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    Aracýnýzýn kullaným ömrü 10 yýldýr.

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

2 Sürüþ esnasýnda Aracý sürme, durdurma ve güvenli sürüþ bilgileri

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

4 Aracýn bakýmý Aracýnýzýn temizliði ve korunmasý, kendinizin 
yapabileceði bakýmlar ve bakým bilgileri

5 Arýza durumunda Aracýnýzý çekmek gerektiðinde ya da lastiðiniz 
patladýðýnda ya da kaza durumunda ne yapýlmalýdýr

6 Araç teknik 
özellikleri Aracýnýz hakkýnda ayrýntýlý bilgi

Dizin Kullanýcý el kitabýnda yer alan bilgilerin alfabetik listesi
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Önsöz

Kullanýcý El Kitabý

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

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

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

Aksesuarlar, yedek parçalar ve Toyota’nýzdaki tadilatlar

Toyota marka araçlar için bugün piyasada orijinal olmayan birçok çeþit 
yedek parça ve aksesuar satýlmaktadýr. Ülkemizdeki bazý kurumlar 
tarafýndan onaylanmýþ olsalar bile orijinal Toyota üretimi olmayan bu gibi 
yedek parçalar ve aksesuarlar aracýnýzýn emniyetini olumsuz yönde 
etkileyebilirler. Eþdeðer kalitedeki diðer parça veya aksesuarlar da 
kullanýlabilir. Orijinal olmayan yedek parça ve aksesuarlardan veya 
bunlarýn deðiþtirilmesi ya da montajýndan doðabilecek sorunlar garanti 
kapsamýna girmez ve Toyota’yý bir yükümlülük altýna sokmaz. Ayrýca 
orijinal olmayan yedek parça ve aksesuarlarýn kullanýmýndan kaynakla-
nacak hasar ya da performans sorunlarý garanti kapsamýna alýnmaz.
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Radyo verici sisteminin takýlmasý

Aracýnýza, radyo verici sisteminin baðlanmasý aþaðýdaki gibi elektronik 
sistemleri etkileyebilir.

Çok noktadan yakýt enjeksiyon sistemi/sýralý çok noktadan yakýt 
enjeksiyon sistemi

Sabit hýz kontrol sistemi

ABS (Kilitlenme önleyici fren sistemi)

SRS hava yastýðý sistemi

Aktif gergili emniyet kemeri sistemi

Gerekli önlemler ve radyo verici sisteminin takýlmasý ile ilgili özel talimatlar 
için mutlaka Toyota bayisine danýþýnýz. 

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

Toyota’nýzýn kullanýmdan kaldýrýlmasý

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

Genel sürüþ uyarýlarý

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

Sakin sürüþ: Aracýnýzý her zaman tedbirli kullanýnýz. Diðer sürücülerin ve 
yayalarýn yapabileceði hatalara karþý hazýrlýklý olunuz.

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

Aracýnýzda pil ve/veya akü bulunmaktadýr. Bunlarý çevreye atmayýnýz, 
ayrý bir yerde toplamak için iþbirliðinde bulununuz. (Talimat 2006/66/
EC).
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DÝKKAT

Çocuklarýn güvenliðiyle ilgili genel uyarýlar

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

Çocuklar aracýnýzý çalýþtýrabilir veya vitesi boþ konuma getirebilir. Çocuklar 
aracýnýzýn çakmaðý, camlarý veya diðer donanýmlarýyla oynarken 
kendilerini yaralayabilir. Ayrýca aracýnýzýn yolcu bölümü sýcaklýðýnýn aþýrý 
yükselmesi veya düþmesi çocuklar için ölümcül olabilir.
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Aracýnýzýn modelini kontrol ediniz.

Aracýnýzýn hangi model olduðunu görmek için model koduna 
bakabilirsiniz.

Sürüþ sistemi

2:4WD modeller 
3:Pre Runner

Ana kod

6:1KD-FTV motorlu modeller 
5:2KD-FTV motorlu modeller

Kabin tipi ve üretim yeri

T:Tek kabin, Güney Afrika

B:Tek kabin, Thailand

C Extra kabin, Thailand

P: Çift kabin, Güney Afrika

D: Çift kabin, Thailand

Þanzýman tipi

A:Otomatik þanzýman 
M:Düz þanzýman

Sýnýf

D:DLX 
S:SR

Model kodu, imalatçý plakasýnda “MODEL" baþlýðý altýnda 
görülmektedir.

K U N 2 6  – P  A D   
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Etiket resimde gösterilen yere yerleþtirilmiþtir.

Tip A

Tip B

Tip C

Üretici etiketi sol direk üzerinde bulun-
maktadýr.

Üretici etiketi sol direk üzerinde bulun-
maktadýr.

Üretici etiketi motor  bölmesinin yanýn-
da bulunmaktadýr.
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Kullanýcý el kitabýnda kullanýlan semboller

“Dikkat” ve “Uyarý” sembolleri 

Resimlerde kullanýlan semboller

DÝKKAT

Bu uyarý, uyulmadýðý takdirde yaralanmalara sebep olabilecek veya ölümle 
sonuçlanabilecek durumlar için kullanýlýr. Sizin veya baþka kiþilerin 
yaralanma veya ölüm riskini azaltmak için ne yapmanýz veya ne 
yapmamanýz gerektiði hakkýnda size bilgi verir.

UYARI

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

Güvenlik Sembolü

Bu kitapta ayrýca ortasýnda yatýk çizgi bulunan bir daire 
resmi göreceksiniz, bunun anlamý “Yapmayýnýz” ya da 
“Olmasýný önleyiniz” dir.

Oklarýn iþaret ettiði durumlar

 Anahtarlarý ve diðer aletleri kullan-
mak için yapýlacak hareketleri 
(itmek, çevirmek, vb) gösterir.

 Hareketin sonucunu gösterir 
(kapaðýn açýlmasý)
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1-1. Anahtar bilgileri
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Anahtarlar 

Araçla birlikte aþaðýdaki anahtarlar verilmektedir.

Tip A

Ana anahtarlar

Kahya anahtarý

Anahtar numarasý plakasý

Tip B

Ana anahtar (Uzaktan 
kumandalý)

Uzaktan kumandanýn kullanýl-
masý (→S. 46)

Kahya anahtarý

Anahtar numarasý plakasý
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1-1. Anahtar bilgileri
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Park görevlisine araç anahtarý býrakmanýz gerekiyorsa

Gerekiyorsa torpido bölmesini kilitleyiniz. (→S. 390) 
Kendi kullanýmýnýz için ana anahtarý taþýyýnýz, görevliye kahya anahtarýný 
teslim ediniz.

Anahtar numarasý plakasý

Plakayý güvenli bir yerde saklayýnýz, araç içerisinde býrakmayýnýz. Eðer 
anahtarýnýzý kaybederseniz, Toyota bayisi anahtar numarasý plakasýný 
kullanarak size yeni bir anahtar yapabilir. (→S. 531)

Uçaða bindiðinizde (tip B)

Uçaða uzaktan kumandalý anahtar yanýnýzdayken bindiðinizde, anahtarýn 
hiçbir düðmesine basmadýðýnýzdan emin olunuz. Anahtar çantanýzdaysa 
düðmelerine yanlýþlýkla basýlmayacaðýndan emin olunuz. Düðmeye basýl-
masý uçaðýn çalýþmasýný etkileyebilecek radyo dalgalarýnýn yayýlmasýna 
sebep olabilir. 

UYARI

Anahtarýnýzýn hasar görmesini önlemek için

Aþaðýdaki uyarýlara dikkat ediniz:

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

Anahtarlarýnýzý elektromanyetik malzemelerle beraber kullanmayýnýz 
veya anahtarlarýnýza manyetik dalgalarý engelleyecek herhangi bir 
malzeme takmayýnýz.

Anahtarýnýzý sökmeyiniz. 
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1-2. Kapýlarýn açýlmasý, kapatýlmasý ve kilitlenmesi
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6

Uzaktan kumanda

∗: Bazý modellerde

Uzaktan kumandayý kullanarak aracýnýzý kilitleyebilirsiniz veya 
açabilirsiniz.

Tüm kapýlarý kilitler

Tüm kapýlarý açar
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1

S
ürüþ öncesi
4

Çalýþma sinyalleri

Kapýlarýn kilitlenmesiyle veya kapý kilitlerinin açýlmasýyla birlikte sinyal 
lambalarý yanýp söner. (kilitleme için: 1 kez, açmak için: 2 kez)

Güvenlik

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

Sistemin çalýþmasýný etkileyebilecek durumlar

Uzaktan kumanda fonksiyonu aþaðýda belirtilen durumlarda düzgün 
çalýþmayabilir:

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

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

Aracýn yakýnýnda birden fazla uzaktan kumanda anahtarý bulunuyorsa

Uzaktan kumanda anahtarýnýz metal bir cisimle temas ediyorsa ya da 
kaplanmýþsa

Araç civarýnda radyo dalgalarý yayan baþka bir uzaktan kumanda 
anahtarý kullanýlýyorsa

Uzaktan kumanda anahtarý, bilgisayar gibi elektrikli bir cihazýn 
yakýnýnda býrakýldýysa

Anahtar pilinin bitmesi

Eðer uzaktan kumanda fonksiyonu çalýþmýyorsa, pili bitmiþ olabilir. 
Gerekiyorsa pili yenisiyle deðiþtiriniz. (→S. 460)
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8

Uzaktan kumanda uygunluk beyaný

Tokai Rika Co. Ltd., B41TA 1999/5/EC direktifinin ilgili maddelerine ve 
zaruri gereksinimlerine uygun olduðunu beyan etmektedir.
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1-2. Kapýlarýn açýlmasý, kapatýlmasý ve kilitlenmesi
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Tokai Rika Co. Ltd., B42TA 1999/5/EC direktifinin ilgili maddelerine ve 
zaruri gereksinimlerine uygun olduðunu beyan etmektedir.
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1-2. Kapýlarýn açýlmasý, kapatýlmasý ve kilitlenmesi
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Tokai Rika (Thailand) Co. Ltd., B25RA 1999/5/EC direktifinin ilgili madde-
lerine ve zaruri gereksinimlerine uygun olduðunu beyan etmektedir.
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FUJITSU TEN LIMITED, FTL480’in 1999/5/EC direktifinin ilgili maddelerine 
ve zaruri gereksinimlerine uygun olduðunu beyan etmektedir.

En güncel “UYGUNLUK BEYANI”, Uygunluk Beyanýnda verilen adreste 
bulunabilir.
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1-2. Kapýlarýn açýlmasý, kapatýlmasý ve kilitlenmesi
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Kapýlar

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

Uzaktan kumanda (bazý modellerde)

→S. 46

Anahtar

Anahtarý döndürmek kapýlarý aþaðýdaki þekilde kontrol eder: 

Tüm kapýlarý kilitler

Tüm kapýlarý açar
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Kapý kilitleme düðmesi

Tüm kapýlarý kilitler

Tüm kapýlarý açar

Ýç kilit mandalý

Kapýyý kilitler

Kapýnýn kilidini açar

Kilit mandalý kilitleme konu-
munda olmasýna raðmen kapý 
iç kolunun çekilmesi duru-
munda sürücü kapýsý açýlýr.
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1-2. Kapýlarýn açýlmasý, kapatýlmasý ve kilitlenmesi
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Ön kapýlarýn dýþarýdan anahtarsýz kilitlenmesi

Ýç kilit mandalýný kilitleme konumuna getiriniz.

Kapý kolundan çekerek kapýyý kapatýnýz.

Arka kapý çocuk emniyet kilidi (sadece çift kabin modellerde)

Çocuk emniyet kilidi devreye 
alýndýðýnda kapýlar içeriden 
açýlamaz.

Çocuklarýn arka kapýyý açmalarýný 
engellemek için bu kilitleri kulla-
nýnýz. Arka kapýlarý kilitlemek için 
her iki kapýnýn çocuk emniyet 
kilidini kilitleme konumuna 
getiriniz. 

STEP 1

STEP 2
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DÝKKAT

Kaza oluþumunu engellemek için

Sürüþ esnasýnda aþaðýda belirtilen uyarýlara dikkat ediniz. 
Bunlara uyulmamasý, ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek 
þekilde, kapýlardan birinin açýlmasýna ve yolcunun araçtan düþmesine 
sebep olabilir.

Her zaman emniyet kemerini baðlayýnýz.

Kapýlarýn düzgün kapatýldýðýndan emin olunuz.

Sürüþ esnasýnda kapýlarýn iç kapý kolunu çekmeyiniz.  
Kapýlar açýlabilir ve yolcular araçtan düþerek ciddi yaralanmalara veya 
ölüme sebep olabilir.

Sürücü kapýsýna özellikle dikkat ediniz, kapý kilit düðmesi kilitli konumda 
olsa bile kapý açýlabilir.

Arka koltukta çocuk yolcularýn oturmasý durumunda çocuk emniyet 
kilitlerini devreye alýnýz. 
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1-2. Kapýlarýn açýlmasý, kapatýlmasý ve kilitlenmesi
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Arka kapak∗

∗: Bazý modellerde

Arka kapaðýn aþaðýdaki prosedürlerle açýlmasý ve kilitlenmesi/
kilitlerin açýlmasý. 

Arka kapaðýn kilitlenmesi ve kapý kilitlerinin açýlmasý

Anahtar (anahtar yuvasý olan araçlar)

Arka kapaðý kilitler

Arka kapaðý açar

Arka kapaðýn açýlmasý

Tip A

Mandallarý ve ardýndan 
yavaþça arka kapaðý açýnýz.

Destek kablolarý arka kapaðý 
yatay þekilde tutacaktýr.

Kapaðý kapattýktan sonra çe-
kerek emniyetli bir þekilde 
kilitlenip kilitlenmediðini kont- 
rol ediniz.
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Arka kapaðýn tamamen indirilmesi

Her iki taraftaki destek braket-
lerini þekildeki gibi kulbundan 
çýkarýnýz.

Tip B

Tutamaðý çekiniz ve arka 
kapaðý yavaþça açýnýz.

Destek kablolarý arka kapaðý 
yatay þekilde tutacaktýr.

Kapaðý kapattýktan sonra çe-
kerek emniyetli bir þekilde ki-
litlenip kilitlenmediðini kontrol 
ediniz.



6

1-2. Kapýlarýn açýlmasý, kapatýlmasý ve kilitlenmesi
6

Arka tampon basamaðý (bazý modellerde)

Tip A

Arka tampon basamaðý, aracý-
nýzýn arkasýný korumak ve bagaj 
yüklemede kolaylýk saðlamak 
içindir.

Tip B

DÝKKAT

Sürüþ esnasýnda dikkat edilmesi gerekenler

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

Bagaj kapaðý açýk halde aracýnýzý kullanmayýnýz.

Arka tampon basamaðýnda durmayýnýz.
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UYARI

Bagaj kapaðýný kapattýktan sonra

Çekerek emniyetli bir þekilde kilitlenip kilitlenmediðini kontrol ediniz.

Arka tampon basamaðýnýn hasar görmesini önlemek için

Ýki kiþinin ayný anda arka tampon basamaðýnda bulunmasýna kesinlikle izin 
vermeyiniz.
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1-3. Ayarlanabilir öðeler (koltuklar, aynalar, direksiyon simidi)
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Ön koltuklar

Manuel koltuklar (ayrý tip)

Koltuk ileri-geri ayar kolu

Koltuk minderi yükseklik 
ayarý (sadece sürücü 
koltuðu)

Koltuk arkalýðý açý ayar kolu
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Manuel koltuklar (sýra tip)

Koltuk ileri geri ayar kolu 
(sadece sürücü koltuðu)

Koltuk arkalýðý açý ayar kolu
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1-3. Ayarlanabilir öðeler (koltuklar, aynalar, direksiyon simidi)
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Elektrikli koltuk (sadece sürücü tarafý)

Koltuk ileri-geri ayar 
düðmesi

Koltuk yüksekliði ayar 
düðmesi

Koltuk arkalýðý açý ayar 
düðmesi
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Arka koltuða geçiþ için ön yolcu koltuðunun hareket ettirilmesi 
(sadece ekstra kabin modeller)

Araç içerisine giriþ

Koltuk arkalýðý açý ayar kolunu 
çekiniz ve koltuk arkalýðýný katla-
yýnýz. Koltuk öne doðru kaya-
caktýr.

Koltuðu en ileri konuma 
kaydýrýnýz.

Araç içerisinden çýkýþ

Koltuk arkalýðý kilit açma peda-
lýna basarak koltuk arkalýðýný 
öne yatýrýnýz. Koltuk öne doðru 
kayacaktýr.

Koltuðu en ileri konuma 
kaydýrýnýz.

Koltuk arkalýðý kolunu çekmeden 
önce ön yolcu koltuðunda yolcu 
olmadýðýndan emin olunuz.

Yolcular araca girdikten veya araçtan çýktýktan sonra

Koltuk arkalýðýný kaldýrýnýz ve koltuðu en geri konuma, kilitlenene 
kadar ittiriniz.
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1-3. Ayarlanabilir öðeler (koltuklar, aynalar, direksiyon simidi)
2

DÝKKAT

Koltuk ayarý

Bir çarpýþma sýrasýnda emniyet kemerinin altýndan kayarak geçme 
riskini azaltmak için koltuk arkalýðýný gereðinden fazla arkaya 
yatýrmayýnýz. 
Eðer koltuðunuz gereðinden fazla yatýksa, kaza anýnda yaralanmalarla 
veya ölümle sonuçlanabilecek þekilde, emniyet kemeri basenlerinizden 
yukarý doðru kayarak, tutma kuvvetinin doðrudan karnýnýza uygulan-
masýna veya omuz kemerinin boynunuza temas etmesine sebep 
olabilir.Koltuk ayarý araç hareket halindeyken yapýlmamalýdýr, koltuk 
aniden hareket ederek sürücünün araç kontrolünü kaybetmesine neden 
olabilir.

Manuel koltuklar: Koltuk ayarýný tamamladýktan sonra koltuðun 
sabitlendiðini kontrol ediniz.

Sürüþ esnasýnda dikkat edilmesi gerekenler

Sadece ekstra kabin modeller: Ayaðýnýzý yolcu koltuðunun arkasýnda kilit 
açma pedalýnýn üstünde tutmayýnýz



3

1

1-3. Ayarlanabilir öðeler (koltuklar, aynalar, direksiyon simidi)
S

ürüþ öncesi
7

Arka koltuklar∗

∗: Bazý modellerde

Ekstra kabin modeller

Arka koltuk minderlerinin çýkarýlmasý

Kilit açma kolunu açýk 
konuma getiriniz.

Koltuk minderlerini yukarý 
kaldýrýnýz ve aracýn ön 
tarafýna doðru çekiniz.

Koltuk minderleri ayrý ayrý 
çýkarýlabilir.
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1-3. Ayarlanabilir öðeler (koltuklar, aynalar, direksiyon simidi)
4

Çift kabin modeller

Koltuk alt minderini kaldýrýnýz.

Orta baþ dayamasýný 
çýkarýnýz.

Kayýþý çekiniz ve koltuk alt 
minderini kaldýrýnýz.

Alt minderin altýndaki mandal 
serbest kalarak, koltuk 
minderinin kalkmasýna izin 
verecektir.

Arka koltuðun arkasýndaki 
mandala kayýþý takýnýz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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DÝKKAT

Arka koltuk minderleri çýkarýldýðýnda (bazý modellerde)

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

Sürüþ esnasýnda arka koltuk minderlerini sökmeyiniz.

Sökülen arka koltuk minderlerini kimseye çarpmamaya veya üzerinize 
düþürmemeye dikkat ediniz.

Arka koltuk minderlerini ve alt minderleri yeniden takarken ve orijinal 
pozisyonuna getirirken

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

Elinizi veya ayaðýnýzý koltuðun arasýna sýkýþtýrmayýnýz.

Koltuklarýn altlarýnda, kilit mekanizmasýnýn yerine oturmasýný 
engelleyecek bir þey olmadýðýndan emin olunuz.

Yukarý ve aþaðý yönde iterek arka koltuk minderlerinin ve alt minderin 
yerine emniyetli biçimde kilitlendiðini kontrol ediniz.

Emniyet kemerinin kývrýlmadýðýný veya koltuðun altýna sýkýþmadýðýný 
kontrol ediniz.

Orta baþ dayamasýný yerine 
takýnýz.

STEP 4
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1-3. Ayarlanabilir öðeler (koltuklar, aynalar, direksiyon simidi)
6

Baþ dayamalarý

Ön koltuklar

 Yukarý

Baþ dayamasýný yukarý çeki-
niz.

Aþaðý

Kilit açma düðmesine basa-
rak, baþ dayamasýný aþaðý 
doðru itiniz.

Arka koltuklar (bazý modellerde)

 Yukarý

Baþ dayamasýný yukarý çeki-
niz.

Aþaðý

Kilit açma düðmesine basa-
rak, baþ dayamasýný aþaðý 
doðru itiniz.

Kilit açma düðmesi

Kilit açma düðmeleri
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Baþ dayamalarýnýn çýkarýlmasý

Baþ dayamalarýnýn takýlmasý

Baþ dayamasý yüksekliðinin belirlenmesi

Arka koltuk baþ dayamalarýnýn ayarý (bazý modellerde)

Arka orta koltukta bir yolcu oturduðunda, her zaman için orta baþ 
dayamasýný bir kademe yukarýya çekiniz.

Kilit açma düðmesine basarak baþ 
dayamasýný çekip çýkarýnýz.

Baþ dayamalarýný montaj delikleri ile 
ayný hizaya getiriniz ve kilitlemek için 
aþaðý doðru bastýrýnýz.

Baþ dayamasýný alçaltýrken kilit açma 
düðmesini basýlý tutunuz.

Baþ dayamasýný, dayamanýn merkezi 
kulaðýnýzýn üst hizasýna denk gelecek 
þekilde ayarlayýnýz. 
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1-3. Ayarlanabilir öðeler (koltuklar, aynalar, direksiyon simidi)
8

DÝKKAT

Baþ dayamasý uyarýlarý

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

Her baþ dayamasýný tasarlanmýþ olduðu ilgili koltukta kullanýnýz.

Baþ dayamalarýný her zaman düzgün konumda ayarlayýnýz.

Baþ dayamalarýný ayarladýktan sonra, aþaðý doðru bastýrarak kilitlenmiþ 
olduklarýndan emin olunuz.

Baþ dayamasý çýkartýlmýþ durumda aracý kullanmayýnýz.



9

1

1-3. Ayarlanabilir öðeler (koltuklar, aynalar, direksiyon simidi)
S

ürüþ öncesi
7

Emniyet kemerleri 

Aracýnýzý sürmeden önce tüm yolcularýn emniyet kemerlerini 
baðladýklarýndan emin olunuz. 

Emniyet kemerlerinin doðru kullanýmý

3 noktadan baðlý tip

Omuz kemerini, omzunuzu 
ortalayacak þekilde yerleþ-
tiriniz. Omuz kemeri boy-
nunuzdan uzak olmalý, an-
cak omzunuzdan da aþaðý 
düþmemelidir.

Bel kemeri mümkün ol-
duðunca aþaðýdan, basen-
ler üzerinden yerleþtiril-
melidir.

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

Emniyet kemerini 
kývýrmayýnýz.
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2 noktadan baðlý tip (bazý modellerde)

Bel kemeri mümkün ol-
duðunca aþaðýdan, basen-
ler üzerinden yerleþtiril-
melidir.

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

Emniyet kemerini kývýrma-
yýnýz.

Emniyet kemerinin baðlanmasý ve açýlmasý

Emniyet kemerini baðla-
mak için, bir klik sesi 
duyulana kadar tokanýn 
içine itiniz. 

Emniyet kemeri kilidini 
çözmek için, kilit açma 
düðmesine basýnýz.

Kilit açma düðmesi
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Omuz askýsý yüksekliði ayarlanabilir emniyet kemeri (ön 
koltuklar) (bazý modellerde)

Kilit açma düðmesine ba-
sýlý tutarak, emniyet ke-
merinin askýsýný aþaðý itiniz.

Emniyet kemeri askýsýný 
yukarý itiniz.

Týklama sesini duyana kadar 
askýyý aþaðý ve yukarý hareket 
ettirerek ayarlayýnýz.

Emniyet kemeri uzunluk ayarý (2 noktadan baðlý tip emniyet 
kemeri) (bazý modellerde)

Uzatmak

Kýsaltmak
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1-3. Ayarlanabilir öðeler (koltuklar, aynalar, direksiyon simidi)
2

Aktif gergili emniyet kemerleri (ön koltuklar)

Aktif gergi mekanizmasý, belirli 
hýz ve açýlarla gerçekleþen þid-
detli önden ve yandan çarpýþ-
malarda (SRS yan ve perde 
hava yastýklý araçlarda) emniyet 
kemerini hemen geriye doðru 
çekerek yolcunun sýkýca kavran-
masýný saðlar.

