak, ahogy az az érzékelőre nyomtatott jelzésen is
látható. Ne távolítsa el a jelzést. Ezen felül, a radarérzékelő szétszerelését
és módosítását a törvény tiltja.

Radarérzékelő

Első hűtőrács embléma

Ha az elülső radarérzékelőt, az első
vagy a hátsó emblémát szennyeződés,
vízcsepp, hó stb. borítja, takarítsa le azt.

A radarérzékelőt és az elülső hűtőrá-
cson lévő emblémát puha ruhával tisz-
títhatja. Vigyázzon, hogy ne hagyjon
foltot rajtuk és ne sérüljenek meg.

1

2
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VIGYÁZAT!

A kameraérzékelő hibás működésének elkerüléséhez
Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.

Ellenkező esetben lehetséges, hogy a kameraérzékelő nem fog megfelelő-
en működni, ami halált vagy súlyos sérülést okozó balesethez vezethet.

Mindig tartsa tisztán a szélvédőt.

• Ha a szélvédőt kosz, olajos réteg, vízcsepp, hó stb. borítja, takarítsa le.
• Ha a szélvédőn vízlepergető üvegbevonó is található, akkor is szüksé-

ges az ablaktörlő használata, hogy eltávolítsa a vízcseppeket stb. a
szélvédő kamera érzékelő előtti területéről.

• Ha a szélvédő belső felén található szennyeződés, ahova az érzékelő
kamerát beszerelték, keressen fel bármely hivatalos Toyota márkake-
reskedést, szervizt vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel
rendelkező szakembert.

Ha a kameraérzékelő előtti szélvédő területet párás, lecsapódó víz vagy
jég borítja, a páramentesítővel tegye szabaddá a felületet. (471. o.)

Ha a vízcseppeket nem lehet megfelelően eltávolítani a szélvédőről a ka-
meraérzékelő előtti területről az ablaktörlőkkel, cserélje ki az ablaktörlőbe-
tétet vagy az ablaktörlő lapokat.

• Az ablaktörlőbetét cseréjéhez: 558. o.
• Ha az ablaktörlő lapátot ki kell cserélni, forduljon hivatalos Toyota már-

kakereskedéshez, szervizhez vagy más, megfelelő képesítéssel és fel-
szereléssel rendelkező szakemberhez.

Ne ragasszon sötétítő üvegfóliát a szélvédőre.

Ha a szélvédő megsérült, megrepedt, cseréltesse ki. 
Ha a szélvédőt ki kell cserélni, forduljon hivatalos Toyota márkakereske-
déshez, szervizhez vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel
rendelkező szakemberhez.

Ne engedje, hogy nedvesség érje a kameraérzékelőt.

Ne engedje, hogy erős fény süssön a kameraérzékelőbe.

Ne szereljen antennát és ne ragasszon
matricát, se áttetsző matricát vagy más
tárgyakat a szélvédőre, az kameraérzé-
kelő elé (sötétített terület az ábrán).
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VIGYÁZAT!

Ne koszolja össze és ne sértse meg a kameraérzékelőt. 
A szélvédő belső felének tisztításakor ügyeljen arra, hogy a lencse ne
érintkezzenek az üvegtisztító szerrel. Ne érintse meg a lencsét. 
Ha a lencse koszos vagy megrongálódott, forduljon hivatalos Toyota már-
kakereskedéshez, szervizhez vagy más, megfelelő képesítéssel és felsze-
reléssel rendelkező szakemberhez.

Óvja az érzékelő kamerát az erős ütésektől.

Ne változtassa meg az érzékelő kamera helyzetét vagy beépítési irányát,
és ne távolítsa el. 

Ne szerelje szét az érzékelő kamerát.

Ne helyezzen olyan elektromos készüléket a kameraérzékelő közelébe,
mely erős elektromos hullámokat bocsát ki.

A gépjármű egy alkatrészét se módosítsa a kameraérzékelő vagy a tető
környékén (belső visszapillantó tükör stb).

Ne ragasszon semmilyen tárgyat a motorháztetőre, elülső hűtőrácsra
vagy elülső lökhárítóra, amely akadályozhatná a kameraérzékelőt. Rész-
letes információért forduljon hivatalos Toyota márkakereskedéshez, szer-
vizhez vagy megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakem-
berhez.

Ha szörfdeszkát vagy más egyéb hosszú tárgyat rögzít a gépjármű tetejé-
re, ügyeljen arra, hogy az a tárgy ne akadályozza a kameraérzékelőt.

Ne módosítsa a fényszórókat vagy más lámpákat.
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Tanúsítvány
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PCS (ütközés előtti biztonsági rendszer)

 Ütközés előtti figyelmeztetés

Ha a rendszer úgy ítéli meg,
hogy a frontális ütközés való-
színűsége magas, figyelmezte-
tő hangjelzés hallható, és üze-
net jelenik meg a többfunkciós
információs kijelzőn, hogy a ve-
zetőt kikerülő manőverre ösztö-
nözze.

: Felszereltségtől függően

Az ütközés előtti biztonsági rendszer radarérzékelő és kamera-
érzékelő segítségével érzékeli a gépjármű előtt haladó járműve-
ket és gyalogosokat*1. Amikor a rendszer valószínűnek ítél meg
egy másik járművel vagy gyalogossal történő frontális ütközést,
a figyelmeztetés elkerülő manőverekre készteti a vezetőt, vala-
mint megnöveli a lehetséges féknyomást, így segíti a vezetőt az
ütközés elkerülésében. Ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy egy
másik gépjárművel vagy egy gyalogossal történő frontális ütkö-
zés valószínűsége kimondottan magas, a fékek automatikusan
működésbe lépnek a baleset elkerülése vagy az ütközés mérté-
kének csökkentése érdekében.

Az ütközés előtti biztonsági rendszer be-/kikapcsolható, a figyel-
meztetés időzítése pedig beállítható. (310. o.)

*1: A gépjármű értékesítési régiójától függően lehetséges, hogy a gyalogos-
érzékelő funkció nem elérhető. Részletes információért forduljon hivata-
los Toyota márkakereskedéshez, szervizhez vagy megfelelő képesítéssel
és felszereléssel rendelkező szakemberhez.
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 Ütközés előtti fékasszisztens

Ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a frontális ütközés esélye nagy, a
fékpedál benyomásának erejével egyenesen arányosan nagyobb
fékezési erőt biztosít.

 Ütközés előtti fékezés

Ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a frontális ütközés valószínűsége
magas, a rendszer figyelmezteti a vezetőt. Ha a rendszer úgy ítéli
meg, hogy a frontális ütközés valószínűsége kimondottan magas,
akkor automatikusan működteti a féket a baleset elkerülése, vagy
az ütközési sebesség csökkentése érdekében.
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VIGYÁZAT!

Az ütközés előtti biztonsági rendszer korlátai
Kizárólag a vezető felelős a gépjármű biztonságos vezetéséért. Mindig ve-

zessen körültekintően, figyelve a környezetére. 
Semmilyen körülmények között ne hagyatkozzon az ütközés előtti bizton-
sági rendszerre a hagyományos fékezési művelet ellenében. A rendszer
nem tudja minden esetben megakadályozni az ütközést vagy csökkentetni
a károkat és sérüléseket. Ne hagyatkozzon túlságosan a rendszerre. El-
lenkező esetben halálos vagy súlyos sérüléssel járó balesetet okozhat.

Habár ezt a rendszert arra tervezték, hogy segítse megakadályozni az üt-
közéseket, illetve hogy csökkentse az ütközések mértékét, hatásfoka kü-
lönféle körülményektől függ, ezért lehetséges, hogy a rendszer nem min-
dig képes ugyanazt a teljesítményt nyújtani. 
Olvassa el alaposan a következő feltételeket. Ne hagyatkozzon túlságo-
san a rendszerre, és indig vezessen óvatosan.

• Helyzetek, melyek esetében a rendszer még akkor is működésbe lép-
het, ha nem áll fenn ütközés veszélye: 314. o.

• Körülmények, melyek esetén a rendszer nem feltétlenül működik meg-
felelően: 316. o.

Ne kísérelje meg saját maga tesztelni az ütközés előtti biztonsági rend-
szert, mivel előfordulhat, hogy a rendszer nem fog megfelelően működni,
ami balesethez vezethet.

Ütközés előtti fékezés
Lehetséges, hogy az ütközés előtti fékezési funkció nem működik megfe-

lelően, ha a vezető bizonyos műveleteket végez. Ha a gázpedált erősen
benyomja vagy a kormánykereket elfordítja, a rendszer úgy ítélheti, hogy
a vezető kitérő manővert tesz és megakadályozhatja az ütközés előtti fé-
kezési funkció működését.

Bizonyos helyzetekben, az ütközés előtti fékezési funkció működése köz-
ben, a funkció működése leállhat, ha erősen lenyomja a gázpedált vagy
elfordítja a kormánykereket, és a rendszer úgy ítéli, hogy kitérő manővert
tesz.

Ha az ütközés előtti fékezési funkció működik, nagy mennyiségű fékező
erőt képes alkalmazni a rendszer. Mivel az ütközés előtti fékezési funkció
2 másodperccel azután, hogy megállította a gépjárművet kikapcsol, a ve-
zetőnek a szükséges mértékben működtetnie kell a fékpedált.

Ha a fékpedált lenyomják, a rendszer úgy ítélheti, hogy a vezető kitérő
manőverbe kezdett, ezért lehetséges, hogy az ütközés előtti biztonsági
rendszer működésbe lépését késlelteti.
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VIGYÁZAT!

Mikor kell kikapcsolni az ütközés előtti biztonsági rendszert
A következő esetekben kapcsolja ki a rendszert, mivel lehetséges, hogy az
nem fog megfelelően működni, ami halált vagy súlyos sérülést okozó bal-
esethez vezethet.

Amikor a gépjárművet vontatják

Ha másik gépjárművet vontat

Ha a gépjárművet teherautón, hajón, vonaton vagy hasonló szállítóesz-
közzel szállíttatja.

Ha a gépjármű megemelkedett, és kerekei szabadon forognak a hibrid-
rendszer bekapcsolt állapotában

A gépjármű ellenőrzés alkalmával, fékdob ellenőrző műszer alkalmazása-
kor (például alváz-dinamométer vagy sebességmérő ellenőrző műszer
használatával), vagy járműre szerelhető kerékcentírozó használatakor.

Ha az elülső lökhárítót, hűtőrácsot balesetből vagy egyéb okból adódóan
erős ütés éri

Ha nem lehet a gépjárművet kiegyensúlyozottan vezetni, például, ha a
gépjárművel baleset történt, vagy hibásan működik.

Ha a gépjárművet sportosan vagy terepen vezeti

Ha a gumiabroncsok nincsenek rendesen felfújva

Ha a gumiabroncsok kopottak

Ha nem megfelelő méretű kerekeket szereltek fel

Ha hóláncot szerelt fel

Ha szükséghelyzeti pótkereket vagy defektjavító készüléket alkalmazott
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 Ütközés előtti biztonsági rendszer be-/kikapcsolása

Az ütközés előtti biztonsági rendszer aktiválható/deaktiválható a

többfunkciós információs kijelző  (152. o.) opciójában.

A rendszer a motorindító gomb ON módba kapcsolásakor minden alka-
lommal automatikusan bekapcsol.

Ha a rendszer ki van kapcsolva,
a PCS figyelmeztető lámpa vi-
lágítani kezd.

 Ütközés előtti biztonsági figyelmeztetés időzítésének beállításai

Az ütközés előtti figyelmeztetés időzítése a többfunkciós informáci-

ós kijelző  (152. o.) opciójában állítható be.

Az időzítési beállítás a motorindító gomb kikapcsolása után is megmarad.

Távoli

A figyelmeztetés az alapértel-
mezett beállításnál korábban lép
működésbe.

Közepes

Ez az alapértelmezett beállítás.

Közeli

A figyelmeztetés az alapértel-
mezett beállításnál később lép
működésbe.

Ütközés előtti biztonsági rendszer beállításainak módosítása

1

2

3
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Működtetési feltételek
A gyalogos-érzékelő funkció elérhetősége függ a gépjármű értékesítési régió-
jától.

A részletekért olvassa el az alábbiakat:

 „A” régió
(A gyalogos-érzékelő funkció elérhető)

Az ütközés előtti biztonsági rendszer bekapcsolt állapotban meghatározza,
hogy nagy-e az esélye a frontális ütközésnek egy másik járművel vagy egy
gyalogossal.

A következő funkciók az alábbiakban megjelölt sebességeken működnek:

Ütközés előtti figyelmeztetés:

• A gépjármű sebessége kb.10 és 180 km/h (7 és 110 mph) között van.
(Gyalogos érzékeléséhez, a gépjármű sebességének kb. 10 és 80 km/h
(7 és 50 mph) között kell lennie.)

• A gépjárműve és az ön előtt haladó gépjármű vagy gyalogos közötti rela-
tív sebességkülönbség kb. 10 km/h (7 mph) vagy több.

Ütközés előtti fékasszisztens: 

• A gépjármű sebessége kb. 30 és 180 km/h (19 és 110 mph) között van.
(Gyalogos érzékeléséhez, a gépjármű sebességének kb. 30 és 80 km/h
(19 és 50 mph) között kell lennie.)

• A gépjárműve és az ön előtt haladó gépjármű vagy gyalogos közötti rela-
tív sebességkülönbség kb. 30 km/h (19 mph) vagy több.

Ütközés előtti fékezés:

• A gépjármű sebessége kb. 10 és 180 km/h (7 és 110 mph) között van.
(Gyalogos érzékeléséhez, a gépjármű sebességének kb. 10 és 80 km/h
(7 és 50 mph) között kell lennie.)

• A gépjárműve és az ön előtt haladó gépjármű vagy gyalogos közötti rela-
tív sebességkülönbség kb. 10 km/h (7 mph) vagy több.

Régiók Funkciók elérhetősége

„A” régió A gyalogos-érzékelő funkció elérhető

„B” régió A gyalogos-érzékelő funkció nem elérhető
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A következő esetekben előfordulhat, hogy a rendszer nem működik:

Ha egy 12 voltos akkumulátor csatlakozót le-, majd újracsatlakoztatott, és a
gépjármű egy bizonyos ideig állt

Ha a sebességváltó R helyzetben van

Ha a VSC-t kikapcsolta (csak az ütközés előtti figyelmeztető funkció működik)

Ha a PCS figyelmeztető lámpa villog vagy világít

 „B” régió
(A gyalogos-érzékelő funkció nem elérhető)

Az ütközés előtti biztonsági rendszer bekapcsolt állapotban meghatározza,
hogy nagy-e az esélye a frontális ütközésnek egy másik járművel.

A következő funkciók az alábbiakban megjelölt sebességeken működnek:

Ütközés előtti figyelmeztetés:

• A gépjármű sebessége kb. 15 és 180 km/h (10 és 110 mph) között van.
• A gépjárműve és az ön előtt haladó gépjármű közötti relatív sebességkü-

lönbség kb. 10 km/h (7 mph) vagy több.
Ütközés előtti fékasszisztens:

• A gépjármű sebessége kb. 30 és 180 km/h (19 és 110 mph) között van.
• A gépjárműve és az ön előtt haladó gépjármű közötti relatív sebességkü-

lönbség kb. 30 km/h (19 mph) vagy több.
Ütközés előtti fékezés:

• A gépjármű sebessége kb. 15 és 180 km/h (10 és 110 mph) között van.
• A gépjárműve és az ön előtt haladó gépjármű közötti relatív sebességkü-

lönbség kb. 10 km/h (7 mph) vagy több.
A következő esetekben előfordulhat, hogy a rendszer nem működik:

Ha egy 12 voltos akkumulátor csatlakozót le-, majd újracsatlakoztatott, és a
gépjármű egy bizonyos ideig állt

Ha a sebességváltó R helyzetben van

Ha a VSC-t kikapcsolta (csak az ütközés előtti figyelmeztető funkció működik)

Ha a PCS figyelmeztető lámpa villog vagy világít
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Gyalogos érzékelő funkció*2

*2: A gépjármű értékesítési régiójától függően lehetséges, hogy a gyalogos-ér-
zékelő funkció nem elérhető.

Az ütközés előtti biztonsági fékezés kikapcsolása
Ha bármelyik szituáció felmerül az ütközés előtti fékezési funkció működése

közben, a működése leáll:

• Erősen lenyomja a gázpedált.
• A kormánykereket élesen vagy hirtelen elfordítja.

Ha a gépjárművet az ütközés előtti fékezési funkció állítja meg, az ütközés
előtti fékezési funkció kikapcsol, miután a gépjárművével körülbelül 2 má-
sodpercig állt.

Az ütközés előtti biztonsági rendszer az
érzékelt tárgy méretének, profiljának és
mozgásának alapján érzékeli a gyalogo-
sokat. Azonban, a környezet fényerejétől
és az érzékelt tárgy mozgásától, helyze-
tétől és betekintési szögétől függően le-
hetséges, hogy a gyalogosok érzékelése
nem történik meg, és a rendszer nem ké-
pes megfelelően működni. (318. o.)
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Helyzetek, melyek esetében a rendszer még akkor is működésbe léphet,
ha nem áll fenn ütközés veszélye
A következő esetekben a rendszer úgy ítélheti, hogy, fennáll a frontális ütkö-

zés veszélye, így az működésbe lép.

• Ha gépjármű vagy gyalogos mellett halad el*2

• Ha előzés közben vált sávot
• Ha sávot váltó gépjárművet előz meg

• Ha az Ön előtt haladó gépjármű hirtelen csökkenti a sebességét
• Ha gépjárművének eleje felemelkedik vagy lesüllyed, mint például egye-

netlen útfelületen vagy dimbes-dombos úton
• Ha útszéli tárgyakat közelít meg, például korlátot, villanypóznát, fát vagy

falat

• Ha szűk, beépített környezetben halad, például alagútban vagy vashídon

• Ha balra/jobbra kanyarodó gépjármű-
vet előz meg

• Ha olyan gépjárművet előz meg,
amelyik a felhajtó sávban közlekedik
és a sávja valamely irányban meg-
szűnik.

• Ha olyan úton halad, ahol az Ön előtt,
szomszédos sávban haladó gépjár-
műtől mért relatív távolság változhat,
mint például kanyargós úton

• Ha az út szélén, egy kanyar elején
gépjármű, gyalogos*2, vagy valami-
lyen tárgy található
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• Ha fém tárgy (kábelakna, csatornafedő stb.), lépcső vagy egyéb kiszö-
gellés található az útburkolaton vagy az útszélen

• Ha gyorsan közelít egy elektromos fizetősorompóhoz, parkoló-sorompó-
hoz, vagy más nyitó-záró sorompóhoz

• Automata autómosóban

• Ha gépjárművére az Ön előtt haladó gépjárműről víz, hó, por stb. verődik
fel

• Ha ködben vagy füstben vezet
• Ha az útfelületen minták vagy festék található, vagy fal, amely összeté-

veszthető egy gépjárművel vagy gyalogossal*2

• Ha olyan tárgy mellett halad el, amely visszaveri a rádióhullámokat, mint
például egy nagyméretű teherautó vagy korlát

• Ha egy átkelő gyalogos nagyon közel
kerül a gépjárműhöz*2

• Ha olyan helyen kel át, ahol alacsony
szerkezetek találhatók az út felett
(alacsony mennyezet, forgalmi jelzé-
sek stb.)

• Ha egy szerkezeti tárgy alatt halad át
(hirdetőtábla stb.) egy emelkedő végén

• Ha olyan tárgyak alatt vagy között ha-
lad át, melyek érintkezésbe kerülhet-
nek a gépjárművel, mint például ma-
gas fű, faágak, vagy zászlók között/
alatt
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• Ha TV torony, műsorszóró állomás, elektromos erőmű vagy egyéb erős rá-
dióhullámokat vagy elektromos zajokat kibocsátó helyek mellett halad el.

*2: A gépjármű értékesítési régiójától függően lehetséges, hogy a gyalogos-
érzékelő funkció nem elérhető.

Helyzetek, amelyekben előfordulhat, hogy a rendszer nem működik meg-
felelően
A következő helyzetekben lehetséges, hogy a radarérzékelő vagy a kame-

raérzékelő nem képes érzékelni a gépjárművet, így a rendszer sem képes
megfelelően működni:

• Ha szemből érkező gépjármű közelít az Ön gépjárművéhez
• Ha az ön előtt haladó jármű egy motorkerékpár vagy egy kerékpár
• Ha egy gépjármű oldala vagy eleje felé közelít
• Ha az Ön előtt haladó gépjármű hátsó része kicsi, mint például egy árut

nem szállító teherautó esetében

• Ha az Ön előtt haladó gépjármű lökhárítóján túl érő rakománnyal közle-
kedik

• Ha az Ön előtt haladó gépjármű alakja nem szabályos, például traktor
vagy oldalkocsi esetében

• Ha a nap vagy más fényforrás közvetlenül az Ön előtt haladó gépjárműre
világít

• Ha egy gépjármű bevág Ön elé, vagy egy teherautó mögött bukkan fel
• Ha az Ön előtt haladó gépjármű váratlan manővert végez (például hirte-

len irányváltást, gyorsítást vagy lassítást)
• Ha hirtelen bevág egy Ön előtt haladó gépjármű mögé

• Ha az Ön előtt haladó gépjármű hátsó
része alacsonyan van, mint például
egy alacsony magasságú pótkocsi
esetében

• Ha az Ön előtt haladó gépjárműnek
kivételesen magas a hasmagassága
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• Ha rendkívüli időjárási körülmények között vezet, például felhőszakadás-
ban, ködben, hóban vagy homokviharban

• Ha gépjárművére az Ön előtt haladó gépjárműről víz, hó, por stb. verődik fel
• Ha ködben vagy füstben vezet
• Ha olyan helyen halad, ahol a környezeti fényviszonyok gyorsan válta-

koznak, például egy alagút bejáratánál vagy kijáratánál
• Ha egy nagyon erős fény, például a nap, vagy a szembejövő forgalom

menetfénye közvetlenül a kamera-érzékelőbe világít
• Ha a környezet félhomályos, például hajnalban vagy alkonyatkor, vagy

éjszaka, illetve egy alagútban
• Ha a hibrid rendszer beindítása után nem vezeti a gépjárművet egy meg-

határozott ideig
• Bal/jobb kanyar bevétele alatt és pár másodpercig azt követően
• Kanyarívben haladva és pár másodpercig azt követően
• Ha a gépjárműve kifarol

• Ha a kerekek nincsenek beállítva
• Ha a kameraérzékelőt az ablaktörlőlapát takarja
• A gépjármű imbolyog.
• A gépjárművet túl nagy sebességgel vezeti.
• Ha dombon át halad
• Ha a radarérzékelő vagy a kameraérzékelő beállítása elmozdul

A következő helyzetekben lehetséges, hogy nem áll rendelkezésre elegen-
dő fékező erő, így a rendszer nem képes megfelelően működni:

• Ha a fékező funkciók nem képesek teljes mértékben működni, például,
ha a fék részei túl hidegek, túl forróak vagy vizesek

• Ha a gépjármű nincs megfelelően karbantartva (a fékek és a gumiabron-
csok túlzotta elhasználódtak, nem megfelelő a gumiabroncs-nyomás stb.)

• Ha a gépjárművet kavicsos vagy más csúszós útfelületen vezeti.

• Ha az Ön előtt haladó gépjármű nem
közvetlenül Ön előtt halad

• Ha a gépjármű első fele megemelke-
dik vagy lesüllyed
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A következő helyzetekben lehetséges, hogy a radarérzékelő és a kameraér-
zékelő nem képes érzékelni a gyalogost, így a rendszer sem képes megfe-

lelően működni*2:

• Ha a gyalogos kisebb, mint 1 m (3,2 ft.) vagy magasabb, mint kb. 2 m
(6,5 ft.)

• Ha a gyalogos túl nagy méretű ruhát hord (esőkabát, hosszú szoknya
stb.), és emiatt alakja nem felismerhető

• Ha a gyalogos nagy csomagot cipel, esernyőt tart stb., melyek részben
eltakarják a testét

• Ha a gyalogos előre dől vagy guggol
• Ha a gyalogos babakocsit, tolószéket, kerékpárt vagy egyéb járművet tol
• Ha a gyalogosok csoportban, egymáshoz közel állnak
• Ha a gyalogos fehér ruhát visel, és túl sok fényt ver vissza
• Ha a gyalogos sötétben van, például este vagy egy alagútban
• Ha a gyalogos olyan ruhát visel, amellyel beleolvad a környezetébe
• Ha a gyalogos fal, kerítés, korlát vagy nagy tárgy mellett áll.
• Ha a gyalogos fém tárgyon (kábelakna, csatornafedél stb.) áll
• Ha a gyalogos gyorsan sétál
• Ha a gyalogos hirtelen változtat sebességet
• Ha a gyalogos gépjármű vagy nagy tárgy mögül fut ki
• Ha a gyalogos túl közel kerül a gépjármű oldalához (külső visszapillantó

tükörhöz stb.)

*2: A gépjármű értékesítési régiójától függően lehetséges, hogy a gyalogos-
érzékelő funkció nem elérhető.
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Ha PCS figyelmeztető lámpája villog és figyelmeztető üzenet jelenik meg
a többfunkciós információs kijelzőn
Lehetséges, hogy az ütközés előtti biztonsági rendszer ideiglenesen nem el-
érhető, vagy a hiba lehet a rendszerben.

A következő helyzetekben a figyelmeztető lámpa kialszik, az üzenet eltűnik és
a rendszer újra működik, ha a normál működési körülmények helyre állnak:

• Ha a radarérzékelő vagy a kameraérzékelő, vagy az azok körülötti terület
felforrósodott, például a napsütés hatására.

• Ha a radarérzékelő vagy a kameraérzékelő, vagy az azok körülötti terület
nagyon lehűlt, például egy rendkívül hideg környezet hatására.

• Ha a radarérzékelőt vagy az első hűtőrács-emblémát szennyeződés
vagy hó stb. borítja.

• Ha a kameraérzékelőt valami akadályozza, például a felnyitott motorház-
tető vagy egy matrica, amit a szélvédőre, a kameraérzékelő körülötti terü-
letre ragasztottak

Ha a PCS figyelmeztető lámpa tovább villog, vagy a figyelmeztető üzenet nem
tűnik el, lehetséges, hogy a rendszer meghibásodott. Azonnal ellenőriztesse
gépjárművét hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más,
megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

Ha a VSC ki van kapcsolva
Ha a VSC kikapcsolt állapotban van (453. o.), az ütközés előtti fékasszisz-

tens és az ütközés előtti fékező funkciók szintén kikapcsolnak.

A PCS figyelmeztető lámpa világítani kezd, és a „VSC Turned Off Pre-Crash
Brake System Unavailable” (VSC rendszer kikapcsolva. Az ütközés előtti
biztonsági rendszer nem elérhető) üzenet jelenik meg a többfunkciós infor-
mációs kijelzőn.
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LDA (sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 
kormányszabályozással)

Ha országúton vagy autópályán vezet fehér (sárga) vonalak között, ez
a funkció figyelmezteti a vezetőt, ha lehetséges, hogy a gépjármű le-
tér a sávjáról, és a kormánykerék működtetésével segítséget nyújt a
gépjármű saját sávjában tartásához.

Az LDA rendszer a szélvédő felső
részén található érzékelő kamera
segítségével felismeri a látható fe-
hér (sárga) vonalakat.

: Felszereltségtől függően

A működés összegzése
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 Sávelhagyásra figyelmeztető funkció

Ha a rendszer úgy érzékeli,
hogy a gépjármű letér a sávjá-
ról, figyelmeztetés jelenik meg
a többfunkciós információs ki-
jelzőn, és figyelmeztető hang-
jelzés is hallható.

Ha figyelmeztető hangjelzés hall-
ható, ellenőrizze a környező útvi-
szonyokat, és óvatosan működtet-
ve a kormánykerekeket irányítsa
vissza a gépjárművet a fehér (sár-
ga) vonalak közé.

 Kormányszabályozás

Ha a rendszer úgy ítéli, hogy a
gépjármű letérhet a sávjáról, a
rendszer a szükséges mérték-
ben nyújt segítséget, mely so-
rán egy rövid ideig kis korrigáló
manővereket végez a kormány-
kerékkel, hogy a gépjárművet a
sávon belül tartsa.

Ha a rendszer úgy érzékeli,
hogy egy meghatározott ideig
nem működteti a kormánykere-
ket, vagy nem fogja meg határo-
zottan a kormánykereket, figyel-
meztető üzenetet jelenít meg a
többfunkciós információs kijel-
zőn, és a funkciót ideiglenesen
felfüggeszti.

Az LDA rendszer funkciói
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 Gépjármű-imbolygás figyelmeztetés

Ha a gépjármű ingó mozgást vé-
gez, vagy úgy tűnik, hogy több-
ször letér a sávjáról, a vezető fi-
gyelmeztetésére hangjelzés
szólal meg, és üzenet jelenik
meg a többfunkciós információs
kijelzőn.
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VIGYÁZAT!

LDA-rendszer használata előtt
Ne hagyatkozzon kizárólag az LDA-rendszerre. Az LDA rendszer nem ve-
zeti automatikusan a gépjárművet, és használata nem helyettesítheti a gép-
jármű előtti területre való körültekintő figyelmet. Mindig a vezető felel a biz-
tonságos vezetésért, mindig figyelemmel kell lennie az út- és
menetfeltételekre, valamint a kormánykerék kezelésével kell korrigálnia a
gépjármű útját. Szintén fontos, hogy a vezető fáradtság esetén időről-időre
szünetet tartson, például hosszú utak során.
A megfelelő vezetési műveletek elmulasztása és a figyelmetlen vezetés ha-
lált vagy súlyos sérülést okozó balesethez vezethet.

Az LDA véletlen működtetésének elkerülése érdekében
Ha nem használja az LDA rendszert, az LDA kapcsolóval kapcsolja ki a
rendszert.

Az LDA használatára alkalmatlan helyzetek
Az alábbi feltételek mellett ne használja az LDA rendszert.
Lehetséges, hogy a rendszer nem fog megfelelően működni, ami halált
vagy súlyos sérülést okozó balesethez vezethet.

Ha szükségpótkereket vagy hóláncot stb. szerelt fel.

Erősen kopott gumiabroncsok esetén vagy ha alacsony a gumiabroncs-
nyomás.

Más felépítésű, gyártójú, márkájú vagy mintájú gumiabroncsok használa-
takor.

Ha az út szélén olyan tárgyak, minták találhatók, melyek összetéveszthe-
tők a sávjelző fehér (sárga) vonalakkal (korlátok, útpadka, fényvisszaverő
póznák stb.)

Ha a gépjárművel hóval borított úton halad.

Ha az úttest sávjelző fehér (sárga) vonalai nehezen láthatók eső, hó, köd,
por stb. miatt.

Ha útfelújítás alkalmával aszfalt-javítási jelzések, fehér (sárga) vonalak
stb. vannak az útburkolaton.

Ha útkarbantartási munkálatok miatt a gépjárművel ideiglenes sávban
vagy korlátolt sávban kell hajtani.

Ha eső, hó, fagy stb. miatti csúszós útfelületen halad.

Ha nem gyorsforgalmi úton vagy autópályán levő sávjelzések között halad

Ha a gépjárművel útépítési zónában halad.

A gépjármű  utánfutót vagy más járművet vontat.
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Az LDA rendszer bekapcsolásá-
hoz nyomja meg az LDA gombot.

A LDA visszajelző világítani kezd
és üzenet jelenik meg a többfunk-
ciós információs kijelzőn.

Az LDA kapcsoló ismételt megnyo-
másával kapcsolhatja ki az LDA-
rendszert.

A rendszer megjegyzi az LDA
rendszer be- és kikapcsolt állapo-
tát egyaránt, és a hibrid rendszer
következő beindítása után is az
adott állapotban folytatja tovább
működését.

VIGYÁZAT!

Az LDA rendszer hibás és véletlen működtetésének megelőzése
Ne módosítsa a fényszórókat, és ne tapasszon matricákat stb. a lámpák

felületére.

Ne módosítsa a felfüggesztést stb. Ha a felfüggesztést cserélni kell, for-
duljon bármely hivatalos Toyota márkakereskedéshez, szervizhez vagy
más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberhez.

Ne szereljen és ne helyezzen semmit a motorháztetőre vagy a hűtőrácsra.
Ne szereljen fel hűtőrácsvédőt sem (vadrácsot, kengururácsot stb.).

Ha szélvédőt javítani kell, keresse fel bármely hivatalos Toyota márkake-
reskedést, szervizt vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel
rendelkező szakembert.

Az LDA-rendszer bekapcsolása
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LDA visszajelző

Az LDA rendszer bekapcsolt álla-
potában világít.

A kormányvezérlés visszajelző
és kormánykerék működtetési
támogatás működési kijelzője.

Ha a kormányvezérlés funkciónak
ez a kormányzás asszisztense mű-
ködésbe lép, a visszajelző világíta-
ni kezd és a működés-visszajelző
a többfunkciós információs kijelzőn
megjelenik.

Sávelhagyásra figyelmeztető
funkció kijelző

Akkor jelenik meg, ha a többfunkciós információs kijelzőt a vezetéssegítő
rendszer információs képernyőre kapcsolta.

Jelzések a kombinált műszerfalon

1

2

3

 Megjelenített fehér vonalak bel-
seje fehér

 Megjelenített fehér vonalak
belseje fekete

Azt jelzi, hogy a rendszer felismeri
a fehér (sárga) vonalakat. Ha a
gépjármű eltér a sávjától, az elha-
gyásban érintett fehér vonal na-
racssárgán villog a kijelzőn.

Azt jelzi, hogy a rendszer nem
képes felismerni a fehér (sárga)
vonalakat, vagy működése ideig-
lenes felfüggesztésre került.
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Az egyes funkciók működésének feltételei
Sávelhagyásra figyelmeztető funkció

Ez a funkció csak akkor működik, ha a következő feltételek teljesülnek.

• Az LDA be van kapcsolva.
• A gépjármű sebessége kb. 50 km/h (32 mph) vagy több.
• A rendszer felismeri a fehér (sárga) vonalakat.
• A forgalmi sáv szélessége kb. 3 m (9,8 ft.)
• Nem működteti az irányjelző-kapcsolókart.
• A gépjármű egyenes úton vagy kb. legalább 150 m-es (492 ft.) sugarú

kanyarban halad.
• Nem észlelhető hibás rendszerműködés. (329. o.)

Kormányszabályozás

Ez a funkció akkor lép működésbe, ha a következő feltételek mindegyike
teljesül, továbbá, ha a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer működési fel-
tételei is adottak.

• A többfunkciós információs kijelző  menüjében az „LDA Steering As-

sist Mode” (Kormányrásegítés) beállítása bekapcsolt állapotban van.
(152. o.)

• Ha a gépjárművet nem gyorsítja vagy lassítja egy bizonyos mértékkel.
• A kormánykereket nem működteti olyan kormányzási erővel, amely alkal-

mas lenne a sávváltásra.
• ABS, VSC, TRC és PCS nem működik.
• A TRC vagy a VSC nincs kikapcsolva.
• A kormánykerék elengedésére figyelmeztető riasztás nem jelenik meg.

(327. o.)
Gépjármű-imbolygás figyelmeztetés

Ez a funkció csak akkor működik, ha a következő feltételek teljesülnek.

• A többfunkciós információs kijelző  menüjében a „Lane Sway War-

ning Status” (Gépjárműimbolygás figyelmeztetés állapota) beállítása be-
kapcsolt állapotban van. (152. o.)

• A gépjármű sebessége kb. 50 km/h (32 mph) vagy több.
• A forgalmi sáv szélessége kb. 3 m (9,8 ft.)
• Nem észlelhető hibás rendszerműködés. (329. o.)
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A funkciók ideiglenes felfüggesztése
Ha a működési feltételek nem adottak, a funkciók ideiglenesen kikapcsolhat-
nak. Azonban, ha a működési feltételek újra teljesülnek, a funkciók működé-
se visszaáll. (326. o.)

Kormányszabályozás
A gépjármű sebességétől, a sávelhagyás helyzetétől, útviszonyoktól stb. füg-
gően, lehetséges, hogy nem felismerhető a funkció működése, vagy a funk-
ció nem működik.

Sávelhagyásra figyelmeztető funkció
A figyelmeztető hangjelzés néha nehezen hallható, pl. külső zajok, zeneleját-
szás miatt.

Elengedett kormánykerék figyelmeztetés 
Ha a rendszer úgy ítéli, hogy a vezető levette a kezét a kormánykerékről a
kormányrásegítés funkció működése közben, figyelmeztető üzenet jelenik
meg a többfunkciós információs kijelzőn.
Ha a vezető továbbra sem helyezi vissza kezeit a kormánykerékre, hangjel-
zés szólal meg, figyelmeztető üzenet jelenik meg, és a funkció ideiglenesen
kikapcsol. Ez a figyelmeztetés ugyanígy működik akkor is, ha a kormánykere-
ket csak könnyedén fogja. Azonban az útviszonyoktól stb. függően lehetsé-
ges, hogy a funkció nem kapcsol ki.

Ha a fehér (sárga) sávjelzők csak az út egyik oldalán láthatók
Az LDA rendszer nem működik arra az oldalra vonatkozóan, ahol a fehér
(sárga) sávjelzések nem ismerhetők fel.
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Körülmények, melyek esetén a funkciók nem feltétlenül működik megfe-
lelően
A következő helyzetekben lehetséges, hogy a kameraérzékelő nem észleli a
fehér (sárga) sávjelzéseket, és ezért nem működnek megfelelően a különféle
funkciók.

Olyan sötét felületek vannak az úton, melyek párhuzamosan futnak a fehér
(sárga) sávjelzőkkel, vagy takarják azokat.

Olyan területen halad a gépjárművel, ahol nincsenek fehér (sárga) sávjelzé-
sek, például fizetőkapu vagy ellenőrzőpont előtt, vagy kereszteződésben stb.

A fehér (sárga) sávjelzők szakadozottak, kiemelkedő útburkolati sávjelzők
vagy kövek találhatók rajta.

A fehér (sárga) sávjelzőket nem lehet látni, vagy nehezen láthatók homok
stb. miatt.

A gépjárművel nedves, tócsás útszakaszon halad.

A sávjelzők sárgák (melyeket adott esetben nehezebb felismerni, mint a fe-
hér jelzéseket).

A fehér (sárga) sávjelzők kereszteződnek egy útszűkületben stb.

A gépjármű fényes útfelületen, például betonon halad.

A gépjárművel olyan útszakaszon halad, amely a visszavert fénytől stb. világos.

A gépjármű olyan területen halad, ahol a fényerő hirtelen változhat, például
alagutak be-/kijáratánál stb.

Az kamerát elvakítja a szembe forgalom fényszórói, a napsütés stb.

A gépjárművel olyan útszakaszon halad, ahol az út elágazik vagy összefut stb.

A gépjármű lejtőn halad.

A gépjármű balra/jobbra dőlő úton, vagy kanyargós úton halad.

A gépjármű aszfaltozatlan, göröngyös úton halad.

A gépjármű éles kanyarban halad.

A forgalmi sáv túl szűk vagy széles.

A gépjármű túlságosan megdőlt állapotban van nehéz a csomagoknak vagy
a helytelen keréknyomásnak köszönhetően.

Az Ön előtt haladó gépjármű túl közel van.

Az útviszonyok miatt az autó gyakran rugózik fel-le (rossz minőségű utak,
úthibák).

A fényszórók lencséje koszos, és emiatt este halvány fényt bocsátanak ki,
vagy a fénynyaláb vetítési tengelye eltért a beállítottól.

A gépjárművet erős oldalszél éri.

A gépjármű épp sávot váltott vagy kereszteződésen haladt át.

Téli gumit stb. szerelt fel.
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Figyelmeztető üzenet
Ha az alábbi figyelmeztető üzenetek jelennek meg a többfunkciós informáci-
ós kijelzőn, kövesse a megfelelő hibaelhárítási eljárást.

Figyelmeztető üzenet Részletek/Műveletek

„Sávelhagyásra figyelmeztetés
meghibásodása. Forduljon márka-

kereskedőjéhez”

Előfordulhat, hogy a rendszer nem műkö-
dik megfelelően.
 Ellenőriztesse a gépjárművet hivatalos 

Toyota márkakereskedésben, szerviz-
ben vagy más, megfelelő képesítéssel 
és felszereléssel rendelkező szakem-
bernél.

„Első kamerarendszer nem elér-
hető. Tisztítsa meg a szélvédőt”

Szennyeződés, eső, pára, jég, hó stb. talál-
ható a szélvédőn az érzékelő kamera előtt.
 Kapcsolja ki az LDA rendszert, távolítsa 

el a szennyeződést, esővizet, lecsapó-
dott vizet, jeget, havat stb. a szélvédő-
ről, majd újra kapcsolja be az LDA 
rendszert.

„Első kamerarendszer nem 
elérhető”

A kameraérzékelő működési feltételei nem 
teljesülnek (hőmérséklet stb.)
 Ha a kameraérzékelő működési feltéte-

lei adottak (hőmérséklet stb.), az LDA 
rendszer elérhetővé válik. Kapcsolja ki 
az LDA rendszert, várjon egy kicsit, 
majd újra kapcsolja be az LDA rend-
szert.

„Sávelhagyásra figyelmeztető funk-
ció nem elérhető”

Az LDA rendszer ideiglenesen felfüggesz-
tett állapotban van valamelyik érzékelő 
(kivéve érzékelő kamera) hibája miatt .
 Kapcsolja ki az LDA rendszert és 

végezze el a figyelmeztető üzenetre 
vonatkozó megfelelő hibakereső eljá-
rást. Ezután vezessen rövid ideig, majd 
kapcsolja be újra az LDA rendszert.
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Ha más figyelmeztető üzenet látható a kijelzőn, kövesse a kijelzőn megjelenő
utasításokat.

Személyre szabás
A következő beállítások változtathatók.

A beállítások megváltoztatásához lásd 152. o.

„Sávelhagyásra figyelmeztető funk-
ció nem elérhető megközelítőleg 

50 km/h sebesség alatt”

Az LDA rendszer nem használható, mert a 
gépjármű sebessége körülbelül 50 km/h 
(32 mph) vagy kevesebb.
 A gépjármű sebessége körülbelül 

50 km/h (32 mph) vagy annál magasabb 
legyen.

Figyelmeztető üzenet Részletek/Műveletek

Funkció Beállítás részletei

Sávelhagyásra figyelmeztetés Beállítja a figyelmeztetés érzékenységét

Kormányszabályozás Be- és kikapcsolja a kormányrásegítést

Gépjármű-imbolygás figyelmeztetés
Be- és kikapcsolja a funkciót

Beállítja a figyelmeztetés érzékenységét
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RSA (útjelzés-asszisztens)

Az RSA, a kamera-érzékelő segít-
ségével felismeri az egyes útjelzé-
seket, és információkkal látja el a
vezetőt a többfunkciós informáci-
ós kijelzőn.

Ha a rendszer úgy érzékeli, hogy a gépjármű túllépi a megengedett
sebességet, közlekedési szabálysértést követ el stb. a felismert útjel-
zés alapján, figyelmeztető üzenettel és hangjelzéssel értesíti arról a
vezetőt*.

*: A beállításokat személyre kell szabni.

: Felszereltségtől függően

A működés összegzése

Érzékelő kamera

VIGYÁZAT!

Az RSA használata előtt
Ne hagyatkozzon kizárólag az RSA-rendszerre. Az RSA rendszer informá-
ciókkal látja el a vezetőt, de nem helyettesíti a vezető saját vizuális észlelé-
sét és körültekintését. Vezessen biztonságosan, és mindig tartsa be a köz-
lekedési szabályokat.

A nem megfelelő vagy gondatlan vezetés balesetet okozhat.
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Az RSA a többfunkciós információs kijelző  képernyőjén (152.

o.) aktiválható/deaktiválható.

Miután az kamera-érzékelő felismeri a jelzést, megjeleníti azt a kijel-
zőn, amikor a gépjármű elhalad mellette.

 Ha kiválasztja a vezetéssegítő
információs rendszert a több-
funkciós információs kijelzőn,
maximum 2 közlekedési jelzés
jeleníthető meg. (333. o.)

 Ha mást választ ki a vezetésse-
gítő információs rendszeren kí-
vül, a sebességkorlátozás és a
minden korlátozás feloldva jel-
zések jeleníthetők meg. 
(333. o.)

Egy előzni tilos és egy kiegészítő
jelölésekkel ellátott sebességkorlá-
tozási jelzés nem jelenik meg.
Azonban, ha a sebességkorlátozó
jelzéseken kívül más jelzéseket is
felismer a rendszer, azok egy cso-
portban, az aktuális sebességkor-
látozás jelzése alatt jelennek meg.

Az RSA beállításainak módosítása

Jelzések a többfunkciós információs kijelzőn
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A következő típusú útjelzéseket, beleértve az elektronikus és villogó
kijelzéseket is, ismeri fel a rendszer.

*: Ha az irányjelzőt nem működteti sávváltáskor, a jelölés nem jelenik meg.

Felismert útjelzések típusai

Típus Többfunkciós információs kijelző

Sebességkorlátozás eleje/vége

Sebességkorlátozás 
kiegészítő jelöléssel 
(A sebességkorláto-

zással egyidőben 
jelenik meg)

(Kijelzési példa)

Síkos

Eső

Jég

Fel/lehajtó*

Használatban lévő 
kiegészítő jelölések 
(Tartalmakat nem 

ismer fel)

Előzni tilos eleje/vége

Minden korlátozás feloldva 
(Minden tiltás feloldva. Az útra érvényes 
alapértelmezett használati szabályzat lép 

érvénybe.)
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A következő helyzetekben az RSA rendszer üzenetekkel figyelmezteti
a vezetőt.
 Ha a gépjármű átlépi a többfunkciós információs kijelzőn megjelení-

tett sebesség-határértéket, a jelzés színei megcserélődnek.

 Ha a rendszer úgy érzékeli, hogy a többfunkciós információs kijel-
zőn megjelenő előzni tilos jelzés ellenére előzésbe kezd, a jelzés
villog.

Az RSA jelzés-megjelenítés automatikus kikapcsolása
Egy vagy több jelzés automatikusan kikapcsol a következő helyzetekben.

Egy új jelzést bizonyos távolságig nem ismert fel.

Bal vagy jobb kanyar után új útra tér rá.

Körülmények, melyek esetén a funkció nem feltétlenül működik vagy
észlel megfelelően
A következő esetekben előfordulhat, hogy az RSA nem működik megfelelően
és nem ismeri fel a jelzéseket, rossz jelzést jelenít meg stb. Azonban ez nem
utal hibás működésre.

A kameraérzékelő erős ütés hatására stb. elmozdult

A szélvédőn a kameraérzékelőhöz közel kosz, hó, matrica stb. található.

Rendkívüli időjárási körülmények között, például felhőszakadásban, köd-
ben, hóban vagy homokviharban

A kameraérzékelőt elvakítja a szembe forgalom, a napsütés stb.

A jelzés koszos, kifakult, megdőlt, vagy meghajlított, elektronikus jelzés
esetén alacsony a kontrasztérték.

Az útjelzést falevelek, lámpaoszlop stb. takarják.

Csak rövid ideig látja az útjelzést a kameraérzékelő.

A manővereket (kanyarodás, sávváltás stb.) helytelenül ítéli meg.

A jelzés nem felel meg az adott sávnak, amiben épp halad, például közvet-
lenül elágazás után vagy párhuzamos sávban közvetlenül sáv-becsatlako-
zás előtt.

Az Ön előtt haladó gépjármű hátulján matrica van.

Egy, a rendszerrel kompatibilis jelre hasonlító jelzést ismer fel.

Ellenkező forgalmi irányú ország útjain halad.

A mellékút sebességjelzéseit érzékeli a rendszer (ha az érzékelő kamera lá-
tóterébe kerülnek), annak ellenére, hogy Ön a főúton halad.

A körforgalom kijáratának sebességjelzéseit érzékeli a rendszer (ha az ér-
zékelő kamera látóterébe kerülnek), annak ellenére, hogy Ön még a körfor-
galoban halad.

Figyelmeztető kijelző
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A műszeren, illetve a Navigációs rendszeren megjelenő sebesség-informá-
ciók (felszereltségtől függően) eltérhetnek egymástól, mivel a Navigációs
rendszer térképadatokat használ.

Ha más sebesség-mértékegységet használó országban halad
Mivel az RSA a beállított mértékegységnek megfelelően ismeri fel jelzéseket,
be kell állítani a megfelelő mértékegységet. Az aktuális vezetési környezet-
nek megfelelően állítsa be a műszerek által használt sebesség-mértékegysé-
get. (672. o.)

Sebességkorlátozás jelzés kijelző
Ha a motorindító gombot legutóbb úgy kapcsolta ki, hogy sebességkorláto-
zás-jelzés jelent meg a többfunkciós információs kijelzőn, ugyanaz a sebes-
ségkorlátozás-jelzés jelenik meg újra, ha ON módba kapcsolja a motorindító
gombot.

Személyre szabás
A figyelmeztető kijelzések, hangjelzések*, sebesség-küszöbérték figyelmez-
tetések stb. beállításai megváltoztathatók.
(Személyre szabható funkció: 672. o.)

*: Ha kiegészítő jelöléssel ellátott sebességkorlátozásokat lép túl, a figyel-
meztető hangjelzés nem szólal meg.
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Teljes sebességtartományban működő, ra-
darvezérlésű, adaptív tempomat

Követési távolságot szabályozó üzemmódban, a gépjármű az előtte
haladó gépjármű sebesség-változásainak megfelelően automatiku-
san gyorsít és lassít, ha nem működteti a gázpedált. A állandó sebes-
séggel való haladás üzemmódban, a gépjármű állandó sebességet
tart.

A teljes sebességtartományban működő, radarvezérlésű, adaptív
tempomatot gyorsforgalmi utakon és autópályákon használja.
 Követési távolságot szabályozó üzemmód (339. o.)

 Sebességtartás üzemmód (346. o.)

Követési távolság beállítógomb

Visszajelző lámpák

Kijelző

Beállított sebesség

Tempomatkapcsoló

: Felszereltségtől függően

A működés összegzése

1

2

3

4

5
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VIGYÁZAT!

A teljes sebességtartományban működő, radarvezérlésű, adaptív tem-
pomat használata előtt
A vezető egyetlen feladata a biztonságos vezetés. Ne hagyatkozzon kizáró-
lag a rendszerre, vezessen biztonságosan és körültekintően, környezetére
figyelve.

A teljes sebességtartományon működő adaptív, radarvezérlésű tempomat
segít csökkenteni a vezető terheit. Azonban a nyújtott segítségnek is meg-
vannak a határai.

Még ha a rendszer normálisan működik is, a rendszer által észlelt gépjármű
helyzete eltérhet a vezető által észlelt helyzettől. Ezért a vezetőnek mindig
figyelnie kell, mérlegelnie kell az egyes helyzetekben rejlő veszélyeket, és
biztonságosan kell vezetnie. Ha a rendszerre hagyatkozik, vagy azt feltéte-
lezi, hogy a rendszer gondoskodik a biztonságos vezetésről, az halált vagy
súlyos sérülést okozó balesethez vezethet.

A vezetéssegítő rendszerekkel kapcsolatos figyelmeztetések
Tartsa be a következő óvintézkedéseket, mivel a rendszer által nyújtott se-
gítség korlátozott.
Ellenkező esetben halálos vagy súlyos sérüléssel járó balesetet okozhat.

A vezető segítése a követési távolság mérésében
A teljes sebességtartományban működő, radarvezérlésű, adaptív tempo-
mat feladata csupán az, hogy segítse a vezetőt a saját gépjármű és az
előtte haladó gépjármű közötti követési távolság meghatározásában. Nem
olyan mechanizmus, amely megengedné a gondatlan vagy figyelmetlen
vezetést, és nem is olyan rendszer, amely a vezetőnek rossz látási viszo-
nyok között segítséget tudna nyújtani. A vezetőnek még e rendszer hasz-
nálata mellett is teljes figyelmet kell fordítania a gépjármű környezetére.

A vezető segítése a megfelelő követési távolság megítélésében
A teljes sebességtartományban működő, radarvezérlésű, adaptív tempo-
mat megállapítja, hogy a vezető saját gépjárműve és az előtte haladó, be-
mért gépjármű közötti követési távolság megfelelő-e vagy sem. Más típu-
sú helyzetmegítélésre nem képes. Ezért nagyon is szükséges, hogy a
vezető éber maradjon, és megállapítsa, hogy az adott helyzetben fennáll-
e a veszély lehetősége vagy sem.

A vezető segítése a gépjármű működtetésében
A teljes sebességtartományban működő, radarvezérlésű, adaptív tempo-
mat nem képes megakadályozni vagy elkerülni az elöl haladó gépjárművel
való ütközést. Ezért veszély esetén a vezetőnek azonnali és közvetlen irá-
nyítást kell gyakorolnia a gépjármű felett, és helyesen kell reagálnia, ezál-
tal minden érintett biztonságáról gondoskodva.
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VIGYÁZAT!

A teljes sebességtartományban működő, radarvezérlésű, adaptív tem-
pomat véletlen aktiválásának elkerülése
Ha a teljes sebességtartományban működő, radarvezérlésű, adaptív tem-
pomatot nem használja, az „ON-OFF” gomb megnyomásával kapcsolja ki.

A teljes sebességtartományban működő, radarvezérlésű, adaptív tem-
pomat használatához nem megfelelő körülmények
Ne használja a teljes sebességtartományban működő radarvezetésű adap-
tív tempomatot az alábbi helyzetekben.
Ha nem tartja be ezt az előírást, a sebesség szabályozása nem lesz megfe-
lelő, ami súlyos vagy halálos sérüléssel végződő balesetet okozhat.

Gyermekek, kerékpárosok stb. által használt utakon.

Erős forgalomban

Olyan utakon, ahol éles kanyarok vannak

Kanyargós utakon

Csúszós (vizes, jeges vagy havas) úton

Meredek lejtőkön vagy hirtelen meredek emelkedőket és lejtőket váltogató
útvonalon
Meredek lejtőn lefelé haladva a gépjárműsebesség túllépheti a beállított
sebességet.

Autópályák és autóutak bejáratánál.

Ha az időjárási viszonyok akadályozhatják az érzékelők megfelelő észle-
lését (pl. ködben, hóban, homokviharban, zivatarban stb.)

Ha a radarérzékelő vagy a kameraérzékelő elülső felületét esővíz, hó stb.
borítja.

Olyan forgalmi helyzetekben, melyek megkövetelik a többszöri egymás
utáni gyorsítást és lassítást.

Utánfutó vontatása vagy szükséghelyzeti vontatás esetén

Ha a közelítésre figyelmeztetés gyakran hallható
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Ez az üzemmód radarérzékelővel észleli a legfeljebb kb. 120 m (400
ft.) távolságban, a gépjármű előtt lévő járműveket, meghatározza az
aktuális követési távolságot, és az alkalmas követési távolság fenntar-
tása érdekében beavatkozik.

Ne feledje, hogy a követési távolság hosszú lejtőn lerövidül.

A követési távolság szabályozás üzemmód használata
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Példa állandó sebességgel való haladásra
Ha nincs Ön előtt másik gépjármű

A gépjármű a vezető által beállított sebességgel halad. A követési távolság
szabályozás gomb segítségével a kívánt követési távolság beállítható.

Példa lassításra és követő üzemmódra
Ha az Ön előtt haladó gépjármű sebessége kisebb, mint a beprog-
ramozott sebesség

Ha a rendszer Ön előtt járművet észlel, azonnal lelassítja az Ön gépjármű-
vét. Ha nagyobb sebességcsökkentés szükséges, a rendszer a fékeket
használja a lassításhoz (ilyenkor a féklámpák világítani kezdenek). A ve-
zető által megadott követési távolság megtartása érdekében a rendszer az
Ön előtt haladó gépjármű sebességét figyelembe véve módosítja a sebes-
séget. Megelőzendő, hogy gépjárműve túl közel kerüljön az Ön előtt hala-
dó járműhöz, figyelmeztető hangjelzést hall, ha a rendszer nem tud a kí-
vánt mértékben lassítani.
Amikor az elöl haladó gépjármű megáll, az Ön gépjárműve is megáll (a
gépjárművet a rendszervezérlés állítja meg). Amint az elöl lévő gépjármű
elindul, a tempomatkar felfelé nyomásával vagy a gázpedál lenyomásával
visszatérhet a követő üzemmódba.

Példa gyorsításra 
Ha már nincs Ön előtt olyan jármű, amelynek sebessége kisebb,
mint a beállított sebesség

A rendszer a beállított sebesség eléréséig gyorsít. A rendszer visszaáll az
állandó sebességű haladásra.

1

2

3
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Nyomja meg az „ON-OFF”
gombot a tempomat bekapcso-
lásához.

Az adaptív radarvezérlésű tempo-
mat lámpa kigyullad, és üzenet je-
lenik meg a többfunkciós informá-
ciós kijelzőn.

A tempomat kikapcsolásához is-
mét nyomja meg a gombot.

Ha az „ON-OFF” gombot legalább
1,5 másodpercen keresztül nyom-
va tartja, a rendszer sebességtar-
tás üzemmódba kapcsol. 
(346. o.)

Gyorsítsa vagy lassítsa a gépjár-
művet a gázpedállal a kívánt se-
besség eléréséig (kb. 50 km/h
[30 mph] fölé), majd nyomja le a
kart a sebességérték beállítá-
sához.

A tempomat „SET” (beállítva) vissza-
jelző kigyullad.

A kar elengedésekor érvényesülő
gépjárműsebesség lesz a beállí-
tott sebesség.

Ha működteti a kart miközben a
gépjármű 50 km/h (30 mph) alatti
sebességen halad, és van Ön előtt
gépjármű, a sebességhatároló kb
50 km/h-ra (30 mph-ra) áll be.

A gépjárműsebesség beállítása (követési távolság szabályozás
mód)

1

2
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A beállított sebesség megváltoztatásához működtesse a kart, amíg a
kívánt sebesség meg nem jelenik a kijelzőn.

A sebesség növelése

(Kivéve, ha a gépjárművet követési
távolság szabályozás üzemmódban
a rendszervezérlés megállította)

A sebesség csökkentése

Finombeállítás: Egy pillanatra
mozdítsa a kart a kívánt irányba.

Durvabeállítás: Tartsa a kart a kívánt irányban.

Követési távolság szabályozás üzemmódban a beállított sebesség a
következőképpen növelhető vagy csökkenthető:

Finombeállítás: A kar minden egyes működtetésével kb. 5 km/h-s (3,1 mph)*1

vagy 5 mph-s (8 km/h)*2 lépésekben.
Durvabeállítás: Növeli vagy csökkenti a sebességet 5 km/h-ás (3,1 mph)*1

vagy 5 mph-ás (8 km/h)*2 lépésekben, amíg a kart nyomva tartja

Sebességtartás üzemmódban (346. o.) a beállított sebesség a kö-
vetkezőképpen növelhető vagy csökkenthető:

Finombeállítás: A kar minden egyes működtetésével 1 km/h-s (3,1 mph)*1

vagy 1 mph-s (1,6 km/h)*2 lépésekben.
Durvabeállítás: A sebesség változik, amíg nyomva tartja a kart.

*1: Ha a beállított sebesség „km/h”-ban jelenik meg

*2: Ha a beállított sebesség „MPH”-ban jelenik meg

A beállított sebesség módosítása

1

2



3434-5. A vezetéssegítő rendszerek használata

4

V
ezetés

A gomb megnyomásával a köve-
tési távolság a következőképpen
változtatható:

Hosszú

Közepes

Rövid

A motorindító gomb ON módba
kapcsolásakor a rendszer automa-
tikusan „hosszúra” állítja be a kö-
vetési távolságot.

Ha gépjármű halad Ön előtt, annak előre mozgó jele szintén látható a kijelzőn.

Válassza ki az alábbi táblázatból a kívánt távolságot. A táblázatban
szereplő távolságértékek 80 km/h (50 mph) sebességgel közlekedő
gépjárműre vonatkoznak. A követési távolság a gépjármű sebességé-
vel nő/csökken. Amikor a gépjárművet a rendszervezérlés állítja meg,
a követési távolság mintegy 3 m (10 ft.) és 5 m (16 ft.) között lesz, te-
kintet nélkül a beállított követési távolságra.

Követési távolság beállítása (követési távolság szabályozás mód)

A követett 
gépjármű jele

1

2

3

Követési távolság beállítás (Követési távolságot szabályozó
üzemmód)

Választható távolságértékek Követési távolság

Hosszú Kb. 50 m (160 ft.)

Közepes Kb. 40 m (130 ft.)

Rövid Kb. 30 m (100 ft.)
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Miután az Ön előtt haladó gépjár-
mű elindult, nyomja felfelé a kart.

Az Ön gépjárműve is visszatér kö-
vetési üzemmódba, ha a gázpe-
dált megnyomja az elöl haladó
gépjármű elindulását követően.

A kart maga felé húzva füg-
gesztheti fel a sebességszabá-
lyozást.

A sebességszabályozó funkciót a
fékpedál lenyomásával is kikap-
csolhatja.
(Amikor a gépjárművet a rendszer-
vezérlés leállítja, a fék megnyomá-
sával nem törlődik a beállítás).

A kar felnyomásával a tempomat működése visszakapcsolható, és
a gépjárműsebesség visszaáll a beállított sebességértékre.

Mindazonáltal, ha a rendszer nem észlel elöl haladó gépjárművet, a se-
bességszabályozás nem lép újra működésbe, ha a gépjárműsebesség kb.
40 km/h (25 mph) vagy kevesebb.

Visszatérés követő üzemmódba, ha a gépjárművet a rendszerve-
zérlés megállította (követési távolság szabályozás mód)

A sebességszabályozás felfüggesztése és folytatása

1

2
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Ha a gépjármű túl közel kerül az
Ön előtt haladó járműhöz, és a
tempomat automatikus lassító
funkciója nem elegendő, akkor a
kijelző villogni kezd, és figyelmez-
tető hangjelzés figyelmezteti a ve-
zetőt. Példa lehet erre, amikor va-
laki bevág Ön elé, miközben követ
egy másik gépjárművet. Működ-
tesse a féket, hogy biztosítsa a
megfelelő követési távolságot.

 Előfordulhat, hogy nem kerül sor figyelmeztetésre

A következő esetekben előfordulhat, hogy a figyelmeztetés elmarad:
 Ha az Ön előtt haladó gépjármű sebessége megegyezik az Ön

gépjárművének sebességével vagy nagyobb annál
 Ha az Ön előtt haladó jármű sebessége rendkívül alacsony
 Közvetlenül a tempomatsebesség beállítása után
 Ha lenyomja a gázpedált

Közelítésre figyelmeztetés (követési távolság szabályozás mód)
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Sebességtartás üzemmód választása esetén gépjárműve egy beállí-
tott sebességet tart fenn, anélkül hogy a követési távolságot ellenőriz-
né. Csak akkor válassza ezt az üzemmódot, ha a követési távolság
szabályozás üzemmód a radarérzékelő szennyeződése miatt nem
működik megfelelően.

A tempomat kikapcsolt állapo-
tában tartsa lenyomva az „ON-
OFF” gombot legalább 1,5 má-
sodpercen keresztül.

Rögtön azután, hogy megnyomta
az „ON-OFF” gombot, a radarve-
zérlésű tempomat visszajelzője vi-
lágítani kezd. Ezután átvált a tem-
pomat visszajelzőre.

A sebességtartás üzemmódba tör-
ténő váltás csak úgy lehetséges,
ha a kart a tempomat kikapcsolt ál-
lapotában működteti.

Gyorsítsa vagy lassítsa a gépjár-
művet a gázpedállal a kívánt se-
besség eléréséig (kb. 50 km/h
[30 mph] fölé), majd nyomja le a
kart a sebességérték beállítá-
sához.

A tempomat „SET” (beállítva) vissza-
jelző kigyullad.

A kar elengedésekor érvényesülő
gépjárműsebesség lesz a beállí-
tott sebesség.

A beállított sebességérték módosítása: 342. o.

A sebességtartás felfüggesztése és folytatása: 344. o.

Sebességtartás üzemmód választása

1

2
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A teljes sebességtartományban működő, radarvezérlésű, adaptív tempo-
mat akkor aktiválható, ha
A sebességváltó D helyzetben van.

A gépjármű sebessége meghaladja a kb. 50 km/h-t (30 mph-t).
Azonban, ha a rendszer gépjárművet észlel Ön előtt, a teljes sebességtarto-
mányban működő, radarvezérlésű, adaptív tempomat akkor is beállítható,
ha a gépjármű sebessége 50 km/h (30 mph) vagy az alatti.

Gyorsítás a gépjárműsebesség beállítása után
A gépjárművet a gázpedál működtetésével gyorsíthatja. Gyorsítás után vissza-
áll a beprogramozott sebességérték. Mindazonáltal követési távolság szabályo-
zás üzemmódban a gépjármű sebessége a beállított sebesség alá csökkenhet
az elöl haladó gépjárműtől való távolság megtartása érdekében.

A követési távolság szabályozás mód automatikus felfüggesztése
A követési távolság szabályozás mód a következő helyzetekben automatiku-
san felfüggesztésre kerül:

A gépjármű tényleges sebessége megközelítőleg 40 km/h (25 mph) alá
csökken, és nincs előtte más gépjármű.

Az Ön gépjárműve által 40 km/h (25 mph) alatti sebességgel követett gép-
jármű elhagyja a sávot. Más esetben az érzékelő nem tudja megfelelően ér-
zékelni a gépjárművet.

A VSC működésbe lép.

A TRC (kipörgésgátló rendszer) egy időre működésbe lép.

Ha a VSC- vagy a TRC-rendszert a VSC OFF (VSC-t kikapcsoló) gomb
megnyomásával kikapcsolja.

Az érzékelő nem tud megfelelően észlelni, mivel valami takarja.

Az ütközés előtti fékasszisztens működésbe lép.

 Intelligens távolság érzékelő szonár működésbe lép. (felszereltségtől függően)

A rögzítőféket működteti.

A gépjárművet meredek lejtőn a rendszervezérlés megállítja.

Az alábbiak észlelhetők, ha a gépjárművet a rendszervezérlés megállította:

• A vezető nem csatolta be a biztonsági övét.
• A vezetőajtót kinyitja.
• A gépjármű kb. 3 percre megáll.

Ebben az esetben a sebességváltó automatikusan P állásba válthat. (271. o.)

A rendszer meghibásodására utalhat, ha valamilyen ok miatt a rendszer auto-
matikusan felfüggeszti a követési távolság szabályozás üzemmódot. Lépjen
kapcsolatba bármely hivatalos Toyota márkakereskedéssel, szervizzel vagy
más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberrel.
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A sebességtartás üzemmód automatikus felfüggesztése
A sebességtartás üzemmód a következő helyzetekben automatikusan felfüg-
gesztésre kerül:

Az aktuális gépjárműsebesség több mint kb. 16 km/h-val (10 mph) a beállí-
tott gépjárműsebesség alatt van.

A gépjármű tényleges sebessége megközelítőleg 40 km/h (25 mph) alá
csökken.

A VSC működésbe lép.

A TRC (kipörgésgátló rendszer) egy időre működésbe lép.

Ha a VSC- vagy a TRC-rendszert a VSC OFF (VSC-t kikapcsoló) gomb
megnyomásával kikapcsolja.

Az ütközés előtti fékasszisztens működésbe lép.

 Intelligens távolság érzékelő szonár működésbe lép. (felszereltségtől függően)

A rendszer meghibásodására utalhat, ha valamilyen ok miatt a rendszer auto-
matikusan felfüggeszti a követési távolság szabályozás üzemmódot. Lépjen
kapcsolatba bármely hivatalos Toyota márkakereskedéssel, szervizzel vagy
más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberrel.

A teljes sebességtartományban működő, radarvezérlésű, adaptív tempo-
mat figyelmeztető üzenetei és hangjelzései
A rendszer meghibásodására vagy a menet közben előforduló, esetleges ve-
szélyekre figyelmeztető üzenetek és hangjelzések figyelmeztetik a vezetőt.
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a többfunkciós információs kijelzőn, ak-
kor olvassa el és kövesse az utasításokat.

Ha az érzékelő nem tudja helyesen észlelni az Ön előtt haladó járművet
Az alábbi esetekben, körülményektől függően, használja a fékpedált, ha a
rendszer lassítása nem elegendő, vagy a gázpedált, ha nagyobb sebességre
van szükség.
Mivel előfordulhat, hogy az érzékelő nem észleli helyesen a következő típusú
gépjárműveket, a közelítésre figyelmeztető jelzés (345. o.) nem aktiválódik,
ami halálos vagy súlyos sérülést okozó balesetet eredményezhet.

Gyorsan Ön elé bevágó gépjármű

Alacsony sebességgel haladó jármű

Más sávban haladó gépjárművek
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Kis hátsó résszel rendelkező járművek (üres utánfutó stb.)

Ugyanabban a sávban haladó motorkerékpár

Ha a közelben lévő gépjárművek által felcsapott víz vagy hó akadályozza az
érzékelő működését

Ha a gépjármű eleje felfelé néz (a cso-
magtérben nehéz csomagok vannak stb.)

Az Ön előtt haladó gépjárműnek szélső-
ségesen nagy a hasmagassága
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Körülmények, amelyek akadályozhatják a követési távolság szabályozás
mód helyes működését
Használja a fékpedált (vagy helyzettől függően a gázpedált), mivel előfordul-
hat, hogy a radarérzékelő nem tudja helyesen felmérni az Ön előtt haladó
gépjárműveket, ami halálos vagy súlyos balesetet okozhat.

Ha az Ön előtt haladó gépjármű hirtelen lassít

Ha kanyarog az út, vagy keskenyek a
sávok

Ha a kormánykerék állása vagy az Ön
helyzete a sávon belül gyakran változik



351

4

4-5. A vezetéssegítő rendszerek használata
V

ezetés

Radarvezérlésű, adaptív tempomat

Követési távolságot szabályozó üzemmódban, a gépjármű az előtte
haladó gépjármű sebesség-változásainak megfelelően gyorsít és las-
sít, ha nem működteti a gázpedált. Az állandó sebességgel való hala-
dás üzemmódban, a gépjármű állandó sebességet tart.

Használja a radarvezérlésű adaptív tempomatot autópályákon és or-
szágutakon.
 Követési távolság szabályozás üzemmód (354. o.)

 Sebességtartás üzemmód (360. o.)

Követési távolság beállító-
gomb

Visszajelző lámpák

Kijelző

Beállított sebesség

Tempomatkapcsoló

: Felszereltségtől függően

A működés összegzése

1

2

3

4

5
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VIGYÁZAT!

A radarvezérlésű, adaptív tempomat használata előtt
A vezető egyetlen feladata a biztonságos vezetés. Ne hagyatkozzon kizáró-
lag a rendszerre, vezessen biztonságosan és körültekintően, környezetére
figyelve.

Az adaptív, radarvezérlésű tempomat segít csökkenteni a vezető terheit.
Azonban a nyújtott segítségnek is megvannak a határai.

Még ha a rendszer normálisan működik is, a rendszer által észlelt gépjármű
helyzete eltérhet a vezető által észlelt helyzettől. Ezért a vezetőnek mindig
figyelnie kell, mérlegelnie kell az egyes helyzetekben rejlő veszélyeket, és
biztonságosan kell vezetnie. Ha a rendszerre hagyatkozik, vagy azt feltéte-
lezi, hogy a rendszer gondoskodik a biztonságos vezetésről, az halált vagy
súlyos sérülést okozó balesethez vezethet.

A vezetéssegítő rendszerekkel kapcsolatos figyelmeztetések
Tartsa be a következő óvintézkedéseket, mivel a rendszer által nyújtott se-
gítség korlátozott.
Ellenkező esetben halálos vagy súlyos sérüléssel járó balesetet okozhat.

A vezető segítése a követési távolság mérésében
A radarvezérlésű, adaptív tempomat feladata csupán az, hogy segítse a
vezetőt a saját gépjármű és az előtte haladó gépjármű közötti követési tá-
volság meghatározásában. Nem olyan mechanizmus, amely megengedné
a gondatlan vagy figyelmetlen vezetést, és nem is olyan rendszer, amely a
vezetőnek rossz látási viszonyok között segítséget tudna nyújtani. A veze-
tőnek még e rendszer használata mellett is teljes figyelmet kell fordítania a
gépjármű környezetére.

A vezető segítése a megfelelő követési távolság megítélésében
A radarvezérlésű, adaptív tempomat megállapítja, hogy a vezető saját
gépjárműve és az előtte haladó, bemért gépjármű közötti követési távol-
ság megfelelő-e vagy sem. Más típusú helyzetmegítélésre nem képes.
Ezért nagyon is szükséges, hogy a vezető éber maradjon, és megállapít-
sa, hogy az adott helyzetben fennáll-e a veszély lehetősége vagy sem.

A vezető segítése a gépjármű működtetésében
A radarvezérlésű, adaptív tempomat nem képes megakadályozni vagy el-
kerülni az elöl haladó járművel való ütközést. Ezért veszély esetén a veze-
tőnek azonnali és közvetlen irányítást kell gyakorolnia a gépjármű felett,
és helyesen kell reagálnia, ezáltal minden érintett biztonságáról gondos-
kodva.

A radarvezérlésű, adaptív tempomat figyelmetlenségből történő bekap-
csolásának elkerülése érdekében
Ha a radarvezérlésű, adaptív tempomatot nem használja, az „ON-OFF”
gomb megnyomásával kapcsolja ki.
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VIGYÁZAT!

Helyzetek, amelyek nem alkalmasak a radarvezérlésű, adaptív tempo-
mat használatára
Ne használja a radarvezérlésű, adaptív tempomatot a következő helyzetek-
ben. Ha nem tartja be ezt az előírást, a sebesség szabályozása nem lesz
megfelelő, ami súlyos vagy halálos sérüléssel végződő balesetet okozhat.

Gyermekek, kerékpárosok stb. által használt utakon.

Erős forgalomban

Olyan utakon, ahol éles kanyarok vannak

Kanyargós utakon

Csúszós (vizes, jeges vagy havas) úton

Meredek lejtőkön vagy hirtelen meredek emelkedőket és lejtőket váltogató
útvonalon
Meredek lejtőn lefelé haladva a gépjárműsebesség túllépheti a beállított
sebességet.

Autópályák és autóutak bejáratánál.

Ha az időjárási viszonyok akadályozhatják az érzékelők megfelelő észle-
lését (pl. ködben, hóban, homokviharban, zivatarban stb.)

Ha a radarérzékelő vagy a kameraérzékelő elülső felületét esővíz, hó stb.
borítja.

Olyan forgalmi helyzetekben, melyek megkövetelik a többszöri egymás
utáni gyorsítást és lassítást.

Utánfutó vontatása vagy szükséghelyzeti vontatás esetén

Ha a közelítésre figyelmeztetés gyakran hallható
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Ez az üzemmód radarérzékelővel észleli a legfeljebb kb. 120 m (400
ft.) távolságban, a gépjármű előtt lévő járműveket, meghatározza az
aktuális követési távolságot, és az alkalmas követési távolság fenntar-
tása érdekében beavatkozik.

Ne feledje, hogy a követési távolság hosszú lejtőn lerövidül.

A követési távolság szabályozás üzemmód használata
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Példa állandó sebességgel való haladásra
Ha nincs Ön előtt másik gépjármű

A gépjármű a vezető által beállított sebességgel halad. A követési távolság
szabályozás segítségével a kívánt követési távolság is beállítható.

Példa lassításra és követő üzemmódra
Ha az Ön előtt haladó gépjármű sebessége kisebb, mint a beprog-
ramozott sebesség

Ha a rendszer Ön előtt járművet észlel, azonnal lelassítja az Ön gépjármű-
vét. Ha nagyobb sebességcsökkentés szükséges, a rendszer a fékeket
használja a lassításhoz (ilyenkor a féklámpák világítani kezdenek). Meg-
előzendő, hogy gépjárműve túl közel kerüljön az Ön előtt haladó járműhöz,
figyelmeztető hangjelzést hall, ha a rendszer nem tud a kívánt mértékben
lassítani.

Példa gyorsításra 
Ha már nincs Ön előtt olyan jármű, amelynek sebessége kisebb,
mint a beállított sebesség

A rendszer a beállított sebesség eléréséig gyorsít. A rendszer visszaáll az
állandó sebességű haladásra.

1

2

3
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Nyomja meg az „ON-OFF”
gombot a tempomat bekapcso-
lásához.

Az adaptív radarvezérlésű tempo-
mat lámpa kigyullad, és üzenet je-
lenik meg a többfunkciós informá-
ciós kijelzőn.

A tempomat kikapcsolásához is-
mét nyomja meg a gombot.

Ha az „ON-OFF” gombot legalább
1,5 másodpercen keresztül nyom-
va tartja, a rendszer sebességtar-
tás üzemmódba kapcsol. 
(346. o.)

Gyorsítsa vagy lassítsa a gépjár-
művet a gázpedállal a kívánt se-
besség eléréséig (kb. 50 km/h
[30 mph] fölé), majd nyomja le a
kart a sebességérték beállítá-
sához.

A tempomat „SET” (beállítva) vissza-
jelző kigyullad.

A kar elengedésekor érvényesülő
gépjárműsebesség lesz a beállí-
tott sebesség.

A gépjárműsebesség beállítása (követési távolság szabályozás
mód)

1

2
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A beállított sebesség megváltoztatásához működtesse a kart, amíg a
kívánt sebesség meg nem jelenik a kijelzőn.

A sebesség növelése

A sebesség csökkentése

Finombeállítás: Egy pillanatra moz-
dítsa a kart a kívánt irányba.

Durvabeállítás: A sebesség meg-
változtatásához tolja fel vagy lefelé
a kart, és a kívánt sebességnél en-
gedje el.

Követési távolság szabályozás üzemmódban a beállított sebesség a kö-
vetkezőképpen növelhető vagy csökkenthető:
Finombeállítás: A kar minden egyes működtetésével kb. 5 km/h-s (3,1 mph)*1

vagy 5 mph-s (8 km/h)*2 lépésekben.
Durvabeállítás: Növeli vagy csökkenti a sebességet 5 km/h-ás (3,1 mph)*1

vagy 5 mph-ás (8 km/h)*2 lépésekben, amíg a kart nyomva tartja

Sebességtartás üzemmódban (360. o.) a beállított sebesség a követke-
zőképpen növelhető vagy csökkenthető:
Finombeállítás: A kar minden egyes működtetésével 1 km/h-s (3,1 mph)*1

vagy 1 mph-s (1,6 km/h)*2 lépésekben.
Durvabeállítás: A sebesség változik, amíg nyomva tartja a kart.

*1: Ha a beállított sebesség „km/h”-ban jelenik meg

*2: Ha a beállított sebesség „MPH”-ban jelenik meg

A beállított sebesség módosítása

1

2
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A gomb megnyomásával a köve-
tési távolság a következőképpen
változtatható:

Hosszú

Közepes

Rövid

A motorindító gomb ON módba
kapcsolásakor a rendszer automa-
tikusan „hosszúra” állítja be a kö-
vetési távolságot.

Ha gépjármű halad Ön előtt, annak
előre mozgó jele szintén látható a
kijelzőn.

Válassza ki az alábbi táblázatból a kívánt távolságot. A táblázatban
szereplő távolságértékek 80 km/h (50 mph) sebességgel közlekedő
gépjárműre vonatkoznak. A követési távolság a gépjármű sebességé-
vel nő/csökken.

Követési távolság beállítása (követési távolság szabályozás mód)

A követett 
gépjármű jele

1

2

3

Követési távolság beállítás (Követési távolságot szabályozó
üzemmód)

Választható távolságértékek Követési távolság

Hosszú Kb. 50 m (160 ft.)

Közepes Kb. 40 m (130 ft.)

Rövid Kb. 30 m (100 ft.)
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A kart maga felé húzva füg-
gesztheti fel a sebességszabá-
lyozást.

A sebességszabályozó funkciót a
fékpedál lenyomásával is kikap-
csolhatja.

A kar felnyomásával a tempo-
mat működése visszakapcsol-
ható, és a gépjárműsebesség
visszaáll a beállított sebesség-
értékre.

Mindazonáltal, a sebességszabályozás nem lép újra működésbe, ha a
gépjárműsebesség kb. 40 km/h (25 mph) vagy kevesebb.

Ha a gépjármű túl közel kerül az
Ön előtt haladó járműhöz, és a
tempomat automatikus lassító
funkciója nem elegendő, akkor a
kijelző villogni kezd, és figyelmez-
tető hangjelzés figyelmezteti a ve-
zetőt. Példa lehet erre, amikor va-
laki bevág Ön elé, miközben követ
egy másik gépjárművet. Működ-
tesse a féket, hogy biztosítsa a
megfelelő követési távolságot.

 Előfordulhat, hogy nem kerül sor figyelmeztetésre

A következő esetekben előfordulhat, hogy a figyelmeztetés elmarad:
 Ha az Ön előtt haladó gépjármű sebessége megegyezik az Ön

gépjárművének sebességével vagy nagyobb annál
 Ha az Ön előtt haladó jármű sebessége rendkívül alacsony
 Közvetlenül a tempomatsebesség beállítása után
 Ha lenyomja a gázpedált

A sebességszabályozás felfüggesztése és folytatása

1

2

Közelítésre figyelmeztetés (követési távolság szabályozás mód)
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Sebességtartás üzemmód választása esetén gépjárműve egy beállí-
tott sebességet tart fenn, anélkül hogy a követési távolságot ellenőriz-
né. Csak akkor válassza ezt az üzemmódot, ha a követési távolság
szabályozás üzemmód a radarérzékelő szennyeződése miatt nem
működik megfelelően.

A tempomat kikapcsolt állapo-
tában tartsa lenyomva az „ON-
OFF” gombot legalább 1,5 má-
sodpercen keresztül.

Rögtön azután, hogy megnyomta
az „ON-OFF” gombot, a radarve-
zérlésű tempomat visszajelzője vi-
lágítani kezd. Ezután átvált a tem-
pomat visszajelzőre.

A sebességtartás üzemmódba tör-
ténő váltás csak úgy lehetséges,
ha a kart a tempomat kikapcsolt ál-
lapotában működteti.

Gyorsítsa vagy lassítsa a gépjár-
művet a gázpedállal a kívánt se-
besség eléréséig (kb. 50 km/h
[30 mph] fölé), majd nyomja le a
kart a sebességérték beállítá-
sához.

A tempomat „SET” (beállítva) vissza-
jelző kigyullad.

A kar elengedésekor érvényesülő
gépjárműsebesség lesz a beállí-
tott sebesség.

A beállított sebességérték módosítása: 357. o.

A sebességtartás felfüggesztése és folytatása: 359. o.

Sebességtartás üzemmód választása

1

2



3614-5. A vezetéssegítő rendszerek használata

4

V
ezetés

A radarvezérlésű, adaptív tempomatot akkor lehet bekapcsolni, ha
A sebességváltó D helyzetben van.

A gépjármű sebessége meghaladja a kb. 50 km/h-t (30 mph-t).

Gyorsítás a gépjárműsebesség beállítása után
A gépjárművet a gázpedál működtetésével gyorsíthatja. Gyorsítás után vissza-
áll a beprogramozott sebességérték. Mindazonáltal követési távolság szabályo-
zás üzemmódban a gépjármű sebessége a beállított sebesség alá csökkenhet
az elöl haladó gépjárműtől való távolság megtartása érdekében.

A követési távolság szabályozás mód automatikus felfüggesztése
A követési távolság szabályozás mód a következő helyzetekben automatiku-
san felfüggesztésre kerül:

A gépjármű tényleges sebessége megközelítőleg 40 km/h (25 mph) alá
csökken.

A VSC működésbe lép.

A TRC (kipörgésgátló rendszer) egy időre működésbe lép.

Ha a VSC- vagy a TRC-rendszert a VSC OFF (VSC-t kikapcsoló) gomb
megnyomásával kikapcsolja.

Az érzékelő nem tud megfelelően észlelni, mivel valami takarja.

Az ütközés előtti fékasszisztens működésbe lép.

 Intelligens távolság érzékelő szonár működésbe lép. (Felszereltségtől függően)

A rendszer meghibásodására utalhat, ha valamilyen ok miatt a rendszer auto-
matikusan felfüggeszti a követési távolság szabályozás üzemmódot. Lépjen
kapcsolatba bármely hivatalos Toyota márkakereskedéssel, szervizzel vagy
más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberrel.
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A sebességtartás üzemmód automatikus felfüggesztése
A sebességtartás üzemmód a következő helyzetekben automatikusan felfüg-
gesztésre kerül:

Az aktuális gépjárműsebesség több mint kb. 16 km/h-val (10 mph) a beállí-
tott gépjárműsebesség alatt van.

A gépjármű tényleges sebessége megközelítőleg 40 km/h (25 mph) alá
csökken.

A VSC működésbe lép.

A TRC (kipörgésgátló rendszer) egy időre működésbe lép.

Ha a VSC- vagy a TRC-rendszert a VSC OFF (VSC-t kikapcsoló) gomb
megnyomásával kikapcsolja.

Az ütközés előtti fékasszisztens működésbe lép.

 Intelligens távolság érzékelő szonár működésbe lép. (Felszereltségtől függően)

A rendszer meghibásodására utalhat, ha valamilyen ok miatt a rendszer auto-
matikusan felfüggeszti a követési távolság szabályozás üzemmódot. Lépjen
kapcsolatba bármely hivatalos Toyota márkakereskedéssel, szervizzel vagy
más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberrel.

A radarvezérlésű, adaptív tempomat figyelmeztető üzenetei és hangjel-
zései
A rendszer meghibásodására vagy a menet közben előforduló, esetleges ve-
szélyekre figyelmeztető üzenetek és hangjelzések figyelmeztetik a vezetőt.
Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg a többfunkciós információs kijelzőn, ak-
kor olvassa el és kövesse az utasításokat.

Ha az érzékelő nem tudja helyesen észlelni az Ön előtt haladó járművet
Az alábbi esetekben, körülményektől függően, használja a fékpedált, ha a
rendszer lassítása nem elegendő, vagy a gázpedált, ha nagyobb sebességre
van szükség.
Mivel előfordulhat, hogy az érzékelő nem észleli helyesen a következő típusú
gépjárműveket, a közelítésre figyelmeztető jelzés (359. o.) nem aktiválódik,
ami halálos vagy súlyos sérülést okozó balesetet eredményezhet.

Gyorsan Ön elé bevágó gépjármű

Alacsony sebességgel haladó jármű

Más sávban haladó gépjárművek
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Kis hátsó résszel rendelkező járművek (üres utánfutó stb.)

Ugyanabban a sávban haladó motorkerékpár

Ha a közelben lévő gépjárművek által felcsapott víz vagy hó akadályozza az
érzékelő működését

Ha a gépjármű eleje felfelé néz (a cso-
magtérben nehéz csomagok vannak stb.)

Az Ön előtt haladó gépjárműnek szélső-
ségesen nagy a hasmagassága
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Körülmények, amelyek akadályozhatják a követési távolság szabályozás
mód helyes működését
Használja a fékpedált (vagy helyzettől függően a gázpedált), mivel előfordul-
hat, hogy a radarérzékelő nem tudja helyesen felmérni az Ön előtt haladó
gépjárműveket, ami halálos vagy súlyos balesetet okozhat.

Ha az Ön előtt haladó gépjármű hirtelen lassít

Ha kanyarog az út, vagy keskenyek a
sávok

Ha a kormánykerék állása vagy az Ön
helyzete a sávon belül gyakran változik
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Tempomat

A tempomat lehetővé teszi, hogy a gázpedál lenyomása nélkül az Ön
által kiválasztott sebességgel haladhasson.

Használja a tempomatot gyorsforgalmi utakon és autópályákon.

Visszajelző lámpák

Tempomatkapcsoló

Beállított sebesség

Nyomja meg az „ON-OFF” (be-/
kikapcsolás) gombot a tempo-
mat bekapcsolásához. 

A tempomat visszajelző kigyullad.

A tempomat kikapcsolásához is-
mét nyomja meg a gombot. 

: Felszereltségtől függően

A működés összegzése

1

2

3

Gépjármű sebességének beállítása

1
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Gyorsítsa vagy lassítsa a gép-
járművet a kívánt sebesség el-
éréséig, (kb. 40 km/h [25 mph]),
majd nyomja le a kart a sebes-
ségérték beállításához.

A tempomat „SET” (beállítva) vissza-
jelző kigyullad.

A kar elengedésekor érvényesülő
gépjárműsebesség lesz a beállí-
tott sebesség.

2
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A beállított sebesség megváltoztatásához működtesse a kart, amíg a
beállítani kívánt sebességet el nem éri.

A sebesség növelése

A sebesség csökkentése

Finombeállítás: Egy pillanatra moz-
dítsa a kart a kívánt irányba.

Durvabeállítás: Tartsa a kart a kí-
vánt irányban.

A beállított sebesség a következőképpen növelhető vagy csökkenthető:

Finombeállítás: A kar minden egyes működtetésével kb. 1,6 km/h-s (1 mph)
vagy 0,6 mph-s (1 km/h) lépésekben.

Durvabeállítás: A beállított sebesség a kar elengedéséig folyamatosan nö-
velhető vagy csökkenthető.

A kart maga felé húzva füg-
gesztheti fel a sebességtartást.

A sebesség beállítást a fékpedál
lenyomásával is kikapcsolhatja.

A kar felfelé nyomásával kap-
csolhatja vissza a sebességtar-
tást.

A visszakapcsolás azonban csak ak-
kor lehetséges, ha a gépjármű se-
bessége meghaladja a kb. 40 km/h
(25 mph) értéket.

Beállított sebesség módosítása

1

2

Sebességtartás felfüggesztése és folytatása

1

2
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A tempomatot akkor lehet bekapcsolni, ha
A sebességváltó D helyzetben van.

A gépjármű sebessége meghaladja a kb. 40 km/h-t (25 mph-t). 

Gyorsítás a gépjárműsebesség beállítása után
A gépjármű a gázpedál segítségével gyorsítható. Gyorsítás után visszaáll a

beprogramozott sebességérték.

Anélkül, hogy a tempomat működését fel kellene függesztenie, a beállított
sebességet úgy növelheti, hogy először felgyorsít a kívánt sebességre,
majd a kar lenyomásával beállítja az új sebességet.

A tempomat automatikus felfüggesztése
A tempomatot a rendszer felfüggeszti a következő helyzetekben.

A gépjármű tényleges sebessége több mint kb. 16 km/h-val (10 mph) a be-
programozott sebesség alá csökken.

A gépjármű tényleges sebessége kb. 40 km/h (25 mph) alá csökken.

A VSC működésbe lép.

A TRC (kipörgésgátló rendszer) egy időre működésbe lép.

Ha a VSC- vagy a TRC-rendszert a VSC OFF (VSC-t kikapcsoló) gomb
megnyomásával kikapcsolja.

 Intelligens távolság érzékelő szonár működésbe lép. (Felszereltségtől függően)

Ha a „Check Cruise Control System Visit Your Dealer” (ellenőrizze a tem-
pomat rendszert, keresse fel márkakereskedőjét) üzenet jelenik meg a
többfunkciós információs kijelzőn.
Nyomja meg az „ON-OFF” (be-/kikapcsolás) gombot a rendszer kikapcsolá-
sához, majd nyomja meg ismét a rendszer visszakapcsolásához. 
Ha az utazósebességet nem lehet beállítani vagy a tempomat azonnal kikap-
csolódik, előfordulhat, hogy meghibásodott a tempomat rendszer. Ellenőriz-
tesse a gépjárművet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy
más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.
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VIGYÁZAT!

A tempomat véletlen működtetését elkerülendő
Ha a tempomatot nem használja, az „ON-OFF” (be-/kikapcsolás) gomb
megnyomásával kapcsolja ki.

Helyzetek, amelyek nem alkalmasak a tempomat használatára
Ne használja a tempomat funkciót a következő helyzetekben.
Ellenkező esetben elveszítheti uralmát a gépjármű felett, ami súlyos vagy
halálos sérüléssel végződő balesetet okozhat.

Gyalogosok, kerékpárosok stb. által használt utakon

Erős forgalomban

Olyan utakon, ahol éles kanyarok vannak

Kanyargós utakon

Csúszós (vizes, jeges vagy havas) úton

Meredek lejtőn
Meredek lejtőn haladva előfordulhat, hogy a gépjármű sebessége megha-
ladja a beállított értéket.

Utánfutó vontatása vagy szükséghelyzeti vontatás esetén
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Vezetési üzemmód választókapcsoló

Egymás után többször nyomja meg a gombot, amíg a rendszer a kí-
vánt vezetési üzemmódra nem vált.

A gomb minden egyes megnyomásával a vezetési üzemmód a következő
sorrendben változik, illetve az „ECO MODE” és a „PWR MODE” visszajel-
zők annak megfelelően be- vagy kikapcsolnak.

A vezetési feltételeknek megfelelően három vezetési üzemmód
közül választhat.

Vezetési üzemmódok
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Normál üzemmód

Normál vezetéshez alkalmas.

Normál üzemmód esetén az „ECO MODE” és a „PWR MODE” vissza-
jelzők kikapcsolnak.

Gyorsító üzemmód

Határozott irányváltásokra és megnövekedett gyorsításra való
igény esetén alkalmas, például hegyi utakon történő vezetéskor.

A gyorsítási üzemmód kiválasztásakor a „PWR MODE” visszajelző vilá-
gít a többfunkciós információs kijelzőn.

Eco (üzemanyag-takarékos) vezetési üzemmód

Olyan vezetési üzemmód, mely alkalmas az üzemanyag-takarékos
vezetésre, mivel a forgatónyomatékot a gázpedál működésének
megfelelően generálja, sokkal finomabban, mint a normál üzem-
módban.

Az Eco üzemmód kiválasztásakor az „ECO MODE” visszajelző világít a
többfunkciós információs kijelzőn.

Légkondicionáló használata közben a rendszer automatikusan üzem-
anyag-takarékos légkondicionáló üzemmódba kapcsol (471. o.), így
még gazdaságosabb üzemanyag-fogyasztást érhet el.

Az Eco (üzemanyag-takarékos) vezetési mód/gyorsító mód kikapcsolása
Nyomja meg még egyszer a kapcsolót. A motorindító gomb kikapcsolásával

a gyorsító mód is automatikusan törlődik.

Mindazonáltal a Normál mód és az Eco (üzemanyag-takarékos) vezetési
mód nem törlődik automatikusan, amíg meg nem nyomja a kapcsolót, akkor
sem, ha a motorindító gombot kikapcsolta.

A vezetési mód átkapcsolása EV módban
266. o.

1

2

3
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Sebességhatároló

A sebességhatároló bekapcsolá-
sához nyomja meg a gombot.

A sebességhatároló kikapcsolásá-
hoz még egyszer nyomja meg a
gombot.

Gyorsítson vagy lassítson a kívánt
sebesség eléréséig, majd nyomja
le a kart a kívánt sebességhatár
beállításához.

Ha a kart akkor nyomja le, amikor
a gépjármű áll, illetve 30 km/h
(19 mph) vagy annál alacsonyabb
a sebessége, a beállított sebes-
ség 30 km/h (19 mph) lesz.

: Felszereltségtől függően

A tempomatkapcsoló használatával beállítható a kívánt sebes-
séghatár. A sebességhatároló megakadályozza a beállított se-
besség túllépését.

Gépjármű sebességének beállítása
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Sebesség növelése

Sebesség csökkentése

Tartsa a kart, amíg a kívánt sebes-
séget el nem éri.

A beállított sebességet a kar fel-
vagy lenyomásával, majd elengedé-
sével kismértékben módosíthatja.

Kikapcsolás

A sebességhatároló működésének
felfüggesztéséhez húzza maga felé
a kart.

Visszakapcsolás

A sebességhatároló visszakapcso-
lásához nyomja felfelé a kart.

A beállított sebesség túllépése
A következő helyzetekben a gépjárműsebesség meghaladja a beállított se-
bességet, és a többfunkciós információs kijelző világítani kezd:

A beállított sebességérték módosítása

1

2

A sebességhatároló funkció felfüggesztése és visszakapcsolása

1

2

Ha teljesen lenyomja a gázpedált

Amikor hegyről vezet lefelé (figyelmezte-
tő hang szólal meg).
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A sebességhatároló funkció automatikus felfüggesztése
A beprogramozott sebességértéket a rendszer törli a következő helyzetekben:

A tempomat aktivált állapotban van.

Ha a VSC- és/vagy a TRC-rendszert a VSC OFF (VSC-t kikapcsoló) gomb
megnyomásával kikapcsolja.

Ha a „Check Speed Limiter System.” (Ellenőrizze a sebességhatároló
rendszert.) üzenet megjelenik a többfunkciós információs kijelzőn
Álljon meg biztonságos helyen, kapcsolja ki, majd újra be a motorindítógom-
bot, majd állítsa be a sebességhatárolót. Ha a sebességhatároló nem állítha-
tó be, lehetséges, hogy a rendszer meghibásodott. Még ha normálisan is le-
het vezetni a gépjárművet, vizsgáltassa meg a gépjárművet hivatalos Toyota
márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és fel-
szereléssel rendelkező szakembernél.

VIGYÁZAT!

A sebességhatároló véletlen működtetésének elkerülése érdekében
Ha nem használja a funkciót, legyen a sebességhatároló kikapcsolva.

Helyzetek, amelyek nem alkalmasak a sebességhatároló funkció hasz-
nálatára
Ne használja a sebességhatárolót a következő esetekben. 
Ellenkező esetben elvesztheti a gépjármű feletti uralmat, és súlyos vagy ha-
lálos sérüléssel végződő balesetet okozhat.

Csúszós (vizes, jeges vagy havas) úton

Meredek lejtőn

Utánfutó vontatásakor vagy szükséghelyzeti vontatáskor

FIGYELEM

Meredek lejtőn haladva, ha a műszerkijelzőn figyelmeztetés látható és
hangjelzés szólal meg a sebességhatár átlépése után, a lassításhoz nyom-
ja le a fékpedált.
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BSM (holttérfigyelő rendszer)

A holttérfigyelő rendszernek két funkciója van;
 A holttérfigyelő rendszer funkciója 

A holttérfigyelő rendszer segíti a vezetőt a sávváltási döntés meg-
hozatalában.

 A hátsó átmenő forgalomra figyelmeztető (funkció) 
Segíti a vezetőt a tolatásban

Ezek a funkciók ugyanazokat az érzékelőket használják.

Külső visszapillantó tükörbe épített visszajelzők

Holttérfigyelő rendszer (BSM): 
Ha gépjárműt észlel a holttérben, a külső visszapillantó tükör visszajelzője
kigyullad ha az irányjelzőkart nem működtetik, illetve villog, ha az irányjel-
zőt működésbe hozzák.

Hátsó átmenő forgalomra figyelmeztető funkció: 
Ha egy másik gépjármű közeledik gépjárművének bal- vagy jobb hátsó ré-
sze felől, a külső visszapillantó tükör visszajelzője villog.

: Felszereltségtől függően

A holttérfigyelő rendszer összegzése

1
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Holttérfigyelő rendszer be-/kikapcsolás képernyő és visszajelző.

A holttérfigyelő rendszer és a hátsó átmenő forgalomra figyelmeztető funk-
ció (felszereltségtől függően) a többfunkciós információs kijelzőn be- és ki-
kapcsolható. (152. o.)

Hátsó átmenőforgalomra figyelmeztető funkció nélküli gépjárművek:
Bekapcsolt állapotban a BSM visszajelző világít a műszeren.

Hátsó átmenőforgalomra figyelmeztető funkcióval felszerelt gépjárművek:
Bekapcsolt állapotban a BSM visszajelző világít a műszeren és hangjelzés
szólal meg.

Hátsó átmenő forgalomra figyelmeztető hangjelzés (csak hátsó át-
menő forgalomra figyelmeztető funkció esetén)

Ha egy másik gépjármű közeledik gépjárművének bal- vagy jobb hátsó ré-
sze felől, hangjelzés lesz hallható a vezetőoldali műszerfalból.

RCTA érzékelő kijelzője (csak RCTA funkcióval felszerelt gépjár-
művek esetében)

Ha a gépjármű hátulja felől jobbról vagy balról közeledő gépjárművet érzé-
kel, az RCTA érzékelő kijelzője megjelenik a többfunkciós információs ki-
jelzőn.

A holttérfigyelő rendszer és a hátsó átmenő forgalomra figyelmeztető

funkció a többfunkciós információs kijelző  képernyőjén be- és

kikapcsolható (152. o.).
Ha az OFF (kikapcsolás) opciót választotta, a holttérfigyelő rendszer és a
hátsó átmenő forgalomra figyelmeztető funkció (felszereltségtől függően)
addig nem áll vissza ON (bekapcsolás) módba, amíg azt nem kapcsolja
újra ON állásba a többfunkciós információs kijelző beállítások képernyő-
jén. (A rendszer akkor sem kapcsol vissza ON módba automatikusan, ha
beindítja a hibrid rendszert.)

A holttérfigyelő rendszer és a hátsó átmenő forgalomra figyel-
meztető funkció beállításainak módosítása

2

3

4
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A külső BSM visszapillantó tükörbe épített visszajelzők láthatósága
Tűző napsütésben a külső visszapillantó tükörbe épített visszajelző nehezen
láthatóvá válhat.

Hátsó átmenő forgalomra figyelmeztető rendszer hangjelzése (felszerelt-
ségtől függően)
A hátsó átmenő forgalomra figyelmeztető hangjelző nehezen hallható hangos
zajok mellett, például az audiorendszer működése közben.

Amikor a „Blind Spot Monitor Unavailable” (Holttérfigyelő rendszer nem
elérhető) üzenet jelenik meg a többfunkciós információs kijelzőn
Az érzékelő áramellátása a normálistól eltérő, a lökhárító érzékelője körülötti
részen víz, hó, sár stb. rakódott le (380. o.). Ha eltávolítja a lökhárító érzé-
kelőjének közeléből a vizet, havat, sarat stb., visszaáll a megfelelő működés.
Lehetséges, hogy az érzékelő extrém forró vagy hideg időjárásban sem min-
dig működik megfelelően.

Amikor a „Blind Spot Monitor System Malfunction Visit Your Dealer”
(Holttérfigyelő rendszer hibás működése, keresse fel márkakereskedő-
jét) üzenet jelenik meg a többfunkciós információs kijelzőn
Hiba lehet az érzékelőben vagy az érzékelő elmozdult. Vizsgáltassa meg a gép-
járművet bármely hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más,
megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

A holttérfigyelő rendszer tanúsítványa
Az Izrael számára gyártott gépjárművek számára

Az Ukrajna számára gyártott gépjárművek számára
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Az Izraelben és Ukrajnában eladott gépjárműveken kívül
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VIGYÁZAT!

A radarérzékelő kezelése

Mindig tartsa tisztán az érzékelőt és környékét a lökhárítón.

Ne tegye ki erős ütésnek az érzékelőt és a körülötte lévő területet a hátsó
lökhárítón.
Ha az érzékelő kicsit is elmozdul a helyéről, az a rendszer hibás működé-
sét okozhatja, ami meghiúsíthatja a gépjárművek észlelését.
A következő esetekben vizsgáltassa meg gépjárművét hivatalos Toyota
márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képzettséggel és
felszereléssel rendelkező szakembernél.

• Az érzékelő vagy a körülötte lévő terület erős ütésnek lett kitéve.
• Ha az érzékelő körüli terület karcos vagy horpadt, vagy az egyik alkat-

rész lecsatlakozott.
Ne szerelje szét az érzékelőt.

Ne ragasszon vagy rögzítsen matricákat vagy más kiegészítőket az érzé-
kelőre vagy környékére a lökhárítón.

Ne módosítsa az érzékelőt vagy környékét a lökhárítón.

Ne fesse le az érzékelőt vagy környékét a lökhárítón.

Egy-egy holttérfigyelő érzékelő van be-
szerelve a gépjármű hátsó lökhárítójának
bal és jobb oldalába. A következőket
szem előtt tartva gondoskodjon a holttér-
figyelő rendszer helyes működéséről.
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A holttérfigyelő funkció radarérzékelők segítségével észleli a szom-
széd sávban közlekedő, de a külső visszapillantó tükörben nem látha-
tó (holttérben lévő) gépjárműveket, és a vezetőt a külső visszapillantó
tükörben lévő visszajelzőn keresztül tájékoztatja az ott haladó gépjár-
művekről.

Azok a holtterek, amelyekben gépjárművek észlelhetők, az alábbiak
szerint határozhatók meg.

Az érzékelési tartomány kiterjedése:

Körülbelül 3,5 m (11,5 ft.) a
gépjármű oldalától

A gépjármű oldalától mért első 0,5 m
(1,6 ft.) nincs az érzékelési tartomá-
nyon belül

Körülbelül 3 m (9,8 ft.) a hátsó
lökhárítótól

Körülbelül 1 m (3,3 ft.) a hátsó
lökhárítótól előre

A holttérfigyelő funkció

Holttérfigyelő funkció érzékelési tartományai

1

2

3
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A holttérfigyelő rendszer akkor működik, ha
A BSM rendszer be van kapcsolva (152. o.)

A gépjármű sebessége meghaladja a kb. 16 km/h-t (10 mph-t).

A holttérfigyelő rendszer akkor észleli a gépjárművet, ha
A szomszéd sávban közlekedő gépjármű megelőzi gépjárművét.

Egy sávot váltó gépjármű lép be az érzékelési tartományba.

Körülmények, melyek hatására a holttérfigyelő rendszer nem észleli a
gépjárműveket
A holttérfigyelő rendszert nem a következő típusú gépjárművek és/vagy ob-
jektumok észlelésére tervezték:

Kis motorkerékpárok, kerékpárok, gyalogosok stb.*
Az ellenkező irányba közlekedő gépjárművek

Védőkorlátok, falak, jelzőtáblák, parkoló gépjárművek és hasonló álló tárgyak*
Gépjárművét ugyanabban a sávban követő gépjárművek*
Gépjárművétől 2 sávval odébb közlekedő gépjárművek*
*: A körülményektől függően sor kerülhet gépjárművek és/vagy egyéb objek-

tumok észlelésére.

VIGYÁZAT!

Figyelmeztetés a rendszer használatával kapcsolatban
Kizárólag a vezető felelős a gépjármű biztonságos vezetéséért. Mindig ve-
zessen körültekintően, figyelve a környezetére.

A holttérfigyelő rendszer egy kiegészítő funkció, mely figyelmezteti a veze-
tőt, hogy egy gépjármű tartózkodik a holtterében. Ne hagyatkozzon túlságo-
san a holttérfigyelő rendszerre. A rendszer nem képes megítélni, biztonsá-
gos-e a sávváltás, ezért a túlságos ráhagyatkozás halállal vagy súlyos
sérüléssel járó balesethez vezethet.

A körülményektől függően előfordulhat, hogy a rendszer nem működik meg-
felelően. Ezért szükséges, hogy a vezető saját szemével is meggyőződjön
a biztonságról.
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Körülmények, melyek hatására a holttérfigyelő rendszer esetleg nem
működik megfelelően
Előfordulhat, hogy a holttérfigyelő rendszer nem észleli helyesen a gépjár-

műveket a következő helyzetekben:

• Ha a szenzort vagy a körülötte lévő területet erős ütés érte, és emiatt
azok elállítódtak

• Ha sár, hó, jéc, matrica stb. borítja a szenzort, vagy a körülötte lévő terü-
letet a hátsó lökhárítón

• Ha olyan úton vezet, amit összefüggő vízfelület borít rossz idő, például
erős esőzés, havazás vagy köd miatt

• Ha több gépjármű közeledik röviddel egymás után
• Ha a távolság az Ön gépjárműve és az Ön mögött haladó gépjármű kö-

zött kicsi
• Ha jelentős különbség van az Ön gépjárműve és az érzékelési tarto-

mányba belépő gépjármű sebessége között
• Ha megváltozik a sebességkülönbség az Ön gépjárműve és a közeledő

gépjármű között
• Ha az érzékelési tartományba belépő gépjármű körülbelül az Ön gépjár-

művével azonos sebességgel halad
• Ha járműve álló helyzetből elindul, és egy gépjármű az érzékelési terüle-

ten belül marad
• Ha egymást követő meredek emelkedőkön és lejtőkön, pl. dombokon,

kátyús úton stb. halad
• Kanyargós, vagy éles kanyarokkal rendelkező utakon, vagy egyenetlen

az útfelületen
• Ha vastag sávban vagy a sáv szélén halad, és az Ön gépjárműve melletti

sávban található gépjármű az Ön gépjárművétől nagy távolságra halad.
• Ha kerékpártartó, vagy más tartozék lett a gépjárműve hátuljára szerelve
• Ha jelentős magasságbeli különbség van az Ön gépjárműve és az érzé-

kelési tartományba belépő gépjármű között
• A holttérfigyelő rendszer főkapcsolójának bekapcsolása után közvetlenül
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Előfordulhat, hogy a holttérfigyelő rendszer szükségtelenül észlel egy gép-
járművet és/vagy objektumot a következő helyzetekben:

• Ha a szenzort vagy a körülötte lévő területet erős ütés érte, és emiatt
azok elállítódtak

• Ha gépjárműve és egy, az érzékelési területbe kerülő objektum (szalag-
korlát, fal stb.) közötti távolság kicsi

• Ha egymást követő meredek emelkedőkön és lejtőkön, pl. dombokon,
kátyús úton stb. halad

• Ha vékony sávban vagy a sáv szélén halad, és az Ön gépjárműve mellet-
ti sávban található gépjármű belép az érzékelési területbe

• Kanyargós, vagy éles kanyarokkal rendelkező utakon, vagy egyenetlen
az útfelületen

• Ha megcsúsznak vagy kipörögnek a kerekek
• Ha a távolság az Ön gépjárműve és az Ön mögött haladó gépjármű kö-

zött kicsi
• Ha kerékpártartó, vagy más tartozék lett a gépjárműve hátuljára szerelve
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A hátsó átmenő forgalomra figyelmeztető funkció akkor működik, ha a
gépjármű tolat. Olyan gépjárművekre figyelmeztet, melyek hátulról,
bal- vagy jobb oldali irányból közelednek gépjárművéhez. Radarérzé-
kelőkkel érzékeli a másik gépjármű jelenlétét, amiről a vezetőt a külső
visszapillantó tükrök visszajelzőinek és a figyelmeztető hangjelzés se-
gítségével értesíti.

A hátsó átmenő forgalomra figyelmeztető funkció (felszereltség-
től függően)

Közelítő gépjárművek Érzékelési tartományok

VIGYÁZAT!

Figyelmeztetés a rendszer használatával kapcsolatban
Kizárólag a vezető felelős a gépjármű biztonságos vezetéséért. Mindig ve-
zessen körültekintően, figyelve a környezetére.

A hátsó forgalomfigyelő figyelmeztető csak egy segédfunkció, és nem helyet-
tesíti a körültekintő vezetést. A gépjárművezetőknek mindig óvatosan kell to-
latniuk, még a hátsó átmenő forgalomra figyelmeztető funkció használatakor
is. A gépjárművezető saját vizuális jóváhagyása fontos, ezért tolatás előtt
győződjön meg róla, hogy nincsenek gyalogosok, más gépjárművek stb. a
gépjárműve mögötti területen. A szabályok be nem tartása sérüléshez vagy
halálhoz vezethet.

A körülményektől függően előfordulhat, hogy a rendszer nem működik meg-
felelően. Ezért szükséges, hogy a vezető saját szemével is meggyőződjön
a biztonságról.

1 2
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Azok területek, amelyekben gépjárművek észlelhetők, az alábbiak
szerint határozhatók meg.

Hogy a vezetőnek több reakcióidő álljon rendelkezésére, a jelzőhang
a gyorsabban közeledő járműveket nagyobb távolban is tudják érzé-
kelni.

Példa:

Hátsó átmenő forgalomra figyelmeztető funkció működik, ha
A BSM rendszer be van kapcsolva. (152. o.)

A sebességváltó R helyzetben van.

A gépjármű sebessége nem haladja meg a kb. 8 km/h-t (5 mph-t).

A közeledő gépjármű sebessége megközelítőleg 8 km/h (5 mph) és 28 km/h
(18 mph) között van.

A hátsó átmenő forgalomra figyelmeztető funkció észlelési terü-
letei

Közeledő gépjármű Sebesség
Hozzávetőleges 
figyelmeztetési
távolság

Gyors 28 km/h (18 mph) 20 m (65 ft.)

Lassú 8 km/h (5 mph) 5,5 m (18 ft.)

1
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Körülmények, melyek hatására a hátsó átmenő forgalomra figyelmeztető
funkció nem észleli a gépjárműveket
A hátsó átmenő forgalomra figyelmeztető funkciót nem a következő típusú
gépjárművek és/vagy objektumok észlelésére tervezték:

Pontosan hátulról közeledő gépjárművek

Az ön gépjárműve melletti parkolóhelyre tolató gépjárművek

Védőkorlátok, falak, jelzőtáblák, parkoló gépjárművek és hasonló álló tárgyak*
Kis motorkerékpárok, kerékpárok, gyalogosok stb.*
Távolodó gépjárművek

Az ön gépjárműve melletti parkolóhely felől közelítő gépjárművek*
*: A körülményektől függően sor kerülhet gépjárművek és/vagy egyéb objek-

tumok észlelésére.

Gépjárművek, melyeket akadályok miatt
nem észlelnek az érzékelők
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Körülmények, melyek hatására a hátsó átmenő forgalomra figyelmeztető
funkció nem működik megfelelően
Előfordulhat, hogy a hátsó átmenő forgalomra figyelmeztető funkció nem

észleli helyesen a gépjárműveket a következő helyzetekben:

• Ha a szenzort vagy a körülötte lévő területet erős ütés érte, és emiatt
azok elállítódtak

• Ha sár, hó, jéc, matrica stb. borítja a szenzort, vagy a körülötte lévő terü-
letet a hátsó lökhárítón

• Ha olyan úton vezet, amit összefüggő vízfelület borít rossz idő, például
erős esőzés, havazás vagy köd miatt.

• Ha több gépjármű közeledik röviddel egymás után
• Ha egy gépjármű nagy sebességgel közeledik

• A holttérfigyelő rendszer főkapcsolójának bekapcsolása után közvetlenül
• Közvetlenül a hibrid rendszer indítása után úgy, hogy a holttérfigyelő

rendszer főkapcsolója bekapcsolt állapotban van

• Ha emelkedőn felfelé tolat, és hirte-
len, nagy mértékben megváltozik az
emelkedő dőlésszöge

• Ha lapos szögben hajt ki egy parkolóból
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Előfordulhat, hogy a hátsó átmenő forgalomra figyelmeztető funkció szük-
ségtelenül észlel egy gépjárművet és/vagy objektumot a következő helyze-
tekben:

• Ha egy gépjármű elhajt az Ön gépjárműve mellett

• Ha kicsi a távolság gépjárműve és olyan fém tárgyak, melyek visszaver-
hetik az elektromos hullámokat a gépjármű hátuljára (szalagkorlát, fal,
reklámtábla, leparkolt gépjármű)

• Ha az érzékelők bizonyos akadályok
miatt nem tudják észlelni a gépjármű-
veket

• Ha gépjárműve a parkolóhelyről utcá-
ra néz, és az utcán gépjárművek ha-
ladnak
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Toyota parkolássegítő érzékelőrendszer

Első sarokérzékelők

Első középső érzékelők

Hátsó sarokérzékelők

Hátsó középső érzékelők

Első oldalérzékelők

Hátsó oldalsó érzékelők

A Toyota parkolássegítő érzékelőrendszer aktiválható/deaktiválható a

többfunkciós információs kijelző  opciójában (152. o.).

Az ON opció kiválasztásakor a To-
yota parkolássegítő érzékelőrend-
szer visszajelzője világítani kezd.

OFF állapotba állítása után a Toyota parkolássegítő érzékelőrendszer addig
nem áll vissza ON beállításba, amíg azt a többfunkciós információs kijelző

 képernyőjén vissza nem kapcsolja ON állásba. (A rendszer akkor sem

kapcsol vissza ON módba automatikusan, ha beindítja a hibrid rendszert.)

: Felszereltségtől függően

Párhuzamos parkolás és garázsba való beállás során a gépjár-
műve és a közelben lévő akadályok közötti távolságot érzékelők
mérik, az eredményről pedig kijelzők és hangjelzés tájékoztatja a
vezetőt. A rendszer használatakor mindig ellenőrizze a környező
területet.

Az érzékelők típusai

1

2

3

4

5

6

A Toyota parkolássegítő érzékelőrendszer beállításainak módo-
sítása
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Ha az érzékelők akadályt észlelnek, a következő kijelzők tájékoztatják
a vezetőt az akadályok elhelyezkedéséről és távolságáról.

 Többfunkciós információs kijelző

Első középső érzékelő mű-
ködése

Első sarokérzékelő működése

Első oldalsó érzékelő műkö-
dése

Hátsó oldalsó érzékelő mű-
ködése

Hátsó sarokérzékelő műkö-
dése

Hátsó középső érzékelő mű-
ködése

• Ha az érzékelő működésben van, a működés-kijelző szürkére vált.
• Az első oldalsó érzékelők működés-kijelzői és a hátsó oldalsó érzékelők

működés-kijelzői addig nem jelennek meg, amíg az oldalsó területek el-
lenőrzése be nem fejeződik.

 Multimédia rendszer és navigációs rendszer képernyő

Ha a Toyota parkolássegítő rend-
szer* megjelenik a kijelzőn:

Akadály észlelése esetén az au-
diorendszer képernyőjén egy-
szerűsített kép jelenik meg a
jobb felső sarokban.

*: Felszereltségtől függően

Kijelző

1

2

3

4

5

6
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 Távolság kijelzése

Az akadályt észlelő érzékelők folyamatosan világítanak vagy felvil-
lannak.

Az érzékelő által észlelt helyzet megjelenítése, az akadály távol-
sága

Normál 
kijelző*1

Beillesztett 
kijelző (Az intel-
ligens parkolás-
segítő rendszer 

használa-
tával)*1

Akadály hozzávetőleges távolsága

Első sarok-, első 
középső- és első 

oldal-érzékelő

Hátsó sarok-, 
hátsó középső- és 

hátsó oldal-
érzékelő

(folyamatos) (lassan villog)

100 cm (3,3 ft.) – 
60 cm (2,0 ft.)

150 cm (4,9 ft.) – 
60 cm (2,0 ft.)

(folyamatos) (villog)

60 cm (2,0 ft.) – 
45 cm (1,5 ft.)
60 cm (2,0 ft.) – 
45 cm (1,5 ft.)
100 cm (3,3 ft.) – 
70 cm (2,3 ft.)

100 cm (3,3 ft.) – 
70 cm (2,3 ft.)
60 cm (2,0 ft.) – 
45 cm (1,5 ft.)
60 cm (2,0 ft.) – 
45 cm (1,5 ft.)

(folyamatos) (gyorsan villog)

45 cm (1,5 ft.) – 
35 cm (1,2 ft.)
45 cm (1,5 ft.) – 
35 cm (1,2 ft.)
70 cm (2,3 ft.) – 
30 cm (1,0 ft.)

70 cm (2,3 ft.) – 
30 cm (1,0 ft.)
45 cm (1,5 ft.) – 
35 cm (1,2 ft.)
45 cm (1,5 ft.) – 
35 cm (1,2 ft.)

(villogó*2 vagy 
folyamatos*3)

(folyamatos)

35 cm-nél 
(1,2 ft.) kisebb
35 cm-nél 
(1,2 ft.) kisebb
30 cm-nél 
(1,0 ft.) kisebb

30 cm-nél 
(1,0 ft.) kisebb
35 cm-nél 
(1,2 ft.) kisebb
35 cm-nél 
(1,2 ft.) kisebb

Távoli

Közeli

1 6
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*1: Az észlelés állapotától függően az illusztráción szereplő képek eltérhetnek
a valóságosaktól. (391. o.)

*2: Többfunkciós információs kijelző

*3: Multimédia rendszer vagy navigációs rendszer képernyő

Első középső érzékelők

Első sarokérzékelők

Első oldalérzékelők

Hátsó oldalsó érzékelők

Hátsó sarokérzékelők

Hátsó középső érzékelők

1

2

3

4

5

6
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Akadály észlelése esetén a hangjelzés megszólal.
 Az akadályhoz közeledve a hangjelzés gyorsabb ütemben jelez. Ha

az akadály túlságosan közel került, a szaggatott hangjelzés (rövid
sípolás) folyamatos hangjelzésre vált (hosszú sípolás).
• Az első sarokérzékelő által észlelt akadály távolsága kb. 35 cm

(1,2 ft.) vagy kevesebb
• Az első oldalsó érzékelő vagy a hátsó oldalsó érzékelő által ész-

lelt akadály távolsága kb. 30 cm (1,0 ft.) vagy kevesebb
• Az első érzékelő által észlelt akadály távolsága kb. 35 cm

(1,2 ft.) vagy kevesebb
• A hátsó sarokérzékelő által észlelt akadály távolsága kb. 35 cm

(1,2 ft.) vagy kevesebb
• A hátsó érzékelő által észlelt akadály távolsága kb. 35 cm

(1,2 ft.) vagy kevesebb
 Ha egy akadályt egyszerre több érzékelő is észlel, a hangjelzés az

érzékelt legkisebb távolságnak megfelelően szólal meg.

 Ha az első és a hátsó érzékelők egyszerre érzékel akadályokat, az
egyes akadályoknak megfelelően különböző hangjelzés-minták
szólalnak meg.

A hangjelzés hangereje és időzítése megváltoztatható. (672. o.)

Figyelmeztető hangjelzés
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Körülbelül 100 cm (3,3 ft.)

Körülbelül 150 cm (4,9 ft.)

Körülbelül 60 cm (2,0 ft.)

Körülbelül 100 cm (3,3 ft.)
• Az észlelési tartomány a jobb ol-

dali ábrán látható. Azonban az
érzékelő nem képes észlelni azt
akadályt, ha az túl közel van.

• Az oldalsó területek akadály-
észlelésével kapcsolatos részle-
tekért lásd: 397. o.

• Az észlelési távolság és az ész-
lelés ténye az akadály formájá-
tól és állapotától is függ.

Az akadály-érzékelési tartomány módosítható. (672. o.)

Érzékelők érzékelési tartománya

1

2

3

4
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Működési feltételek
A motorindító gomb be van kapcsolva

Első sarokérzékelők:

• A sebességváltó nem P helyzetben van
• A gépjármű sebessége kb. 10 km/h (6 mph) vagy kevesebb.

Első oldalérzékelők/hátsó oldalérzékelők:

• A sebességváltó nem P helyzetben van
• A gépjármű sebessége kb. 10 km/h (6 mph) vagy kevesebb.
• A kormánykereket legalább 90-ban elforgatta

Első középső érzékelők:

• A sebességváltó nem P vagy R helyzetben van
• A gépjármű sebessége kb. 10 km/h (6 mph) vagy kevesebb.

Hátsó sarokérzékelők/hátsó középső érzékelők:

A sebességváltó R helyzetben van

Távolság érzékelő szonár előugró kijelzője
420. o.

Az érzékelők észlelő működésével kapcsolatos tudnivalók
Az érzékelők érzékelési tartománya a gépjármű hátsó lökhárítója körüli terü-

letre korlátozódik.

Az akadály alakjától és egyéb tényezőktől függően, az érzékelési távolság
lecsökkenhet, vagy az észlelés lehetetlenné válhat.

Lehetséges, hogy a rendszer nem észleli az akadályt, ha az túl közel van az
érzékelőhöz.

Egy kis időbeli eltolódás tapasztalható az akadály észlelése és a kijelzés kö-
zött. Még ha kis sebességen halad is, ha túl közel kerül egy akadályhoz mi-
előtt a kijelző és a hangjelzés aktiválódna, előfordulhat, hogy a kijelző és a
hangjelzés egyáltalán nem aktiválódik.

Keskeny póznákhoz vagy az érzékelőnél alacsonyabban lévő tárgyakhoz
közeledve a rendszer nem mindig figyelmeztet az ütközés veszélyére, még
akkor sem, ha észlelésük egyszer már megtörtént.

Az audiorendszer hangereje vagy a légkondicionáló rendszer zaja miatt elő-
fordulhat, hogy nem hallja meg a figyelmeztető hangjelzést.
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Akadályra figyelmeztető funkció

Akadály-érzékelés az oldalsó területeken
Az oldalsó akadályok érzékelése menet közben történik, az oldalérzékelők

oldalsó területeket pásztázó működésével. A felismert akadályokat a me-
mória körülbelül 2 percig tárolja.

Lehetséges, hogy az oldalsó területeken található akadályokat a pásztázás
befejeztéig nem érzékeli a rendszer. A motorindító gomb bekapcsolása után
a pásztázás akkor fejeződik be, ha már egy kis ideig vezette a gépjárművet.

Ha az oldalérzékelők akadályt, például egy másik gépjárművet, gyalogost
vagy állatot észlelnek, az akadályt az után is érzékelheti a rendszer, hogy
az érzékelt tárgy már nem tartózkodik az oldalérzékelők észlelési tartomá-
nyában.

Ha a „Clean Parking Assist Sensor” (Tisztítsa meg a parkolássegítő ér-
zékelőt) üzenet megjelenik a többfunkciós információs kijelzőn
Az egyik érzékelő beszennyeződhetett vagy hó, jég boríthatja. Ilyen esetekben,
ha eltávolítja azokat az érzékelőről, a rendszer normál működése visszaáll.

Az érzékelő befagyásakor az is előfordulhat, hogy hibaüzenet jelenik meg,
vagy az akadályokat nem érzékeli. Ha az érzékelő kiolvad, a rendszer normál
működése visszaáll.

Ha a „Parking Assist Malfunction” (Hibás parkolássegítő működés) üze-
net megjelenik a többfunkciós információs kijelzőn
Az érzékelő meghibásodásától függően lehetséges, hogy a készülék nem fog
megfelelően működni. Vizsgáltassa meg a gépjárművet bármely hivatalos
Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel
és felszereléssel rendelkező szakembernél.

Személyre szabás
A hangjelzés hangereje módosítható.
(Személyre szabható funkciók: 672. o.)

Ha a gépjármű előre- vagy hátramenetében
akadály keresztezi a gépjármű útvonalát ol-
dalról, ez a funkció kijelzőjével és hangjel-
zésével tájékoztatja arról a vezetőt.

Akadály

Kiszámított gépjármű útvonal

1

2
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VIGYÁZAT!

A Toyota parkolássegítő érzékelőrendszer használata esetén
A balesetek elkerülése érdekében ügyeljen a következő óvintézkedések
betartására.

Ne lépje át a 10 km/h-ás (6 mph) sebességkorlátot.

Az érzékelők észlelési tartománya és reakcióideje korlátozott. Előre- és
hátramenetben, biztonság okokból ellenőrizze a gépjármű környezetét
(különösen a gépjármű oldalait), és vezessen lassan, a fékpedállal szabá-
lyozva a gépjármű sebességét.

Ne helyezzen semmilyen kiegészítő tárgyat az érzékelők észlelési tarto-
mányának útjába.
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VIGYÁZAT!

Érzékelők
A gépjárművet meghatározó bizonyos feltételek és a környezet függvényében
előfordulhat, hogy az érzékelők kevésbé hatékonyan észlelik az akadályokat.
Az alábbiakban azon helyzetek felsorolása olvasható, amelyek esetén ez elő-
fordulhat.

Az érzékelőn jég, hó vagy sár van. (Az érzékelők megtisztítása megoldja a
problémát.)

Az érzékelő befagyott. (A terület kiolvasztása megoldja a problémát.) 
Különösen hideg időben, ha az érzékelő befagy, a képernyőn abnormális
kijelzés jelenhet meg, vagy a rendszer nem érzékeli az akadályokat.

Az érzékelőt valami takarja.

Erős napsütésben vagy rendkívül hidegben.

Rendkívül hepehupás úton, lejtőn, kavicson vagy füvön.

A gépjármű környezetében hangos gépjárműkürt, motorkerékpár, nehéz
gépjárművek légfékje vagy egyéb hangos zajforrás van, amely ultrahang-
hullámokat bocsát ki.

Az érzékelőre víz fröccsent vagy erős esőzés érte.

Az érzékelőt az úttesten álló víz éri.

A gépjármű jelentősen megdőlt valamelyik oldalra.

A gépjárművön kerékdobra szerelt antenna vagy vezeték nélküli antenna
van.

A gépjármű magas vagy ívelt járdaszegélyhez közeledik.

Az észlelési tartomány lecsökkent valamilyen tárgy, például útjelzés miatt.

A rendszer nem érzékeli a közvetlenül a lökhárító alatti területet.

A rendszer nem érzékeli az érzékelőhöz túl közel eső akadályokat.

A lökhárítót vagy az érzékelőt erős ütés éri.

A gépjárműbe nem eredeti Toyota felfüggesztés (hanem pl. süllyesztett
felfüggesztés stb.) van beszerelve.

Egy másik, parkolássegítő érzékelőrendszerrel felszerelt gépjármű van a
közelben.

Felszerelte a vonószemeket.

Világító rendszámtáblát szerelt fel.

A fenti esetek mellett, előfordulhat, hogy az akadály alakja, állapota miatt az
akadály észlelése nem lehetséges, vagy lecsökken az észlelési tartomány.
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VIGYÁZAT!

Oldalsó érzékelők
A következő esetekben az intelligens távolság érzékelő szonár hibásan mű-
ködhet, ami balesetet okozhat. Vezessen óvatosan.

Előfordulhat, hogy az oldalsó akadályokat addig nem észleli a rendszer
amíg egy kis ideig nem vezeti előtte a gépjárművet, és amíg az oldalsó te-
rületek pásztázása nem fejeződik be (397. o.).

Még azután is, hogy az oldalsó területek pásztázása befejeződött, lehet-
séges, hogy a gépjárműhöz oldalirányból közeledő tárgyakat, például más
gépjárműveket, embereket, állatokat nem észleli a rendszer.

Még azután is, hogy az oldalsó területek pásztázása befejeződött, lehet-
séges, hogy a gépjármű környezeti feltételeitől függően a rendszer nem
észleli az akadályokat.
Ilyenkor az oldalérzékelők műveleti kijelzői (391. o.) ideiglenesen kikap-
csolnak.

Nem megfelelően észlelt akadályok
Előfordulhat, hogy az érzékelő nem észleli az akadályt annak alakja miatt.

Különösen ügyeljen a következő tárgyakra.

• Drótok, vezetékek, kerítések, kötelek stb.
• Pamut, hó és egyéb, hanghullámokat elnyelő anyagok
• Éles tárgyak
• Alacsony tárgyak
• Magas tárgyak, amelyek felső része kinyúlik a gépjármű irányában
• Előfordulhat, hogy a rendszer bizonyos ruházatot viselő személyeket

nem észlel.
• Mozgó tárgyakat, például embereket vagy állatokat.
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FIGYELEM

A Toyota parkolássegítő érzékelőrendszer használata esetén
A következő helyzetekben előfordulhat, hogy a rendszer nem működik
megfelelően valamely érzékelő működési zavara stb. miatt. Ellenőriztesse a
gépjárművet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más,
megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

A Toyota parkolássegítő rendszer képernyője villog, és hangjelzés hall-
ható, bár a rendszer akadályt nem észlelt.

Ha az érzékelők körülötti terület összeütközik valamivel, vagy erős ütés éri.

Ha a lökhárító beleütközött valamibe.

Ha a kijelző feltűnik és hangjelzés nélkül folyamatosan látszik.

Ha a visszajelző hibát jelez, először ellenőrizze az érzékelőt.
Ha hibajelzés történik, bár az érzékelőn nincs jég, hó vagy sár, valószínű,
hogy az érzékelő hibásan működik.

Megjegyzések a gépjármű mosásával kapcsolatban
Ne irányítson erős vízsugarat vagy gőzt az érzékelők tartományába.
Ellenkező esetben az érzékelők meghibásodhatnak.
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Intelligens távolság-érzékelő szonár

A rendszer a következő esetekben lép működésbe, ha a gépjármű
haladási irányában érzékel akadályt.

 A gépjármű sebessége alacsony és nem nyomja le a fékpedált,
vagy túl későn nyomja le azt

 Túl erősen nyomja le a gázpedált

: Felszereltségtől függően

Ha parkoláskor vagy alacsony sebességen történő haladáskor
fennáll az ütközés veszélye, ha a gépjármű a véletlenszerű gáz-
pedál-működtetésnek köszönhetően előre ugrik, vagy ha a gép-
jármű téves sebességváltó helyzet miatt indul mozgásba, az ér-
zékelő a gépjármű menetiránya előtt és mögötti tárgyakat észleli
és a rendszer csökkenti a különféle tárgyakkal, például falakkal
való ütközés erejét, illetve csökkenti a keletkező kár mértékét.

Példák a rendszer működésére
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 A gépjármű téves sebességfokozatba állítás miatt indul el
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Első sarokérzékelők

Első középső érzékelők

Hátsó sarokérzékelők

Hátsó középső érzékelők

Az intelligens távolság érzékelő szonár aktiválható/deaktiválható a

többfunkciós információs kijelző  opciójában (152. o.).

Ha az intelligens távolság érzékelő
szonár kikapcsolt állapotban van,
az ICS OFF visszajelző világít.

Ha az intelligens távolság érzékelő szonárt kikapcsolja, a rendszer addig
nem lép működésbe, amíg azt vissza nem kapcsolja a többfunkciós informá-
ciós kijelző beállítások képernyőjén. (A rendszer működése nem áll vissza a
motorindító gomb működtetésével.)