Aktif gergi mekanizmasý önem- 
siz önden ya da yanal çarpýþ-
malarda veya arkadan alýnan 
darbelerde devreye girmeyebilir.

 Acil kilitlemeli kemer toplayýcýsý (ELR)

Kemer toplayýcýsý, ani bir duruþ veya çarpma anýnda kilitlenecektir. Ani 
olarak öne doðru eðildiðinizde de kemer kilitlenecektir. Yavaþ hareketler 
kemerin kolayca uzamasýna imkan vererek rahat hareket etmenizi 
saðlayacaktýr.
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 Hamile kadýnlar

Yaralý kiþiler

Doktorunuza danýþýnýz ve emniyet kemerini düzgün þekilde takýnýz. (→S. 
79)

 Çocuk emniyet kilidi kullanýmý

Aracýnýzda bulunan emniyet kemerleri yetiþkin vücut ölçülerine uygun 
tasarlanmýþtýr. 

Yeteri kadar büyüyüp gerektiði þekilde aracýn emniyet kemerini 
takabilene kadar, çocuk için uygun bir çocuk koltuðu sistemi 
kullanýlmalýdýr. (→S. 123)

Çocuk aracýn emniyet kemerini takabilecek kadar büyüdüðünde, 
emniyet kemerini S. 79’deki talimatlara uygun olarak kullanýnýz.

Devreye giren aktif gergili emniyet kemerinin deðiþtirilmesi

Araç birden fazla çarpýþmaya maruz kalýrsa, aktif gergi sadece birinci 
çarpýþma için devreye girecek, ikinci ve daha sonraki çarpýþmalarda ise 
devreye girmeyecektir.

Emniyet kemeri yönetmelikleri

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

Doktorunuza danýþýnýz ve emniyet ke-
merini düzgün þekilde takýnýz. (→S. 79)

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

Emniyet kemerinin düzgün baðlanma-
masý, ani frenleme veya kaza duru-
munda hem hamile kadýnýn hem de 
ceninin ciddi þekilde yaralanmasýna 
veya ölümüne sebep olabilir.
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4

DÝKKAT

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

 Emniyet kemerinin takýlmasý

Tüm yolcularýn emniyet kemerlerini baðladýklarýndan emin olunuz.

Emniyet kemerinizi her zaman düzgün þekilde baðlayýnýz.

Her emniyet kemerini yalnýzca bir kiþi için kullanýnýz. Çocuk dahi olsalar, 
bir emniyet kemerini birden fazla kiþi için kullanmayýnýz.

Toyota çocuklarýn arka koltukta oturtulmasýný ve her zaman emniyet 
kemeri ve/veya uygun çocuk koltuðu sisteminin kullanýlmasýný tavsiye 
etmektedir.

Düzgün oturma konumu için koltuk arkalýðýný gereðinden fazla geriye 
yatýrmayýnýz. Emniyet kemerleri, dik oturduðunuz ve geriye 
yaslandýðýnýz takdirde azami korumayý saðlayacaktýr.

Omuz kemerini kolunuzun altýndan geçirmeyiniz.

Emniyet kemerinizi her zaman mümkün olduðunca aþaðýdan, basenler 
üzerinden yerleþtiriniz.

Aracýnýzda çocuk yolcu bulunuyorsa

Çocuk yolcularýn emniyet kemerleri ile oynamalarýna izin vermeyiniz. 
Kemer çocuðun boynu etrafýnda bükülmüþ ise, boðulmaya ya da ölüme 
sebep olabilecek ciddi yaralanmalara neden olabilir. 
Kemer tokasýnýn çýkarýlamadýðý durumlarda, makas kullanarak kemeri 
kesiniz.

Aktif gergili emniyet kemerleri

Eðer aktif gergi aktif olmuþsa, SRS uyarý ýþýðý yanacaktýr. Bu durumda, 
emniyet kemeri tekrar kullanýlamaz ve Toyota bayisinde deðiþtirilmelidir.
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DÝKKAT

Emniyet kemeri hasarý ve aþýnmasý

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

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

Kemerin ve askýnýn sabitlenmiþ olduðundan ve kemerin 
kývrýlmadýðýndan emin olunuz. 
Emniyet kemeriniz düzgün çalýþmýyorsa, Toyota yetkili servisinize 
baþvurunuz.

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

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

DÝKKAT

Sürüþ esnasýnda dikkat edilmesi gerekenler

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

Direksiyon simidini ayarladýktan sonra

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

Rahat kullaným amacýyla direksiyon simidi yüksekliði ve açýsý 
ayarlanabilmektedir.

Direksiyon simidini tutunuz 
ve kolu aþaðý doðru itiniz.

Direksiyon simidini uygun 
kullaným konumuna getiriniz.

Ayar tamamlandýktan sonra, 
direksiyonu sabitlemek için 
kolu yukarýya doðru çekiniz.

STEP 1

STEP 2
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Ýç dikiz aynasý 

Dikiz aynasý yüksekliðinin ayarlanmasý

Aynayý yukarý ve aþaðý hareket 
ettirerek dikiz aynasý yüksek-
liðini ayarlayýnýz.

Aþaðýda belirtilen fonksiyonlarý kullanarak arkanýzdaki aracýn farlarý-
nýn sebep olduðu parlamayý azaltabilirsiniz:

 Normal konum

 Parlamayý azaltan konum
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DÝKKAT

Sürüþ esnasýnda dikkat edilmesi gerekenler

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

Ayna açýsýnýn ayarlanmasý

Manuel ayarlanabilir tip

Aynayý ayarlayýnýz.

Elektrikli ayarlanabilir tip

Ayarlanacak aynayý seçmek 
için düðmeye basýnýz.

Sol

Sað

Aynayý ayarlamak için 
düðmeye basýnýz.

 Yukarý

Sað

Aþaðý

Sol

STEP 1

STEP 2
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Aynalarýn katlanmasý

Manuel katlanan tip

Aynayý aracýn arkasýna doðru 
itiniz.

Otomatik katlanan tip

Aynalarý katlamak için düðmeye 
basýnýz.

Aynalarý açýk konumuna getir-
mek için düðmeye tekrar basý-
nýz.



1

1-3. Ayarlanabilir öðeler (koltuklar, aynalar, direksiyon simidi)

1

S
ürüþ öncesi
9

Ayna açýsýnýn ayarlanabilmesi (elektrikli ayarlanabilir tip)

Kontak anahtarý AKSESUAR “ACC” ya da AÇIK “ON” konumunda 
olmalýdýr.

Aynalar buðulandýðýnda

Aynalarýn buðusunu gidermek için buðu çözücüleri çalýþtýrýnýz. (→S. 264)

DÝKKAT

Sürüþ esnasýnda

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

Sürüþ esnasýnda aynalarý ayarlamayýnýz.

Aynalarý katlanmýþ halde aracýnýzý kullanmayýnýz.

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

Ayna hareket ederken (elektrikli ayarlanabilir tip)

Yaralanmayý ve aynanýn arýzalanmasýný önlemek için, elinizin hareket eden 
aynaya sýkýþmamasýna dikkat ediniz.

Ayna buðu çözücüleri çalýþýrken

Dýþ dikiz ayna yüzeylerine dokunmayýnýz, yüzey sýcak olabilir ve yanýklara 
sebep olabilir.

UYARI

Ayna buz yüzünden sýkýþýrsa

Ayna kumanda mekanizmasýný çalýþtýrmayýnýz ya da ayna yüzeyini kazý-
mayýnýz. Aynanýn hareket edebilmesi için buz çözücü bir sprey kullanýnýz.
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1-4. Camlarýn açýlmasý ve kapatýlmasý
∗

2

Otomatik camlar

∗: Bazý modellerde

Düðmeler kullanýlarak otomatik camlar açýlabilir ve kapatýlabilir.

Düðme ile camlar aþaðýdaki þekilde hareket ettirilebilir:

Tip A
Kapatma

Açma

Tek dokunuþla otomatik 
açma* (sadece sürücü 
camý)

*:Düðmeye hareketin aksi yö-
nünde hafifçe basýlmasý, ca-
mýn hareketini durduracaktýr.

Tip B
Kapatma

Açma

Tek dokunuþla otomatik 
açma* (sadece sürücü 
camý)

Tek dokunuþla otomatik 
kapama* (sadece sürücü 
camý)

*:Düðmeye hareketin aksi yö-
nünde hafifçe basýlmasý, ca-
mýn hareketini durduracaktýr. 
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Otomatik cam kilitleme düðmesi

Yolcu camlarýnýn kumandalarýný 
kilitlemek için otomatik cam 
kilitleme düðmesine basýnýz.

Çocuk yolcularýn kazara camlarý 
açmalarýný veya kapatmalarýný 
engellemek için bu düðmeyi 
kullanýnýz.

Otomatik camlarýn kumandasý

Kontak anahtarý AÇIK “ON” konumunda olmalýdýr.

Sýkýþma korumasý fonksiyonu (tip B)

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

Akü baðlantýsý kesilirse (sadece sürücü tarafý)

Otomatik camlarýn çalýþmasý için, cam kumanda sistemi baþlangýç ayarýna 
getirilmelidir.

Camý yarým açýnýz 

Camý tamamen kapatmak için düðmeyi yukarý çekiniz ve 1 saniye 
çekili tutunuz.

Anahtar üzerindeki ýþýk yanýp söner ve baþlangýç ayarý tamamlandýðýnda 
sürekli yanýk kalýr. 

STEP 1

STEP 2
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DÝKKAT

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

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

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

Sýkýþma korumasý fonksiyonu (tip B)
Sýkýþma korumasý fonksiyonunu denemek için vücudunuzun herhangi 
bir uzvunu kasten sýkýþtýrmaya çalýþmayýnýz.

Cam tamamen kapanma noktasýna yakýn olduðunda, sýkýþma korumasý 
fonksiyonu çalýþmayabilir.
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Kelebek camlar (ekstra kabin modeller)

Kelebek camlarýn kapatýlmasý

Kelebek camý kapatýrken tamamen kapandýðýndan emin olunuz.

DÝKKAT

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

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

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

Kelebek camlar mandalý kullanarak açýlabilir ve kapatýlabilir.

Kelebek camlarý açmak için, 
kolu kendinize doðru çekip 
camý dýþarý doðru itiniz.
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Arka cam (sürgülü tip)

Arka camýn kapatýlmasý

Arka camý kapatýrken tamamen kapandýðýndan emin olunuz.

DÝKKAT

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

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

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

Kilit açma kolu kullanýlarak arka camlar açýlabilir ve kapatýlabilir.

Arka camý açmak için, kilit aç-
ma kolunu itiniz ve arka camý 
kaydýrýnýz.
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Yakýt deposu iç kapaðýnýn açýlmasý

Yakýt deposu iç kapaðýný açmak için aþaðýdaki adýmlarý uygulayýnýz: 

Yakýt doldurmadan önce

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

Yakýt deposu iç kapaðýnýn açýlmasý

Tip A

Yakýt depo kapaðýný açmak 
için açma kolunu yukarý 
çekiniz.

Yakýt deposu iç kapaðýný 
açma yönünde yavaþça 
döndürünüz.

Ýç depo kapaðýný, dýþ depo 
kapaðýnýn arkasýna asýnýz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Tip B

Yakýt deposu kapaðýný açmak 
için, kontak anahtarýný anah-
tar yuvasýna takýnýz ve saat 
ibresi dönüþ yönünün tersine 
çeviriniz.

Yakýt deposu iç kapaðýný aç-
ma yönünde yavaþça dön- 
dürünüz.

STEP 1

STEP 2
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Yakýt deposu iç kapaðýnýn kapatýlmasý

Tip A

Yakýt doldurduktan sonra, 
kapaðý klik sesini duyana kadar 
çeviriniz. Býraktýktan sonra 
kapak aksi yönde bir miktar 
dönecektir.

Tip B

Yakýt deposu kapaðýný kapatýnýz

Yakýt depo kapaðýný ok yukarý 
bakacak þekilde takýnýz ve 
kapatmak için yavaþça çeviriniz.

Yakýt deposu kapaðýnýn kilitlen-
mesi

Yakýt depo kapaðý anahtarýný saat 
yönünde çeviriniz.

STEP 1

Ok

STEP 2
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Yakýt tipleri

EU bölgesi:
Avrupa standardý EN590’a uygun dizel yakýtý.

EU bölgesi hariç (Rusya hariç):
50 ppm ya da daha düþük kükürt içeren, setan sayýsý 48 ya da üzeri olan 
dizel yakýtý

EU bölgesi hariç (Rusya):
Setan sayýsý 48 ya da üzeri olan dizel yakýtý

Yalnýzca GOST R52368-2005 (maksimum 50 ppm kükürt)’e uygun dizel 
yakýt kullanýnýz.

Yakýt deposu kapasitesi

Deponuzun kapasitesi yaklaþýk 80 litredir.
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DÝKKAT

Araca yakýt doldurduðunuzda

Aracýnýza yakýt doldururken aþaðýda belirtilen uyarýlara dikkat ediniz. Bun-
lara uyulmamasý, ciddi þekilde yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.

Aracýn içinden çýktýktan sonra ve yakýt depo kapaðýný açmadan önce, 
üzerinizdeki statik elektriði boþaltmak için boyanmamýþ bir metal 
yüzeyine dokununuz. Yakýt doldurmadan önce statik elektriði boþaltmak 
önemlidir çünkü statik elektriðin neden olduðu kývýlcýmlar yakýt 
buharlarýnýn tutuþmasýna sebep olabilir.

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

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

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

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

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

Yakýt doldurulurken

Pompa ucunu yakýt depo aðzýnýn içine güvenli bir þekilde sokunuz. Eðer 
yakýt doldururken pompa ucu ile depo aðzý arasýnda hafif bir boþluk 
olursa, otomatik durdurma fonksiyonu çalýþmayabilir ve depodan yakýt 
taþmasýna sebep olabilir.

Yakýt deposu iç kapaðýnýn deðiþtirilmesi

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

Yakýt doldurma

Yakýt doldururken taþýrmamaya dikkat ediniz.  
Aksi takdirde, emisyon kontrol sisteminin çalýþmasýnda anormallik veya 
yakýt sistemi parçalarýnda ya da boyalý yüzeylerde tahribat gibi hasarlara 
sebep olabilirsiniz.



1-6. Hýrsýz caydýrma sistemi
3

1

S
ürüþ öncesi
10

 Motor blokaj sistemi (immobilizer) 

Sistemin bakýmý

Araç bakým gerektirmeyen tipte bir motor blokaj sistemine sahiptir.

Sistemin çalýþmamasýna sebep olabilecek durumlar

Anahtarýn tutulan kýsmý metal bir cisimle temas ediyorsa

Anahtarýnýz, baþka bir aracýn güvenlik sisteminde kullanýlan çipli 
anahtara çok yakýnsa veya temas ediyorsa

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

Aracýnýzý terk ederken, anahtarlarýnýzý asla araç içinde býrakmayýnýz.

Kontak anahtarý yuvasýndan 
çýkarýldýðýnda, uyarý ýþýðý ya-
nýp sönmeye baþlayarak sis-
temin devreye girdiðini 
gösterir.

Kontak anahtarý yuvasýndan 
çýkarýldýðýnda, uyarý ýþýðý ya-
nýp sönmeyi durdurarak sis-
temin iptal edildiðini gösterir.
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Motor blokaj sistemi sertifikasý

Tokai Rika Co. Ltd., RI-33BTY 1999/5/EC direktifinin ilgili maddelerine ve 
zaruri gereksinimlerine uygun olduðunu beyan etmektedir.
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UYARI

Sistemin doðru çalýþmasý için

Sistemi sökmeyiniz veya üzerinde deðiþiklik yapmayýnýz. Sistemde deði-
þiklik yapýlmasý ya da sökülmesi durumunda, sistemin düzgün çalýþmasý 
garanti edilemez.
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Doðru oturma pozisyonu

Doðru oturma pozisyonunda sürüþ için aþaðýda belirtilen hususlara 
dikkat ediniz:

Dik oturunuz ve geriye 
yaslanýnýz. (→S. 68)

Koltuðunuzu ileri veya geri 
hareket ettirerek, pedallara 
rahatlýkla eriþebileceðiniz 
ve gerektiðinde sonuna ka-
dar basabileceðiniz konu-
ma ayarlayýnýz. (→S. 68)

Koltuk arkalýðýný, kuman-
dalara rahatlýkla eriþebile-
ceðiniz þekilde ayarlayýnýz. 
(→S. 68)

Yükseklik ayarlý direksiyon 
simidini, hava yastýðý göð-
sünüze doðru yönelecek 
þekilde ayarlayýnýz. (→S. 
86)

Baþ dayamasýný, dayama-
nýn merkezi kulaðýnýzýn üst 
hizasýna denk gelecek 
þekilde ayarlayýp sabitle-
yiniz. (→S. 76)

Emniyet kemerinizi düzgün 
baðlayýnýz. (→S. 79)
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DÝKKAT

Sürüþ esnasýnda

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

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

Ön koltuklarýn altýna eþya koymayýnýz. 
Ön koltuklarýn altýna yerleþtirilen eþyalar koltuk raylarýna sýkýþarak, 
koltuðun kilitlenmesine engel olabilir. Bu durum, ciddi yaralanmalara 
veya ölümle sonuçlanabilecek kazalara sebep olabilir. Ayrýca ayarlama 
mekanizmasý hasar görebilir.

Koltuk ayarý esnasýnda

Koltuðu hareket ettirirken diðer yolculara zarar vermediðinize dikkat 
ediniz.

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

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

SRS ön hava yastýklarý

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

 Ön hava yastýðý sensörleri

 Ön yolcu hava yastýðý

Yan ve perde hava yastýðý 
sensörleri (bazý araçlarda)

Yan ve perde hava yastýðý 
sensörleri (bazý modellerde)

Yan hava yastýklarý (bazý 
modellerde)

 Perde hava yastýklarý  
(bazý modellerde)

 SRS hava yastýðý uyarý ýþýðý

 Sürücü hava yastýðý

 Hava yastýðý sensör grubu

SRS yan ve perde hava yastýklarý

SRS yan hava yastýklarý (bazý modellerde) 
Sürücünün ve ön yolcunun gövdelerini korumaktadýr.

SRS Perde hava yastýklarý (bazý modellerde) 
Ýlk olarak dýþ koltuklarda oturan yolcularýn baþlarýný koru-mak-
tadýr.
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SRS hava yastýðý sisteminin temel parçalarý yukarýda belirtilmiþtir. 
SRS hava yastýðý sistemi, hava yastýðý sensör grubu ile kontrol 
edilir. Hava yastýðý sensör grubu, emniyet sensörü ve hava yastýðý 
sensöründen oluþur.

Sýra tip ön koltuk: SRS hava yastýklarý, sürücü ve ön dýþ yolcuyu 
korumak için tasarlanmýþlardýr, ön orta koltukta oturan kiþileri 
korumak için tasarlanmamýþlardýr.

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

Açýlan (patlayan) bir SRS hava yastýðýna temas edilmesi durumunda 
hafif yanýk ve zedelenmeler oluþabilir.

Þiddetli bir ses ve bir miktar duman ortaya çýkar.

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

SRS perde hava yastýðý bulunan araçlar: Hava yastýðý modülü parçalarý 
(direksiyon simidi göbeði, hava yastýðý kapaðý ve þiþirici), koltuklar, yan 
direkler ve tavan bölgesinin bir kýsmý birkaç dakika süreyle sýcak 
kalabilir. Ayrýca hava yastýðý da sýcak olabilir.

Ön cam çatlayabilir.

SRS hava yastýklarýnýn devreye girme koþullarý (SRS ön hava yastýklarý)

Önden darbeler için (eþik deðeri, yaklaþýk 20-30 km/saat süratle tam 
önden, hareketsiz duran ve deforme olmayan sabitlenmiþ bir bariyere 
çarpmaya eþdeðer olarak belirlenmiþtir) gerçekleþen çarpýþmanýn 
þiddeti, eþik deðerini aþacak olursa SRS ön hava yastýklarý açýlacaktýr.

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

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

SRS hava yastýklarýnýn devreye girme koþullarý (SRS yan hava yatýklarý 
ve perde hava yastýklarý)

SRS yan hava yastýklarý ve perde hava yastýklarý, belirli bir eþik deðerini 
aþtýðýnda (eþik deðeri, çarpýþma þiddeti yaklaþýk 1500 kg’lýk aðýrlýkla ve 
araç 20-30 km/saat süratle hareket halindeyken dikey olarak çapmasýyla oluþan 
þiddete ulaþtýðýnda) açýlacaktýr.



1

1-7. Güvenlik bilgileri
14

SRS hava yastýklarýnýn patlayabileceði diðer durumlar (SRS ön hava 
yastýklarý)

Aracýnýzýn altýndan sert bir darbe alýnmasý SRS hava yastýklarýnýn açýlma-
sýna (patlamasýna) neden olabilir. Birkaç örnek resimde görülmektedir.

SRS hava yastýklarýnýn (SRS ön hava yastýklarý) patlamayabileceði 
çarpýþma tipleri

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

Aracýn kaldýrýma, banket kenarýna ve-
ya sert bir cisme çarpmasý halinde

Aracýn derin bir çukura düþmesi 
halinde

Aracýn yüksekten düþmesi halinde

Yandan çarpma

Arkadan çarpma

Takla atma
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SRS hava yastýklarýnýn açýlamayabileceði çarpýþma tipleri 
(SRS yan ve perde hava yastýklarý)

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

SRS yan ve perde hava yastýklarý önden ya da arkadan çarpýþmalarda 
takla atma ya da yandan düþük hýzlý çarpýþmalarda devreye girecek 
þekilde dizayn edilmemiþlerdir.

Yolcu bölümlerinin dýþýnda kalan 
bölümlerden darbe alýnmasý halinde

Yandan açýlý bir darbe alýnmasý halinde

Önden çarpma

Arkadan çarpma

Takla atma
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Ne zaman Toyota bayisini aramalýsýnýz?

Aþaðýdakilerden herhangi birisinin gerçekleþmesi durumunda, en kýsa 
sürede Toyota bayisine baþvurunuz.

Herhangi bir SRS hava yastýðý açýldýðýnda

Aracýnýzýn ön tarafý hasarlandýðýnda 
veya aracýnýz SRS hava yastýklarýnýn 
açýlmasýna sebep olmayacak þiddette 
bir kaza yaptýðýnda.

Aracýnýzýn herhangi bir kapýsý hasar-
landýðýnda veya aracýnýz SRS yan ve 
perde hava yastýklarýnýn patlamasýna 
sebep olmayacak þiddette bir kaza 
yaptýðýnda.
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Direksiyon simidinin göbek kýsmý veya 
ön yolcu hava yastýðý kapaðý çevresi 
çizilmiþ, çatlamýþ ya da baþka bir 
þekilde hasar görmüþ ise

Yan hava yastýklý koltuklarýn yüzeyleri 
çizilmiþ, çatlamýþ ya da baþka bir 
þekilde hasar görmüþ ise

Ön veya arka direklerin veya tavan 
yan saclarýnýn perde hava yastýðý ihti-
va eden iç kýsýmlarý çizilmiþ, çatlamýþ 
ya da baþka bir þekilde hasar görmüþ 
ise



1

1-7. Güvenlik bilgileri
18

DÝKKAT

 SRS hava yastýðý uyarýlarý

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

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

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

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

• Pedallara rahatlýkla ulaþabildiðinize dikkat ederek koltuðunuzu müm-
kün olduðunca geriye itiniz.

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

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

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

SRS hava yastýðý uyarýlarý

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

Düzgün oturtulmamýþ ve/veya baðlanmamýþ bebekler veya çocuklar, 
hava yastýðý açýlýrken ciddi þekilde yaralanabilir veya ölebilir. Eðer çocuk 
veya bebek emniyet kemeri kullanamayacak kadar küçükse çocuk 
koltuðu sistemi kullanýlmalýdýr. Toyota, bebeklerin ve çocuklarýn araçta 
arka koltukta oturtulmalarýný ve doðru þekilde baðlanmalarýný þiddetle 
tavsiye etmektedir. Arka koltuklar, bebek ve çocuk için ön yolcu 
koltuðundan daha emniyetlidir. (→S. 123)
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DÝKKAT

SRS hava yastýðý uyarýlarý

Koltuðun ön ucuna doðru oturmayýnýz 
veya ön göðüs üzerine eðilmeyiniz.

Araç hareket halindeyken çocuðun 
SRS ön yolcu hava yastýðýnýn önünde 
ayakta durmasýna veya çocuðun ön 
yolcunun kucaðýnda oturmasýna izin 
vermeyiniz. 

Önde oturan yolcularýn kucaklarýnda 
eþya taþýmalarýna izin vermeyiniz.