Az érzékelők típusai

1

2

3

4

Intelligens távolság érzékelő szonár beállításainak módosítása
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Ha az intelligens távolság érzékelő szonár funkció úgy ítéli, hogy az
érzékelt tárggyal való ütközés esélye magas, a rendszer korlátozza a
hibrid rendszer leadott teljesítményét, hogy ezzel is csökkentse a
gépjármű sebességét. (Hibrid rendszer teljesítménykorlátozó: A)

Ha a gázpedált továbbra is nyomva tartja, a fékek működésbe lépnek,
hogy lelassítsák a gépjárművet. (Fék szabályozás: B)

Működés
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Fékpedál

Hibrid rendszer teljesítménye

Fékező erő

Vezérlés elindul

Ütközés lehetséges

Ütközés valószínű
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 Működésbe lépés feltételei

Ha az ICS OFF visszajelző nem világít, vagy villog (412, 587. o.)
és az összes alábbi feltétel adott, a rendszer működésbe lép.

 Hibrid rendszer teljesítménykorlátozó

 Az intelligens távolság érzékelő szonár be van kapcsolva.
 A gépjárműsebesség legfeljebb 15 km/h (10 mph).
 Akadály található a gépjármű menetirányában (2–4 m [6–13

ft.] előre).
 A rendszer úgy ítélte, hogy a normálisnál erősebb fékezésre

volt szükség az ütközés elkerüléséhez.

 Fék szabályozás

 Végrehajtja a hibrid rendszer teljesítménykorlátozót.
 A rendszer úgy ítélte, hogy vészhelyzeti fékezésre volt szük-

ség az ütközés elkerüléséhez.

 Működés befejezésének feltételei

A következő helyzetek bármelyikében leáll a rendszer működése.

 Hibrid rendszer teljesítménykorlátozó

 Kikapcsolta (leállította) az intelligens távolság érzékelő szonár
funkciót.

 Az ütközés normál fékezéssel elkerülhető.
 Az akadály eltűnt a gépjármű menetirányából (2–4 m [6–13 ft.]

előre).

 Fék szabályozás

 Kikapcsolta (leállította) az intelligens távolság érzékelő szonár
funkciót.

 Körülbelül 2 másodperc eltelt azóta, hogy a fékszabályozás
megállította a gépjárművet.

 Megnyomta a fékpedált azután, hogy a fékszabályozás megál-
lította a gépjárművet.

 Az akadály eltűnt a gépjármű menetirányából (2–4 m [6–13 ft.]
előre).

Működési feltételek
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A hibrid rendszer teljesítménykorlátozó vagy a fékszabályozás műkö-
désbe lépésekor hangjelzés és a többfunkciós információs kijelzőn
megjelenő üzenet figyelmezteti rá a vezetőt.

A helyzettől függően, teljesítménykorlátozó korlátozza a gyorsítást, vagy
visszaszorítja a teljesítményt, amennyire ez csak lehetséges.

Hibrid rendszer teljesítménykorlátozó és fékszabályozás kijel-
zője és hangjelzése

Szabályozás Helyzet
Többfunkciós informá-

ciós kijelző

ICS OFF 
visszajelző 

lámpa

Figyel-
meztető 
hang-
jelzés

A hibrid rend-
szer teljesít-
ménykorláto-
zó működik 
(gyorsítás-
korlátozásos 
szabályzás)

A gyorsítás 
egy bizonyos 
sebesség el-
érése után 
nem lehetsé-
ges.

Nem világít

Rövid 
sípszó

A hibrid rend-
szer teljesít-
ménykorláto-
zó működik 
(a lehető leg-
magasabb 
fokú teljesít-
mény-vissza-
fogásos sza-
bályzás)

A normálisnál 
erősebb féke-
zésre van 
szükség Nem világít

A fékszabá-
lyozás mű-
ködik

Vészhelyzeti 
fékezés szük-
séges

A gépjármű-
vet a rendszer 
működése ál-
lítja le.

A gépjármű a 
fékszabályo-
zás működé-
se után meg-
áll

Világít
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Az érzékelő észlelési tartománya
Az intelligens távolság érzékelő szonár funkció észlelési tartománya különbö-
zik a távolság érzékelő szonár észlelési tartományától (395. o.).

Ezért még ha a távolság érzékelő szonár észleli is az akadályt és figyelmez-
teti a vezetőt, lehetséges, hogy az intelligens távolság érzékelő szonár nem
lép működésbe.

A rendszer működése
Ha a gépjárművet a rendszer működése állítja meg, az intelligens távolság
érzékelő szonár funkció leáll és az ICS OFF visszajelző világítani kezd.

A rendszer visszaállítása
Ha az intelligens távolság érzékelő szonár funkcióját a rendszer működése
állítja le és vissza szereté állítani a működését, kapcsolja újból ON állába az
intelligens távolság érzékelő szonárt (390. o.), vagy kapcsolja ki, majd be a
motorindító gombot. Továbbá, ha a gépjármű haladási irányából eltűnik az
akadály, vagy ha a gépjármű haladási iránya megváltozik (például előreme-
netből hátramenetbe kapcsol, vagy fordítva), a rendszer működése automati-
kusan visszaáll.

Akadályok, melyeket az érzékelők nem észlelnek
Előfordulhat, hogy az érzékelők a következő akadályokat nem észlelik.

Embereket, ruhaanyagokat és havat; olyan tárgyakat, melyek nehezen verik
vissza a hanghullámokat. (A viselt ruhatípustól függően lehet, hogy a rend-
szer nem észleli az embereket.)

Olyan tárgyakat, melyek nem merőlegesek a talajra, vagy a gépjármű me-
netirányának szempontjából nem megfelelő szögben álló tárgyakat, egye-
netlen vagy hullámos tárgyakat

Alacsony tárgyak

Vékony tárgyakat, például drótot, kerítést, köteleket és útjelző táblákat

Olyan tárgyakat, melyek túl közel vannak a lökhárítóhoz

A távolság érzékelő szonár hangjelzése
Függetlenül attól, hogy a távolság érzékelő szonár be- vagy kikapcsolt álla-
potban van (390. o.), ha az intelligens távolság érzékelő szonár funkció
nincs leállítva (404. o.), abban az esetben, ha az első vagy a hátsó érzéke-
lők akadályt észlelnek és a fékszabályozás működésbe lép, a távolság érzé-
kelő szonár hangjelzése is megszólal és az akadálytól való hozzávetőleges
távolság értesítése megjelenik.
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Helyzetek, amikor a rendszer akkor is működésbe léphet, ha nem áll
fenn az ütközés lehetősége.
A következő helyzetekben, a rendszer akkor is működésbe léphet, ha nem áll
fenn az ütközés lehetősége.

Környezeti hatás

• A gépjármű hirdető tábla, zászló, alacsony ág vagy sorompó felé halad
(például vasúti átkelőnél, fizetőkapunál vagy parkolóhelyen).

• Ha az útpadkán akadály található (például, ha szűk alagútban, szűk hí-
don vagy szűk úton halad)

• Ha a gépjárművel párhuzamos parkolást végez
• Az úttesten nyomvályú vagy kátyú található
• Ha a gépjárművel fémfedélen halad (rácson), például esőelvezető csator-

na fedelén
• A gépjármű meredek lejtőn halad
• Az érzékelőt az úttesten álló víz elborítja

 Időjárási hatások

• Jég, hó, szennyeződés stb. tapadt az érzékelőre (eltávolításuk után a vissza-
áll a rendszer normál működése)

• Erős eső vagy nagy mennyiségű víz verődik a gépjárműhöz
• Ha rendkívüli időjárási körülmények között vezet, például ködben, hóban

vagy homokviharban
Más hanghullámok befolyásolják

• A közelben ultrahangforrás található, például más gépjármű kürtje vagy
távolság érzékelő szonárja, vagy gépjármű érzékelő, motorkerékpár-mo-
tor vagy nagyméretű gépjármű légnyomásos féke

• Az érzékelők közelébe elektromos alkatrészeket (például világító rend-
számtáblát (különösen fluoreszkáló típusút), ködlámpát, kerékdobra sze-
relt antennát vagy vezeték nélküli antennát) szerelt.

• A gépjármű keskeny úton halad.

• A gépjármű kavicsos úton halad vagy
olyan területen, ahol magas a fű
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Változások a gépjárműben

• A gépjármű nagyon meg van dőlve
• A szállított terhek miatt a gépjármű magassága drasztikusan megválto-

zott (az autó orra felfelé vagy lefelé néz)
• Az érzékelő elhelyezési iránya ütközés vagy más erő hatására elmozdul

a beállított pozícióból.
Abban a valószínűtlen esetben, amikor az intelligens távolság érzékelő

szonár funkció tévedésből működésbe lép egy kereszteződésben vagy
máshol
Abban a valószínűtlen esetben, amikor az intelligens távolság érzékelő szo-
nár funkció tévedésből működésbe lép egy kereszteződésben vagy máshol,
a fékszabályozás körülbelül 2 másodperc után kikapcsol, így Ön továbbha-
ladva elhagyhatja a területet. Továbbá, a fékszabályozó funkciót a fékpedál
lenyomásával is kikapcsolhatja. A gázpedál újbóli megnyomásával továbbha-
ladva elhagyhatja a területet.

Helyzetek, amelyekben előfordulhat, hogy a rendszer nem működik meg-
felelően
Lehetséges, hogy a rendszer a következő esetekben nem működik megfelelően.

Környezeti hatás

• Egy nem észlelhető akadály található a gépjármű és egy észlelhető aka-
dály között.

• Egy akadály, például egy másik gépjármű, motorkerékpár, kerékpár vagy
egy gyalogos vág be a gépjármű elé vagy ugrik ki oldalról.

 Időjárási hatások

• Jég, hó, szennyeződés stb. tapadt az érzékelőre (eltávolításuk után a vissza-
áll a rendszer normál működése)

• Erős eső vagy nagy mennyiségű víz verődik a gépjárműhöz
• Ha rendkívüli időjárási körülmények között vezet, például ködben, hóban

vagy homokviharban

• Az érzékelő körülötti terület nagyon
forró vagy hideg 

• Erős a szél
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Más hanghullámok befolyásolják

• A közelben ultrahangforrás található, például más gépjármű kürtje vagy
távolság érzékelő szonárja, vagy gépjármű érzékelő, motorkerékpár-mo-
tor vagy nagyméretű gépjármű légnyomásos féke

• Az érzékelők közelébe elektromos alkatrészeket (például világító rend-
számtáblát (különösen fluoreszkáló típusút), ködlámpát, kerékdobra sze-
relt antennát vagy vezeték nélküli antennát) szerelt.

Változások a gépjárműben

• A gépjármű nagyon meg van dőlve
• A szállított terhek miatt a gépjármű magassága drasztikusan megválto-

zott (az autó orra felfelé vagy lefelé néz)
• Az érzékelő elhelyezési iránya ütközés vagy más erő hatására elmozdul

a beállított pozícióból.
 Intelligens távolság érzékelő szonár funkció az egyszerű intelligens par-

kolássegítő rendszer működése közben
417. o.

A 12 V-os akkumulátor eltávolítása és visszahelyezése során
A rendszert inicializálni kell.
A rendszer inicializálásához legalább 5 másodpercig haladjon egyenesen
előre megközelítőleg legalább 35 km/h (22 mph) sebességgel.

Ha az „ICS Unavailable” (ICS nem elérhető) üzenet jelenik meg a több-
funkciós információs kijelzőn és az ICS OFF visszajelző villog
Jég, hó, szennyeződés stb. tapadhatott az érzékelőre. Ebben az esetben, a

rendszer normál működésének biztosításához távolítsa el a jeget, havat,
szennyeződést stb. az érzékelőről.
Alacsony hőmérséklet esetén figyelmeztető üzenet jelenhet meg, mivel az
érzékelők eljegesedhetnek, ami gátolhatja az érzékelők észlelő működését.
A jég elolvadása után a rendszer normál működése visszaáll.

Ha az üzenet azután is fennmarad, hogy eltávolította a szennyeződéseket
az érzékelőről, vagy ha az érzékelő nem is volt szennyezett, ellenőriztesse
a gépjárművet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy
más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

Lehetséges, hogy nem végzett inicializálást a 12 voltos akkumulátor eltávo-
lítása és visszahelyezése után. Végezze el a rendszer inicializálását.

Ha az „ICS Malfunction Visit Your Dealer” (ICS meghibásodott. Keresse
fel márkakereskedőjét) üzenet jelenik meg a többfunkciós információs
kijelzőn, az ICS OFF visszajelző villog és hangjelzés szólal meg
Előfordulhat, hogy a rendszer nem működik megfelelően. Ellenőriztesse a
gépjárművet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más,
megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.
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VIGYÁZAT!

Biztonságos használat
Ne hagyatkozzon kizárólag a rendszerre. Ha kizárólag a rendszerre hagyat-
kozik, balesetet okozhat.

A vezető egyetlen feladata a biztonságos vezetés. A biztonságos vezetés
érdekében mindig figyeljen oda környezeti feltételekre. Az intelligens tá-
volság érzékelő szonár funkció segít csökkenteni az ütközések súlyossá-
gát. Azonban a körülményektől függően előfordulhat, hogy nem lép műkö-
désbe.

Az intelligens távolság érzékelő szonár funkciót nem arra tervezték, hogy
teljes mértékben megállítsa a gépjárművet. Továbbá, még ha az intelli-
gens távolság érzékelő szonár funkció meg is állítja a gépjárművet, a fék-
szabályozás körülbelül 2 másodperc elteltével kikapcsol, ezért mindig
azonnal nyomja le a fékpedált.

A rendszer megfelelő működésének érdekében
Tanulmányozza az érzékelőkkel kapcsolatos óvintézkedéseket (404. o.).
Ha nem tartja be ezeket az óvintézkedéseket, az az érzékelők helytelen
működését okozhatja, ami balesethez vezethet.

Ne végezzen módosításokat, ne szereljen szét és ne fesse le semmit

Csere esetén csak eredeti alkatrészeket használjon

Ne tegye ki az érzékelők körülötti területet ütközés veszélyének

Ne rongálja meg az érzékelőket és mindig tartsa azokat tisztán

A felfüggesztés kezelése
Ne módosítsa a felfüggesztést, mivel a magasság és a dőlésszög megvál-
toztatása meggátolhatja az érzékelőket az akadályok helyes észlelésében,
meggátolhatja a rendszert a működésben, vagy szükségtelenül működésbe
hozhatja azt.
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FIGYELEM

Az érzékelők meghibásodását elkerülendő
Ha az érzékelők körülötti területet ütés éri, lehetséges, hogy a berendezés

az érzékelők meghibásodásából adódóan nem lép működésbe. Ellenőriz-
tesse a gépjárművet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben
vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakem-
bernél.

Ha nagynyomású autómosóval tisztítja a gépjárművet, ne irányítsa a víz-
sugarat közvetlenül az érzékelőkre. Előfordulhat, hogy az érzékelők nem
működnek megfelelően, ha nagynyomású vízsugár éri őket.

Ha gőzzel tisztítja a gépjárművet, ne irányítsa a gőzt túl közel az érzéke-
lőkhöz. Előfordulhat, hogy az érzékelők nem működnek megfelelően, ha
gőz éri őket.

A szükségtelen működésbe lépést megelőzendő
Az alábbi helyzetekben kapcsolja ki az intelligens távolság érzékelő szo-
nárt. A rendszer akkor is működésbe léphet, ha nem áll fenn az ütközés le-
hetősége.

Ha alvázgörgőt, alvázdinamót, görgőt vagy hasonló eszközt használnak a
gépjármű átvizsgálásához stb. 

Ha a gépjárművet hajón, teherautón vagy más szállítóeszközzel szállíttatja.

Ha lejjebb ereszti a felfüggesztést vagy ha az eredeti kerekektől eltérő
méretű kereket használ.

A szállított terhek miatt a gépjármű magassága drasztikusan megváltozott
(az autó orra felfelé vagy lefelé néz).

Vonóhorog van felszerelve
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S-IPA (egyszerű intelligens parkolássegítő 
rendszer)

 A működés összegzése

Az egyszerű intelligens parkolássegítő rendszer automatikusan
működteti a kormánykereket, így támogatja a vezetőt a kijelölt par-
kolóhelyre történő tolatáskor, illetve a párhuzamos parkolóhely el-
hagyásakor. (A sebességváltó működtetése és a sebesség beállítá-
sa előre felé történő haladáskor vagy tolatáskor nem automatikus.)
 Az egyszerű intelligens parkolássegítő rendszer nem parkolja le

a gépjárművet automatikusan. A rendszert arra tervezték, hogy
segítse a vezetőt a merőleges és a párhuzamos parkolóhelyek
elhagyásakor.

 Az egyszerű intelligens parkolássegítő rendszer segít a kor-
mánykerék kezelésében és segít a gépjárművet a kijelölt parko-
lóhelyre benavigálni. Előfordulhat, hogy a kiválasztott parkoló-
hely nem alkalmas a parkolásra az útviszonyok, a gépjármű
parkoláskori állapota, vagy a kijelölt parkolóhely távolsága miatt.

 Az intelligens távolság érzékelő szonár funkcióval összekötött
működések

Az egyszerű intelligens parkolássegítő asszisztens működése köz-
ben, ha a rendszer olyan akadályt észlel, amellyel fennáll az össze-
ütközés veszélye, a vészhelyzeti fékezés működésbe lép attól füg-
getlenül, hogy az intelligens távolság érzékelő szonár be vagy ki
van-e kapcsolva. (417. o.)

: Felszereltségtől függően

Egyszerű intelligens parkolássegítő rendszer

VIGYÁZAT!

Tolatáskor vagy előremenetben a gépjármű mögötti, előtti és körülötti terület
biztonságosságáról közvetlenül Ön győződjön meg, lassan tolasson vagy ha-
ladjon előre, miközben a sebességet a fékpedál működtetésével szabályozza.

Ha úgy látja, hogy a gépjármű érintkezésbe kerülhet egy gyalogossal, egy má-
sik gépjárművel vagy bármilyen más akadállyal, a fékpedál lenyomásával állít-
sa meg a gépjárművet, majd a rendszer kikapcsolásához nyomja meg az S-
IPA kapcsolót (418. o.).
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Egyszerű intelligens parkolássegítő rendszer segítő üzemmódja-
inak és funkcióinak táblázata

Segítő üzemmód Parkolás típusa A működés összegzése Lásd:

Tolató parkolást segí-
tő üzemmód (első 
manőversegéd 
funkcióval)

Tolató parkolás

A segítő üzemmód azután 
lép működésbe, hogy meg-
állította a gépjárművet a ki-
választott parkolóhely előtt; 
célja, hogy segítse a parko-
lóhelyre történő betolatást, 
melyhez kijelöl egy optimá-
lis pozíciót, ahonnan a tola-
tást megkezdheti.

421. o.

Párhuzamos parko-
lást segítő üzemmód

Párhuzamos 
parkolás

A manőversegéd célja, 
hogy észlelje a kívánt par-
kolóhelyet és kijelölje azt a 
pozíciót, ahonnan a tolatást 
megkezdheti. A segítség-
nyújtás a gépjármű tolatá-
sának megkezdésétől a kí-
vánt helyre történő 
beállásig tart.

428. o.

Párhuzamos parkoló-
hely elhagyását segí-
tő üzemmód

Párhuzamos 
parkolóhely el-
hagyása

A segítségnyújtás a gépjár-
mű párhuzamos leparkolá-
sa után kezdődik. A segít-
ségnyújtás célja, hogy 
kivezesse a gépjárművet a 
parkolóhelyről egy olyan 
pozícióba, ahonnan el-
hagyhatja a parkolóhelyet.

435. o.
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 Intelligens távolság érzékelő szonár funkció az egyszerű intelligens par-
kolássegítő rendszer működése közben
Az egyszerű intelligens parkolássegítő asszisztens működése közben, ha a
rendszer olyan akadályt észlel, amellyel fennáll az összeütközés veszélye, a
hibrid rendszer teljesítmény-visszaszorító szabályozása és az intelligens tá-
volság érzékelő szonár funkció fékszabályzása működésbe lép attól függetle-
nül, hogy az intelligens távolság érzékelő szonár be vagy ki van-e kapcsolva.
(404. o.)

Az intelligens távolság érzékelő szonár funkció működése után az egyszerű
intelligens parkolássegítő rendszer ideiglenesen leáll, és az intelligens tá-
volság érzékelő szonár funkció működése megjelenik a többfunkciós infor-
mációs kijelzőn. (408. o.)

Ha az egyszerű intelligens parkolássegítő rendszer működését az intelli-
gens távolság érzékelő szonár funkció működése 3-szor megállítja, az egy-
szerű intelligens parkolássegítő rendszer kikapcsol.

Ha az egyszerű intelligens parkolássegítő rendszer elérhetővé válik az intel-
ligens távolság érzékelő szonár funkció működése után, üzenet jelenik meg
a többfunkciós információs kijelzőn, mely sebességváltásra utasítja Önt. Az
egyszerű intelligens parkolássegítő rendszer működése visszaállítható, ha
a többfunkciós információs kijelzőn megjelenő utasításnak megfelelően se-
bességet vált, és ismét megnyomja az S-IPA kapcsolót (418. o.).

Sebességváltás az egyszerű intelligens parkolássegítő rendszer műkö-
dése közben
Ha a rendszer úgy ítéli, hogy a vezető előrefelé vagy hátrafelé szándékozik
haladni, a segítőrendszer továbbra is működésben marad, ha a vezető az
utasító üzenet megjelenése előtt vált sebességet. Azonban, mivel a vezető
által végrehajtott műveletek eltérnek a rendszer által tervezettektől, a manő-
verek száma emelkedhet.
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 Váltás az S-IPA kapcsolóval

Nyomja meg a kapcsolót

A kapcsoló megnyomásával vált-
hat a funkciók között és felfüg-
gesztheti, illetve újraindíthatja a
segítő üzemmódokat.

A motorindító gomb bekapcsolt állapotában, ha a gépjármű sebes-
sége körülbelül 30 km/h (19 mph) vagy kevesebb, az S-IPA kap-
csoló minden egyes megnyomásával a funkció a következőképpen
vált. 

A kiválasztott funkció a többfunkciós információs kijelző műveleti kijelző
részén jelenik meg (419. o.).

*: A tolató parkolás-segítő üzemmód akkor kapcsolható be, ha a működési
feltételei adottak (433. o.). Ha a működési feltételek nem teljesülnek, ki-
kapcsol.

Váltás a segítő üzemmódok között

 Ha megnyomja az S-IPA gom-
bot, amikor a sebességváltó kar
P-től eltérő helyzetben van:

 Ha megnyomja az S-IPA gom-
bot, amikor a sebességváltó
kar P helyzetben van:

Tolató parkolássegítő üzemmód*

Párhuzamos parkolást segítő 
üzemmód

Kikapcsolva

Párhuzamos parkolóhely 
elhagyását segítő üzemmód 

 Kikapcsolva
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A manőversegéd képernyő a többfunkciós információs kijelzőn jelenik
meg.

A segítő rendszer visszajelzője

Egy olyan műszert jelenít meg,
amely kijelzi a gépjármű megállítá-
si pozíciójának/a segítő vezérlés
befejezési pozíciójának közelségét.

Stop kijelző

Ha világít, nyomja le a fékpedált és
azonnal álljon meg a gépjárművel.

Működési állapot kijelzési területe
Az egyszerű intelligens parkolássegítő rendszer működési állapotát jelzi ki.

Utasítások kijelzője

Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

S-IPA kapcsoló ikon

Akkor jelenik meg, ha a segítő üzemmód átváltható és ha a rendszer az S-
IPA kapcsoló segítségével ki- vagy bekapcsolható.

Automatikus kormányzás kijelző

Kijelzi, ha az automatikus kormányzás működésbe lép.

Távolság érzékelő szonár kijelző/ajtó helyzet (nyitva/csukva) kijelző

391. o.

Útvonalvezetés képernyő

1

2

3

4

5

6

7
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S-IPA visszajelző a műszerfalon belül (115. o.)
A visszajelző akkor világít, amikor az egyszerű intelligens parkolássegítő
rendszer automatikus kormányzási művelet végez. A vezérlés után a vissza-
jelző egy rövid ideig még villog, majd kikapcsol.

Távolság érzékelő szonár előugró kijelzője
Az egyszerű intelligens parkolássegítő rendszer működése közben, ha a tá-
volság érzékelő szonár funkció akadályt észlel, a távolság érzékelő szonár ki-
jelzője automatikusan előugrik a manőverképernyőn (391. o.), függetlenül
attól, hogy a távolság érzékelő szonár funkció be vagy ki van-e kapcsolva
(390. o.).

A következő esetekben a segítő mód felfüggesztésre kerül vagy leáll.

 Segítő üzemmód akkor kerül felfüggesztésre, ha
 A rendszerhőmérséklet-védelmi funkció működik
 A rendszernél hibás működés lép fel
 A rendszer úgy ítéli, hogy a parkolási környezet nem megfelelő a

segéd használatára

Ha segitő vezérlés felfüggesztésre kerül, határozottan fogja meg
kormányt, nyomja le a fékpedált és állítsa meg a gépjárművet.

Kezdje a műveletet az elejéről, mivel a rendszer a pillanatnyi körül-
mények között újra felfüggesztésre fog kerülni. Ha a manuális par-
kolás mellett dönt, kezelje a kormánykereket úgy, ahogy azt normál
helyzetben szokta.

 Segítő üzemmód akkor áll le, ha
 Működteti a kormánykereket
 A gépjármű sebessége túl magas
 Az intelligens távolság érzékelő szonár működésben van

Ha a segítő vezérlés leállt, a képernyőn látható utasítások végre-
hajtásával újra lehet indítani.

Segítő üzemmód felfüggesztése vagy leállítása
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 A működés összegzése

Álljon meg úgy, hogy célparkolóhely közel merőlegesen álljon a
gépjárműnek. Ha a parkolóhely észlelhető, az előremeneti manőver
funkció használható. Továbbá, a parkolóhelytől és egyéb feltételek-
től függően, szükség esetén a több manőverből álló segítő vezérlés
is a rendelkezésére áll.

Álljon meg úgy, hogy célpar-
kolóhely közel merőlegesen
álljon a gépjárműnek. Majd a
tolató parkolássegítő üzem-
mód kiválasztásához nyom-
ja meg 2-szer az S-IPA kap-
csolót.

Az automatikus kormányzási
művelet akkor indul el, ami-
kor a gépjármű mozgásba
kezd.

Ha a gépjármű eléri azt a po-
zíciót, ahonnan megkezdheti
a tolatást, arról hangjelzés, il-
letve kijelzés is tájékoztatja.

Ha az észlelt parkolóhely, vagy
az úttest (a parkolóhely és a
szemközti útpadka között) túl
szűk, vagy ha a gépjármű előtt
akadály található, a manőverse-
géd nem aktiválódik.

A parkolás befejeződött

Ezzel befejeződik segédüzemmód.

A parkolóhely adottságaitól függően, az orral vagy a tolatással történő
parkolás kiinduló pontjáig vezető manőverek, valamint az automatikus
kormányzási műveletek bármikor megismétlődhetnek, ha a gépjármű
tolatásától a parkolás befejeztéig több manőverlépésre is szükség van a

 lépés után.

Hogyan parkoljon be más gépjárművek mellé (tolató parkolásse-
gítő üzemmód)
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 Parkolás

Álljon meg úgy, hogy célpar-
kolóhely közel merőlegesen
álljon a gépjárműnek. Majd
nyomja meg az S-IPA kap-
csolót 2-szer, és győződjön
meg róla, hogy a jelzés a
többfunkciós információs ki-
jelzőn átváltott-e „Back-in
Parking” (Tolató parkolás) jel-
zésre.
 Vizuálisan is ellenőrizze

azt a területet, amerre az
automatikus kormányzási
művelet irányjelző nyila
mutat, és a kijelzőn megje-
lenített célparkolóhelyet.

 Az S-IPA kapcsoló min-
den egyes megnyomásá-
val módot vált. (418. o.)

 Ha a sebességváltó nem D vagy B állásban van, vagy ha a
rendszer felismerte a gépjármű sebességét, az S-IPA kapcso-
ló megnyomásával a kijelző nem fog „Back-in Parking” (Tolató
parkolás) jelzésre váltani.

 Az irányjelző karral (274. o.) választhatja ki, hogy balra vagy
jobbra kíván-e parkolni.

 A rendszer nem használható, ha szűk a parkolóhely, illetve, ha
nem áll rendelkezésre elegendő hely a segítő vezérlés műkö-
déséhez. Másik parkolóhely választásához kövesse a több-
funkciós információs kijelzőn megjelenő információkat.

1
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Vegye fel megszokott vezetési
helyzetét, finoman nyugtassa
a kezét a kormányon, ne fejt-
sen ki vele semmilyen erőt,
közvetlenül győződjön meg a
gépjármű előtti és körülötti te-
rület biztonságáról és lassan
haladjon előre a sebességet a
fékpedállal szabályozva. Ezt
követően magas hangjelzés
szólal meg és ezzel egyidő-
ben a műszeren visszajelző
kezd világítani, ezután elindul
a segítő vezérlés.
 Ha a kormánykerék automatikus működtetése elindul, a kor-

mánykerék automatikus működésének kijelzője (419. o.) és
az asszisztens szint-visszajelzője (419. o.) jelenik meg a ki-
jelző területen.

 A segítő vezérlés megállításához nyomja meg az S-IPA kap-
csolót.

 Ha a gépjármű sebessége túl magas, éles hangjelzés szólal
meg és a segítő vezérlés leáll.

 Ha a segítő vezérlés elindulása után a parkolóhely túl szűknek
bizonyul, éles hangjelzés szólal meg és a segítő vezérlés leáll.

Ha folyamatos hangjelzés
szólal meg és a stop vissza-
jelző (419. o.) megjelenik
a kijelzőn, álljon meg a gép-
járművel.

Kapcsolja a sebességváltót R helyzetbe.
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Vegye fel megszokott vezetési helyzetét a tolatáshoz, finoman
nyugtassa a kezét a kormányon, ne fejtsen ki vele semmilyen
erőt, közvetlenül győződjön meg a gépjármű mögötti és körülötti
terület biztonságáról, győződjön meg arról, hogy a parkolóhelyen
nincs semmilyen akadály és lassan haladjon hátra a sebességet
a fékpedállal szabályozva.
 Ha a gépjárművel nem lehet elsőre megfelelően beállni a par-

kolóhelyre és több manőverlépésre is szükség van, folytassa a
manőverezést a  lépéstől.

 Ha nincs szükség több manőverlépésre, folytassa a manőve-
rezést a  lépéstől (425. o.).

Ha folyamatos hangjelzés
szólal meg és a stop vissza-
jelző (419. o.) megjelenik
a kijelzőn, álljon meg a gép-
járművel.

Kapcsolja a sebességváltót D helyzetbe.

Ha aktuális pozíciójában szeretné leállítani a segítő vezérlést, váltsa a
sebességváltót P helyzetbe.

Vegye fel megszokott vezetési helyzetét, finoman nyugtassa a
kezét a kormányon, ne fejtsen ki vele semmilyen erőt, közvetle-
nül győződjön meg a gépjármű előtti és körülötti terület biztonsá-
gáról és lassan haladjon előre a sebességet a fékpedállal szabá-
lyozva.

Ha folyamatos hangjelzés
szólal meg és a stop vissza-
jelző (419. o.) megjelenik
a kijelzőn, álljon meg a gép-
járművel.

Kapcsolja a sebességváltót R helyzetbe.
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Vegye fel megszokott vezetési helyzetét a tolatáshoz, finoman
nyugtassa a kezét a kormányon, ne fejtsen ki vele semmilyen
erőt, közvetlenül győződjön meg a gépjármű mögötti és körülötti
terület biztonságáról és lassan haladjon hátra a sebességet a
fékpedállal szabályozva.

A parkolóhely adottságaitól függően lehetséges, hogy a  -  lépése-
ket meg kell ismételni.

Ha a gépjármű már majdnem teljesen bent áll a célparkolóhe-
lyen, magas hangjelzés szólal meg és a stop visszajelző megje-
lenik a kijelzőn (419. o.), ekkor állítsa meg a gépjárművet.

Ezzel befejeződik a tolató parkolássegítő üzemmód.
 A biztonság kedvéért hangjelzés szólal meg kicsivel azelőtt,

hogy a gépjármű teljesen beállna a célparkolóhelyre. Továbbá,
ezen a ponton a rendszer működése is befejeződik. Határo-
zottan fogja meg a kormánykereket és lassan tolasson, eköz-
ben a kívánt parkolási pont eléréséhez a fékpedál segítségé-
vel szabályozza a sebességet.

 Tolatás közben mindig ellenőrizze a gépjármű előtti és mögötti
területet saját szemével és a tükrökkel is.
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A tolató parkolássegítő üzemmód működési feltételei
A funkció megfelelő működéséhez lassan vezessen (olyan sebességen,

amelyen gyorsan meg tudja állítani a gépjárművet).

A funkció megfelelő működéséhez lassan vezessen (olyan sebességen,
amelyen gyorsan meg tudja állítani a gépjárművet). Teljesen álljon meg,
amikor a parkolóhely közepe közel merőlegesen helyezkedik el a gépjármű-
höz képest, majd működtesse az S-IPA kapcsolót.

A funkció nem használható, ha a gépjármű sebessége körülbelül 30 km/h
(19 mph) vagy magasabb.

Az első oldalérzékelők és a hátsó oldalérzékelők észlelik a parkoló gépjár-
műveket és meghatározzák a parkolóhelyet. Ezért ha az észlelés nem le-
hetséges (450. o.), a manőversegéd nem lép működésbe.

Ha nincsenek parkoló gépjárművek, a parkolóhely nem lesz meghatározha-
tó. Ebből adódóan a tolató parkolássegítő üzemmód nem működtethető.

Ha a parkolóhely körülötti terület nem érzékelhető, lehetséges, hogy a tolató
parkolássegítő üzemmód nem lép működésbe.

A parkolóhely adottságaitól függően, ha
nem áll rendelkezésre elég hely a gép-
jármű előtt a parkolási művelet végrehaj-
tásához, lehetséges, hogy a célparkoló-
helyre nem lehet beállni.

Kiválasztott parkolási pont

Fal

1

2
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Tippek a tolató parkolássegítő üzemmód használatához

Bármilyen leparkolt gépjárműtől tart-
son körülbelül 1 (3,3 ft.) méternyi
távolságot és közelítse meg a célpar-
kolóhelyet. Ha a szabadon hagyott
hely az Ön gépjárműve és a leparkolt
gépjárművek között túlságosan nagy,
lehetséges, hogy az első és a hátsó
oldalérzékelők nem észlelik a parkoló
gépjárműveket.

Álljon meg úgy, hogy a gépjárműhöz
képest a célparkolóhely közel merőle-
gesen álljon. Továbbá, csak akkor
nyomja meg az S-IPA kapcsolót, ha a
gépjármű teljesen megállt.

FIGYELEM

Ha az útfelület lejt vagy emelkedik, lehetséges, hogy a célparkolóhelyet
nem lehet megfelelően beállítani. Ebből adódóan lehetséges, hogy a gép-
jármű más szögben parkol be, vagy eltér a kijelölt parkolási ponttól. Ezek-
ben az esetekben ne használja a tolató parkolássegítő üzemmódot.

Ha szűk parkolóhelyre áll be, a gépjármű közel kerül a szomszédos gép-
járművekhez. Ha úgy tűnik, hogy a gépjármű összeérhet más járművek-
kel, a fékpedállal állítsa meg a gépjárművet.

Lehetséges, hogy az alacsony tárgyakat a rendszer nem észleli. Környe-
zetének biztonságáról győződjön meg saját szemével, és ha úgy ítéli,
hogy akadállyal kerülhet érintkezésbe, a fékpedál lenyomásával állítsa
meg a gépjárművet.

A környezetétől függően, például más parkoló gépjárművek miatt, előfordul-
hat, hogy gépjárművével eltérő szögben vagy a kijelölt parkolási ponttól
eltérve képes csak parkolni. Szükség esetén végezzen manuális korrekciót.

1

1m (3,3 ft.)
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 A működés összegzése

A parkolóhely felismerése után a rendszer a segítő vezérlés kiindu-
lópontjáig vezeti Önt, ezután indíthatja el a párhuzamos parkolást
segítő üzemmódot. Továbbá, a parkolóhelytől és egyéb feltételektől
függően, szükség esetén a több manőverből álló segítő vezérlés is
a rendelkezésére áll.

Haladjon tovább egyenesen
az útpadkával vagy az úttal
párhuzamosan és álljon meg
úgy, hogy a célparkolóhely
közel merőleges szögben lát-
szódjon a gépjárműből. Majd
a párhuzamos parkolást se-
gítő üzemmód kiválasztásá-
hoz nyomja meg 1-szer az S-
IPA kapcsolót.

Haladjon egyenesen előre,
párhuzamosan az úttal vagy
az útpadkával, hogy a rend-
szer felismerje a parkoló-
helyet.

Hangjelzés és kijelzés értesíti
arról, ha a gépjármű elérte azt
a pontot, ahonnan a segítő
vezérlés elindíthatja a tolatást,
majd, ha a rendszer útmutatá-
sainak megfelelően kezeli a
váltókapcsolót, az automati-
kus kormánykerék működte-
tés is aktiválódik.

Ha az észlelt parkolóhely, vagy az úttest (a parkolóhely és a szemközti
útpadka között) túl szűk, vagy ha a gépjármű előtt akadály található, a
manőversegéd nem aktiválódik.

Hogyan végezzen párhuzamos parkolást (párhuzamos parkolást
segítő üzemmód)
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A parkolás befejeződött

Ezzel befejeződik segédüzemmód. A parkolóhely adottságaitól függő-
en, az orral vagy a tolatással történő parkolás kiinduló pontjáig vezető
manőverek, valamint az automatikus kormányzási műveletek bármikor
megismétlődhetnek, ha a gépjármű tolatásától a parkolás befejeztéig
több manőverlépésre is szükség van a  lépés után.

 Rögzítőfék

Álljon meg úgy, hogy célparkolóhely közel merőlegesen álljon a
gépjárműnek. Majd nyomja meg az S-IPA kapcsolót 1-szer, és
győződjön meg róla, hogy a jelzés a többfunkciós információs ki-
jelzőn átváltott-e „Parallel Parking” (Párhuzamos parkolás) jel-
zésre.
 Az S-IPA kapcsoló minden egyes megnyomásával módot vált. 

(418. o.)
 Ha a gépjármű sebessége megközelítőleg 30 km/h (19 mph)

vagy több, az S-IPA kapcsoló megnyomása után nem jelenik
meg a „Parallel Parking” (Párhuzamos parkolás) kijelzés.
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Haladjon egyenesen előre, az
úttal (vagy az útpadkával) pár-
huzamosan, és tartsa más
parkoló járművektől az 1 mé-
teres (3,3 ft.) távolságot.
 Lassan haladjon.
 A rendszer parkolóhely ke-

resésébe kezd.
 Parkolóhely keresésekor

az irányjelző karral (274.
o.) választhat ki bal vagy
jobb oldali parkolóhelyet.

 A funkció leállításakor
nyomja meg egyszer az S-
IPA kapcsolót a funkció ki-
kapcsolásához.

 Parkolóhely észlelésekor a
képernyő megváltozik.

2

1 m
(3,3 ft.)
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Ha folyamatos hangjelzés
szólal meg és a stop vissza-
jelző (419. o.) megjelenik
a kijelzőn, álljon meg a gép-
járművel.

Ha a sebességváltót R helyzetbe állítja, magas hangjelzés szólal
meg és a segítő vezérlés elindul.
 Ha a kormánykerék automatikus működtetése elindul, a kor-

mánykerék automatikus működésének kijelzője (419. o.) és
az asszisztens szint-visszajelzője (419. o.) jelenik meg a ki-
jelző területen.

 A segítő vezérlés megállításához nyomja meg az S-IPA kap-
csolót.

Vegye fel megszokott vezetési helyzetét a tolatáshoz, finoman
nyugtassa a kezét a kormányon, ne fejtsen ki vele semmilyen
erőt, közvetlenül győződjön meg a gépjármű mögötti és körülötti
terület biztonságáról, győződjön meg arról, hogy a parkolóhelyen
nincs semmilyen akadály és lassan haladjon hátra a sebességet
a fékpedállal szabályozva.
 Ha túl gyorsan tolat, éles hangjelzés szólal meg és a segítő

vezérlés leáll.
 Ha a gépjárművel nem lehet elsőre megfelelően beállni a par-

kolóhelyre és több manőverlépésre is szükség van, folytassa a
manőverezést a  lépéstől.
Ha nincs szükség több manőverlépésre, folytassa a manőve-
rezést a  lépéstől.
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Ha folyamatos hangjelzés
szólal meg és a stop vissza-
jelző (419. o.) megjelenik
a kijelzőn, álljon meg a gép-
járművel.

Kapcsolja a sebességváltót D helyzetbe.

Vegye fel megszokott vezetési helyzetét, finoman nyugtassa a
kezét a kormányon, ne fejtsen ki vele semmilyen erőt, közvetle-
nül győződjön meg a gépjármű előtti és körülötti terület biztonsá-
gáról és lassan haladjon előre a sebességet a fékpedállal szabá-
lyozva.

Ha folyamatos hangjelzés szólal meg és a stop visszajelző
(419. o.) megjelenik a kijelzőn, álljon meg a gépjárművel.

Kapcsolja a sebességváltót R helyzetbe.

Vegye fel megszokott vezetési helyzetét a tolatáshoz, finoman
nyugtassa a kezét a kormányon, ne fejtsen ki vele semmilyen
erőt, közvetlenül győződjön meg a gépjármű mögötti és körülötti
terület biztonságáról és lassan haladjon hátra a sebességet a
fékpedállal szabályozva.

A parkolóhely adottságaitól függően lehetséges, hogy a  -  lépése-
ket meg kell ismételni.
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Ha a gépjármű már majdnem teljesen bent áll a célparkolóhe-
lyen, magas hangjelzés szólal meg és a stop visszajelző megje-
lenik a kijelzőn, ekkor állítsa meg a gépjárművet.
Ezzel befejeződik a párhuzamos parkolást segítő üzemmód.
 Megállás után nyugodtan manőverezze a gépjárművet a kí-

vánt parkolási pontra.
 Tolatás közben mindig ellenőrizze a gépjármű előtti és mögötti

területet saját szemével és a tükrökkel is.

A párhuzamos parkolást segítő üzemmód működési feltételei
A párhuzamos parkolást segítő üzemmód helyes kezeléséhez hajtson las-

san (olyan sebességen, amelyen gyorsan meg tudja állítani a gépjárművet),
az úttal (útpadkával) párhuzamosan, és tartson körülbelül 1 méternyi (3,3 ft.)
távolságot más parkoló gépjárművektől. 

A funkció nem használható, ha a gépjármű sebessége körülbelül 30 km/h
(19 mph) vagy magasabb.

Az első oldalérzékelők és a hátsó oldalérzékelők észlelik a parkoló gépjár-
műveket és meghatározzák a parkolóhelyet. Ezért ha az észlelés nem le-
hetséges (450. o.), a manőversegéd nem lép működésbe.

Ha nincsenek parkoló gépjárművek, a parkolóhely nem lesz meghatározha-
tó. Ebből adódóan a párhuzamos parkolást segítő üzemmód nem működtet-
hető.

Ha a parkolóhely körülötti terület nem érzékelhető, lehetséges, hogy a pár-
huzamos parkolást segítő üzemmód nem lép működésbe.

A manőversegéd egészen addig folytatja működését, amíg a gépjármű se-
bessége el nem éri vagy meg nem haladja a 30 km/h-t (19 mph), vagy ki
nem kapcsolja a funkciót az S-IPA kapcsolóval.

Mikor nyomja meg az S-IPA kapcsolót
A következő esetekben a segítő üzemmód akkor is működésbe léphet, ha a
párhuzamos parkolást segítő üzemmód használatával hajtja végre a parkolás
lépéseit. Ezekben az esetekben azonban a többfunkciós információs kijelzőn
megjelenő utasításoknak megfelelően hajtsa végre a parkolási műveleteket.

A  lépésben az S-IPA kapcsolót az után nyomta meg, hogy már elhagyta
a célparkolóhelyet.

Ha a gépjárművet nem állítja meg a  lépésben, az S-IPA kapcsoló 1-szeri
megnyomásával, miközben a gépjármű mozgásban van, kiválaszthatja a
„Parallel Parking” (Párhuzamos parkolás) opciót és a  lépéstől folytathatja
a manőverezést.

A gépjármű a  lépésben megjelölt helyre állt anélkül, hogy megnyomták
volna az S-IPA kapcsolót. Majd megnyomta az S-IPA gombot, miután a se-
bességváltó kart R helyzetbe kapcsolta.
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Ha az útfelület lejt vagy emelkedik, lehetséges, hogy a célparkolóhelyet
nem lehet megfelelően beállítani. Ebből adódóan lehetséges, hogy a gép-
jármű más szögben parkol be, vagy eltér a kijelölt parkolási ponttól. Ezek-
ben az esetekben ne használja a párhuzamos parkolássegítő üzemmódot.

Ha a parkolóhely belső oldalán fal vagy egyéb akadály található, vagy ha
egy másik gépjármű kilóg az úttestre a parkolóhelyéről, a beállított célpar-
kolóhely is enyhén kilóghat az úttestre.

A környezetétől függően, például más parkoló gépjárművek miatt, előfordul-
hat, hogy gépjárművével eltérő szögben vagy a kijelölt parkolási ponttól
eltérve képes csak parkolni. Szükség esetén végezzen manuális korrekciót.

A rendszer a gépjármű manőverezéséhez nyújt segítséget, melyhez a szom-
szédos gépjárművek helyzetét veszi alapul még akkor is, ha akadályok, buk-
kanók, leszögellések vagy útpadka kövek vannak a parkolóhelyen.
Ha úgy látja, hogy a gépjármű akadállyal érintkezhet, a fékpedál lenyomásá-
val állítsa meg a gépjárművet, majd a rendszer kikapcsolásához nyomja
meg az S-IPA kapcsolót.

Lehetséges, hogy az alacsony tárgyakat a rendszer nem észleli. Környe-
zetének biztonságáról győződjön meg saját szemével, és ha úgy ítéli,
hogy akadállyal kerülhet érintkezésbe, a fékpedál lenyomásával állítsa
meg a gépjárművet.

Ha a másik parkoló gépjármű keskeny,
vagy túl közel parkolt a padkához, a
segítő vezérlés az Ön gépjárművét is a
padkához közeli pozícióba manőverezi. 
Ha úgy tűnik, hogy a gépjármű hozzáér-
het a padkához vagy más akadályhoz,
vagy ha úgy tűnik hogy a kerekek hely-
zete eltér a kijelölt parkolási ponttól, a
fékpedál lenyomásával állítsa meg a
gépjárművet, majd a rendszer kikapcso-
lásához nyomja meg az S-IPA kapcsolót.
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 A működés összegzése

Párhuzamos parkolóhely elhagyásakor jelölje ki az elhagyás irá-
nyát és a kormányzási művelet segítő vezérlése olyan pozícióba ál-
lítja a gépjárművet, ahonnan könnyedén elindulhat. 

A sebességváltó P helyzet-
ében nyomja meg az S-IPA
kapcsolót, válassza ki a pár-
huzamos parkolóhely elha-
gyásának segítő üzemmód-
ját, majd az irányjelző kar
segítségével adja meg az el-
hagyás irányát.

Az automatikus kormányzás
akkor indul el, ha a rendszer
által a kijelzőn megjelenített
sebességváltó helyzetbe ál-
lítja sebességváltót.

Ha a gépjármű eléri azt a pozí-
ciót, ahonnan megkezdheti a
parkolóhely elhagyását, arról
hangjelzés, illetve kijelzés is
tájékoztatja.
A parkolóhely adottságaitól
függően, az orral vagy a tola-
tással történő parkolóhely-el-
hagyás kiinduló pontjáig veze-
tő manőverek, valamint az
automatikus kormányzási mű-
veletek bármikor megismét-
lődhetnek attól kezdve, hogy a

 pontban elindul az automa-
tikus kormányzás egészen ad-
dig, amíg a gépjármű eléri a
parkolóhely elhagyásához ide-
ális pozíciót.

Párhuzamos parkolóhely elhagyása (párhuzamos parkolóhely-
elhagyás segítő üzemmód)
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 A párhuzamos parkolóhely-elhagyás segítő üzemmód haszná-
lata induláshoz

A sebességváltó P helyzetében nyomja meg az S-IPA kapcsolót
és ellenőrizze, hogy a többfunkciós információs kijelzőn megje-
lent-e az „Exit Parallel Parking” (Párhuzamos parkolóhely elha-
gyása) jelzés.

Az irányjelző karral (274. o.) választhatja ki, hogy balra vagy
jobbra kívánja-e elhagyni a parkolóhelyet.

Ha bármely akadály található a gépjármű útjában a rendszer úgy ítéli,
hogy a parkolóhely elhagyása nem lehetséges, ezért a segítő vezérlés
leáll.

Ha a képernyőn megjelenő útmutatónak megfelelően R (vagy D)
állásba állítja a sebességváltót (419. o.), magas hangjelzés
szólal meg és a segítő vezérlés elindul.

A  lépés és az azt követők azokra az esetekre vonatkoznak, amikor a
kijelzőn megjelenik a „Shift to [R]” (Kapcsoljon R helyzetbe) jelzés, mi-
után az elhagyás irányát kiválasztotta az irányjelző karral.
 Ha a kormánykerék automatikus működtetése elindul, a kor-

mánykerék automatikus működésének kijelzője (419. o.) és
az asszisztens szint-visszajelzője (419. o.) jelenik meg a ki-
jelző területen.

 A segítő vezérlés megállításához nyomja meg az S-IPA kap-
csolót.
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Vegye fel megszokott vezetési helyzetét a tolatáshoz, finoman
nyugtassa a kezét a kormányon, ne fejtsen ki vele semmilyen
erőt, közvetlenül győződjön meg a gépjármű mögötti és körülötti
terület biztonságáról és lassan haladjon hátra a sebességet a
fékpedállal szabályozva.
 Ha túl gyorsan tolat, éles hangjelzés szólal meg és a segítő

vezérlés leáll.

Ha folyamatos hangjelzés
szólal meg és a stop vissza-
jelző (419. o.) megjelenik
a kijelzőn, álljon meg a gép-
járművel.

Kapcsolja a sebességváltót D helyzetbe.

Vegye fel megszokott vezetési helyzetét, finoman nyugtassa a
kezét a kormányon, ne fejtsen ki vele semmilyen erőt, közvetle-
nül győződjön meg a gépjármű előtti és körülötti terület biztonsá-
gáról és lassan haladjon előre a sebességet a fékpedállal szabá-
lyozva.
 Ha elsőre nem sikerül elhagyni a parkolóhelyet és több manő-

verlépésre is szükség van, folytassa a manőverezést a  lé-
péstől.

 Ha nincs szükség több manőverlépésre, folytassa a manőve-
rezést a  lépéstől (440. o.).
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Ha folyamatos hangjelzés
szólal meg és a stop vissza-
jelző (419. o.) megjelenik
a kijelzőn, álljon meg a gép-
járművel.

Kapcsolja a sebességváltót R helyzetbe.

Vegye fel megszokott vezetési helyzetét a tolatáshoz, finoman
nyugtassa a kezét a kormányon, ne fejtsen ki vele semmilyen
erőt, közvetlenül győződjön meg a gépjármű mögötti és körülötti
terület biztonságáról és lassan haladjon hátra a sebességet a
fékpedállal szabályozva.
A parkolóhely adottságaitól függően lehetséges, hogy a  - 
lépéseket meg kell ismételni.
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Ha folyamatos hangjelzés
szólal meg és a stop vissza-
jelző (419. o.) megjelenik
a kijelzőn, álljon meg a gép-
járművel.

Kapcsolja a sebességváltót D helyzetbe.

Vegye fel megszokott vezetési helyzetét, finoman nyugtassa a
kezét a kormányon, ne fejtsen ki vele semmilyen erőt, közvetle-
nül győződjön meg a gépjármű előtti és körülötti terület biztonsá-
gáról és lassan haladjon előre a sebességet a fékpedállal szabá-
lyozva.
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Ha a gépjármű már majd-
nem elérte az elindulási pon-
tot, magas hang szólal meg
és a segítő vezérlés befeje-
ződik. Ekkor fogja meg a
kormánykereket és egyene-
sen hajtson tovább. 

Párhuzamos parkolóhely elhagyását segítő üzemmód
A segítő vezérlés közben, ha a vezető úgy ítéli, hogy olyan pozícióba kerül-

tek, ahonnan az elindulás lehetséges, és működteti a kormánykereket, a se-
gítő vezérlés megáll abban a helyzetben.

A segítő vezérlés nem használható, ha nincsenek Ön előtt parkoló gépjár-
művek vagy ha az Ön gépjárművének eleje és az Ön előtt parkoló gépjármű
közötti távolság túl nagy.

A párhuzamos parkolóhely elhagyását segítő üzemmód használatakor, a
környező terület feltételeitől függően lehetséges, hogy a segítő üzemmód
nem lép működésbe.

14
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Az érzékelők észlelési tartománya (395. o.) korlátozott. Környezetének
biztonságáról győződjön meg saját szemével, és ha úgy ítéli, hogy fennáll
az ütközés veszélye, a fékpedál lenyomásával állítsa meg a gépjárművet.

Lehetséges, hogy az alacsony tárgyakat a rendszer nem észleli. Környe-
zetének biztonságáról győződjön meg saját szemével, és ha úgy ítéli,
hogy akadállyal kerülhet érintkezésbe, a fékpedál lenyomásával állítsa
meg a gépjárművet.

Ha kiáll a parkolóhely elhagyására alkalmas helyről, saját szemével győ-
ződjön meg környezete biztonságáról.
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Ha az egyszerű intelligens parkolássegytő rendszer nem működtethe-
tő, vagy ha a működés leáll, kikapcsol stb., az alábi üzenetek egyike
megjelenik a többfunkciós információs kijelzőn. Tegye meg a megfele-
lő intézkedéseket a kijelző alapján.

 Ha a kezelés nem lehetséges

A Többfunkciós információs kijelző üzenetei

Üzenet Helyzet•Teendők

Előfordulhat, hogy a rendszer meghibásodott.
 Kapcsolja ki a motorindító gombot, majd kapcsolja 

ON üzemmódba.
Ha az üzenet újból megjelenik, ellenőriztesse a 
gépjárművet hivatalos Toyota márkakereskedés-
ben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel 
és felszereléssel rendelkező szakembernél.

Lehetséges, hogy a rendszer meghibásodott.

Az szervo-kormányzás ideiglenesen túlmelegedett.
 Kapcsolja ki a motorindító gombot, várjon egy 

kicsit, majd újra kapcsolja be a motorindító 
gombot.

A motorindító gomb nem ON módban van.
 Kapcsolja a motorindító gombot ON módba.

Jég, hó, szennyeződés stb. tapadt az érzékelőre.
 Távolítson el minden jeget, havat, szennyeződést 

stb.

Az érzékelő befagyott.
 Az érzékelő felengedése után a rendszer normál 

működése visszaáll.

Az akkumulátort eltávolították majd visszaszerelték.
 Legalább 5 másodpercig haladjon egyenesen előre 

megközelítőleg legalább 35 km/h (22 mph) sebes-
séggel.

Az S-IPA kapcsolót akkor nyomta meg, amikor a gépjármű 
sebessége meghaladta a 30 km/h-t (16 mph).
 Akkor működtesse a kapcsolót, amikor a gépjármű 

sebessége megközelítőleg 30 km/h (16 mph) vagy 
kevesebb.
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Az S-IPA kapcsolót olyan területen működtette, ahol nem 
volt szabad parkolóhely, vagy olyan helyen nyomta meg, 
ahol az út túl szűk volt a parkoláshoz.
• A segítő vezérlés nem használható, mivel nincs parko-

lóhely. Olyan parkolóhelyet közelítsen meg ahol a szé-
lesség kb. 2,6 m (8,5 ft.) vagy nagyobb.

• A segítő vezérlés nem használható, mivel az úttest túl
szűk. Olyan parkolóhelyet közelítsen meg ahol az út
szélessége kb. 4,5 m (15 ft.) vagy nagyobb.

Az S-IPA kapcsolót olyan helyen nyomta meg, amely túl 
szűk a gépjárműnek a parkoláshoz.
 A segítő vezérlés nem használható, mivel nincs 

parkolóhely. Olyan parkolóhelyet közelítsen meg 
ami legalább kb. 2,6 m (8,5 ft.) nagyságú.

Az S-IPA kapcsolót olyan helyen nyomta meg, ahol aka-
dály található a gépjármű előtt és a gépjármű nem képes 
előre gurulni a tolatás kezdési pontjára.
 A segítő vezérlés nem használható, mivel akadály 

található a gépjármű előtt Olyan parkolóhelyeket 
válasszon, amik előtt nincsenek akadályok.

Az S-IPA kapcsolót olyan helyen nyomta meg, ahol nincs 
elegendő hely a gépjármű eleje és hátulja körül a párhu-
zamos parkolóhely elhagyásához.
 A gépjármű nem képes elhagyni a parkolóhelyet a 

segítő vezérlés használatával, mivel nics elég hely 
a gépjármű eleje és hátulja körül. A parkolóhely 
elhagyása előtt győződjön meg a környezete biz-
tonságáról.

Az S-IPA kapcsolót olyan helyen nyomta meg, ahol a gép-
jármű előtt nincs akadály, vagy a gépjármű oldalánál aka-
dály található, ezért a gépjármű nem tudja elhagyni a pár-
huzamos parkolóhelyet.
 A segítő vezérlés nem használható a parkolóhely 

elhagyására, mivel akadály található a gépjármű 
oldalánál vagy a parkolóhely elhagyását manuáli-
san is egyszerűen el lehet végezni. A parkolóhely 
elhagyása előtt győződjön meg a környezete biz-
tonságáról.

Üzenet Helyzet•Teendők



4434-5. A vezetéssegítő rendszerek használata

4

V
ezetés

 Ha a működtetés kikapcsol

A segítő vezérlés elindult, miközben fogva tartotta a kor-
mánykereket.
 Helyezze a kezét a kormánykerékre anélkül, hogy 

erőt fejtene ki rajta. A segítő vezérlés elindul.

A gépjármű mozog és a segítő vezérlés elindult, miközben 
fogva tartotta a kormánykereket.
 Állítsa meg a gépjárművet és kövesse a rendszer 

útmutatásait a segítő vezérlés elindításához.

Üzenet Helyzet•Teendők

Üzenet Helyzet•Teendők

A segítő vezérlés működése közben a vezető a sebesség-
váltót P állásba állította vagy megnyomta az S-IPA kap-
csolót.

A gépjármű sebessége túllépte a 30 km/h-t (16 mph) mi-
közben a párhuzamos parkolást segítő üzemmódnak 
megfelelő parkolóhelyet keresett.

A segítő vezérlést szűk parkolóhelyen indította el.

A párhuzamos parkoló elhagyását segítő üzemmód hasz-
nálatakor anélkül változtatta meg a sebességváltó helyze-
tét, hogy az irányjelzőkarral megjelölte volna az elhagyás 
irányát. 
 Kövesse a rendszer útmutatásait.

A segítő vezérlés elindulásakor a gépjármű az útmutató 
által meghatározott iránnyal ellenkezőleg halad.
 Az előre haladáshoz kövesse a rendszer útmutatá-

sait.
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 Ha a működtetés felfüggesztésre kerül

A segítő vezérlés alatt elérte a manőverlépések maximális 
számát, vagy a parkolóhely nem elérhető, mivel a vezér-
lést meredek lejtőn alkalmazza.
 Kövesse a segítő vezérlés utasításait és használja 

a rendszert olyan széles helyeken, amelyek nem 
lejtenek meredeken.

Üzenet Helyzet•Teendők

Üzenet Helyzet•Teendők

A vezető a segítő vezér-
lés alatt fogja a kor-
mányt.

 Állítsa meg a gépjárművet 
és helyezze a kezét a kor-
mánykerékre anélkül, 
hogy erőt fejtene ki rá. 
Ezután a segítő vezérlés 
újraindításához nyomja 
meg az S-IPA kapcsolót.

Segítő vezérlés alatt a 
gépjárműsebesség 
meghaladja a 7 km/h-t 
(4,3 mph).

Megnyomta az S-IPA 
kapcsolót, miközben a 
segítő vezérlés ideigle-
nesen leállt és a kor-
mánykereket erősen 
tartotta.

 Helyezze a kezét a kor-
mánykerékre anélkül, 
hogy erőt fejtene ki rá. 
Ezután a segítő vezérlés 
újraindításához állítsa 
meg a gépjárművet.

Megnyomta az S-IPA 
kapcsolót, miközben a 
segítő vezérlés ideigle-
nesen leállt és a gépjár-
mű mozgásban van.

A segítő vezérlés ideig-
lenesen leállt (újraindít-
ható)

 Állítsa meg a gépjárművet 
és helyezze a kezét a kor-
mánykerékre anélkül, 
hogy erőt fejtene ki rá. 
Ezután a segítő vezérlés 
újraindításához nyomja 
meg az S-IPA kapcsolót.
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A gépjármű túl közel ke-
rült egy vele szemben 
lévő akadályhoz.

 Miután a segítő vezérlés 
újraindításához R hely-
zetbe állította a sebesség-
váltót, nyomja meg az S-
IPA kapcsolót.

A gépjármű túl közel ke-
rült egy, a háta mögött 
található akadályhoz.

 Miután a segítő vezérlés 
újraindításához D hely-
zetbe állította a sebesség-
váltót, nyomja meg az S-
IPA kapcsolót.

Üzenet Helyzet•Teendők
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 Érzékelők
Észlelik a gépjárműveket, ennek segítségével határozzák meg a par-
kolóhelyet. 

Első oldalérzékelők

Hátsó oldalsó érzékelők

Óvintézkedések a használat közben

1

2

Az érzékelő észlelési tartománya tolató
parkolássegítő üzemmódban

Kiválasztott parkolási pont

Az érzékelő észlelési tartománya párhu-
zamos parkolást segítő üzemmódban

Kiválasztott parkolási pont

1

1
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Ha parkoló gépjármű található a célparkolóhely mögött, lehetséges, hogy
azt a rendszer nem észleli a távolság miatt. A gépjármű alakjától és egyéb
tényezőktől függően, az érzékelési távolság lecsökkenhet, vagy az észlelés
lehetetlenné válhat.

Az egyszerű intelligens parkolássegítő rendszer nem működik ha a parkoló-
hely felületét rács, gyémántlapok vagy hasonló anyagok borítják.

Lehetséges, hogy a parkoló gépjármű-
vektől eltérő tárgyakat, például póznákat
és falakat a rendszer nem érzékel. Még
ha ezeket a tárgyakat a rendszer fel is
ismeri, a célparkolóhely elmozdulhat.

Póznák

Fal

A célparkolóhely akkor is elmozdulhat,
ha a rendszer gyalogost stb. érzékel.

Gyalogos

1

2

1
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VIGYÁZAT!

Ne hagyatkozzon kizárólag az egyszerű intelligens parkolássegítő rend-
szerre. Mint a rendszerrel nem felszerelt gépjárművek esetében, óvatosan
haladjon előre és hátrafelé, meggyőződve környezete és az autó mögötti
terület biztonságáról.

Ne tolasson úgy, hogy közben a többfunkciós információs kijelzőt nézi. Ha
gépjárművével pusztán a képernyőt nézve tolat, az ütközéshez, baleset-
hez vezethet, mivel a monitoron megjelenő kép különbözhet a valóságos
állapotoktól. Tolatáskor vizuálisan is ellenőrizze a gépjármű körülötti és az
a mögötti területet a tükrökkel és azok nélkül is.

Tolatáskor és előre menetben vezessen lassan, és szabályozza a sebes-
séget a fékpedál lenyomásával.

Ha úgy látja, hogy a gépjármű érintkezésbe kerülhet egy gyalogossal, egy
másik gépjárművel vagy bármilyen más akadállyal, a fékpedál lenyomásá-
val állítsa meg a gépjárművet, majd a rendszer kikapcsolásához nyomja
meg az S-IPA kapcsolót.

A rendszert sík felülettel rendelkező parkolóhelyen használja.

Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, mivel a kormánykerék használat
közben automatikusan fordul el.

• Fennállhat annak veszélye, hogy nyakkendője, sálja, keze stb. beakad
a kormánykerékbe. Ne hajoljon felsőtestével közel a kormánykerékhez.
Ne engedje közel a gyermekeket a kormánykerékhez.

• Ha Önnek hosszúak a körmei, a kormánykerék elfordulásakor könnyen
megsérülhet.

• Vészhelyzet esetén a fékpedál lenyomásával állítsa meg a gépjármű-
vet, majd a rendszer kikapcsolásához nyomja meg az S-IPA kapcsolót.

A parkolás megkezdése és a rendszer működtetése előtt mindig győződ-
jön meg arról, hogy elegendő hely áll-e rendelkezésére. 
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VIGYÁZAT!

A következő helyzetekben ne használja a rendszert, mivel előfordulhat, hogy a
rendszer nem lesz képes Önnek megfelelő segítséget nyújtani a célparkoló-
hely elérésében, illetve használatával balesetet okozhat.
• Olyan helyen, ami nem minősül parkolóhelynek
• Olyan parkolóhelyen, ami nincs lebetonozva és nem rendelkezik felfestett

parkoló vonalakkal, mint például homokos vagy kavicsos parkolóhelyen.
• Lejtős vagy egyenetlen útfelülettel rendelkező parkolóhelyen
• Lefagyott, hóborította vagy csúszós útfelületen
• Olyan helyen, ahol az aszfalt a nagy forróságban megolvadt
• Olyan helyen, ahol akadály található a célparkolóhely és a gépjármű között
• Ha hóláncot vagy szükségpótkereket használ

Csak olyan gumiabroncsot használjon, ami a gyártótól származik. Előfordul-
hat, hogy a rendszer nem működik megfelelően. A gumiabroncsok cseréjekor
forduljon hivatalos Toyota márkakereskedéshez, szervizhez vagy más, megfe-
lelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberhez.

Lehetséges, hogy az alábbi helyzetekben a rendszer nem képes a beállított
helyre pozicionálni a gépjárművet.
• A gumiabroncsok rendkívül kopottak, vagy a gumiabroncsnyomás alacsony
• A gépjármű nehéz terhet szállít
• A gépjármű az egyoldalúan elhelyezett csomagok stb. miatt megdőlt álla-

potban van.
• Útburkolati fűtőket szereltek a parkolóhelyre, hogy megakadályozzák a par-

kolóhely felületének lefagyását.
Bármilyen más esetben, amikor a beállított pozíció nagymértékben különbö-
zik a gépjármű helyzetétől, ellenőriztesse a gépjárművet hivatalos Toyota
márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és fel-
szereléssel rendelkező szakembernél.

Tanulmányozza a párhuzamos parkolóhely elhagyását segítő üzemmóddal
kapcsolatos alábbi óvintézkedéseket.
A párhuzamos parkolóhely elhagyását segítő üzemmód egy olyan funkció,
amit a párhuzamos parkolóhely elhagyásakor lehet használni. Azonban ez a
funkció nem használható, ha a rendszer akadályokat vagy embereket észlel a
gépjármű előtt. Csak párhuzamos parkolóhely elhagyásához használja ezt a
funkciót. A kormányszabályzás működésbe lépésekor vagy kapcsolja ki a
rendszert az S-IPA kapcsolóval, vagy működtesse a kormánykereket a sza-
bályzás leállításához.

Ha a párhuzamos parkolóhely elhagyását segítő üzemmódot az alábbi helyze-
tekben használja, a gépjármű akadálynak ütközhet.
Az elhagyás funkciót olyan irányban működteti, ahol akadály található, de az
akadályt nem észlelik az érzékelők (például amikor a gépjármű közvetlenül
egy pózna mellett áll)
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VIGYÁZAT!

Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, mivel az érzékelők normál működé-
se leállhat, ami balesethez vezethet.

• Ne tegye ki az érzékelőket erős ütődés veszélyének stb., mivel az az
érzékelők hibás működését okozhatja.

• Ha nagynyomású autómosóval tisztítja a gépjárművet, ne irányítsa a
vízsugarat közvetlenül az érzékelőkre. Előfordulhat, hogy a berendezés
nem működik megfelelően, ha nagynyomású vízsugár éri. Ha a gépjár-
mű lökhárítója nekiütközik valaminek, lehetséges, hogy a berendezés
meghibásodik, és nem fog megfelelően működni. Ellenőriztesse a gép-
járművet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más,
megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

A következő esetekben az érzékelők hibásan működhetnek, ami balesetet
okozhat. Vezessen óvatosan.

• Az oldalsó területeken található akadályokat addig nem észleli a rend-
szer, amíg az oldalsó területek pásztázását be nem fejezte (397. o.).

• Még azután is, hogy az oldalsó területek pásztázása befejeződött, le-
hetséges, hogy a gépjárműhöz oldalirányból közeledő tárgyakat, példá-
ul más gépjárműveket, embereket, állatokat nem észleli a rendszer.

• Az érzékelő befagyott (ha kiolvad, a rendszer normál működése vissza-
áll). Az érzékelők befagyása miatt különösen alacsony hőmérséklet
esetén figyelmeztető üzenet jelenhet meg, és a rendszer nem képes
észlelni a parkoló gépjárműveket.

• Valaki a kezével takarja az érzékelőt.
• A gépjármű nagyon meg van dőlve.
• A hőmérséklet szélsőségesen magas vagy alacsony
• A gépjármű egyenetlen úton, lejtőn, kavicsos úton, magas fűvel borított

területen stb. halad. 
• A közelben ultrahangforrás található, például más gépjármű kürtje vagy

érzékelői, motorkerékpár-motor vagy nagyméretű gépjármű légnyomá-
sos féke.

• Erős eső vagy nagy mennyiségű víz verődik a gépjárműhöz.
• Az érzékelő irányszöge elmozdulhat, amikor a segítő vezérlés elindul

még akkor is, ha a célparkolóhely mellett van parkoló gépjármű. Ellen-
őriztesse a gépjárművet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szer-
vizben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező
szakembernél.

• Ne szereljen fel semmiféle tartozékot az érzékelők észlelési tartomá-
nyán belül.
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Vezetéssegítő rendszerek

 ECB (elektronikus vezérlésű fékrendszer)

Az elektronikusan vezérelt rendszer a fék működtetésének megfe-
lelő fékező erőt generál. 

 ABS (blokkolásgátlós fékrendszer)

Segít megakadályozni a kerekek blokkolását, amikor a fékeket hir-
telen, illetve csúszós úton haladva működteti.

 Fékasszisztens

A fékpedál lenyomását követően megnöveli a fékerőt, ha a rend-
szer vészfékezést igénylő helyzetet észlel

 VSC (gépjármű-stabilitást szabályozó rendszer)

Hirtelen megpördülés vagy csúszós útfelületen való kanyarodás
esetén segít a vezetőnek megőrizni a gépjármű irányítása feletti
uralmat.

 TRC (kipörgésgátló rendszer) 

Segít fenntartani a vonóerőt, és megakadályozza a hajtókerekek ki-
pörgését elinduláskor vagy csúszós úton való gyorsításkor

 EPS (elektromos szervokormány) 

Villanymotor segítségével csökkenti a kormánykerék elforgatásá-
hoz szükséges erőfeszítést.

A vezetés biztonságának és a teljesítmény javításának érdeké-
ben a következő rendszerek bizonyos vezetési helyzetekben au-
tomatikusan működésbe lépnek. Ne feledje azonban, hogy ezek
a rendszerek csak kiegészítő jellegűek, és a gépjármű használa-
ta során nem szabad túlzottan ezekre bíznia magát. 
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 VSC+ (gépjármű-stabilitást szabályozó rendszer+)

Az ABS, TRC, VSC és EPS rendszerek összehangolt szabályozá-
sát nyújtja.
Csúszós úton való megfaroláskor a kormányzási teljesítmény sza-
bályozásával segít az iránystabilitás fenntartásában.

 Hegymeneti elindulássegítő rendszer

Segít megelőzni, hogy a gépjármű emelkedőn elindulva visszagu-
ruljon

 Vészfékezés jelzése

Ha hirtelen lép a fékre, akkor a vészvillogók automatikusan villogni
kezdenek, hogy figyelmeztessék az Ön mögött haladó gépjármű
vezetőjét.

A VSC-/TRC-/ABS-rendszer mű-
ködésekor a csúszásjelző lámpa
villog.

A VSC-/TRC/ABS-rendszer működésekor
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Ha a gépjármű sárban, földben vagy hóban elakad, előfordulhat, hogy a
TRC-rendszer csökkenti a hibrid rendszerből a kerekekre juttatott erő

mértékét. Ha a  gomb megnyomásával kikapcsolja a rendszert,

megkönnyítheti a gépjármű hintáztatását a kiszabadításhoz.

A TRC-rendszer kikapcsolásához

röviden nyomja meg a 

gombot.

A „Traction Control Turned Off” (TRC
kikapcsolva) üzenet jelenik meg a
többfunkciós információs kijelzőn. A

 gomb ismételt megnyomásá-

val kapcsolhatja be újra a rendszert.

A TRC- és a VSC-rendszer kikapcsolása

A TRC- és a VSC-rendszer kikapcsolásához tartsa nyomva a  gombot

legalább 3 másodpercig a gépjármű álló helyzetében.

A VSC OFF (VSC kikapcsolva) visszajelző lámpa kigyullad, és a „Traction
Control Turned Off” (TRC kikapcsolva) üzenet jelenik meg a többfunkciós in-
formációs kijelzőn.*

A  gomb ismételt megnyomásával kapcsolhatja be újra a rendszereket.

*: Az ütközés előtti biztonsági rendszerrel felszerelt gépjárműveknél az ütkö-
zés előtti figyelmeztető fékezés, az ütközés előtti fékasszisztens és az üt-
közés előtti fékezés is letiltásra kerül. A PCS figyelmeztető lámpa kigyullad,
és üzenet jelenik meg a többfunkciós információs kijelzőn. (589. o.)

Ha a TRC kikapcsolására utaló üzenet jelenik meg a kijelzőn, jóllehet

nem nyomta meg a  gombot

A TRC nem működtethető. Lépjen kapcsolatba bármely hivatalos Toyota
márkakereskedéssel, szervizzel vagy más, megfelelő képesítéssel és felsze-
reléssel rendelkező szakemberrel.

A TRC-rendszer kikapcsolása
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Az ABS, fékasszisztens, VSC, TRC és a hegymeneti elindulássegítő
rendszer által okozott zaj és rezgés
A fenti rendszerek működésekor a következő jelenségek észlelhetők. Ezek
egyike sem utal meghibásodásra. 

Megremeghet a gépjármű és a kormány.

A motorhang megállást követően is hallható.

Az ABS aktiválását követően pulzálhat a fékpedál.

Az ABS aktiválását követően a fékpedál kissé lenyomódik.

ECB működési hang
Az ECB működési hangja a következő esetekben hallható, mégsem utal
meghibásodásra.

A fékpedál működtetésekor működési hang hallható a motortérből.

A vezetőajtó kinyitásakor a fékrendszer motorzaja hallható a gépjármű eleje
felől.

A hibridrendszer leállítása után 1–2 perccel működési hangok hallhatók a
motortérből.

EPS működési hang
A kormánykerék mozgatása közben motorhang (zúgás) hallható. Ez nem je-
lent meghibásodást.

Az EPS-rendszer csökkent hatékonysága
Az EPS-rendszer hatékonysága csökken a rendszer túlmelegedésének meg-
előzése érdekében, ha hosszú időn keresztül gyakran kormányoz. Következ-
ményként nehezebbé válhat a kormányzás. Ebben az esetben ne alkalmaz-
zon túl nagy kormányzási erőt, vagy álljon meg a gépjárművel, és állítsa le a
hibrid rendszert. Az EPS-rendszer eredeti állapota kb. 10 perc múlva helyre-
áll.

Elektromos szervokormányrendszer figyelmeztető lámpa (figyelmeztető
hangjelzés)
588. o.

A TRC és a VSC rendszer automatikus újraaktiválása
Kikapcsolás után a TRC- és a VSC-rendszer a következő helyzetekben auto-
matikusan újraaktiválódik:

A motorindító gomb kikapcsolásakor

Ha csak a TRC-t kapcsolta ki, akkor az a gépjármű sebességének növeke-
désével újra bekapcsol.

Ha kikapcsolta a TRC- és a VSC-rendszert, akkor azok a gépjármű sebes-
ségének növekedésével sem kapcsolódnak automatikusan be újra.



4554-5. A vezetéssegítő rendszerek használata

4

V
ezetés

A hegymeneti elindulássegítő rendszer működési feltételei
Ha a következő négy feltétel teljesül, a hegymeneti elindulássegítő rendszer
működni fog:

A sebességváltó nem P vagy N helyzetben van (emelkedőn előre- vagy hát-
rainduláskor)

A gépjármű áll

A gázpedál nincs lenyomva.

A rögzítőfék nincs működtetve.

A hegymeneti elindulássegítő rendszer automatikus kikapcsolása
A hegymeneti elindulássegítő rendszer a következő helyzetek bármelyikében
kikapcsol:

Kapcsoljon P vagy N helyzetbe.

Lenyomja a gázpedált

A rögzítőféket működteti

Körülbelül 2 másodperccel azután, hogy a fékpedált felengedte

A vészfékezés jelzésének működési feltételei
Ha a következő három feltétel teljesül, a vészfékezés jelzése működni fog:

A vészvillogók kikapcsolt állapotban vannak

A gépjármű pillanatnyi sebessége nagyobb, mint 55 km/h (35 mph)

A fékpedál lenyomásának módjából és az eredményként bekövetkező las-
sulásból a rendszer hirtelen fékezésre következtet

A vészfékezési jelzés rendszer általi automatikus kikapcsolása
A vészfékezési jelzés a következő helyzetek bármelyikében kikapcsol:

A vészvillogók bekapcsolásakor

A fékpedál felengedésekor

A rendszer a gépjármű lassulásából arra következtet, hogy nem történik
vészfékezés
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VIGYÁZAT!

Az ABS nem működik hatékonyan, ha
A csúszás mértéke a gumiabroncsok tapadási határát meghaladja (példá-

ul erősen kopott gumiabroncsok hóval borított úttesten).

A gépjármű nedves vagy csúszós úton nagy sebességgel való haladáskor
vízen csúszik.

Az ABS működése alatt a fékút a szokásosnál nagyobb lehet
Az ABS használatának nem a féktávolság csökkentése a célja. Mindig tart-
son biztonságos követési távolságot, különösen a következő helyzetekben:

Laza talajon, kaviccsal vagy hóval borított úton haladva

Hólánc használatakor

Buckákon való áthaladáskor

Kátyús vagy egyenetlen felületen haladva

Előfordulhat, hogy a TRC/VSC nem működik hatékonyan
Csúszós útfelületen való haladáskor előfordulhat, hogy a gépjármű irányítá-
sa és a teljesítmény kihasználása nem lehetséges még a TRC/VSC-rend-
szerek használatával sem. 
Vezessen körültekintően, amikor a gépjármű stabilitása és irányíthatósága
veszélybe kerülhet.

A hegymeneti elindulássegítő nem működik hatékonyan az alábbi ese-
tekben
Ne hagyatkozzon túlságosan a hegymeneti elindulássegítőre. Meredek

emelkedőn vagy jeges úton előfordulhat, hogy a hegymeneti elindulásse-
gítő nem működik hatékonyan.

A rögzítőfékkel szemben a hegymeneti elindulássegítőt nem arra tervez-
ték, hogy huzamosabb ideig álló helyzetben tartsa a gépjárművet. Ne
használja a hegymeneti elindulássegítőt a gépjármű emelkedőn való meg-
tartására, mert az balesethez vezethet.

A TRC, VSC és/vagy ABS aktiválásakor
A csúszásjelző lámpa villog. Mindig vezessen óvatosan. A felelőtlen vezetés
balesetet okozhat. Különös gonddal járjon el, ha a visszajelző lámpa villog.
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Ha a TRC-/VSC-rendszer ki van kapcsolva
Legyen különösen óvatos, és az útviszonyoknak megfelelő sebességgel
vezessen. Mivel ezek a rendszerek a gépjármű stabilitását és a vonóerőt
szolgálják, csak akkor kapcsolja ki a TRC- és a VSC-rendszert, ha az feltét-
lenül szükséges.

Gumiabroncsok cseréje
Ellenőrizze, hogy az összes gumiabroncs mérete az előírtnak megfelelő-e,
valamint márkája, futófelület-mintázata és terhelhetősége megegyezik-e.
Ellenőrizze azt is, hogy a gumiabroncsok felfúvási nyomása a javasoltnak
megfelelő-e.

Az ABS-, a VSC-, a TRC és más vezetéssegítő-rendszerek nem működnek
megfelelően, ha különböző gumiabroncsokat használ.
Gumiabroncsok vagy keréktárcsák cseréjével kapcsolatos további tájékoz-
tatásért forduljon hivatalos Toyota márkakereskedéshez, szervizhez vagy
más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberhez.

A gumiabroncsok és a felfüggesztés kezelése
Hibás gumiabroncsok használata vagy a felfüggesztés megváltoztatása be-
folyásolja a vezetéssegítő rendszerek működését, és a rendszerek hibás
működéséhez vezethet.
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Vezetési tanácsok hibrid gépjárművekhez

 Eco (üzemanyag-takarékos) vezetési üzemmód használata

Eco (üzemanyag-takarékos) vezetési üzemmódban a gázpedál le-
nyomásának megfelelő nyomaték finomabban hozható létre, mint
normál körülmények között. Továbbá a légkondicionáló berendezés
működése (fűtés/hűtés) minimálisra csökken, ezáltal gazdaságo-
sabb üzemanyag-fogyasztásról gondoskodva. (370. o.)

 A hibrid rendszer visszajelző használata

Úgy vezethet környezetbarát módon, ha a hibrid rendszer visszajel-
zőt az Eco (üzemanyag-takarékos) tartományban tartja. (132. o.)

 Sebességváltás

Ha forgalmi lámpánál áll meg, vagy nagy forgalomban vezet stb.,
állítsa a sebességváltót D helyzetbe. Az N fokozat használata nem
hat pozitívan az üzemanyag-fogyasztásra. „N” helyzetben a ben-
zinmotor működik, de elektromos áramot nem lehet előállítani. A
légkondicionáló rendszer stb. használatakor a hibrid akkumulátor
(hajtóakkumulátor) energiája fogy.

 Gázpedál/fékpedál működtetés

 Vezessen egyenletesen. Kerülje a hirtelen gyorsulást és lassí-
tást. A fokozatos gyorsulással és lassulással hatékonyabbá válik
a villanymotor (hajtómotor) használata, és nem kell a benzinmo-
tort használni.

 Kerülje a gyakran ismétlődő gyorsítást. Az ismételt gyorsítás a
hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor) energiáját fogyasztja, így
az üzemanyag-fogyasztás mértéke is növekszik. Az akkumulá-
torteljesítmény újratöltéssel helyreállítható, ha a gázpedált kissé
feljebb engedve vezeti tovább a gépjárművet.

Az energiatakarékos és környezetbarát vezetés érdekében
vegye figyelembe a következő tényeket:
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 Fékezéskor

Törekedjen a fékek finom és megfelelő időben történő alkalmazá-
sára. A gépjármű lelassításakor nagyobb mennyiségű elektromos
energia nyerhető vissza.

 Forgalmi torlódások

A gyakori gyorsítás és fékezés, valamint a közlekedési jelzőlám-
páknál előforduló hosszú várakozások rendkívül kedvezőtlen
üzemanyag-fogyasztáshoz vezetnek. Indulás előtt hallgassa meg a
közlekedési híreket, és lehetőség szerint kerülje a forgalmi torlódá-
sokat. Ha közlekedési torlódásban halad, finoman engedje fel a
fékpedált, hagyja a gépjárművet lassan előregurulni, és kerülje a
gázpedál túl gyakori használatát. Ily módon jobban elejét veheti a
túlzott benzinfogyasztásnak.

 Vezetés autópályán

Szabályozza és tartsa a gépjármű sebességet állandó szinten. Ha
például autópályadíj-beszedő kapunál vagy hasonló helyen meg
kell állnia, hagyjon elegendő időt a gázpedál felengedésére és a fi-
nom fékezésre. A gépjármű lelassításakor nagyobb mennyiségű
elektromos energia nyerhető vissza.

 Légkondicionáló

Csak szükség esetén használja a légkondicionáló berendezést. Ily
módon jobban elejét veheti a túlzott benzinfogyasztásnak.
Nyáron: Ha a környezet hőmérséklete magas, a belső keringetési
módot válassza. Így eredményesebben csökkentheti a légkondicio-
náló berendezés terhelését és az üzemanyag-fogyasztást.
Télen: Mivel a benzinmotor addig nem áll le automatikusan, amíg a
benzinmotor és az utastér fel nem melegedett, üzemanyagot fo-
gyaszt. Az üzemanyag-fogyasztás a fűtés túlzott használatának ke-
rülésével is csökkenthető.
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 A gumiabroncsnyomás ellenőrzése

Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsnyomást. A nem megfele-
lő gumiabroncsnyomás kedvezőtlen üzemanyag-fogyasztáshoz ve-
zethet.
Mivel a téli gumiabroncsok súrlódása nagyobb, száraz utakon való
használatuk szintén növeli az üzemanyag-fogyasztást. Használjon
az évszaknak megfelelő gumiabroncsot.

 Csomagok

A nehéz csomagok szállítása növeli az üzemanyag-fogyasztást. Ne
szállítson gépjárművében felesleges terheket. A nagyméretű tető-
csomagtartók felszerelése is kedvezőtlenül befolyásolja a fogyasz-
tást.

 A motor indulás előtti felmelegítése

Mivel a benzinmotor hideg állapotban automatikusan indul be, majd
áll le, a motor felmelegítése szükségtelen. Sőt, ha gyakran hasz-
nálja a gépjárművet rövid utakra, akkor a benzinmotor újra és újra
felmelegszik, ami fokozott üzemanyag-fogyasztáshoz vezethet.
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Téli vezetési tanácsok

 A külső hőmérsékletnek megfelelő folyadékokat használjon. 
• Motorolaj
• Motor/teljesítményszabályozó-egység hűtőfolyadéka
• Ablakmosó folyadék

 Szerelővel ellenőriztesse a 12 V-os akkumulátor állapotát.

 Szereljen fel négy téli gumiabroncsot, vagy vásároljon az első gu-
miabroncsokra hóláncot. 

Ellenőrizze, hogy mindegyik gumiabroncs azonos méretű és márkájú-e, és
a hólánc a gumiabroncsméretnek megfelelő-e.

Hajtsa végre a következő műveleteket a vezetési feltételeknek megfe-
lelően:
 Ne próbálja erővel kinyitni az ablakot vagy elmozdítani az ablaktör-

lőt, ha be van fagyva. A jég megolvasztásához öntsön meleg vizet
az érintett területre. A vizet azonnal törölje le, nehogy megfagyjon. 

 A légkondicionáló berendezés ventilátorának megfelelő működése
érdekében távolítsa el a szélvédő előtti szellőzőkről a felgyülemlett
havat. 

 Ellenőrizze, van-e felgyülemlett jég vagy hó a külső világítóteste-
ken, a gépjármű tetején, az alvázon, a gumiabroncsok körül vagy a
fékeken, és távolítsa el. 

 Ütögesse le a havat vagy sarat cipői talpáról, mielőtt beszáll a gép-
járműbe. 

Télen, elindulás előtt hajtsa végre a szükséges előkészületeket
és ellenőrzéseket. Gépjárművét mindig az adott időjárási viszo-
nyoknak megfelelően vezesse. 

Felkészülés a télre

Elindulás előtt
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Lassan gyorsítsa a gépjárművet, tartson biztonságos távolságot az
Ön előtt haladó gépjárműtől, és az útviszonyoknak megfelelő, csök-
kentett sebességgel haladjon. 

Állítsa le a gépjárművet, kapcsolja a sebességváltót P helyzetbe, és
ékelje ki a kerekeket, de a rögzítőféket ne használja. A rögzítőfék be-
fagyhat. Ilyen esetben nem tudja kiengedni.

Hólánc felszerelésekor megfelelő méretű hóláncot használjon. Min-
den gumiabroncsmérethez más méretű hólánc kell.

Oldallánc

3,0 mm (0,12 in.)

30,0 mm (1,18 in.)

10,0 mm (0,39 in.)

Keresztlánc

4,0 mm (0,16 in.)

25,0 mm (0,98 in.)

14,0 mm (0,55 in.)

A hólánc használatára vonatkozó előírások a helytől és az út típusától
függően eltérnek. A hólánc felszerelése előtt mindig ellenőrizze a he-
lyi előírásokat. 

Vezetés közben

Parkoláskor

A hólánc kiválasztása

1

2

3

4

5

6

Hólánc használatára vonatkozó előírások
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A hólánc felszerelése
Hólánc felszerelésekor és eltávolításakor tartsa be az alábbi biztonsági fi-
gyelmeztetéseket:

A hóláncot biztonságos helyen szerelje fel és le. 

Csak az első kerekekre tegyen hóláncot. Ne szereljen hóláncot a hátsó ke-
rekekre.

Olyan szorosan szerelje fel az első kerekekre a hóláncot, amennyire csak
lehetséges. Az első 0,5–1,0 km (1/4–1/2 mérföld) megtétele után újra húzza
szorosra a láncokat.

A hóláncot a hozzá mellékelt használati útmutatóban szereplő utasítások
alapján szerelje fel. 

VIGYÁZAT!

Vezetés téli gumiabroncsokkal
A balesetek veszélyének csökkentése érdekében ügyeljen a következő fi-
gyelmeztetések betartására. 
Ha nem tartja be a szabályokat, elvesztheti a gépjármű feletti uralmat, és
súlyos vagy akár halálos sérülést okozhat.

Csak megfelelő méretű gumiabroncsokat használjon.

Tartsa be a gumiabroncsnyomás javasolt értékeit.

Ne lépje túl az előírt sebességhatárt vagy az adott téli gumiabroncsra
vonatkozó sebességhatárt.

Minden keréktárcsán téli gumiabroncsot használjon, ne csak némelyiken.

Vezetés hólánccal
A balesetek veszélyének csökkentése érdekében ügyeljen a következő fi-
gyelmeztetések betartására. 
Ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem tudja biztonságosan vezetni a
gépjárművet, ami súlyos vagy akár halálos sérülést eredményezhet.

Ne lépje túl az adott hóláncra vonatkozóan előírt sebességhatár vagy a
50 km/h (30 mph) sebességhatár közül az alacsonyabbat.

Kerülje a buckás és kátyús útfelületeket.

Kerülje a hirtelen gyorsítást, a kapkodó kormányzást, a hirtelen fékezést
és sebességfokozat-váltást, amely hirtelen motorfékezést vált ki.

Kanyar előtt lassítson annyira, hogy biztonságosan irányíthassa a gépjár-
művet.

Parkoláskor
Ha a rögzítőfék használata nélkül parkol, ne feledje kiékelni a kerekeket. Ha
nem ékeli ki a kerekeket, a gépjármű váratlan helyváltoztatást végezhet,
ami balesethez vezethet.
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FIGYELEM

Téli gumiabroncsok javítása vagy cseréje (gumiabroncsnyomásra
figyelmeztető rendszerrel felszerelt gépjármű)
A téli gumiabroncsok javítása vagy csereabroncs beszerzése céljából for-
duljon hivatalos Toyota márkakereskedéshez, szervizhez vagy más, hivata-
losan minősített és megfelelően felszerelt szakemberhez.

A téli gumiabroncsok eltávolítása és felszerelése hatással van az abroncs-
nyomást jelző rendszer szelepeinek és jeladójának működésére.

A hóláncok felszerelése (gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rend-
szerrel felszerelt gépjármű)
A hólánc felszerelésekor előfordulhat, hogy a gumiabroncsnyomásra figyel-
meztető rendszer szelepei és jeladói nem működnek megfelelően.
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Automata légkondicionáló berendezés

 A hőmérséklet beállítása

Működtesse a  gombot fölfelé a hőmérséklet növeléséhez

és a  gombot lefelé a hőmérséklet csökkentéséhez.

 Ventilátor-fordulatszám beállítás

Működtesse a  gombot fölfelé a ventilátor-fordulatszám nö-

veléséhez és a  gombot a lefelé ventilátor-fordulatszám

csökkentéséhez.

A ventilátor sebességi fokozata megjelenik a kijelzőn. (7 fokozat)

Nyomja meg az  gombot a ventilátor kikapcsolásához.

A levegőáramlás iránya és a ventilátor fordulatszáma automati-
kusan változik a beállított hőmérsékletnek megfelelően.

Az alábbi ábrák balkormányos gépjárműre vonatkoznak.

A gombok helyzete és formája jobbkormányos gépjárműveknél
eltér ettől.

Légkondicionáló berendezés kezelőszervei
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 A levegőáramlás módjának változtatása

A levegőáramlás irányának
megváltoztatásához működtes-

se a  gombot felfelé

vagy lefelé.

A gomb minden egyes működteté-
sével vált a levegőfúvókák között.

A levegő a felsőtestre áramlik.

A levegő a felsőtestre és a
lábtérbe áramlik.

A levegő a lábtérbe áramlik.

A levegő a lábtérbe áramlik,
és a szélvédő-páramentesí-
tő is működik.

1

2

3

4
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 S-FLOW üzemmód

S-FLOW módban, a levegő elsődlegesen az első ülésekre áramlik,
csökkentve a hátsó üléseket érő légáramlást és légkondicionáló
hatást.

Ha nem érzékelhető utas az első utasülésen, a levegő elsősorban
a vezetőülésre irányul.

Ebben az esetben az első utasülés hőmérséklet-visszajelzője kikapcsol.

Azonban az első utasülés oldalsó kivezető nyílásán keresztül mindig
fog levegő áramolni.

S-FLOW módban, a rendszer a beállított hőmérsékletnek és a kül-
ső hőmérsékletnek megfelelően automatikus működést végez.
(473. o.)

Az S-FLOW üzemmód bekapcsolásakor a  visszajelző világítani

kezd.

 Egyéb funkciók
 Váltás külső levegő vagy belsőlevegő-keringetés üzemmódra 

(470. o.)
 Parkolás közben működő friss levegő-beáramlási rendszer

(470. o.)
 A szélvédő páramentesítése (471. o.)
 Hátsó ablak és külső visszapillantó tükrök páramentesítése 

(471. o.)
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Nyomja meg a  gombot.

Állítsa be a hőmérsékletet.

A kikapcsoláshoz nyomja meg a  gombot.

Automatikus módban a levegőáramoltatási módok és a ventilátor-
sebesség nem jelennek meg a légkondicionálás vezérlőpaneljének
kijelzőjén.

 Automatikus üzemmód visszajelző

Ha a ventilátor-sebesség beállítás vagy a levegő beáramoltatási
mód működik, az automatikus üzemmód jelzőfénye elalszik. Azon-
ban, azok az automata funkciók, amiket nem változtatott meg, to-
vábbra is működnek.

 Hőmérséklet beállítása külön a vezető- és külön az utasoldalon
(„DUAL” mód)

A „DUAL” mód bekapcsolásához végezze az alábbi műveletek va-
lamelyikét:

 Nyomja meg a  gombot.

 Állítsa be az utasoldali hőmérsékletet az utasoldali hőmérséklet-
szabályozás gombbal.

A visszajelző lámpa jelzi, ha a DUAL mód került kiválasztásra.

Az automatikus üzemmód használata

1

2

3
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A légkondicionáló rendszer beállí-
tásainak módosításakor a beállí-
tások megerősítő képernyője elő-
ugró képernyőként jelenik meg a
többfunkciós információs kijelzőn.

Nyomja meg a  gombot az

előző képernyőre való visszaté-
réshez.

 Váltás a külső levegő és a belsőlevegő-keringetés üzemmód
között

Nyomja meg a  gombot.

A  gomb minden egyes megnyomásával válthat a külső levegő

(visszajelző kikapcsolva) és a belsőlevegő-keringetés üzemmód (vissza-
jelző bekapcsolva) között.

 Parkolás közben működő friss levegő-beáramlási rendszer

Parkoláskor a rendszer automatikusan friss levegő beáramoltatási
üzemmódba kapcsol, hogy elősegítse a frissebb levegő keringeté-
sét a gépjárműben és csökkentse a kellemetlen szagok kialakulá-
sát, melyek a gépjármű elindításakor jelentkeznek.

A személyre szabás funkcióban ez a funkció kikapcsolható. 
(Személyre szabható funkciók: 672. o.)

A többfunkciós információs kijelző légkondicionáló rendszer
beállítás képernyője

Egyéb funkciók
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 A preferált klíma használata

Nyomja meg a  gombot.

A  gomb minden egyes megnyomásával a ventilátor-fordu-

latszám a következőképpen változik.

„NORMAL” (normál)  „ECO” (gazdaságos)  „FAST” (gyors)

Ha az „ECO” jelzés megjelenik a légkondicionáló rendszer képer-
nyőjén, a légkondicionáló rendszer szabályozásakor az alacsony
üzemanyag-fogyasztás élvez prioritást, így például csökkenhet a
ventilátor-fordulatszám stb.

Ha a képernyőn a „FAST” jelzés jelenik meg, a ventilátor-fordulat-
szám megemelkedik.

A  gomb újbóli megnyomásával kikapcsolja a klímaszabályzást.

 A szélvédő páramentesítése

A páramentesítők feladata az, hogy az első szélvédőt és az első ol-
dalablakokat páramentesítse.

Nyomja meg a  gombot.

Állítsa a  gombot külső levegő üzemmódra, ha a belsőlevegő-ke-

ringetés üzemmód van használatban. (Automatikusan is átkapcsolhat.)

A szélvédő és az oldalablakok gyors páramentesítéséhez kapcsolja
magasabb fokozatba a levegőáramlást és a hőmérsékletet.

Ha a szélvédőről eltűnt a pára, az előző módba a  gomb ismételt
megnyomásával térhet vissza.

 Hátsó ablak és külső visszapillantó tükör páramentesítése

A páramentesítők a hátsó ablak páramentesítésére és a külső
visszapillantó tükrökön lévő vízcseppek, dér vagy jég eltávolítására
szolgálnak.

Nyomja meg a  gombot.

A páramentesítők egy idő után automatikusan kikapcsolnak.

 Eco pontszám (A/C pontszám)

149. o.
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 A levegőfúvókák elhelyezkedése

A kiválasztott levegő-áramolta-
tási módtól függően a levegőfú-
vókák kiosztása és az áramlás
ereje változik.

 A levegőfúvókák helyzetének beállítása

Közvetlen légáramlás balra
vagy jobbra, fel vagy le

 A levegőfúvókák nyitása és zárása

Levegőáramlási irányok

 Jobb oldali fúvóka  Középső fúvóka/bal oldali 
fúvóka

A szellőzőnyílás nyitása 

A szellőzőnyílás zárása 

A szellőzőnyílás nyitása 

A szellőzőnyílás zárása 

1

2

1

2
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Az automatikus üzemmód használata
A ventilátor fordulatszámának beállítása automatikusan történik a beállított
hőmérsékletnek és a környezeti feltételeknek megfelelően.

Ezért közvetlenül az  gomb megnyomása után a ventilátor egy pilla-

natra leállhat, amíg rendelkezésre nem áll a meleg vagy a hideg levegő.

S-FLOW üzemmód kezelése
Automatikus üzemmódban, ha a hátsó ülések ajtajait kinyitják vagy becsuk-

ják, az S-FLOW mód nem lép működésbe és a  visszajelző lámpa kial-

szik. Ha megnyomja a  gombot, a rendszer visszatér S-FLOW üzem-

módba.

Az automatikus légkondicionáló rendszer beállításainak módosítása
A légkondicionáló rendszer beállításai a többfunkciós információs kijelző

 (148. o.) képernyőjén módosíthatók.

Az ablakok bepárásodása
Az ablakok könnyen bepárásodnak, ha a gépjárműben magas a páratarta-

lom. Az  gomb megnyomásával a levegőfúvókákból kiáramló levegő

hatékonyan páramentesíti a levegőt és a szélvédőt.

Ha kikapcsolja az  gombot, az ablakok könnyen bepárásodnak.

A belsőlevegő-keringetés üzemmód használata esetén az ablakok bepárá-
sodhatnak.

Ha megnyomja a  gombot, az S-

FLOW mód állapota megjelenik a több-

funkciós információs kijelzőn és a 

visszajelző lámpa világítani kezd.
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Szélvédő-párásodás észlelése funkció
Automatikus üzemmódban a nedvességérzékelő (476. o.) érzékeli a szél-
védő párásodását, és úgy szabályozza a légkondicionáló rendszert, hogy
megakadályozza azt.

Külső levegő/belsőlevegő-keringetés üzemmód

Ha poros úton, alagútban vagy nagy forgalomban halad, állítsa a  gom-

bot belsőlevegő-keringetés üzemmódba. Így megakadályozhatja, hogy a külső
levegő bejusson a gépjármű utasterébe. Ha hűtés alatt a belsőlevegő-keringe-
tés üzemmódot állítja be, hatékonyan lehűtheti a gépjármű utasterét.

A hőmérséklet-beállítás és a belső hőmérséklet függvényében a berendezés
automatikusan külső levegő/belsőlevegő-keringetés üzemmódba válthat.

A légkondicionáló berendezés működése Eco (üzemanyag-takarékos)
vezetési üzemmódban
Eco (üzemanyag-takarékos) vezetési üzemmódban a légkondicionáló be-

rendezés vezérlése, a gazdaságos üzemanyag-fogyasztást előtérbe he-
lyezve, a következőképpen történik:

• A motorfordulatszám és a kompresszorműködés fűtő-/hűtőteljesítményt
korlátozó szabályozása

• A ventilátor-fordulatszám korlátozása automatikus üzemmódban
A légkondicionáló berendezés teljesítményének növelése érdekében hajtsa

végre a következő műveleteket:

• Állítsa be a ventilátor-fordulatszámot
• A hőmérséklet beállítása
• Kapcsolja ki az Eco (üzemanyag-takarékos) vezetés üzemmódot

Még ha Eco vezetés üzemmódban halad is, a gazdaságos légkondicionálás

üzemmód a  gomb megnyomásával kikapcsolható.

Ha a külsőlevegő-hőmérséklet 0 C (32 F) közelébe süllyed

Megtörténhet, hogy a páramentesítés akkor sem működik, ha az 

gombot megnyomja.

Szellőztetés és légkondicionálási szagok
Friss levegő beáramoltatásához kapcsolja a légkondicionálót kültéri levegő

üzemmódba.

Használat során a gépjárművön belülről és kívülről különféle szagok juthat-
nak be és halmozódhatnak fel a légkondicionáló berendezésben. Ennek kö-
vetkeztében a levegőfúvókák szagot áraszthatnak.

A légkondicionáló rendszer elindításakor jelentkező kellemetlen szagok vissza-
szorításának érdekében parkoláskor automatikusan friss levegő áramlik be a
gépjárműbe.
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A szagok keletkezésének csökkentése érdekében: 

Közvetlenül a légkondicionáló berendezés automatikus üzemmódban való
bekapcsolása után a ventilátor beindulásának időzítése kissé késhet.

A légkondicionáló berendezés szűrője
555. o.

Személyre szabás
A beállítások (pl. az A/C auto kapcsoló használatához kapcsolt működés)
módosíthatók. (Személyre szabható funkciók: 672. o.)

VIGYÁZAT!

Szélvédő bepárásodásának megelőzése érdekében

Különösen párás időben ne használja a  funkciót hideg levegővel.

A külső levegő és a szélvédő hőmérséklet-különbsége következtében be-
párásodhat a szélvédő külső felülete, ami gátolja a kilátást.

Az égési sérülések megelőzése érdekében
Ne fogja meg a visszapillantó tükröt ha a külső visszapillantó tükrök pára-
mentesítője be van kapcsolva.

Ne helyezzen semmit a műszerfalra
ami eltakarhatja a levegőfúvókákat. El-
lenkező esetben a levegőáram akadály-
ba ütközik meggátolva így a szélvédő
páramentesítőt a működésben.
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FIGYELEM

Nedvességérzékelő

Ne szórjon üvegtisztítót az érzékelőre, és ne tegye ki erős ütéseknek.

Ne ragasszon semmit az érzékelőre.

A 12 V-os akkumulátor lemerülésének megelőzése érdekében
Kikapcsolt hibrid rendszer esetén ne hagyja a légkondicionáló berendezést
a szükségesnél tovább bekapcsolva.

Levegőfúvókák
A levegőfúvókák felforrósodhatnak, ha fűtésre használták őket. Ezért le-
gyen elővigyázatos, és ennek fényében állítsa be a levegőfúvókákat.

A szélvédő párásodását érzékelendő,
olyan érzékelőt szereltek be, ami figyeli a
szélvédő hőmérsékletét, a környezet pá-
ratartalmát stb. (474. o.)

Az érzékelő károsodásának megelőzése ér-
dekében tartsa szem előtt a következőket:

Ne szerelje szét az érzékelőt.
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Ülésfűtés

: Felszereltségtől függően

Az ülésfűtés az első üléseket fűti. 

VIGYÁZAT!

Bekapcsolt ülésfűtés esetén a sérülések elkerülése érdekében vigyázni
kell, ha az alábbi felsorolásban szereplő személyek megérinthetik a kor-
mánykereket:

• Csecsemők, kisgyermekek, idősek, betegek és mozgáskorlátozottak
• Érzékeny bőrű személyek
• Kimerült személyek
• Alkohol vagy altató hatású szer (altató, megfázás elleni készítmények

stb.) befolyása alatt álló személyek
Vegye figyelembe az alábbi figyelmeztetéseket a kisebb égések és a túlfű-

tés elkerülése érdekében, 

• Ne takarja le az ülést takaróval vagy párnával az ülésfűtés használata
közben.

• Ne használja az ülésfűtést a szükségesnél többet. 

FIGYELEM

Ne helyezzen egyenetlen felületű, nehéz tárgyakat az ülésre, és ne szúr-
jon bele éles tárgyat (tűket, szögeket stb.).

A 12 V-os akkumulátor lemerülésének elkerülése érdekében ne használja
a funkciókat a hibrid rendszer kikapcsolt állapotában.
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Magas hőmérsékleten fűtse az
ülést (HI)

Alacsony hőmérsékleten fűtse
az ülést (LO)

A visszajelző lámpa világít ha a
gomb egyik oldalát megnyomják.

A működés leállításához finoman
nyomja meg a gomb másik oldalát.

Az ülésfűtés akkor használható, ha a motorindító gomb ON módban van.

Ha nem használja, kapcsolja ki a kapcsolót. A visszajelző lámpa kialszik.

Utasoldali működés visszajelző:

Működtetési útmutatások

1

2

Az utasoldali ülésfűtés működése ese-
tén világít; lehetővé teszi, hogy az utas-
oldali ülésfűtés működési állapotát a ve-
zetőoldalról is ellenőrizni lehessen.
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A belső világítás lámpáinak felsorolása

Első olvasólámpák/belső világítás (480. o.)

Sebességváltó kar megvilágítása

Belső világítás hátul (481. o.)

Első ajtókba épített belső világítás

Lábtérvilágítás

1

2

3

4

5
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Belső világítás elöl

 Napfénytető nélküli gépjárművek  Napfénytetővel felszerelt gép-
járművek

Világítás kikapcsolása

Kapcsolás „ajtó” helyzetbe

Világítás bekapcsolása

Az „ajtó” helyzet be-/kikapcso-
lása

Világítás be-/kikapcsolása

Első olvasólámpák

1

2

3

1

2

 Napfénytető nélküli gépjárművek  Napfénytetővel felszerelt gép-
járművek

Világítás be-/kikapcsolása Világítás be-/kikapcsolása
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A kapcsolót ajtó-helyzetbe állít-
ja (ajtóhoz kötött)

A működés az első utastéri lámpa
főkapcsolójához kötött. Ha a kap-
csoló ki van kapcsolva, a lámpa
nem világít.

Világítás bekapcsolása

Megvilágított ajtónyitás rendszer A világítás automatikusan be-/kikapcsol a
motorindító gomb módjának és az elektronikus kulcs jelenlétének megfele-
lően, az ajtózárak zárásától/nyitásától és az ajtók nyitásától/csukásától füg-
gően.

Ha a belső világítás a motorindító gomb kikapcsolását követően bekapcsol-
va marad, 20 perc múlva automatikusan kikapcsol.

A beállítások (pl. a világítás kikapcsolódásáig eltelt idő) megváltoztathatók.
(Személyre szabható funkciók: 672. o.)

Belső világítás hátul

1

2

FIGYELEM

A 12 V-os akkumulátor lemerülésének elkerülése érdekében ne működtes-
se a világítást a szükségesnél hosszabb ideig, a hibrid rendszer kikapcsolt
állapotában.
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A tárolóhelyek felsorolása

Palacktartók/ajtózsebek 
(484. o.)

Pohártartók (484. o.)

Kesztyűtartó (483. o.)

Kiegészítő tárolórekeszek
(486. o.)

Középkonzol-tárolórekesz
(483. o.)

1

2

3

4

5

VIGYÁZAT!

Ne hagyjon szemüveget, öngyújtókat vagy szórótartályokat a tárolókban,
mivel ez az utastér hőmérsékletének megemelkedésekor az alábbi követ-
kezményekkel járhat:

• A szemüveg hő hatására deformálódhat vagy megrepedhet, ha a táro-
lóban más tárggyal érintkezik.

• Az öngyújtók és a szórótartályok felrobbanhatnak. A tárolóban más tár-
gyakkal érintkezve, az öngyújtó meggyulladhat, illetve a szórótartály
gázt engedhet ki, ezáltal tűzveszélyt idézve elő.

Menet közben vagy ha a tárolórekeszeket éppen nem használja tartsa a
fedeleket zárva.
Hirtelen fékezés vagy irányváltás esetén egy nyitott fedél vagy az alatta
tárolt tárgyak megüthetik az utasokat.
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Húzza fel a kart.

A kesztyűtartó világítása akkor kapcsol be, ha a hátsó helyzetjelző lámpák
bekapcsolt állapotban vannak.

Emelje fel a fedelet.

Kesztyűtartó

Középkonzol-tárolórekesz

A tálca előre-/hátracsúsztatható, és kive-
hető.



484 5-3. A tárolóhelyek használata

 Első pohártartók

Bögre elhelyezésekor nyomja
le a rekeszt.

Üdítős dobozok, üvegek stb. el-
helyezésekor, nyomja meg még
egyszer a rekeszt, így az vissza-
áll eredeti helyzetébe.

 Hátsó pohártartók

Hajtsa le a kartámaszt.

 Palacktartók/ajtózsebek

Pohártartók és palacktartók/ajtózsebek

 Első ajtók  Hátsó ajtók
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Zárja le a palack tetejét.

Előfordulhat, hogy egyes palackok méretük vagy formájuk miatt nem férnek el.

VIGYÁZAT!

Poharakon vagy italdobozokon kívül semmi mást ne helyezzen a pohártar-
tókba. 
Baleset vagy hirtelen fékezés esetén a tartóból kirepülő tárgyak sérülést
okozhatnak. Lehetőség szerint zárja le a forró italokat, nehogy égési sérü-
lést okozzanak.

FIGYELEM

Zárja le a palackot, mielőtt beteszi. Ne helyezzen folyadékot tartalmazó nyílt
palackokat, vagy üveg és/vagy papírpoharakat a palacktartóba.

Tartalmuk kiömölhet, és a poharak eltörhetnek.
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 „A” típus

Nyomja be a fedelet.

A felső tárolórekesz igen hasznos
kis tárgyak időleges tárolására.

 „B” típus

Vezeték nélküli töltővel felszerelt
gépjárművek: 495. o.

Kiegészítő tárolórekeszek (felszereltségtől függően)

VIGYÁZAT!

Ne tartson a kiegészítő tárolórekeszben 200 g-nál (0,44 lb.) nehezebb tár-
gyakat.
Ellenkező esetben kinyílhat a kiegészítő tárolórekesz, kieshet az abban
lévő tárgy, és balesetet okozhat. (A-típus)
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A csomagtér felszereltsége

Húzza felfelé a kart.

Rögzítse a bevásárlótáska akasz-
tókkal.

Csomagtér-padlóburkolat

1

2

VIGYÁZAT!

Ha a csomagtér-padlóburkolatot eltávolította, helyezze vissza azt az eredeti
helyére, mielőtt elindulna. Hirtelen fékezés vagy baleset során a csomagtér-
padlóburkolatok vagy a kiegészítő tárolórekeszben tárolt tárgyak megüthe-
tik az utasokat.

FIGYELEM

A csomagtér-padlóburkolat sérülésének elkerülése érdekében, ne terhelje
azt túl.
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 Szükséghelyzeti defektjavító készlettel felszerelt gépjárművek

Használathoz emelje fel a kampót.

A csomagrögzítő kampók a szaba-
don mozgó tárgyak biztonságos
rögzítésére szolgálnak.

 Szükségpótkerékkel vagy teljes méretű pótkerékkel felszerelt gép-
járművek

Nyissa fel a csomagtér-padló-
burkolatot, majd a használathoz
emelje fel a kampót.

Helyezze vissza a csomagtér-
padlóburkolatot eredeti helyze-
tébe és csukja be azt.

Csomagrögzítő kampók

1

2
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Az akasztó használatba vételekor
a felállításához nyomja meg an-
nak alsó részét.

A túloldalon is található egy akasztó.

Tegye el az elsősegély doboz.

VIGYÁZAT!

A sérülések elkerülése érdekében a használaton kívüli csomagrögzítő kam-
pókat mindig tegye a helyükre.

Bevásárlótáska-akasztók

FIGYELEM

A bevásárlótáska-akasztók sérülésének megelőzése érdekében ne helyez-
zen az akasztókra nagy méretű tárgyakat, vagy 4 kg-nál (8,8 lbs.) nehezebb
tárgyakat.

Elsősegély doboz tárolója (felszereltségtől függően)
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Az elakadásjelző háromszög a középkonzol tárolórekeszbe tehető.
(Az elakadásjelző háromszög nem az alapfelszereltség része)

Az elakadásjelző háromszög méretétől és alakjától függően előfordulhat,
hogy nem képes azt eltárolni.

Elakadásjelző háromszög tárolója

 Szükséghelyzeti defektjavító
készlettel felszerelt gépjárművek

 Helytakarékos pótkerék esetén

 Teljes méretű pótkerékkel fel-
szerelt gépjárművek

VIGYÁZAT!

Az elakadásjelző háromszög stb. elrakásakor mindig győződjön meg arról
hogy megfelelően eltárolta-e a tárgyakat. Ha nem megfelelően tárolja az el-
akadásjelző háromszöget, az vészfékezés esetén kirepülhet és balesetet
okozhat.
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 A csomagtérfedél beszerelése

Helyezze a csomagtérfedél
egyik oldalát a számára kialakí-
tott tartóba. Miközben befelé
nyomja azt az oldalt, illessze be
a másik oldalát a szemközti tar-
tóba.

 A csomagtérfedél használata

Húzza ki a csomagtérfedelet és
akassza be a rögzítőkbe.

 A csomagtérfedél eltávolítása

Nyomja be a csomagtérfedél
egyik oldalát, és eközben húz-
za ki a tartójából a másikat.

Csomagtérfedél
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 Csomagtérfedél elrakása (kivéve teljes méretű pótkerékkel fel-
szerelt gépkocsik esetén)

Nyissa fel a csomagtér-pad-
lóburkolatot és rögzítse a be-
vásárlótáska rögzítőkkel.

A csomagtérfedelet tárolja a
padlóburkolat alatti rekeszben.

Helyezze vissza a csomagtér-padlóburkolatot eredeti helyzetébe
és csukja be azt.

1
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VIGYÁZAT!

Ne helyezzen semmit a csomagtérfedélre. Hirtelen fékezéskor vagy ka-
nyarodáskor a tárgy elröpülhet és megütheti valamelyik utast. Mindez sú-
lyos sérüléssel vagy halállal végződő váratlan balesetet okozhat.

Ne engedje, hogy a gyerekek felmásszanak a csomagtérfedélre. Ellenke-
ző esetben a csomagtérfedél megsérülhet, ami szerencsétlen esetben a
gyermek halálát vagy súlyos sérülését okozhatja.

Győződjön meg róla, hogy a fedél hátsó pereme vízszintesen fekszik. Ha
a fedelet felemelt hátsó peremmel helyezi fel, elzárhatja a kilátást a hátsó
ablakon keresztül, ami balesetet okozhat.

Győződjön meg róla, hogy a biztonsági övek nem csípődtek be a csomag-
térfedélbe. Ha egy biztonsági öv becsípődik a fedélbe, nem biztos, hogy
megfelelő visszatartó erőt tud kifejteni az utasra.
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Egyéb belső felszereltség

A napellenzőt lehajtva az elölről
érkező napsugarakat védheti ki.

A napellenző oldalra állításához
hajtsa azt le, akassza ki és for-
dítsa oldalra.

Csúsztassa el a fedelet a kinyi-
táshoz.

A lámpa a fedél kinyitásakor be-
kapcsol.

Ha a sminktükör-világítás a motorindító gomb kikapcsolását követően bekap-
csolva marad, 20 perc múlva automatikusan kikapcsol.

Napellenzők
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Sminktükrök

FIGYELEM

A 12 V-os akkumulátor lemerülését megelőzendően kikapcsolt hibrid rend-
szer esetén ne hagyja a sminktükör-világítást a szükségesnél tovább be-
kapcsolva.
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Kérjük, olyan elektromos adaptereket használjon, melyek 12 V DC/
10 A-nál kevesebbet fogyasztanak (120 W energiafogyasztás).

Az elektromos csatlakozóaljzat akkor használható, ha a motorindító gomb
ACCESSORY vagy ON módban van.

Elektromos csatlakozóaljzatok

 Elöl  Hátul

Nyissa fel a fedelet. Nyissa fel a fedelet.

FIGYELEM

Az elektromos csatlakozóaljzatok sérülésének elkerülése érdekében hajt-
sa le az elektromos csatlakozóaljzatok fedelét, ha azt nem használja. 
Az elektromos csatlakozóaljzatokba kerülő idegen tárgyak vagy folyadé-
kok rövidzárlatot okozhatnak.

A 12 V-os akkumulátor lemerülésének elkerülése érdekében ne használja
az elektromos csatlakozóaljzatot a szükségesnél hosszabb ideig, a hibrid
rendszer kikapcsolt állapotában.
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A Wireless Power Consortium által meghatározott Qi szabványnak
megfelelő hordozható eszköz töltése is lehetséges, például okostele-
fonoké, mobiltelefon-akkumulátoroké stb. a töltési területen.

A funkció nem alkalmazható olyan hordozható eszközöknél, amelyek
nagyobbak a töltési területnél. A hordozható készüléktől függően le-
hetséges, hogy a töltés nem fog megfelelően működni. Kérjük, olvas-
sa el a hordozható készülék használati utasítását.

 A „Qi” szimbólum

A „Qi” szimbólum a Wireless Power Consortium védjegye.

 Az egyes részek nevei

Áramellátás kapcsoló

Működés-visszajelző lámpa

Töltési tartomány

Vezeték nélküli töltő (felszereltségtől függően)

1
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 A vezeték nélküli töltő használata

Nyomja meg a vezeték nélküli
töltő áramellátás gombját.

Az áramellátás gombjának min-
den egyes megnyomásával be-
és kikapcsol.

Ha be van kapcsolva, a műkö-
dés-visszajelző lámpa (zöld) vi-
lágítani kezd.

Még a hibrid rendszer kikapcsolt
állapotában is, az áramellátás
be/kikapcsolt állapota is eltáro-
lódik.

Helyezze el töltőfelületével le-
fele a hordozható készüléket.

Töltéskor, a működés-visszajel-
ző lámpa (narancs) világítani
kezd.

Ha a töltés nem működik, próbál-
ja meg a töltendő eszközt a töltő-
rész közepére helyezni annyira,
amennyire csak lehet.

Ha a töltés befejeződött, a működés-visszajelző lámba (zöld) világítani
kezd.

 Töltőfunkció
• A töltés befejeztével és egy bizonyos töltés-felfüggesztési idő

eltelte után a töltés újraindul.
• Ha elmozdítja a hordozható eszközt, a töltés egy pillanatra

megáll, majd újraindul.
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 A működés-visszajelző lámpa világításának feltételei

*: A hordozható lejátszótól függően bizonyos esetekben a működés-vissza-
jelző lámpa továbbra is narancssárgán világít, még a töltés befejezése
után is.

 Ha a működés-visszajelző lámpa villog

Hiba esetén, a működés-visszajelző lámpa narancssárgán villog. A
következő táblázatban foglaltak alapján járjon el hiba esetén.

Működés-visszajelző lámpa Állapotok

Kikapcsolás Ha a vezeték nélküli töltő ki van kapcsolva

Zöld (kigyullad)
Készenlétben (töltő állapot)

Ha a töltés befejeződött*

Narancssárga (kigyullad)

Ha a hordozható eszközt a töltőfelületre helyezi 
(hordozható eszköz felismerése)

Töltés

Működés-visszajelző 
lámpa

Valószínű okok Intézkedés

Másodpercenként villog 
(narancssárga)

Gépjármű és töltő közötti 
kommunikációs hiba.

Lépjen kapcsolatba bár-
mely hivatalos Toyota 
márkakereskedéssel, 
szervizzel vagy más, 
megfelelő képesítéssel és 
felszereléssel rendelkező 
szakemberrel.

3-szor egymás után fel-
villan (narancssárga)

Idegen tárgy került a hor-
dozható eszköz és a töltőfe-
lület közé.

Távolítsa el az idegen tár-
gyat a hordozható eszköz 
és a töltőfelület közül.

A hordozható eszköz kike-
rült a szinkronizációs álla-
potból, mert elmozdult a 
helyéről.

Helyezze a hordozható 
készüléket a töltőfelület 
közepe tájára.

4-szer egymás után fel-
villan (narancssárga)

A vezeték nélküli töltő fel-
melegedett.

Azonnal szakítsa meg a 
töltést, később kezdje 
újra.
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A vezeték nélküli töltő akkor működtethető, ha
A motorindító gomb ACCESSORY vagy ON módban van.

Alkalmazható hordozható eszközök
A Qi szabványnak megfelelő vezeték nélküli töltők alkalmazhatók az azokkal
kompatibilis készülékekkel. 
Azonban nem miden Qi szabványnak megfelelő és kompatibilis készülék al-
kalmazhatósága garantált. 

A mobil telefonokból és okos telefonokból kiindulva, alacsony, 5 W-ot nem
meghaladó fogyasztású hordozható eszközök töltésére tervezték.

Ha a hordozható eszközök tokkal vagy kiegészítőkkel rendelkeznek
Ne töltse a készüléket akkor, ha annak csatlakoztatott tokja vagy tartozékai
nem tudják kezelni a Qi-t. A tok és a tartozék típusától függően lehetséges,
hogy nem lehet tölteni. Ha a töltés nem indul el, bár a hordozható készüléket
a töltőfelületre helyezte, távolítsa el a tokot és a tartozékokat.

Töltés közben az AM rádió zajos
Kapcsolja ki a vezeték nélküli töltőt és győződjön meg róla, hogy a zajszint
csökkent-e. Ha a zaj csökkent, nyomja folyamatosan a vezeték nélküli töltő
áramellátás gombját 2 másodpercen keresztül, így a töltő frekvenciája meg-
változik, ezáltal a zajszint csökkenthető. 
Ebben az esetben a működés-visszajelző 2-szer narancssárgán felvillan.

Fontos tudnivalók a vezeték nélküli töltőről
Ha az elektronikus kulcsot nem érzékeli a rendszer a gépjárművön belül, a

töltő nem használható. Az ajtó kinyitásakor vagy becsukásakor a töltés ide-
iglenesen felfüggesztésre kerülhet.

Töltéskor, a vezeték nélküli töltő és a hordozható készülék felmelegedhet,
ami nem utal meghibásodásra. 
Ha egy hordozható készülék töltés közben felmelegszik, a töltés a hordoz-
ható készülék védelmi funkciója miatt leállhat. Ez esetben, ha a hordozható
készülék hőmérséklete jelentősen lecsökken, a töltés újraindul.

Működési hangok
Ha az áramellátást bekapcsolta, miközben a hordozható eszközét keresi
hangjelzés lesz hallható, azonban ez nem utal hibás működésre.
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VIGYÁZAT!

Elővigyázatosság vezetés közben
Hordozható készülék töltésekor, biztonsági okokból, a vezető vezetés köz-
ben ne működtesse a hordozható eszközt.

Figyelmeztetés az elektronikus eszközökkel történő interferenciával
kapcsolatban
Ha beültetett szívritmus-szabályozóval, kardio-reszinkronizációs terápiás
pacemakerrel, beültetett defibrillátorral rendelkezik vagy bármilyen más or-
vosi eszközzel rendelkezik, keresse fel orvosát a vezeték nélküli töltő hasz-
nálatát illetően. A vezeték nélküli töltő használata befolyásolhatja az orvosi
eszközök működését.

A  tűzkárok megakadályozása érdekében
Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. 
Ellenkező esetben a berendezés meghibásodhat és károsodhat, mely a túl-
melegedésnek köszönhetően tűzeseteket és égési sérüléseket okozhat.

Ne helyezzen semmilyen fémtárgyat a töltőfelület és a hordozható eszköz
közé töltés közben.

Ne ragasszon matricákat, fémtárgyakat stb., a töltőfelületre vagy a hor-
dozható eszközre.

Ne takarja le ruhával stb. töltés közben.

A megfelelő hordozható eszközön kívül ne töltsön más hordozható eszkö-
zöket.

Ne próbálja meg szétszerelni vagy átszerelni.

Ne üsse meg, és ne fejtsen ki rá nagy erőt.
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VIGYÁZAT!

Körülmények, melyek esetén a funkció nem feltétlenül működik megfe-
lelően
A következő esetekben lehetséges, hogy nem működik megfelelően.

A hordozható eszköz teljesen feltöltődött.

 Idegen anyag került a töltőfelület és a hordozható készülék közé.

A hordozható készülék a töltéstől felmelegszik.

A hordozható készülék töltési oldala fölfelé néz.

A hordozható készüléket a töltőfelületen kívül helyezte el.

TV-torony, villamos energiát termelő erőmű, benzinkút, rádióállomás,
nagyméretű kijelző, repülőtér vagy egyéb, erős rádióhullámokat vagy
elektromágneses zajt kibocsátó létesítmény van a közelben

Ha az elektronikus kulcs hozzáér az alábbi fémtárgyakhoz:

• Alumíniumfóliával borított kártyák
• Cigarettás dobozok, melyek belsejében alumíniumfólia van
• Fémes pénztárcák vagy táskák
• Érmék
• Fémből készült kézmelegítők
• CD-k és DVD-k

Ha másik (rádióhullámokat kibocsátó) távirányítós kulcsot használnak a
közelben

Továbbá, a fentebb említettek kivételével, ha a töltő nem működik megfele-
lően vagy a működés visszajelző lámpa folyamatosan villog, az a vezeték
nélküli töltő hibás működésére utal. Lépjen kapcsolatba bármely hivatalos
Toyota márkakereskedéssel, szervizzel vagy más, megfelelő képesítéssel
és felszereléssel rendelkező szakemberrel.

Meghibásodások és adatsérülések megelőzésének érdekében
Töltéskor ne helyezzen mágneskártyákat, mint például hitelkártyákat vagy

mágneses adathordozókat stb. a töltő közelébe, különben a mágneses tér
hatására az adatok eltűnhetnek az adathordozóról. Szintén ne tegyen
finom, precíz műszereket, például karórákat stb. közel a töltőhöz, mert
azok tönkremehetnek.

Ne hagyja a hordozható eszközöket a gépjárműben. Napsütés hatására a
gépjármű belső hőmérséklete nagyon megemelkedhet, ami az eszköz
károsodását okozhatja.

A 12 V-os akkumulátor lemerülésének megelőzése érdekében
A hibrid rendszer kikapcsolt állapotában ne használja hosszú időn keresztül
a vezeték nélküli töltőt.
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A használathoz hajtsa le a kartá-
maszt.

A kabátakasztók a hátsó kapasz-
kodóknál találhatók.

Kartámasz

FIGYELEM

A kartámasz sérülésének elkerülése érdekében, ne terhelje azt túl.

Kabátakasztók

VIGYÁZAT!

Ne akasszon vállfát vagy egyéb kemény, éles tárgyat az akasztóra. Ha az
SRS-függönylégzsákok felfúvódnak, ezek a tárgyak kivágódhatnak, ami sú-
lyos vagy halálos sérülést okozhat.
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Az ajtó fölé beépített kapaszkodó
az ülésen helyet foglaló személy
testének megtartására használ-
ható.

Egyes audiofunkciók a kormány-
ba épített vezérlőgombokkal is ve-
zérelhetők.

A működtetés módja az audio-
rendszer vagy a navigációs rend-
szer típusától függően eltérhet. A
részletekkel kapcsolatban lásd az
audiorendszerhez vagy a navigá-
ciós rendszerhez mellékelt útmu-
tatót.

Kapaszkodók

VIGYÁZAT!

Ne használja ezt a típusú kapaszkodót be- vagy kiszálláskor, vagy amikor
felemelkedik az ülésről.

FIGYELEM

A kapaszkodók károsodásának megelőzése érdekében ne akasszon és ne
tegyen nehéz tárgyakat a kapaszkodóra.

A kormányba épített vezérlőgombok használata

VIGYÁZAT!

Legyen óvatos a kormányba épített vezérlőgombok működtetése során.
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A gépjármű külsejének tisztítása és 
megóvása

 A szennyeződés és a por eltávolításához a gépjármű tetejétől kezd-
ve mossa le a karosszériát, a kerékdobokat és a gépjármű alját.

 A gépjárművet szivaccsal vagy puha ruhával, pl. szarvasbőrrel
mossa le.

 Nehezebben eltávolítható szennyeződés esetén használjon autó-
sampont, majd alaposan öblítse le vízzel.

 A vizes felületet törölje szárazra.

 Ha elhasználódott a víztaszító bevonat, akkor polírozza fel a gép-
járművet.

Ha már nincsenek rajta vízcseppek, és a karosszéria lehűlt, polírozószer-
rel törölje át a fényezett felületet.

Automata autómosó
Mosás előtt hajtsa be a tükröket, és szerelje le az antennát. A mosást a gép-

jármű elején kezdje. Vezetés előtt ne feledje kihajtani a tükröket.

Az automata autómosókban használt kefe megkarcolhatja a gépjármű fé-
nyezését.

A hátsó légterelő egyes automata autómosókban nem mosható. Az ilyen
mosókban egyébként is nagyobb eséllyel sérülhet meg a gépjármű.

Nagynyomású autómosó
Ne engedje, hogy az autómosó fúvókái közel kerüljenek a gépjármű abla-

kaihoz.

Az automata autómosó használata előtt ellenőrizze, hogy megfelelően le
van-e zárva az üzemanyag-betöltőnyílás fedél.

A következő módon gépjárművét megóvhatja és kitűnő állapot-
ban tarthatja:
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Megjegyzés az intelligens nyitási és indítórendszerhez
Ha az ajtófogantyút víz éri, miközben az elektronikus kulcs a hatótávolságon
belül van, az ajtózár egymás után többször záródhat és nyílhat. Ilyen esetben
kövesse az alábbi korrekciós eljárásokat a gépjármű mosásának sikeres el-
végzése érdekében:

A gépjármű mosásakor a kulcsot legalább 2 m (6 ft.) távolságban helyezze
el a gépjárműtől. (Vigyázzon, nehogy ellopják a kulcsot.)

Állítsa az elektronikus kulcsot elemkímélő módba, hogy ezzel kikapcsolja az
intelligens nyitási és indítórendszert. (193. o.)

Alumínium keréktárcsák
Semleges tisztítószerrel távolítsa el a szennyeződést. A tisztításhoz ne hasz-

náljon erős kefét vagy súrolószert. A tisztításhoz ne használjon erős vegysze-
res tisztítószert. 
A fényezett felülethez használt enyhe tisztítószert és polírozószert használja.

Felforrósodott keréktárcsák tisztításához ne használjon tisztítószert, pl. me-
leg időben nagy távolság megtétele után.

A tisztítószert használat után azonnal mossa le a kerekekről.

Lökhárítók
Ne dörzsölje súrolószerekkel.

Első oldalablakok vízlepergető bevonata (felszereltségtől függően)
A következő óvintézkedések erősíthetik a vízlepergető bevonat hatékonyságát.

• Rendszeresen távolítson el az első oldalablakokról mindenféle szennye-
ződést.

• Ne hagyja a szennyeződést hosszú ideig halmozódni az ablakokon.
Mihamarabb tisztítsa meg az ablakokat puha, nedves ruhával.

• Az ablakok tisztításához ne használjon viaszt vagy dörzshatású üvegtisz-
títókat.

• Ne használjon fémtárgyakat a pára eltávolítására.
Ha a vízlepergető bevonat hatását vesztette, a bevonat helyreállítható. Lépjen

kapcsolatba bármely hivatalos Toyota márkakereskedéssel, szervizzel vagy
más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberrel.
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A gépjármű mosásakor
Ne engedjen vizet a motortérbe. Ellenkező esetben az elektromos alkatré-
szek stb. tüzet foghatnak.