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

SRS yan ve perde hava yastýðý 
bulunan araçlar: Yolcularýn yolcu 
koltuklarýnda kapýya dönük halde 
dizleri üzerinde durmalarýna ve 
baþlarýný ya da ellerini camlara 
dayamalarýna izin vermeyiniz.
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DÝKKAT

SRS hava yastýðý uyarýlarý

SRS yan ve perde hava yastýðý bulunan araçlar: Ceket kancalarýna, 
elbise askýsý ya da sert cisimler asmayýnýz. Bu gibi cisimler, hava yas-
týklarý açýldýðýnda ciddi þekilde yaralanmalara ya da ölüme sebep 
olabilir.

SRS yan ve perde hava yastýðý bulunan araçlar: SRS yan hava yastýk-
larýnýn açýlacaðý bölgeyi örtecek þekilde, koltuk kýlýfý gibi koltuk akse-
suarlarý kullanmayýnýz. Bu aksesuarlar, SRS yan hava yastýklarýnýn 
düzgün çalýþmasýný engelleyebilir. Bu tip aksesuarlar yan hava yastýk-
larýnýn düzgün çalýþmasýný engelleyebilir, sistemi devre dýþý býrakabilir 
veya yan hava yastýklarýnýn ölüm ve ciddi yaralanmaya sebep olacak 
þekilde açýlmasýna sebep olabilir.

Ön göðüs veya direksiyon simidinin 
göbek kýsmý gibi bölümlere eþya da-
yamayýnýz veya üzerlerine eþya koy-
mayýnýz.  
SRS sürücü ve yolcu hava yastýklarý 
açýldýðýnda, bu cisimler tehlikeli þekil-
de yolculara doðru fýrlayabilir.

SRS yan ve perde hava yastýðý bulu-
nan araçlar: Kapýlar, ön cam, kapý 
camlarý, ön veya arka direkler, tavan 
yan saclarý ve tutunma kolu gibi bölü-
mlere eþya dayamayýnýz veya üzerleri-
ne eþya koymayýnýz.
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DÝKKAT

SRS hava yastýðý uyarýlarý

SRS hava yastýðý sistem parçalarýnýn bulunduðu bölgelere vurmayýnýz 
veya güç uygulamayýnýz.  
Aksi takdirde, SRS hava yastýðý arýzasýna sebep olabilirsiniz.

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

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

Direksiyon simidi göbeði veya ön ve arka direkler gibi SRS hava yastýk-
larýnýn bulunduðu bölümler hasar görmüþ veya çatlamýþ ise bunlarýn 
Toyota bayisi tarafýndan deðiþtirilmesini saðlayýnýz.

 SRS hava yastýðý sistem parçalarýnýn tadilatý ve hurdaya atýlmasý

Toyota bayisine danýþmadan aþaðýda belirtilenlerden herhangi birisini 
yapmayýnýz veya aracýnýzý hurdaya çýkarmayýnýz. SRS hava yastýklarý 
arýzalanabilir veya kazara patlayarak ciddi þekilde yaralanmalara veya 
ölüme sebep olabilir.

SRS hava yastýklarýnýn takýlmasý, sökülmesi, parçalarýna ayrýlmasý ve 
tamiri

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

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

Aracýnýzýn önüne kar küreyici, vinç (tampon bar, tampon koruyucu vs.) 
gibi parçalarýn takýlmasý 

Aracýnýzýn süspansiyon sisteminde tadilat

Aracýnýza radyo frekanslý verici telsiz cihazý ve CD çalar takýlmasý
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Çocuk koltuðu sistemleri

Önemli uyarýlar

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

Çocuðun yaþýna, bedenine ve aracýnýza uygun bir çocuk koltuðu 
kullanýnýz. 

Çocuk koltuðunu, üreticisi tarafýndan verilen talimatlara uygun 
olarak baðlayýnýz. 
Bu kullanýcý el kitabýnda, çocuk koltuðu için genel baðlama 
talimatlarý verilmektedir.  
(→P. 135)

Ülkemizdeki çocuk koltuðu sistemi ile ilgili yasalar çerçevesinde, 
çocuk koltuðu sisteminin deðiþtirilmesi ya da montajý hususunda 
Toyota yetkili servisinize baþvurunuz.

Toyota, “ECE No.44" yönetmeliðine uygun bir çocuk koltuðu 
kullanmanýzý tavsiye etmektedir.

Toyota, çocuk koltuðu sistemlerinin kullanýlmasýný þiddetle tavsiye 
etmektedir.
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Çocuk koltuðu tipleri

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

Grup 0: 10 kg’dan az (0-9 ay)

Grup 0+: 13 kg’dan az (0–2 yaþ)

Grup 1  9 - 18 kg arasý (9 ay–4 yaþ)

Grup II 15-25 kg arasý (4–7 yaþ)

Grup III: 22-36 kg arasý (6-12 yaþ)

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

ECE No.44 yönetmeliðine uy-
gun Grup 0 ve Grup 0 +

koltuklar

Küçük çocuk koltuðu

ECE No.44 yönetmeliðine 
uygun Grup 0+ ve Grup I 
koltuklar

Büyük çocuk koltuðu

ECE No.44 yönetmeliðine uy-
gun Grup II ve Grup III koltuklar
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Çeþitli oturma pozisyonlarý için uygun çocuk koltuðu sistemi

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

Tek kabinli modeller

Ön yolcu koltuðu

Ayrý tip koltuk
Sýra tip koltuk

Dýþ
Orta 

koltukHava 
yastýklý

Hava
yastýksýz

Hava 
yastýklý

Hava
yastýksýz

0 
10 kg’dan az 
 (0–9 ay)

X
Asla 

oturtma
yýnýz

L1

X
Asla 

oturtma
yýnýz

L1 X

0+ 

13 kg’dan az  
(0 -2 yaþ)

X
Asla 

oturtma
yýnýz

L1

X
Asla 

oturtma
yýnýz

L1 X

I 
9 - 18 kg arasý 
(9 ay-4 yaþ)

Yüzü 
arkaya 
dönük
— X 
Asla 

oturtmayý
nýz

Yüzü 
arkaya 
dönük
— X 

Yüzü 
arkaya 
dönük
— X 
Asla 

oturtmayý
nýz

Yüzü 
arkaya 
dönük
— X X

Yüzü öne dönük — 
L2

II, III 
15 - 36 kg 
arasý 
(4 -12 yaþ)

L3 X

Aðýrlýk grubu

Oturma 
pozisyonu
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Tablodaki harflerin anlamlarý:

L1:Bu aðýrlýk grubu için kullaným izinli “TOYOTA BABY SAFE” (13 
kg’dan az)” kategoriye uygun çocuk oturma sistemi

L2:Bu aðýrlýk grubu için kullaným izinli “TOYOTA DUO” +(9-18 kg 
arasý)” kategoriye uygun çocuk oturma sistemi

L3:Bu aðýrlýk grubu için kullaným izinli “TOYOTA KID (15-36 kg 
arasý)” kategoriye uygun çocuk oturma sistemi

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

Tabloda belirtilen çocuk koltuðu sistemi, AB dýþýnda 
bulunmayabilir.

Tabloda açýklanan çocuk koltuðu sistemlerinin dýþýndaki çocuk 
koltuklarý da kullanýlabilir fakat bu koltuklarýn uygun olup olmadýðý 
üretici firmanýn açýklamalarý ve ürünü satan kiþiden alýnacak 
bilgilerle teyit edilmelidir.
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Ekstra kabin modeller

Ön yolcu koltuðu

Arka koltukHava 
yastýklý

Hava
yastýksýz

0 
10 kg’dan az  
(0-9 ay)

X
Asla 

oturtmayýnýz
L1 X

0+ 

13 kg’dan az  
(0 -2 yaþ)

X
Asla 

oturtmayýnýz
L1 X

I 
9 - 18 kg arasý 
(9 ay- 4 yaþ)

Yüzü arkaya 
dönük
— X 
Asla 

oturtmayýnýz

Yüzü arkaya 
dönük
— X X

Yüzü öne dönük — 
L2

II, III 
15 - 36 kg 
arasý 
(4 -12 yaþ)

L3 X

Aðýrlýk  
grubu

Oturma 
pozisyonu
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Tablodaki harflerin anlamlarý:

L1:Bu aðýrlýk grubu için kullaným izinli “TOYOTA BABY SAFE” (13 
kg’dan az)” kategoriye uygun çocuk oturma sistemi

L2:Bu aðýrlýk grubu için kullaným izinli “TOYOTA DUO” +(9-18 kg      
arasý)” kategoriye uygun çocuk oturma sistemi

L3:Bu aðýrlýk grubu için kullaným izinli “TOYOTA KID (15-36 kg 
arasý)” kategoriye uygun çocuk oturma sistemi

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

Tabloda belirtilen çocuk koltuðu sistemi, AB dýþýnda 
bulunmayabilir.

Tabloda açýklanan çocuk koltuðu sistemlerinin dýþýndaki çocuk 
koltuklarý da kullanýlabilir fakat bu koltuklarýn uygun olup olmadýðý 
üretici firmanýn açýklamalarý ve ürünü satan kiþiden alýnacak 
bilgilerle teyit edilmelidir.
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Çift kabin modeller

Ön yolcu
koltuk

Arka koltuk

Hava 
yastýklý

Hava
yastýksýz

Dýþ Orta koltuk

0 
10 kg’dan az  
(0-9 ay)

X
Asla oturt-

mayýnýz
L1 U X

0+ 

13 kg’dan az  
(0 -2 yaþ)

X
Asla 

oturtmayýn
ýz

L1 U X

I 
9 - 18 kg arasý 
(9 ay- 4 yaþ)

 Yüzü 
arkaya 

dönük — X
Asla 

oturtmayýnýz

Yüzü arkaya 
dönük — X

U UF

Yüzü öne dönük — 
L2

II, III 
15 - 36 kg arasý 
(4 -12 yaþ)

L3 U UF

Aðýrlýk  
grubu

Oturma 
pozisyonu
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Tablodaki harflerin anlamlarý:

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

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

L1: Bu aðýrlýk grubu için kullaným izinli “TOYOTA BABY SAFE” (13 
kg’dan az)” kategoriye uygun çocuk oturma sistemi

L2: Bu aðýrlýk grubu için kullaným izinli “TOYOTA DUO” +(9-18 kg 
arasý)” kategoriye uygun çocuk oturma sistemi

L3: Bu aðýrlýk grubu için kullaným izinli “TOYOTA KID (15-36 kg 
arasý)” kategoriye uygun çocuk oturma sistemi

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

Tabloda belirtilen çocuk koltuðu sistemi, AB dýþýnda 
bulunmayabilir.

Tabloda açýklanan çocuk koltuðu sistemlerinin dýþýndaki çocuk 
koltuklarý da kullanýlabilir fakat bu koltuklarýn uygun olup olmadýðý 
üretici firmanýn açýklamalarý ve ürünü satan kiþiden alýnacak 
bilgilerle teyit edilmelidir.
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Çocuk koltuðu sisteminin ön yolcu koltuðunda kullanýlmasý durumunda

Uygun çocuk koltuðu sisteminin seçimi

Yeteri kadar büyüyüp gerektiði þekilde aracýn emniyet kemerini 
takabilene kadar, çocuk için uygun bir çocuk koltuðu sistemi 
kullanýlmalýdýr.

Eðer çocuk, çocuk koltuðunu kullanamayacak kadar büyükse, çocuðu 
arka koltukta ve emniyet kemeri takýlý olarak oturtunuz. (→S. 79)

Çocuk koltuðunu, ön yolcu koltuðunda 
kullanmak zorunda kaldýðýnýzda, aþaðý-
daki ayarlarý yapýnýz:

Koltuk sýrtlýðýný en dik konuma geti-
riniz

Koltuk minderini en geri konuma 
getiriniz (bazý modellerde)
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DÝKKAT

Çocuk koltuðu sisteminin kullanýmý

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

Çocuk koltuðu uyarýlarý

Ani frenleme veya kaza durumunda en etkin koruma için, yaþýna ve 
kilosuna baðlý olarak, çocuklar emniyet kemeri veya çocuk koltuðu 
kullanýlarak güvenceye alýnmalýdýr. Çocuðu kollarýnýz arasýnda tutmak 
yeterli bir emniyet saðlamaz. Kaza durumunda, çocuk ön cama 
çarpabilir ya da sizinle ön cam arasýnda ezilebilir.

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

Asla yüzü arkaya dönük bir tip bebek/çocuk koltuðunu ön yolcu 
koltuðuna takarak kullanmayýnýz.  
 Bir kaza olmasý durumunda, ön yolcu hava yastýðýnýn þiddetle açýlmasý 
sýrasýnda yarattýðý kuvvet, ön koltuða baðlý yüzü arkaya dönük tip çocuk 
koltuðundaki çocuðun ciddi þekilde yaralanmasýna veya ölümüne sebep 
olabilir.

Ön koltuða yerleþtirilecek çocuk koltuðu sitemi, yüzü öne dönük tipte ve 
ancak zorunlu hallerde kullanýlmalýdýr. SRS ön yolcu hava yastýðý 
oldukça büyük bir hýz ve kuvvetle açýldýðýndan, koltuk sýrtlýklarýný en dik 
konuma ayarlayýnýz ve ön yolcu koltuðunu daima mümkün olduðunca 
geriye itiniz. Aksi takdirde, çocuðun ciddi þekilde yaralanmasýna veya 
ölümüne sebep olabilir.
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DÝKKAT

Çocuk koltuðu uyarýlarý

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

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

Aracýnýzda çocuk yolcu bulunuyorsa

Çocuk yolcularýn emniyet kemerleri ile oynamalarýna izin vermeyiniz. 
Kemer çocuðun boynu etrafýnda bükülmüþ ise, boðulmaya ya da ölüme 
sebep olabilecek ciddi yaralanmalara neden olabilir. 
Kemer tokasýnýn çýkarýlamadýðý durumlarda, makas kullanarak kemeri 
kesiniz.

Çocuk koltuðu sistemi kullanýlmadýðýnda

Çocuk koltuðu sistemi kullanýlmasa bile, sýkýca koltuða baðlayýnýz. 
Çocuk koltuðu sistemi baðlý deðilken araç içerisinde bulundurmayýnýz.

Çocuk koltuðu sistemini ayýrmanýz gerekiyorsa, araçtan dýþarý çýkarýnýz. 
Bu ani frenleme, ani dönüþ ya da kaza halinde, çocuk koltuðunun 
yolculara zarar vermesini engeller.
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Çocuk koltuklarýnýn baðlanmasý

Çocuk koltuðu sistemi üreticisinin talimatlarýna uyunuz. Çocuk 
koltuklarýný, emniyet kemerini kullanarak koltuklara sýkýca baðlayýnýz.

2 noktadan baðlý tip emniyet 
kemeri (bazý modellerde)

3 noktadan baðlý emniyet ke-
merleri (ELR kemerinde 
kilitleme klipsine ihtiyaç 
vardýr)
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Çocuk koltuklarýnýn emniyet kemeri kullanýlarak baðlanmasý (2 
noktadan baðlý tip emniyet kemeri) (bazý modellerde)

Yüzü öne dönük  ⎯ küçük çocuk koltuðu

Çocuk koltuðu sistemini arka 
koltuða, ön tarafý aracýnýzýn ö-
nüne bakacak þekilde yerleþ-
tiriniz.

Emniyet kemerini çocuk kol-
tuðu sisteminden geçiriniz ve 
dili tokaya takýnýz. Emniyet ke-
merinin kývrýlmadýðýndan emin 
olunuz.

Çocuk koltuðu sistemini yerine 
takarken, kemerin boþtaki ucu-
nu çocuk koltuðu yerine saðlam 
bir þekilde oturana kadar çeki-
niz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Çocuk koltuklarýnýn emniyet kemeri kullanýlarak baðlanmasý (3 
noktadan baðlý tip emniyet kemeri)

Yüzü arkaya dönük ⎯bebek/küçük çocuk koltuðu

Çocuk koltuðu sistemini arka 
koltuða, ön tarafý aracýnýzýn 
arkasýna bakacak þekilde yerleþ-
tiriniz.

Emniyet kemerini çocuk kol-
tuðu sisteminden geçiriniz ve 
dili tokaya takýnýz. Emniyet ke-
merinin kývrýlmadýðýndan emin 
olunuz. Kemerin kalça kuþaðýný 
gergin tutunuz.

Kalça ve omuz kemer kumaþýný, 
kilitleme klipsinin yuvasýndan 
geçirerek, kilitleme klipsini kal-
ça ve omuz kemerinin dilinin 
yanýna takýnýz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Yüzü öne dönük  ⎯ küçük çocuk koltuðu

Çocuk koltuðu sistemini kol-
tuða, ön tarafý aracýnýzýn önüne 
bakacak þekilde yerleþtiriniz.

Emniyet kemerini çocuk kol- 
tuðu sisteminden geçiriniz ve 
dili tokaya takýnýz. Emniyet ke-
merinin kývrýlmadýðýndan emin 
olunuz. Kemerin kalça kuþaðýný 
gergin tutunuz.

Kalça ve omuz kemer kumaþýný, 
kilitleme klipsinin yuvasýndan 
geçirerek, kilitleme klipsini kal-
ça ve omuz kemerinin dilinin 
yanýna yerleþtiriniz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Büyük çocuk koltuðu

Çocuk koltuðu sistemini kol-
tuða, ön tarafý aracýnýzýn önüne 
bakacak þekilde yerleþtiriniz.

Çocuðu, çocuk koltuðuna otur-
tunuz. Emniyet kemerini üretici-
nin talimatlarýna uygun þekilde 
çocuk koltuðu sistemine baðla- 
yýnýz ve dili tokaya takýnýz. Em-
niyet kemerinin kývrýlmadýðýn-
dan emin olunuz.

Omuz kemerinin çocuðun om-
zuna düzgün yerleþtirildiðini ve 
bel kemerinin mümkün olduðun-
ca aþaðýdan baðlandýðýný kontrol 
ediniz.  
(→S. 79)

STEP 1

STEP 2



1

1-7. Güvenlik bilgileri
40

 Emniyet kemeriyle baðlanan çocuk koltuðunun çýkarýlmasý

2 noktadan baðlý tip emniyet 
kemeri (bazý modellerde) Kilit 
açma düðmesine basýnýz.

3 noktadan baðlý tip emniyet 
kemeri: Kilit açma düðmesine 
basýnýz ve emniyet kemerinin 
tamamen geri toplanmasýný 
saðlayýnýz.

Çocuk koltuðu sisteminin ELR tip kemer bulunan koltukta kullanýlmasý 
durumunda

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

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

Çocuk koltuðu sistemi baðlarken

Çocuk koltuðu sistemi montaj el kitabýnda yer alan talimatlarý uygulayýnýz 
ve çocuk koltuðu sistemini düzgün ve güvenli bir þekilde sabitleyiniz. 
Çocuk koltuðu sistemi doðru þekilde baðlanmazsa, ani frenleme, ani 
dönüþ veya kaza durumunda çocuk ya da yolcular ciddi þekilde 
yaralanabilir veya ölebilirler.

Çift kabin modeller: Sürücü koltuðu, 
çocuk koltuðuna temas ediyorsa ve 
sistemin düzgün þekilde baðlanmasýný 
engelliyorsa, sistemi sürücü koltuðu-
nun hizasýnda olmayan arka yan 
koltuða baðlayýnýz.

Çift kabin modeller: Ön yolcu kol-
tuðunu çocuk koltuðu sistemine te-
mas etmeyecek þekilde ayarlayýnýz.
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DÝKKAT

Çocuk koltuðu sistemi baðlarken

Yüzü öne dönük çocuk koltuðu sis- 
temini, sadece zorunlu durumlarda ön 
koltuða baðlayýnýz. Yüzü öne dönük 
küçük çocuk koltuðunu ön yolcu kol-
tuðuna baðlarken, koltuðu mümkün 
olduðunca geriye itiniz (bazý 
modellerde)  
Bunlara uyulmamasý, hava yastýklarý-
nýn açýlmasý durumunda ciddi þekilde 
yaralanmalara veya ölüme sebep 
olabilir.

Asla yüzü arkaya dönük tip bir çocuk 
koltuðunu ön yolcu koltuðuna takarak 
kullanmayýnýz.

Ani frenleme, ani dönüþ ya da kaza 
durumunda, ön yolcu hava yastýðý-
nýn açýlmasýyla ortaya çýkan darbe, 
çocuðun ciddi þekilde yaralanma-
sýna veya ölümüne sebep olabilir.
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DÝKKAT

Çocuk koltuðu sistemi baðlarken

Sýra tip ön koltuklu araçlar: Çocuk 
koltuðu sistemini orta konuma takma-
yýnýz. Bu koltuklar çocuk koltuðu sis-
temi takmak için tasarlanmamýþlardýr.  
Çocuk koltuðu orta konuma takýlýrsa, 
tipine baðlý olarak sürücü ve yolcu 
emniyet kemerlerinin doðru þekilde 
kullanýlmasýný engelleyebilir. Bu du-
rum sürüþünüzü de olumsuz etkile-
yebilir.

Ekstra kabin modeller: Çocuk koltuðu 
sistemini arka koltuða koymayýnýz. Bu 
koltuklar çocuk koltuðu sistemi 
takmak için tasarlanmamýþlardýr.

Çift kabin modeller: Yüzü arkaya 
dönük bir çocuk koltuðunu arka orta 
koltuða yerleþtirmeyiniz. Bu koltuklar 
yüzü arkaya dönük tipte çocuk koltuðu 
sistemi takmak için tasarlanma-
mýþlardýr. Aksi takdirde, ani frenleme, 
ani dönüþ veya kaza durumunda 
çocuk ya da ön koltuktaki yolcu(lar) 
ciddi þekilde yaralanabilir ya da 
ölebilirler.



1

1-7. Güvenlik bilgileri
44

DÝKKAT

Çocuk koltuðu sistemi baðlarken

Ülkemizdeki çocuk koltuðu sistemi ile ilgili yasalar çerçevesinde, çocuk 
koltuðu sisteminin deðiþtirilmesi ya da montajý hususunda Toyota yetkili 
servisinize baþvurunuz.

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

Kemerin ve askýnýn sabitlenmiþ olduðundan ve kemerin kývrýlma-
dýðýndan emin olunuz.

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

Çocuk koltuðu sistemi güvenli bir þekilde yerine tespit edildikten sonra 
asla koltuðu ayarlamayýnýz.

Çocuk koltuðunu, üreticisi tarafýndan verilen talimatlara uygun olarak 
baðlayýnýz.
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Aracýn kullanýlmasý

Güvenli sürüþ için aþaðýdaki talimatlara uyunuz:

Aracýn çalýþtýrýlmasý

→S. 162

Sürüþ

Otomatik þanzýman

Fren pedalýna basarak vites kolunu D konumuna getiriniz. 
(→S. 166)

 Park frenini indiriniz. (→S. 174)

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

Düz þanzýman

Debriyaj pedalýna sonuna kadar basarak aracý 1. vitese 
alýnýz. 
(→S. 170)

 Park frenini indiriniz. (→S. 174)

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

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Durdurma

Otomatik þanzýman

Vites kolu D konumundayken, fren pedalýna basýnýz.

Gerekirse, park frenini çekiniz.
Araç uzun süreliðine durdurulduysa vites kolunu P ya da N 
(boþ) konumuna alýnýz (→S. 166)

Düz þanzýman

Debriyaj pedalýna basarken, fren pedalýna basýnýz.

 Gerekirse, park frenini çekiniz.
Araç uzun süreliðine durdurulduysa vites kolunu N (boþ) 
konumuna alýnýz. (→S. 170)

Aracý park etme

Otomatik þanzýman

Vites kolu D konumundayken, fren pedalýna basýnýz.

Park frenini çekiniz. (→S. 174)

Vites kolunu P konumuna alýnýz. (→S. 166)
Yokuþ yukarý ya da aþaðý park ettiðinizde, gerekirse tekerlekleri 
takozla destekleyiniz.

Kontak anahtarýný KÝLÝT “LOCK” konumuna getiriniz ve 
motoru durdurunuz.

Anahtarý yanýnýza aldýðýnýzdan emin olunuz ve kapýlarý 
kilitleyiniz.

STEP 1

STEP 2

STEP 1

STEP 2

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5
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Dik yokuþta aracý durdurma

Otomatik þanzýman

Park frenini çektiðinizden emin olunuz ve vites kolunu D 
konumuna getiriniz.

 Yavaþça gaz pedalýna basýnýz. 

 Park frenini indiriniz. 

Düz þanzýman

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

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

 Park frenini indiriniz. 

Düz þanzýman

Debriyaj pedalýna basarken, fren pedalýna basýnýz.