A szélvédő tisztításakor (esőérzékelős első ablaktörlőkkel felszerelt
gépjárművek)

Ha nedves ruhát vagy hasonlót tart az esőérzékelő közelébe

Ha valami a szélvédőnek ütődik

Ha az esőérzékelőt közvetlenül megérinti, vagy valami nekiütődik az eső-
érzékelőnek

A kipufogócsővel kapcsolatos biztonsági figyelmeztetések
A kipufogócső a kipufogógázok miatt nagyon felforrósodik.

A gépjármű mosásakor ne érjen a kipufogócsőhöz, amíg azok le nem hűl-
nek, mivel a forró kipufogócső égési sérülést okozhatnak.

A hátsó lökhárítóval kapcsolatos óvintézkedések holttérfigyelő rend-
szer esetén (felszereltségtől függően)
Ha a hátsó lökhárító fényezése lepattogzott vagy megkarcolódott, a rend-
szer meghibásodhatott. Ebben az esetben keressen fel egy hivatalos Toyo-
ta márkakereskedést, szervizt vagy más, hivatalosan minősített és megfele-
lően felszerelt javítóműhelyt.

Állítsa az ablaktörlő-kapcsolót kikapcsolt
helyzetbe.
Ha az ablaktörlő-kapcsoló „AUTO” hely-
zetben van, az ablaktörlők a következő
esetekben váratlanul működésbe léphet-
nek, és az éppen ott tartózkodó személy
keze beszorulhat, vagy egyéb sérülés ér-
heti, és az ablaktörlőlapátok is megsérül-
hetnek.

Ha a szélvédő felső részét, ahol az eső-
érzékelő található, kézzel megérinti

Kikapcsolva
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A fényezett felületek sérülését, valamint a karosszéria és az alkatré-
szek (alumínium keréktárcsák stb.) korrózióját megelőzendő
A következő esetekben azonnal mossa le a gépjárművet:

• Tengerpart melletti vezetés után
• Sózott úton való haladás után
• Ha a fényezett felületen szurok vagy fanedv található
• Ha a fényezett felületen rovarmaradványok, rovarürülék vagy madárürü-

lék található
• Ha korommal, olajos korommal, kőporral, vasporral vagy vegyi anyag-

gal szennyezett területen vezet
• Ha a gépjármű porral vagy sárral erősen beszennyeződik
• Ha a fényezett felületre benzol vagy benzin kerül

Ha megsérül a fényezés, azonnal javíttassa ki.

A keréktárcsákat a korrózió megelőzése érdekében megtisztítva és szá-
raz helyen tárolja.

Az első ablaktörlőkarok sérülésének megelőzése érdekében
Az ablaktörlőlapátok felemelésekor először a vezetőoldali, majd az utasol-
dali törlőkart emelje fel. A karok eredeti helyzetbe való visszaállításakor elő-
ször az utasoldali kart helyezze vissza.

A külső lámpák tisztítása
Óvatosan mossa. Ne használjon szerves oldószert, és ne súrolja erős ke-

fével. Ezzel kárt tehet a lámpaburákban.

Ne viaszolja a lámpaburákat. A viasz károsíthatja a lencséket.
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A gyanta-alapú díszítőelemek kezelése (17 colos gumiabroncsokkal
felszerelt gépjárművek esetén)
A gyanta-alapú díszítőelemekkel felszerelt kerekek kezelésekor tartsa be

a következőket. Az óvintézkedések be nem tartása a gyanta-alapú díszítő-
elemek vagy a kerekek sérülését okozhatja.

• Ne távolítsa el a gyanta-alapú díszítőelemeket

Ha a gyanta-alapú díszítőelemek menet közben kopognak, vagy más fura
hangok hallhatók a kerekek felől, ellenőriztesse a kerekeket hivatalos To-
yota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel
és felszereléssel rendelkező szakembernél.

Automata autómosó használatakor (esőérzékelős első ablaktörlőkkel
felszerelt gépjárművek)
Fordítsa az ablaktörlő-kapcsolót kikapcsolt állásba.
Ha az ablaktörlő-kapcsoló „AUTO” helyzetben van, a törlők bekapcsolhat-
nak, és az ablaktörlőlapátok sérülhetnek.

• Ha a gyanta-alapú díszítőelemek el-
távolítása szükséges, akkor azt hiva-
talos Toyota márkakereskedésben,
szervizben vagy más, megfelelő ké-
pesítéssel és felszereléssel rendel-
kező szakembernél végeztesse el.



5096-1. Karbantartás és ápolás

6

K
arbantartás és ápolás

FIGYELEM

Nagynyomású autómosó használatakor
A gépjármű mosásakor ne engedje, hogy a nagynyomású vízsugár a ka-

merát, vagy annak közvetlen környezetét érje (felszereltségtől függően). A
nagynyomású vízsugár okozta erőhatás miatt előfordulhat, hogy az esz-
köz nem megfelelően fog működni.

Ne vigye közel a fúvókát a műanyag és gyantaborítású felületekhez, csat-
lakozókhoz, vagy a következő alkatrészekhez. Az alkatrészek megsérül-
hetnek, amennyiben magas nyomású vízzel érintkeznek.

• Meghajtás alkatrészei
• Kormánymű alkatrészei
• Felfüggesztés alkatrészei
• Fékrendszer alkatrészei

Az ablaktörlőkarok felemelésekor

Az ablaktörlőkarok felemelésekor a karok
kampós részét fogja meg.

A felemeléskor ne csak az ablaktörlő-
lapátokat fogja meg, mert azok eldefor-
málódhatnak.

Kampós részek
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Az utastér tisztítása és megóvása

Porszívóval távolítsa el a szennyeződéseket és a port. A szennyezett
felületeket nedves ronggyal és langyos vízzel tisztítsa le.

A még mindig szennyes felületeken használjon kb. 1%-os arányban, vízzel
hígított semleges mosószeres oldatot. Azután erősen csavarjon ki egy víz-
zel átitatott a ruhát, majd alaposan töröljön le vele minden tisztítószeres
nyomot.

 Porszívóval távolítsa el a szennyeződéseket és a port.

 A maradék szennyeződést és port nedves ruhával és vízzel hígított
tisztítószerrel törölje le.

Gyapjúhoz használatos, kb. 5%-os, vízzel hígított, semleges tisztítószert
használjon.

 Csavarja ki a ruhából a felesleges vizet, majd alaposan töröljön le
vele minden tisztítószeres nyomot.

 Puha, száraz ruhával törölje szárazra a felületet. Ezt követően jól
szellőző, sötét helyen hagyja a bőrfelületeket tökéletesen megszá-
radni.

 Először porszívózza le a lazább szennyeződéseket.

 Ezután szivaccsal vagy puha ruhával vigyen fel enyhe szappanos
oldatot a műbőr felületekre.

 Néhány percig hagyja a felületen a szappanos oldatot. Távolítsa el
a szennyeződéseket, majd tiszta, nedves ruhával törölje le a szap-
panos oldatot.

A következő eljárások alkalmazásával megóvhatja és kitűnő álla-
potban tarthatja az utasteret:

Az utastér védelme

Bőrfelületek tisztítása

Műbőr felületek tisztítása
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Bőrfelületek ápolása
A Toyota javasolja, hogy az utastér minőségének megőrzése érdekében
évente legalább kétszer tisztítsa meg a belső felületeket.

A szőnyegek tisztítása
Kereskedelmi forgalomban számos habszerű tisztítószer vásárolható. A hab
felviteléhez használjon szivacsot vagy kefét. Dörzsölje körkörösen a felülete-
ket. Ne használjon vizet. Törölje le a szennyeződött felületeket és hagyja
megszáradni. A legjobb eredményt akkor érheti el, ha a szőnyeg szinte szá-
razon marad.

Biztonsági övek
Textilkendő vagy szivacs segítségével, langyos, szappanos vízzel végezze a
tisztítást. Ellenőrizze azt is, hogy nem tapasztal-e rajtuk kopást, rojtosodást
vagy vágást.

Első oldalablakok vízlepergető bevonata (felszereltségtől függően)
A következő óvintézkedések erősíthetik a vízlepergető bevonat hatékonyságát.

• Rendszeresen távolítson el az első oldalablakokról mindenféle szennye-
ződést.

• Ne hagyja a szennyeződést hosszú ideig halmozódni az ablakokon.
Mihamarabb tisztítsa meg az ablakokat puha, nedves ruhával.

• Az ablakok tisztításához ne használjon viaszt vagy dörzshatású üvegtisz-
títókat.

• Ne használjon fémtárgyakat a pára eltávolítására.
Ha a vízlepergető bevonat hatását vesztette, a bevonat helyreállítható.

Lépjen kapcsolatba bármely hivatalos Toyota márkakereskedéssel, szerviz-
zel vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakem-
berrel.
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VIGYÁZAT!

Víz a gépjárműben
Vigyázzon, nehogy folyadék fröccsenjen vagy follyon a gépjárműbe, pl. a

padlóra, a hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor) szellőzőjébe vagy a cso-
magtérbe.
Ellenkező esetben a hibrid akkumulátor (meghajtó akkumulátor), az elekt-
romos alkatrészek stb. meghibásodhatnak, illetve meggyulladhatnak.

Ügyeljen rá, hogy ne érje nedvesség az SRS-rendszer elemeit vagy a
gépjármű belsejében található vezetékeket. (40. o.)
Az elektromos meghibásodások a légzsákok kinyílásához vagy hibás mű-
ködéséhez vezethetnek, ami súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Vezeték nélküli töltővel felszerelt gépjárművek:
Ne hagyja, hogy a vezeték nélküli töltőt (495. o.) nedvesség érje. Ellen-
kező esetben a vezeték nélküli töltő felforrósodhat vagy súlyos sérüléssel
járó, illetve halálos kimenetelű áramütést okozhat.

Az utastér tisztítása (különös tekintettel a műszerfalra)
Ne használjon polírozóviaszt vagy polírozó tisztítószert. A szélvédőben vissza-
tükröződő műszerfal akadályozhatja a vezetőt a kilátásban, ami halállal vagy
súlyos sérüléssel végződő balesethez vezethet.
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Tisztítószerek
Ne használja a következő tisztítószertípusokat, mivel azok elszíneződést

okozhatnak a gépjármű belsejében, illetve hatásukra a fényezett felületek
csíkossá válhatnak vagy megsérülhetnek:

• Ülésen kívüli részek: Szerves oldószerek, mint például benzol vagy
benzin, lúgos vagy savas oldatok, festékek és fehérítő

• Ülések: Lúgos vagy savas oldatok, mint például hígító, benzol és alkohol
Ne használjon polírozóviaszt vagy polírozó tisztítószert. A műszerfal vagy

egyéb belső berendezés fényezett felülete megsérülhet.

A bőrfelületek károsodásának megelőzése
A következő óvintézkedésekkel elkerülheti a bőrfelületek károsodását és el-
használódását:

A bőrfelületekről azonnal távolítsa el a piszkot és port.

Ne hagyja a gépjárművet hosszú ideig tűző napsütésben. Különösen nyá-
ron, keressen a gépjármű parkolásához árnyékos helyet.

Ne helyezzen vinil, műanyag vagy viasztartalmú tárgyat a bőrkárpitra, mi-
vel ezek magasabb hőmérsékleten hozzáragadhatnak a bőrfelülethez.

Víz a padlón
A gépjármű padlóját ne mossa vízzel.
A gépjármű egyes rendszerei, mint például az audiorendszer, károsodhat-
nak, ha a padló alatt vagy fölött az elektronikus berendezéseket víz éri. Víz
hatására a karosszéria is berozsdásodhat.

A szélvédő belső felületének tisztításakor (Toyota Safety Sense-szel
felszerelt gépjárművek)
Ne hagyja, hogy üvegtisztító érintkezzen a kameralencsével. Ne érintse
meg a lencsét. (299. o.)

A hátsó ablak belső felületének tisztítása
A hátsó ablak tisztításához ne használjon ablaktisztítószert, mivel az káro-

síthatja a fűtőszálakat. Langyos vízben megnedvesített ronggyal óvatosan
törölje tisztára az ablakot. Az ablakot a fűtőszálakkal párhuzamos mozdu-
latokkal tisztítsa meg.

Ne karcolja vagy sértse meg a fűtőszálakat.

Az első oldalablak megtisztítása (UV-védőréteggel ellátott gépjárművek)
Ne használjon vegyületeket vagy csiszolóanyagokat (például üvegtisztító,
mosószer, viasz) az ablakok tisztítására. Ezen anyagok kárt tehetnek a
gépjárműben.
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Karbantartási követelmények

Az ütemezett karbantartást megadott időközönként kell elvégezni a
karbantartási terv szerint.

A karbantartási terv részleteit illetően lásd a „Toyota szervizfüzet”, vagy
„Toyota garanciafüzet” című kiadványokat.

Mit kell tudni a saját kivitelezésben végzett karbantartásról?

A karbantartási munkák nagy része elvégezhető otthon is, ha van műszaki
érzéke és néhány alapvető szerszáma.

Megjegyezzük azonban, hogy néhány karbantartási feladat célszerszámokat
és szaktudást igényel. Ezeket legjobb szakképzett szerelővel végeztetni. Ja-
vasoljuk, hogy a javítást és a karbantartást bármely hivatalos Toyota márka-
kereskedéssel, szervizzel vagy más, megfelelő képesítéssel és felszerelés-
sel rendelkező szakemberrel végeztesse, még abban az esetben is, ha
Önnek van gyakorlata és ügyessége az ilyen munkákban. A hivatalos Toyota
márkakereskedés vagy szerviz nyilvántartást vezet a karbantartásról, amely
hasznos lehet, ha Önnek garanciaigényt kell érvényesítenie. Amennyiben hi-
vatalos Toyota szerviz helyett megfelelő képesítéssel és felszereléssel ren-
delkező szakembert választ gépjárműve szervizeléséhez vagy karbantartá-
sához, javasoljuk, hogy kérje a karbantartás nyilvántartását.

A biztonságos és gazdaságos vezetés érdekében fontos a gép-
jármű napi szintű megóvása és karbantartása. A Toyota a követ-
kező karbantartási műveleteket javasolja:

Ütemezett karbantartás

Karbantartás saját kivitelezésben
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Hová menjen karbantartási szervizbe?
A gépjármű lehető legjobb állapotának megóvása érdekében a Toyota azt ja-
vasolja, hogy minden javítási és szerviztevékenységet hivatalos Toyota már-
kakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszere-
léssel rendelkező szakemberrel végeztessen el. Garanciális javítások esetén
kérjük, forduljon hivatalos Toyota márkakereskedéshez, szervizhez, ahol ere-
deti Toyota alkatrészeket használnak a javításokhoz. A nem garanciális javí-
tásoknál is javasolt, hogy hivatalos Toyota márkakereskedéshez, szervizhez
vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakember-
hez forduljon, mivel a Toyota hálózat tagjaként szakszerűen tudják megoldani
a felmerült problémákat.

A hivatalos Toyota márkakereskedés, szerviz vagy más, megfelelő képesítés-
sel és felszereléssel rendelkező szakember a Toyota gépjárművek javításá-
ban szerzett tapasztalatnak köszönhetően megbízhatóan és gazdaságosan
hajtja végre gépjárművén az összes terv szerinti karbantartási munkát.

Szükség van-e javításra?
Minden esetben figyeljen a motor teljesítményében, hangjában bekövetkezett
változásokra és azokra a szemmel látható jelekre, amelyek a szerviz szüksé-
gességét jelzik. Néhány fontos jelenség:

A motor kihagy, akadozva jár vagy kopog

Jelentős teljesítménycsökkenés

Furcsa hangok a motorból

Szivárgás nyomai a gépjármű alatt (A légkondicionáló berendezésből csö-
pögő víz a természetes működés velejárója.)

A kipufogó hangjának megváltozása (Ez veszélyes szén-monoxid-szivár-
gásra utalhat. Csak nyitott ablakok mellett vezessen tovább, és azonnal el-
lenőriztesse a kipufogót.)

A gumiabroncs nyomása alacsonynak tűnik, kanyarodás közben erős, csi-
korgó hang hallható, és egyenetlen gumiabroncskopás tapasztalható

Egyenes útszakaszon haladva a gépjármű az egyik oldalra húz

A felfüggesztési rendszer mozgásakor hallható furcsa zajok

A fék hatásosságának csökkenése, szivacsszerűen lenyomható tengely-
kapcsoló- vagy fékpedál, csaknem a padlót érintő pedál, fékezés közben a
gépjármű az egyik oldalra húz

A motor-hűtőfolyadék hőmérséklete folyamatosan magasabb a normálisnál
(590, 649. o.)

Ha ezen jelek bármelyikét észlelné, minél előbb vigye a gépjárművet hivata-
los Toyota márkakereskedésbe, szervizbe vagy más, megfelelő képesítéssel
és felszereléssel rendelkező szakemberhez. Valószínűleg beállítás vagy javí-
tás szükséges.
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Ha gépjárműve nincs megfelelően karbantartva
A nem megfelelő karbantartás a gépjármű súlyos károsodásához, esetleg
súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

A 12 V-os akkumulátor kezelése
A 12 V-os akkumulátor sarui, az érintkezők és a kapcsolódó kiegészítők ól-
mot és ólomvegyületeket tartalmaznak, amelyek köztudottan agyi károso-
dást okoznak. Az akkumulátoron végzett munka után mindig mosson kezet.
(530. o.)
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Óvintézkedések saját kivitelezésben 
végzett karbantartási munkáknál

Ha a karbantartási munkákat saját maga végzi, akkor kövesse az
itt ismertetett helyes eljárási módokat.

Tartozékok Eszközök és kellékek

A 12 V-os akkumu-
látor állapota 
(530. o.)

• Meleg víz • Szódabikarbóna • Kenőzsír

• Hagyományos kulcs (az akkumulátorérintkező-bilincsek 
csavarjaihoz)

• Desztillált víz

Motor/teljesítmény-
szabályozó-egység 
hűtőfolyadékának 
szintje (527. o.)

• „Toyota Super Long Life Coolant” (rendkívül hosszú élettar-
tamú Toyota) hűtőfolyadék vagy más, hasonlóan jó minő-
ségű, etilén-glikol alapú, szilikát-, amin-, nitrit-, 
borátmentes, hosszú élettartamú („long-life”) hibrid szerves 
sav technológiával készült hűtőfolyadék is használható
A „Toyota Super Long Life Coolant” egy előre bekevert, 
50% hűtőfolyadék és 50% desztillált víz tartalmú oldat.

• Tölcsér (hűtőfolyadék betöltéséhez)

Motorolajszint 
(524. o.)

• „Toyota Genuine Motor Oil” (eredeti Toyota motorolaj) vagy 
annak megfelelő

• Rongy vagy papír törlőkendő

• Tölcsér (csak a motorolaj betöltéséhez)

Biztosítékok 
(565. o.)

• Az eredetivel megegyező áramerősségű biztosíték

Izzók (569. o.)

• Az eredetivel megegyező áramerősségű és watt-teljesít-
ményű izzó

• Csillagfejű csavarhúzó

• Laposfejű csavarhúzó • Csavarkulcs

Hűtő és kondenzátor 
(529. o.)



Gumiabroncsnyo-
más (550. o.)

• Gumiabroncsnyomás-mérő

• Sűrítettlevegő-forrás

Ablakmosó folyadék 
(535. o.)

• Víz vagy fagyálló oldatot tartalmazó ablakmosó folyadék 
(téli használathoz)

• Tölcsér (csak víz és mosófolyadék betöltéséhez)
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VIGYÁZAT!

A motortérben számos olyan mechanizmus és folyadék található, amelyek el-
mozdulhatnak, felforrósodhatnak vagy elektromosan feltöltődhetnek. A súlyos
vagy halálos sérülések elkerülése érdekében tartsa be a következő biztonsá-
gi figyelmeztetéseket.

Ha a motortérben dolgozik
Győződjön meg róla, hogy sem a motorindító gombon lévő lámpa, sem a

„READY” (üzemkész) visszajelző nem világít.

Kezeit, ruháját és a szerszámokat tartsa távol a forgó ventilátortól.

Közvetlenül vezetés után ne érintse meg a motort, a teljesítményszabályo-
zó-egységet, a hőcserélőt, a kipufogócsonkot stb., mivel forróak lehetnek.
Az olaj és az egyéb folyadékok szintén melegek.

Ne hagyjon gyúlékony anyagot a motortérben (pl. papírt és rongyot).

Ne dohányozzon, ne keltsen szikrát, és ne használjon nyílt lángot az
üzemanyag-ellátó rendszer környezetében. Az üzemanyaggőz rendkívül
gyúlékony.

Legyen óvatos, mert a fékfolyadék árthat kezének vagy szemének, és ká-
rosíthatja a fényezett felületeket. Ha a folyadék kezére vagy szemébe
fröccsen, azonnal öblítse le vízzel. Ha továbbra is panasza van, forduljon
orvoshoz.

Ha az elektromos hűtőventilátorokon vagy a hűtőrácson dolgozik
A motorindító kapcsolót fordítsa „OFF” állásba.
Ha a motorindító kapcsoló „ON” állásban van, és üzemel a légkondicionáló
berendezés és/vagy a hűtőfolyadék hőmérséklete magas, az elektromos
hűtőventilátor automatikusan bekapcsolhat. (529. o.)

Védőszemüveg
Használjon védőszemüveget, hogy megakadályozza bármilyen kirepülő, ki-
eső anyag vagy folyadékpermet szembe kerülését.
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FIGYELEM

Ha eltávolítja a levegőszűrő-betétet
Ha úgy használja a gépjárművet, hogy eltávolította a levegőszűrő-betétet, a
levegőben lévő szennyeződés a motor túlzott elhasználódásához vezethet.

Ha a fékfolyadékszint alacsony vagy magas
Nem rendellenes, ha a fékfolyadékszint kis mértékben csökken, ahogy a
fékbetétek kopnak, illetve, amikor a gyűjtőtartályban magas a folyadékszint.
Ha gyakran kell utántölteni a kiegyenlítőtartályt, az súlyos problémára utal.
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Motorháztető

Húzza meg a motorháztető-nyi-
tókart.

A motorháztető kissé felpattan.

Húzza balra a kiegészítő bizto-
sítókart, és emelje fel a motor-
háztetőt.

Tartsa meg kézzel a motorház-
tetőt, míg a kitámasztórudat a
helyére illeszti.

A motorháztető felnyitásához oldja a zár reteszelését a gépjármű
belsejében.

1

2

3
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VIGYÁZAT!

A motorháztető lecsukásakor

Elindulás előtti ellenőrzés
Győződjön meg arról, hogy a motorháztető teljesen le van-e csukva és zárva. 
Ha a motorháztető nincs teljesen bezárva, menet közben kinyílhat, ami súlyos
sérüléssel vagy halállal járó balesetet okozhat.

A kitámasztórúd nyílásba való behelyezése után
Győződjön meg arról, hogy a rúd biztonságosan támasztja alá a motorház-
tetőt, és nem csapódhat le, akár az Ön testi épségét is veszélyeztetve.

FIGYELEM

A motorháztető lecsukásakor
Mindig helyezze vissza a kitámasztórudat a rögzítőbe, mielőtt lecsukja a
motorháztetőt. Ha anélkül csukja le a motorháztetőt, hogy a kitámasztóru-
dat megfelelően visszatenné a helyére, akkor a motorháztető elgörbülhet.

A motorháztető becsukásakor különö-
sen ügyeljen rá, nehogy becsípődjön az
ujja.
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A gépjárműemelő elhelyezése

 Elöl

 Hátul

Gépjárműemelő használatakor kövesse az emelőhöz kapott
használati utasítást és óvatosan végezze el a műveletet. 

A gépjármű megemelésekor ügyeljen a gépjárműemelő pontos
elhelyezésére. A nem megfelelő elhelyezés a gépjármű károso-
dásához vagy személyi sérüléshez vezethet.
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Motortér

Motorhűtőfolyadék-
kiegyenlítőtartály (527. o.)

Biztosítékdobozok (565. o.)

Olajszintmérő 
pálca (524. o.)

Motorolaj-betöltőnyílás 
zárósapka (525. o.)

12 V-os 
akkumulátor (530. o.)

Teljesítményszabályozó-
egység hűtőfolyadék-
kiegyenlítőtartálya (527. o.)

Hűtő (529. o.)

Kondenzátor (529. o.)

Elektromos hűtőventilátorok

Ablakmosófolyadék-
tartály (535. o.)
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A motor üzemi hőmérsékletén, de leállított motor mellett, az olajszint-
mérő pálca segítségével ellenőrizze az olajszintet.

 A motorolajszint ellenőrzése

A gépjárművet sík terepen állítsa le. A motor felmelegítése és a
hibrid rendszer leállítása után várjon 5 percnél tovább, hogy az
olaj visszafolyhasson az olajteknőbe.

Húzza ki az olajszintmérő pál-
cát, vége alá rongyot tartva.

Törölje tisztára a nívópálcát.

Újra helyezze be teljesen az olajszintmérő pálcát.

Tartson rongyot a vége alá,
húzza ki a nívópálcát, és
nézze meg az olajszintet a
pálca végén.

Alacsony

Normál

Magas

Törölje meg az olajszintmérő pálcát, és helyezze be újra.

Motorolaj

1

2

3

4

5

1

2

3

6



5256-3. Karbantartás saját kivitelezésben

6

K
arbantartás és ápolás

 Motorolaj betöltése

Ha az olajszint az alacsony jel
alatt vagy ahhoz közel van, tölt-
sön hozzá ugyanolyan típusú
motorolajat, amilyen a motor-
ban van.

Ellenőrizze a motorolaj típusát, és készítse elő a szükséges eszkö-
zöket.

Az óramutató járásával ellentétesen forgatva, vegye le az olajbe-
töltőnyílás-zárósapkát.

Óvatosan öntse be az olajat, a szintet a nívópálcával ellenőrizve.

Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva, helyezze
fel az olajbetöltőnyílás-zárósapkát.

Motorolaj-fogyasztás
Menet közben a motor bizonyos mennyiségű motorolajat fogyaszt. A követ-
kező helyzetekben az olajfogyasztás megnőhet, és az olajcsere-intervallu-
mok között is szükség lehet a motorolaj utántöltésére.

Ha a motor új, például közvetlenül gépjárművásárlás vagy motorcsere után

Ha gyenge minőségű olajat vagy nem megfelelő viszkozitású olajat használ

Ha magas motorfordulatszámmal vagy nagy terheléssel közlekedik, vontat,
vagy gyakran gyorsít vagy lassít menet közben

Ha hosszú ideig hagyja alapjáraton járni a motort, vagy gyakran közlekedik
csúcsforgalomban

Motorolaj kiválasztása 662. o.

Olajmennyiség 
(Alacsony  Tele)

1,5 L (1,6 qt., 1,3 lmp. qt.)

Tartozékok Tiszta tölcsér

1
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VIGYÁZAT!

Használt motorolaj
A fáradt motorolaj olyan veszélyes üledékeket tartalmazhat, amelyek a

bőrre jutva rendellenességet okozhatnak, mint például gyulladást, bőrrá-
kot stb., tehát kerülni kell a tartós és ismételt érintkezést. A használt moto-
rolajat szappannal és vízzel alaposan mossa le a kezéről.

A használt motorolaj és a szűrő megsemmisítését csak biztonságos és
megengedett módon végezze. A használt motorolajat ne dobja ki háztartá-
si hulladékként, ne öntse a lefolyóba, illetve a talajra. A fáradt olaj újra-
hasznosításával vagy megsemmisítésével kapcsolatos tájékoztatásért for-
duljon hivatalos Toyota márkakereskedéshez, szervizhez vagy más,
megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberhez, javí-
tóműhelyhez vagy alkatrészüzlethez.

A használt motorolajat ne hagyja olyan helyen, ahol gyermekek hozzáfér-
hetnek.

FIGYELEM

A motor súlyos károsodásának megelőzése érdekében
Rendszeresen ellenőrizze az olajszintet.

Motorolaj cseréjekor
Vigyázzon, nehogy a motorolaj a gépjárműre csöpögjön.

Ne töltse túl, mert a motor károsodhat.

Tankolás után olajszintmérő pálca segítségével mindig ellenőrizze az olaj-
szintet.

Mindig alaposan húzza meg a motorolaj-betöltőnyílás zárósapkáját.
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Ha hideg a hibrid rendszer, a hűtőfolyadék szintje akkor megfelelő, ha
a tartályon látható „FULL” (tele) és „LOW” (alacsony) jelölések között
van.

 Motorhűtőfolyadék-kiegyenlítőtartály

Tartálysapka

„FULL” (tele) jelzés

„LOW” (alacsony) jelzés

Ha a folyadék szintje a „LOW”
(alacsony) jelzésen vagy az
alatt van, töltse fel a tartályt egé-
szen a „FULL” (tele) szintig.
(649. o.)

 Teljesítményszabályozó-egység hűtőfolyadék-kiegyenlítőtartálya

Tartálysapka

„FULL” (tele) jelzés

„LOW” (alacsony) jelzés

Ha a folyadék szintje a „LOW”
(alacsony) jelzésen vagy az
alatt van, töltse fel a tartályt egé-
szen a „FULL” (tele) szintig.
(649. o.)

Hűtőfolyadék
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A hűtőfolyadék kiválasztása
Csak „Toyota Super Long Life Coolant” (rendkívül hosszú élettartamú Toyota)
hűtőfolyadékot használjon. Más típusú, hasonlóan jó minőségű, etilén-glikol
alapú, szilikát-, amin-, nitrit-, borátmentes, hosszú élettartamú („long-life”)
hibrid szerves sav technológiával készült hűtőfolyadék szintén használható.

A „Toyota Super Long Life Coolant” hűtőfolyadék és desztillált víz 50–50%-os
keveréke. (Minimális hőmérséklet: -35 C [-31 F])

A hűtőfolyadékkal kapcsolatos további tájékoztatás érdekében forduljon hiva-
talos Toyota márkakereskedéshez, szervizhez vagy más, megfelelő képesí-
téssel és felszereléssel rendelkező szakemberhez.

Ha az újratöltés után rövid időn belül nagymértékben csökken a hűtőfo-
lyadék szintje
Nézze meg a hűtőt, a tömlőket, a motor-/teljesítményszabályozó-egység hű-
tőfolyadék-kiegyenlítőtartályának zárósapkáját, a hűtőfolyadék leeresztőcsa-
varját és a hűtőfolyadék-szivattyút. 
Ha nem talál szivárgásra utaló nyomokat, ellenőriztesse hivatalos Toyota
márkakereskedéssel, szervizzel vagy más, megfelelő képesítéssel és felsze-
reléssel rendelkező szakemberrel a zárósapka nyomását, és kerestesse meg
a rendszer tömítetlenségének helyét.

VIGYÁZAT!

A hibrid rendszer felmelegedésekor
Ne vegye le a motor/teljesítményszabályozó-egység hűtőfolyadék-kiegyen-
lítőtartályának zárósapkáját.
A hűtőrendszer nyomás alatt lehet, és a hűtősapka eltávolításakor forró hű-
tőfolyadék spriccelhet ki, amely súlyos sérüléseket, pl. égést okozhat.

FIGYELEM

Hűtőfolyadék betöltésekor
A hűtőfolyadék nem tisztán víz és nem tömény fagyálló folyadék. A megfe-
lelő kenés, korrózióvédelem és hűtés érdekében víz és fagyálló folyadék
megfelelő keverékét kell használnia. Mindig olvassa el a fagyálló folyadék
vagy a hűtőfolyadék címkéjét.

Ha kiömlik a hűtőfolyadék
A gépjármű és a fényezés sérülésének elkerülése érdekében mossa le víz-
zel a hűtőfolyadékot.
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Ellenőrizze a hűtőt és a kondenzátort, és távolítsa el az idegen anya-
gokat. 
Ha a fenti alkatrészek valamelyike különösen szennyezett, vagy nem
biztos abban, hogy állapotuk megfelelő, vizsgáltassa át gépjárművét
hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfe-
lelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

A hűtő és a kondenzátor

VIGYÁZAT!

A hibrid rendszer felmelegedésekor
Ne érjen hozzá a hűtőhöz és a kondenzátorhoz, mivel azok forróak lehet-
nek, és súlyos sérüléseket, pl. égést okozhatnak.

Az elektromos hűtőventilátorok működésekor
Ne érintse meg a motorteret.
Ha a motorindító kapcsoló „ON” állásban van, és üzemel a légkondicionáló
berendezés és/vagy a hűtőfolyadék hőmérséklete magas, az elektromos
hűtőventilátor automatikusan bekapcsolhat. Ha az elektromos hűtőventilá-
torokon vagy a hűtőrácson dolgozik, mindig bizonyosodjon meg arról, hogy
a motorindító gomb ki van kapcsolva.
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Ellenőrizze a 12 V-os akkumulátort a következők szerint.

 Figyelmeztető szimbólumok

A 12 V-os akkumulátor tetején lévő figyelmeztető szimbólumok je-
lentése a következő:

 A 12 V-os akkumulátor külseje

Ellenőrizze, hogy a 12 V-os akkumulátor érintkezői nem oxidálód-
tak-e, nem lazultak-e meg, nem repedtek-e, és elég szorosak-e a
rögzítőbilincsek.

Érintkezők

 Az akkumulátorsav ellenőrzése 

Győződjön meg arról, hogy a szint az „UPPER LEVEL” (felső határ)
és a „LOWER LEVEL” (alsó határ) szintjelző vonalak között van.

12 V-os akkumulátor

Tilos a dohányzás és a nyílt 
láng használata

Akkumulátorsav

Védje a szemét
Kövesse az üzemeltetési 
utasításokat

Tartsa távol a gyermekeket 
az akkumulátortól

Robbanásveszélyes gáz
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„UPPER LEVEL” (felső ha-
tár) szintjelző vonal

„LOWER LEVEL” (alsó ha-
tár) szintjelző vonal

Ha a folyadékszint a „LO-
WER LEVEL” (alsó határ)
szintjelző vonal körül vagy az
alatt van, akkor adjon hozzá
desztillált vizet.

 Desztillált víz utántöltése 

Vegye le a cellák szellőző-
sapkáit.

Adjon hozzá desztillált vizet. 

Ha az „UPPER LEVEL” (felső
határ) jelölés nem látható, akkor
közvetlenül a cellákba nézve el-
lenőrizze a folyadékszintet.

A szellőzősapkákat helyezze vissza, és megfelelően zárja le.

1

2

1

Alacsony Rendben2
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Feltöltés előtt
Töltéskor a 12 V-os akkumulátor hidrogéngázt termel, amely gyúlékony és
robbanékony. Ezért feltöltés előtt kövesse az alábbi óvintézkedéseket:

A gépjármű 12 V-os akkumulátorának feltöltésekor először kösse le a test-
kábelt.

Gondoskodjon róla, hogy a töltőkábelek 12 V-os akkumulátorhoz való csatla-
koztatásakor és lekötésekor a töltő kapcsolója kikapcsolt állapotban legyen.

A 12 V-os akkumulátor feltöltése/újracsatlakoztatása után
Előfordulhat, hogy közvetlenül a 12 V-os akkumulátor újracsatlakoztatása

után az ajtókat nem lehet kinyitni az intelligens nyitási és indítórendszerrel.
Ebben az esetben a távirányítóval vagy a mechanikus kulccsal nyithatja és
zárhatja az ajtókat.

 Indítsa be a hibrid rendszert a motorindító gomb ACCESSORY módjában.
Előfordulhat, hogy a hibrid rendszer nem indul be, ha a motorindító gomb ki-
kapcsolt állapotban van. Mindazonáltal a második kísérlettől kezdve a hibrid
rendszer már rendeltetésszerűen fog működni.

A gépjármű megjegyzi a motorindító gomb módot. Ha a 12 V-os akkumulá-
tort újracsatlakoztatják, a gépjármű visszatér a 12 V-os akkumulátor leköté-
se előtti motorindító gomb módhoz. A 12 V-os akkumulátor lekötése előtt
feltétlenül kapcsolja ki a feszültségellátást. Különös óvatossággal járjon el a
12 V-os akkumulátor csatlakoztatásakor, ha az akkumulátor lemerülése
előtti motorindító gomb mód nem ismert.

 Indítsa újra a hibrid rendszert, nyomja le a fékpedált, és győződjön meg ró-
la, hogy minden sebességváltó-helyzet kapcsolható.

Ha a rendszer több próbálkozás után egyik fenti módszerrel sem indul, lépjen
kapcsolatba hivatalos Toyota márkakereskedéssel, szervizzel vagy más,
megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberrel.
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VIGYÁZAT!

A 12 V-os akkumulátorban található vegyi anyagok
A 12 V-os akkumulátor mérgező és maró hatású kénsavat tartalmaz, illetve
gyúlékony és robbanékony hidrogéngázt termelhet. Ha a 12 V-os akkumu-
látoron vagy annak közelében dolgozik, a súlyos vagy halálos balesetek el-
kerülése érdekében tartsa be a következő biztonsági figyelmeztetéseket:

Ne érjen szerszámmal a 12 V-os akkumulátor érintkezőihez, mert szikrát
kelthet.

Ne dohányozzon, és ne használjon nyílt lángot a 12 V-os akkumulátor kö-
zelében.

Vigyázzon, nehogy az akkumulátorsav a szemébe, bőrére vagy a ruhájára
kerüljön.

Soha ne nyelje le az elektrolitot, és ne lélegezze be annak gőzét.

Használjon védőszemüveget, ha a 12 V-os akkumulátor közelében dolgozik.

Tartsa távol a gyermekeket a 12 V-os akkumulátortól.

Hol tölthető biztonságosan a 12 V-os akkumulátor?
A 12 V-os akkumulátort mindig nyitott helyen töltse fel. A 12 V-os akkumulá-
tor töltését ne garázsban vagy más, nem jól szellőző helyiségben végezze.

A 12 V-os akkumulátor töltésének módja
Csak lassú töltést végezzen (legfeljebb 5 A-rel). Ha ennél gyorsabban tölti,
a 12 V-os akkumulátor felrobbanhat.

Elektrolittal kapcsolatos vészhelyzeti intézkedések
Ha elektrolit fröccsen a szemébe

15 percig mossa tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz. Ha le-
het, törölgesse a szemét vízzel átitatott ruhával vagy szivaccsal, amíg or-
vosi ellátásban nem részesül.

Ha elektrolit éri a bőrét
Alaposan mossa le az érintett területet. Ha égést vagy fájdalmat érez, ha-
ladéktalanul forduljon orvoshoz.

Ha elektrolit kerül a ruhájára
Az elektrolit a ruháján keresztül a bőrére szivároghat. Azonnal vegye le a
szennyezett ruhát, és szükség esetén hajtsa végre a fenti műveleteket.

Ha véletlenül lenyelné az elektrolitot
Igyon sok vizet vagy tejet. Azonnal forduljon orvoshoz.
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VIGYÁZAT!

A 12 V-os akkumulátor lekötésekor
Ne kösse le a negatív (-) érintkezőt karosszériaoldalon. A lekötött negatív (-)
érintkező hozzáérhet a pozitív (+) érintkezőhöz, ami halálhoz vagy súlyos sé-
rüléshez vezető rövidzárlatot okozhat.

FIGYELEM

12 V-os akkumulátor feltöltésekor
Ha a hibrid rendszer működésben van, soha ne töltse a 12 V-os akkumulá-
tort. Ellenőrizze, hogy minden berendezés ki van-e kapcsolva.

Desztillált víz utántöltése esetén
Kerülje a túltöltést. A 12 V-os akkumulátor töltése során kiömlő folyadék
korróziót okozhat.
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Nyissa fel a fedelet.

Ellenőrizze a folyadékszintet a
szintmérő segítségével.

„NORMAL” (rendben)

„LOW” (alacsony)

Ha a mosófolyadék szintje a
„LOW” (alacsony) jelzésnél
van, töltse fel a tartályt.

Ablakmosó folyadék

1

2

1

2

3
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VIGYÁZAT!

A mosófolyadék-tartály feltöltésekor
Ne töltse fel a mosófolyadék-tartályt, ha a hibrid rendszer forró vagy műkö-
désben van, mivel a mosófolyadék alkoholt tartalmaz, és meggyulladhat, ha
pl. a motorra folyik.

FIGYELEM

Ne használjon az előírt ablakmosó folyadéktól eltérő folyadékot 
Ne használjon szappanos vizet vagy motorhoz való fagyálló folyadékot az
ablakmosó folyadék helyett.
A nem megfelelő folyadék miatt csíkossá válhat a gépjármű fényezése.

Az ablakmosó folyadék higítása
Szükség esetén vízzel hígítsa az ablakmosó folyadékot. 
Ellenőrizze az ablakmosó folyadék palackjának címkéjén feltüntetett, fa-
gyáspontról szóló tájékoztatást.
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Gumiabroncsok

Ellenőrizze, hogy látszanak-e a gumiabroncsokon a kopásjelzések.
Ellenőrizze az egyenlőtlen kopásra utaló jeleket, például a mintázat
egyoldalú, túlzott mértékű kopását.

Ellenőrizze a pótkerék állapotát és gumiabroncsnyomását, ha az nem
vett részt a gumiabroncsok felcserélésében.

Új futófelület

Elkopott futófelület

Kopásjelző

A kopásjelző helyét a gumiabroncsok oldalán található „TWI” felirat vagy
„” jel stb. jelzi.

Cserélje le az abroncsokat, amennyiben a kopásjelzők láthatóak.

A karbantartási ütemtervnek és a kopásnak megfelelően cserélje
ki, illetve cserélje fel egymással az egyes gumiabroncsokat.

A gumiabroncsok ellenőrzése

1

2

3
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Cserélje fel a gumiabroncsokat az ábrán látható sorrendben.

A gumiabroncsok kopásának egyenletessé tétele és élettartamuk növelé-
se érdekében a Toyota azt ajánlja, hogy minden 10 000 km (6 000 mér-
föld) megtétele után cserélje fel egymással a gumiabroncsokat.

Gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszerrel felszerelt gépjárművek: 
A gumiabroncsok felcserélését követően ne feledje inicializálni a gumiab-
roncsnyomásra figyelmeztető rendszert.

Gumiabroncsok felcserélése

 Teljes méretű pótkerék nélküli
gépjárművek

 Teljes méretű pótkerékkel fel-
szerelt gépjárművek

Elöl
Elöl
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Az Ön gépjárműve gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszerrel
felszerelt, amely szelepei és jeladói segítségével észleli az alacsony
nyomást, mielőtt súlyos probléma merülne fel.

Ha a gumiabroncsnyomás egy előre meghatározott szint alá süllyed,
a vezetőt figyelmeztető lámpa figyelmezteti. (591. o.)

A szükségpótkereket nem szerelték fel a gumiabroncsnyomásra fi-
gyelmeztető rendszer szelepével és jeladójával.

 A gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer szelepeinek
és jeladóinak felszerelése

Gumiabroncsok vagy keréktárcsák cseréjekor a gumiabroncsnyo-
másra figyelmeztető rendszer szelepeit és jeladóit is fel kell szerelni.

Új szelepek és jeladók felszerelésekor új azonosító kódokat kell re-
gisztrálni a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer számító-
gépében, és inicializálni kell a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető
rendszert. A gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer szelepei-
nek és jeladóinak azonosító kódjait regisztráltassa bármely hivatalos
Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képe-
sítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél. (540. o.)

 A gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer inicializálása

 A következő esetekben kell inicializálni a gumiabroncsnyomás-
ra figyelmeztető rendszert:
 Ha az első és hátsó gumiabroncsok különböző felfúvási nyomá-

súak
 A gumiabroncs nyomásának megváltoztatásakor, pl. az utazóse-

besség vagy a terhelés megváltoztatásakor.

A gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer inicializálásakor
az aktuális gumiabroncsnyomás lesz a referenciaérték.

Gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer (felszereltségtől
függően)



540 6-3. Karbantartás saját kivitelezésben

 A gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer inicializálá-
sának módja

Biztonságos helyen álljon meg a gépjárművel, majd kapcsolja ki
a motorindító gombot.

Mozgásban lévő gépjárműben nem hajtható végre inicializálás.

Állítsa be a gumiabroncsnyomást a megadott hideg gumiab-
roncsnyomás értékre. (667. o.)

Ellenőrizze, hogy a gumiabroncsnyomás megfelel-e a megadott hideg
gumiabroncs-nyomásértéknek. A gumiabroncsnyomásra figyelmeztető
rendszer ezt az értéket veszi alapul.

Kapcsolja a motorindító gombot ON módba.

Kapcsolja a többfunkciós információs kijelzőt a  képernyő-
re. (152. o.)

Kattintson a „Vehicle settings” (Gépkocsi beállítások) gombra a

 képernyőn.

Nyomja meg a műszer  vagy  szabályozógombját, válassza
ki a „TPMS” képernyőt, majd nyomja meg és tartsa nyomva a 
gombot.

Ha az inicializálás befejező-
dik, üzenet jelenik meg a
többfunkciós információs ki-
jelzőn és a gumiabroncsnyo-
másra figyelmeztető lámpa
világítani kezd.

 Azonosító kódok regisztrálása

A gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer szelepeit és jel-
adóit egyedi azonosító kóddal látták el. A gumiabroncsnyomásra fi-
gyelmeztető rendszer szelepeinek és jeladóinak cseréjekor regiszt-
rálni kell azonosító kódjukat. Az azonosító kódot regisztráltassa
hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, hiva-
talosan minősített és megfelelően felszerelt szakembernél.

1

2

3

4

5

6

Until Complete

7



5416-3. Karbantartás saját kivitelezésben

6

K
arbantartás és ápolás

Mikor kell kicserélni a gépjármű gumiabroncsait?
A gumiabroncsokat akkor kell kicserélni, ha:

Az abroncsokon a futófelület kopásjelzői láthatóak.

A gumiabroncson olyan mély vágás, hasadás vagy repedés keletkezik,
amely láthatóvá teszi a gumiabroncs szövetét, vagy kidudorodások jelzik a
gumiabroncs belső sérülését.

A gumiabroncs gyakran leereszt, vagy a sérülést a mérete vagy az elhe-
lyezkedése miatt nem lehet javítani

Ha nem biztos ebben, kérje hivatalos Toyota márkakereskedés, szerviz vagy
más, megfelelő képzettséggel és felszereléssel rendelkező szakember taná-
csát.

Gumiabroncsok és keréktárcsák cseréje (gumiabroncsnyomásra figyel-
meztető rendszerrel felszerelt gépjárművek)
Ha a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer szelepeinek és jeladói-
nak azonosító kódja nincs regisztrálva, a gumiabronc nyomásra figyelmezte-
tő rendszer nem fog megfelelően működni. Kb. 10 perces haladást követően
a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető lámpa 1 perc villogás után világítani
kezd, így jelezve a rendszer hibás működését.

A gumiabroncs élettartama
Minden 6 évnél idősebb gumiabroncsot meg kell vizsgáltatni szakemberrel,
még akkor is, ha soha vagy csak ritkán használta, és nem látszik rajta sérülés.

Rutinjellegű gumiabroncsnyomás-ellenőrzések (gumiabroncsnyomásra
figyelmeztető rendszerrel felszerelt gépjárművek)
A gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer használata nem helyettesíti
a gumiabroncsnyomás rendszeres ellenőrzését. A gumiabroncsok nyomását
a gépjármű napi ellenőrzése során vizsgálja meg.

Ha a téli gumiabroncs mintázatának mélysége 4 mm (0,16 in.) alá csökken
A téli gumiabroncs elveszti hatékonyságát.

Alacsony oldalfalmagasságú gumiabroncsok (17 colos gumiabroncsok-
kal felszerelt gépjárművek)
A szabvány gumiabroncsokkal összehasonlítva, az alacsony oldalfalmagas-
ságú gumiabroncsok általában gyorsabban kopnak, és havas és/vagy jeges
úton kevésbé jó a tapadásuk. 
Havas és/vagy jeges úton használjon téli gumiabroncsot vagy hóláncot, és az
út- és időjárási viszonyoknak megfelelően vezessen.
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Helyzetek, amelyekben a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer
nem működik megfelelően (felszereltségtől függően)
A következő esetekben előfordulhat, hogy a gumiabroncsnyomásra figyel-

meztető rendszer nem működik megfelelően.

• Ha nem eredeti Toyota keréktárcsákat használ. 
• Pótkerék használatakor előfordulhat, hogy a rendszer a pótkerék szerke-

zete miatt nem működik megfelelően.
• Egy gumiabroncsot nem az eredeti méretnek megfelelő gumiabroncsra

cseréltek.
• Hóláncot stb. szerelt fel.
• Megerősített falú, defekttűrő gumiabroncs van felszerelve.
• Ha a rádióhullámokat befolyásoló ablakárnyékolást helyeztek fel.
• Ha a gépjárművön sok hó vagy jég van, különösen a kerekek és a sárvé-

dők körül.
• Ha a gumiabroncsnyomás sokkal nagyobb az előírtnál.
• Ha abroncsnyomást jelző szelepek és jeladók nélküli kerekeket használ.
• Ha a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer szelepeinek és jel-

adóinak azonosító kódja nincs rögzítve a gumiabroncs nyomásra figyel-
meztető rendszer számítógépében.

A teljesítmény a következő helyzetekben hátrányosan változhat.

• TV-torony, villamos energiát termelő erőmű, benzinkút, rádióállomás, nagy-
méretű kijelző, repülőtér vagy egyéb, erős rádióhullámokat vagy elektro-
mágneses zajt kibocsátó létesítmény van a közelben

• Hordozható rádió, mobiltelefon, vezeték nélküli telefon vagy egyéb, veze-
ték nélküli kommunikációs eszköz használata közben

Ha a gépjármű parkol, a figyelmeztetés megjelenésének vagy eltűnésének
ideje megnyúlhat.

Ha a gumiabroncsnyomás rohamosan csökken, például a gumiabroncs de-
fektje esetén, előfordulhat, hogy a figyelmeztetés nem működik.



5436-3. Karbantartás saját kivitelezésben

6

K
arbantartás és ápolás

Az inicializálás művelete (gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rend-
szerrel felszerelt gépjárművek)
Végezzen inicializálást a keréknyomás beállítása után.

Arról is győződjön meg, hogy a gumiabroncsok hidegek-e az inicializálás
vagy gumiabroncsnyomás beállításakor.

Ha inicializálás alatt véletlenül kikapcsolta a motorindító gombot, nem kell
újra megnyomnia a visszaállító kapcsolót, mivel az inicializálás automatiku-
san újraindul, amikor a motorindító gombot következő alkalommal ON mód-
ba kapcsolja. 

Ha véletlenül megnyomja a visszaállító kapcsolót, amikor nincs szükség ini-
cializálásra, állítsa be a gumiabroncsnyomást az előírt értékre, amikor a gu-
miabroncsok hidegek, és végezze el újra az inicializálást.

A gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer figyelmeztető teljesít-
ménye (felszereltségtől függően)
A gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer általi figyelmeztetés az inici-
alizáláskori feltételeknek megfelelően változik. Ezért a rendszer akkor is fi-
gyelmeztetést adhat le, ha a gumiabroncsnyomás nem ért el elég alacsony
szintet, vagy ha a nyomás nagyobb, mint az inicializáláskor beállított nyomás.

Ha a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer inicializálása nem
sikerült (gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszerrel felszerelt
gépjárművek)
Az inicializálás néhány percet vesz igénybe. A következő esetekben azonban a
rendszer nem rögzítette a beállításokat, és így nem működik megfelelően. Ha
sorozatosan nem sikerül a gumiabroncsnyomás beállításainak rögzítése, ellen-
őrizze a gépjárművet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy
más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

A gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer visszaállító kapcsolójának
működtetésekor nem villan háromszor a gumiabroncsnyomásra figyelmez-
tető lámpa, és a beállítást tartalmazó üzenet nem jelenik meg a többfunkci-
ós kijelzőn.

Az inicializálás után bizonyos ideig vezeti a gépjárművet, majd a figyelmez-
tető lámpa villogás után 1 percig világít.

 ID kódok regisztrálása (gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer-
rel felszerelt gépjárművek)
Két kerékkészlet gumiabroncsnyomásra figyelmeztető szelepeinek és jeladó-
inak ID kódjai rögzíthetők. 
Nemszükséges a hagyományos abroncsok téli abroncsra történő cseréjekor
regisztrálni az ID kódot, ha már előzőleg regisztrálta mind a normál és a téli
gumiabroncsok ID kódjait. 

Az azonosító kódok megváltoztatásához forduljon hivatalos Toyota márkake-
reskedéshez, szervizhez vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel
rendelkező szakemberhez.
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Gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer igazolása (felszereltség-
től függően)
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VIGYÁZAT!

Gumiabroncsok ellenőrzésekor vagy cseréjekor
A balesetek elkerülése érdekében ügyeljen a következő szabályok betartá-
sára:
Ellenkező esetben károsodhatnak a hajtáslánc elemei, és veszélyes hely-
zetek állhatnak elő, amelyek halállal vagy súlyos sérüléssel járó balesethez
vezethetnek.

Ne használjon különböző gyártmányú, típusú vagy mintázatú gumiabron-
csokat.
Ne használjon feltűnően különböző kopottságú gumiabroncsokat sem.

Ne használjon a Toyota által javasolttól eltérő gumiabroncsokat.

Ne használjon vegyesen különböző szerkezetű (radiál, diagonál-övszala-
gos és diagonál) gumiabroncsokat.

Ne használjon vegyesen nyári, egész évben használható és téli gumiab-
roncsokat.

Soha ne szereljen fel használt gumiabroncsokat.
Ne használjon ismeretlen eredetű gumiabroncsot. 

Szükségpótkerékkel felszerelt gépjárművek: Ne végezzen vontatást gép-
járművével, ha arra szükségpótkerék van felszerelve.

Szükséghelyzeti defektjavító készlettel felszerelt gépjárművek Ne végez-
zen vontatást, ha defektjavító készlettel megjavított gumiabroncs van a
gépjárművön. A gumiabroncsra nehezedő terhelés a gumiabroncs várat-
lan károsodását okozhatja.

A gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer inicializálásakor (fel-
szereltségtől függően)
Csak akkor működtesse a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer
visszaállító kapcsolóját, ha beállította a gumiabroncsnyomást a megadott
értékre. Ha ezt figyelmen kívül hagyja, előfordulhat, hogy a figyelmeztető
lámpa akkor sem kezd el világítani, ha a gumiabroncsnyomás alacsony, il-
letve akkor is világít, ha a nyomás megfelelő.
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FIGYELEM

Gumiabroncsok, keréktárcsák és a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető
rendszer szelepeinek, jeladóinak és szelepsapkáinak javítása vagy cseréje
(gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszerrel felszerelt gépjárművek)
Gumiabroncsok, keréktárcsák és a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rend-

szer szelepeinek és jeladóinak felszerelésekor vagy eltávolításakor forduljon
hivatalos Toyota márkakereskedéshez, szervizhez vagy más, megfelelő képesí-
téssel és felszereléssel rendelkező szakemberhez, mivel a gumiabroncsnyo-
másra figyelmeztető rendszer szelepeinek és jeladóinak nem megfelelő kezelése
károsodást okozhat.

Ne feledje visszatenni a szelepsapkákat. Ha a gumiabroncs-szelepsapkákat
nem helyezi vissza, víz kerülhet a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rend-
szer szelepébe, és a szelepek meghibásodhatnak.

Ha kicseréli a gumiabroncsok szelepsapkáit, ne használjon az előírttól eltérő
szelepsapkákat. A szelepsapka megszorulhat.

A gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer szelepeinek és jeladóinak
károsodását elkerülendő (gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer-
rel felszerelt gépjárművek)
Miután az egyik gumiabroncsot folyékony tömítőanyaggal javította meg, előfordul-
hat, hogy a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer szelepei és jeladói
nem működnek megfelelően. Ha folyékony tömítőanyagot használt, mielőbb lép-
jen kapcsolatba bármely hivatalos Toyota márkakereskedéssel, szervizzel vagy
más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberrel vagy
egyéb, megfelelő tanúsítványokkal rendelkező szervizzel. Folyékony tömítőanyag
alkalmazás után, a gumiabroncs javításakor, cseréjekor gondoskodjon róla, hogy
a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer szelepeinek és jeladóinak cseré-
jére is sor kerüljön. (539. o.)

Haladás egyenetlen útfelületen
Legyen különösen óvatos, ha laza felületű vagy kátyús útszakaszon halad.
Ilyen körülmények között csökkenhet a gumiabroncsok felfúvási nyomása, ami
csökkenti az abroncsok rugózási képességét. Ezenkívül rossz útfelületen meg-
sérülhetnek maguk a gumiabroncsok, valamint a gépjármű keréktárcsái és a ka-
rosszéria is.

Alacsony oldalfalmagasságú gumiabroncsok (17 colos gumiabroncsokkal
felszerelt gépjárművek)
Az alacsony oldalfalmagasságú gumiabroncsok nagyobb kárt okozhatnak a ke-
réktárcsában, mint a normál gumiabroncs, ha az útfelület valamilyen hatást gya-
korol rájuk. Ezért ügyeljen a következőkre:
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a gumiabroncsnyomás. Ha alacsony a nyomás,

a gumiabroncsok súlyosan károsodhatnak.
Kerülje a kátyúkat, az egyenetlen felületeket, a járdaszegélyeket és az egyéb

veszélyeket. Ha nem ügyel ezekre, a keréktárcsa és a gumiabroncs súlyosan
megsérülhet.

Ha menet közben az egyes gumiabroncsok nyomása alacsony szintre
csökken
Ne haladjon tovább, mivel ilyen esetben a gumiabroncsok és/vagy a keréktár-
csák súlyosan megsérülhetnek.
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Gumiabroncsnyomás

A nem megfelelő gumiabroncsnyomás hatásai
A nem megfelelő gumiabroncsnyomás a következőket okozhatja:

Túlzott üzemanyag-fogyasztás

A menetkomfort csökkenése és gyengébb irányíthatóság

Használatból fakadó csökkent abroncs-élettartam

Kisebb biztonság

A hajtáslánc károsodása

Ha egy gumiabroncsot túl gyakran kell felfújni, akkor ellenőriztesse hivatalos
Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel
és felszereléssel rendelkező szakembernél.

A gumiabroncsnyomás ellenőrzésére vonatkozó utasítások
A gumiabroncsnyomás ellenőrzésekor tartsa szem előtt a következőket:

A nyomást csak hideg gumiabroncs esetén ellenőrizze.
Ha a gépjármű legalább három óra hosszat állt, vagy nem haladt többet 1,5
kilométernél vagy 1 mérföldnél, akkor a tényleges hideg nyomásértéket
mérheti.

Mindig használjon gumiabroncsnyomás-mérőt.
Megjelenés alapján nehéz megítélni, hogy az abroncsok megfelelően fel
vannak-e fújva.

A jármű vezetése után normális, ha az abroncsok nyomása magasabb, mi-
vel vezetéskor hő termelődik az abroncsokban. A gépjármű használatát kö-
vetően ne csökkentse a gumiabroncsok nyomását.

Az utasoknak és a poggyásznak úgy kell elhelyezkedniük, hogy a gépjármű
kiegyensúlyozott legyen.

Gondoskodjon róla, hogy mindig megfelelő legyen a gumiab-
roncsnyomás. A gumiabroncsok nyomását legalább havonta
egyszer ellenőrizni kell. A Toyota azonban azt javasolja, hogy a
gumiabroncsok nyomását kéthetente ellenőrizze. (667. o.)



5516-3. Karbantartás saját kivitelezésben

6

K
arbantartás és ápolás

VIGYÁZAT!

A megfelelő nyomás rendkívül fontos a gumiabroncs teljesítményének
megőrzése szempontjából
Ügyeljen a megfelelő gumiabroncsnyomásra. 
Ha a gumiabroncsok nincsenek megfelelően felfújva, a következő körülmé-
nyek léphetnek fel, melyek súlyos vagy halálos balesethez vezethetnek:

Túlzott kopás

Egyenetlen kopás

Rossz kormányozhatóság

Megnövekedett durrdefektveszély a túlmelegedés miatt

Levegőszivárgás a keréktárcsa és a gumiabroncs közül

Keréktárcsa-deformáció és/vagy gumiabroncs-sérülés

Vezetés közbeni gumiabroncs károsodás megnövekedett esélye (útburko-
lati veszélyek, expanziós érintkezések, éles sarkok stb. miatt)

FIGYELEM

Gumiabroncsnyomás ellenőrzésekor és beállításakor
Mindig tegye vissza a szelepsapkákat.
Ha valamelyik szelepsapka nincs a helyén, kosz vagy nedvesség juthat a
szelepbe, ami levegőszivárgást és keréknyomás csökkenést okozhat.
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Keréktárcsák

A keréktárcsa cseréjénél figyelmet kell fordítani arra, hogy az új kerék-
tárcsa ugyanolyan terhelhetőségű, átmérőjű, szélességű és süllyeszté-
si mélységű* legyen, mint a korábbi.
Hivatalos Toyota márkakereskedésekben, szervizekben vagy más, hi-
vatalosan minősített és megfelelően felszerelt szakembereknél rendel-
kezésére állnak a megfelelő keréktárcsák.

*: Ez az úgynevezett ET-szám.

A Toyota nem javasolja a következők használatát:
 Eltérő méretű és típusú keréktárcsák

 Használt keréktárcsák

 Behorpadt, majd kiegyengetett keréktárcsák

 Csak Toyota kerékanyákat és az Ön alumínium keréktárcsáinak
megfelelő kialakítású kulcsokat használjon.

 Ha javíttatta, megcserélte vagy kicserélte a gumiabroncsokat, akkor
1600 km (1000 mérföld) után ellenőrizze a kerékanyák rögzítését.

 Hólánc használata esetén vigyázzon, nehogy megsértse az alumí-
nium keréktárcsákat.

 A keréktárcsák kiegyensúlyozásakor csak eredeti Toyota vagy az-
zal egyenértékű kiegyensúlyozó nehezéket, valamint műanyag-
vagy gumikalapácsot használjon.

Ha a keréktárcsa elgörbült, megrepedt vagy erősen oxidálódott,
cserélje ki. Ha elmulasztja a megrongálódott keréktárcsa kicser-
élését, a gumiabroncs lecsúszhat a keréktárcsáról, így elveszt-
heti a gépjármű feletti uralmat.

A keréktárcsa kiválasztása

Alumínium keréktárcsákkal kapcsolatos figyelmeztetések
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Keréktárcsák cseréje (gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszerrel
felszerelt gépjárművek)
Gépjárművének keréktárcsái a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer
szelepeivel és jeladóival vannak felszerelve, amelyek segítségével a gumiab-
roncsnyomásra figyelmeztető rendszer nyomáscsökkenés esetén időben fi-
gyelmeztetést tud küldeni. Keréktárcsák cseréje esetén a gumiabroncsnyo-
másra figyelmeztető rendszer szelepeit és jeladóit be kell szerelni. (539. o.)

VIGYÁZAT!

Keréktárcsák cseréjekor
Ne használjon a kezelési útmutatóban ajánlottól eltérő méretű keréktár-

csákat. Ellenkező esetben elvesztheti uralmát a gépjármű felett.

Soha ne szereljen fel belső tömlőt egy tömlő nélküli kialakítású keréktár-
csára. Ezzel súlyos sérüléssel vagy halállal végződő balesetet okozhat.

Új kerékanyák beszerelésekor

Soha ne olajozza vagy zsírozza meg a kerékcsavarokat és a kerékanyákat.
Az olaj vagy kenőzsír használata a kerékanyák túlzott meghúzásához, a
csavarok vagy a keréktárcsa sérüléséhez vezethet. Továbbá az olaj vagy a
kenőzsír miatt a kerékanyák kilazulhatnak, és a kerék súlyos vagy akár ha-
lálos balesetet okozva kieshet. Távolítson el minden olajat vagy zsírt a ke-
rékcsavarokról és a kerékanyákról.

A sérült keréktárcsák használata tilos
Ne használjon repedt vagy deformálódott keréktárcsákat. 
Ha mégis ezt tenné, a gumiabroncsból menet közben elszivároghat a leve-
gő, ami balesetet okozhat.

Gondoskodjon a kerékanyák kúpos vé-
gükkel befelé történő beszereléséről.
Ha az anyákat kúpos végükkel kifelé
szerelik be, a kerék eltörhet, és menet
közben kieshet, ami súlyos vagy akár
halálos balesethez vezethet.

Kúpos 
rész
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FIGYELEM

A gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer szelepeinek és jel-
adóinak cseréje (gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszerrel fel-
szerelt gépjárművek)
Mivel a gumiabroncs javítása vagy cseréje hatással lehet a gumiabroncs-

nyomásra figyelmeztető rendszer szelepeire és jeladóira, a gumiabroncsok
szervizelését bízza hivatalos Toyota márkakereskedésre, szervizre vagy
más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberre
vagy egyéb, megfelelően felszerelt szervizre. Továbbá a gumiabroncsnyo-
másra figyelmeztető rendszerhez gyártott szelepeket és jeladókat hivatalos
Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel
és felszereléssel rendelkező szakembernél vásároljon.

Ellenőrizze, hogy valódi Toyota keréktárcsák vannak-e felszerelve gépjár-
művére.
Előfordulhat, hogy az abroncsnyomást ellenőrző rendszerhez szelepei és
jeladói nem eredeti keréktárcsákon nem működnek megfelelően.
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A légkondicionáló berendezés szűrője

Kapcsolja ki a motorindító gombot.

Nyissa ki a kesztyűtartót, és
akassza ki a pántot.

A rögzítők kioldásához nyomja
be a kesztyűtartó oldalait, majd
lassan, kezével folyamatosan
tartva, teljesen nyissa ki a kesz-
tyűtartót.

A teljesen kinyitott kesztyűtartót
enyhén emelje meg, és a kesz-
tyűtartó aljának leválasztásá-
hoz húzza az ülés felé.

Ha a finom húzás hatására nem
válik le a kesztyűtartó, ne fejtsen ki
rá túlzott mértékű erőt. Ehelyett
húzza azt az ülés felé, miközben fi-
noman állítja a kesztyűtartó ma-
gasságát.

A légkondicionáló berendezés szűrőjét a hatékony működés ér-
dekében rendszeresen ki kell cserélni.

A légkondicionáló berendezés szűrőjének cseréje

1

2

3

4
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Vegye le a szűrő burkolatát.

Kapcsolja le a szűrő burkolatát.

Mozgassa el a szűrőburkolatot a nyíl irányába, majd húzza ki a
rögzítőkből.

Távolítsa el a szűrő házát.

Vegye ki a légkondicionáló be-
rendezés szűrőjét a szűrőház-
ból, majd helyezzen be egy újat.

A szűrőn látható „UP” jelzésnek
felfelé kell néznie.

Beszereléskor hajtsa végre a felsorolt lépéseket fordított sorrendben.

5

 Balkormányos gépjárművek  Jobbkormányos gépjárművek

1

2

6

7

8
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Az ellenőrzés gyakorisága
A szűrőt a karbantartási terv szerint ellenőrizze, illetve cserélje. Poros vagy
nagy forgalmú helyeken lehetséges, hogy a cserét ennél gyakrabban kell el-
végezni. (A karbantartási ütemtervről bővebben a „Toyota szervizfüzetben”
vagy a „Toyota garanciafüzetben” olvashat.)

Ha a levegőfúvókákon keresztül beáramló levegő mennyisége jelentős
mértékben csökken
Lehet, hogy a szűrő eltömődött. Ellenőrizze a szűrőt és szükség esetén cse-
rélje ki.

Légkondicionáló szűrő szagtalanító funkcióval 
Ha illatosítókat helyez a gépjárművébe, a szagtalanító hatás rövid időn belül
jelentősen meggyengülhet.

Ha a légkondicionáló folyamatosan kellemetlen szagokat bocsát ki, cserélje
ki a légkondicionáló szűrőt.

FIGYELEM

A légkondicionáló berendezés használata során
Győződjön meg arról, hogy a szűrők a helyükön vannak.
A légkondicionáló berendezés szűrő nélkül való használata a rendszer ká-
rosodásához vezethet.

A kesztyűtartó eltávolításakor
Mindig a meghatározott eljárásnak megfelelően távolítsa el a kesztyűtartót
(555. o.). Ha nem a meghatározott eljárást követi a kesztyűtartó eltávolí-
tásakor, a kesztyűtartó zsanérja megsérülhet.

A szűrőburkolat sérülésének megelőzése

Amikor a rögzítés kioldásának céljából a
nyíl irányába mozdítja el a szűrőburkola-
tot, ügyeljen arra, hogy ne fejtsen ki túl
nagy erőt a rögzítőkre. Máskülönben a
rögzítők megsérülhetnek. 
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Ablaktörlőgumi cseréje

 Ablaktörlőlapát kivétele és visszaszerelése

Miközben kezével biztonsá-
gosan tartja az ablaktörlő-
lapátot, nyomja be a rögzítő-
gombot a kioldáshoz, majd
húzza ki az ablaktörlőlapátot.

Hozza irányba az ablaktörlő-
lapátot az ablaktörlőkar csatla-
kozó részével, majd csúsztas-
sa be azt ellentétes irányban.

Az ablaktörlőlapát beillesztése-
kor ellenőrizze, hogy rögzült-e a
csatlakozási pontban.

 Ablaktörlőgumi cseréje

Húzza ki az ablaktörlőgumit,
amíg az ki nem türemkedik
az ablaktörlőlapát hátoldalán
található vájatból.

Az ablaktörlőgumi cseréjekor hajtsa végre az alábbi eljárást az
egyes ablaktörlők működtetéséhez.

Első ablaktörlők

1

2

1
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Húzza ki az ablaktörlőgumi
végét a vájatból, majd húzza
ki az ablaktörlőgumi többi ré-
szét is.

Új ablaktörlőgumi behelyezé-
sekor a műveletsort fordított
sorrendeben hajtsa végre.

A beszerelés után ellenőrizze,
hogy az ablaktörlőgumi teljes
hosszában illeszkedik-e a vájat-
ba, egészen a zársapkáig.

Csúsztassa el a hátsó ablaktör-
lőkar zársapkáját.

Mozdítsa el az ablaktörlőlapá-
tot, amíg kattanó hangot nem
hall, és a rögzítőkarom ki nem
old, majd távolítsa el az ablak-
törlőlapátot az ablaktörlőkarból.

2

3

Hátsó ablaktörlő

1

2
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Húzza ki az ablaktörlőgumit az
ablaktörlőlapát végzárrésze fe-
lett, majd húzza tovább, míg tel-
jesen el nem távolítja a fogla-
latból.

Enyhén szorítsa meg az ablaktörlő-
lapát rögzítőkarmok közötti részét,
hogy az ablaktörlőgumi felemelked-
hessen, mert így könnyebb annak
az eltávolítása.

Távolítsa el a 2 fémsínt az öreg
ablaktörlőgumiról és helyezze
azokat az új ablaktörlőgumiba.

Helyezze vissza az ablaktörlőgumit kezdve az ablaktörlőlapát köze-
pén található rögzítőkaromnál. Vezesse át az ablaktörlőgumit a 3
rögzítőkarmon úgy, hogy az kiálljon a végzárrésznél, majd vezesse
át az ablaktörlőgumit az utolsó rögzítőkarmon is.

Ha kis mennyiségű mosófolyadékkal benedvesíti az ablaktörlőgumit, azzal
megkönnyíti a rögzítőkarmok beilleszkedését a vájatokba.

3

4

5
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Ellenőrizze, hogy az ablaktörlő-
lapát rögzítőkarmai illeszkednek-
e az ablaktörlőgumi vájataiba.
• Ha az ablaktörlőlapát rögzí-

tőkarmai nem illeszkednek
az ablaktörlőgumi vájataiba,
fogja meg az ablaktörlőgu-
mit, és mozgassa előre-hát-
ra, amíg a rögzítőkarmok
nem illeszkednek be a vája-
tokba.

• Finoman emelje fel az ablaktörlőgumi középső részét, mert így
könnyebben csúsztathatja a gumit.

Az ablaktörlőlapát visszaszereléséhez fordított sorrendben ismétel-
je meg az 1. és a 2. lépést.

Az ablaktörlőlapát beillesztésekor ellenőrizze, hogy rögzült-e a csatlakozá-
si pontban.

Az ablaktörlőlapát és az ablaktörlőgumi kezelése
A helytelen kezelés az ablaktörlőlapát és az ablaktörlőgumi sérülését okoz-
hatja. Ha az ablaktörlőlapát vagy az ablaktörlőgumi cseréjével kapcsolatban
bármilyen kérdése lenne, forduljon hivatalos Toyota márkakereskedéshez,
szervizhez vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező
szakemberhez.

Szélvédő ablaktörlőlapát zársapkája
A zársapka nem távolítható el, mert az a szélvédő ablaktörlőlapát szerves része.

6

VIGYÁZAT!

Az ablaktörlők cseréje esetén vigyázzon, nehogy megsértse a rögzítőkar-
mokat.

Miután eltávolította az ablaktörlőlapátot az ablaktörlőkarból, a csomagtér-
ajtó-üveg sérülésének megelőzése érdekében helyezzen ruhaanyagot
stb. a csomagtérajtó üvege és az ablaktörlőkar közé.

Ne húzza nagy erővel az ablaktörlőgumit és ne deformálja el a fémleme-
zeket.

7



562 6-3. Karbantartás saját kivitelezésben

Az elektronikus kulcs eleme

 Laposfejű csavarhúzó

 CR2032 típusú lítium elem

Oldja ki a zárt, és vegye ki a
mechanikus kulcsot.

Vegye le a borítást.

A kulcs sérülésének megelőzése
érdekében fogja kendőbe a csa-
varhúzó hegyét.

Ha lemerült az elem, helyezzen be újat.

Ehhez a következőkre lesz szüksége:

Elemcsere

1

2
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Vegye ki a lemerült elemet.

A borítás eltávolításakor, ha felső
borításhoz csatlakozó elektronikus
kulcsmodul takarja az elemet, távo-
lítsa el az elektronikus kulcsmodult
a borításból, így az elem az ábrán
látható módon láthatóvá válik.

Tegye be az új elemet „+” pólusá-
val felfelé.

Beszereléskor hajtsa végre a felsorolt lépéseket fordított sorrendben.

CR2032 típusú lítium elemet használjon
Elemet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, meg-

felelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél, helyi elekt-
romos szakboltban vagy fényképezőgép-szaküzletben vásárolhat.

Csak a gyártó által javasolttal azonos típusú és méretű vagy azzal egyenér-
tékű elemet használjon.

A használt elemeket a helyi jogszabályoknak megfelelően selejtezze ki.

Ha az elektronikus kulcs eleme lemerül
A tünetek a következők lehetnek:

Az intelligens nyitási és indítórendszer és a távirányító nem működik megfe-
lelően.

A működési tartomány csökken.

3

4
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VIGYÁZAT!

Használt elemek és egyéb alkatrészek
Ha a kisgyermek lenyeli ezeket az apró alkatrészeket, megfulladhat. Tartsa
távol a gyermekeket ezektől az alkatrészektől. A szabályok be nem tartása
sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Az intelligens nyitási és indítórendszer tanúsítványa
FIGYELEM
HA NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA CSERÉLI AZ ELEMET, AZ ROBBA-
NÁSVESZÉLYHEZ VEZETHET.
A HASZNÁLT ELEMEK HULLADÉKKÉNT VALÓ ELHELYEZÉSEKOR KÖ-
VESSE AZ UTASÍTÁSOKAT

FIGYELEM

Az elem cseréjét követő helyes működés érdekében
A balesetek elkerülése érdekében ügyeljen a következő szabályok betartá-
sára:

Mindig száraz kézzel dolgozzon.
Nedvesség hatására az elem berozsdásodhat.

Ne nyúljon más alkatrészekhez a távirányítóban, illetve ne mozdítsa el
azokat.

Ne hajlítsa el az elem érintkezőit.
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Biztosítékok ellenőrzése és cseréje

Kapcsolja ki a motorindító gombot.

Vegye le a biztosítéktábla fedelét.

 Motortér: „A” típusú biztosítékdoboz

Miközben benyomva tartja a két
rögzítőt, emelje fel a burkolatot.

A burkolat lezárásakor mindig
pattintsa vissza a két rögzítőt.

 Motortér („B” típusú biztosítékdoboz)

Miközben benyomva tartja a
három rögzítőt, emelje fel a bur-
kolatot.

A burkolat lezárásakor mindig
pattintsa vissza a három rögzítőt.

 Műszerfal bal oldala (balkormányos gépjárművek)

Vegye le a fedelet.

Mindig nyomja be a rögzítőt az
eltávolításkor és a visszaszere-
léskor.

Ha valamelyik elektronikus rendszer nem működik, előfordulhat,
hogy kiolvadt valamelyik biztosíték. Ilyen esetben ellenőrizze és
szükség szerint cserélje ki a biztosítékokat.

1

2
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 Műszerfal bal oldala (jobbkormányos gépjárművek)

Nyomja be a fület, és távolít-
sa el a fedelet.

Húzza ki a csatlakozót a zár-
kioldó megnyomásával.

Vegye le a fedelet.

Mindig nyomja be a rögzítőt az
eltávolításkor és a visszaszere-
léskor.

Vegye ki a biztosítékot.

Csak az „A” típusú biztosíték tá-
volítható el a kihúzószerszámmal.

1

2

3

3
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Ellenőrizze, hogy kiolvadt-e a biztosíték.

Normál biztosíték

Kiolvadt biztosíték

A kiolvadt biztosítékot cserélje ki megfelelő áramerősség-értékű, új biz-
tosítékra. Az áramerősség értéke a biztosítékdoboz fedelén található.

4

1

2

 „A” típus  „B” típus

 „C” típus
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A biztosíték kicserélése után
Ha a lámpák a biztosíték cseréjét követően sem világítanak, lehet, hogy iz-

zót kell cserélni. (569. o.)

Ha a kicserélt biztosíték újból kiolvad, vizsgáltassa meg a gépjárművet hiva-
talos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesí-
téssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

Ha egy áramkörben túlterhelés lép fel
A biztosítékokat úgy tervezték, hogy kiolvadásukkal megvédjék a vezetékkö-
teget a károsodástól.

 Izzók cseréjekor
A Toyota javaslata szerint kimondottan ehhez a gépjárműhöz tervezett, eredeti
Toyota termékeket használjon. Mivel egyes izzók a túlterhelés megakadályozá-
sára tervezett áramkörökhöz csatlakoznak, a nem eredeti vagy a nem ehhez a
gépjárműhöz tervezett alkatrészek használhatatlannak bizonyulhatnak.

VIGYÁZAT!

A rendszer üzemzavarának és a gépjármű kigyulladásának megelőzése
érdekében
Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.
A szabályok be nem tartása károsodást, illetve tüzet vagy sérülést okozhat.

Soha ne használjon magasabb áramerősségű biztosítékot vagy egyéb tár-
gyat a kiolvadt biztosíték helyett.

Mindig eredeti Toyota vagy azzal egyenértékű biztosítékot használjon.
Biztosítékot még ideiglenesen se helyettesítsen vezetékkel.

Ne módosítsa a biztosítékokat vagy a biztosítékdobozokat.

FIGYELEM

Biztosítékcsere előtt
Az elektromos túlterheltség okának megállapítása és megszüntetése céljá-
ból minél hamarabb forduljon hivatalos Toyota márkakereskedéshez, szer-
vizhez vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező
szakemberhez.
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Izzók

Ellenőrizze a kicserélendő izzó watt-teljesítményét. (669. o.)

A következő izzókat Ön is kicserélheti. A csere nehézsége az
egyes izzók esetén más és más. Mivel fennáll az alkatrészek ká-
rosodásának veszélye, javasoljuk, hogy a cserét bármely hivata-
los Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfele-
lő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél
végeztesse el.

Az izzócsere előkészületei
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 Elöl

Első irányjelző lámpa

 Hátul

Hátsó irányjelző lámpa

Tolatólámpa

Izzók beépítési helye

1

1

2
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 Első irányjelző lámpák

Csak a jobb oldalon: 
Csavarhúzó használatával
nyomja lefelé a rögzítőpecek
közepét, így eltávolíthatja
azt. A rögzítőpecek eltávolí-
tása után csúsztassa jobbra
az ablakmosó-folyadék tar-
tály bevezetőcsövét.

Forgassa az izzó foglalatát
az óramutató járásával ellen-
tétes irányba.

Vegye ki az izzót.

Beszereléskor hajtsa végre a felsorolt lépéseket fordított sor-
rendben.

Izzók cseréje

1

2

3

4



572 6-3. Karbantartás saját kivitelezésben

 Hátsó irányjelző lámpák és tolatólámpák

Nyissa ki a csomagtérajtót. A
lámpa oldalán helyezzen
csavarhúzót a burkolatba és
pattintsa ki a gépjármű külső
része mellett található rögzí-
tőket, melyeket az ábrán
szaggatott vonallal jelöltünk.
Ezután emelje meg a burko-
latot és húzza azt a gépjármű
hátulja felé a gépjármű külse-
je mellett található, szagga-
tott vonallal jelölt rögzítők ki-
pattintásához.

A fedél sérülésének megelőzése érdekében fogja kendőbe a csavarhú-
zó hegyét.

Távolítsa el a 2 csavart.

A lámpatest eltávolításához
húzza azt a gépjármű hátulja
felé.

1

2

3
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Forgassa az izzó foglalatát az óramutató járásával ellentétes
irányba.

Vegye ki az izzót.

Helyezze be az új izzót, majd annak foglalatát tegye a világítóegy-
ségbe és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba.

4

 Hátsó irányjelző lámpa  Tolatólámpa

5

 Hátsó irányjelző lámpa  Tolatólámpa

6

 Hátsó irányjelző lámpa  Tolatólámpa
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Igazítsa be a lámpatesten ta-
lálható rovátkákat a rögzítők-
höz és egyenesen helyezze
be a lámpatestet úgy, hogy a
lámpatesten található 2 tüske
a lyukakba illeszkedjen. Győ-
ződjön meg róla, hogy a lám-
patest teljesen rögzült-e.

Helyezze be a 2 csavart.

Helyezze fel a borítást.

7

8

9
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 A következő izzók cseréje

Ha az alábbiakban felsorolt izzók valamelyike kiég, cseréltesse ki
hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, meg-
felelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.
 Fényszórók
 Nappali menetfény
 Első helyzetjelző lámpák
 Első ködlámpák
 Oldalsó irányjelző lámpák
 Hátsó ködlámpák (felszereltségtől függően)
 Hátsó helyzetjelző lámpák
 Féklámpák
 Harmadik féklámpa
 Rendszámtábla-világítás

LED-es lámpák
Az első irányjelzőlámpák, a hátsó irányjelzőlámpák és a tolatólámpa kivételé-
vel minden lámpa LED-ek sorából áll. Ha a LED-ek valamelyike kiég, annak
cseréjéhez minél előbb vigye a gépjárművet hivatalos Toyota márkakereske-
désbe, szervizbe vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendel-
kező szakemberhez.

Páralecsapódás a lencse belsejében
Az ideiglenes páralecsapódás a fényszóró lencséjének belsejében nem je-
lent meghibásodást. A következő helyzetekben forduljon hivatalos Toyota
márkakereskedéshez, szervizhez vagy más, megfelelő képesítéssel és fel-
szereléssel rendelkező szakemberhez.

Nagy vízcseppek jelennek meg a lencse belsejében.

Víz gyűlt össze a fényszóró belsejében.

 Izzók cseréjekor
568. o.
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VIGYÁZAT!

 Izzók cseréje
Győződjön meg arról, hogy a hibrid rendszert leállította, és a világítást ki-

kapcsolta. Az izzót ne közvetlenül a lámpák kikapcsolása után cserélje ki. 
Az izzók ilyenkor rendkívül forróak, ami égési sérülést okozhat.

Puszta kézzel ne érintse meg az izzó üvegfelületét. Ha elkerülhetetlen az
üvegfelület megérintése, száraz tiszta ruhával tegye azt, nehogy folyadék
vagy olaj kerüljön az izzóra. 
De ha megkarcolódik vagy leesik az izzó, akkor kiéghet vagy eltörhet.

Teljesen szerelje be az izzókat és az azokat rögzítő alkatrészeket. Ha nem
így tesz, a fényszóróegységet hő károsíthatja, tűz keletkezhet, illetve víz
kerülhet bele. Így megrongálódhatnak a fényszórók, illetve pára csapód-
hat le a lencsén.

Ne tegyen kísérletet az izzók, csatlakozók, áramkörök vagy ezek részei-
nek megjavítására vagy szétszerelésére. 
Ez halállal vagy súlyos sérülést okozó áramütéssel járhat.

A károsodás és a tűz megakadályozása érdekében 
Győződjön meg arról, hogy az izzók megfelelően vannak-e behelyezve és

rögzítve. 

Az izzó beszerelése előtt ellenőrizze annak watt-teljesítményét, így kerül-
ve el a hőkárosodást.
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Vészvillogók

Nyomja meg a kapcsolót.

Az összes irányjelző lámpa villogni
fog. Kikapcsolásukhoz nyomja meg
mégegyszer a kapcsolót.

Vészvillogók
Ha a vészvillogókat hosszú ideig használja leállított hibrid rendszer mellett
(miközben a „READY” (üzemkész) visszajelző nem világít), a 12 V-os akku-
mulátor lemerülhet.

A vészvillogók rendeltetése az, hogy figyelmeztessék a többi veze-
tőt, ha a gépjárművet üzemzavar stb. miatt le kellett állítania.
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Ha gépjárművét vészhelyzetben meg kell 
állítania

Határozottan lépjen mindkét lábával a fékpedálra, és erősen nyom-
ja le.

Ne pumpálja a fékpedált, mivel így a gépjármű lelassítása egyre nagyobb
erőfeszítést igényel.

Kapcsoljon N sebességváltó-helyzetbe.

 Ha a sebességváltót N helyzetbe kapcsolta

Miután lelassított, az útról félre húzódva állítsa meg a gépjárművet.

Állítsa le a hibrid rendszert.

 Ha a sebességváltót nem tudja N helyzetbe kapcsolni

A lehető legerőteljesebb lassítás érdekében tartsa lenyomva a fék-
pedált mindkét lábával.

A hibrid rendszer leállításához
nyomja a motorindító gombot
legalább 2 másodpercig, vagy
egymás után legalább 3-szor
nyomja meg röviden.

Az útról félre húzódva, biztonságos helyen állítsa meg a gépjárművet.

Kizárólag vészhelyzetben, ha például a szokásos módon lehetet-
len megállítani a gépjárművet, a következő eljárással állítsa meg:

1

2

3

4

3

Nyomja legalább 2 másodpercig, vagy 
legalább 3-szor nyomja meg röviden

4

VIGYÁZAT!

Ha a hibrid rendszert menet közben kell leállítani
A kormányrásegítés nem működik, a kormánykerék csak nagyobb erővel
forgatható el. Amennyire csak lehet, lassítson, mielőtt kikapcsolná a hibrid
rendszert.

5



580 7-2. Teendők szükséghelyzetben

Ha gépjárművét vontatni kell

Az alábbi helyzetekben a gépjármű nem vontatható vontatókötéllel
vagy lánccal másik gépjármű által, mivel az első kerekeket a parkoló-
zár lezárhatta. Ez esetben minél előbb kérjen segítséget hivatalos
Toyota márkakereskedéstől, szerviztől vagy más megfelelően felsze-
relt és vontatásra szakosodott cégtől.
 Hiba van a váltó rendszerben. (262, 603. o.)

 Hiba van az indításgátló rendszerben. (88. o.)

 Meghibásodás észlelhető az intelligens nyitási és indítórendszer-
ben. (640. o.)

 A 12 V-os akkumulátor lemerült. (643. o.)

A következő tünetek a hibrid sebességváltó meghibásodását jelezhe-
tik. Ez esetben minél előbb kérjen segítséget hivatalos Toyota márka-
kereskedéstől, szerviztől vagy megfelelően felszerelt és vontatásra
szakosodott cégtől.
 A hibrid rendszer figyelmeztető üzenete megjelenik, és a gépjármű

nem mozdul.

 A gépjármű szokatlan zajokat hallat.

Ha a vontatás elkerülhetetlen, javasoljuk, hogy azt hivatalos To-
yota márkakereskedés, szerviz vagy más, hivatalosan minősített
és megfelelően felszerelt szakember, illetve vontatásra szakoso-
dott cég végezze emelős vontató vagy autómentő segítségével.
Használjon minden vontatáshoz biztonsági vontatókötelet, és
tartsa be az állami és a helyi biztonsági előírásokat.

Helyzetek, mikor a gépjármű másik gépjármű által nem vontat-
ható.

Helyzetek, amelyekben vontatás előtt kapcsolatba kell lépjen
márkakereskedőjével
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Ne vontassa gépjárművét lengőke-
retes vontatóval, mert a karosszéria
megsérülhet.

Vontatás lengőkeretes vontatóval

Vontatás a kerekek megemelésével

 Elölről  Hátulról

Engedje ki a rögzítőféket. Helyezzen vontatózsámolyt az
első kerekek alá.



582 7-2. Teendők szükséghelyzetben

Ha gépjárművét autómentő segít-
ségével szállítják, akkor azt az áb-
rán bemutatott helyeken kell rög-
zíteni.

Ha a gépjármű rögzítéséhez köte-
let vagy láncot használ, a besatí-
rozott szög legyen 45.

A rögzítőket ne húzza túl szoros-
ra, mivel az a gépjármű megron-
gálódásához vezethet.

Ha vontató teherautó nem áll rendelkezésre, szükséghelyzetben gép-
járművét rövid ideig vontathatja a kampóhoz rögzített kötéllel vagy
lánccal is. Ilyen módon történő vontatásra csak 5 km/h (3 mph) sebes-
ség alatt, kis távolságon, szilárd útburkolattal ellátott úton tegyen kí-
sérletet.

A vontatás alatt a vezetőnek a gépjárműben kell tartózkodnia, hogy
kormányozza a gépjárművet és kezelje a fékeket. A kerekeknek, a
hajtásláncnak, a tengelyeknek, a kormányműnek és a fékeknek jó
műszaki állapotban kell lenniük.

Autómentő igénybevétele

Elöl

Szükséghelyzeti vontatás
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Vegye ki a vonószemet. (605, 621. o.)

Távolítsa el a vonószem borítá-
sát laposvégű csavarhúzó se-
gítségével. 

A karosszéria megóvása érdeké-
ben helyezzen rongyot a csavarhú-
zó és a karosszéria közé az ábrán
bemutatott módon.

Helyezze a vonószemet a lyuk-
ba, majd kézzel kissé húzza
meg.

Kerékanyakulcs vagy kemény
fémrúd segítségével húzza meg
teljesen a vonószemet.

A kerékanyakulccsal vagy a ke-
mény fémrúddal történő meghú-
záskor vigyázzon, nehogy meg-
sértse a gépjármű karosszériáját.

Biztonságosan rögzítse a kötelet vagy a láncot a vonószemhez.

Vigyázzon, nehogy megsértse a karosszériát.

Szálljon be a vontatandó járműbe, és indítsa be a motort.

Ha nem tudja beindítani a motort, kapcsolja a motorindító gombot ON
módba.

Kapcsolja ki az intelligens távolság érzékelő szonárt. (felszereltségtől füg-
gően): 404. o.

Kapcsolja a sebességváltót N helyzetbe, és engedje ki a rögzítőféket.

Vontatás szükséghelyzetben

1

2

3

4

5

6

7
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Vontatás közben
Ha a hibrid rendszer ki van kapcsolva, akkor sem a kormányerő-rásegítés,
sem a fékerő-rásegítés nem működik, így a kormányzás és fékezés lényege-
sen nehezebb.

Kerékanyakulcs
A kerékanyakulcs a csomagtérben található. (605, 621. o.)

A gépjármű hátulján található vonószem szerelőlyukja

A lyuk feladata, hogy rögzítse a gépjár-
művet, miközben azt szállítják. Az ebbe a
lyukba szerelt vonószemet nem lehet más
gépjárművek vontatására használni. 

VIGYÁZAT!

Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.
Ellenkező esetben súlyos vagy halálos sérülés következhet be.

Vontatás közben

Vontatás közben
Kötéllel vagy lánccal történő vontatás esetén kerülje a hirtelen indulásokat

stb., mivel ezek a vontatószemet, kábelt, illetve láncot magas terhelésnek
teszik ki. A vontatószem, kábel vagy lánc meghibásodhat, az ezekből
származó törmelék pedig embereknek ütközhet, és jelentős kárt okozhat.

Ne kapcsolja ki a motorindító gombot.
A motorindító gomb kikapcsolása balesethez vezethet, mivel a parkolózár
az első kerekeket blokkolja.

Biztosítsa, hogy a gépjárművet az első
kerekek, vagy mind a négy kerék meg-
emelésével szállítsák. Ha a gépjárművet
talajra engedett első kerekekkel vontat-
ják, a hajtáslánc és a kapcsolódó alkatré-
szek károsodhatnak vagy a villanymotor
elektromosságot termelhet, ami a káro-
sodás vagy a meghibásodás természeté-
től függően tűzesethez vezethet.
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VIGYÁZAT!

Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.
Ellenkező esetben súlyos vagy halálos sérülés következhet be.

Vonószemek felszerelése a gépjárműre
Vonószemek csak olyan gépjárművekre szerelhetők, melyek gyárilag ren-

delkeznek vonószemmel. Ne használja más gépjárművek vonószemeit és
saját vonószemeit se alkalmazza más gépjárművekhez.

Győződjön meg a vonószemek biztonságos rögzítéséről. Ha nincsenek
biztonságosan rögzítve, akkor a vontatás során kilazulhatnak.

FIGYELEM

A gépjármű károsodásának megelőzése a gépjármű megemelésével
végzett vontatás során
A gépjármű megemelésekor ellenőrizze, hogy elegendő hely áll-e rendelke-
zésre a vontatáshoz a megemelt gépjármű másik végénél. Ha nincs ele-
gendő hely, a vontatás során a gépjármű megrongálódhat.

A gépjármű károsodásának megelőzése a lengőkeretes vontatás során
A gépjárművet se elölről, se hátulról ne vontassa lengőkeretes vontatóval.

A gépjármű vészhelyzeti vontatás során fellépő sérülésének megelőzé-
se érdekében
Ne rögzítse a kötelet vagy láncokat a felfüggesztés alkatrészeihez.
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Ha úgy gondolja, hogy valami nincs 
rendben

 Szivárgás nyomai észlelhetők a gépjármű alatt
(A légkondicionáló berendezésből csöpögő víz a természetes mű-
ködés velejárója)

 Lapos gumiabroncsok vagy egyenetlen gumiabroncskopás

 A magas hűtőfolyadék-hőmérsékletre figyelmeztető lámpa villog
vagy kigyullad.

 A kipufogórendszer hangjának megváltozása

 Kanyarodás közben erős, csikorgó hang

 A felfüggesztési rendszerhez kapcsolódó furcsa zajok

 A hibrid rendszerrel összefüggő kopogó vagy más hang

 A motor kihagy, akadozva vagy egyenetlenül jár

 Jelentős teljesítménycsökkenés

 Fékezéskor a gépjármű érezhetően valamelyik irányba húz

 Vízszintes úton haladva a gépjármű erősen az egyik oldalra húz

 Csökkent fékhatás, szivacsszerűen lenyomható fékpedál, a pedál
majdnem a padlót éri

Ha a következő jelenségek valamelyikét észleli, gépjárműve va-
lószínűleg beállításra vagy javításra szorul. Mihamarabb vegye
fel a kapcsolatot bármely hivatalos Toyota márkakereskedéssel,
szervizzel vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel
rendelkező szakemberrel.

Látható tünetek

Hallható tünetek

Működéssel kapcsolatos tünetek
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Ha világítani kezd valamelyik figyelmeztető 
lámpa, vagy figyelmeztető hangjelzést hall

Ha valamelyik figyelmeztető lámpa világítani vagy villogni kezd,
higgadtan hajtsa végre a következő lépéseket. Nem feltétlenül je-
lent hibát, ha valamelyik lámpa világítani vagy villogni kezd,
majd kialszik. Ha azonban továbbra is ez történik, ellenőriztesse
a gépjárművet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szerviz-
ben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendel-
kező szakembernél.

Figyelmeztető lámpák és figyelmeztető hangjelzések listája

Figyelmeztető 
lámpa

Figyelmeztető lámpa/Részletek/Műveletek

Fékrendszer figyelmeztető lámpa és figyelmeztető hangjelzés 
(piros visszajelző lámpa)*1

Jelzi:
• A fékfolyadék szintje alacsony; vagy
• A fékrendszer meghibásodott.

 Biztonságos helyen azonnal álljon meg a gépjárművel, és 
lépjen kapcsolatba hivatalos Toyota márkakereskedéssel, 
szervizzel vagy más, megfelelő képesítéssel és felszerelés-
sel rendelkező szakemberrel. Gépjármű továbbvezetése 
veszélyes lehet.

Fékrendszer figyelmeztető lámpa (sárga)
Hibát jelez a következő egységekben:
• Az energia-visszatápláló fékezési rendszerben; vagy
• Az elektronikus vezérlésű fékrendszerben.

 Azonnal ellenőriztesse gépjárművét hivatalos Toyota már-
kakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesí-
téssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

Töltésrendszer figyelmeztető lámpa
A gépjármű töltésrendszerének hibáját jelzi.

 Biztonságos helyen azonnal álljon meg a gépjárművel, és 
lépjen kapcsolatba hivatalos Toyota márkakereskedéssel, 
szervizzel vagy más, megfelelő képesítéssel és felszerelés-
sel rendelkező szakemberrel.
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Alacsony olajnyomásra figyelmeztető lámpa 
(figyelmeztető hangjelzés)*2

Ez a lámpa azt mutatja, hogy a motorolajnyomás túl alacsony.
 Biztonságos helyen azonnal álljon meg a gépjárművel, és 

lépjen kapcsolatba hivatalos Toyota márkakereskedéssel, 
szervizzel vagy más, megfelelő képesítéssel és felszerelés-
sel rendelkező szakemberrel.

Hibajelző (MIL) lámpa
Hibát jelez a következő egységekben:
• A hibrid rendszerben;
• Az elektronikus motorvezérlő rendszerben;
• Az elektronikus fojtószelep-vezérlő rendszerben; vagy
• A károsanyagkibocsátás-szabályozórendszerben (felszerelt-

ségtől függően).
 Azonnal ellenőriztesse gépjárművét hivatalos Toyota már-

kakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesí-
téssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

SRS figyelmeztető lámpa
Hibát jelez a következő egységekben:
• Az SRS-légzsákrendszerben; vagy
• A biztonságiöv-előfeszítő rendszerben.

 Azonnal ellenőriztesse gépjárművét hivatalos Toyota már-
kakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesí-
téssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

ABS figyelmeztető lámpa
Hibát jelez a következő egységekben:
• Az ABS-ben; vagy
• A fékasszisztensrendszerben.

 Azonnal ellenőriztesse gépjárművét hivatalos Toyota már-
kakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesí-
téssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

(Piros/sárga)

Elektromos szervokormányrendszer figyelmeztető lámpa 
(figyelmeztető hangjelzés)

Az EPS (elektromos szervokormány) rendszer hibáját jelzi.
 Azonnal ellenőriztesse gépjárművét hivatalos Toyota már-

kakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesí-
téssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

Figyelmeztető 
lámpa

Figyelmeztető lámpa/Részletek/Műveletek
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(Villog)
(Felszereltségtől füg-

gően)

„PCS” figyelmeztető lámpa
Amikor a figyelmeztető lámpa villog (és megszólal a hangjelzés): 
A PCS (ütközés előtti biztonsági rendszer) meghibásodását jelzi.

 Azonnal ellenőriztesse gépjárművét hivatalos Toyota már-
kakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesí-
téssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

Amikor a figyelmeztető lámpa villog (és a hangjelzés nem szólal 
meg):
Azt jelzi, hogy a PCS (ütközés előtti biztonsági rendszer) ideigle-
nesen nem elérhető, az alább felsorolt okok valamelyike miatt:
• A radarérzékelő körüli területe piszkos, vagy csapadékkal, jég-

gel, matricákkal stb. van letakarva.
 Tisztítsa le a koszt, csapadékot, jeget, matricákat stb. 

(300. o.)
• A radarérzékelő vagy a kameraérzékelő működési feltételei 

nem adottak (hőmérséklet stb.).
 Ha a működési feltételek adottak (hőmérséklet stb.), a PCS 

(ütközés előtti biztonsági rendszer) elérhetővé válik.

Ha a figyelmeztető lámpa kigyullad:
A VSC (Gépjárműstabilitás-szabályozó rendszer) vagy a PCS 
(Ütközés előtti biztonsági rendszer) egyike, vagy mindkettő ki 
van kapcsolva.

 A PCS bekapcsolásához kapcsolja be a VSC és PCS rend-
szereket. (310, 453. o.)

Csúszásjelző lámpa
Hibát jelez a következő egységekben:
• A VSC-rendszerben;
• A TRC-rendszerben; vagy
• A hegymeneti elindulássegítő rendszerben.

 Azonnal ellenőriztesse gépjárművét hivatalos Toyota már-
kakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesí-
téssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

A lámpa az ABS-, a VSC- vagy a TRC- rendszer működésekor 
villog.

Figyelmeztető 
lámpa

Figyelmeztető lámpa/Részletek/Műveletek
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Magas hűtőfolyadék hőmérsékletre figyelmeztető lámpa 
(kipufogó hő visszakeringető rendszer nélküli gépjárművek)

Jelzi, hogy a motor-hűtőfolyadék hőmérséklete túl magas.
Villogó fényről állandó világításra vált, ha a motor-hűtőfolyadék 
hőmérséklete megemelkedik.

 Azonnal állítsa le a gépjárművet biztonságos helyen. 
(649. o.)

Magas hűtőfolyadék hőmérsékletre figyelmeztető lámpa 
(kimenő hő visszakeringető rendszerrel felszerelt gépjár-
művek)

• Ha a lámpa villog:
Jelzi, hogy a motor-hűtőfolyadék hőmérséklete túl magas.
A lámpa villogó fényről állandó világításra vált, ha a motor-
hűtőfolyadék hőmérséklete tovább emelkedik.

 Azonnal állítsa le a gépjárművet biztonságos helyen. 
(649. o.)

• Ha világítani kezd a lámpa villogás nélkül:
A kimenő hő visszakeringető rendszer meghibásodását jelzi.

 Azonnal ellenőriztesse gépjárművét hivatalos Toyota már-
kakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesí-
téssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

(Villog)
(Felszereltségtől füg-

gően)

ICS OFF visszajelző lámpa
Az intelligens távolság érzékelő szonár funkció meghibásodását 
jelzi.

 Vizsgáltassa meg a gépjárművet bármely hivatalos Toyota 
márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő 
képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

A figyelmeztető lámpa a következőképpen működik, még ha a 
rendszerben nem is jelentkezik működési hiba:
• A lámpa világítani kezd, ha az intelligens távolság érzékelő 

szonár funkciót kikapcsolja (404. o.)
• A lámpa világítani kezd, ha az intelligens távolság érzékelő 

szonár funkció működésbe lép (408. o.)
• A lámpa villog, amikor a rendszer átmenetileg nem használ-

ható (412. o.)

Nyitott ajtóra figyelmeztető lámpa (figyelmeztető hangjelzés)*3

Azt jelzi, hogy valamelyik ajtó nincs teljesen becsukva.
 Ellenőrizze, hogy minden ajtó be van-e csukva.

Alacsony üzemanyagszintre figyelmeztető lámpa
Jelzi, ha a maradék üzemanyag kb. 6,4 L (1,7 gal., 
1,4 Imp.gal.) vagy kevesebb.

 Tankoljon.

Figyelmeztető 
lámpa

Figyelmeztető lámpa/Részletek/Műveletek
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Vezető és első utas biztonsági övének becsatolására emlékez-

tető lámpa (figyelmeztető hangjelzés)*4

A vezetőt és/vagy az első utast biztonsági öve becsatolására 
figyelmezteti.

 Csatolja be a biztonsági övet. 
Ha az első utasülés foglalt, akkor a figyelmeztető lámpa 
(figyelmeztető hangjelzés) kikapcsolásához az első utasnak 
is be kell csatolnia a biztonsági övét.

Hátsó utasok biztonsági öveinek becsatolására emlékeztető 
lámpák (figyelmeztető hangjelzés)*4

A hátsó utasokat biztonsági öveik becsatolására figyelmezteti.
 Csatolja be a biztonsági övet.

Fő figyelmeztető lámpa
Ha a fő figyelmeztető rendszer hibát észlelt, hangjelzés hallható, 
és a figyelmeztető lámpa kigyullad, és villogni kezd.

 596. o.

(Felszereltségtől füg-
gően)

Gumiabroncsnyomásra figyelmeztető lámpa
Ha világítani kezd a lámpa:
Alacsony a gumiabroncsnyomás a következők miatt
• Természetes okok (593. o.)
• Defektes gumiabroncs (604, 619. o.)

 Állítsa be a gumiabroncsok nyomását az előírt értékre. 
A lámpa néhány perc múlva kialszik. Ha a lámpa nem alszik 
ki a gumiabroncsnyomás beállítása ellenére sem, ellenőriz-
tesse a rendszert bármely hivatalos Toyota márkakereske-
désben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és 
felszereléssel rendelkező szakembernél.

Ha 1 perc villogás után világít:
Meghibásodás a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer-
ben (594. o.)

 Ellenőriztesse a rendszert hivatalos Toyota márkakereske-
désben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és 
felszereléssel rendelkező szakembernél.

Fék felülbírálási rendszer/
Vezetés-indítás szabályzás/ Intelligens távolság mérő szonár 
(szimbólum kijelzés)*5

A következőket jelzi:
• A fék felülbírálási rendszer működésben van;
• A fék felülbírálási rendszer meghibásodott;
• A vezetés-indítás szabályozás működik;
• A vezetés-indítás szabályozás meghibásodott; vagy
• Az intelligens távolság érzékelő szonár (felszereltségtől füg-

gően) működésben van (408. o.)
 Kövesse a többfunkciós információs kijelzőn megjelenő 

utasításokat.

Figyelmeztető 
lámpa

Figyelmeztető lámpa/Részletek/Műveletek
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*1: Fékrendszer figyelmeztető hangjelzés
Ha olyan probléma lehetősége áll fenn, amely érintheti a fékezési teljesít-
ményt, a figyelmeztető lámpa kigyullad, és figyelmeztető hangjelzés hall-
ható.

*2: Alacsony motorolajnyomásra figyelmeztető hangjelzés:
Hangjelzés akkor is hallható kb. 30 másodpercen keresztül folyamatosan, ha
az alacsony motorolajnyomásra figyelmeztető lámpa és a „READY” vissza-
jelző világít.

*3: Nyitott ajtóra figyelmeztető hangjelző: 
A nyitott ajtóra figyelmeztető hangjelzés azt jelzi, hogy egy vagy több ajtó
nincs teljesen becsukva (ha a gépjármű sebessége elérte az 5 km/h [3 mph]
értéket).

*4: Biztonsági öv hangjelzése: 
A biztonsági öv hangjelzése figyelmezteti a vezetőt, az első utast és a hát-
só utasokat, hogy nincs becsatolva a biztonsági övük. Miután a gépjármű
elérte a 20 km/h (12 mph) sebességet, 30 másodpercig szakaszos hang-
jelzés hallható. Ha az övet ezután sem csatolja be, a hangjelzés megválto-
zik, és 90 másodpercig ez hallható.

*5: A szimbólum a többfunkciós információs kijelzőn jelenik meg.

(Felszereltségtől füg-
gően)

LDA (sávelhagyásra figyelmeztető rendszer kormányvezérlés-
sel) rendszer (szimbólum kijelző)*5

Jelzi, hogy az LDA (sávelhagyásra figyelmeztető rendszer kor-
mányvezérléssel) rendszer úgy érzékeli, hogy a sofőr keze nincs 
a kormányon, miközben a kormányvezérlés funkció be van kap-
csolva.

 Erősen tartsa a kormánykereket.

Figyelmeztető 
lámpa

Figyelmeztető lámpa/Részletek/Műveletek
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Első utast észlelő érzékelő, biztonsági öv becsatolására emlékeztető és
figyelmeztető hangjelzés
Ha csomagot helyez az első utasülésre, az első utast észlelő érzékelő miatt

előfordulhat, hogy villogni kezd a figyelmeztető lámpa, és megszólal a fi-
gyelmeztető hangjelzés, még akkor is, ha az ülésen senki sem ül.

Ha az ülésre párnát helyez, előfordulhat, hogy az érzékelő nem észleli az
ülésen ülő utast, és így a figyelmeztető lámpa sem működik megfelelően.

Elektromos szervokormányrendszer figyelmeztető lámpa (figyelmeztető
hangjelzés)
Ha a 12 V-os akkumulátor töltése nem elegendő, vagy a feszültség átmeneti-
leg csökken, az elektromos szervokormányrendszer figyelmeztető lámpa ki-
gyulladhat, és figyelmeztető hangjelzés szólalhat meg.

Ha a hibajelző (MIL) lámpa menet közben kigyullad
Egyes modellek esetében a hibajelző (MIL) lámpa kigyullad, ha az üzem-
anyagtartály teljesen kiürül. Ha az üzemanyagtartály üres, azonnal töltse fel a
gépjárművet üzemanyaggal. A hibajelző (MIL) lámpa néhány út után kialszik.

Ha a hibajelző (MIL) lámpa nem alszik ki, forduljon hivatalos Toyota márkake-
reskedéshez, szervizhez vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel
rendelkező szakemberhez.

Ha világítani kezd a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető lámpa (felsze-
reltségtől függően)
Szemrevételezéssel ellenőrizze a gumiabroncs állapotát, hogy nem defektes-e.

Ha a gumiabroncs defektes: 604, 619. o.

Ha a gumiabroncs nem defektes:

Hajtsa végre a következő műveletet, miután a gumiabroncs hőmérséklete a
szükséges mértékben lecsökkent.

Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását, és állítsa be a megfelelő nyomást.

Ha a figyelmeztető lámpa percek múltán sem alszik ki, ellenőrizze, hogy a
gumiabroncsnyomás az előírt értéknek megfelelő-e, és hajtson végre inicia-
lizálást. (540. o.)

A figyelmeztető lámpa ismét kigyulladhat, ha a fenti műveleteket úgy végzi el,
hogy előtte nem várja meg a gumiabroncs hőmérsékletének szükséges csök-
kenését.

A gumiabroncsnyomásra figyelmeztető lámpa természetes okok miatt is
elkezdhet világítani (felszereltségtől függően)
A gumiabroncsnyomásra figyelmeztető lámpa természetes okok, mint példá-
ul természetes levegőszivárgás vagy a hőmérséklet hatására történő gumi-
abroncsnyomás-változás miatt is elkezdhet világítani. Ebben az esetben a fi-
gyelmeztető lámpa a gumiabroncsnyomás beállítása után (néhány perc
múlva) kialszik.
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Ha a kereket pótkerékre cserélte (gumiabroncsnyomásra figyelmeztető
rendszerrel felszerelt gépjárművek)
Helytakarékos pótkerék esetén: A szükségpótkereket nem szerelték fel a gu-
miabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer szelepével és jeladójával. Ha a
gumiabroncs defektes lesz, a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető lámpa
nem kapcsol ki akkor sem, ha a lapos kereket pótkerékre cseréli. A pótkere-
ket cserélje a megjavított kerékre, és fújja fel a megfelelő nyomásra. A gumi-
abroncsnyomásra figyelmeztető lámpa néhány perc elteltével kialszik.

Teljes méretű pótkerékkel felszerelt gépjárművek: A pótkereket is felszerelték
a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer szelepével és jeladójával. A
gumiabroncsnyomásra figyelmeztető lámpa világítani kezd, ha a pótkerék gu-
miabroncsnyomása alacsony. Ha a gumiabroncs defektes lesz, a gumiab-
roncsnyomásra figyelmeztető lámpa nem kapcsol ki akkor sem, ha a lapos
kereket pótkerékre cseréli. A pótkereket cserélje a megjavított kerékre, és fúj-
ja fel a megfelelő nyomásra. A gumiabroncsnyomásra figyelmeztető lámpa
néhány perc elteltével kialszik.

Körülmények, melyek a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer
nem megfelelő működését okozhatják (felszereltségtől függően)
542. o.

Ha gyakran előfordul, hogy a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető lám-
pa 1 perc villogás után világítani kezd (felszereltségtől függően)
Ha a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető lámpa a motorindító gomb ON
módba kapcsolásakor 1 perc villogás után gyakran világítani kezd, ellenőriz-
tesse a rendszert hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy
más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

Figyelmeztető hangjelzés
Egyes esetekben előfordulhat, hogy a figyelmeztető hangjelzés a környező
zajok vagy az audiorendszer hangja miatt nem hallható.
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VIGYÁZAT!

Ha az elektromos szervokormányrendszer figyelmeztető lámpa kigyullad
Ha a lámpa sárgára vált, a szervokormány-rásegítés korlátozottan érhető
el. Ha a lámpa sárgára vált, a szervokormány-rásegítés nem érhető el, és a
kormánykerék kezelése rendkívül nehézzé válik. Amennyiben a kormány-
kerék kezelése a szokásosnál nehezebb, határozottan fogja meg a kor-
mánykereket, és a szokásosnál nagyobb erővel működtesse.

Ha a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető lámpa kigyullad (gumiab-
roncsnyomásra figyelmeztető rendszerrel felszerelt gépjárművek)
Tartsa be a következő biztonsági figyelmeztetéseket. A figyelmeztetések be
nem tartása következtében elvesztheti uralmát a gépjármű felett, és súlyos
vagy akár halálos sérülést is okozhat.

Biztonságos helyen minél előbb álljon meg a gépjárművel. Azonnal állítsa
be a gumiabroncsok nyomását. 

Pótkerékkel felszerelt gépjárművek: Ha a gumiabroncsok nyomásának be-
állítását követően is világítani kezd a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető
lámpa, valószínűleg defektes valamelyik gumiabroncs. Ellenőrizze a gumi-
abroncsokat. Ha a gumiabroncs defektes, cserélje le a pótkerékre, vagy
javíttassa meg a defektes gumiabroncsot a legközelebbi hivatalos Toyota
márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és
felszereléssel rendelkező szakembernél.

Szükséghelyzeti defektjavító készlettel felszerelt gépjárművek: Ha a gumi-
abroncsok nyomásának beállítását követően is világítani kezd a gumiab-
roncsnyomásra figyelmeztető lámpa, valószínűleg defektes valamelyik gu-
miabroncs. Ellenőrizze a gumiabroncsokat. Ha az egyik gumiabroncs
defektet kap, javítsa meg a szükséghelyzeti defektjavító készlet segítsé-
gével.

Kerülje a hirtelen manővereket és fékezést. Ha a gépjármű gumiabroncsa
tönkremegy, elvesztheti a kormány vagy a fékek feletti uralmát.

Ha durrdefektre vagy hirtelen levegővesztésre kerülne sor (gumiab-
roncsnyomásra figyelmeztető rendszerrel felszerelt gépjárművek)
Előfordulhat, hogy a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer nem lép
azonnal működésbe.

FIGYELEM

A gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer megfelelő működése
érdekében (gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszerrel felszerelt
gépjárművek)
Ne szereljen fel eltérő jellemzőkkel rendelkező, vagy eltérő gyártóktól szár-
mazó abroncsokat, mivel ez esetben a gumiabroncsnyomásra figyelmzete-
tő rendszer megfelelő működése nem garantált.
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Ha a kijelzőn figyelmeztető üzenet 
jelenik meg

Fő figyelmeztető lámpa

A fő figyelmeztető lámpa is világí-
tani vagy villogni kezd, jelezve,
hogy a többfunkciós információs ki-
jelzőn üzenet látható.*
Többfunkciós információs kijelző

Intézkedés

Kövesse a többfunkciós informáci-
ós kijelzőn megjelenő üzenet utasí-
tásait.

Ha a következő műveletek végrehajtása után is megjelenne valame-
lyik figyelmeztető üzenet, vegye fel a kapcsolatot bármely hivatalos
Toyota márkakereskedéssel, szervizzel vagy más, megfelelő képesí-
téssel és felszereléssel rendelkező szakemberrel.

*: Lehetséges, hogy a fő figyelmeztető lámpa nem kezd el világítani, vagy
csak villog, ha figyelmeztető üzenet jelenik meg.

A többfunkciós információs kijelző figyelmeztet a rendszerek
meghibásodására, a nem megfelelően végrehajtott műveletekre,
és tájékoztató üzeneteket jelenít meg a szükséges karbantartás-
sal kapcsolatban. Ha üzenet jelenik meg, akkor hajtsa végre az
annak megfelelő korrekciós eljárást.

1

2

3
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A figyelmeztető lámpák és a figyelmeztető hangjelzők a következők
szerint, az üzenet tartalmának megfelelően működnek. Ha az üzenet
szerint meg kell vizsgáltatni a gépjárművet, akkor haladéktalanul el-
lenőriztesse azt hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben
vagy más, megfelelő képzettséggel és felszereléssel rendelkező
szakembernél.

*: Először figyelmeztető hangjelzés hallható, és a többfunkciós kijelzőn üze-
net jelenik meg.

Figyelmeztető üzenetek
Az alább kifejtett figyelmeztető üzenetek a működtetési feltételek és a gépjár-
mű specifikációk függvényében különbözhetnek az aktuálisan megjelenő
üzenetektől.

Rendszer figyelmeztető lámpák
A figyelmeztető lámpa az alábbi esetekben nem kezd világítani vagy villogni.
Ehelyett az adott rendszerhez tartozó figyelmeztető lámpa gyullad ki, miköz-
ben üzenet jelenik meg a többfunkciós információs kijelzőn.

 „Antilock Brake System Malfunction Visit Your Dealer”(Hiba a blokkolásgátló
fékrendszerben, Keresse fel márkakereskedőjét):
Világítani kezd az ABS figyelmeztető lámpa. (588. o.)

Üzenetek és figyelmeztetések

Rendszer 
figyelmez-
tető lámpa

Figyelmez-
tető hang-

jelzés*
Figyelmeztetés

Világítani 
kezd

 Hallható

Fontos helyzetet jelez, például vezetéshez 
kapcsolódó rendszer hibáját vagy a korrek-
ciós eljárás végrehajtásának elmulasztása 
esetén előálló veszélyhelyzetet


Világítani 
vagy vil-

logni kezd
Hallható

Fontos helyzetet jelez, például a többfunk-
ciós információs kijelzőn mutatott rendsze-
rek esetleges meghibásodását

Villog  Hallható
Olyan helyzetet jelez, amely esetén káro-
sodhat a gépjármű, vagy veszélyhelyzet 
állhat elő

Világítani 
kezd

 Nem hall-
ható

Olyan állapotot jelez, mint pl. az elektro-
mos alkatrészek hibája, illetve azok álla-
pota, továbbá jelzi a karbantartás 
szükségességét

Villog  Nem hall-
ható

Olyan helyzetet jelez, mint pl. a nem meg-
felelően végrehajtott műveletek, vagy jelzi, 
hogyan kell egy műveletet helyesen elvé-
gezni
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 „Braking Power Low Visit Your Dealer” (Alacsony fékerő, Keresse fel márka-
kereskedőjét):
Világítani kezd a fékrendszer (sárga) figyelmeztető lámpája. (587. o.)

Jelzi, hogy az egyik ajtó nincs teljesen becsukva, miközben a gépjármű áll.
A nyitott ajtóra figyelmeztető lámpa világítani kezd. (590. o.)

Ha a „Visit Your Dealer” (Keresse fel márkakereskedőjét) üzenet jelenik
meg
A többfunkciós információs képernyőn megjelenő rendszer vagy alkatrész
meghibásodott.

Vizsgáltassa meg a gépjárművet bármely hivatalos Toyota márkakereskedés-
ben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendel-
kező szakembernél.

Ha egy művelettel kapcsolatos üzenet jelenik meg
Ha a gáz- vagy a fékpedál működtetésével kapcsolatos üzenet jelenik meg

Az olyan vezetéssegítő rendszerek működése alatt, mint a PCS (ütközés
előtti biztonsági rendszer) (felszereltségtől függően) vagy a dinamikus ra-
darvezérlésű tempomat (felszereltségtől függően) a fékpedál működtetésé-
vel kapcsolatos figyelmeztető üzenet jelenhet meg. Ha figyelmeztető üzenet
jelenik meg, lassítsa le a gépjárművet vagy kövesse a többfunkciós informá-
ciós kijelzőn megjelenő utasításokat.

A vezetés-indítás szabályozás, a fék felülbírálási rendszer vagy az intelli-
gens távolság érzékelő szonár (felszereltségtől függően) működésekor fi-
gyelmeztető üzenet jelenik meg (237. o., 238, 408). Kövesse a többfunk-
ciós információs kijelzőn megjelenő utasításokat.

Ha a motorindító gomb működtetésével kapcsolatos üzenet jelenik meg
Ha helytelen eljárással kísérelte meg elindítani a hibrid rendszert vagy ha
helytelenül működtette a motorindító gombot, egy, a motorindító gomb mű-
ködtetésével kapcsolatos utasítás jelenik meg. A motorindító gomb újbóli
működtetésekor kövesse a többfunkciós információs kijelzőn megjelenő
utasításokat.

Ha sebességváltó művelettel kapcsolatos üzenet jelenik meg
A helytelen sebességváltó helyzetbe kapcsolást és a gépjármű váratlan
mozgásba lendülését elkerülendő, lehetséges, hogy a sebességváltó hely-
zet automatikusan átkapcsol (270. o.), illetve lehetséges, hogy szüksé-
gessé válik a sebességváltó kar működtetése. Ebben az esetben, a sebes-
ségváltó-helyzet átkapcsolásához kövesse a többfunkciós információs
kijelzőn megjelenő utasításokat.

Ha kinyitott/becsukott gépjárműrészre vagy a fogyó eszközök utántöltésére
vonatkozó üzenet vagy kép jelenik meg
Azonosítsa a jelzett részt a többfunkciós információs kijelző vagy a figyel-
meztető lámpa segítségével és hajtsa végre a kívánt műveletet, például a
nyitott ajtó becsukását vagy a fogyó eszköz újratöltését.
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Ha a „See Owner’s Manual” (Lásd: használati útmutató) jelenik meg
Ha a „Braking Power Low Stop in a Safe Place See Owner’s Manual” (Ala-

csony fékező erő. Álljon meg biztonságos helyen és tekintse meg a kezelési
útmutatót) üzenet jelenik meg, az meghibásodásra utalhat. Biztonságos he-
lyen azonnal álljon meg a gépjárművel, és lépjen kapcsolatba hivatalos To-
yota márkakereskedéssel, szervizzel vagy más, megfelelő képesítéssel és
felszereléssel rendelkező szakemberrel. Gépjármű továbbvezetése veszé-
lyes lehet.

Ha az „Engine Oil Pressure Low” (Alacsony motorolaj-nyomás) üzenet jele-
nik meg, az meghibásodásra utalhat. Biztonságos helyen azonnal álljon
meg a gépjárművel, és lépjen kapcsolatba hivatalos Toyota márkakereske-
déssel, szervizzel vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel ren-
delkező szakemberrel.

Az alábbi üzenetek meghibásodást jelezhetnek. Azonnal ellenőriztesse a
gépjárművet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más,
megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

• „Hybrid System Malfunction” (Hibrid rendszer meghibásodás)
• „Check Engine” (Ellenőrizze a motort)
• „Hybrid Battery System Malfunction” (Hibrid akkumulátor rendszer meg-

hibásodás)
• „Accelerator System Malfunction” (Gázpedál-rendszer meghibásodás)
• „Smart Entry & Start System Malfunction See Owner’s Manual” (Hiba az

intelligens nyitási és indítórendszerben, Nézze meg a kezelési útmutatót)
Ha a „Shift System Not Active Apply Parking Brake Securely While Par-

king See Owner’s Manual” (Váltórendszer inaktív. Parkoljon le és húzza
be a rögzítőféket. Tekintse meg a kezelési útmutatót) üzenet jelenik meg
A váltó-vezérlőrendszer meghibásodását jelzi. Azonnal ellenőriztesse a gép-
járművet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, meg-
felelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

Ha az üzenet megjelenik, lehetséges, hogy a hibridrendszert nem megfelelő-
en indította el vagy a váltóhelyzet nem megfelelően kapcsolt át. (Teendők:
603. o.)

Ha a „Shift System Malfunction Apply Parking Brake Securely While Par-
king See Owner’s Manual” (Váltórendszer meghibásodott. Parkoljon le
és húzza be a rögzítőféket. Tekintse meg a kezelési útmutatót) üzenet je-
lenik meg
A váltó-vezérlőrendszer meghibásodását jelzi. Azonnal ellenőriztesse a gép-
járművet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, meg-
felelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

Ha az üzenet megjelenik, lehetséges, hogy a hibridrendszert nem megfelelő-
en indította el vagy a váltóhelyzet nem megfelelően kapcsolt át. (Teendők:
603. o.)
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Ha a „  Switch Malfunction Apply Parking Brake Securely While Par-
king See Owner’s Manual” (A P kapcsoló meghibásodott. Parkoljon le és
húzza be a rögzítőféket. Tekintse meg a kezelési útmutatót) üzenet jele-
nik meg
Lehetséges, hogy P helyzetválasztó kapcsoló nem lép működésbe. Azonnal
ellenőriztesse a gépjárművet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szerviz-
ben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakem-
bernél. 

Parkoláskor vízszintes felületen állítsa meg a gépjárművet és határozottan
húzza be a rögzítőféket.

Ha a „Shift System Malfunction Shifting Unavailable See Owner’s Manu-
al” (Váltórendszer meghibásodott. Sebességváltás nem elérhető. Tekint-
se meg a kezelési útmutatót) üzenet jelenik meg
A váltó-vezérlőrendszer meghibásodását jelzi. Azonnal ellenőriztesse a gép-
járművet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, meg-
felelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél. 

A váltóhelyzet nem kapcsolható át P-től eltérő helyzetbe.

Ha a „Shift System Malfunction Stop in a Safe Place See Owner’s Manu-
al” (Váltórendszer meghibásodott. Álljon meg biztonságos helyen és te-
kintse meg a kezelési útmutatót) üzenet jelenik meg
A váltó-vezérlőrendszer meghibásodását jelzi. Azonnal ellenőriztesse a gép-
járművet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, meg-
felelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél. 

Lehetséges, hogy a sebességváltó-helyzetet nem lehet átkapcsolni. Bizton-
ságos helyen álljon meg a gépjárművel.

Ha a „Shift System Malfunction See Owner’s Manual” (Váltórendszer
meghibásodott. Tekintse meg a kezelési útmutatót) üzenet jelenik meg
A váltó-vezérlőrendszer meghibásodását jelzi. Azonnal ellenőriztesse a rend-
szert hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő
képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

Előfordulhat, hogy a rendszer nem működik megfelelően.

Ha a „Low 12-Volt Battery Apply Parking Brake Securely While Parking
See Owner’s Manual” (A 12 V-os akkumulátor töltöttsége alacsony. Par-
koljon le és húzza be a rögzítőféket) üzenet jelenik meg
Azt jelzi, hogy nem elegendő a 12 voltos akkumulátor töltöttsége. Töltse fel
vagy cserélje ki a 12 voltos akkumulátort.

Ha az üzenet megjelenik, lehetséges, hogy a hibridrendszer nem indul el
vagy a váltóhelyzetet nem lehet hagyományosan átkapcsolni. (Teendők:
603. o.)

A 12 voltos akkumulátor feltöltése után lehetséges, hogy az üzenet nem tű-
nik el, ameddig P helyzetből nem kapcsolta el a váltót.
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Ha a „Shifting Unavailable Low 12-Volt Battery See Owner’s Manual”
(Sebességváltás nem elérhető. A 12 V-os akkumulátor töltöttsége ala-
csony. Tekintse meg a kezelési útmutatót) üzenet jelenik meg
Jelzi, hogy nem lehet sebességet váltani, mivel a 12 V-os akkumulátor töltött-
sége alacsony. Töltse fel vagy cserélje ki a 12 voltos akkumulátort.
(Teendők a 12 V-os akkumulátor lemerülése esetén: 643. o.)

Ha a „Hybrid System Overheated. Reduced Output Power.” (A hibrid
rendszer túlmelegedett. Csökkent teljesítmény) üzenet jelenik meg
Ez az üzenet akkor jelenhet meg, ha magas igénybevétellel járó menetfelté-
telek mellett vezet. (Például hosszú meredek dombon felfelé menet vagy hát-
rafelé menetben meredek dombon felfelé)

Teendők: 649. o.

Ha a „Maintenance Required for Hybrid Battery Cooling Parts at Your De-
aler.” (A hibrid akkumulátor hűtése karbantartásra szorul.) üzenet jelenik
meg
Lehetséges, hogy a szűrő eltömődhetett, a levegőbeszívó elzáródhatott vagy
a vezeték kilyukadhatott. Hibrid akkumulátor (hajtó akkumulátor) hűtő kompo-
nensének karbantartását végeztesse hivatalos Toyota márkakereskedésben,
szervizben, vagy más, megfelelő képzettséggel és felszereléssel rendelkező
szakembernél.

Ha a „Hybrid Battery Low. Shift Out of  to Recharge.” (A hibrid akku-
mulátor töltöttsége alacsony. A töltéshez kapcsoljon N-től eltérő helyzet-
be) üzenet jelenik meg
Az üzenet akkor jelenik meg, ha a hibrid rendszer akkumulátorának (hajtóak-
kumulátor) töltöttsége alacsony.

Mivel a hibrid rendszer akkumulátora (hajtóakkumulátor) nem tölthető abban
az esetben, amikor a sebességválasztó kar „N” helyzetben van, hosszabb
megállások esetén helyezze a sebességváltó kart „P” helyzetbe.

Ha a „Hybrid Battery Low Hybrid System Stopped Shift to  and Res-
tart” (Hibrid Rendszer Akkumulátor-töltöttsége Alacsony, Hibrid Rend-
szer Leállt, Váltson „P”-be és Indítsa Újra) üzenet jelenik meg
Az üzenet akkor jelenik meg, ha a hibrid rendszer akkumulátorának (hajtóak-
kumulátor) töltöttsége alacsony, mivel a jármű „N” fokozatban volt hosszú
időn át.

A jármű működtetésekor váltson P helyzetbe és indítsa újra a hibrid rend-
szert.

Ha a „Shift to  Position When Parked” (Parkoláskor váltson P helyzet-
be) üzenet jelenik meg
Az üzenet akkor jelenik meg, ha a vezető ajtaját kinyitották, miközben a mo-
torindító gomb nem volt kikapcsolva, és a váltóhelyzet nem P-ben volt.

Kapcsolja a sebességváltót P helyzetbe.
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Ha a „Shift Is in  Release Accelerator Before Shifting” (Váltó N-ben,
engedje fel a gázpedált váltás előtt) üzenet jelenik meg
Az üzenet akkor jelenik meg, ha lenyomja a gázpedált, miközben a sebes-
ségváltó N helyzetben van. 

Engedje fel a gázpedált, és kapcsoljon D vagy R helyzetbe.

Ha a „Depress Brake When Vehicle is Stopped. Hybrid System may
Overheat.” (Ha a gépjármű megállt, nyomja le a fékpedált. A hibrid rend-
szer túlmelegedhet) üzenet jelenik meg
Az üzenet akkor jelenik meg, ha a gázpedál lenyomásával akarja megtartani
a gépjárművet álló állapotában, például emelkedőn stb.

A hibrid rendszer túlmelegedhet. Engedje fel a gázpedált, és nyomja le a fék-
pedált.

Ha a „Shifted to  Stop Vehicle to Shift to ” (Váltó N helyzetben. P-
helyzetbe kapcsoláshoz állítsa meg a gépjárművet) üzenet jelenik meg
Ha menet közben nyomja meg a P helyzetkapcsolót, a sebességváltó N

helyzetbe vált és ez az üzenet jelenik meg. (270. o.)

Ha a 12 voltos akkumulátor töltöttsége lecsökken és a sebességváltó hely-
zet nem jeleníthető meg*, a hibrid rendszer indításakor ez az üzenet jelen-
het meg. Ebben az esetben ellenőrizze a 12 V-os akkumulátor töltöttségi
szintjét. 
(Teendők a 12 V-os akkumulátor lemerülése esetén: 643. o.)

*: Ha a 12 voltos akkumulátor töltöttsége lecsökken miközben a sebességvál-
tó P helyzetben van, a parkolózár akkor is blokkolhatja az első kerekeket,
ha az üzenet megjelenik.

Ha az „Auto Power OFF to Conserve Battery” (Automatikus kikapcsolás
akkumulátor-kímélés céljából) üzenet jelenik meg
A motorindító gombot kikapcsolta az automatikus kikapcsolás funkció.

Következő alkalommal, amikor elindítja a hibrid rendszert, működtesse azt
kb. 5 percig a 12 V-os akkumulátor feltöltése céljából.

Ha a „Forward Camera System Unavailable” (Első kamerarendszer nem
elérhető) vagy a „Forward Camera System Unavailable Clean Windshie-
ld” (Első kamerarendszer nem elérhető, Tisztítsa meg a szélvédőt) üze-
net jelenik meg.*
A következő rendszerek kerülhetnek felfüggesztésre az üzenetben jelzett
probléma megoldásáig.