Park frenini çekiniz. (→S. 174)

Vites kolunu N konumuna alýnýz. (→S. 170)
Yokuþ yukarý ya da aþaðý park ederseniz, vitesi 1.vitese ya da 
geri vitese alýnýz ve gerekirse tekerlekleri takozla destekleyiniz.

Kontak anahtarýný KÝLÝT “LOCK” konumuna getiriniz ve 
motoru durdurunuz.

Anahtarý aldýktan sonra aracýnýzý kilitleyiniz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Yaðmurda araç kullanýmý

Görüþ mesafesi azalacaðý, camlar buðulanacaðý ve yol kayganlaþacaðý 
için yaðmurda aracýnýzý dikkatli kullanýnýz.

Yaðmurun yaðmaya baþladýðý ilk anlarda yol aþýrý kaygan olacaðý için 
aracýnýzý özellikle dikkatli kullanýnýz.

Yaðmurda aracýnýzý yüksek hýzlarda sürmekten kaçýnýnýz. Lastikler ve 
yol arasýnda, direksiyon hakimiyetini yitirmenize sebep olabilecek ve 
düzgün frenleme yapmanýza engel olabilecek bir su katmaný oluþabilir.

Yeni Toyotanýz ile fren yapma

Aracýnýzýn ömrünü arttýrmak için, aþaðýdaki uyarýlarý dikkate alýnýz.

Ýlk 300 km için: 
Ani duruþlardan kaçýnýnýz.

Ýlk 800 km için:  
Römork çekmeyiniz.

Ýlk 1000 km için:

• Aracýnýzý çok yüksek süratlerde kullanmayýnýz.
• Ani hýzlanmalardan kaçýnýnýz.
• Devamlý, düþük viteslerde aracýnýzý kullanmayýnýz.
• Aracýnýzý, uzun süre sabit hýzlarda kullanmayýnýz.
• Düz vitesli araçlarda düþük hýzda büyük vites ile sürmeyiniz.
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Motoru durdurmadan önceki rölanti süresi

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

Aracýn baþka bir ülkede kullanýlmasý

Ýlgili aracýn tescil kanununa uyunuz ve uygun yakýtýn bulunabilirliðinden 
emin olunuz. (→S. 553)

Sürüþ koþullarý Rölanti süresi

Þehir trafiðinde kullaným Gerekli deðil

Yüksek hýzda 
 kullaným

Yaklaþýk sabit 80 km/saat
Yaklaþýk 

20 saniye

Yaklaþýk sabit 100 km/saat
Yaklaþýk 
1 dakika

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

Yaklaþýk 
2 dakika
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Araç çalýþtýrýldýðýnda

Otomatik þanzýmana sahip araçlarda, araç çalýþýyor fakat duruyorken, 
ayaðýnýzýn her zaman fren pedalýnda olmasýna özen gösteriniz. Böylece 
aracýnýzýn kendiliðinden yavaþ yavaþ ilerlemesini önlersiniz.

Sürüþ esnasýnda

Yanlýþ pedala basmayý önlemek için, fren ve gaz pedalýnýn yerlerine 
alýþýk deðilseniz, aracý kullanmayýnýz. 

• Yanlýþlýkla fren pedalý yerine gaz pedalýna basýlmasý ani hýzlanmaya 
ve bunun sonucunda ciddi yaralanma ya da ölümle sonuçlana-
bilecek kazalara sebep olacaktýr.

• Geri geri giderken, vücudunuzu döndürebilir ve bunun sonucunda 
pedallara basmakta zorluk çekebilirsiniz. Pedallara düzgün bir þekilde 
bastýðýnýzdan emin olunuz.

• Araç içerisinde düzgün bir sürüþ pozisyonda oturduðunuzdan emin 
olunuz. Bu, fren ve gaz pedallarýna düzgün basmanýzý saðlayacaktýr.

• Fren pedalýna basarken sað ayaðýnýzý kullanýnýz. Acil bir durumda 
fren pedalýna sol ayaðýnýzla basmanýz gecikmeye neden olabilir ve 
kaza meydana gelebilir.

Yanýcý maddelerin üzerinden geçmeyiniz ya da yanýnda aracýnýzý 
durdurmayýnýz. 
Egzoz sistemi ve egzoz gazlarý aþýrý derecede sýcak olurlar. Bu sýcak 
parçalar, çevrede yanýcý maddelerin bulunmasý durumunda yangýna 
sebep olabilir.
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Otomatik þanzýmana sahip araçlarda, vites ileri viteslerdeyken, aracýn 
geriye doðru; geri vitesteyken ise ileriye doðru hareket etmesine izin 
vermeyiniz. 
Aksi takdirde aracýn motoru durabilir ya da frenleme ve direksiyon 
kullanýmý zorlaþabilir ve aracýn zarar görmesine sebep olacak kazalar 
olabilir.

Araç içinde egzoz kokusu alýrsanýz, camlarý açýnýz ve arka camýn 
(sürgülü tip) kapalý olduðunu kontrol ediniz. Araç içindeki egzoz gazý 
sürücüyü etkiler ve ciddi yaralanmalara ya da ölüme sebep olacak 
kazalar meydana gelebilir. Aracýnýzý hemen Toyota bayisine götürünüz.

Otomatik þanzýman bulunan araçlarda, araç hareket halindeyken, vites 
kolunu P konumuna getirmeyiniz. 
Aksi takdirde aracýnýzýn aktarma sistemleri zarar görebilir ve aracýn 
kontrolü kaybedilebilir.

Araç ileri doðru hareket halindeyken, vites kolunu R konumuna 
getirmeyiniz. 
Aksi takdirde aracýnýzýn aktarma sistemleri zarar görebilir ve aracýn 
kontrolü kaybedilebilir.

Araç geri hareket halindeyken, vites kolunu D (otomatik þanzýmanlý 
araçlar) ya da 1 (düz þanzýmanlý araþlar) konumuna getirmeyiniz.  
Aksi takdirde aracýnýzýn aktarma sistemleri zarar görebilir ve aracýn 
kontrolü kaybedilebilir.

Araç hareket halindeyken vites kolu N konumuna getirilirse, motorun 
hareketi þanzýmana aktarýlamaz. “N” konumu seçildiðinde motor freni 
yapýlamaz.
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Normal sürüþ halindeyken, motoru durdurmayýnýz. Sürüþ sýrasýnda 
motorun durdurulmasý direksiyon hakimiyeti veya fren kontrolünün 
kaybýna neden olmaz, ancak bu sistemlere saðlanan güç desteði kesilir. 
Bu da direksiyonu döndürmeyi ve fren yapmayý zorlaþtýrýr, bu nedenle 
güvenli olduðu anda aracý kenara çekmeniz ve durmanýz gereklidir.  
Ancak, aracýn normal yöntem ile durdurulmasýnýn mümkün olmadýðý 
durumlarda, acil bir durumda durdurmak gerekirse:  →S. 543

Yokuþ aþaðý gidiþlerde, güvenli sürüþ için motor frenini (vites küçültme) 
kullanýnýz. 
Devamlý frenlerin kullanýlmasý, frenlerin fazla ýsýnmasýna ve verimli-
liðinin azalmasýna sebep olur. (→S. 167)

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

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

Düz vitesli araçlarda, gerekli olmadýðý sürece debriyaj pedalýný uzun 
süre yarým basýlý tutmayýnýz. Bu durumda hem debriyaj balatasýnýn 
ömrü kýsalýr, hem de debriyaj sistemi zarar görebilir veya araçta yangýn 
gibi ölümcül bir kaza görülebilir.
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Kaygan yüzeylerde araç kullanýrken

Ani frenleme, ivmelenme ve direksiyonun çevrilmesi lastiklerin 
kaymasýna neden olabilir. Bu durum bir kazayla sonuçlanacak þekilde 
araç hakimiyetini yitirmenize yol açabilir.

Vites büyütme-küçültme ile yapýlan motor freni gibi motor devrinde 
meydana gelen ani deðiþimler, bir kazayla sonuçlanacak þekilde 
aracýnýzýn kaymasýna sebep olabilir.

Su birikintilerinden geçtikten sonra fren pedalýna hafifçe basarak 
frenlerin düzgün þekilde çalýþtýðýndan emin olunuz. Islak fren balatalarý, 
frenlerin düzgün çalýþmasýný engelleyebilir. Sadece bir taraftaki frenlerin 
ýslak olmasý ve düzgün çalýþmamasý durumunda, direksiyon hakimiyeti 
bozulabilir ve kazaya sebebiyet verebilir.

Vites kolu konumunu deðiþtirirken

Otomatik þanzýmana sahip araçlarda, gaz pedalýna basýlýyken vites kolu 
konumunu deðiþtirmemeye dikkat ediniz. Vitesin P ya da N dýþýnda bir 
konuma alýnmasý, beklenmedik ani hýzlanmalara neden olabilir ve ciddi 
yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilir.

Sürtme sesi duyarsanýz (balata aþýntý göstergeleri)

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

Fren balatalarý ve/veya disk aþýntýsý limitin üzerinde olduðunda araç 
kullanmak tehlikelidir.
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Araç durduðunda

Motor devrini yükseltmeyin. 
Vites “P” (park ) (sadece otomatik þanzýmanlý araçlar) ya da “N" (boþ) 
konumunda deðilse, araç ani ve beklenmedik bir þekilde hýzlanabilir ve 
kazaya neden olabilir.

Aracýnýzý, motor çalýþýr durumdayken uzun süreliðine terk etmeyiniz. 
Mecbur kalýnýrsa, aracý açýk alana park ediniz ve egzoz gazlarýnýn aracýn 
içerisine girmediðini kontrol ediniz.

Otomatik þanzýmanlý araçlarda, aracýn kendiliðinden hareket etmesin-
den kaynaklanacak kazalarý önlemek için motor çalýþýyorken her zaman 
fren pedalýný basýlý tutunuz ve gerektiðinde park frenini uygulayýnýz.

Araç eðimli yüzeyde durduðunda ileri veya geri kayarak kazaya sebep 
olmasýný önlemek için her zaman fren pedalýna basýnýz ve park frenini 
sýkýca uygulayýnýz.

Motor devrini yükseltmekten kaçýnýnýz. 
Araç duruyorken motor devrinin yükseltilmesi egzoz sisteminin aþýrý 
ýsýnmasýna neden olabilir ve araç etrafýnda yanýcý madde bulunmasý 
halinde yangýna neden olabilir.
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Araç park edildiðinde

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

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

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

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

Çakmaðýnýzý araçta býrakmayýnýz. Eðer torpido veya zemin döþemesi 
gibi yerlerde çakmak bulunursa, bir yük yüklendiðinde veya koltuk 
ayarlandýðýnda kazara alev alarak yangýna sebep olabilir.

Ön cama ya da camlara herhangi bir þey yapýþtýrmayýnýz. Gösterge 
paneli veya ön konsolun üzerine oda spreyi gibi eþyalar koymayýnýz. 
Yapýþkan diskler veya kutular lens gibi davranarak, aracýn içinde yangýn 
çýkmasýna sebep olabilirler.

Eðer kavisli cam gümüþ renkli gibi bir metalize film ile kaplý ise kapýyý 
veya camý açýk býrakmayýnýz. Yansýyan güneþ ýþýðý lens gibi davranarak 
yangýna sebep olabilir.

Her zaman park frenini çekiniz, vites kolunu P (sadece otomatik þanzý-
manlý araçlar) konumuna getiriniz, motoru durdurunuz ve aracý 
kilitleyiniz. 
Araç çalýþýr durumdayken aracýnýzý terk etmeyiniz.
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Araç çalýþýrken ya da motoru durdurduktan hemen sonra, egzoz 
borularýna dokunmayýnýz.  
Aksi takdirde yanýklar oluþabilir.

Motor çalýþýr durumdayken aracýnýzý, kar yýðýnlarýnýn yanýnda ya da kar 
yaðarken terk etmeyiniz. Motor çalýþýr durumdayken aracýnýzýn etrafýnda 
kar birikirse, egzoz gazlarý toplanýp aracýn içine girer. Bu durum ciddi 
saðlýk sorunlarýna ya da ölüme sebep olabilir.

Egzoz gazlarý

Egzoz gazlarý kokusuz ve renksiz olan çok zararlý karbonmonoksit (CO) 
içerir. Egzoz gazlarýný solumak ölüme ya da ciddi saðlýk sorunlarýna sebep 
olabilir.

Aracýnýz havalandýrmanýn kötü olduðu bir yerde ise, motoru durduru-
nuz. Garaj gibi kapalý bir alanda egzoz gazlarý toplanýp arabanýn içerisine 
girebilir. Bu durum ciddi saðlýk sorunlarýna ya da ölüme sebep olabilir.

Egzoz sistemi belli periyodlarda kontrol edilmelidir. Korozyondan 
kaynaklan bir delik ya da çatlak olduðunda, baðlantýlarda hasar ya da 
anormal bir ses olduðunda aracýnýzý Toyota bayisine gösteriniz. 
Sistemde bir arýza olduðunda egzoz gazlarý araç içerisine girip ölüme ya 
da ciddi saðlýk sorunlarýna neden olabilir.

Toyota, motor çalýþýrken ve yük bölmesine karavan tipi aksesuar gibi 
örtücü bir aksesuar takýlýyken yük bölmesinde oturulmasýný önermez. 
Buna motor çalýþýyorsa, hem sürüþte hem de dururken veya park 
ederken dikkat edilmelidir. Arka kapalý bölmeye, römorka, diðer örtülü 
kýsýmlara veya aracýn çevresine egzoz gazý birikmemesine dikkat ediniz. 
Eðer egzoz dumaný hissedilirse pencereleri açarak içeriyi havalandýrýnýz.
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Araç içinde kýsa süreli uyunduðunda

Her zaman motoru durdurunuz. Aksi takdirde, yanlýþlýkla vites kolunu 
hareket ettirmeniz ya da gaz pedalýna basmanýz sonucunda kazaya ya da 
motor ýsýnmasýndan dolayý yangýna neden olabilirsiniz. Ayrýca havalan-
dýrmanýn kötü olduðu bir yerde, egzoz gazlarý araç içerisine girerek ölüme 
ya da ciddi saðlýk sorunlarýna neden olabilir.

Frenleme esnasýnda

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

Fren destek fonksiyonu çalýþmadýðýnda, diðer araçlarý çok yakýn takip 
etmeyiniz ve frenleme gerektiren yokuþ aþaðý iniþlerden ya da keskin 
virajlardan kaçýnýnýz. Bu durumda, frenleme hala mümkündür fakat fren 
pedalýna daha güçlü basýlmalýdýr. Ayrýca duruþ mesafesi de artacaktýr.

Motor durmasý veya bayýlmasý durumunda fren pedalýný 
pompalamayýnýz.  
Fren pedalýna her basýþýnýzda, fren destek fonksiyonunun rezervini 
kullanmýþ olursunuz.

Fren sistemi 2 ayrý hidrolik sistemden oluþur: Bir tanesi arýzalandýðýnda, 
diðer sistem çalýþmaya devam eder. Bu durumda fren pedalýna daha 
güçlü basýlmalýdýr ve fren mesafesi de artar. 
Böyle bir durumda, aracýnýzý sürmeye devam etmeyiniz. Derhal frenle-
rinizin onarýmýný yaptýrýnýz.
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Sürüþ esnasýnda

Otomatik þanzýmanlý araçlarda, aracýnýzý eðimde tutmak için gaz 
pedalýna veya gaz pedalý ile fren pedalýna ayný anda basmayýnýz.

Düz þanzýmanlý araçlarda, debriyaj pedalýna tam basmadan vites 
deðiþtirmeyiniz. Vites deðiþtirdikten sonra, debriyaj pedalýný hýzlýca 
býrakmayýnýz. Aksi takdirde debriyaj, þanzýman ve diþliler zarar görebilir.

Düz þanzýmanlý araçlarda, debriyajýn zarar görmesini engellemek için 
aþaðýdaki unsurlara dikkat ediniz.

• Sürüþ sýrasýnda ayaðýnýzý debriyaj pedalý üzerinde tutmayýnýz. 
Aksi takdirde debriyaj zarar görebilir.

• Birinci vites haricinde bir viteste kalkýþ yapmayýnýz. 
Aksi takdirde debriyaj zarar görebilir.

• Yokuþ yukarý duruþlarda aracý tutmak için debriyaj pedalýný 
kullanmayýnýz. 
Aksi takdirde debriyaj zarar görebilir.

Düz þanzýmanlý araçlarda, araç hareket halindeyken, vites kolunu R 
konumuna getirmeyiniz. Aksi takdirde debriyaj, þanzýman ve diþliler 
zarar görebilir.

Düz vitesli araçlarda debriyaj kavrama halinde ve gaz pedalýna basýlýyken 
bile aracý hýzlandýramýyorsanýz bu durum debriyaj kaçýrmasý olduðunu 
gösterebilir ve aracýnýzý sürmek mümkün olmayabilir. En kýsa zamanda 
aracýnýzý Toyota bayisine kontrol ettiriniz.
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Aracý park ettiðinizde

Otomatik þanzýmanlý araçlarda vitesi daima P konumuna alýnýz.Aksi takdir-
de, aracýnýz hareket edebilir ya da gaz pedalýna yanlýþlýkla basýldýðýnda 
aniden hýzlanabilir.

Aracýn parçalarýnýn hasar görmesini engellemek için

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

Tümseklerden geçiþlerde, aracýn tekerleklerine ve alt kýsmýna zarar 
vermemek için mümkün olduðunca yavaþlayýnýz.

Yüksek hýzlarda kullandýktan ya da rampa yukarý çýktýktan sonra motoru 
durdurmadan önce bir süre rölantide bekleyiniz. Turboþarj soðuduktan 
sonra motoru durdurunuz. 
Aksi takdirde turboþarj zarar görebilir.

Araç kullanýrken lastik patlarsa

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

Aracýnýzý kontrol etmek güç olabilir.

Araçtan anormal sesler ve titreþimler gelecektir.

Araç anormal davranacaktýr.

Lastiðiniz patladýðýnda yapýlmasý gerekenler hakkýnda bilgi. (→S. 511)
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Derin su birikintileriyle karþýlaþýrsanýz.

Þiddetli yaðmur sonrasý ortaya çýkabilecek derin su birikintilerinden 
aracýnýzý geçirmeyiniz. Aksi takdirde aracýnýzda belirtilen hasarlar ortaya 
çýkabilir:

Motorun bayýlmasý

Elektriksel elemanlarda kýsa devre

Suya batma sebebiyle oluþabilecek motor hasarý

Sürüþ esnasýnda derin su birikintilerine girmeniz ve aracýn suya batmasý 
halinde Toyota bayisinin aracýnýzda aþaðýda belirtilen hususlarý kontrol 
etmesini saðlayýnýz:

Frenleme iþlevi

Motor, þanzýman, aktarma organlarý (4WD modeller), diferansiyel vb için 
kullanýlan yað ya da sývýnýn kalitesi ve miktarý

Kardan milinde, yataklarda ve süspansiyon baðlantýlarýnda (mümkün 
olan yerlerde) yaðýn durumu ve tüm baðlantýlarýn ve yataklarýn iþlev-
selliði.
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Motor çalýþtýrma düðmesi

Aracýn çalýþtýrýlmasý

Otomatik þanzýman

 Park freninin çekili olduðunu kontrol ediniz.

Vitesin "P” park konumunda olduðunu kontrol ediniz.

Fren pedalýna basýnýz.

Kontak anahtarý “ON-AÇIK” konumuna getiriniz.
 göstergesi yanar.

Gösterge ýþýðý söndükten sonra kontak anahtarýný 
“START” konumuna getirip aracý çalýþtýrýnýz.

Düz þanzýman

 Park freninin çekili olduðunu kontrol ediniz.

 Vitesin boþta olduðunu kontrol ediniz.

 Debriyaj pedalýna basýnýz.

Kontak anahtarý “ON-AÇIK” konumuna getiriniz.
 göstergesi yanar.

 Gösterge ýþýðý söndükten sonra kontak anahtarýný 
“START” konumuna getirip aracý çalýþtýrýnýz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5
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Kontak anahtarý konumunu deðiþtirme

“LOCK” (kilit)

Direksiyon kilitlidir ve anahtar 
kontaktan çýkarýlabilir. (Oto-
matik þanzýmanlý araçlar: Kon-
tak anahtarý ancak vites kolu 
“P” konumunda iken çýkartýla-
bilir.)

“ACC”

Müzik sistemi gibi bazý elekt- 
rikli parçalar kullanýlabilir. 

ON (açma)

Bütün elektrikli parçalar 
kullanýlabilir. 

“START”

Motoru çalýþtýrmak içindir.
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Anahtarý “ACC” konumundan “LOCK” konumuna çevirme

Vites kolunu P konumuna (Otomatik þanzýman) ya da N konu-
muna (düz þanzýman) getiriniz. (→S. 166, 170)

Motorunuz çalýþmýyorsa

Motor blokaj sistemi (immobilizer) iptal edilmemiþ olabilir. (→P. 103)

 Direksiyon kilidi çözülmediðinde

 Anahtar hatýrlatma fonksiyonu

Kontak anahtarý “LOCK” ya da “ACC” konumundayken sürücü kapýsý 
açýldýðýnda bir uyarý sesi duyulur.

STEP 1

Anahtarý itip "LOCK” konumuna 
çeviriniz.

STEP 2

Aracý çalýþtýrýrken kontak anahtarý 
“LOCK” konumunda sýkýþmýþ olabilir. 
Çözmek için, direksiyonu herhangi bir 
yöne çevirirken anahtarý hafifçe çeviri-
niz.
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DÝKKAT

Araç çalýþtýrýlýrken

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

Sürüþ esnasýnda dikkat edilmesi gerekenler

Araç kullanýlýrken kontak anahtarýný “LOCK-KÝLÝT” konumuna getirmeyiniz.  
Acil durumda, araç hareket ederken motoru durdurmak zorunda 
kaldýðýnýzda, motoru durdurmak için kontak anahtarýný “ACC” konumuna 
getiriniz. Sürüþ esnasýnda motorun durdurulmasý bir kazaya sebep 
olabilir.

UYARI

Akünün boþalmasýný önlemek için 

Motor çalýþmýyor durumda, kontak anahtarýný uzun süre “ACC” (aksesuar) 
ya da “ON” (açýk) konumunda tutmayýnýz.

Araç çalýþtýrýlýrken

Bir defada 30 saniyeden daha uzun süreli olarak marþa basmayýnýz. Aksi 
takdirde marþ motoru ve elektrik kablolarý aþýrý ýsýnabilir.

Soðuk motorun devrini aþýrý yükseltmeyiniz.

Motor çok zor çalýþýyor ya da sýk sýk duruyorsa, aracýnýzý bir an önce 
kontrol ettiriniz. 
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Otomatik þanzýman ∗

∗: Bazý modellerde

Sürüþ koþullarýna uygun vites konumunu seçiniz.

Vites deðiþtirme

Kontak anahtarý “ON” (açýk) konumundayken, fren 
pedalýna basýnýz ve vites kolunu hareket ettiriniz.

Vites kolunu P ve D konumlarý arasýnda hareket ettireceðiniz 
zaman, aracýn tamamen durduðundan emin olunuz.
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 Vites konumu iþlevi

*:Normal sürüþ için yakýt tüketimini iyileþtirmek ve sesi azaltmak için 
vites kolunu “D” konumuna alýnýz.

Vites konumu Fonksiyon

P Araç park halinde ya da aracý çalýþtýrýrken

R Geri

N Boþ konum

D Normal sürüþ konumu*
4 Motor frenli sürüþ konumu

3 Daha güçlü motor frenli sürüþ konumu

2 Daha güçlü motor frenli sürüþ konumu

L Maksimum motor frenli sürüþ konumu
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Vites düþürme kýsýtlamalarý

Ýzin verilen en yüksek hýzlar aþaðýdaki gibidir.

AI-SHIFT - Akýllý vites deðiþtirme (bazý modellerde)

“AI-SHIFT” Akýllý vites deðiþtirme, sürücünün performansýna ve sürüþ 
koþullarýna göre vitesi otomatik olarak uygun vitese ayarlar.  
“AI SHIFT” Akýllý vites deðiþtirme, vites kolu D konumundayken otomatik 
olarak çalýþýr. 
Motor devri ayaðýnýzý gaz pedalýndan çektikten sonra da yüksek kalabilir. 
Bu bir arýza belirtisi deðildir.