PCS (ütközés előtti biztonsági rendszer)*
LDA (sávelhagyásra figyelmeztető rendszer kormányvezérléssel)*
Teljes sebességtartományban működő, radarvezérlésű, adaptív tempomat*
Radarvezérlésű, adaptív tempomat*
AHB (Automata távolsági fényszóró)*
*: Felszereltségtől függően
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Ha a sebességváltó helyzet nem változtatható vagy a motorindító gomb
ACCESSORY módba váltott annak ellenére, hogy megpróbálta azt kikap-
csolni, amikor hibaüzenet jelent meg
Ha a 12 voltos akkumulátor lemerült vagy a sebességváltó vezérlőrendszere
meghibásodott, a következő esetek adódhatnak.

A sebességváltót nem lehet P állásba állítani. 
Parkoláskor vízszintes talajon álljon meg a gépjárművel és határozottan
húzza be a rögzítőféket.

Előfordulhat, hogy a hibrid rendszer nem indul.

Lehetséges, hogy a motorindító gomb ACCESSORY módba vált akkor is,
ha ki akarja kapcsolni a motorindító gombot.
Ebben az esetben a motorindító gomb a rögzítőfék működtetése után kap-
csolható ki.

Előfordulhat, hogy az automatikus P helyzetbe állítás (271. o.) nem lép
működésbe. 
Mielőtt kikapcsolná a motorindító gombot, nyomja meg P helyzetkapcsolót,
és győződjön meg róla, hogy a sebességváltó P állásban van-e, vagy a P
helyzetjelző lámpán vagy a P helyzetkapcsoló visszajelzőjén.

Figyelmeztető hangjelzés
594. o.

FIGYELEM

Ha a „Have Traction Battery Inspected” (Vizsgáltassa át a hajtó akku-
mulátort) üzenet jelenik meg
Időszerűvé vált a hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor) ellenőriztetése
vagy cseréje. Azonnal ellenőriztesse gépjárművét hivatalos Toyota márka-
kereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszere-
léssel rendelkező szakembernél.

Ha továbbra is úgy vezeti a gépjárművet, hogy nem vizsgáltatta át a hibrid
akkumulátort (hajtó akkumulátort), a hibrid rendszer nem fog elindulni.

Ha a hibrid rendszer nem indul, azonal vegye fel a kapcsolatot hivatalos
Toyota márkakereskedéssel, szervizzel vagy más, megfelelő képesítéssel
és felszereléssel rendelkező szakemberrel.
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Ha defektet kap (pótkerékkel felszerelt 
gépjárművek)

 Álljon meg a gépjárművel biztonságos helyen, szilárd, sík felületen.

 Működtesse a rögzítőféket.

 Kapcsolja a sebességváltót P helyzetbe.

 Állítsa le a hibrid rendszert.

 Kapcsolja be a vészvillogókat. (578. o.)

A gépjárműve pótkerékkel felszerelt. A defektes kerék lecserél-
hető pótkerékre.
A gumiabroncsokkal kapcsolatos részleteket lásd: 537. o.

VIGYÁZAT!

Ha defektet kap
Ne vezessen tovább defektes gumiabronccsal.

Ha valamelyik gumiabroncs defektes, még a rövid távon való haladás is ja-
víthatatlanná teheti a gumiabroncsot és a keréktárcsát is, ami balesethez
vezethet.

Gépjármű megemelése előtt
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 Helytakarékos pótkerék esetén

A pótkerék, az emelő és a szerszámok helye

Kerékanyakulcs

Emelőkar

Vonószem

Emelő

Pótkerék

1

2

3

4

5
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 Teljes méretű pótkerékkel felszerelt gépjárművek

Emelőkar

Kerékanyakulcs

Pótkerék

Vonószem

Emelő

1

2

3

4

5
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VIGYÁZAT!

Az emelő használata
Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. 
Az emelő helytelen használata folytán a gépjármű hirtelen leeshet az eme-
lőről, és súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.

Csak a gépjárműhöz kapott, kerékcseréhez való emelőt használja. 
Ne használja más gépjárművekhez, illetve ne használjon másik emelőt
gépjárműve kerekeinek cseréjéhez.

Ne emelje fel a gépjárművet, ha valaki tartózkodik benne.

Az emelőt csak kerékcseréhez vagy hólánc le- és felszereléséhez hasz-
nálja.

Egyik testrészét se tegye az emelő által alátámasztott gépjármű alá.

Ne indítsa be a hibrid rendszert, és ne induljon el a gépjárművel, ha azt
emelő támasztja alá.

A gépjármű megemelésekor ne tegyen semmilyen tárgyat az emelőre vagy
az alá.

Ne emelje meg jobban a gépjárművet a kerékcseréhez szükséges mértéknél.

Ha be kell feküdnie a gépjármű alá, használjon emelőbakot.

A gépjármű leengedésekor győződjön meg arról, hogy senki nincs a gép-
jármű közelében. Ha emberek tartózkodnak a közelben, szóban figyel-
meztesse őket, mielőtt leengedné a gépjárművet.

Az emelőt pontosan az alátámasztási
pontra illessze. (611. o.)
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Húzza fel a fogantyút a csomag-
tér-padlóburkolat kinyitásához.

Rögzítse a csomagtér-padló-
burkolatot a bevásárlótáskák-
nak szánt kampó segítségével. 
(489. o.)

Akassza ki a rögzítőpántot, és
vegye ki az emelőt.

Az emelő kivétele

1

2

3



6097-2. Teendők szükséghelyzetben

7

H
a baj történik

Nyissa fel és rögzítse a csomagtér-padlóburkolatot. (608. o.)

Vegye ki a tálcát.

Helytakarékos pótkerék esetén: Ha eltette a csomagtérfedelet, távolítsa el
a betétet és a csomagtérfedelet is.

Lazítsa meg a pótkereket rögzí-
tő középső rögzítőelemet.

A pótkerék kivétele

1

2

 Helytakarékos pótkerék esetén  Teljes méretű pótkerékkel fel-
szerelt gépjárművek

3

VIGYÁZAT!

A pótkerék eltevésekor
Vigyázzon, nehogy az ujja vagy egyéb testrésze becsípődjön a pótkerék és
a karosszéria közé.
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Ékelje ki a kerekeket.

15 colos keréktárcsákkal felsze-
relt gépjárművek esetén távolít-
sa el a dísztárcsát a csavarkulcs
használatával.

A sérülés megelőzése érdekében
csavarja kendőbe a csavarkulcs
hegyét.

Kissé lazítsa meg az anyákat
(egy fordítással).

Defektes kerék cseréje

1

Defektes gumiabroncs Kerékék helyzete

Elöl
Bal oldali A jobb hátsó gumiabroncs mögött

Jobb oldali A bal hátsó gumiabroncs mögött

Hátul
Bal oldali A jobb első gumiabroncs előtt

Jobb oldali A bal első gumiabroncs előtt

2

3
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Forgassa az emelő  részét
egészen addig, amíg az emelő
hornyolt része hozzá nem ér az
emelési ponthoz.

Az ábrán látható módon illessze
össze az emelőkart és a kerék-
anyakulcsot.

Emelje meg a gépjárművet úgy,
hogy a kerék éppen a talaj felett
legyen.

Távolítsa el a kerékanyákat és
a kereket.

A kereket a felszerelt állapotban
látható oldalával felfelé helyezze a
földre, nehogy megkarcolódjon a
keréktárcsa felülete.

Emelési pont

4 A

5

6

7



612 7-2. Teendők szükséghelyzetben

VIGYÁZAT!

Defektes kerék cseréje
Ne érintse meg a keréktárcsákat vagy a fékek körüli tartományt közvetle-

nül a gépjármű vezetése után.
A gépjármű vezetése után a keréktárcsák és a fékek körüli tartomány
rendkívüli módon felforrósodik. Ha ezeket a területeket kezével, lábával
vagy más testrészével megérinti, miközben pl. kereket cserél, égési sérü-
léseket szenvedhet.

E biztonsági figyelmeztetések be nem tartása a kerékanyák meglazulását és
a kerék kiesését okozhatja, ami halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

• A kerékcsere után minél hamarabb 103 N•m (10,5kgf•m, 76 ft•lbf) for-
gatónyomatékkal meg kell húzni a kerékanyákat.

• Kerék felszerelésekor csak kimondottan az adott keréktárcsához gyár-
tott kerékanyákat használjon.

• Ha bármilyen repedés vagy deformáció látható a csavarokon, az anyák
meneteiben vagy a keréktárcsa csavarfurataiban, ellenőriztesse a gép-
járművet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más,
megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

• Ügyeljen arra, hogy a kerékanyákat kúpos végükkel befelé szerelje be.
(553. o.)
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A keréktárcsa érintkező felületé-
ről távolítsa el a szennyeződése-
ket és az idegen anyagokat.

Ha a keréktárcsa érintkező felüle-
tén idegen anyag van, a gépjármű
mozgása közben a kerékanyák ki-
lazulhatnak, és a kerék kieshet.

Szerelje fel a pótkereket, majd azonos erővel húzza meg a kerék-
anyákat.

Ha alumínium keréktárcsát acél
keréktárcsára cserél (beleértve
a szükségpótkereket), húzza
meg az anyákat, amíg a kúpos
rész lazán hozzá nem ér a ke-
réktárcsa lemezéhez.

Ha alumínium keréktárcsát alu-
mínium keréktárcsára cserél,
csavarja be addig az anyákat,
amíg az alátétek el nem érik a
keréktárcsát.

A pótkerék felszerelése

1

2

Kúpos rész

Keréktárcsa-lemez

Alátét

Keréktárcsa
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Engedje le a gépjárművet.

Kétszer vagy háromszor húzza
meg alaposan a kerékanyákat
az ábrán látható sorrendben.

Meghúzási nyomaték:
103 N•m (13,4 kgf•m, 76 ft•lbf)

15 colos gumiabroncsokkal fel-
szerelt gépjárművek: Eredeti
kerék vagy teljes méretű pótke-
rék felszerelése esetén illessze
vissza a dísztárcsát is.*
Illessze a dísztárcsa kivágását a
szelephez az ábrán látható módon.

*: A dísztárcsa/kerékagysapka nem
szerelhető fel a szükségpótkerékre.

Tegye el a defektes kereket, az emelőt és a szerszámokat.

3

4

5

6
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A szükségpótkerék (felszereltségtől függően)
A szükségpótkerék oldalán „TEMPORARY USE ONLY” (csak ideiglenes

használatra) felirat látható.
Szükségpótkereket csak szükséghelyzetben és rövid időre használjon.

Mindig ellenőrizze a szükségpótkerék nyomását. (667. o.)

A szükségpótkerék használatakor (gumiabroncsnyomásra figyelmeztető
rendszerrel felszerelt gépjárművek)
Mivel a szükségpótkerék nincs a gumiabroncsnyomásra figyelmezető rendszer
szelepével és jeladójával felszerelve, a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető
rendszer nem figyelmeztet a pótkerék alacsony gumiabroncsnyomására. Ha a
szükségpótkereket azután cseréli ki, hogy világítani kezd a gumiabroncsnyo-
másra figyelmeztető lámpa, a lámpa továbbra is világítani fog.

Ha a gépjárműre szükségpótkerék van felszerelve (felszereltségtől füg-
gően)
Szükségpótkerékkel a gépjármű szabad hasmagassága a szabvány kerék
esetén mérhetőhöz képest csökkenhet.

Ha havas vagy jeges úton lesz valamelyik első gumiabroncs defektes
(szükségpótkerékkel felszerelt gépjárművek)
Szerelje a szükségpótkereket az egyik hátsó kerék helyére. Hajtsa végre a
következő műveleteket, majd szereljen hóláncot az első kerekekre:

Valamelyik hátsó kerék helyére szerelje fel a helytakarékos pótkereket.

Szerelje fel a leszerelt hátsó kereket a defektes első kerék helyére.

Szereljen hóláncot az első gumiabroncsokra.

Emelési pont

Az emelő tárolása

Az emelési pont jelzése a gépjármű alján
található.

A tárhely mellett található jelzés által mu-
tatott irányban helyezze be az emelőt. 

1

2

3
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Az emelő tanúsítványa
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VIGYÁZAT!

Szükségpótkerék használatakor (felszereltségtől függően)
Ne feledje, hogy a rendelkezésre álló pótkereket kifejezetten az Ön gép-

járművéhez tervezték. A pótkereket ne használja semmilyen más gépjár-
műhöz.

Egyidejűleg ne használjon egynél több szükségpótkereket.

Minél előbb cserélje le a pótkereket szabvány kerékre.

Kerülje a hirtelen gyorsítást, a kapkodó kormányzást, a hirtelen fékezést
és sebességfokozat-váltást, amely hirtelen motorfékezést vált ki.

Ha a gépjárműre szükségpótkerék van felszerelve (felszereltségtől füg-
gően)
Előfordulhat, hogy a gépjárműsebesség érzékelése nem pontos, és a kö-
vetkező rendszerek nem helyesen működnek:

*: Felszereltségtől függően

Sebességhatár szükségpótkerék használatakor (felszereltségtől függően)
Ha gépjárművére szükségpótkerék van felszerelve, ne vezessen 80 km/h-
nál (50 mph) nagyobb sebességgel.

A szükségpótkereket nem nagy sebességre tervezték. A figyelmeztetés be
nem tartása halált vagy súlyos sérülést okozó balesethez vezethet.

A szerszámok és az emelő használata után
Indulás előtt az ütközés vagy hirtelen fékezés közben okozott baleset és sé-
rülés elkerülése érdekében gondoskodjon arról, hogy a szerszámok és az
emelő a helyükön és megfelelően rögzítve legyenek.

• ABS és fékasszisztens
• VSC
• TRC
• EPS
• Automata távolsági fényszóró*
• PCS (ütközés előtti biztonsági 

rendszer)*
• LDA (sávelhagyásra figyelmeztető 

rendszer kormányvezérléssel)*
• Radarvezérlésű, adaptív tempomat*

• Tempomat*
• BSM (holttérfigyelő rendszer)*
• Toyota parkolássegítő érzékelő-

rendszer*
• Intelligens távolság-érzékelő 

szonár*
• Egyszerű intelligens parkolássegítő 

rendszer*
• Toyota parkolássegítő rendszer*
• Navigációs rendszer*
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FIGYELEM

Ha szükségpótkerék van felszerelve gépjárművére, buckás úton óvato-
san vezessen. (felszereltségtől függően)
Szükségpótkerékkel a gépjármű szabad hasmagassága a szabvány kerék
esetén mérhetőhöz képest csökkenhet. Egyenetlen útfelületen vezessen
körültekintően.

Vezetés hólánccal és szükségpótkerékkel (felszereltségtől függően)
Ne szereljen hóláncot a szükségpótkerékre.
A hólánc megsértheti a karosszériát, és negatívan befolyásolhatja a gépjár-
mű teljesítményét.

Gumiabroncsok cseréje esetén (gumiabroncsnyomásra figyelmeztető
rendszerrel felszerelt gépjárművek)
Gumiabroncsok, keréktárcsák és a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető
rendszer szelepeinek és jeladóinak felszerelésekor vagy eltávolításakor for-
duljon hivatalos Toyota márkakereskedéshez, szervizhez vagy más, megfele-
lő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberhez, mivel a gumiab-
roncsnyomásra figyelmeztető rendszer szelepei és jeladói a nem megfelelő
kezelés következtében megsérülhetnek.

A gyanta-alapú díszítőelemek kezelése (17 colos gumiabroncsokkal
felszerelt gépjárművek esetén)
508. o.



6197-2. Teendők szükséghelyzetben

7

H
a baj történik

Ha defektet kap (pótkerék nélküli 
gépjárművek)

Gépjárműve pótkerék helyett szükséghelyzeti defektjavító kész-
lettel lett felszerelve.

A szeg vagy csavar gumiabroncson való áthatolása okozta de-
fekt ideiglenesen javítható a szükséghelyzeti defektjavító kész-
lettel. A készlet egy palack tömítőanyagot tartalmaz. A tömítő-
anyag csak egy alkalomra, egy gumiabroncs ideiglenes
javítására elegendő, a defektet okozó szeg vagy csavar eltávolí-
tása nélkül.) A gumiabroncs ideiglenes megjavítását követően
javíttassa vagy cseréltesse ki a gumiabroncsot bármely hivata-
los Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfele-
lő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

VIGYÁZAT!

Ha defektet kap
Ne vezessen tovább defektes gumiabronccsal.

Ha valamelyik gumiabroncs defektes, még a rövid távon való haladás is ja-
víthatatlanná teheti a gumiabroncsot és a keréktárcsát is, ami balesethez
vezethet.
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 Álljon meg a gépjárművel biztonságos helyen, szilárd, sík felületen.

 Működtesse a rögzítőféket.

 Kapcsolja a sebességváltót P helyzetbe.

 Állítsa le a hibrid rendszert.

 Kapcsolja be a vészvillogókat.

 Ellenőrizze a gumiabroncs-sérülés mértékét.

Csak akkor javítsa a gumiab-
roncsot szükséghelyzeti defekt-
javító készlettel, ha a sérülést
szeg vagy csavar áthatolása
okozta.
• A gumiabroncsból ne távolít-

sa el a szeget vagy a csavart.
Az áthatoló tárgy eltávolítása
kitágíthatja a nyílást, és lehe-
tetlenné teheti a szükséghely-
zeti defektjavító készlettel tör-
ténő javítást.

• A tömítőanyag-szivárgást elkerülendő, gurítsa a gépjárművet
olyan helyzetbe, hogy a defekt helye, amennyiben ismert, a gu-
miabroncs tetején legyen.

Defektes kerék, mely nem javítható szükséghelyzeti defektjavító készlettel
A következő esetekben a gumiabroncs szükséghelyzeti defektjavító készlet-
tel nem javítható. Lépjen kapcsolatba bármely hivatalos Toyota márkakeres-
kedéssel, szervizzel vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel ren-
delkező szakemberrel.

Ha a gumiabroncs a túl alacsony nyomással való használat miatt károsodott

Ha a gumiabroncs futófelületen kívüli részén, pl. az oldalfalán repedések,
sérülések találhatók

Ha a gumiabroncs láthatóan elvált a keréktárcsától

Ha a futófelületen látható sérülés vagy vágás hossza legalább 4 mm (0,16 in.)

Ha a keréktárcsa is sérült

Ha két vagy több gumiabroncs lyukas

Ha 2-nél több éles tárgy, pl. szeg vagy csavar hatolt át ugyanazon a gumi-
abroncson

Ha a tömítőanyag szavatossága lejárt

A gumiabroncs megjavítása előtt
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A szükséghelyzeti defektjavító készlet és a szerszámok helye

Emelőkar

Emelő (Az emelő használata:
624. o.)

Kerékanyakulcs

Szükséghelyzeti defektjavító 
készülék

Vonószem

1

2

3

4

5
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Szükséghelyzeti defektjavító készülék részei

Tömlő

Levegőkiengedő sapka

Matrica

Elektromos csatlakozó

Gumiabroncsnyomás-mérő

Kompresszorkapcsoló

1

2

3

4

5

6
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Húzza fel a fogantyút a csomag-
tér-padlóburkolat kinyitásához.

Rögzítse a csomagtér-padló-
burkolatot a bevásárlótáskák-
nak szánt kampó segítségével. 
(489. o.)

Vegye ki a vészhelyzeti defekt-
javító készletet.

Ha a csomagtérfedél eltett állapot-
ban van, a szükséghelyzeti defekt-
javító készlet kivételéhez fordítsa
át a csomagtérfedelet. 

A szükséghelyzeti defektjavító készlet kivétele a gépjárműből

1

2

3
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Az emelő kivétele

Az emelő tárolása

Akassza ki a rögzítőpántot, és vegye ki az
emelőt.

A tárhely mellett található jelzés által mu-
tatott irányban helyezze be az emelőt.

VIGYÁZAT!

A szerszámok és az emelő használata után
Indulás előtt az ütközés vagy hirtelen fékezés közben okozott baleset és sé-
rülés elkerülése érdekében gondoskodjon arról, hogy a szerszámok és az
emelő a helyükön és megfelelően rögzítve legyenek.
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Vegye ki a javítókészletet a műanyag táskából. 

Vegye le a szelepsapkát a de-
fektes kerék szelepéről.

Engedje kitekeredni a tömlőt.
Vegye le a levegő kiengedő
sapkát a tömlőről.

A palackhoz mellékelt matricákat
ragassza fel az előírt helyekre.
(Lásd a . lépést.)

Szüksége lesz még a levegőkien-
gedő sapkára. Ezért tartsa bizton-
ságos helyen.

Csatlakoztassa a tömlőt a sze-
lephez.

Csavarja a tömlő végét az óramu-
tató járásával megegyező irányba,
amíg lehet.

Szükséghelyzeti javítás menete

1

2

3

10

4
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Győződjön meg arról, hogy a
kompresszorkapcsoló ki van kap-
csolva.

Emelő mozdulattal húzza ki a
kompresszoron lévő gumi záró-
dugót.

Vegye ki az elektromos csatla-
kozót a kompresszorból.

5

6

7
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Csatlakoztassa az elektromos csatlakozót a csatlakozóaljzathoz.
(494. o.)

Csatlakoztassa a palackot a
kompresszorhoz.

Az ábrán látható módon óvatosan
illessze be a palackot a komp-
resszorba, amíg a palackon talál-
ható jelzés felső része egyvonalba
nem kerül a rovátka felső részével.

Ragassza a defektjavító kész-
lethez tartozó matricát olyan
helyre, ahol könnyen látható a
vezetőülésről.

8

 Elöl  Hátul

9

10
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Nézze meg, mennyi az előírt gumiabroncsnyomás.

Az előírt felfúvási nyomás a vezetőoldali ajtóoszlopon, az ábrán látható he-
lyen található. (667. o.)

Indítsa be a hibrid rendszert. (259. o.)

A tömítőanyag betöltéséhez és
a gumiabroncs felfújásához kap-
csolja be a kompresszor kap-
csolóját. 

11

 Balkormányos gépjárművek  Jobbkormányos gépjárművek

12

13
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Fújja fel a gumiabroncsot az előírt értékre.

A tömítőanyag befecskende-
ződik, és a nyomás 300 kPa
(3,0 kgf/cm2 vagy bar, 44 psi)
és 400 kPa (4,0 kgf/cm2 vagy
bar, 58 psi) közé nő, majd fo-
kozatosan csökken.

A gumiabroncsnyomás-mérő
a kapcsoló bekapcsolása
után kb. 1–5 perccel mutatja
a gumiabroncsnyomás tény-
leges értékét.

• Kapcsolja ki a kompresszor
kapcsolóját, és ellenőrizze a
gumiabroncsnyomást. Le-
gyen óvatos, nehogy túlfújja
a gumiabroncsot, a nyomást
gyakran ellenőrizve, inkább
többször fújjon levegőt a gu-
miabroncsba, amíg az előírt
gumiabroncsnyomás-értéket
el nem éri.

• A gumiabroncsot kb. 5–20 perc alatt lehet felfújni (a környezet
hőmérsékletétől függően). Ha a gumiabroncsnyomás a felfúvás
után 25 perccel még mindig alacsonyabb az előírt értéknél, akkor
a gumiabroncs sérülése túl nagy ahhoz, hogy meg lehessen javí-
tani. Kapcsolja ki a kompresszor kapcsolóját, és forduljon hivata-
los Toyota márkakereskedéshez, szervizhez vagy más, megfele-
lő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberhez.

• Ha a gumiabroncsnyomás meghaladja az előírt értéket, némi le-
vegőt kiengedve állítsa be a megfelelő nyomást. (632, 667. o.)

A kompresszorkapcsoló kikapcsolt állapotában húzza le a tömlőt a
szelepről, és húzza ki az elektromos csatlakozót az aljzatból.

A tömlő eltávolításakor némi tömítőanyag kicsepeghet.

Helyezze vissza a szelepsapkát a szükséghelyzeti javításban ré-
szesült gumiabroncs szelepére.

14
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Csavarja vissza a levegő kien-
gedő sapkát a tömlő végére.

Ha a levegő kiengedő sapkát nem
csavarja vissza, a tömítőanyag ki-
folyhat, és a gépjármű szennye-
ződhet.

Átmenetileg tartsa a palackot a csomagtérben, amíg a kompresszor-
hoz van csatlakoztatva.

A tömítőfolyadék egyenletes eloszlatása érdekében azonnal tegyen
meg a gépjárművel biztonságos körülmények között kb. 5 km-t (3
mérföldet) 80 km/h (50 mph) alatti sebességgel.

Vezetés után álljon meg a gép-
járművel biztonságos, kemény,
sík felületen, és csatlakoztassa
újra a javítókészletet.

A tömlő csatlakoztatása előtt ve-
gye le a levegő kiengedő sapkát a
tömlőről.

Kapcsolja be a kompresszort, és várjon néhány másodpercet, majd
kapcsolja ki. Ellenőrizze a gumiabroncs nyomását.

Ha a gumiabroncsnyomás ki-
sebb mint 130 kPa (1,3 kgf/
cm2 vagy bar, 19 psi): A de-
fekt nem javítható. Lépjen
kapcsolatba bármely hivatalos
Toyota márkakereskedéssel,
szervizzel vagy más, megfele-
lő képesítéssel és felszerelés-
sel rendelkező szakemberrel.

Ha a gumiabroncsnyomás 130 kPa (1,3 kgf/cm2 vagy bar, 19 psi)
vagy nagyobb, de kisebb az előírt nyomásnál: Folytassa a . lé-
péssel.

Ha a gumiabroncsnyomás az előírt nyomásértékkel megegyezik
(667. o.): Folytassa a . lépéssel.
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Kapcsolja be a kompresszorkapcsolót, és fújjon levegőt a gumiab-
roncsba, amíg a gumiabroncsnyomás el nem éri az előírt értéket.
Tegyen meg a gépjárművel 5 km-t (3 mérföldet), majd végezze el a

. lépést.

Csavarja vissza a levegő kien-
gedő sapkát a tömlő végére.

Ha a levegő kiengedő sapkát nem
csavarja vissza, a tömítőanyag ki-
folyhat, és a gépjármű szennye-
ződhet.

Tartsa a palackot a csomagtérben, amíg a kompresszorhoz van
csatlakoztatva.

A hirtelen fékezést, gyorsítást és az éles kanyarokat kerülve, hajt-
son óvatosan, 80 km/h (50 mph) alatti sebességgel a legközelebbi,
100 km-en (62 mérföldön) belül található, hivatalos Toyota márka-
kereskedéshez, szervizhez vagy más, megfelelő képesítéssel és
felszereléssel rendelkező szakemberhez a gumiabroncs megjavít-
tatása vagy kicserélése céljából.

A gumiabroncs javíttatásakor feltétlenül közölje a Toyota márkakereskedő-
vel, szervizzel vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendel-
kező szakemberrel, hogy tömítőanyagot fecskendezett a gumiabroncsba.
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Ha a gumiabroncsot az előírt nyomásértéknél jobban felfújja

Húzza le a fúvókát a szelepről.

Húzza le a tömlőt a szelepről, vegye le a levegőkiengedő sapkát a tömlőről,
majd csatlakoztassa vissza a tömlőt.

Kapcsolja be a kompresszort, és várjon néhány másodpercet, majd kap-
csolja ki. Ellenőrizze, hogy a gumiabroncsnyomás-mérő az előírt nyomás-
értéket mutatja-e. (667. o.)

Ha a gumiabroncsnyomás nem éri el az előírt értéket, kapcsolja be újra a
kompresszorkapcsolót, és addig fújjon be levegőt, amíg ez meg nem történik.

A megjavított gumiabroncs szelepe
Miután a gumiabroncsot megjavította a defektjavító készlettel, ki kell cserél-
nie a szelepet.

Miután a gumiabroncsot megjavította a szükséghelyzeti defektjavító
készlettel (gumiabroncs-nyomásra figyelmeztető rendszerrel felszerelt
gépjárművek
A gumiabroncsnyomásra figyelmeztető szelepet és jeladót ki kell cserélni.

A gumiabroncsnyomásra figyelmeztető lámpa világítani/villogni kezdhet,
még akkor is, ha a gumiabroncsnyomás az ajánlott értékű.

Megjegyzés a szükséghelyzeti defektjavító készlet ellenőrzésére vonat-
kozóan
Alkalmanként ellenőrizze a tömítőfolyadék lejárati dátumát.
A lejárat dátuma a palackon látható. Ne használjon olyan tömítőanyagot,
amelynek szavatossági ideje már lejárt. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy
a szükséghelyzeti defektjavító készlettel végzett javítás nem lesz megfelelő.

Helyezze fel a levegőkiengedő sapkát a
tömlő végére, és nyomja bele a levegő-
kiengedő sapkán lévő kiálló részt a gu-
miabroncs szelepébe, hogy némi leve-
gőt kiengedjen.

1
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Szükséghelyzeti defektjavító készlet
A defektjavító készlet gumiabroncs levegővel történő felfújására használható.

A tömítőanyag élettartama korlátozott. A lejárat dátuma a palackon látható.
A lejárat előtt ki kell cserélni a tömítőfolyadékot. Csere esetén forduljon hi-
vatalos Toyota márkakereskedéshez, szervizhez vagy megfelelő képesítés-
sel és felszereléssel rendelkező szakemberhez.

A szükséghelyzeti defektjavító készletben lévő tömítőanyag egyetlen gumi-
abroncs egyszeri javítására elegendő. Ha a palackban lévő tömítőanyagot
vagy a készülék bármely részét már használta, és ki kell cseréltetnie, lépjen
kapcsolatba bármely hivatalos Lexus márkakereskedéssel, szervizzel vagy
más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberrel.

A kompresszor többször használható.

A tömítőfolyadék akkor használható, ha a külső hőmérséklet -40 °C (-40 °F)
és 60 °C (140 °F) között van.

A javítókészlet kizárólag a gépjárműre eredetileg felszerelt méretű és típusú
gumiabroncsokhoz készült. Ne használja az eredetitől eltérő méretű gumi-
abroncsokhoz vagy bármilyen más célra.

Ha a tömítőfolyadék a ruhájára kerül, foltot hagyhat.

Ha a tömítőanyag rátapad a karosszériára, foltot hagyhat, ha haladéktalanul
el nem távolítja. Azonnal törölje le nedves kendővel.

A javítókészlet használata alatt hangos működési zaj hallható. Ez nem je-
lent meghibásodást.

Ne használja a gumiabroncsnyomás ellenőrzésére vagy beállítására.
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VIGYÁZAT!

Ne vezessen defektes gumiabronccsal
Ne vezessen tovább defektes gumiabronccsal.
Ha defektes valamelyik gumiabroncs, még a rövid távon való haladás is ja-
víthatatlanná teheti a gumiabroncsot és a keréktárcsát is.

A defektes kerékkel való továbbhaladás árok létrejöttét okozhatja körben, a
gumiabroncs oldalfalán. Ilyen esetben a gumiabroncs defektjavító készlet
alkalmazásakor felrobbanhat.

Elővigyázatosság vezetés közben
Tartsa a javítókészletet a csomagtérben. 

Hirtelen fékezés vagy baleset esetén sérülést okozhatnak.

A defektjavító készlet kizárólag az Ön gépjárművéhez használható.
Ne használja a javítókészletet más járművekhez, mert ez halált vagy sú-
lyos sérülést okozó balesethez vezethet.

Ne használja a javítókészletet az eredetitől eltérő méretű gumiabroncsok-
hoz vagy bármilyen más célra. Ha a gumiabroncsot nem teljesen javítja
meg, halált vagy súlyos sérülést okozó baleset következhet be.

A tömítőanyag alkalmazására vonatkozó biztonsági figyelmeztetések
A tömítőanyag lenyelése egészségkárosodást okozhat. Ha ez mégis be-

következik, igyon rá annyi vizet, amennyit tud, majd azonnal forduljon or-
voshoz.

A szembe kerülő vagy bőrre tapadó tömítőanyagot azonnal le kell mosni
vízzel. Ha a kellemetlen érzés továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.
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VIGYÁZAT!

Defektes gumiabroncs javításakor
Biztonságos helyen, sík felületen álljon meg.

Ne érintse meg a keréktárcsákat vagy a fékek körüli tartományt közvetle-
nül a gépjármű vezetése után. 
A gépjármű vezetése után a keréktárcsák és a fékek körüli tartomány
rendkívül forró lehet. Ha ezeket a tartományokat kezével, lábával vagy
más testrészével megérinti, égési sérülést szenvedhet.

Csatlakoztassa a szelepet és a tömlőt megfelelően, anélkül hogy leszerel-
né a kereket. Ha a tömlő nem megfelelően csatlakozik a szelephez, leve-
gőszivárgás jelentkezhet, és a tömítőanyag kispriccelhet.

Ha a tömlő a gumiabroncs felfújása közben leválik a szelepről, akkor fenn-
áll annak a kockázata, hogy a levegőnyomás miatt hirtelen elmozdul.

A gumiabroncs felfújásának befejezése után a tömítőanyag kifröccsenhet,
amikor a tömlőt lehúzza, vagy némi levegő eltávozhat a gumiabroncsból.

A gumiabroncs megjavításához kövesse a műveleti sorrendet. Ha nem kö-
veti a műveleti lépéseket, a tömítőanyag kispriccelhet.

Javítás közben tartsa távol magát a gumiabroncstól, amennyire lehet, mi-
vel a gumiabroncs esetleg szétdurranhat. Ha a gumiabroncson bármilyen
repedést vagy deformációt észlel, kapcsolja ki a kompresszort, és azonnal
hagyja abba a javítást.

A defektjavító készlet huzamosabb használat során túlmelegedhet. Ne
működtesse a defektjavító készletet 40 percnél tovább folyamatosan.

A defektjavító készlet egyes részei a működtetés során felforrósodnak.
Kezelje óvatosan a defektjavító készletet javítás alatt és azt követően
egyaránt. Ne érintse meg a palackot és a kompresszort összekapcsoló
fém alkatrészt. Rendkívüli módon felforrósodik.

A gépjárműsebességre figyelmeztető matricát csak a kijelölt helyre ra-
gassza. Ha a matricát olyan helyre ragasztja, ahol SRS-légzsák található,
pl. a kormánykerék párnázott, középső részére, azzal akadályozhatja az
SRS-légzsák megfelelő működését.
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VIGYÁZAT!

Haladás a gépjárművel a tömítőfolyadék egyenletes eloszlatása érde-
kében
A balesetek veszélyének csökkentése érdekében ügyeljen a következő fi-
gyelmeztetések betartására. 
Ha nem tartja be a szabályokat, elvesztheti a gépjármű feletti uralmat, és
súlyos vagy akár halálos sérülést okozhat.

A gépjárművet óvatosan, kis sebességgel vezesse. Forduláskor és kanya-
rodáskor legyen különösen elővigyázatos.

Ha a gépjármű nem halad egyenesen, vagy a kormánykeréken úgy érzi,
hogy oldalra húz, álljon meg, és ellenőrizze a következőket.

• A gumiabroncs állapotát. Előfordulhat, hogy a gumiabroncs levált a ke-
réktárcsáról.

• A gumiabroncsnyomást. Ha a gumiabroncsnyomás 130 kPa (1,3 kgf/cm2

vagy bar, 19 psi) vagy kisebb, az a gumiabroncs súlyos károsodására
utalhat.

FIGYELEM

Szükséghelyzeti javítás esetén
Csak akkor javítsa a gumiabroncsot szükséghelyzeti defektjavító készülék-

kel, ha a sérülést éles tárgy, például szeg vagy csavar áthatolása okozta.
A gumiabroncsból ne távolítsa el az éles tárgyat. Az áthatoló tárgy eltávolítá-
sa kitágíthatja a nyílást, és lehetetlenné teheti a szükséghelyzeti defektjavító
készlettel történő javítást.

A defektjavító készlet nem vízhatlan. Gondoskodjon róla, hogy a javító-
készletet ne érje víz, pl. ha esőben használja.

Ne helyezze a javítókészletet közvetlenül az útszéli porba. Ha a javító-
készlet port vagy egyéb szennyező részecskéket szív be, meghibásodhat.

A szükséghelyzeti defektjavító készlettel kapcsolatos óvintézkedések
A javítókészlet áramforrása a gépjárműhöz használható 12 V-os egye-

náram legyen. Ne csatlakoztassa a javítókészletet semmilyen más áram-
forráshoz.

Ha a javítókészletre üzemanyag fröccsen, használhatatlanná válhat. Vi-
gyázzon, nehogy üzemanyag érje.

A javítókészletet védőhuzatban tárolja, hogy ne érje víz vagy szennyeződés.

A javítókészletet a csomagtérben, gyermekektől elzárva tárolja.

Ne alakítsa át, és ne szerelje szét a javítókészletet. A javítókészülék ré-
szeit, pl. a nyomásmérőt, óvja az ütésektől. Ellenkező esetben meghibá-
sodhatnak.
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FIGYELEM

Gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer szelepeinek és jeladói-
nak károsodását elkerülendő (gumiabroncsnyomásra figyelmeztető
rendszerrel felszerelt gépjárművek)
Miután az egyik gumiabroncsot folyékony tömítőanyaggal javította meg,
előfordulhat, hogy a gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer szelepei
és jeladói nem működnek megfelelően. Ha folyékony tömítőanyagot hasz-
nált, mielőbb lépjen kapcsolatba bármely hivatalos Toyota márkakereske-
déssel, szervizzel vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel ren-
delkező szakemberrel vagy egyéb, megfelelő tanúsítványokkal rendelkező
szervizzel. Folyékony tömítőanyag alkalmazás után, a gumiabroncs javítá-
sakor, cseréjekor gondoskodjon róla, hogy a gumiabroncsnyomásra figyel-
meztető rendszer szelepeinek és jeladóinak cseréjére is sor kerüljön.
(539. o.)



638 7-2. Teendők szükséghelyzetben

Ha a hibrid rendszer nem indul

A problémát a következők egyike okozhatja:
 Az elektronikus kulcs nem működik megfelelően.* (640. o.)

 Előfordulhat, hogy nincs kellő mennyiségű üzemanyag az üzem-
anyagtartályban.
Tankoljon. (83. o.)

 Előfordulhat, hogy meghibásodott az indításgátló rendszer.* 
(88. o.)

 Előfordulhat, hogy meghibásodott a váltó-vezérlőrendszer.* 
(262, 603. o.)

 Lehetséges, hogy a hibrid rendszerben elektromos meghibásodás
lépett fel, például az elektronikus kulcs elemének lemerülése vagy
kiolvadt biztosíték. Azonban a hiba jellegétől függően ideiglenesen
be lehet indítani a hibrid rendszert. (639. o.)

*: Előfordulhat, hogy a sebességváltót nem lehet P-től eltérő helyzetbe kap-
csolni.

A problémát a következők egyike okozhatja:
 Lehet, hogy lemerült a 12 V-os akkumulátor. (643. o.)

 Lehet, hogy a 12 V-os akkumulátor érintkezői meglazultak vagy oxi-
dálódtak. (530. o.)

Ha a hibrid rendszer nem indul, annak oka a körülményektől füg-
gően változó lehet. Ellenőrizze az alábbiakat és végezze el a
megfelelő eljárást: 

A hibrid rendszer nem indul annak ellenére sem, hogy betartotta
a megfelelő indítási eljárást. (259. o.)

A belső világítás és a fényszórók tompán világítanak, vagy a kürt
nem, vagy csak halkan szól.
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A problémát a következők egyike okozhatja:
 Lehet, hogy lemerült a 12 V-os akkumulátor. (643. o.)

 A 12 V-os akkumulátor egyik vagy mindkét érintkezője lecsúszott. 
(530. o.)

Ha a problémát nem tudja orvosolni, vagy nem tudja, hogyan kell a javítást
végrehajtani, forduljon hivatalos Toyota márkakereskedéshez, szervizhez
vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakem-
berhez.

Ha a hibrid rendszer nem indul, és a motorindító gomb megfelelően
működik, akkor a következő lépésekkel ideiglenes megoldásként be-
indítható a hibrid rendszer. 
Ne alkalmazza ezt az indítási eljárást, csak vészhelyzet esetén.

Működtesse a rögzítőféket.

Kapcsolja a motorindító gombot ACCESSORY módba.

Tartsa nyomva a motorindító gombot megközelítőleg 15 másodper-
cig, miközben határozottan lenyomja a fékpedált.

Még ha a hibrid rendszert a fenti lépésekkel be is tudta indítani, akkor
is lehetséges, hogy a rendszer meghibásodott. Ellenőriztesse a gép-
járművet hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy
más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakem-
bernél.

A belső világítás és a fényszórók nem világítanak, vagy a kürt
nem szól.

Szükséghelyzeti indítási funkció 

1

2

3
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Ha az elektronikus kulcs nem működik 
megfelelően

Használja a mechanikus kulcsot (177. o.) a következő műveletek
végrehajtásához:

Minden ajtó zárása

Az ablakok és a napfénytető
zárása*1 (nyomja meg és tartsa
lenyomva)*2

Minden ajtózár nyitása.

Az ablakok és a napfénytető
nyitása*1 (nyomja meg és tart-
sa lenyomva)*2

*1: Felszereltségtől függően

*2: A beállítások személyre szabását
végeztesse el hivatalos Toyota
márkakereskedésben, szervizben
vagy más, megfelelő képesítéssel
és felszereléssel rendelkező szak-
embernél. (672. o.)

Ha az elektronikus kulcs és a gépjármű közötti kommunikáció meg-
szakad (194. o.), vagy az elem lemerülése miatt nem működik az
elektronikus kulcs, akkor az intelligens nyitási és indítórendszer és
a távirányító nem használható. Ilyenkor az ajtók nyitása és a hibrid
rendszer indítása a következő módon lehetséges.

Az ajtók zárása és nyitása

1
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Nyomja le a fékpedált.

Érintse az elektronikus kulcs
Toyota jellel ellátott oldalát a
motorindító gombhoz.

Az elektronikus kulcs észlelése ese-
tén hangjelzés hallható, és a motor-
indító gomb ON módba kapcsol.

Ha az intelligens nyitási és indító-
rendszert a személyre szabásban
kikapcsolták, a motorindító gomb
ACCESSORY módba kapcsol.

Határozottan nyomja le a fék-
pedált, és ellenőrizze, hogy a

 szimbólum látható-e a

többfunkciós információs ki-
jelzőn.

Nyomja meg a motorindító kapcsolót.

Ha a hibrid rendszert továbbra sem tudja beindítani, forduljon hivata-
los Toyota márkakereskedéshez, szervizhez vagy más, megfelelő ké-
pesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberhez.

A hibrid rendszer indítása
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A hibrid rendszer leállítása:
Működtesse a rögzítőféket, kapcsolja a sebességváltót P helyzetbe, és
nyomja meg a motorindító gombot, mint máskor, ha leállítja a hibrid rend-
szert.

A kulcs elemének cseréje
Mivel ez az eljárás csak ideiglenes intézkedésnek tekinthető, javasoljuk, hogy
az elektronikus kulcs elemét lemerülése után azonnal cserélje ki. (562. o.)

Riasztás (felszereltségtől függően)
Az ajtók mechanikus kulccsal történő lezárása esetén a riasztórendszer nem
élesedik.
Ha a riasztórendszer élesítve van, akkor előfordulhat, hogy az ajtózár mecha-
nikus kulcs használatával történő nyitása működésbe hozza a riasztót. 
(94. o.)

A motorindító gomb módok váltása
Engedje fel a fékpedált, és nyomja meg a motorindító gombot a fent leírt .
lépésben. A hibrid rendszer nem indul, és a mód a gomb minden egyes meg-
nyomására vált. (261. o.)

Ha az elektronikus kulcs nem működik megfelelően
Ellenőrizze, hogy az intelligens nyitási és indítórendszer nem került-e kikap-

csolásra a személyre szabásban. Ha ki van kapcsolva, kapcsolja be a funk-
ciót. 
(Személyre szabható funkciók: 672. o.)

Ellenőrizze, hogy be van-e állítva az akkumulátor- és elemkímélő üzem-
mód. Ha be van állítva, kapcsolja ki a funkciót. (193. o.)

VIGYÁZAT!

A mechanikus kulcs használatakor, illetve az elektromos ablakemelő
és napfénytető működtetésekor (felszereltségtől függően)
Az elektromos ablakemelő vagy a napfénytető működtetése előtt győződjön
meg arról, hogy nem áll fenn annak a veszélye, hogy valamely utas bármely
testrésze beszoruljon az  ablakokba vagy napfénytetőbe. 
Emellett ne engedje, hogy gyermekek működtessék az elektromos ablak-
emelőket. Fennáll annak a veszélye, hogy a gyermekek vagy más utasok
beszorulhatnak az elektromos működtetésű ablak vagy napfénytető mozgó
részei alá.

3
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Ha a 12 V-os akkumulátor lemerült

Ha rendelkezésre állnak indítókábelek és egy másik gépjármű,
amelyben van 12 V-os akkumulátor, gépjárművét a következő módon
indíthatja be.

Riasztóval felszerelt gépjármű-
vek (94. o.): 
Győződjön meg róla, hogy az
elektronikus kulcs Önnél van.

Az indítókábelek csatlakoztatása
során helyzettől függően előfordul-
hat, hogy bekapcsol a riasztó és az
ajtók lezáródnak. (96. o.)

Nyissa fel a motorháztetőt. (520. o.)

Vegye le a motorburkolatot.

Függőlegesen húzza fel a burkolat
mindkét végét.

Ha a gépjármű 12 V-os akkumulátora lemerült, a hibrid rendszert
a következő módon indíthatja el.
Segítségül hívhat hivatalos Toyota márkakereskedést, szervizt
vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező
szakembert.
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Csatlakoztassa az indítókábeleket a következő eljárás szerint:

Csatlakoztassa a pozitív indítókábel csipeszét az Ön gépjárműve
akkumulátorának pozitív (+) érintkezőjéhez.

A pozitív kábel másik végén lévő csipeszt csatlakoztassa a má-
sik gépjármű akkumulátorának pozitív (+) érintkezőjéhez.

Csatlakoztassa a negatív kábel csipeszét a másik gépjármű ak-
kumulátorának negatív (-) érintkezőjéhez.

A negatív kábel másik végén lévő csipeszt, az ábrán látható mó-
don, csatlakoztassa a 12-voltos akkumulátortól és bármilyen
mozgó alkatrésztől távol eső szilárd, nem mozgó, festetlen fé-
mes ponthoz.

Indítsa el a másik gépjármű motorját. Gépjárműve 12 V-os akkumu-
látorának feltöltéséhez kissé növelje a motor fordulatszámát, és
tartsa ezen a szinten kb. 5 percig.

Tartsa a másik gépjármű motorjának fordulatszámát, és indítsa be
gépjárművének hibrid rendszerét a motorindító gomb ON módba
kapcsolásával.

Ellenőrizze, hogy világít-e a „READY” (üzemkész) visszajelző lám-
pa. Ha a visszajelző lámpa nem világít, akkor lépjen kapcsolatba hi-
vatalos Toyota márkakereskedéssel, szervizzel vagy más, megfele-
lő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberrel.
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Ha sikerült beindítania a hibrid rendszert, távolítsa el az indítókábe-
leket a csatlakoztatással ellentétes sorrendben.

A motorburkolatot az eltávolítással ellentétes sorrendben helyezze
vissza. A burkolat visszahelyezése után ellenőrizze, hogy a rögzí-
tett csapok biztonságosan beilleszkedtek-e a helyükre.

Ha beindult a hibrid rendszer, minél hamarabb ellenőriztesse gépjár-
művét hivatalos Toyota márkakereskedésben, szervizben vagy más,
megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

A hibrid rendszer indítása a 12 V-os akkumulátor lemerülése esetén
A hibrid rendszer nem indítható be betolással.

A 12 V-os akkumulátor lemerülésének megelőzése érdekében
Ha a hibrid rendszer ki van kapcsolva, kapcsolja ki a fényszórókat és az au-

diorendszert.

Kapcsolja ki az összes felesleges elektronikus berendezést, ha gépjárműve
tartósan alacsony sebességgel halad (például nagy forgalomban stb.).

Ha a 12 V-os akkumulátort eltávolították vagy lemerült
Az ECU-ban tárolt információk törlődnek. Ha 12 voltos akkumulátor leme-

rült, ellenőriztesse gépjárművét hivatalos Toyota márkakereskedésben,
szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező
szakembernél.

Némely rendszernek inicializálásra lehet szüksége. (679. o.)

A 12 V-os akkumulátor csatlakozóinak lekötésekor
A 12 V-os akkumulátor csatlakozóinak lekötésekor az ECU-ban tárolt infor-
mációk törlődnek. A 12 V-os akkumulátor csatlakozóinak lekötése előtt keres-
sen fel egy hivatalos Toyota márkakereskedést, szervizt vagy más, megfelelő
képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembert.

A 12 V-os akkumulátor töltése
A 12 V-os akkumulátorban tárolt elektromosság fokozatosan akkor is kisül,
ha a gépjármű nincs használatban: a természetes kisülésből és bizonyos
elektromos készülékek energiafogyasztó hatásából eredően. Ha a gépjármű-
vet hosszabb ideig használaton kívül hagyja, előfordulhat, hogy a 12 V-os ak-
kumulátor lemerül, és a hibrid rendszer nem indul. (A 12 V-os akkumulátor a
hibrid rendszer működése közben automatikusan töltődik.)

8
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A 12 V-os akkumulátor töltése vagy cseréje során
Ha a 12 V-os akkumulátor lemerült, az ajtózárakat nem lehet kinyitni az in-

telligens nyitási és indítórendszer segítségével. Az ajtók zárására vagy nyi-
tására használja a távirányítót vagy a mechanikus kulcsot.

Előfordulhat, hogy a 12 V-os akkumulátor feltöltése utáni első próbálkozásra
nem indul be a hibrid rendszer, a második kísérletet követően azonban már
rendesen indítható. Ez nem jelent hibás működést.

A gépjármű megjegyzi a motorindító gomb módját. A 12 V-os akkumulátor
újracsatlakoztatásakor a rendszer abba a módba tér vissza, amelyben a
12 V-os akkumulátor lemerülése előtt volt. A 12 V-os akkumulátor újracsat-
lakoztatása előtt kapcsolja ki a motorindító gombot. 
Ha nem tudja biztosan, hogy milyen módban volt a motorindító gomb a
12 V-os akkumulátor lemerülése előtt, legyen különösen óvatos a 12 V-os
akkumulátor újracsatlakoztatásakor.

Ha a 12 V-os akkumulátor lemerül, miközben a sebességváltó kar P hely-
zetben van, akkor előfordulhat, hogy a sebességváltót nem lehet más hely-
zetbe kapcsolni. Ebben az esetben a gépjárművet nem lehet az első kere-
kek megemelése nélkül vontatni, mert azok blokkolnak. (580. o.)

A 12 V-os akkumulátor cseréje során
Olyan 12 voltos akkumulátort használjon, amely megfelel az európai szabá-

lyozásoknak.

Ugyanolyan méretű, és legalább egyenértékű 20 órás kapacitású (20HR)
12 V-os akkumulátort szereljen be, mint amilyen a gépjárműben található.

• Eltérő méret esetén a 12 V-os akkumulátor nem rögzíthető megfelelően.
• Ha a 20 órás kapacitás alacsony, a 12 V-os akkumulátor még abban az

esetben is lemerülhet, ha a jármű csak rövid ideig nem volt használva, és
emiatt előfordulhat, hogy a hibrid rendszer nem indul.

További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba hivatalos Toyota márkakereske-
déssel, szervizzel vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel ren-
delkező szakemberrel.
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VIGYÁZAT!

A 12 V-os akkumulátor csatlakozóinak lekötésekor
Először mindig a negatív érintkezőt (-) kösse le. Ha a (+) érintkező annak
eltávolítása során bármely fémtárggyal érintkezésbe kerül, szikra keletkez-
het, mely tűzesethez, illetve súlyos sérülést vagy halált okozó áramütéshez
vezethet.

12 V-os akkumulátor kigyulladásának és robbanásának megelőzése
A 12 V-os akkumulátorból kiszivárgó gyúlékony gáz véletlen meggyulladá-
sának megelőzése érdekében tartsa be a következő biztonsági figyelmezte-
téseket:

Ellenőrizze, hogy az egyes indítókábelek a helyes érintkezőkhöz csatla-
kozzanak, és a megfelelő érintkezőn kívül mással ne érintkezzenek.

A „+” érintkezőhöz csatlakozó indítókábel másik vége ne érjen semmilyen
más alkatrészhez vagy fémes tárgyhoz (tartókhoz vagy festetlen fémhez).

Az indítókábelek „+” és „-” csipeszei nem érhetnek egymáshoz.

A 12 V-os akkumulátor közelében tilos a nyílt láng, a gyufa és az öngyújtó
használata, valamint a dohányzás.

A 12 V-os akkumulátorral kapcsolatos biztonsági figyelmeztetések
A 12 V-os akkumulátor mérgező és maró hatású savas elektrolitot tartal-
maz, a kapcsolódó alkatrészek pedig ólmot és ólomvegyületeket. A 12 V-os
akkumulátorral végzett műveletek során ügyeljen a következő biztonsági fi-
gyelmeztetések betartására:

A 12 V-os akkumulátorral végzett műveletek során mindig használjon vé-
dőszemüveget, és ügyeljen arra, hogy az akkumulátorsav ne kerülhessen
a bőrére, ruhájára vagy a gépjármű karosszériájára.

Ne hajoljon a 12 V-os akkumulátor fölé.

Ha bőrére vagy szemébe akkumulátorfolyadék kerül, vízzel azonnal mos-
sa le az érintett felületet, és feltétlenül forduljon orvoshoz.
Helyezzen vízzel átitatott szivacsot vagy ruhát az érintett felületre, amíg
orvosi ellátásban nem részesül.

Miután a 12 V-os akkumulátor tartóján, az érintkezőkön vagy egyéb, akku-
mulátorral kapcsolatos alkatrészen dolgozott, mindig mosson kezet.

Ne engedjen gyermekeket a 12 V-os akkumulátor közelébe.
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FIGYELEM

 Indítókábelek használatakor
Az indítókábelek csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy azok ne akadjanak
be a hűtőventilátorokba vagy egyéb alkatrészbe.
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Ha túlmelegszik a gépjármű

 A magas hűtőfolyadék-hőmérsékletre figyelmeztető lámpa vi-
lágítani vagy villogni kezd

Biztonságos helyen álljon meg a gépjárművel, és kapcsolja ki a
légkondicionáló berendezést, majd állítsa le a hibrid rendszert.

Ha van gőzszivárgás: 
A gőz eloszlása után óvatosan emelje fel a motorháztetőt.

Ha nincs gőzszivárgás:
Óvatosan emelje fel a motorháztetőt.

Ha a hibrid rendszer kellőképpen lehűlt, ellenőrizze, hogy a töm-
lőkön és a hűtőn nem észlelhető-e szivárgás.

Hűtő

Hűtőventilátorok

Nagy mennyiségű hűtőfolya-
dék-szivárgás esetén azonnal
forduljon hivatalos Toyota már-
kakereskedéshez, szervizhez
vagy más, megfelelő képesí-
téssel és felszereléssel ren-
delkező szakemberhez.

Az alábbiak azt jelezhetik, hogy a gépjármű túlmelegedett.

 A magas hűtőfolyadék-hőmérsékletre figyelmeztető lámpa (590.
o.) kigyullad, vagy a hibrid rendszer teljesítménycsökkenése tapasz-
talható. (Például a gépjármű nem gyorsul megfelelően.)

 A „Hybrid System Overheat” (A hibrid rendszer túlmelegedett)
üzenet látható a többfunkciós információs kijelzőn.

 Gőz szivárog a motorháztető alól.

Korrekciós eljárások

1

2

3
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A hűtőfolyadékszint akkor kielégítő, ha a kiegyenlítőtartály
„FULL” (tele) és „LOW” (alacsony) jelölései között van.

Tartály

„FULL” (tele) jelzés

„LOW” (alacsony) jelzés

Szükség esetén töltsön be
hűtőfolyadékot.

Ha hűtőfolyadék nem áll rendelke-
zésre, szükséghelyzetben hasz-
nálhat vizet is.

Indítsa el a hibrid rendszert, és kapcsolja be a légkondicionáló
berendezést, hogy ellenőrizze, működik-e a hűtőventilátor, és
észlelhető-e szivárgás a hűtőn vagy a tömlőkön.

A ventilátorok működnek, amikor a légkondicionáló berendezést hideg
motor indítása után azonnal bekapcsolja. A ventilátorok működéséről a
ventilátorhang és a levegőáram ellenőrzésével győződjön meg. Ha
ezek ellenőrzése nehéz, egymás után többször kapcsolja be és ki a lég-
kondicionáló berendezést. (Előfordulhat, hogy a ventilátor fagy esetén
nem lép működésbe.)

Ha a ventilátorok nem működnek:
Azonnal állítsa le a hibrid rendszert, és lépjen kapcsolatba hiva-
talos Toyota márkakereskedéssel, szervizzel vagy más, megfele-
lő képzettséggel és felszereléssel rendelkező szakemberrel.

Ha a ventilátorok működnek:
Ellenőriztesse a gépjárművet a legközelebbi hivatalos Toyota
márkakereskedésben, szervizben vagy más, megfelelő képesí-
téssel és felszereléssel rendelkező szakembernél.

4
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 Ha „A hibrid rendszer túlmelegedett” üzenet látható a több-
funkciós információs kijelzőn

Biztonságos helyen álljon meg a gépjárművel.

Állítsa le a hibrid rendszert, és óvatosan emelje fel a motorház-
tetőt.

Ha a hibrid rendszer lehűlt, ellenőrizze, hogy a tömlőkön és a hű-
tőn nem észlelhető-e szivárgás.

Hűtő

Hűtőventilátorok

Nagy mennyiségű hűtőfolya-
dék-szivárgás esetén azonnal
forduljon hivatalos Toyota már-
kakereskedéshez, szervizhez
vagy más, megfelelő képesí-
téssel és felszereléssel rendel-
kező szakemberhez.

A hűtőfolyadékszint akkor kielégítő, ha a kiegyenlítőtartály
„FULL” (tele) és „LOW” (alacsony) jelölései között van.

Tartály

„FULL” (tele) jelzés

„LOW” (alacsony) jelzés

Szükség esetén töltsön be
hűtőfolyadékot.

Ha hűtőfolyadék nem áll rendelke-
zésre, szükséghelyzetben hasz-
nálhat vizet is.

Ha szükséghelyzetben vizet hasz-
nált, minél hamarabb ellenőriztes-
se gépjárművét hivatalos Toyota
márkakereskedésben, szerviz-
ben vagy más, megfelelő képesí-
téssel és felszereléssel rendelke-
ző szakembernél.

1

2

3

1

2

4

1

2

3

5



652 7-2. Teendők szükséghelyzetben

A hibrid rendszer leállítása után várjon legalább 5 percet, indítsa
el a hibrid rendszert és ellenőrizze, hogy a „Hybrid System Over-
heated” (A hibrid rendszer túlmelegedett) üzenet megjelenik-e a
többfunkciós információs kijelzőn.

Ha az üzenet nem tűnik el: 
Állítsa le a hibrid rendszert, és lépjen kapcsolatba hivatalos To-
yota márkakereskedéssel, szervizzel vagy más, megfelelő kép-
zettséggel és felszereléssel rendelkező szakemberrel.

Ha az üzenet nem jelenik meg: 
A hibrid rendszer hőmérséklete lecsökkent, és megfelelően lehet
haladni a gépjárművel.

Azonban, ha az üzenet gyakran megjelenik, lépjen kapcsolatba hivata-
los Toyota márkakereskedéssel, szervizzel vagy más, megfelelően kép-
zett és felszerelt szakemberrel.

VIGYÁZAT!

Baleset és személyi sérülés megelőzése a motortérben való ellenőrzé-
sek során
Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket.
Ellenkező esetben súlyos sérülést, például égést szenvedhet.

Ha gőz szivárog a motorháztető alól, ne nyissa fel, amíg a gőzszivárgás
alább nem hagy. A motortér nagyon forró lehet.

Miután leállította a hibrid rendszert, ellenőrizze, hogy a többfunkciós infor-
mációs kijelzőn lévő „Accessory”, „Ignition ON” vagy a kilométeróra vissza-
jelzőlámpa (119, 121. o.) és a „READY” (üzemkész) visszajelzőlámpa ki-
aludtak-e. 
Ha a hibrid rendszer működik, a benzinmotor automatikusan beindulhat,
vagy a hűtőventilátorok hirtelen működésbe léphetnek akkor is, ha a benzin-
motor leáll. Ne érintse vagy közelítse meg a forgó alkatrészeket, például a
ventilátort, ujjai vagy ruházata (különösen a nyakkendő, kendő vagy sál) be-
csípődhetnek, ami súlyos sérüléshez vezethet.

Ne csavarja le a hűtőfolyadék kiegyenlítőtartályának zárósapkáját, ha a
hibrid rendszer és a hűtő forró.
Magas hőmérsékletű gőz vagy hűtőfolyadék fújhat ki.

6
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FIGYELEM

A motor/teljesítményszabályozó-egység hűtőfolyadékának utántölté-
sekor
Lassan töltse be a hűtőfolyadékot, miután a hibrid rendszer megfelelően le-
hűlt. Ha a hideg hűtőfolyadékot túl gyorsan tölti be a forró hibrid rendszerbe,
a hibrid rendszer megrongálódhat.

A hűtőrendszer károsodásának megelőzése érdekében
Tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket:

Kerülje el a hűtőfolyadék idegen anyagokkal (mint pl. homokkal vagy por-
ral stb.) való szennyeződését.

Ne használjon semmilyen hűtőfolyadék adalékot.
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Ha elakad a gépjármű

Működtesse a rögzítőféket, és kapcsolja a sebességváltót P hely-
zetbe. Állítsa le a hibrid rendszert.

Távolítsa el az első kerekek körül a sarat, havat vagy homokot.

A tapadás növelése érdekében helyezzen fát, követ vagy egyéb
anyagot az első kerekek alá.

Indítsa újra a hibrid rendszert.

Kapcsolja a sebességváltót D vagy R helyzetbe, és engedje ki a
rögzítőféket. Majd nagyon elővigyázatosan nyomja le a gázpedált.

Ha nehéz kiszabadítania a gépjárművet

Ha a kerekek kipörögnek, vagy a gépjármű sárban, homokban
vagy hóban elakad, hajtsa végre a következő műveleteket:

Nyomja meg a  gombot a TRC ki-

kapcsolásához. (453. o.)
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VIGYÁZAT!

Elakadt gépjármű kiszabadítására tett kísérlet esetén
Ha a gépjárművet előre-hátra mozgatással kívánja kiszabadítani, a más
gépjárművekkel, tárgyakkal vagy személyekkel való ütközés elkerülése ér-
dekében győződjön meg arról, hogy a közelben nincs semmilyen akadály.
Ha a gépjármű kiszabadul, előfordulhat, hogy hirtelen előre- vagy hátralen-
dül. Legyen rendkívül óvatos.

Váltás a sebességváltó-helyzetek között
Ügyeljen arra, hogy a gázpedál lenyomása közben ne változtassa a sebes-
ségváltó helyzetét. 
Ez váratlanul a gépjármű hirtelen gyorsulását eredményezheti, amely sú-
lyos személyi sérüléssel vagy halállal járó balesetet okozhat.

FIGYELEM

A hibrid sebességváltó és egyéb alkatrészek megrongálódásának
megelőzése
Ne pörgesse túl az első kerekeket, és ne nyomja le a gázpedált a szüksé-

gesnél jobban.

Ha a gépjármű továbbra sem mozdul, kiszabadítását vontatással oldhatja
meg.
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Karbantartási adatok (üzemanyag-, 
olajszint stb.)

*1: Terheletlen gépjármű

*2: 15 colos gumiabroncsokkal felszerelt gépjárművek

*3: 17 colos gumiabroncsokkal felszerelt gépjárművek

*4: Utánfutót vontatható gépjárművek. (249. o.)

Méretek és tömegek

Teljes hosszúság 4540 mm (178,7 in.)

Teljes szélesség 1760 mm (69,3 in.)

Teljes magasság*1 1475 mm (58,1 in.)

Tengelytáv 2700 mm (106,3 in.)

Nyomtáv*1

Elöl
1530 mm (60,2 in.)*2

1510 mm (59,4 in.)*3

Hátul
1545 mm (60,8 in.)*2

1525 mm (60,0 in.)*3

Megengedett legnagyobb össztömeg 1790 kg (3946 lb.)

Megengedett legna-
gyobb tengelyter-
helés

Elöl 1020 kg (2249 lb.)

Hátul 975 kg (2150 lb.)

Vonóhorog terhelése*4 60kg (132 lb.)

Vontatatható tömeg*4
Fékezetlen

725 kg (1598 lb.)
Fékezett
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 Gépjármű-azonosító szám

A gépjármű-azonosító szám (VIN) a gépjármű törvényes azonosí-
tója. Az Ön Toyota gépjárművének ez az elsődleges azonosító szá-
ma. Ez kerül a forgalmi engedélybe is.

Ez a szám a műszerfal tetején,
bal oldalon beütve látható.

Ez a szám a jobb oldali első
ülés alá beütve is megtalálható.

A szám megtalálható a gyártó
adattábláján is.

A gépjármű azonosítása
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 Motorszám

A motorszám az ábrán jelzett
helyen, a motorblokkba van be-
ütve.

Motor

Modell 2ZR-FXE

Típus
4 hengeres, soros elrendezésű, 4 ütemű, 
benzinüzemű

Furat és löket 80,5  88,3 mm (3,17  3,48 in.)

Lökettérfogat 1798 cm3 (109,7 cu.in.)

Szelephézag Automatikus beállítás
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Üzemanyag

Üzemanyag típusa

EU területén:
Csak az EN228 európai szabványnak megfelelő 
ólmozatlan benzin

EU területén kívül:
Csak ólmozatlan benzin

Oktánszám (RON) 95 vagy magasabb

Az üzemanyagtartály 
feltöltési mennyisége 
(tájékoztató adat)

43 L (11,4 gal., 9,5 lmp.gal)

Villanymotor (hajtómotor)

Típus Szinkronmotor állandó mágnessel

Maximális teljesítmény 53 kW

Maximális nyomaték 163 N•m (16,6 kgf•m, 120,2 ft•lbf)

Hibrid akkumulátor (hajtóakkumulátor)

Típus Nikkel-metálhidrid akkumulátor

Feszültség 7,2 V/modul

Kapacitás 6,5 Ah (3HR)

Mennyiség 28 modul

Teljes feszültség 201,6 V
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 Olajmennyiség (Leengedés és feltöltés [tájékoztató adat*])

*: A motorolaj-feltöltési mennyiség az olajcsere esetén alkalmazandó tájé-
koztató adat. A gépjárművet sík terepen állítsa le. A motor felmelegítése
után állítsa le a hibrid rendszert, várjon 5 percnél tovább, és ellenőrizze az
olajszintet az olajszintmérő pálcán.

 A motorolaj kiválasztása

Az Ön gépjárművében „Eredeti Toyota motorolaj” található. A Toyota
„Toyota Genuine Motor Oil” (eredeti Toyota motorolaj) használatát ja-
vasolja. Más, ezzel megegyező minőségű motorolaj szintén használ-
ható.