Sabit hýz kontrol sistemini kullanýrken (bazý modellerde)

D konumundan 4. vitese düþürüldüðünde bile, motor freni 
uygulanmayacaktýr. (→S. 202)

Vites kolu P konumundan çýkarýlamazsa

→S. 530

Vites 
düþürme

Azami hýz
 (km/s)

255/70R15C lastikli araçlar 
için:

265/65R17 lastikli araçlar 
için:

Arazi vites 
kolu H2 veya 

H4 
konumunda

Arazi vites 
kolu L4 

konumunda

Arazi vites 
kolu H2 veya 

H4 
konumunda

Arazi vites 
kolu L4 

konumunda

D → 4 140 (87) 55 (34) 145 (90) 55 (34)

4 → 3 100 (62) 35 (22) 105 (65) 40 (25)

3 → 2 65 (40) 25 (16) 70 (43) 25 (16)

2 → L 20 (12) 5 (3) 20 (12) 5 (3)
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DÝKKAT

Kaygan yüzeylerde araç kullanýrken

Aniden hýzlanmayýnýz ve vites deðiþtirmeyiniz.  
Motor frenlemesindeki ani deðiþiklikler aracýn dönmesine veya kayma-
sýna, dolayýsýyla kazaya sebep olabilir.
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Düz þanzýman∗

∗: Bazý modellerde

Vites deðiþtirme

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

Aracýnýzý geri vitese takmakta 
zorlanýrsanýz, vitesi ilk önce N 
konumuna alýnýz. Debriyaj 
pedalýný býrakýp tekrar basýnýz 
ve tekrar deneyiniz.
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Maksimum vites düþürme hýzlarý

Motor devrinin aþýrý yükselmesini engellemek için aþaðýdaki tabloda 
verilen vites düþürme hýzlarýný inceleyiniz.

4WD modeller

*1: 265/65R17 lastikli 
*2: 255/70R15C lastikli 
*3: 205R16C lastikli

Vites 
konumu

Arazi vites 
kolu

Azami hýz
 (km/s)

1KD-FTV 
motor

2KD-FTV motor

Rusya ve 
Ukrayna için

Rusya ve
 Ukrayna hariç

1
H2, H4

39 (24)*1

38 (24)*2
36 (22)*1

35 (22)*2, 3
38 (24)*1

37 (23)*2, 3

L4 15 (9) 14 (9)
15 (9)*1

14 (9)*2, 3

2
H2, H4

73 (45)*1

71 (44)*2
67 (42)*1

65 (40)*2, 3
70 (43)*1

68 (42)*2, 3

L4
29 (18)*1

28 (17)*2
26 (16)*1

25 (16)*2, 3
27 (16)*1, 2

26 (16)*3

3
H2, H4

119 (74)*1

115 (71)*2
109 (68)*1

105 (65)*2, 3
114 (71)*1

110 (68)*2, 3

L4
46 (29)*1

45 (28)*2
42 (26)*1

41 (25)*2, 3
45 (28)*1

43 (27)*2, 3

4
H2, H4

170 (106)*1

165 (103)*2
156 (97)*1

151 (94)*2, 3
164 (102)*1

158 (98)*2, 3

L4
67 (42)*1

64 (40)*2
61 (38)*1

59 (37)*2, 3
64 (40)*1

62 (39)*2, 3
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Pre Runner

Vites konumu

Azami hýz
(km/s)

265/65R17 lastikli
255/70R15C ve 
205R16C lastikli

1 38 (24) 37 (23)

2 70 (43) 68 (42)

3 114 (71) 110 (68)

4 164 (102) 158 (98)
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 Sinyal kolu 

Sinyallerin çalýþmasý

Kontak anahtarý AÇIK “ON” konumunda olmalýdýr.

Sinyaller normalden daha hýzlý yanýp sönüyorsa

Ön veya arka sinyal ampullerinin saðlam olup olmadýðýný kontrol ediniz.

Sinyal kolu, sürücünün niyetini belirtmek için aþaðýdaki 
þekillerde kullanýlabilir:

 Saða dönüþ

 Sola dönüþ

Sað þeride geçmek (kolu 
itiniz ve o konumda tutu-
nuz)

Sað sinyal, sinyal kolu serbest 
býrakýlýncaya kadar yanýp 
sönecektir.

Sol þeride geçmek (kolu 
itiniz ve o konumda tutu-
nuz)

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

Kýþýn kullaným

Kýþ mevsiminde park freni kullanýmý için kýþ þartlarýnda araç kullaným 
ipuçlarý kýsmýna bakýnýz. (→S. 234)

UYARI

Sürüþ öncesi

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

Fren pedalýna basarken, 
park freni kolunu sonuna 
kadar çekiniz.

Ayný anda, fren sistemi uyarý 
ýþýðý da yanacaktýr.

Park frenini býrakmak için, 
yavaþça kolu kaldýrýnýz ve 
düðmeye basarak sonuna 
kadar indiriniz.

Ayný zamanda, fren sistemi 
uyarý ýþýðý sönecektir.
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Korna

Direksiyon simidini ayarladýktan sonra

Direksiyon simidinin tam olarak kilitlendiðini kontrol ediniz. 
Direksiyon simidi tam olarak kilitlenmediyse, korna çalmayabilir.  
(→S. 86)

Kornayý çalmak için, 
iþaretine ya da yakýnýna 
basýnýz.
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Göstergeler ve sayaçlar

Optitron olmayan tip sayaçlar

Optitron tip sayaçlar
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 Hýz göstergesi
Araç hýzýný gösterir.

 Motor soðutma sývýsý sýcaklýk göstergesi
Motor soðutma sývýsý sýcaklýðýný gösterir.

 Yakýt göstergesi
Yakýt deposunda kalan yakýt miktarýný gösterir.

Kilometre sayacý/sýfýrlanabilir kilometre sayacý gösterge 
deðiþtirme düðmesi
→S. 178

Kilometre sayacý ve sýfýrlanabilir kilometre sayacý göstergesi
Kilometre sayacý:  Aracýn toplam yaptýðý kilometreyi gösterir.

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

 Devir saati
Dakikadaki motor dönüþ hýzýný gösterir.
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 Ekranýn deðiþtirilmesi

Kilometre sayacý ve sýfýrlanabilir 
kilometre sayacý göstergesi ara-
sýnda geçiþ yapar. Ekranda 
sýfýrlanabilir kilometre gözük-
tüðünde, düðmeye basýlý tutul-
duðunda sayaç sýfýrlanacaktýr.

Kullanýlan birim bulunduðunuz 
bölgeye göre deðiþiklik göstere-
bilir.

Gösterge paneli ýþýklarýnýn kontrolü (bazý modellerde)

Düðmeyi çevirerek gösterge paneli ýþýklarý ve parlaklýðý ayarla-
nabilir.

 Koyu

 Parlak
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Sayaç ve göstergelerin aydýnlanmasý için

Kontak anahtarý AÇIK “ON” konumunda olmalýdýr.

Gösterge panelinin parlaklýðý

Far düðmesi açýk konuma getirildiðinde, kontrol düðmesi saat yönünde 
tam olarak döndürülmezse, parlaklýk bir miktar azalýr.

Akü terminalleri ayrýldýðýnda ya da baðlandýðýnda

Sýfýrlanabilir kilometre sayacý bilgileri sýfýrlanýr.

UYARI

Motoru ve motor parçalarýný korumak için

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

Motor soðutma sýcaklýðý ibresi kýrmýzý (H) bölgedeyse, motor hararet 
yapýyor olabilir. Bu durumda aracý güvenli bir yerde hemen durdurunuz 
ve soðuduktan sonra motoru kontrol ediniz. (→S. 537)
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Gösterge ve uyarý ýþýklarý

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

Gösterge paneli (Optitron olmayan tip)

Gösterge paneli (Optitron tip)
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Ön panel(Bilgi ekraný olmayan araçlar)

(Bilgi ekraný olmayan araçlar)
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Göstergeler

Göstergeler araçtaki birçok sistemin çalýþmasýyla ilgili 
sürücüye bilgi verir. 

Sinyal gösterge ýþýklarý 
(→S. 173)

(bazý 
modellerde)

Kayma uyarý ýþýðý 
(→S. 221)

Uzun huzme far  
gösterge ýþýðý (→S. 
191) (bazý 

modellerde)

“VSC OFF” göstergesi 
(→S. 221)

(Optitron tip 
 sayaçlar)

Park lambalarý uyarý 
ýþýðý 
(→S. 191) (4WD 

modeller)

Dört tekerden çekiþ  
sistemi (→S. 211)

(bazý 
modellerde)

Ön sis farý gösterge 
ýþýðý 
(→S. 195) (bazý 

modellerde)

Arka diferansiyel kilit 
göstergesi(→S. 216)

Arka sis farý gösterge 
ýþýðý (→S. 196)

Otomatik 
 þanzýman

Vites konum 
göstergesi 
(→S. 166)

Motor ön ýsýtma  
gösterge ýþýðý(→S. 162)

(bazý 
modellerde)

Sabit hýz kontrol 
sistemi uyarý ýþýðý 
(→S. 202)

*1, 2

*1

*1
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Uyarý ýþýklarý

Uyarý ýþýklarý, araçtaki sistemlerde oluþabilecek arýzalarý 
sürücüye bildirir. (→S. 503)

*1:Bu ýþýklar, kontak anahtarý “ON” konumuna alýndýðýnda, sistemin 
çalýþma kontrolünün yapýldýðýný belirtmek için yanar. Bir kaç saniye 
sonra ya da motor çalýþtýrýldýðýnda sönerler. Iþýðýn yanmamasý ya da 
yanýp sönmemesi, o sistemde arýza olabileceðini gösterir. Aracýnýzý 
Toyota Yetkili Servisinize kontrol ettiriniz.

*2:Iþýðýn yanýp sönmesi sistemin çalýþtýðýný gösterir.

*3:Sarý ýþýk yanarsa (Rusya ve Ukrayna hariç) ya da yanýp sönerse 
(Rusya ve Ukrayna) bir arýza olduðunu gösterir.

*4:Iþýðýn yanýp sönmesi bir arýza olduðunu gösterir.

(sürücü için) (ön yolcu
 için)

(bazý 
modellerde)

(bazý 
modellerde)

(bazý 
modellerde)

(bazý 
modellerde)

(bazý 
modellerde)

(bazý 
modellerde)

(4WD 
modeller)

*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1

*1 *1 *1 *1

*1, 3 *1 *3 *1 *4
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DÝKKAT

Güvenlik sistemi uyarý ýþýklarý yanmýyorsa

Aracý çalýþtýrdýðýnýzda ABS ve SRS uyarý ýþýklarý gibi güvenlik sistemi 
ýþýklarýnýn yanmamasý, bu sistemlerde arýza olduðu anlamýna gelir ve bu 
sistemler, kaza anýnda devreye giremeyeceklerinden ciddi yaralanmalar 
ya da ölümle sonuçlanabilecek kazalarda koruma saðlayamazlar. Böyle bir 
durumda aracýnýzý hemen Toyota bayisine kontrol ettiriniz.



5

2-2. Gösterge paneli

2

S
ürüþ esnasýnd

a

18

 Araç bilgi ekraný

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

Sürüþ bilgisi (→S. 187)

Sürüþ menzilini, yakýt tüketimini ve sürüþle ilgili diðer bilgileri 
gösterir.

Saat (→S. 399)
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 Ekranýn deðiþtirilmesi

“INFO-BÝLGÝ” ya da “DISP.-
GÖRÜNTÜ” düðmesi

Görüntülenen bilgiler “INFO" 
düðmesine ya da “DISP” düð- 
mesine basýlarak deðiþtirilebilir.

Birimler hedef bölgeye göre 
deðiþiklik gösterebilir.

“RESET-SIFIRLAMA” 
düðmesi
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Ekran

 Dýþ sýcaklýk göstergesi

Ortalama yakýt tüketimi

 Anlýk yakýt tüketimi

Ortalama araç hýzý

Dýþ sýcaklýðý gösterir.

Ekranda gösterilebilen sýcaklýk deðeri -40°C ile 
50°C arasýndadýr.

Kontak anahtarý AÇIK (ON) konumuna alýndýktan 
sonraki ortalama yakýt tüketimini gösterir.

• Ekranda ortalama yakýt tüketimi bilgileri varken 
“RESET” düðmesine 1 saniyeden fazla basarak 
bilgiler sýfýrlanabilir.

• Gösterilen ortalama yakýt tüketimi bilgisi 
referans amaçlýdýr.

Anlýk yakýt tüketimini gösterir.

Kontak anahtarý AÇIK (ON) konumuna alýndýktan 
sonraki ortalama araç hýzýný gösterir.

Ekranda ortalama araç hýzý bilgileri varken 
“RESET” düðmesine 1 saniyeden fazla basarak 
bilgiler sýfýrlanabilir.
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Geçen süre

Sürüþ menzili

Pusula

→S. 407

Gösterge devre dýþý

Boþ ekran gösterilir.

Kontak anahtarý AÇIK (ON) konumuna alýndýktan 
sonra geçen süreyi gösterir.

• Motor çalýþtýðýnda sürüþ süresi 0:00’dan baþlar. 
Sürüþ süresi 19:59’u geçtiðinde 0:00’dan 
devam eder.

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

Kalan yakýt miktarýna göre aracýn gidebileceði 
maksimum mesafeyi gösterir.

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

• Yakýt deposuna çok az miktarda yakýt 
eklendiðinde, gösterge deðiþmeyebilir. 
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Ayar ekraný (bazý modellerde)

Birimlerin seçilmesi

Yalnýzca yakýt tüketim miktarýnýn 
birimi deðiþebilir.

Araç bilgi ekranýndan ortalama yakýt tüketimi veya anlýk 
yakýt tüketimi ekranýný seçiniz.

 “INFO” düðmesine tüketim birimi yanýp sönene kadar basýlý 
tutunuz.

Birimi deðiþtirmek için ”RESET” düðmesine basýnýz.

 “INFO” düðmesine basýnýz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4
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Dýþ sýcaklýk göstergesi

Aþaðýdaki durumlarda, doðru dýþ hava sýcaklýðý gösterilmeyebilir ya da 
sýcaklýk deðiþimi normalden daha uzun sürebilir:

Araç durduðunda ya da düþük hýzlarda (20 km/s’den daha az) 
gidildiðinde

Dýþ sýcaklýk aniden deðiþtiðinde (Garaj, tünel vb giriþinde ya da 
çýkýþýnda)

“—“ görüntülendiðinde

Sistemde arýza olabilir. Aracýnýzý Toyota bayisine götürünüz.

Akü terminalleri ayrýldýðýnda ya da baðlandýðýnda

Aþaðýdaki bilgiler ayarlanýr ve sýfýrlanýr:

Ortalama yakýt tüketimi

Ortalama araç hýzý

Geçen süre
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Far anahtarý

Farlar manuel ya da otomatik olarak çalýþabilir.

Kolun uç kýsmýný çevirerek ýþýklarý aþaðýdaki gibi yakabilirsiniz:

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

Farlar ve yukarýda be-
lirtilen lambalar yanar.

Farlar ve yukarýda lis-
telenen bütün ýþýklar 
otomatik olarak açýlýr 
ve kapanýr. (Kontak 
anahtarý açýk (ON) 
konumunda iken)

(bazý 
modellerde)
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 Uzun huzme farýn yanmasý

Farlar yanýk konumday-ken, 
uzun huzmeyi dev-reye 
sokmak için kolu ileriye 
doðru itiniz. 

Uzun huzme farýný söndürmek 
için kolu kendinize doðru orta 
konumuna çekiniz.

Uzun huzmeyi bir kez devre-
ye sokmak için kolu kendinize 
doðru çekiniz ve býrakýnýz. 

Kýsa far yanýk veya sönükken 
selektör yapabilirsiniz.

 Manuel far huzme seviyesi ayarlama anahtarý

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

 Far huzme seviyesi artar

 Far huzme seviyesi azalýr
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Far huzme ayar tablosu

Yolcu ve yük durumu
Düðme konumu

Soldan direksiyonlu araçlar
Saðdan 

direksiyon
lu araçlar

Sürücü ve 
yolcular

Bagaj yükü
 Tek 

kabinli 
modeller

Ekstra 
kabin 

modeller

Çift kabin 
modeller

Sürücü Yok 0 0 0 0

Sürücü
Tam 
dolu 
bagaj

3 4 3.5 5

 Günboyu aydýnlatma sistemi (Bazý modellerde)

Aracýnýzýn herkes tarafýndan kolayca görülebilmesi için, motor 
çalýþtýrýldýðýnda, farlar otomatik olarak yanar. Gün boyu aydýnlatma 
sistemi gece kullanýmlar için dizayn edilmemiþtir.

 Far kontrol sensörü (bazý modellerde)

 Açýk ýþýk hatýrlatma sesi

Farlar açýkken, kontak anahtarý yuvasýndan çýkarýlýp sürücü kapýsý açýl-
dýðýnda bir uyarý sesi duyulur.

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

Böyle bir durumda, sensör ortam aydýn-
latmasýný tam olarak algýlayamayabilir 
ve otomatik far siteminin arýzalanmasýna 
sebep olabilir.
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UYARI

Akünün boþalmasýný önlemek için 

Motor çalýþmýyorken, farlarý uzun süre açýk býrakmayýnýz.
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 Sis lambasý anahtarý 

Sis farlarý, yaðmurlu ve sisli havalar gibi görüþ mesafesinin az olduðu 
zamanlarda, görülmeyi iyileþtirir.

Ön sis farý düðmesi (bazý modeller)

Ön sis farlarý devre dýþý

Ön sis farlarý devrede
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Arka sis farý anahtarý

Tip A

Arka sis lambalarýný 
kapatýnýz.

Arka sis lambalarýný açýnýz.

Tip B

Arka sis lambalarýný açýnýz/
kapatýnýz.
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Ön ve arka sis farý düðmesi (bazý modeller)

Ön ve arka sis lambalarýný 
kapatýnýz.

Ön sis farlarý devrede

Ön ve arka sis farlarý 
devrede
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Sis lambalarýnýn kullanýlabilmesi için

Yalnýzca ön veya arka sis farý olan araçlar
Farlar veya ön konum lambalarý yanar.

Hem ön hem arka sis farý olan araçlar
Ön sis lambalarý: Farlar veya ön konum lambalarý yanar.

Arka sis farlarý (Ön ve arka sis far anahtarýna sahip araçlar):  
Farlar veya ön konum lambalarý yanar.

Arka sis farlarý (Arka sis far anahtarýna sahip araçlar[Tip B]):  
Farlar yanar veya hem ön, hem de arka konum lambalarý yanar.  
Far anahtarý “AUTO” konumuna getirildikten sonra, ön konum lambalarý 
ve ön sis farlarý sönerse, arka sis farlarý da söner. Ön konum lambalarý ve 
ön sis lambalarýný tekrar yaksanýz dahi arka sis lambalarý yanmayacaktýr. 
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Ön cam silecekleri ve yýkayýcýlarý

Silecek çalýþmasý, kolu hareket ettirerek aþaðýdaki þekillerde seçilir. 
Fasýlalý çalýþma konumunda ön cam sileceklerinin çalýþma aralýðý 
ayarlanabilir.

Fasýlalý ön cam sileceðinin 
çalýþmasý

Ön cam sileceðinin yavaþ 
çalýþmasý

Ön cam sileceðinin hýzlý 
çalýþmasý

Geçici çalýþmasý

Ön cam sileceðinin hýzlý 
çalýþmasý

Ön cam sileceðinin yavaþ 
çalýþmasý
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Ön cam silecekleri ne zaman çalýþtýrýlabilir

Kontak anahtarý AÇIK “ON” konumunda olmalýdýr.

Cam silecek suyu püskürmezse

Cam suyu kabýnda cam suyu varsa yýkama memelerinin týkanýp 
týkanmadýðýný kontrol ediniz.

UYARI

Ön cam kuru olduðunda

Ön cama zarar verebileceðinden, silecekleri kullanmayýnýz

Silecek suyu kabý boþ olduðunda

Silecek suyu pompasý aþýrý ýsýnabileceðinden düðmeyi sürekli 
çalýþtýrmayýnýz.

Yýkama memesi týkandýðýnda

Böyle bir durumda Toyota bayisine baþvurunuz.  
 Pim gibi malzemelerle açmaya çalýþmayýnýz. Yýkama memesi zarar 
görebilir.

Yýkayýcý ve sileceðin 
beraber çalýþmasý

Su püskürtüldüðü zaman sile-
cekler otomatik olarak birkaç 
kez çalýþacaklardýr.
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Far yýkama anahtarý∗

∗: Bazý modellerde

Far yýkama anahtarýnýn çalýþmasý

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

Ön cam yýkayýcýsýna baðlý çalýþma

Kontak anahtarý ON konumunda ve farlar açýkken ön cam yýkayýcýlarý 
kullanýldýðýnda, far yýkayýcýsý da bir sefer çalýþacaktýr. (→S. 199)

UYARI

Silecek suyu kabý boþ olduðunda

Silecek suyu pompasý aþýrý ýsýnabileceðinden düðmeye sürekli 
basmayýnýz.

Yýkama suyu farlara püskürtülebilir.

Farlarý yýkamak için düðmeye 
basýnýz.
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Sabit hýz kontrol sistemi 

∗: Bazý modellerde

Gaz pedalýna basmadan sabit hýz kontrol sistemini kullanarak araç 
hýzýnýn ayarlanmasý.

Göstergeler

 Sabit hýz kontrol anahtarý

Araç hýzýnýn ayarlanmasý

Sabit hýz kontrol sistemini 
aktif etmek için "ON-OFF" 
düðmesine basýnýz.

Ýptal etmek için düðmeye 
tekrar basýnýz.

Aracýn hýzý istediðiniz deðere 
ulaþtýðýnda, kolu aþaðýya 
doðru itiniz.

STEP 1

STEP 2
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Hýzýn ayarlanmasý

Hýzýn artýrýlmasý

Hýzýn düþürülmesi

Ýstenilen hýza ulaþýncaya 
kadar kolu tutunuz.

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

Hýz sýnýrlayýcýyý iptal etme ve eski ayarýna geri dönme

Hýz sýnýrlayýcýyý iptal etmek 
için kolu kendinize doðru 
çekiniz.

Ayrýca frene basýldýðýnda 
sabit hýz kontrol sistemi iptal 
olur.

Hýz sýnýrlayýcýyý eski ayarýna 
geri getirmek için kolu 
itiniz.
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Sabit hýz kontrol sisteminin devreye alýnabilmesi için

Vites kolu D ya da 4 konumunda olmalýdýr.

Araç hýzý yaklaþýk 40 km/saat’in üzerinde olmalýdýr.

Hýzlanma

Araç normal olarak hýzlanabilir. Hýzlanmanýn ardýndan önceden 
ayarlanmýþ hýza geri dönülür.

Sabit hýz kontrol sisteminin otomatik iptali

Aþaðýdaki durumlarýn herhangi birinde sabit hýz kontrol sistemi araç hýzýný 
korumayý durduracaktýr:

Araç hýzýnýn, ayarlanmýþ hýzýn yaklaþýk 16 km/saat veya daha aþaðýsýna 
düþmesi. 
Bu durumda, ayarlanmýþ hýz hafýzadan silinir.

Araç hýzýnýn yaklaþýk 40 km/saat deðerinin altýna düþmesi

VSC sisteminin devreye girmesi. (bazý modellerde)

Sabit hýz kontrol göstergesinde sarý ýþýk yanarsa (Rusya ve Ukrayna 
hariç) ya da yanýp sönerse (Rusya ve Ukrayna)

Sistemi devreden çýkarmak için “ON-OFF” düðmesine bir defa basýnýz ve 
daha sonra düðmeye tekrar basarak sistemi tekrar devreye alýnýz. 
Sabit hýz kontrol sistemi devreye alýnamýyorsa ya da sistem ayarlandýktan 
hemen sonra devre dýþý kalýyorsa, sabit hýz kontrol sisteminde arýza 
olabilir. Aracýnýzý Toyota bayisine kontrol ettiriniz.
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DÝKKAT

Sabit hýz kontrol sistemini yanlýþlýkla etkinleþtirmemek için

Kullanmadýðýnýz zaman, sabit hýz kontrol sistemini “ON-OFF” düðmesini 
kullanarak kapatýnýz.

Sabit hýz kontrol sisteminin kullanýlmasýnýn uygun olmadýðý durumlar

Aþaðýdaki durumlarda sabit hýz kontrol sistemini kullanmayýnýz. 
Bu durum, aracýn sürücü hakimiyetinden çýkmasýna ve yaralanmalý veya 
ölümlü bir kazaya sebep olmanýza yol açabilir.

Sýkýþýk trafikte

Yüksek kasisli yollarda

Virajlý yollarda

Kaygan zeminde (Yaðmurlu, buzlu ya da karlý)

Dik rampalarda 
Yokuþ aþaðý gidiþlerde, araç hýzý ayarlanmýþ deðerin üzerine çýkabilir.

Aracýnýzla karavan veya acil durumlarda araç çekerken.
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Geri görüntüleme sistemi∗

∗: Bazý modellerde

Geri görüntüleme destek sistemi, sürücüye aracýn arkasýndaki 
görüntüyü göstererek yardýmcý olur. Görüntü ekranda ters olarak 
görüntülenir. Ters çevrilmiþ görüntü, iç dikiz aynasýndan gözüken 
görüntüye benzerdir.