Olaj teljesítményszint:

0W-20, 5W-30 és 10W-30:
API besorolású SL „Energy-Conserving” (energiatakarékos), SM
„Energy-Conserving” (energiatakarékos), SN „Resource-Conserving”
(környezetbarát) vagy ILSAC többfokozatú motorolaj

15W-40:
API teljesítményszintű SL, SM vagy SN többfokozatú motorolaj

Javasolt viszkozitás (SAE):

Az Ön Toyota gépjárművébe a
gyártás során SAE 0W-20 olajat
töltöttek. Ez a legjobb választás,
mivel kedvező fogyasztási ada-
tokkal rendelkezik, és hideg idő-
ben is könnyű indítást biztosít.

SAE 0W-20 helyett használhat
SAE 5W-30-at is. A következő
olajcsere alkalmával azonban le
kell cserélnie SAE 0W-20-ra.

Ha túl alacsony hőmérsékleten
SAE 10W-30 vagy magasabb
viszkozitású motorolajat hasz-
nál, akkor a motor indítása nehe-
zebb lesz, ezért SAE 0W-20 vagy
5W-30 motorolajat ajánlunk.

Kenési rendszer

Szűrővel 4,2 L (4,4 qt., 3,7 Imp.qt.)

Szűrő nélkül 3,9 L (4,1 qt., 3,4 Imp.qt.)

A következő olajcseréig várható
hőmérséklet-tartomány

Leginkább ajánlott
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Olajviszkozitás (példaként lásd a 0W-20 jelölés magyarázatát):

• A 0W a 0W-20 jelölésben az olaj hidegindítási jellemzőjére utal.
Hideg időben könnyebb az indulás olyan olajok használatakor,
amelyek esetében a W jelzés előtti szám kisebb.

• A 20 a 0W-20 jelölésben az olaj magas hőmérsékleten jellemző
viszkozitását jelzi. Ennél magasabb viszkozitási értékű olajat
nagy sebességen történő üzemeltetés vagy kifejezetten nagy
terhelés esetén érdemes használni.

A motorolaj flakonján található feliratok:

Az API-jelölések valamelyike megtalálható az olajosflakonokon,
amelynek segítségével kiválaszthatja a megfelelő olajtípust.

API-szervizjelölés

Felső rész: Az „API SERVICE
SN” az Amerikai Kőolaj Intézet
olaj minőségi jelzése (API).

Középső rész: A „SAE 0W-20” a
SAE viszkozitás mértékére utal.

Alsó rész: A „Resource-Conser-
ving” azt jelenti, hogy az olaj elő-
segíti az üzemanyag-takarékos-
ságot és a környezetvédelmet.

ILSAC-tanúsítvány jele

A Nemzetközi Kenőanyag-tanácsadási Bizottság (ILSAC) tanúsítvány
jelzése a doboz elején van feltüntetve.

1

2
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*: A feltöltési mennyiség tájékoztató adat.
Amennyiben csere szükséges, lépjen kapcsolatba bármely hivatalos Toyo-
ta márkakereskedéssel vagy szervizzel, vagy más, megfelelően képesített
és felszerelt szakemberrel.

Hűtőrendszer

Kapacitás*
Benzinmotor

Kipufogógáz-visszavezetési rendszer nélkül
5,3 L (5,6 qt., 4,7 Imp.qt.)

Kimenő hő visszakeringetési rendszerrel
5,9 L (6,2 qt., 5,2 Imp.qt.)

Teljesítmény
szabályozó-
egység

1,4 L (1,5 qt., 1,2 Imp.qt.)

A hűtőfolyadék típusa

Az alábbiak egyikét használja:
• „Toyota Super Long Life Coolant” (szuper hosszú 

élettartamú Toyota hűtőfolyadék) 
• Egyéb, hasonlóan jó minőségű, etilén-glikol 

alapú, szilikát-, amin-, nitrit-, borátmentes, 
hosszú élettartamú („long-life”), kevert szerves 
sav technológiájú hűtőfolyadék

Ne használjon tisztán csak vizet.

Gyújtásrendszer (gyújtógyertyák)

Gyártmány DENSO FC16HR-C9

Hézag 0,9 mm (0,035 in.)

FIGYELEM

 Irídium elektródás gyújtógyertyák
Csak irídium elektródás gyújtógyertyákat használjon. Ne állítsa be a gyújtó-
gyertyahézagot.
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*: A feltöltési mennyiség tájékoztató adat.
Amennyiben csere szükséges, lépjen kapcsolatba bármely hivatalos Toyo-
ta márkakereskedéssel vagy szervizzel, vagy más, megfelelően képesített
és felszerelt szakemberrel.

Elektromos rendszer (12–voltos akkumulátor)

Akkumulátorsav sűrűsége 
20 C (68 F) hőmérsékleten

1,250–1,290 Teljesen feltöltött
1,160–1,200 Félig töltött
1,060–1,100 Lemerült

Töltésértékek
Gyors töltés Max. 15 A

Lassú töltés Max. 5 A

Sebességváltó

Folyadékfeltöltési mennyiség* 3,6 L (3,8 qt., 3,2 Imp.qt.)

Folyadéktípus
Toyota Genuine ATF WS (eredeti Toyota auto-
mata sebességváltó folyadék)

FIGYELEM

A sebességváltó-folyadék típusa
Ha más típusú sebességváltó-folyadékot használ, mint az eredeti „Toyota
Genuine ATF WS”, a fokozatváltások esetében hibák, vibrációk léphetnek
fel, valamint a gépjármű sebességváltója megsérülhet.
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*1: Minimális pedálmagasság, a pedált 300 N (30,6 kgf, 67,4 lbf) erővel nyom-
va, miközben a hibrid rendszer működik.

*2: A rögzítőfékpedál útja, ha 300 N (30,6 kgf, 67,4 lbf) erővel nyomja le.

Fékek

Pedálmagasság*1

Balkormányos gépjárművek
Min. 115 mm (4,53 in.)

 Jobbkormányos gépjárművek
Min. 112 mm (4,41 in.)

Pedál holtjátéka 1,0–6,0 mm (0,04–0,24 in.)

Rögzítőfékpedál útja*2 8–11 kattanás

Folyadéktípus
SAE J1703, FMVSS No.116 DOT 3 vagy FMVSS 
No.116 DOT 4

Kormányzás

Holtjáték 30 mm-nél (1,2 in.) kisebb
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 15 colos gumiabroncsok (teljes méretű pótkerék nélküli gépjárművek)

 15 colos gumiabroncsok (teljes méretű pótkerékkel felszerelt gép-
járművek)

 17 colos gumiabroncsok

Gumiabroncsok és keréktárcsák

Gumiabroncsméret 195/65R15 91H

Gumiabroncsnyomás
(Javasolt, hidegen mért 
gumiabroncsnyomás)

Elöl 250 kPa (2,5 kgf/cm2 vagy bar, 36 psi)

Hátul 240 kPa (2,4 kgf/cm2 vagy bar, 35 psi)

Keréktárcsaméret 15  6 1/2J

Kerékanya meghúzási nyomatéka 103 N•m (10,5 kgf•m, 76 ft•lbf)

Gumiabroncsméret 195/65R15 91H

Gumiabroncsnyomás
(Javasolt, hidegen mért 
gumiabroncsnyomás)

Elöl
220 kPa (2,2 kgf/cm2 vagy bar, 32 psi)

Hátul

Keréktárcsaméret 15  6 1/2J

Kerékanya meghúzási nyomatéka 103 N•m (10,5 kgf•m, 76 ft•lbf)

Gumiabroncsméret 215/45R17 87W

Gumiabroncsnyomás
(Javasolt, hidegen mért 
gumiabroncsnyomás)

Elöl 220 kPa (2,2 kgf/cm2 vagy bar, 32 psi)

Hátul 210 kPa (2,1 kgf/cm2 vagy bar, 30 psi)

Keréktárcsaméret 17  7J

Kerékanya meghúzási nyomatéka 103 N•m (10,5 kgf•m, 76 ft•lbf)
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 Szükségpótkerék (felszereltségtől függően)

Ha utánfutót vontat*
Adjon az ajánlott gumiabroncsnyomáshoz 20,0 KPa-t (0,2 kgf/cm2 vagy bar,
3 psi), és ne haladjon 100 km/h-nál (62 mph) nagyobb sebességgel.

*: Utánfutót vontatható gépjárművek. (249. o.)

Gumiabroncsméret T125/70D17 98M

Gumiabroncsnyomás
(Javasolt, hidegen mért 
gumiabroncsnyomás)

420 kPa (4,2 kgf/cm2 vagy bar, 60 psi)

Keréktárcsaméret 17  4T

Kerékanya meghúzási nyomatéka 103 N•m (10,5 kgf•m, 76 ft•lbf)
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Izzók

Izzók W Típus

Külső

Első irányjelző lámpák 21 A

Hátsó irányjelző lámpák 21 A

Tolatólámpák 16 B

Utastéri

Sminktükör-világítás 8 B

Belső világítás lámpái/olvasólámpák 
elöl

5 B

Belső világítás hátul 8 C

Ajtókba épített belső világítás 5 B

Csomagtér-világítás 5 B

A: Ékfoglalatú izzó (borostyánsárga)

B: Ékfoglalatú izzók (átlátszó)

C: Kétvégű izzók
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Üzemanyag-információk

Etanollal kevert benzin használata benzinmotorban
A Toyota engedélyezi legfeljebb 10%-os etanoltartalmú etanol-benzin keverék
használatát. Győződjön meg arról, hogy az Ön által használni kívánt etanol-
benzin keverék oktánszáma a fentebb szereplő előírásnak megfelelő-e.

Ha a motor kopog
Forduljon hivatalos Toyota márkakereskedéshez, szervizhez vagy más,

megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberhez.

Bizonyos esetekben, különösen gyorsítás vagy emelkedőn való haladás
esetén hallhat rövid ideig tartó kopogást. Ez nem igényel különösebb intéz-
kedést.

Az EU területén:

Gépjárművében csak az EN228 európai szabványnak megfelelő
ólmozatlan benzint használhat.

Az optimális motorteljesítmény elérése érdekében 95-ös vagy
ennél magasabb oktánszámú, ólommentes szuperbenzint hasz-
náljon.

EU területén kívül:

Kizárólag ólommentes benzint használjon.

Az optimális motorteljesítmény elérése érdekében 95-ös vagy
ennél magasabb oktánszámú, ólommentes szuperbenzint hasz-
náljon.
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FIGYELEM

Üzemanyag-minőséggel kapcsolatos megjegyzés
Ne használjon nem megfelelő üzemanyagot. Ha nem megfelelő üzem-

anyagot használ, akkor a motor károsodhat.

Soha ne tankoljon ólmozott benzint.
Az ólmozott benzin használata tönkreteszi a hármas hatású katalizátort,
ezáltal romlik annak hatásfoka, és a károsanyagkibocsátás-szabályozó-
rendszer nem működik megfelelően.

EU területén: „E50” vagy „E85” néven forgalmazott bioetanolt és nagy
mennyiségű etanolt tartalmazó üzemanyagot ne használjon gépjárművé-
hez. Az ilyen üzemanyagok használata kárt tesz a gépjármű üzemanyag-
rendszerében. Ha ezzel kapcsolatban kétsége merülne fel, forduljon bár-
mely hivatalos Toyota márkakereskedéshez, szervizhez vagy más,
megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberhez.

EU területén kívül: „E50” vagy „E85” néven forgalmazott bioetanolt és
nagy mennyiségű etanolt tartalmazó üzemanyagot ne használjon gépjár-
művéhez. Gépjárművében legfeljebb 10% etanol tartalmú benzint hasz-
nálhat. A 10%-nál (E10) több etanolt tartalmazó üzemanyag használata a
gépjármű üzemanyagrendszerének károsodásához vezet. Gondoskodnia
kell arról, hogy kizárólag olyan forrásból tankoljon, ahol az üzemanyag
specifikációja és minősége garantált. Ha ezzel kapcsolatban kétsége me-
rülne fel, forduljon bármely hivatalos Toyota márkakereskedéshez, szer-
vizhez vagy más, megfelelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező
szakemberhez.

Ne használjon metanol keverékes benzint, mint például M15, M85, M100
jelzésűt. 
A metanol keverékes üzemanyag a motor meghibásodását és károsodá-
sát okozhatja.
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Személyre szabható funkciók

A gépjárműfunkciók testreszabását csak biztonságos helyen parkoló
gépjárműben, működtetett rögzítőfék mellett és P sebességváltó-hely-
zetben végezze.

 A többfunkciós információs kijelző használatának megváltoz-
tatása

Nyomja meg a  vagy a  gombot a mérőműszerek irányító-

kapcsolóján, majd kattintson a  gombra.

Nyomja meg a műszercsoport vezérlőkapcsolók  vagy 

gombját, válassza ki a „  (gépkocsi beállítások)” opciót,

majd nyomja meg a  gombot.

Nyomja meg vezérlőműszer  vagy  gombját, válassza ki a

tételt, majd nyomja meg a  gombot.

Nyomja meg vezérlőműszer  vagy  gombját, válassza ki a

kívánt beállítást, majd nyomja meg a  gombot.

Az előző képernyőhöz vagy a személyre szabás módból történő ki-

lépéshez nyomja meg a  gombot.

Gépjárművében számos olyan funkció áll rendelkezésre, ame-
lyet saját igényei szerint állíthat be. A funkciók személyre szabá-
sát a többfunkciós információs kijelző, illetve a navigációs/mul-
timédia rendszer segítségével végezheti el, vagy hivatalos
Toyota márkakereskedés, szerviz vagy más, megfelelő képesí-
téssel és felszereléssel rendelkező szakember által.

Bizonyos funkciók beállításai más funkciók beállításaival együtt mó-
dosulnak. Részletekért lépjen kapcsolatba hivatalos Toyota márka-
kereskedéssel, szervizzel vagy más, megfelelő képesítéssel és fel-
szereléssel rendelkező szakemberrel.

Gépjárműfunkciók személyre szabása

1

2

3

4
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 Beállítások a navigációs/multimédia rendszer használatával

 „A” típus

Nyomja meg a „SETUP” (beállítás) gombot a navigációs/multi-
média rendszeren.

Válassza ki a „Setup” (beállítás) képernyő „Vehicle” (gépjármű)
gombját, majd válassza ki a „Vehicle customization” (gépjármű
testreszabása) gombot.

 „B” típus

Nyomja meg az „APPS” (alkalmazások) gombot a navigációs/
multimédia rendszeren.

Kattintson a „Setup” (beállítás) gombra az „Apps” (alkalmazások)
képernyőn.

Válassza ki a „Setup” (beállítás) képernyő „Vehicle” (gépjármű)
gombját, majd válassza ki a „Vehicle customization” (gépjármű
testreszabása) gombot.

Különböző beállítások megváltoztathatóak. Részletes leírást a
megváltoztatható beállítások listájában talál.

A többfunkciós információs képernyőn megváltoztatható beállítások

A navigációs/multimédia rendszer segítségével megváltoztatható
beállítások

Beállítások, melyek bármely hivatalos Toyota márkakereskedés-
ben, szervizben vagy más, megfelelő képesítéssel és felszerelés-
sel rendelkező szakembernél megváltoztathatók

Jelmagyarázat: O = Elérhető, – = Nem elérhető

 Műszerfal (102. o.)

Személyre szabható funkciók

1

2

1

2

3

1

2

3

Funkció Alapbeállítás
Egyéni 

beállítás

A műszerfal fényerejének tompí-
tását szabályozó érzékelő érzé-
kenysége a külső világítás 
fényerejétől függően

Alapértelmezett -2–2 – – O

A műszerfal eredeti fényerejének 
visszaállítását szabályozó érzé-
kelő érzékenysége a külső világí-
tás fényerejétől függően

Alapértelmezett -2–2 – – O

1 2 3
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 Intelligens nyitási és indítórendszer és távirányító
(181, 191. o.)

 Intelligens nyitási és indítórendszer (191. o.)

*: Felszereltségtől függően

 Távirányító (181. o.)

 Külső visszapillantó tükrök (223. o.)

Funkció Alapbeállítás
Egyéni 

beállítás

Működés-visszajelzés 
(vészvillogók)

Be Ki – O O

Nyitott ajtóra emlékeztető hang-
jelzés (A gépjármű lezárásakor)

Be Ki – – O

Automatikus ajtózáró funkció akti-
válódásáig eltelt idő, ha az ajtózár 
nyitását követően az ajtót nem 
nyitja ki

30 másodperc

60 másodperc

– – O

120 másodperc

1 2 3

Funkció Alapbeállítás
Egyéni 

beállítás

Intelligens nyitási és indító-
rendszer

Be Ki – O O

Egymást követő ajtózár-
működtetések száma* 2-szer

Tetszőleges 
számú

– – O

1 2 3

Funkció Alapbeállítás
Egyéni 

beállítás

Távirányítóhoz Be Ki – – O

1 2 3

Funkció Alapbeállítás
Egyéni 

beállítás

Automatikus tükörbehajtás/
-kihajtás

Az ajtók zárásá-
hoz/nyitásához 
kapcsolt műkö-

dés

Kikapcsolva

– – O
A motorindító 

gomb működte-
téséhez kap-

csolva

1 2 3
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 Elektromos ablakemelők és napfénytető* (226, 230. o.)

*: Felszereltségtől függően

 Hátramenetre figyelmeztető hangjelzés (271. o.)

 Irányjelző-kapcsolókar (274. o.)

Funkció Alapbeállítás
Egyéni 

beállítás

Mechanikus kulcshoz kapcsolt 
működés (nyitás)

Ki Be – – O

Mechanikus kulcshoz kapcsolt 
működés (zárás)

Ki Be – – O

Távirányítóhoz kapcsolt műkö-
dés (nyitás)

Ki Be – – O

Távirányítóhoz kapcsolt műkö-
dés (zárás)

Ki Be – – O

Mechanikus kulcshoz, távirányító-
hoz kapcsolt működés jelzése 
(hangjelzés)

Be Ki – – O

1 2 3

Funkció Alapbeállítás
Egyéni 

beállítás

Jelzés (hangjelzés) R sebesség-
váltó-helyzetben

Szakaszos Egyetlen – – O

1 2 3

Funkció Alapbeállítás
Egyéni 

beállítás

A sávváltáskori irányjelző villogta-
tások száma

3

Ki

– – O5

7

1 2 3
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 Automata világításszabályozó rendszer (276. o.)

 Esőérzékelős első ablaktörlők* (287. o.)

*: Felszereltségtől függően

 RSA (Útjelzés asszisztens)* (331. o.)

*: Felszereltségtől függően

Funkció Alapbeállítás
Egyéni 

beállítás

Világításérzékelő érzékenysége 0. szint -2–2. szint – O O

A fényszórók kikapcsolása 
előtt eltelt idő (hazakísérő fény 
rendszer)

30 másodperc

60 másodperc

– – O90 másodperc

120 másodperc

1 2 3

Funkció Alapbeállítás
Egyéni 

beállítás

Ablaktörlő működése, ha az 
ablaktörlő kapcsoló „AUTO” hely-
zetben van

Esőérzékelő 
ablaktörlő-
működtetés

Gépjármű 
sebességéhez 
kötött szaka-

szos működés 
(időköz állítóval)

– – O

1 2 3

Funkció Alapbeállítás
Egyéni 

beállítás

Értesítés módja

Sebesség-
átlépés

Csak vizuális 
jelzés

Nincs értesítés

O – OLátható és hall-
ható

Egyéb esetben
Csak vizuális 

jelzés

Nincs értesítés

O – OLátható és hall-
ható

Sebességtúllépés értesítési szint
2 km/h 
(1 mph)

5 km/h 
(3 mph)

O – O
10 km/h 
(5 mph)

1 2 3



6778-2. Személyre szabás

8

A
 gépjárm

ű m
űszaki adatai

 Toyota parkolássegítő érzékelőrendszer* (390. o.)

*: Felszereltségtől függően

 Automatikus légkondicionáló berendezés (466. o.)

 Megvilágítás (479. o.)

Funkció Alapbeállítás
Egyéni 

beállítás

Az első középső érzékelők ható-
távolsága

Távoli Közeli – – O

A hátsó középső érzékelők ható-
távolsága

Távoli Közeli – – O

Hangjelzés hangereje 3 1–5 – – O

1 2 3

Funkció Alapbeállítás
Egyéni 

beállítás

Automatikus légkondicionálás 
kapcsoló működtetése

Be Ki – – O

Váltás a külső levegő és a belső-
levegő-keringetés üzemmód 
között az automata A/C gomb 
működtetésekor

Be Ki – O O

1 2 3

Funkció Alapbeállítás
Egyéni 

beállítás

Belső lámpák kikapcsolódásának 
késleltetése

15 másodperc

Kikapcsolva

– O O7,5 másodperc

30 másodperc

Működtetés a motorindító gomb 
kikapcsolása után

Be Ki – – O

Működés az ajtózárak nyitásakor Be Ki – – O

Működtetés, amikor az elektroni-
kus kulccsal közeledik a gépjár-
műhöz

Be Ki – – O

Lábtérvilágítás Be Ki – – O

Belsővilágítás-világításszabá-
lyozás

Be Ki – – O

1 2 3
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A következő esetekben a testreszabási mód, amelyben a beállításokat a
többfunkciós információs kijelző gombjaival lehet megváltoztatni, auto-
matikusan kikapcsol.
Figyelmeztető üzenet jelenik meg a testreszabási mód képernyő megjele-

nése után.

Kikapcsolja a motorindító gombot.

A gépjármű a testreszabási mód képernyő kijelzése közben elindul.

 Karbantartó rendszer

*: Felszereltségtől függően

VIGYÁZAT!

A személyre szabás során követendő óvintézkedések
Mivel a hibrid rendszernek működnie kell a személyre szabás alatt, gondos-
kodjon a gépjármű biztonságos helyen való, jó szellőzést biztosító parkolá-
sáról. Zárt helyen (pl. garázsban) az egészségre ártalmas szén-monoxidot
(CO) tartalmazó kipufogógázok felhalmozódhatnak, és a gépjárműbe jut-
hatnak. Ez halálos, illetve súlyos egészségkárosodáshoz vezethet.

FIGYELEM

Személyre szabás során
A 12 V-os akkumulátor lemerülésének elkerülése érdekében a funkciók
személyre szabása alatt gondoskodjon a hibrid rendszer működéséről.

Gumiabroncsnyomásra figyel-
meztető rendszer*

Gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer 
inicializálása: 539. o.
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8

A
 gépjárm

ű m
űszaki adatai

Inicializálandó tételek

A következő tételt a rendszer megfelelő működése érdekében
inicializálni kell, ha a 12 V-os akkumulátort újracsatlakoztatták,
vagy javítást végeztek a gépjárművön:

Tétel Mikor kell inicializálni Áttekintés

Elektromos ablakemelő • Ha rendellenesen működik 227. o.

Napfénytető (ha van) • Ha rendellenesen működik 232. o.

Intelligens távolság érzékelő 
szonár (felszereltségtől füg-
gően)

• A 12 V-os akkumulátor újracsat-
lakoztatása vagy cseréje után

412. o.

S-IPA (egyszerű intelligens par-
kolássegítő rendszer) (felsze-
reltségtől függően)

• A 12 V-os akkumulátor újracsat-
lakoztatása vagy cseréje után

441. o.

Gumiabroncsnyomásra figyel-
meztető rendszer (felszerelt-
ségtől függően)

• Ha olyan gépjárművön cseréli 
fel a gumiabroncsokat, amelyen 
az első és a hátsó gumiabron-
csok nyomása eltérő.

• Ha a gumiabroncsnyomást az 
utazási sebesség, terhelés stb. 
megváltoztatása miatt módo-
sítja.

• Ha megváltoztatja a gumiabron-
csok méretét

539. o.
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681

Tárgymutató

Mi a teendő ha... 
(Hibaelhárítás)..........................682

Betűrendes tárgymutató .............686

Navigációs vagy multimédia rendszerrel felszerelt gépjárművek
esetén az alábbi rendszerrekkel kapcsolatos tudnivalókat lásd a
„Navigációs éa mulrimédia rendszer kezelési útmutató”-ban.
• Navigációs rendszer
• Kihangosító rendszer (mobiltelefonhoz)
• Audio-/videorendszer
• Toyota parkolássegítő rendszer



682 Mi a teendő ha... (Hibaelhárítás)

Mi a teendő, ha... (Hibaelhárítás)

 Ha elveszíti a mechanikus kulcsait, új eredeti mechanikus kulcsokat bár-
mely hivatalos Toyota márkakerekedésben, szervizben vagy más, megfe-
lelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakembernél készíttethet.
(177. o.)

 Ha elveszíti az elektronikus kulcsait, akkor jelentősen megnő gépjárműve
ellopásának kockázata. Azonnal lépjen kapcsolatba bármely hivatalos To-
yota márkakereskedéssel, szervizzel vagy más, megfelelő képesítéssel és
felszereléssel rendelkező szakemberrel. (180. o.)

 Az elektronikus kulcs eleme alacsony töltöttségű vagy lemerült? (562. o.)

 A motorindító gomb ON módban van? 
Az ajtók lezárásakor kapcsolja ki a motorindító gombot. (261. o.)

 Az elektronikus kulcsot a gépjárműben hagyta? 
Az ajtók lezárásakor győződjön meg arról, hogy az elektronikus kulcs Ön-
nél van.

 Előfordulhat, hogy a funkció a rádióhullám-vételi körülmények függvény-
ében nem működik megfelelően. (194. o.)

 Be van kapcsolva a gyermekbiztonsági zár?
A hátsó oldalajtó nem nyitható a gépjárművön belülről, ha a gyermekbiz-
tonsági zár be van kapcsolva. Nyissa ki kívülről a hátsó oldalajtót, és kap-
csolja ki a gyermekbiztonsági zárat. (184. o.)

Ha probléma merül fel, ellenőrizze a következőket, mielőtt hiva-
talos Toyota márkakereskedéshez, szervizhez vagy más, megfe-
lelő képesítéssel és felszereléssel rendelkező szakemberhez
fordulna.

Az ajtózárak nem zárhatók, nyithatók, vagy az ajtók nem nyitha-
tók, csukhatók

Elveszíti a kulcsait

Az ajtózárak nem zárhatók vagy nyithatók

A hátsó oldalajtó nem nyitható
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 Megnyomta a motorindító gombot, miközben erősen lenyomta a fékpe-
dált? (259. o.)

 A sebességváltó P helyzetben van? (269. o.)

 Észlelhető az elektronikus kulcs valahol a gépjárműben? (192. o.)

 Az elektronikus kulcs eleme alacsony töltöttségű vagy lemerült? 
Ebben az esetben a hibrid rendszer ideiglenesen beindítható. (641. o.)

 A 12 V-os akkumulátor lemerült? (643. o.)

 Megnyomta az ablakemelő-letiltókapcsolót?
Az elektromos ablakemelő a vezetőülés melletti kivételével nem működtet-
hető, ha az ablakemelő-letiltókapcsolót megnyomja. (226. o.)

 Az automatikus kikapcsolás funkció működésbe lép, ha a gépjárművet egy
ideig ACCESSORY vagy ON módban hagyja (a hibrid rendszer nem mű-
ködik). (261. o.)

Ha úgy gondolja, hogy valami nincs rendben

A hibrid rendszer nem indul

Az ablakok az elektromos ablakemelő kapcsolók működteté-
sével nem nyithatók és zárhatók

A motorindító gomb automatikusan kikapcsol
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 A biztonsági öv becsatolására emlékeztető lámpa villog

A vezető és az első utas viselik a biztonsági övet? (592. o.)

 A rögzítőfék visszajelző lámpa világít

Ki van engedve a rögzítőfék? (275. o.)

A helyzettől függően más típusú figyelmeztető hangjelzések is hallhatók. 
(587, 596. o.)

 Valaki a gépjárműben kinyitott egy ajtót a riasztó élesítése alatt? 
Az érzékelő ezt érzékeli, és a riasztó megszólal. (94. o.)

A riasztó leállításához kapcsolja a motorindító gombot ON módba, vagy indít-
sa be a hibrid rendszert.

 Az elektronikus kulcsot a gépjárműben hagyta?
Ellenőrizze az üzenetet a többfunkciós információs kijelzőn. (596. o.)

 Ha egy figyelmeztető lámpa kigyullad, vagy figyelmeztető üzenet jelenik
meg, lásd: 587, 596. o.

Menet közben figyelmeztető hangjelzés hallható

A riasztó működésbe lép, és a jelzőkürt megszólal (riasztó-
val felszerelt gépjárművek)

A gépjármű elhagyásakor figyelmeztető hangjelzés hallható

Egy figyelmeztető lámpa kigyullad, vagy figyelmeztető üze-
net jelenik meg
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 Pótkerékkel felszerelt gépjárművek
Biztonságos helyen álljon meg a gépjárművel, és cserélje ki a defektes ke-
reket a pótkerékre. (604. o.)

 Pótkerék nélküli gépjárművek
Biztonságos helyen álljon meg a gépjárművel, és ideiglenesen javítsa meg
a defektes gumiabroncsot a szükséghelyzeti defektjavító készülékkel.
(619. o.)

 Próbálkozzon a gépjármű sárban, laza földben vagy hóban történő elaka-
dása esetén alkalmazható eljárással. (654. o.)

Ha probléma lépett fel

Ha defektet kap

A gépjármű elakad
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Betűrendes tárgymutató

A/C.............................................466
Automatikus légkondicionáló 

berendezés.........................466
Beállítások képernyő.............470
Eco pontszám 

(A/C pontszám)...................149
Előnyben részesített klíma....471
Friss levegő-bevezető 

rendszer..............................470
Légkondicionáló 

berendezés szűrő ...............555
Nedvességérzékelő ..............474
S-FLOW üzemmód ...............468

Ablakemelő-letiltókapcsoló ....226
Ablakmosó

Ellenőrzés .............................535
Felkészülés a télre ................461
Kapcsoló .......................286, 290

Ablakok
Ablakmosó ....................286, 290
Elektromos ablakemelők.......226
Hátsóablak-páramentesítő....471

Ablaktörlőgumi cseréje ...........558
Ablaküvegek.............................226
ABS (blokkolásgátlós 

fékrendszer) ...........................451
Figyelmeztető lámpa.............588
Működés ...............................451

Ajtók
Ablakok ................................. 226
Ajtózár................................... 181
Csomagtérajtó ...................... 186
Hátsó oldalajtó 

gyermekbiztonsági zárak.... 184
Külső visszapillantó tükrök.... 223
Nyitott ajtóra figyelmeztető 

hangjelző ............................ 590
Nyitott ajtóra figyelmeztető 

lámpa.................................. 590
Oldalajtók ............................. 181

Akkumulátor (12 V-os 
akkumulátor)

Akkumulátorellenőrzés ......... 530
Felkészülés a télre................ 461
Figyelmeztető lámpa............. 587
Ha a 12 V-os akkumulátor 

lemerült............................... 643
Akkumulátor 

(hajtóakkumulátor).................. 81
Antenna

Intelligens nyitási és 
indítórendszer..................... 191

Audiobemenet*
Audiorendszer*
Automata távolsági 

fényszóró ............................... 281
Automatikus fényszóró 

vetítési távolság 
szabályozórendszer .............. 279

A
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Automatikus légkondicionáló 
berendezés

Automatikus légkondicionáló 
berendezés.........................466

Beállítások képernyő.............470
Eco pontszám 

(A/C pontszám)...................149
Előnyben részesített klíma....471
Friss levegő-bevezető 

rendszer..............................470
Légkondicionáló 

berendezés szűrő ...............555
Nedvességérzékelő ..............474
S-FLOW üzemmód ...............468

Automatikus 
világításszabályozó 
rendszer .................................278

AUX-csatlakozó*
Azonosítás

Gépjármű ..............................659
Motor.....................................660

Ápolás
Alumínium keréktárcsák........505
Biztonsági övek.....................511
Érzékelő kamera ...................301
Kültér.....................................504
Radarérzékelő.......................300
Utastér ..................................510
Víztaszító bevonat ................511

Becsípődésgátló funkció
Elektromos ablakemelők....... 227
Napfénytető .......................... 231

Beépített ISOFIX-rögzítők ......... 58
Behatolásérzékelő ..................... 97
Bejáratási időszakra 

vonatkozó tanácsok.............. 238
Belső világítás ......................... 479

Kapcsoló ....................... 480, 481
Watt-teljesítmény .................. 669

Belső visszapillantó tükör ...... 221
Beszállást segítő világítás ...... 479

Helye..................................... 479
Watt-teljesítmény .................. 669

Beszorulásgátló funkció ......... 227
Biztonsági övek ......................... 34

Biztonsági öv beállítása .......... 35
Biztonsági öv használata ........ 32
Biztonsági öv tisztítása 

és karbantartása................. 511
Emlékeztető lámpa és 

hangjelzés .......................... 591
Gyermekbiztonsági 

rendszer rögzítése................ 58
Hogyan viselje gyermeke 

a biztonsági övet .................. 36
Övfeszítő szerkezetek ............ 35
SRS figyelmeztető lámpa ..... 588
Várandós anyák, a biztonsági 

öv helyes használata............ 37
Vészhelyzeti reteszelésű 

felcsévélő mechanizmus ...... 36

Á

B

*: Lásd a „Navigációs és multimédia rendszer kezelési útmutató”-t.



688 Betűrendes tárgymutató

Biztosítékok..............................565
Blokkolásgátlós 

fékrendszer (ABS) .................451
Figyelmeztető lámpa.............588
Működés ...............................451

Bluetooth®*
BSM (holttérfigyelő 

rendszer) ................................375

CD-lejátszó*

Csere
Biztosítékok...........................565
Elektronikus kulcs eleme ......562
Gumiabroncsok.............604, 619
Izzók......................................569

Csomagrögzítő kampók..........488
Csomagtérajtó..........................186
Csomagtérfedél........................491
Csomagtérpadló-burkolat .......487

Defektes gumiabroncs ....604, 619

ECB (elektronikus vezérlésű 
fékrendszer) ...........................451

Eco (üzemanyag-takarékos) 
vezetési üzemmód.................370

Egyszerű intelligens 
parkolássegítő rendszer....... 415

Elakadás
Ha elakad a gépjármű........... 654

Elakadásjelző ........................... 490
Elektromos ablakemelők

Ablakemelő-letiltókapcsoló ... 226
Ablakok ajtózáráshoz 

kapcsolt működése............. 228
Becsípődésgátló funkció....... 227
Beszorulásgátló funkció........ 227
Működés ............................... 226

Elektromos 
csatlakozóaljzatok................. 494

Elektromos szervokormány 
(EPS)

Figyelmeztető lámpa............. 588
Működés ............................... 451

Elektronikus kulcs
Elemcsere............................. 562
Ha az elektronikus kulcs nem 

működik megfelelően ......... 640
Elektronikus vezérlésű 

fékrendszer (ECB) ................. 451
Első ablaktörlők....................... 286

Ablaktörlőkarok kezelése...... 509
Első ajtók.................................. 181
Első helyzetjelző lámpák

Izzók cseréje......................... 575
Világításkapcsoló.................. 276

Első irányjelző lámpák
Irányjelző-kapcsolókar .......... 274
Izzók cseréje......................... 571
Watt-teljesítmény .................. 669

C

CS

D

E
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Első ködlámpák
Izzók cseréje .........................575
Kapcsoló ...............................285

Első utas biztonsági övének 
becsatolására emlékeztető 
lámpa......................................591

Első ülések...............................211
Beállítás ................................211
Fejtámlák ..............................216
Helyes vezetési helyzet ..........32
Tisztítás.................................510
Ülésfűtés ...............................477

Elsősegélydoboz-tárolója .......489
Emelkedőn való elindulást 

segítő rendszer......................452
Emelő

Gépjárműben lévő 
emelő..........................605, 621

Gépjárműemelő 
elhelyezése.........................522

Emelőkar...........................605, 621
Energia kijelzése..............130, 165
Energia-visszatápláló 

fékezés .....................................79
EPS (elektromos 

szervokormány)
Figyelmeztető lámpa.............588
Működés ...............................451

EV üzemmód ............................265
EV visszajelző ..........................132

Érzékelő
Automata 

fényszórórendszer.............. 278
Behatolásérzékelő .................. 97
Belső visszapillantó tükör ..... 222
Érzékelő kamera................... 299
Esőérzékelős első 

ablaktörlők .......................... 288
LDA (sávelhagyásra 

figyelmeztető rendszer 
kormányvezérléssel) .......... 320

Parkolássegítő érzékelő-
rendszer ............. 390, 404, 446

Radarérzékelő ...................... 299

Fejtámlák .................................. 216
Fék

Energia-visszatápláló 
fékezés ................................. 79

Figyelmeztető lámpa............. 587
Folyadék ............................... 666
Rögzítőfék............................. 275

Fékasszisztens ........................ 451
Fék-felülbírálási rendszer ....... 237
Féklámpák/hátsó 

helyzetjelző lámpák............... 575
Felső pánt................................... 75
Felső tárolórekesz .................. 486
Fényerő-szabályozás

Műszercsoport-
világításszabályozás .......... 104

É

F

*: Lásd a „Navigációs és multimédia rendszer kezelési útmutató”-t.
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Fényszórók...............................276
Automata távolsági 

fényszóró ............................281
Automatikus fényszóróvetítési 

távolság szabályozó ...........279
Hazakísérő fény rendszer .....278
Izzók cseréje .........................575
Világításkapcsoló ..................276

Figyelmeztetések baleset 
esetére......................................85

Figyelmeztető hangjelzés
Biztonsági öv becsatolása ....591
Fékrendszer ..........................587
Holttérfigyelő rendszer 

(BSM) .................................375
Nyitott ajtó .....................184, 590
Parkolássegítő érzékelő-

rendszer..............390, 402, 415
Radarvezérlésű 

tempomat....................345, 359
RSA (útjelzés-asszisztens) ...331
Sávelhagyásra 

figyelmeztetés.....................321
Ütközés előtti 

figyelmeztetés.....................306
Visszakapcsolás ...................270

Figyelmeztető lámpák
ABS.......................................588
Alacsony motorolajnyomás...588
Alacsony üzemanyagszint ....590

Biztonsági öv becsatolására 
figyelmeztető lámpa ........... 591

Csúszásjelző lámpa.............. 589
Elektromos szervokormány .. 588
Elektronikus motorvezérlő 

rendszer ............................. 588
Első utas biztonsági övének 

becsatolására 
figyelmeztető ...................... 591

Fék-felülbírálási rendszer ..... 591
Fékrendszer.......................... 587
Fő figyelmeztető lámpa......... 591
Gumiabroncsnyomás............ 591
Hátsó utasok biztonsági 

övének becsatolására
emlékeztető jelzés.............. 591

Hibajelző (MIL) lámpa........... 588
ICS OFF visszajelző lámpa .. 590
Intelligens távolság-

érzékelő szonár .................. 591
LDA rendszer........................ 592
Magas hűtőfolyadék-

hőmérséklet........................ 590
Nyitott ajtó............................. 590
PCS ...................................... 589
SRS ...................................... 588
Töltésrendszer ...................... 587
Vezetés-indítás 

szabályozás........................ 591
Vezető biztonsági övének 

becsatolására 
emlékeztető ........................ 591
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Figyelmeztető üzenetek ..........596
Fogyasztás képernyő ..............165
Folyadék

Ablakmosó ............................535
Fék........................................666
Sebességváltó ......................665

Függönylégzsákok ....................39
Fűtés

Automatikus légkondicionáló 
berendezés.........................466

Külső visszapillantó tükrök....471
Ülésfűtés ...............................477

Gépjármű-azonosító szám......659
Gépjármű-stabilitást 

szabályozó rendszer 
(VSC) ......................................451

Gumiabroncsnyomás
Figyelmeztető lámpa.............591
Karbantartási adatok.............667

Gumiabroncsnyomásra 
figyelmeztető rendszer

Azonosító kódok 
regisztrálása .......................540

Figyelmeztető lámpa.............591
Gumiabroncsnyomásra 

figyelmeztető rendszer 
szelepeinek és jeladóinak 
felszerelése ........................539

Inicializálás............................539
Inicializálási eljárások ...........540
Működés ...............................539

Gumiabroncsok ....................... 537
Csere .................................... 604
Ellenőrzés ............................. 537
Figyelmeztető lámpa............. 591
Gumiabroncsnyomás............ 550
Gumiabroncsnyomásra 

figyelmeztető rendszer ....... 539
Gumiabroncsok 

felcserélése ........................ 538
Ha defektet kap............. 604, 619
Láncok .................................. 462
Méret..................................... 667
Pótkerék........................ 604, 667
Téli gumiabroncsok............... 461

Gyermekek biztonsága ............. 53
12 V-os akkumulátorral 

kapcsolatos biztonsági 
szabályok ........................... 533

Biztonsági övekre vonatkozó 
biztonsági 
figyelmeztetések................... 68

Csomagtérajtóval 
kapcsolatos biztonsági 
figyelmeztetések................. 188

Elektromos ablakemelő 
letiltó kapcsoló.................... 226

Elektromos ablakemelővel 
kapcsolatos biztonsági 
szabályok ........................... 228

G

GY
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Gyermek a fedélzeten.............53
Gyermekbiztonsági 

rendszerek rögzítése ............58
Gyermekülésrendszer.............54
Hátsó oldalajtó 

gyermekbiztonsági zárak....184
Hogyan viselje gyermeke 

a biztonsági övet...................36
Kulcs eltávolított elemével 

kapcsolatos 
óvintézkedések...................564

Légzsákokkal kapcsolatos 
biztonsági szabályok ............41

Napfénytetővel kapcsolatos 
biztonsági 
figyelmeztetések.................233

Ülésfűtéssel kapcsolatos 
biztonsági 
figyelmeztetések.................477

Gyermekülésrendszer ...............54
Biztonsági övvel rögzített ........62
Fontos tudnivalók....................54
Gyermek a fedélzeten.............53
Gyermekbiztonsági 

rendszerek beszerelési 
módjai ...................................58

ISOFIX szilárd rögzítési 
ponttal rögzített.....................69

Rögzítési pont használata.......75
Gyermekzáras védelem...........184

Gyújtáskapcsoló 
(motorindító gomb) ............... 259

Automatikus kikapcsolás 
funkció ................................ 261

Ha gépjárművét 
vészhelyzetben meg 
kell állítania......................... 579

Hibrid rendszer indítása........ 259
Motorindító gomb 

módjainak 
megváltoztatása ................. 261

Gyújtáskapcsoló...................... 259
Automatikus kikapcsolás 

funkció ................................ 261
Ha gépjárművét 

vészhelyzetben meg 
kell állítania......................... 579

Hibrid rendszer indítása........ 259
Motorindító gomb 

módjainak
megváltoztatása ................. 261

Gyújtógyertya .......................... 664

Hangvezérlés gomb................. 502
Hangvezérlésrendszer*
Harmadik féklámpa

Csere .................................... 575
Hátsó ablaktörlő ...................... 290
Hátsó helyzetjelző lámpák

Izzók cseréje......................... 575
Világításkapcsoló.................. 276

H
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Hátsó irányjelző lámpák
Irányjelző-kapcsolókar ..........274
Izzók cseréje .........................572
Watt-teljesítmény ..................669

Hátsó ködlámpa
Izzók cseréje .........................575
Kapcsoló ...............................285

Hátsó utasok biztonsági 
övének becsatolására 
emlékeztető lámpa ................591

Hátsó ülés.................................213
Hátsóablak-páramentesítő......471
Hazakísérő fény rendszer .......278
Hibajelző (MIL) lámpa..............588
Hibakeresés..............................682
Hibrid akkumulátor 

(hajtóakkumulátor) szellőző ...82
Hibrid akkumulátor 

(hajtóakkumulátor)
Helye.......................................81
Műszaki adatok .....................661

Hibrid rendszer visszajelző.....132
Hibrid rendszer ..........................77

Biztonsági kikapcsoló 
rendszer................................82

Energiamonitor/fogyasztás 
képernyő.....................130, 165

Energia-visszatápláló 
fékezés .................................79

EV üzemmód ........................265
Fék-felülbírálási rendszer......237
Ha a hibrid rendszer 

nem indul ............................638

Hibrid rendszer indítása........ 259
Hibrid rendszer visszajelző ... 132
Hibrid rendszerrel 

kapcsolatos biztonsági 
figyelmeztetések................... 81

Motorindító gomb.................. 259
Nagyfeszültségű 

alkatrészek ........................... 81
Túlmelegedés ....................... 649
Vezetési tanácsok hibrid 

gépjárművekhez ................. 458
Vezetés-indítás 

szabályozás........................ 238
Hibrid sebességváltó .............. 268
Holttérfigyelő rendszer 

(BSM)...................................... 375
Hűtő .......................................... 529
Hűtőfolyadék

Ellenőrzés ............................. 527
Felkészülés a télre................ 461
Kapacitás .............................. 664

Hűtőrendszer ........................... 527
Hibrid rendszer 

túlmelegedése .................... 649

Indításgátló rendszer ................ 88
Inicializálás

Elektromos ablakemelők....... 227
Gumiabroncsnyomásra 

figyelmeztető rendszer ....... 540
Inicializálandó elemek........... 679

I
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Intelligens távolság-
érzékelő szonár ..................412

Napfénytető...........................232
S-IPA (egyszerű intelligens 

parkolássegítő rendszer) ....441
Intelligens nyitási és 

indítórendszer........................191
Antenna elhelyezkedése.......191
Hibrid rendszer indítása ........259
Nyitási funkció.......................181

Intelligens távolság-érzékelő 
szonár.....................................402

Irányjelző lámpák
Irányjelző-kapcsolókar ..........274
Izzók cseréje .................571, 572
Watt-teljesítmény ..................669

Izzók
Csere ....................................569
Watt-teljesítmény ..................669

Kabátakasztók..........................501
Kampók

Bevásárlótáska akasztók ......489
Csomagrögzítő kampók........488
Kabátakasztók ......................501
Rögzítőkampók 

(utastérszőnyeg)...................30
Kapaszkodók............................502

Kar
Ablaktörlőkar......................... 286
Irányjelző-kapcsolókar .......... 274
Kiegészítő biztosítókar.......... 520
Motorháztető-nyitókar ........... 520
Sebességváltó kar ................ 268

Karbantartás saját 
kivitelezésben........................ 517

Karbantartás
Karbantartás saját 

kivitelezésben..................... 517
Karbantartási adatok............. 658
Karbantartási 

követelmények ................... 514
Kartámasz ............................... 501
Keréktárcsák............................ 552

Kerékcsere............................ 604
Méret..................................... 667

Kesztyűtartó............................. 483
Kettős ajtózárrendszer.............. 93
Kézi működtetésű légzsák-

kikapcsoló rendszer................ 51
Kiegészítő tárolórekeszek ...... 486
Kijelző

BSM (holttérfigyelő 
rendszer) ............................ 375

Energia kijelzése........... 130, 165
Figyelmeztető üzenetek........ 596
LDA (sávelhagyásra 

figyelmeztető rendszer 
kormányvezérléssel) .......... 332

K
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Parkolássegítő 
rendszer......................391, 419

Radarvezérlésű, adaptív 
tempomat............................351

RSA (útjelzés-asszisztens) ...332
Szélvédőre vetített kijelző .....159
Teljes sebességtartományban

működő, radarvezérlésű, 
adaptív tempomat...............336

Többfunkciós információs 
kijelző..................................127

Ütközés előtti 
figyelmeztetés.....................306

Vezetési tudnivalók ...............129
Kilométer-számláló..................122
Kipörgésgátló rendszer...........451
Kipufogógázzal kapcsolatos 

figyelmeztetések......................50
Kombinált műszerfal ...............102

Figyelmeztető lámpák és 
visszajelző lámpák..............111

Főképernyő ...........................118
Óra beállítása........................108
Többfunkciós információs 

kijelző..................................127
Kondenzátor.............................529
Kormánykerék

Audio-vezérlőgombok ...........502
Beállítás ................................219
Mérőműszerek 

vezérlőgombjai ...................103
Telefonvezérlő gombok.........502
TRIP kapcsoló.......................103

Ködlámpák
Izzók cseréje......................... 575
Kapcsoló ............................... 285

Közelítésre figyelmeztetés
Radarvezérlésű, adaptív 

tempomat ........................... 359
Teljes sebességtartományban

működő, radarvezérlésű, 
adaptív tempomat............... 345

Középkonzol-tárolórekesz ...... 483
Kulcsnélküli zárrendszer

Intelligens nyitási és 
indítórendszer..................... 191

Távirányító ............................ 176
Kulcsok..................................... 176

Elektronikus kulcs ................. 176
Elemcsere............................. 562
Figyelmeztető hangjelzés ..... 192
Gyújtáskapcsoló ................... 259
Ha az elektronikus kulcs nem 

működik megfelelően ......... 640
Ha elveszíti a kulcsait ... 177, 180
Kulcs-adathordozó................ 176
Kulcsnélküli zárrendszer....... 176
Kulcsok ................................. 176
Mechanikus kulcs ................. 176
Motorindító gomb.................. 259
Távirányítós kulcs ................. 176

Külső visszapillantó tükrök .... 223
Beállítás ................................ 223
Behajtás................................ 223
Holttérfigyelő rendszer.......... 375
Külső visszapillantó tükör 

páramentesítők................... 471

*: Lásd a „Navigációs és multimédia rendszer kezelési útmutató”-t.
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Külső visszapillantó tükrök ....223
Beállítás ................................223
Behajtás ................................223
Fűtés .....................................471
Holttérfigyelő rendszer ..........375

Külsőhőmérséklet-
kijelző .............................119, 121

Kürt ...........................................219

Lábtérvilágítás .........................479
Lámpák

Automata távolsági 
fényszóró ............................281

Belső világítás lámpái ...........479
Belső világítás...............480, 481
Beszállást segítő világítás.....479
Csomagtér-világítás ..............187
Fényszórókapcsoló ...............276
Hazakísérő fény rendszer .....278
Irányjelző-kapcsolókar ..........274
Izzók cseréje .........................569
Ködlámpakapcsoló................285
Megvilágított ajtónyitás 

rendszer..............................481
Olvasólámpák .......................480
Sebességváltókar-világítás ...479
Sminktükör-világítás..............493
Watt-teljesítmény ..................669

Láncok ......................................462
LDA (sávelhagyásra 

figyelmeztető rendszer 
kormányvezérléssel) .............320

Légkondicionáló 
berendezés ............................ 466

Automatikus légkondicionáló 
berendezés......................... 466

Beállítások képernyő ............ 470
Eco pontszám 

(A/C pontszám) .................. 149
Előnyben részesített klíma.... 471
Friss levegő-bevezető 

rendszer ............................. 470
Légkondicionáló 

berendezés szűrő............... 555
Nedvességérzékelő .............. 474
S-FLOW üzemmód............... 468

Légkondicionáló berendezés 
szűrő....................................... 555

Légzsákok .................................. 39
Függönylégzsák működésbe 

lépésének feltételei............... 45
Függönylégzsákkal 

kapcsolatos biztonsági 
figyelmeztetések................... 43

Helyes vezetési helyzet .......... 32
Kézi működtetésű légzsák-

kikapcsoló rendszer.............. 51
Légzsák figyelmeztető 

lámpa.................................. 588
Légzsák működtetési 

feltételei ................................ 45
Légzsákok elhelyezkedése..... 39
Légzsákokkal kapcsolatos 

általános biztonsági 
szabályok ............................. 41

L
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Légzsákokkal kapcsolatos 
gyermekbiztonsági 
figyelmeztetések...................41

Légzsákrendszer módosítása 
és kiselejtezése ....................44

Oldal- és függönylégzsákok 
működésbe lépésének 
feltételei ................................45

Oldal- és függönylégzsákokkal
kapcsolatos biztonsági 
figyelmeztetések...................43

Oldallégzsák működésbe 
lépésének feltételei...............45

Oldallégzsákokkal 
kapcsolatos biztonsági 
figyelmeztetések...................42

SRS légzsákok........................39
Levegőbevezető 

szellőzőnyílás ..........................82

Magas motorhűtőfolyadék-
hőmérsékletre 
figyelmeztető lámpa..............590

Megvilágított ajtónyitás 
rendszer .................................481

Méret .........................................658
Mi a teendő ha... 

(Hibakeresés).........................682
Mikrofon*
Mosás és viaszolás..................504

Motor
Accessory (kiegészítő 

berendezések) mód............ 261
Alvázszám ............................ 660
Gyújtáskapcsoló 

(motorindító gomb) ............. 259
Gyújtáskapcsoló ................... 259
Ha a hibrid rendszer 

nem indul............................ 638
Ha gépjárművét 

vészhelyzetben meg 
kell állítania......................... 579

Hogyan indítsa be a hibrid 
rendszert? .......................... 259

Kipufogógázzal kapcsolatos 
figyelmeztetések................... 50

Motorháztető......................... 520
Motorindító gomb.................. 259
Motortér ................................ 523
Túlmelegedés ....................... 649

Motorháztető ........................... 520
Motor-hűtőfolyadék

Ellenőrzés ............................. 527
Felkészülés a télre................ 461
Kapacitás .............................. 664

Motorindító gomb.................... 259
Automatikus kikapcsolás 

funkció ................................ 261
Ha gépjárművét 

vészhelyzetben meg 
kell állítania......................... 579

Hibrid rendszer indítása........ 259
Motorindító gomb módok 

váltása ................................ 261

M

*: Lásd a „Navigációs és multimédia rendszer kezelési útmutató”-t.
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Motorolaj
Ellenőrzés .............................524
Felkészülés a télre ................461
Kapacitás ..............................662
Olajnyomásra figyelmeztető 

lámpa..................................588
MP3-lemez*
Multimédia rendszer*
Műszaki adatok ........................658
Műszer

Figyelmeztető lámpák és 
visszajelző lámpák..............111

Figyelmeztető üzenetek ........596
Főképernyő ...........................118
Kombinált műszerfal .............102
Óra beállítása........................108
Többfunkciós információs 

kijelző..................................127
Műszercsoport-világítás

szabályozása .........................104

Napellenzők..............................493
Napfénytető

Becsípődésgátló funkció .......231
Működés ...............................230
Napfénytető ajtózáráshoz 

kapcsolt működése.............231
Napfényvédő

Napfénytető...........................231
Napi kilométer-számlálók........122
Nappali menetfény...................278
Navigációs rendszer*

Nyelv (többfunkciós 
információs kijelző)............... 155

Nyitógomb/nyitókar
Motorháztető ........................ 520
Üzemanyag-betöltőnyílás 

fedél.................................... 294

Olaj
Motorolaj ............................... 662

Oldalablakok
Víztaszító bevonat ................ 505

Oldalajtók ................................ 181
Oldallégzsákok .......................... 39
Oldalsó irányjelző lámpák

Irányjelző-kapcsolókar .......... 274
Izzók cseréje......................... 575

Olvasólámpák .......................... 479
Kapcsoló ............................... 480
Watt-teljesítmény .................. 669

P helyzetkapcsoló ................... 269
Palacktartók ............................. 484
Páramentesítő

Hátsó ablak........................... 471
Külső visszapillantó tükrök.... 471
Szélvédő ............................... 471

Parkolási reteszelés ................ 269
Parkolássegítő érzékelők

Intelligens távolság-érzékelő 
szonár................................. 402

N
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S-IPA (egyszerű intelligens 
parkolássegítő rendszer) ....415

Toyota parkolássegítő 
érzékelőrendszer ................390

PCS (ütközés előtti 
biztonsági rendszer)

Figyelmeztető lámpa.............589
Működés ...............................306
Rendszer be-/

kikapcsolása.......................310
Pohártartók...............................484
Pótkerék

Gumiabroncsnyomás............667
Tárolóhely .............................605

Radarvezérlésű tempomat
Radarvezérlésű, adaptív 

tempomat............................351
Teljes sebességtartományban

működő, radarvezérlésű, 
adaptív tempomat...............336

Radarvezérlésű, adaptív 
tempomat .......................336, 351

Rádió*
Rendszámtábla-világítás

Izzók cseréje .........................575
Világításkapcsoló ..................276

Riasztás ......................................94
Behatolásérzékelő ..................97
Figyelmeztető hangjelzés .....587
Riasztás ..................................94

Riasztórendszer
Behatolásérzékelő .................. 97
Indításgátló rendszer .............. 88
Kettős ajtózárrendszer............ 93
Riasztás .................................. 94

Rögzítési pontok........................ 75
Rögzítőfék

Működés ............................... 275
Rögzítőfék működésben 

figyelmeztető hangjelzés .... 275

Sebességhatároló.................... 372
Sebességmérő ................. 119, 121
Sebességváltó kar ................... 268
Sebességváltó

Hibrid sebességváltó ............ 268
P helyzetkapcsoló ................ 269
Vezetési üzemmód 

választókapcsoló ................ 370
Sebességváltókar-világítás .... 479
S-IPA (egyszerű intelligens 

parkolássegítő rendszer)...... 415
Sminktükör-világítás

Sminktükör-világítás ............. 493
Watt-teljesítmény .................. 669

Sminktükrök............................. 493
Sminktükör-világítás ............. 493

SRS légzsákok........................... 39

R
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*: Lásd a „Navigációs és multimédia rendszer kezelési útmutató”-t.
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Szélvédőre vetített kijelző .......159
Szerszámok......................605, 621
Szerviz-emlékeztető 

visszajelzők............................111
Szervokormány (elektromos 

szervokormányrendszer)......451
Figyelmeztető lámpa.............588

Szükséghelyzetben
Ha a 12 V-os akkumulátor 

lemerült...............................643
Ha a hibrid rendszer 

nem indul ............................638
Ha a kijelzőn figyelmeztető 

üzenet jelenik meg..............596
Ha az elektronikus kulcs nem 

működik megfelelően..........640
Ha defektet kap.............604, 619
Ha elakad a gépjármű...........654
Ha elveszíti a kulcsait ...177, 180
Ha figyelmeztető hangjelzést 

hall ......................................587
Ha gépjárművét 

vészhelyzetben meg 
kell állítania.........................579

Ha gépjárművét 
vontatni kell.........................580

Ha túlmelegszik 
a gépjármű..........................649

Ha úgy gondolja, hogy 
valami nincs rendben..........586

Ha valamelyik figyelmeztető 
lámpa világítani kezd ..........587

Tankolás ................................... 292
Ha a üzemanyag-

betöltőnyílás fedél 
nem nyitható....................... 295

Kapacitás .............................. 661
Üzemanyag-betöltőnyílás 

zárósapka kinyitása............ 294
Üzemanyagtípusok ............... 661

Tárolóhelyek ............................ 482
Tárolóhelyekkel kapcsolatos 

óvintézkedések...................... 482
Távirányítós kulcs ................... 176

Elemcsere............................. 562
Zárás/Nyitás.......................... 176

Telefon gomb........................... 502
Téli gumiabroncsok................. 461
Téli vezetési tanácsok............. 461
Teljesítményszabályozó-

egység hűtőfolyadéka
Ellenőrzés ............................. 527
Felkészülés a télre................ 461
Hűtő ...................................... 529
Kapacitás .............................. 664

Tempomat
Radarvezérlésű, adaptív 

tempomat ........................... 351
Teljes sebességtartományban

működő, radarvezérlésű, 
adaptív tempomat............... 336

Tempomat............................. 365
Térdlégzsákok............................ 39
Testreszabható funkciók ........ 672

SZ T
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Tisztítás
Alumínium keréktárcsák........505
Biztonsági övek.....................511
Érzékelő kamera ...................301
Kültér.....................................504
Radarérzékelő.......................300
Utastér ..................................510
Víztaszító bevonat ................511

Tolatólámpák
Izzók cseréje .........................572
Watt-teljesítmény ..................669

Toyota parkolássegítő 
érzékelőrendszer ...................390

Toyota Safety Sense................297
Többfunkciós információs 

kijelző
Audiorendszerhez kapcsolt 

kijelző..................................146
Beállítások képernyő.............152
BSM (holttérfigyelő 

rendszer) ............................375
Energiamonitor......................130
Figyelmeztető üzenet 

kijelzése..............................151
Kijelzőn megjelenített 

tételek .................................127
LDA (sávelhagyásra 

figyelmeztető rendszer 
kormányvezérléssel)...........325

Légkondicionáló rendszer 
beállítási képernyője...........147

Nyelv .....................................155
Parkolássegítő 

rendszer......................391, 419

Radarvezérlésű, adaptív 
tempomat ........................... 351

RSA (útjelzés-asszisztens) ... 332
Teljes sebességtartományban

működő, radarvezérlésű, 
adaptív tempomat............... 336

Ütközés előtti 
figyelmeztetés .................... 306

Vezetési tudnivalók............... 129
Vezetést segítő rendszerrel 

kapcsolatos tudnivalók ....... 151
TRC (kipörgésgátló rendszer)

Működés ............................... 451
Túlmelegedés........................... 649
Túlmelegedés, motor .............. 649
Tükrök

Belső visszapillantó tükör ..... 221
Külső visszapillantó tükör 

páramentesítők................... 471
Külső visszapillantó tükrök.... 223
Sminktükrök .......................... 493

USB-adattároló*
USB-csatlakozó*
Utánfutó vontatása .................. 249
Utastérszőnyegek...................... 30

Útjelzés-asszisztens................ 331

U

Ú

*: Lásd a „Navigációs és multimédia rendszer kezelési útmutató”-t.
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Ülések
Beállítás ................................211
Beállítással kapcsolatos 

biztonsági 
figyelmeztetések.................212

Első ülések............................211
Fejtámla ................................216
Gyermekülések/gyermek-

biztonsági rendszer 
rögzítése...............................58

Hátsó ülések .........................213
Kartámasz.............................501
Megfelelő ülőhelyzet ...............32
Tisztítás.................................510
Ülésfűtés ...............................477

Ülésfűtés...................................477
Ütközés előtti biztonság (PCS)

Figyelmeztető lámpa.............589
Működés ...............................306
Rendszer be-/kikapcsolása...310

Üzemanyag
Figyelmeztető lámpa.............590
Információ .............................670
Kapacitás ..............................661
Tankolás ...............................292
Típus .....................................661
Üzemanyagszint-kijelző ........121
Üzemanyagtöltő állomás 

információk .........................704

Üzemanyag-betöltőnyílás 
fedél........................................ 294

Ha a üzemanyag-
betöltőnyílás fedél 
nem nyitható....................... 295

Nyitó...................................... 294
Tankolás ............................... 292

Üzemanyagtöltő állomás 
információk............................ 704

Vészfékezés jelzése................. 452
Vészvillogók............................. 578
Vezérlőgomb

Ablakemelő-letiltókapcsoló ... 226
Ablaktörlő és -mosó 

kapcsoló ............................ 286
Audiorendszer-távvezérlő 

gombok............................... 502
Automata távolsági 

fényszóró kapcsoló............. 281
Behatolásérzékelőt 

kikapcsoló gomb................... 97
Elektromos ablakemelő 

kapcsoló ............................. 226
Elektromos ajtózár 

kapcsoló ............................. 183
EV mód kapcsoló.................. 265
Gyújtáskapcsoló ................... 259
Hangvezérlés gomb.............. 502
Hátsó ablaktörlő és -mosó 

kapcsoló ............................ 290

Ü

V
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Hátsóablak- és külső 
visszapillantó tükör 
páramentesítő kapcsoló .....471

„HUD” (szélvédőre vetített 
kijelző) gomb ......................160

Ködlámpakapcsoló................285
Követési távolság 

kapcsoló .....................343, 358
Központizár-kapcsolók..........183
Külső visszapillantó tükör 

kapcsolók............................223
LDA (sávelhagyásra 

figyelmeztető rendszer 
kormányszabályozással) 
kapcsoló .............................324

Mérőműszerek 
vezérlőgombjai ...................103

Motorindító gomb..................259
Napfénytető-kapcsolók .........230
Sebességhatároló .................372
S-IPA kapcsoló .....................418
Telefonvezérlő gombok.........502
Tempomat-

kapcsoló .............336, 351, 365
TRIP kapcsoló.......................103
Ülésfűtés-

szabályozókapcsolók..........478
Vészvillogó-kapcsoló ............578
Vezeték nélküli töltő 

tápellátásának 
kapcsolója...........................495

Vezetési üzemmód 
választókapcsoló ................370

Világításkapcsoló ..................276
VSC OFF kapcsoló ...............453

Vezeték nélküli kommunikáció*
Vezeték nélküli töltő ................ 495
Vezetés

Bejáratási időszakra 
vonatkozó tanácsok............ 238

Helyes vezetési helyzet .......... 32
Műveletek ............................. 236
Téli vezetési tanácsok .......... 461
Vezetés esőben.................... 237
Vezetési tanácsok hibrid 

gépjárművekhez ................. 458
Vezetési üzemmód 

választókapcsoló ................ 370
Vezetési tudnivalók ................. 129
Vezetés-indítás szabályozás .. 238
Vezető biztonsági övének 

becsatolására emlékeztető 
lámpa...................................... 591

Villanymotor
Helye....................................... 77
Műszaki adatok..................... 661

Visszajelzők ............................. 111
Visszapillantó tükör

Belső visszapillantó tükör ..... 221
Külső visszapillantó tükrök.... 223

Víztaszító bevonat ................... 505
Vontatás

Utánfutó vontatása................ 249
Vonószem............................. 583
Vontatás 

szükséghelyzetben............. 580
VSC (gépjármű-stabilitást 

szabályozó rendszer)............ 451

WMA-lemez*
W
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ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Kiegészítő biztosítókar Üzemanyag-betöltőnyílás 
fedél

520. o. 294. o.

Üzemanyag-betöltőnyílás 
fedél nyitókar Motorháztető-nyitókar Gumiabroncsnyomás

294. o. 520. o. 667. o.

Az üzemanyagtartály
feltöltési mennyisége 
(tájékoztató adat)

43 L (11,4 gal., 9,5 lmp.gal)

Üzemanyag típusa

EU területén: 
Csak az EN228 európai szabványnak megfelelő 
ólmozatlan benzin

EU területén kívül: 
Csak ólmozatlan benzin 661. o.

Hidegen mért 
gumiabroncsnyomás 667. o.

Motorolaj-feltöltési 
mennyiség 
(Leengedés és feltöltés – 
tájékoztató adat)

Szűrővel 4,2 L (4,4 qt., 3,7 Imp.qt.)
Szűrő nélkül 3,9 L (4,1 qt., 3,4 Imp.qt.)

Motorolaj típusa

„Toyota Genuine Motor Oil” (eredeti Toyota motorolaj) vagy 
annak megfelelő

Olaj teljesítményszintje:

0W-20, 5W-30 és 10W-30:
API besorolású SL „Energy-Conserving” (energiatakaré-
kos), SM „Energy-Conserving” (energiatakarékos), SN 
„Resource-Conserving” (környezetbarát) vagy ILSAC 
többfokozatú motorolaj

15W-40: 
API teljesítményszintű SL, SM vagy SN többfokozatú 
motorolaj

662. o.