Geri görüntüleme ekraný 
vites kolu R konumuna alýn-
dýðýnda görüntülenir.

Otomatik þanzýmanlý 
araçlar

 Düz þanzýmanlý araçlar

Eðer vites kolu R dýþýnda bir 
konuma alýnýrsa, ekran bir 
öncekine geri dönecektir.
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Görüntülenen alan

Geri görüntüleme kamerasýnýn görüþ 
alaný kýsýtlýdýr. Arka tampon köþelerinde 
veya tamponun altýnda bulunan cisimler 
ekranda görüntülenemez.

Ekranda görüntülenen alan araç ve yol 
durumuna baðlý olarak deðiþkenlik 
gösterebilir.

Tampon köþeleri
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Geri görüntüleme kamerasý

Smear etkisi

Aþaðýdaki durumlarda, sistem düzgün 
çalýþýyorken bile ekranda görüntüyü 
görmek mümkün olmayabilir:

Aracýn karanlýk bir bölgede bulunmasý 
(gece, vb).

Lensin etrafý çok sýcak ya da çok 
soðuk.

Kamera üzerinde su damlalarý var ya 
da hava çok nemli (yaðmurlu günler 
vb.)

Lens yüzeyi kar ve çamur gibi yabancý 
maddeler ile kaplý

Güneþ ýþýðý ya da diðer aracýn farlarý 
direk olarak kameraya geliyorsa.

Kamera çizik veya kirli.

Parlak bir ýþýk (örnek, araç yüzeyinden 
yansýyan güneþ ýþýðý), kamera tarafýndan 
algýlanýrsa, kameraya mahsus, smear* 
etkisi oluþabilir.

*:Smear etkisi ⎯ Parlak ýþýk (araç 
yüzeyinden yansýyan ýþýk) kamera 
tarafýndan algýlanýr ve daha sonra da 
iletilirse ýþýk kaynaðýnýn altýnda ve 
üstüne dik bir çizgi görünür.
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Titreme etkisi:

Kamera floresan ýþýklarý, sodyum ýþýðý veya cýva ýþýðý vb etkisindeyken 
kullanýlacak olursa gösterilen bölgede titreme etkisi görülebilir.

DÝKKAT

Geri görüntüleme sistemi kullanýlýrken

Ciddi yaralanmalarý ve ölümlerle sonuçlanabilecek kazalarý önlemek için 
aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz.

Geri yönde hareket ederken sadece geri görüntüleme sistemini dikkate 
almayýn.

Geri geri giderken, aracýn arkasýný görsel olarak ve aynalarý kullanarak 
kontrol ediniz.

Cisimler ve düz yüzeyler arasýndaki tarif edilen mesafeler ile gerçek 
mesafeler farklýlýk gösterebilir.

Bagaj kapaðý açýksa sistemi kullanmayýnýz.
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DÝKKAT

Geri görüntüleme sistemini etkileyebilecek durumlar

Aracýn arkasýna bir darbe geldiðinde, kamera konumu ve montaj açýþý 
deðiþmiþ olabilir. Aracýnýzý Toyota bayisine kontrol ettiriniz.

Kamera ani ýsý deðiþimlerine (soðuk havada sýcak su dökmek gibi) 
maruz kaldýðýnda sistem düzgün çalýþmayabilir.

Kamera lens yüzeyi aþýrý kirlendiðinde net görüntü elde edilemez. Suyla 
yýkayýnýz ve yumuþak bir bezle kurulayýnýz. Kamera lens yüzeyi çok 
kirlendiðinde, hafif deterjan ile yýkayýnýz ve durulayýnýz.

Dýþ hava sýcaklýðý çok düþük olduðunda, görüntü soluk olabilir ve 
hareket eden cisimler deforme olabilir.

Araç yýkanýyorken, kamera ya da kamera bölgesine þiddetli buhar veya 
su darbeleri uygulamayýnýz. Aksi takdirde kamera arýzasý oluþabilir.

Kamera lensini sert bir þekilde ovmayýnýz. Kamera lens yüzeyi 
çizildiðinde net görüntü elde edilemez.

Kameraya organik solvent, araç temizleme sývýsý, cam temizleme sývýsý 
veya cam kaplamasý uygulamayýnýz. Böyle bir durumda, bunlarý hemen 
siliniz.

Kamera parçalarý su korumalýdýr, bu yüzden parçalarý ayýrmayýnýz ve ya 
deðiþtirmeyiniz. Aksi takdirde sistem düzgün çalýþmayabilir.
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Dört tekerden çekiþ sistemi∗

∗: Bazý modellerde

Aþaðýdaki transfer konumlarýný seçmek için önden çekiþ kontrol 
kolunu kullanýnýz.

H2 (Yüksek hýz konumu, iki tekerlekten çekiþ)
Bu konumu kuru sert yüzeyli yollarda normal sürüþ için kullanýnýz. Bu 
konum daha fazla yakýt tasarrufu, sessiz sürüþ ve en az aþýnma 
saðlar.

H4 (Yüksek hýz konumu, dört tekerlekten çekiþ)
Bu konumu sadece arazi kullanýmý, buz ya da karla kaplý yollar gibi 
lastiklerin kaymasýna neden olan zeminlerde kullanýnýz.  Bu konum iki 
tekerlekten çekiþe göre daha fazla çekiþ saðlar.
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 N (nötr-boþ konumu)
Tekerleklere hareket iletilmez. Aracýn durdurulmasý gerekir.

Dört tekerlekten çekiþ gösterge ýþýðý yanar

L4 (Düþük hýz konumu, dört tekerlekten çekiþ)
Maksimum güç ve kavrama için bu konumu kullanýnýz. “L4” 
konumunu, dik yokuþlarý týrmanmak ya da inmek, kumda, çamurda 
ya da derin karlarda, zor off-road koþullarýnda kullanýnýz. 

Dört tekerlekten çekiþ gösterge ýþýðý yanar
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 A.D.D. (otomatik ayrýþmalý diferansiyel) (bazý modellerde)

ADD (Otomatik ayrýþmalý diferansiyel) aþaðýda belirtilen vites 
deðiþimleri sonucunda birleþip ayrýþabilir.

H4 ve L4 arasýnda vites deðiþtirmek

H2 ve H4 arasýnda vites deðiþtirmek

Hýzýnýzý 80 km/saat’in altýna düþürünüz.

Arazi vites kolunu hareket ettiriniz.

H2 ve H4 arasýnda vites deðiþtirmek

Sadece arazi vites kolunu hareket ettiriniz.

Her iki durumda da debriyaj pedalýna basmanýza gerek yoktur. (düz 
þanzýman)

H4 ve L4 arasýnda vites deðiþtirmek (otomatik þanzýman)

Aracýnýzý durdurunuz.

Vites kolunu N konumuna alýnýz.

Arazi vites kolunu hareket ettiriniz.

STEP 1

STEP 2

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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H4 ve L4 arasýnda vites deðiþtirmek (manuel þanzýman)

H4 ve L4 arasýnda vites deðiþtirmek

Aracýnýzý durdurunuz ya da hýzýnýzý 8  km/saat’in altýna 
düþürünüz.

Ayaðýnýz gaz pedalýnda deðilken, debriyaj pedalýna basýnýz.

Arazi vites kolunu hareket ettiriniz.

L4 ve H4 arasýnda vites deðiþtirmek

 Debriyaj pedalýna basýnýz.

Arazi vites kolunu hareket ettiriniz.

Dört tekerlekten çekiþ kullanma sýklýðý (A.D.D olan araçlar)

Aracýnýzý her ay mutlaka dört tekerlekten çeker konumda en az 16 km. 
kullanýnýz.  
Bu ön çekiþ parçalarýnýn yaðlanmasýný saðlayacaktýr.

H2 ve H4 arasýnda vites deðiþtirmek

Soðuk havalarda vites deðiþtirme problemi olursa, hýzýnýzý düþürünüz 
ya da aracý durdurunuz ve vites deðiþtiriniz.

H4 konumundan H2 konumuna geçtiðinizde, dört tekerlekten çekiþ 
gösterge ýþýðý sönmezse, ileri veya geri yönde düz bir þekilde hýzlanýnýz 
veya yavaþlayýnýz.

L4 konumuna geçmek (VSC'li araçlar) 

VSC otomatik olarak devre dýþý kalýr.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 1

STEP 2
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Sürüþ esnasýnda

Tekerlekler kayacak olursa asla önden çekiþ kontrol kolunu H2 den H4’e 
almayýnýz. Vites deðiþtirmeden önce kayma ya da patinaj durdu-
rulmalýdýr.

Kuru ve sert zeminde normal sürüþlerde H2 konumunu kullanýnýz. H4 
veya L4 konumundayken kuru ve sert zeminde sürüþ yapmak, güç 
aktarým sisteminde yað sýzýntýsý, takýlma veya kazaya neden olabilecek 
baþka sorunlara yol açabilir. Ayrýca, lastik aþýntýsýna ve yüksek yakýt 
tüketimine neden olabilir.

H4 veya L4 konumundayken ani dönüþ yapmaktan kaçýnýnýz. Ani dönüþ 
yaptýðýnýz takdirde, ön ve arka tekerlekler arasýndaki dönüþ hýz farký, 
frenlemeye benzer bir etki yaparak sürüþü zorlaþtýracaktýr.

Arazi vites kolunu güvenli bir þekilde H4 ya da L4'e alýnýz. Transfer ön ve 
arka her iki tahrik þaftýný ayýrarak vites konumu ne olursa olsun aracýn 
serbestçe hareket etmesini saðlar. Bu durumda otomatik þanzýman “P” 
konumunda olsa bile araç serbestçe hareket edebilir.
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Arka diferansiyel kilit sistemi∗

∗: Bazý modellerde

Arka diferansiyel kilit sistemi sadece çukur içinde veya kaygan 
zeminde patinaj yaptýðýnýz durumlar için geliþtirilmiþtir.

Diferansiyel kilit sistemi, arka tekerleklerden birinin patinaj yaptýðý 
durumlarda etkili olmaktadýr.

Arka diferansiyeli kilitlemek 
için arka diferansiyel kilitleme 
düðmesine basýnýz.

Bu esnada arka diferansiyel 
uyarý ýþýðý yanýp sönecektir. 
Sistemin iþlemi tamamlamasý 
için birkaç saniye bekleyiniz. 
Arka diferansiyel kilitlendikten 
sonra, uyarý ýþýðý yanýp sön-
meyi býrakýp sürekli yana-
caktýr.

Merkezi diferansiyeli açýk ko-
numa getirmek için düðmeye 
tekrar basýnýz.
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Arka diferansiyel kilit sisteminin kullanýlmasý 

Otomatik þanzýman

Sadece 4WD modeller: Arka diferansiyel kilit sistemini 
kullanmadan önce, arazi vites kolunu L4 konumuna alarak 
hareket etmeyi deneyiniz. Bu yeterli olmazsa, arka 
diferansiyel kilit sistemini de kullanýnýz.

Tekerleklerin durduðundan emin olunuz.

Arka diferansiyel kilit düðmesine basýnýz. 

Yavaþça gaz pedalýna basýnýz.  
Arka diferansiyel kilitlendikten sonra, uyarý ýþýðý yanacaktýr.

Aracýn kurtulmasý ardýndan en kýsa zaman içerisinde arka 
diferansiyeli çözünüz.

Düz þanzýman

Sadece 4WD modeller: Arka diferansiyel kilit sistemini 
kullanmadan önce, arazi vites kolunu L4 konumuna alarak 
hareket etmeyi deneyiniz. Bu yeterli olmazsa arka 
diferansiyel kilit sistemini de kullanýnýz.

Tekerleklerin durduðundan emin olunuz.

Debriyaj pedalýna basýnýz.

 Arka diferansiyel kilit düðmesine basýnýz. 

 Yavaþça debriyaj pedalýný býrakýnýz.  
Arka diferansiyel kilitlendikten sonra, uyarý ýþýðý yanacaktýr.

Aracýn kurtulmasý ardýndan en kýsa zaman içerisinde arka 
diferansiyeli çözünüz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5
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Arka diferansiyeli kilitleme 

Arka diferansiyel kilitli olduðunda aþaðýdaki sistemler çalýþmaz.  
Bu durumda ABS uyarý, VSC OFF ýþýðý (bazý modellerde) ve kayma uyarý 
ýþýðýnýn (bazý modellerde) yanmasý normaldir.

• ABS
• Fren destek sistemi (bazý modellerde)
• VSC (bazý modellerde)
• TRC (bazý modellerde)

Kolay çözülmesi için

Araç hareket halindeyken direksiyon simidini az miktar saða veya sola 
döndürünüz.

Otomatik çözülme özelliði (4WD modeller)

Önden çekiþ seçici kolunu H2 ya da H4'e alýnýz.  
 Bu özelliði kullandýktan sonra düðmeyi kapatmayý asla unutmayýnýz.

Arka diferansiyeli çözdükten sonra

Uyarý ýþýðýnýn söndüðünü kontrol ediniz.
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DÝKKAT

Kaza olmasýný engellemek için

Belirtilen uyarýnýn dikkate alýnmamasý kazaya yol açabilir.

Arka diferansiyel kilit sistemini çukur içinde veya kaygan zeminde 
patinaj oluþmasý dýþýnda kullanmayýnýz. Direksiyon sertleþecektir, 
dönüþlerde dikkatli olmanýz gerekir.

Tekerleklerin dönüþü durmadan arka diferansiyel kilidini kilitlemeyiniz. 
Aksi takdirde, diferansiyel kilidi devreye girdiði zaman araç beklenmedik 
bir yönde harekete geçerek kazaya neden olabilir. Bu durum arka 
diferansiyel kilit parçalarýna da zarar verebilir.

Diferansiyel kilitli konumdayken 8km/saat’den daha hýzlý sürmeyiniz.

Aracý bu durumlar dýþýnda arka diferansiyel kilitliyken sürmeye devam 
etmeyiniz.
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Sürüþ destek sistemleri

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

 ABS (Kilitlenme önleyici fren sistemi)
Ani frenlemelerde ya da kaygan yüzeyli yollarda yapýlan frenle-
melerde lastiklerin kilitlenmesini önlemeye yardýmcý olur.

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

VSC (Araç denge kontrol sistemi) (Bazý modellerde)
Ani direksiyon kýrýlmasýnda ya da kaygan yüzeylerde dönüþ 
yapýldýðýnda, sürücünün aracýn savrulmasýný kontrol edebilmesine 
yardýmcý olur.

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

LSD (Tahditli Kaymalý Diferansiyel) (Bazý modellerde)
Arka tekerleklerden birisi patinaja baþlarsa, otomatik olarak diðer 
arka tekerleðe çekiþ gücü ileterek çekiþe yardýmcý olur.
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 VSC/TRC sistemleri çalýþýrken

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

TRC/VSC sistemlerinin devre dýþý býrakýlmasý

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

Sadece TRC sistemini iptal etmek

TRC sistemini iptal etmek için 
düðmeyi hýzlýca basýp býrakýnýz.

Kayma uyarý ýþýðý yanacaktýr.

Sistemi tekrar devreye almak 
için düðmeye bir daha basýnýz.
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Hem TRC hem de VSC sisteminin iptal edilmesi

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

Kayma uyarý ýþýðý ve VSC OFF 
uyarý ýþýðý yanacaktýr.

Sistemi tekrar devreye almak 
için düðmeye bir daha basýnýz.
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ABS, BA, TRC ve VSC sistemlerinin sesli uyarýlarý

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

Yukarýda belirtilen sistemler çalýþýrken, aþaðýdaki durumlar oluþabilir. 
Bu durumlardan herhangi birinin gerçekleþmesi bir arýza olduðu 
anlamýna gelmez. 

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

Motoru durdurduktan sonra TRC/VSC sisteminin yeniden aktif hale 
getirilmesi

TRC/VSC sistemlerini iptal ettikten sonra kontak anahtarý OFF konuma 
getirildiðinde TRC/VSC sistemi yeniden aktif olur.

Araç hýzýna göre TRC sisteminin yeniden etkinleþtirilmesi

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

Eðer VSC OFF uyarý ýþýðý yanýp sönerse ve kayma gösterge ýþýðý 
yanarsa...

VSC ve TRC sisteminde bir arýza olduðunda ýþýk yanabilir. Toyota bayisine 
danýþýnýz.
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DÝKKAT

ABS aþaðýdaki durumlarda düzgün çalýþmaz.

Kavramasý yetersiz olan lastiklerin kullanýlmasý (Karla kaplý bir yolda 
kullanýlan aþýnmýþ lastikler).

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

ABS çalýþýrken durma mesafesinin normal durumlardan daha fazla 
olacaðý durumlar

ABS aracýn durma mesafesini azaltmak için tasarlanmadý. Aþaðýdaki 
durumlarda takip mesafesine dikkat ediniz:

Toprak, çakýllý ya da karlý yollarda araç kullanýrken

Lastiklere zincir takýlý halde araç kullanýrken

Tümseklerin üzerinden geçerken

Bozuk, çukurlu ve düzgün olmayan yüzeylerde araç kullanýrken

TRC aþaðýdaki durumda düzgün çalýþmayabilir

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

VSC devreye girdiðinde

Kayma uyarý ýþýðý yanýp söner. Her zaman dikkatli araç kullanýnýz.  
Tehlikeli araba kullanmak kazaya sebebiyet verebilir. Uyarý ýþýðý yanýp 
söndüðünde daha dikkatli olunuz.

TRC/VSC sistemleri iptal olduðunda

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

Bütün lastiklerin, ayný boyutta, ayný marka, ayný desen ve ayný taþýma 
kapasitesine sahip olduðundan emin olunuz. Ayrýca, lastiklerin önerilen 
lastik hava basýncýna sahip olduðundan emin olunuz.

Araçta farklý lastikler kullanýldýðýnda, ABS ve VSC sistemleri düzgün 
çalýþmaz. 
Lastiklerinizi deðiþtirirken daha fazla bilgiye ihtiyacýnýz olduðunda, Toyota 
bayisine baþvurunuz.

Lastiklerin ve süspansiyonun modifikasyonu

Lastiklerde herhangi bir problem olmasý ya da süspansiyon sisteminin 
modifiye edilmesi, sürüþ destek sistemlerinin düzgün çalýþmasýna engel 
olacaktýr.
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DPF (Dizel Partikül Filtresi) sistemi∗

DPF sistemi hata uyarýsý

DPF sistemi düðmesi olmayan araçlar

DPF sistemi uyarý ýþýðý yanarsa, sürmeye devam ediniz.  
(→S. 509)  
DPF sistemi uyarý ýþýðý yanýp sönerse, aracýnýzý hemen Toyota 
bayisine götürünüz. (→S. 506)

∗: Bazý modellerde

Filtrede toplanan kurum belirli bir miktarý aþtýðýnda otomatik olarak 
arýnmaktadýr.

Arýnma

Arýnma sürüþ koþullarýna göre gerçekleþmektedir.

Sistem özellikleri

DPF sistemi belirtilen özelliklere sahiptir:

Arýnma iþlemi sýrasýnda rölanti devri yükselir

Egzoz gazýnýn kokusu normal bir motora göre farklýlýk 
gösterir
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DPF sistemi düðmesi olan araçlar

DPF sistemi uyarý lambasý ve DPF sistemi anahtarý üzerindeki ýþýk 
yanar veya yanýp sönmeye baþlarsa, arýnma iþlemi için aþaðýdaki 
adýmlarý takýp ediniz.

Aracýnýzý güvenli bir yerde durdurunuz.

Park frenini çekiniz ve vites kolunu “P” konumuna (otomatik 
þanzýman) ya da “N” konumuna (manuel þanzýman) alýnýz. 
Debriyaj pedalýný býrakýnýz.
Motoru durdurmayýnýz.  
Egzoz borusu yakýnýnda yanýcý maddeler olmadýðýndan emin 
olunuz. (→S. 229)

Düðmeye basýnýz

DPF sistemi uyarý lambasý ve 
anahtar üzerindeki ýþýk, sürekli 
yanma veya hýzlý yanýp sönme 
durumundan yavaþ yanýp sön-
me durumuna geçecektir ve 
rölanti motor devri artacaktýr.

Arýnma iþleminin tamamlanmasý 
yaklaþýk 20-30* dakika sürer..

DPF sistemi uyarý lambasý 
söndüðünde, rölanti devrinin 
normale dönmesi tamamlanmýþ 
olacaktýr.

*:Dýþ ortam sýcaklýðýna baðlý 
olarak deðiþir.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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DPF sistem anahtarý (varsa) ile arýnma iþlemi

DPF sistem düðmesine bastýktan sonra, gaz pedalý ya da debriyaj 
pedalýna (manuel þanzýman) basmayýnýz. Pedallardan herhangi birine 
basýlýrsa arýnma iþlemi duracaktýr. Arýnma iþlemi durursa, en kýsa 
zamanda yeniden baþlatýnýz.

Arýnma iþlemi, egzoz borusu sýcakken (örneðin sürüþten hemen sonra) 
gerçekleþtirilirse, motorun soðuk olduðu duruma göre daha kýsa 
sürecektir.

Motor yaðýnýn deðiþtirilmesi

Tavsiye edilen sýnýfta ve uygun kalitede yað kullandýðýnýzdan emin olunuz. 
(→S. 554)

DPF sistemi uyarýsý

Aþaðýda belirtilen durumlarda DPF sistem uyarý ýþýðý normalden daha 
önce yanabilir.*

Sadece düþük hýzlarda sürüþ yapýldýðýnda (20 km/s ve daha düþük 
hýzlarda).

Motor sýk sýk çalýþtýrýlýp durduruluyorsa (motor bir kerede 10 dakikadan 
uzun olacak þekilde çalýþtýrýlmadýðýnda)

*: Hava, sürüþ koþullarý vs. göre deðiþkenlik gösterir.
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DÝKKAT

Arýnma iþlemi sýrasýnda

Aþaðýda belirtilen uyarýlara dikkat ediniz.  
Bu uyarýlara uyulmadýðý takdirde, sýcak haldeki egzoz borusu veya egzoz 
gazý nedeniyle yanýklar oluþabilir veya yangýn çýkabilir.

DPF sistemi düðmesi olan araçlar: Aracýnýzý garaj gibi kapalý alanlar 
içinde çalýþtýrmayýnýz.

Arýnma iþlemi sýrasýnda egzoz borusuna ve egzoz gazýna temas 
etmeyiniz.

Egzoz borusu yakýnýnda yanýcý 
maddeler bulundurmayýnýz.

Egzoz borusu yakýnýnda insanlarýn 
olmadýðýndan emin olunuz.
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DÝKKAT

Arýza uyarý ýþýðý yanara

DPF sistemi uyarý ýþýðý yanýp sönmesine raðmen aracýnýzý kullanmaya 
devam ettiðiniz takdirde arýza uyarý ýþýðý yanacaktýr. Bu durumda 
aracýnýzda hasar olabilir veya bir kazaya neden olabilir. Aracýnýzý hemen 
Toyota bayisine kontrol ettiriniz.

UYARI

DPF sisteminin bozulmasýný engellemek için

DPF sistemi uyarý ýþýðý yanýp sönüyorken aracýnýzý uzun sürelerle 
kullanmayýnýz.

Belirtilen özelliklerden farklý yakýt kullanmayýnýz.

Tavsiye edilen tipten farklý motor yaðý kullanmayýnýz.

Egzoz borusunda herhangi bir tadilat yapmayýnýz.
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Yük ve eþya taþýnmasý

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

Yükleri ve çantalarýnýzý mümkün olduðu sürece bagaja 
koyunuz.

Eþyalarýnýzýn düzgün bir þekilde sabitlendiðinden emin olunuz.

Aracý sürerken araç dengesini korumak için, bagajýnýzý bagaj 
bölmesinde aðýrlýðý eþit yayacak bir þekilde yerleþtiriniz.

Yakýt ekonomisi açýsýndan, gereksiz eþya taþýmayýnýz.
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DÝKKAT

Bagajda taþýnmamasý gerekenler

Aþaðýdaki maddeler, bagajda taþýndýðý takdirde yangýna sebep olabilir:

Benzin bidonlarý

Deodorant kutularý

 Yükleme uyarýlarý

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

Yükleri ve çantalarýnýzý mümkün olduðu sürece bagaja koyunuz.

Tek kabinli modeller hariç: Ön koltuklarýn arkasýna eþyalarý, koltuk arka-
lýklarýndan daha yüksek olacak þekilde yerleþtirmeyiniz.  
Ani bir duruþ, ani dönüþ ya da kaza halinde aracýn içine fýrlayabilecek 
olan cisimler yaralanmalara sebep olabilirler.

Debriyaj, fren ve gaz pedalýnýn altýna sýkýþýp pedallara basmayý 
engelleyeceðinden ya da sürücünün görüþünü kapatacaðýndan ya da 
sürücü veya yolculara çarpacaðýndan, aþaðýda belirtilen yerlere eþya 
koymayýnýz:

• Sürücünün ayaklarýnýn altýna
• Ön yolcu koltuklarý (eþyalarý istiflerken)
• Tek kabinli modeller hariç: Arka koltuklar (eþyalarý istiflerken)
• Gösterge paneline
• Ön göðse
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DÝKKAT

Arabada bulunan eþyalarýnýzý düzgünce sabitleyiniz, aksi takdirde ani 
frenleme durumunda, ani dönüþ ya da kaza durumunda hareket ederek 
yolculara zarar verebilirler.

Bagaj bölümünde kimsenin oturmasýna izin vermeyiniz. Bu kýsým 
yolcular için tasarlanmamýþtýr. Yolcular, emniyet kemerleri düzgün 
baðlanmýþ þekilde koltuklarýnda oturmalýdýr. Aksi halde ani frenleme, ani 
dönüþ durumunda veya aracýn bir kazaya karýþmasý halinde ölüme ya 
da ciddi þekilde bedensel yaralanmaya sebep olabilir.

Yükleme ve yerleþtirme

Aracýnýzý aþýrý yüklemeyiniz.

Yükleri dengesiz yüklemeyiniz.  
Dengesiz yükleme direksiyon hakimiyetinizin veya aracýn frenlemesi ve 
yavaþlamasýný olumsuz etkiler ve ciddi yaralanmalara veya ölüme 
neden olabilir. 
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Kýþ þartlarýnda araç kullaným ipuçlarý 

Kýþ mevsiminde, araç kullanmadan önce gerekli incelemeleri ve 
hazýrlýklarý yapýnýz. Aracýnýzý her zaman hava koþullarýnýn gerektirdiði 
þekilde sürünüz.

 Kýþ mevsimine hazýrlýk

Dýþ hava sýcaklýðýna uygun sývýlar kullanýnýz.

• Motor yaðý
• Motor soðutma sývýsý
• Cam yýkama sývýsý

Servis teknisyenine, aracýn aküsünün elektrolit yoðun- 
luðunu ve seviyesini kontrol ettiriniz.

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

Lastiklerin tümünün ayný marka ve ayný boyutta olduðuna ve 
zincirlerin ölçüsünün lastiðe uygun olduðuna dikkat ediniz.
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Aracý kullanmadan önce

Sürüþ koþullarýna göre aþaðýdakileri uygulayýnýz:

Güç uygulayarak buz tutmuþ bir camý açmaya çalýþmayýnýz 
ya da donmuþ silecekleri hareket ettirmeyiniz. Donmuþ 
kýsma buzu çözmek için ýlýk su dökünüz. Dökülen suyun 
donmamasý için suyu hemen temizleyiniz.

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

Araç üzerinde toplanmýþ buz parçalarýný temizleyiniz.

Çamurlukta veya frenlerde, buz ya da kar olup olmadýðýný 
periyodik olarak kontrol ediniz ve varsa temizleyiniz.

Sürüþ esnasýnda

Yavaþça hýzlanýnýz ve yol þartlarýna uygun düþük hýzda araç 
kullanýnýz.

Aracý park ederken (Multidrive ya da otomatik þanzýmanlý 
araçlar)

Aracý park ediniz ve park frenini çekmeden vites kolunu P 
(otomatik þanzýmanlý) konumuna ya da 1 veya R (düz 
þanzýmanlý) konumuna alýnýz. Park freni donabileceðinden, 
serbest býrakýlmasý güç olabilir. Gerekirse, istenmeyen 
kaymayý ya da sürüklenmeyi önlemek için tekerleklerin önüne 
ya da arkasýna takoz koyunuz.



2

2-5. Sürüþ talimatlarý
36

 Zincirlerin seçimi

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

Zincir kullanma talimatlarý

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

Zincirin takýlmasý

Zincir takarken ve çýkarýrken aþaðýdaki uyarýlarý dikkate alýnýz:

Güvenli bir bölgede zincir takýnýz veya çýkartýnýz.

Zincirleri arka lastiklere takýnýz. Ön tekerleklere zincir takmayýnýz.

Zincirleri arka tekerleklere ve mümkün olduðunca gergin bir þekilde 
takýnýz.  Zincirleri 0.5-1.0 km gittikten sonra tekrar geriniz.

Lastik zincirlerini, bunlarla birlikte verilen kýlavuzdaki talimatlara uyarak 
takýnýz.
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DÝKKAT

 Kýþ lastiði ile araç kullanma

Kaza riskini azaltmak için aþaðýdaki uyarýlarý dikkate alýnýz. 
Dikkate alýnmadýðý takdirde, aracýn kontrolü kaybedilebilir ve ciddi 
yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek bir kaza meydana gelebilir.

Belirtilen ölçüde lastik kullanýnýz

Uygun hava basýncýný uygulayýnýz.

Aracýnýzý hýz limitinin üzerinde veya kullandýðýnýz kýþ lastiði için 
belirtilmiþ hýz limitlerini aþan hýzlarda kullanmayýnýz.

Sadece bazýlarýnda deðil, tüm tekerleklerde kar lastiði kullanýnýz.

 Zincir takýlý konumda araç kullanma

Kaza riskini azaltmak için aþaðýdaki uyarýlarý dikkate alýnýz. 
Dikkate alýnmadýðý takdirde, güvenli bir sürüþ saðlanamaz ve ciddi 
yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek bir kaza meydana gelebilir.

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

Tümseklerden veya çukurlardan geçmemeye özen gösteriniz

Zincir kullanýmý direksiyon hakimiyetini olumsuz etkileyeceðinden, ani 
dönüþler ve sert frenlerden kaçýnýnýz.

Aracýn kontrolünü kaybetmemek için viraja girmeden önce yeterince 
yavaþlayýnýz.



2

2-5. Sürüþ talimatlarý
38

 Römork çekerken

Aracýnýz öncelikle yolcu taþýmak için tasarlanmýþtýr. Bir römork 
çekmek, aracýn performansý, hakimiyeti, frenleme, dayanýklýlýk ve 
yakýt tüketimi gibi hususlarý olumsuz yönde etkileyecektir. 
Güvenliðiniz ve sürüþ keyfiniz doðru donanýmlarýn kullanýmý ve 
dikkatli sürüþ alýþkanlýðýnýza baðlýdýr. Kendinizin ve diðer araçlarýn 
güvenliði için, aracýnýzý ya da römorkunuzu aþýrý yüklemeyiniz.

Güvenli þekilde römork çekmek için, römorkun çeþidine ve kullaným 
talimatlarýna uygun olarak dikkatlice aracý kullanýnýz. 

Ticari amaçla römork kullanmaktan doðabilecek hasar ya da arýzalar, 
Toyota garanti kapsamýnda deðildir.

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

Aðýrlýk limitleri

Römork çekmeden önce izin verilen çekme kapasitesini, GVM 
(Brüt Araç Aðýrlýðý), MPAC (Ýzin verilen maksimum aks 
kapasitesi) ve izin verilen çeki demiri yükünü kontrol ediniz. 
(→S. 547)

Römork baðlantý parçasý/braketi

Toyota, orijinal baðlantý parçasý ve braketi kullanmanýzý 
önermektedir. Eþdeðer kaliteye sahip benzer ürünler de 
kullanýlabilir.
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 Römork yüklemeyle ilgili önemli noktalar

Toplam römork aðýrlýðý ve izin verilen çeki demiri yükü

 Toplam römork aðýrlýðý

Römorkun kendi aðýrlýðý ile için-
deki yükün aðýrlýðý toplamý, 
azami römork çekme kapasite-
sinden düþük olmalýdýr. Bu 
deðeri geçmek tehlikelidir. (→S. 
547)

Römork çekerken sürtünmeli 
stabilizatör (dengeleyici) kullaný-
nýz (savrulma önleme cihazý)

Toplam römork aðýrlýðýnýn 2000 
kg’ dan fazla olmasý durumunda, 
sürtünme düzenleyici (yalpa 
kontrol cihazý) kullanýlmalýdýr.

 Ýzin verilen çeki demiri yükü

Römork yükü, çeki demiri yükü 
25 kg’dan veya çekme kapasite-
sinin % 4’ünden fazla olacak 
þekilde römorka daðýtýlmalýdýr. 
Çeki demiri yükünün belirtilen 
aðýrlýðý aþmamasýna dikkat edi-
niz.  (→S. 547)
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Bilgilendirme etiketi (üretici plakasý)

Tip A

 Aracýn brüt aðýrlýðý

Ýzin verilen arka aks yük 
kapasitesi

Tip B

Aracýn brüt aðýrlýðý

Sürücünün, yolcularýn, yükün, römork baðlantý parçasýnýn ve 
çeki demiri kancasýnýn aðýrlýklarý toplamý, aracýn brüt aðýrlýðýný 
geçmemelidir. Bu deðeri geçmek tehlikelidir.

Ýzin verilen arka aks yük kapasitesi

Arka aks üzerine binen yük, izin verilen maksimum aks 
kapasitesini aþmamalýdýr. Bu deðeri geçmek tehlikelidir.

Çekme kapasitesi ile ilgili deðerler, deniz seviyesindeki testlerde elde 
edilmiþtir. Motor gücü ve çekme kapasitesi deniz seviyesinden yukarý 
çýktýkça düþer.
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Römork çeki demiri ve çeki topuzu yerleþtirme konumlarý

Düz tamponlu ya da tamponu olmayan araçlar

70 mm (2.8 inç)

70 mm (2.8 inç)

75 mm (3.0 inç)

20 mm (0.8 inç)

Tek kabinli modeller:  
365 mm (14.4 inç) 

Ekstra kabin modeller:  
355 mm (14.0 inç)

Çift kabin modeller:  
365 mm (14.4 inç)

195 mm (7.7 inç)

1355 mm (53.3 inç)
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Tampon basamaðý olan araçlar

70 mm (2.8 inç)

70 mm (2.8 inç)

20 mm (0.8 inç)

35 mm (1.4 inç)

Tek kabinli modeller:  
365 mm (14.4 inç) 

Ekstra kabin modeller:  
360 mm (14.2 inç)

Çift kabin modeller:  
370 mm (14.6 inç)

195 mm (7.7 inç)

1375 mm (54.1 inç)
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Lastik bilgisi

Aracýnýzýn lastik basýnçlarýnýn doðru olduðundan emin olunuz.  (→S. 
564)

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

Römork ýþýklarý

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

Alýþtýrma dönemi

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

Römork çekmeden önce yapýlacak kontroller

Çeki demiri braketi topuzunun maksimum yük limitini aþmadýðýný 
kontrol ediniz. Römork baðlantýsý aðýrlýðýnýn araca yüklenen aðýrlýða 
eklendiðini unutmayýnýz. Ayrýca araç üzerine etkiyen bütün yüklerin 
toplamýnýn aðýrlýk limitleri içerisinde olduðundan emin olunuz. (→S. 
239)

Römork yükünün oynamayacak þekilde emniyetle yerleþtirildiðinden 
emin olunuz.

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

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

Yaklaþýk 1000 km’lik römork çekilmesinden sonra çeki demiri ve 
braketinin bütün cývatalarýný sýkýnýz.

UYARI

Arka tampon kaplamasý alüminyum olduðunda

Çelik braketin, bu bölgeyle doðrudan temas etmemesine dikkat ediniz. 
Alüminyum ve çelik temas ettiðinde, aralarýnda alaný zayýflatacak ve 
kýrýlmalara sebep olacak korozyona benzer bir reaksiyon gerçekleþebilir. 
Çelik braket kullandýðýnýzda, bir araya gelecek parçalara pas önleyici 
uygulayýnýz.
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Kýlavuz

Aracýnýzýn yol tutuþu römork çekerken farklýlaþacaktýr. Römork 
çekerken, kaza ve ciddi yaralanma veya ölümleri engellemek için 
aþaðýdaki noktalarý aklýnýzda bulundurunuz.

Römork ve ýþýklar arasýndaki baðlantýnýn kontrol edilmesi

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

Römork takýlý durumda sürüþ alýþtýrmasý

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

Römork ile geri manevra yaparken, direksiyonu kendinize en 
yakýn noktasýndan tutunuz ve römorku sola döndürmek için 
direksiyonu saat yönünde, saða döndürmek için ise saat 
yönünün tersine çeviriniz. Yönlendirme hatasýný önlemek için 
direksiyonu aðýr aðýr çeviriniz. Kaza riskini azaltmak için geri 
manevra yaparken dýþarýdan yardým alýnýz.

Araç takip mesafesinin arttýrýlmasý

Hýzýnýzýn her 10 km/saat’lik bölümü için önünüzdeki araçla 
aranýzda bir araç ve bir römork boyu mesafe býrakýnýz. Kaymaya 
sebep olacaðýndan ani frenlemelerden kaçýnýnýz. Aksi takdirde 
aracýnýzýn kontrolünü kaybedebilirsiniz. Bu hususa özellikle ýslak 
ve kaygan zeminlerde dikkat ediniz.
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Ani hýzlanma/direksiyon hareketi/dönüþ

Keskin dönüþlerde, römork ve aracýnýz çarpýþabilir. Dönüþ öncesi 
yavaþlayýnýz ve ani frenlemeleri engellemek için dönerken yavaþ 
ve dikkatli olunuz.

Dönüþler için önemli noktalar

Dönüþlerde römorkun tekerlekleri, virajýn içine aracýn 
tekerleklerinden daha yakýn olacaktýr. Bu nedenle virajlara 
normalden daha geniþ giriniz.

Aracýn dengesi ile ilgili önemli noktalar

Bozuk yollar ve yan rüzgarlar aracýnýzýn dengesini etkiler. Ayrýca 
aracýnýz, otobüslerin veya kamyonlarýn yanýndan geçerken 
savrulabilir. Aracýnýzý bu tür araçlarýn yanýnda sürerken sýk sýk 
aracýnýzýn arkasýný kontrol ediniz. Böyle bir durum oluþtuðunda 
yavaþça frene basarak yavaþlayýnýz. Frenleme esnasýnda 
direksiyonu her zaman düz ileri sürüþ yönünde tutunuz.

Diðer araçlarýn geçilmesi

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

Þanzýman bilgisi

Motor frenini verimli olarak uygulayabilmek için D konumunu 
(otomatik þanzýman) ya da beþinci vitesi (düz þanzýman) 
kullanmayýnýz. (→S. 166, 170)
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Motor hararet yaptýðýnda

30°C’yi aþan sýcaklýklarda römork çekerek uzun ve dik rampalarýn 
týrmanýlmasý durumunda motor hararet yapabilir. Motor 
soðutma sývýsý sýcaklýk göstergesinden motorun hararet yaptýðýný 
fark ettiðinizde, derhal klimayý kapatýnýz ve güvenli bir yerde 
aracýnýzý durdurunuz. (→S. 537)

Aracý park ettiðinizde

Her zaman hem aracýnýzýn hem de römorkun tekerleklerine takoz 
koyunuz. Park frenini çekiniz ve vites kolunu otomatik þanzýmanlý 
araçlarda “P” konumuna ve düz þanzýmanlý araçlarda “1” ya da 
“R” konumuna getiriniz.

DÝKKAT

Bu bölümde açýklanan talimatlarý izleyiniz. Aksi takdirde, ciddi yaralan-
malara veya ölüme neden olabilecek kazalar meydana gelebilir. 

Römork çekme uyarýlarý

Römork çekerken, aðýrlýk limitlerini aþmadýðýnýzdan emin olunuz.  
(→S. 239)

Römork çekerken araç hýzý

Römork çekme için izin verilen yasal azami hýza uyunuz.

Yokuþ aþaðý iniþlerden önce

Hýzýnýzý azaltýnýz ve vitesi düþürünüz. Ancak, dik ya da uzun rampa 
iniþlerinde asla ani vites küçültmeyiniz.

Fren pedalýnýn çalýþmasý

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

∗: Bazý modellerde

Dýþ hava/iç sirkülasyon modu 

Hava yönlendirme seçicisi Sýcaklýk ayar düðmesi

Fan hýzý düðmesi

Soðutma ve nem alma fonksiyonu açma/kapama düðmesi 
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Ayarlar

Fan hýzýný ayarlamak için, fan hýzý düðmesini, artýrmak için 
saat yönünde, azaltmak için saat yönünün tersine 
döndürünüz.
Faný durdurmak için düðmeyi “OFF” konumuna getiriniz.

Sýcaklýk ayarý için, sýcaklýk ayar düðmesini, sýcak için saat 
yönünde, soðuk için saat yönünün tersine döndürünüz.
“A/C” düðmesi basýlý deðilse sistem ortam havasýný veya ýsýnmýþ 
havayý üfler. (bazý modellerde)

Hava kanalýný seçmek için hava akýþ seçim düðmesini 
istediðiniz konuma getiriniz.
Daha hassas ayar için hava yönlendirme seçicisindeki ara 
konumlar da kullanýlabilir.

Ön camda oluþan buðunun çözülmesi

Hava yönlendirme seçicisini 

konumuna getiriniz.

Ýç sirkülasyon modu kullanýlý-
yorsa, dýþ hava/iç sirkülasyon 
modu düðmesini dýþ hava 
moduna getiriniz.

Aþaðýdaki talimatlarý uygulayýnýz:

Fan hýzýný ayarlamak için, fan hýzý düðmesini çeviriniz.

Sýcaklýk ayarý için, sýcaklýk ayar düðmesini çeviriniz.

Nem alma fonksiyonu çalýþmýyorsa, nem alma 
fonksiyonunu çalýþtýrmak için “A/C” düðmesine basýnýz.

Ön cam ve yan camlardaki buðuyu hýzlý bir þekilde gider-
mek için hava akýþ hýzýný ve sýcaklýðýný arttýrýnýz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 1

STEP 2
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Hava yönlendiricileri ve hava akýþý

Vücudun üst kýsmýna hava 
yönlendirme

Vücudun üst kýsmýna ve 
ayaklara hava yönlendirme

: Bazý modellerde

Ayaklara hava yönlendirme

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

: Bazý modellerde

Dýþ hava ve iç sirkülasyon modlarý arasýnda geçiþ

Dýþ hava/iç sirkülasyon modu düðmesi

Düðmeye her basýldýðýnda  (araç içindeki havayý yeniden 

çevrime sokar) ve  (araç dýþýndaki hava ile karýþtýrýr) modlarý 

arasýnda geçiþ yapar.

Hava yönlendiricilerini açma, kapama ve ayarlama

Hava akýþý sola veya saða, 
aþaðýya veya yukarýya 
yönlenir.

Hava çýkýþlarýný açmak ya da 
kapatmak için düðmeyi 
çeviriniz.
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Buðu giderme

Araç içinde yüksek nem olduðu durumlarda, camlar kolayca 
buðulanacaktýr. “A/C" düðmesine basýldýðýnda hava kanallarýndan 
gelen havanýn nemi alýnacaktýr ve ön cam daha etkili bir þekilde 
buðudan kurtulacaktýr.

"A/C" düðmesini kapatýrsanýz, camlar daha kolay buðulanabilirler.

Sistemin iç sirkülasyon modunda kullanýlmasý durumunda camlar 
buðulanabilir.

Dýþ hava/iç sirkülasyon modu 

Tünel vb. gibi, tozlu yollarda veya yoðun trafikte sürerken, dýþ hava /iç 
sirkülasyon modu düðmesini iç hava sirkülasyon moduna getiriniz. Bu 
þekilde aracýn içine dýþ havanýn girmesini engelleyebilirsiniz. Soðutma 
iþlemi sýrasýnda, iç hava sirkülasyon moduna geçiþ de aracýn içinin daha 
etkili bir þekilde soðutulmasýný saðlayacaktýr.

Dýþ hava sýcaklýðý 0°C’ye yaklaþtýðýnda

“A/C” düðmesine basýlmasýna raðmen, nem alma fonksiyonu çalýþma-
yabilir.

Klima kokularý

Kullaným sýrasýnda, aracýn içinden veya dýþýndan kaynaklanan çeþitli 
kokular klima sistemine girebilir ve orada birikebilir. Bu da hava 
kanallarýndan dýþarýya koku yayýlmasýna neden olabilir.

Koku oluþma olasýlýðýný azaltmak için:  
Aracý durdurmadan önce klima sisteminin dýþ hava moduna 
getirilmesi önerilir.

Polen filtresi

→S. 458
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DÝKKAT

Ön camýn buðulanmasýný önlemek için

Aþýrý rutubetli havalarda soðutma iþlevinde  düðmesini kullanma-

yýnýz. Dýþ hava ile ön cam arasýndaki sýcaklýk farký, ön camýn dýþarýdan 
buðulanarak görüþünüzün azalmasýna sebep olabilir.

UYARI

Akünün boþalmasýný önlemek için 

Motor duruyorsa klima sistemini gereðinden fazla çalýþtýrmayýnýz.
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Otomatik klima sistemi∗

∗: Bazý modellerde

Hava yönlendirme ve fan hýzý, ayarlanan sýcaklýk deðerine göre 
otomatik olarak belirlenir.

Hava giriþ göstergesi Hava sirkülasyon modu düðmesi

Soðutma ve nem alma fonksiyonu  
açma/kapama düðmesi

Fan hýzý göstergesi

Hava yönlendirme göstergesi

Dýþ hava modu düðmesi

“OFF-KAPATMA” Otomatik 
mod düðmesi

Fan hýzý  
kontrol düðmeleri

Hava yönlendirme 
seçici düðmeleri

Sýcaklýk  
 göstergesi

Sýcaklýk  
kontrol düðmeleri

Ön cam buðu 
çözücü düðmesi
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Otomatik klima sisteminin kullanýlmasý

“AUTO” düðmesine basýnýz.

Klima sistemi çalýþmaya baþlar. Hava yönlendirme ve fan 
hýzý, ayarlanan sýcaklýk deðerine göre otomatik olarak belir-
lenir.

Sýcaklýðý yükseltmek için düðmenin tarafýna, düþür-

mek için de  tarafýna basýnýz.

 “A/C-KLÝMA” düðmesine basýnýz 

Düðmeye her basýldýðýnda, hava soðutma ve nem giderme 
iþlevi çalýþýr veya durur.

Ayarlarýn manuel olarak yapýlmasý

Fan hýzýný ayarlamak için, fan hýzýný artýrmak için ,ve 

azaltmak için yönünün basýnýz.

Faný durdurmak için “OFF” düðmesine basýnýz.

Sýcaklýðý ayarlamak için, artýrmak için ,ve azaltmak 

için yönünün basýnýz.

Hava çýkýþýný deðiþtirmek için , ,  ya 

da  düðmelerinden birine basýnýz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Ön camda oluþan buðunun çözülmesi

 düðmesine basýnýz.

Nem giderme iþlevi devreye 
girer ve fan hýzý artar.  
Ýç hava sirkülasyon modu kulla-
nýlacaksa, dýþ hava iç hava sir-
külasyon modu düðmesini dýþ 
hava moduna getiriniz. (Otoma-
tik olarak da devreye girebilir).  
Ön cam ve yan camlarýn buðu-
sunu hýzlý bir þekilde gidermek 
için, hava akýþ hýzýný ve sýcaklýðý 
arttýrýnýz.  
Önceki moda dönmek için, ön 
camýn buðusu giderildikten son- 

ra yeniden  düðmesine 

basýnýz.

Hava yönlendiricileri ve hava akýþý

Vücudun üst kýsmýna hava 
yönlendirme
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Vücudun üst kýsmýna ve ayak-
lara hava yönlendirme

: Bazý modellerde

Ayaklara hava yönlendirme

: Bazý modellerde

Ayaklara hava yönlendirme ve 
ön cam buðu çözücü devrede

: Bazý modellerde
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Dýþ hava ve iç sirkülasyon modlarý arasýnda geçiþ

Ýç hava sirkülasyonu için düðmesine dýþ hava sirkülasyonu 

için  düðmesine basýnýz.

Hava yönlendiricilerini açma, kapama ve ayarlama

Hava akýþý sola veya saða, 
aþaðýya veya yukarýya yönle-
nir.

Hava çýkýþlarýný açmak ya da 
kapatmak için düðmeyi çevi-
riniz.
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Otomatik modun kullanýlmasý

Ayarlanan sýcaklýk deðeri ve ortam koþullarýna baðlý olarak fan hýzý 
otomatik olarak ayarlanýr.

Bu nedenle, “AUTO” düðmesine basýldýktan hemen sonra fan sýcak ya da 
soðuk hava oluþuncaya kadar durup bekleyebilir.

Buðu giderme

Araç içinde rutubetin yüksek olduðu durumlarda, camlar kolayca 
buðulanacaktýr. “A/C" düðmesine basýldýðýnda hava kanallarýndan 
gelen havanýn nemi alýnacaktýr ve ön cam daha etkili bir þekilde 
buðudan kurtulacaktýr.

"A/C" düðmesini kapatýrsanýz, camlar daha kolay buðulanabilirler.

Sistemin iç sirkülasyon modunda kullanýlmasý durumunda camlar 
buðulanabilir.

Dýþ hava/iç sirkülasyon modu 

Tünel gibi, tozlu yolarda veya yoðun trafikte araç kullanýrken, dýþ/iç 
sirkülasyon hava giriþ düðmesini iç sirkülasyon konumuna alýnýz.  Bu 
þekilde aracýn içine dýþ havanýn girmesini engelleyebilirsiniz. Soðutma 
iþlemi sýrasýnda, iç hava sirkülasyon moduna geçiþ de aracýn içinin 
daha etkili bir þekilde soðutulmasýný saðlayacaktýr.

Sýcaklýk ayarýna veya iç ortam sýcaklýðýna baðlý olarak otomatik olarak 
dýþ hava/iç hava sirkülasyon modu seçilebilir.

Dýþ hava sýcaklýðý 0°C’ye yaklaþtýðýnda

“A/C” düðmesine dokunulmasýna raðmen, nem alma fonksiyonu 
çalýþmayabilir.
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Klima kokularý

Kullaným sýrasýnda, aracýn içinden veya dýþýndan kaynaklanan çeþitli 
kokular klima sistemine girebilir ve orada birikebilir. Bu da hava 
kanallarýndan dýþarýya koku yayýlmasýna neden olabilir.

Oluþabilecek potansiyel kokularý azaltmak için:

• Öncelikle aracýn kapalý olmasý ve klima sisteminin dýþ hava moduna 
ayarlý olmasý önerilir.

• Klima sistemi AUTO modunda çalýþtýrýldýktan sonra, fanýn 
çalýþtýrýlmasý kýsa bir süre kadar geciktirilebilir.

Polen filtresi

→S. 458

DÝKKAT

Ön camýn buðulanmasýný önlemek için

Aþýrý rutubetli havalarda soðutma iþlevinde düðmesini kullanma-

yýnýz. Dýþ hava ile ön cam arasýndaki sýcaklýk farký, ön camýn dýþarýdan 
buðulanarak görüþünüzün azalmasýna sebep olabilir.

UYARI

Akünün boþalmasýný önlemek için 

Motor duruyorsa klima sistemini gereðinden fazla çalýþtýrmayýnýz.
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Güçlü ýsýtýcý ∗

∗: Bazý modellerde

Güçlü ýsýtýcýnýn devreye alýnmasý için

Motor çalýþýyor olmalýdýr.

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

Güçlü ýsýtýcýyý açma/kapama

Düðmeyi off konumuna al-
mazsanýz, aracý çalýþtýrdýðýnýz- 
da motor hýzý yükselir.
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Arka cam rezistans düðmesi∗

∗: Bazý modellerde

Buðu çözücüler arka camdaki buðuyu çözmek ve dýþ dikiz aynalarý 
üzerindeki yaðmur damlalarý, çiy ve buzu yok etmek için kullanýlýr.

Otomatik klima sistemine sahip olmayan araçlar

Arka cam ve dýþ dikiz aynasý 
buðu çözücülerini açar ve 
kapatýr.

Otomatik klima sistemine sahip araçlar

Arka cam ve dýþ dikiz aynasý 
buðu çözücülerini açar veya 
kapatýr.

Buðu çözücüler yaklaþýk 15 
dakika sonra otomatik olarak 
devre dýþý kalýr.
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Buðu çözücülerin çalýþmasý için

Kontak anahtarý AÇIK “ON” konumunda olmalýdýr.

Dýþ dikiz aynasý buðu çözücüleri

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

DÝKKAT

Dýþ dikiz aynasý buðu çözücüleri çalýþýrken

Dýþ dikiz ayna yüzeylerine dokunmayýnýz, yüzey sýcak olabilir ve yanýklara 
sebep olabilir.
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Dokunmatik ekran

Parmaðýnýzla ekrana dokunarak, müzik sistemini ve eller serbest 
sistemini vs. kontrol edebilirsiniz.

Bu þekil soldan direksiyonlu araçlar içindir.

Düðme Fonksiyon

“MEDIA” Müzik sistemi (→S. 276)

“ ” Eller serbest sistemi(→S. 335) 

“SETUP” Setup menü (→S. 268)

“MAP NAV”
Navigasyon sistemi gibi iþlevleri 
olan harici olarak eklenmiþ 
sistem
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Dokunmatik ekranýn hasar görmesini önlemek için

Ekrana parmaðýnýzla hafifçe dokununuz. Eðer ekrana dokunduðunuzda 
simge çalýþmazsa parmaðýnýz kaldýrýp tekrar basmayý deneyiniz.

Ekrandaki kirleri yumuþak bir bezle temizleyiniz. Deterjan 
kullanmayýnýz.

Dokunmatik ekraný kullanýrken

Ekran soðukken görüntüler karanlýk görünebilir ya da sistem 
normalden daha yavaþ görüntülenebilir.

Ekrana güneþ gözlüðü ile bakýldýðýnda karanlýk gözükebilir ve 
görülmesinde zorluk çekilebilir. Ekrana farklý bir açýdan bakýnýz, 
"Display settings"'ten ekran ayarlarýný deðiþtiriniz (→S. 271)  ya da 
gözlüklerinizi çýkarýnýz.
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 Setup menü

“Dokunmatik ekraný” istediðiniz þekilde ayarlayabilirsiniz. 
“Setup” ekraný için “SETUP” düðmesine basýnýz.

*: Bluetooth, Bluetootch SIG. Inc. Þirketinin tescilli markasýdýr.

Anahtar Sayfa

“General” S. 269

“Display” S. 271

“Bluetooth*” S. 376

“Telephone” S. 359

“Audio” S. 273
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Genel ayarlar

Bu ekran dil seçimi ve çalýþma sesleri gibi ayarlar için kullanýlýr.

Press “SETUP” düðmesine basýnýz.

 “Setup” ekranýnda “General” (Genel) öðesine dokunun.

Dilin seçilmesi(→S. 269)

Bip sesi açýk/kapalý

Kaydedilmiþ görüntü 
özelliðini açma/kapama

Ekranda kaydedilmiþ bir görün-
tüyü veya iPod'da bulunan al-
büm kapaðýný görüntüleme özel-
liði buradan açýlabilr ve kapatý-
labilir.

Animasyon açýk/kapalý

Ses kaynaðý seçme ekranýndaki 
animasyon efekti açýlabilir ve 
kapatýlabilir.

 Kiþisel bilgileri silme (→S. 
270)

 Ayarlar tamamlandýðýnda "OK" öðesine dokununuz.

 Dilin seçilmesi

“General settings” (genel ayarlar) ekranýnda “Language” 
(Dil) öðesine dokunun.

Ýstenilen dili seçiniz.

7 dilden istenilen bir tanesi 
seçilebilir.

 “OK” öðesine dokununuz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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 Kiþisel bilgileri silme

“General settings” (genel ayarlar) ekranýnda “Delete 
personal data” (Kiþisel bilgileri silme) öðesine dokunun.

“Delete” öðesinen dokununuz.

Silmeden önce emin olun, 
çünkü veriler silindikten sonra 
geri alýnamazlar.

STEP 1

STEP 2
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 Onay ekraný görüntülenir. “Yes” (evet) öðesine dokununuz.

Aþaðýdaki kiþisel veriler silinebilir ya da varsayýlan ayarlarýna getir-
ilebilir.

• Telefon defteri verisi 
• Arama listesi verileri
• Hýzlý arama verileri
• Bluetooth®verileri
• Telefon ses ayarlarý
• Detaylý Bluetooth® ayarlarý
• Ses ayarlarý

 Ekran ayarlarý

“SETUP” düðmesine basýnýz.

 “Setup” ekranýnda “Display” (Ekran) öðesine dokununuz.

Ekraný kapatma.

Ekran kapanýr. Ekraný açmak için 
“MEDIA” ya da “SETUP” düðme- 
sinden herhangi birine basýnýz.

Ekran kontrast/parlaklýk ayarý 
(→S. 271)

Geri görüntüleme kamerasý 
ekran kontrast/parlaklýk ayarý 
(→S. 271)

Ekran kontrast/parlaklýk ayar

“Display settings” (ekran ayarlarý) ekranýnda “General” 
(Genel) ya da “Camera” (kamera) öðesine dokunun.

STEP 3

STEP 1

STEP 2

STEP 1
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“+” veya “-“ öðelerini kulla-
narak ekraný istediðiniz gibi 
ayarlayýnýz. 

“<<” ya da “>>” öðelerini 
kullanarak "Contrast" (Kontrast) 
ya da "Brightness" (parlaklýk) 
seçiniz.

 “OK” öðesine dokununuz.

STEP 2

“-” “+”

“Contrast” Zayýf Güçlü

“Brightness” Koyu Parlak

STEP 3
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Audio settings (ses ayarlarý)

“SETUP” düðmesine basýnýz.

 “Setup” ekranýnda “Audio” (Ses) öðesine dokunun.

Ses ayarlarý (→S. 273)

Radyo ayarlarý (→S. 274)

Ses ayarlarý 

“Audio settings” ekranýndaki “Sound settings” öðesine 
dokununuz.

“Sound” tab
Tiz, orta ve bas frekans-
larý -5 ile 5 arasýnda 
ayarlamak için "-" ya da 
"+" öðelerine dokunu-
nuz.

Ön veya arka hoparlörler 
arasýndaki ses dengesini F7 
ile R7 arasýndaki bir se-viy-
eye ayarlamak için "Front" 
(ön) veya "Rear" (arka) 
öðelerine dokununuz.

Sað veya sol hoparlörler 
arasýndaki ses dengesini 
L7 ile R7 arasýndaki bir 
seviyeye ayarlamak için "L" 
veya "R” öðelerine doku-
nunuz.

STEP 1

STEP 2

STEP 1
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“DSP” sekmesi
Otomatik ses ayarý (ASL)

ASL seviyesini “High” (yüksek), 
“Mid" (orta), "Low" veya “Off" 
(kapalý) olarak ayarlayýnýz.

 Ayarlar tamamlandýðýnda "OK" öðesine dokununuz.

Ses kalitesi seviyesi ayrý ayrý ayarlanabilir.

Tiz, orta ve bas seviyesi her ses modu için ayrý ayrý ayarlanabilir.

Otomatik ses seviyesi (ASL) hakkýnda

ASL araç hýzýna göre otomatik olarak ses seviyesini ve ton kalitesini 
ayarlar.

STEP 2
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Radyo ayarlarý

“Audio settings” (ses ayarlarý) ekranýnda “Radio settings” 
(radyo ayarlarý) öðesine dokunun.

 FM trafik anonsu açýk/kapalý

Trafik bilgisi sinyali taþýyan ya-
yým alýndýðýnda sistem otomatik 
olarak trafik bilgisine geçer.

FM alternatif frekans açýk/
kapalý

Ayný þebekeden yayým yapan is-
tasyonlardan yayým kalitesi yük-
sek olan seçilir.

Alan kodu deðiþtirme açýk/
kapalý

Ayný þebekeden yayýmlanan is-
tasyonlardan yayým kalitesi yük-
sek olan ve ayný programý 
yayýmlayan seçilir.

Ayarlar tamamlandýðýnda "OK" öðesine dokununuz.

STEP 1

STEP 2
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Ses sistemi

Ses kontrol ekranýný görüntülemek için “MEDIA” düðmesine basýnýz

Konu Sayfa

Radyonun kullanýmý S. 280

CD çalarýn kullanýmý S. 285

Müzik CD’si ve MP3/WMA disklerinin çalýnmasý S. 286

iPod’un dinlenmesi S. 299

USB belleðin dinlenmesi S. 308

AUX portun kullanýmý S. 317

Bluetooth®müzik sisteminin dinlenmesi S. 318

Müzik sistemi direksiyon kumandalarýnýn 
kullanýmý

S. 332
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Müzik kaynaðýnýn deðiþtirilmesi

 Ses kontrol ekraný için “MEDIA” düðmesine basýnýz

Ses kaynaðý seçim ekranýný 
görüntülemek için “Source” 
(kaynak) öðesine dokununuz 
veya “MEDIA” tuþuna basýnýz.

Ýstediðiniz ses kaynaðýna doku-
nun.

 :Ekraný kaydýrmak için

:Ýleride açýklanacaðý þekil-
de liste stili ekranýnda 
deðiþiklik yapmak için.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Liste ekranýnýn kullanýmý

Bir liste görüntülendiðinde, listede gezinmek için doðru düðmeyi 
kullanýnýz.

 :Sonraki veya önceki 
sayfaya kaydýrmak için.

:Baþlýklarýn saðýnda  sim-
gesi görüntülenirse, baþlýðýn 
görüntülenemeyecek kadar 
uzun olduðu anlamýna gelir. 
Bu düðmeye dokunursanýz, 
baþlýðý kaydýrabilirsiniz.

Listeden istediðiniz öðeyi seç-

mek için düðmesini 

çeviriniz ve bu öðeyi çalmak 

için düðmesine basý-

nýz. Çalmakta olan parça iþaret-
lenir.

Cep telefonu kullanýrken

Müzik sistemi açýkken araç içerisinde veya yakýnýnda cep telefonu 
kullanýlmasý hoparlörlerde parazit sesine sebep olabilir. 
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DÝKKAT

Lazer ürün

Bu ürün, 1 sýnýfý lazer cihazýdýr. 

Lazer ýþýnlarýnda meydana gelebilecek bir kaçak, tehlikeli þekilde 
radyasyona maruz kalýnmasýna sebep olabilir. 

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

Lazer gücü: Tehlikeli deðildir.

UYARI

Akünün boþalmasýný önlemek için 

Motor duruyorsa müzik sistemini gereðinden fazla çalýþtýrmayýnýz.

Müzik sisteminin hasar görmesini önlemek için

Müzik sistemine içecek veya diðer sývýlarý dökmemeye dikkat ediniz. 
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Radyonun kullanýmý

Ses kaynaðýný seçmek için ses kaynaðý seçim ekranýndan “AM” ya da 
“FM” öðelerine dokununuz.

 

Radyo kumanda ekraný

“MEDIA” tuþuna basýldýðýnda, seçilen kaynaðýn herhangi bir 
ekranýndan müzik kontrol ekraný görüntülenir.

Ses kaynaðý seçim ekraný 
görntülenir.

FM istasyon liste görüntü-
sü

Kayýtlý istasyonlar

Ses seviyesi

Frekans seçme Kaynak seçimi veya ses kontrol 
ekranýný görüntüleme

Güç

Frekans ayarý
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Ýstasyon seçme

Otomatik kanal arama

“SEEK/TRACK” düðmesinin “∧” ya da  “∨” tarafýna basýnýz.

Manual kanal arama

düðmesini çeviriniz.

Kayýtlý istasyonlar

Ýstediðiniz istasyon hafýza düðmesine dokunun (1 ile 6 arasý).

 FM istasyon listesinin kullanýlmasý

FM istasyon listesinden bir istasyon seçme.

 “Station list” görüntüsüne dokunun.

 Önceki ekrana dönmek için “Presets” öðesine dokunun.

Ýstediðiniz istasyonun düðme-
sine dokunun (1 ile 6 arasý). 

 ya da  öðelerini kullana- 

rak istasyon listesini deðiþti-
riniz.

FM istasyon listesi, mevcut rad-
yo istasyonlarýnýn listesini oluþ-
turmak için belirli bir bant ara-
lýðýndaki FM yayýnlarýný arar.

STEP 1

STEP 2
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Radyo istasyonu hafýzaya alma

düðmesini çevirerek veya “SEEK/TRACK” düðme-

sinin “∧” ya da  “∨ taraflarýna basarak arzu ettiðiniz radyo 
istasyonunu ayarlayýnýz.

Bir bip sesi duyulana kadar istasyon hafýza düðmelerinden 
(1 ile 6 arasý) birine dokunun ve basýlý tutun.

RDS (Radyo Veri Sistemi)

Ayný þebekenin farklý istasyonlarýný dinlemek için

FM Alternatif Frekans: Ayný þebekeden yayým yapan istasyon-
lardan yayým kalitesi yüksek olan 
seçilir.

FM alternatif frekans açýk/kapalý (→S. 274)

Alan kodu deðiþtirme: Ayný þebekeden yayýmlanan istasyon-
lardan yayým kalitesi yüksek olan ve 
ayný programý yayýmlayan seçilir.

Alan kodu deðiþtirme açýk/kapalý (→S. 274)

STEP 1

STEP 2
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FM Trafik bilgileri

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

Ekranda “TP” (Trafik programý) 
yazýsý görülecektir. Trafik bilgisi 
sona erdiðinde önceki istasyona 
geri döner.

FM trafik bilgileri açýk/kapalý 
(→S. 274)

Radyo sertifikasý (Ýtalya için)

IL PRODUTTORE Panasonic Corporation Automotive Systems Company 
4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama, 224-8520, JAPAN DI QUESTO 
APPARECCHIO MODELLO 86140 0K130, 86140 0K120 DICHIARA CHE 
ESSO È CONFORME AL D.M.28.08.1995 Nr.548, OTTEMPERANDO ALLE 
PRESCRIZIONI DI CUI AL D.M.25.6.1985 (PARAGRAFO 3.ALL.A) ED AL 
D.M.27.8.1987 (PARAGRAFO 3.ALL.I).
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EON (Geliþtirilmiþ Diðer Þebeke) sistemi (trafik anons fonksiyonu için)

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

 Radyo yayýmýný alma hassasiyeti

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

Radyo anteni tavanýn üzerinde bulunmaktadýr. Anteni alt tarafýndan 
çevirerek sökebilirsiniz.

Dijital yayýnlý radyo (DAB)

Dijital yayýnlarý dinlemek için opsiyonel radyo anteni ve alýcýsý gereklidir.
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CD çalarýn kullanýmý

Disk yükleme

Disk yuvasýna bir disk yerleþtiriniz.

Diski çýkartma

 düðmesine basýnýz ve CD’yi çýkartýnýz.

Ses seviyesi

Parça ve dosya seçimi/  
hýzlý ileri ve geri sarma

Kaynak seçimi veya ses kontrol 
ekranýný görüntüleme

Güç

Diski  
 çýkartma

Parça ve dosya seçmeDisk yuvasý
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 Müzik CD’si ve MP3/WMA disklerinin çalýnmasý

Bir disk takýnýz veya disk takýlýyken ses kaynaðý seçim ekranýndaki “CD" 
öðesine dokununuz.

Müzik sistemi kumanda ekraný

“MEDIA” tuþuna basýldýðýnda, seçilen kaynaðýn herhangi bir 
ekranýndan müzik kontrol ekraný görüntülenir.

Ses CD’si

MP3/WMA disk

Ses kaynaðý seçme ekraný 
görüntülenir.

Parça/dosya liste görüntü-
sü

 Duraklatma 
Çaldýrmak için  öðesi-
ne dokununuz.

Tekrar çalma

Karýþýk çalma

Klasör listesini görüntüler
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Seçme, parçalarý hýzlý ileri veya geri sarma (Müzik CD’si)

Parça seçme

Dinlemek istediðiniz parça numarasý için “SEEK/TRACK” düðme-

sinin “∧” ya da “∨ tarafýna basýnýz ya da  düðmesini 

çeviriniz.

Hýzlý ileri veya geri sarma için “SEEK/TRACK” düðmesinin  “∧” or “∨” 
taraflarýna basýnýz ve tutunuz.

Parça listesinden bir parça seçilmesi

 "Tracks” öðesine dokununuz.

Ýstediðiniz parçanýn numarasýna 
dokununuz.

STEP 1

STEP 2
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Seçme, dosyalarý hýzlý ileri veya geri sarma (MP3/WMA diskleri)

Dosya seçme

Ýstediðiniz dosya numarasýný seçmek için “SEEK/TRACK” düð-

mesinin “∧” ya da “∨” tarafýna basýnýz ya da  düðmesini 

çeviriniz.

Hýzlý ileri veya geri sarmak için bir bip sesi duyana kadar “SEEK/
TRACK” düðmesinin“∧” ya da “∨” tarafýna basýlý tutunuz.

Dosya listesinden bir dosya seçilmesi

 "Files” öðesine dokununuz.

Ýstediðiniz dosyanýn numara-
sýna dokununuz.

STEP 1

STEP 2
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Kalsörün seçilmesi (MP3/WMA dosyasý içeren diskler)

 "Folders” öðesine dokununuz.

Ýstediðiniz klasör numarasýna 
dokununuz.

Ýstediðiniz dosyanýn numara-
sýna dokununuz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Rastgele çalma

 öðesine her dokunulduðunda mod aþaðýdaki sýrayla deðiþir:

Ses CD’si

MP3/WMA disk

: Diskten karýþýk parça çalar

: Off

: Klasörden karýþýk parça çalar

: Tüm klasörlerden karýþýk parça çalar

: Off
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Tekrar çalma

 öðesine her dokunulduðunda mod aþaðýdaki sýrayla deðiþir:

Ses CD’si

MP3/WMA disk

Parça adý ve sanatçý adýnýn görüntülenmesi

CD-TEXT özelliði olan bir disk takýlýrsa, disk ve parçanýn adý da 
görüntülenir.

: Parçayý tekrarlama

: Tekrarlamayý kapatýr

: Dosyayý tekrarlama

: Klasörü tekrarlama

: Tekrarlamayý kapatýr
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Hata mesajlarý

Herhangi bir hata mesajý belirdiðinde aþaðýdaki tabloda yer alan uygun 
iþlemleri yapýnýz. Problemin giderilmemesi durumunda Toyota bayisine 
danýþýnýz.

 Kullanýlabilecek diskler

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

Kopyalamaya karþý korumalý CD’ler düzgün çalýnamayabilir.

Mesaj Neden Düzeltme prosedürleri

Check DISC

•Disk kirli ya da hasarlý.
•Disk ters takýlmýþ.
•Disk CD çalara uygun 

olmayabilir.

•Diski temizleyin.
•Diski doðru pozisyonda 

takýnýz.
•Diskin CD çalara uygun 

olduðundan emin olunuz.

DISC error Sistemde bir arýza olabilir. Diski çýkartýnýz.

No music 
files found 
(müzik dos-
yasý bu-
lunamadý)

Disk içeriðinde herhangi bir 
müzik dosyasý bulunma-
maktadýr.

Diski çýkartýnýz.
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 CD çalar koruma özelliði

Ýç parçalarý korumak için, problem algýlandýðýnda çalma otomatik durur.

Disk, uzun süre çýkma pozisyonunda veya CD çalar içerisinde býrakýl-
dýðýnda

Disk bozulabilir ve düzgün þekilde çalýnamayabilir.

Lens temizleyiciler

Lens temizleyici kullanmayýnýz. Aksi takdirde, CD çalar bozulabilir.

MP3 ve WMA dosyalarý

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) standart bir müzik sýkýþtýrma formatýdýr.

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

WMA (Windows Media Audio) Microsoft’un müzik sýkýþtýrma formatýdýr.

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

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

MP3 dosyalarýyla uyumluluk

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

• Uyumlu örnekleme frekanslarý 
MPEG1 LAYER3: 32, 44.1, 48 (kHz) 
MPEG2 LSF LAYER3: 16, 22,05, 24 (kHz)

• Uyumlu bit oranlarý (VBR ile uyumlu) 
MPEG1 LAYER3: 32—320 (kbps) 
MPEG2 LSF LAYER3: 8—160 (kbps)

• Uyumlu kanal modlarý: stereo, joint stereo, dual channel ve monaural
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WMA dosyalarýyla uyumluluk

• Uyumlu standartlar 
WMA Ver. 7, 8, 9

• Uyumlu örnekleme frekanslarý 
32, 44.1, 48 (kHz)

• Uyumlu bit oranlarý (Sadece 2 kanallý çalmaya uyumlu) 
Ver. 7, 8: CBR 48—192 (kbps) 
Ver. 9: CBR 48—320 (kbps)

Uyumlu medya

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

CD-R ve CD-RW sonlandýrýlmamýþsa bazý durumlarda çalýnmasý müm-
kün olmayabilir. Yüzeyindeki çiziklere ve parmak izlerine baðlý olarak 
disk çalýnamayabilir veya atlayabilir.

Uyumlu disk formatlarý

Belirtilen disk formatlarý kullanýlabilir.

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

• File formats: ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo, Joliet) 
UDF (2.01 veya daha düþük) 

Yukarýda belirtilenlerin dýþýnda bir formatla oluþturulan MP3 ve WMA 
dosyalarý düzgün çalýnamayabilir, dosya ve klasör adlarý ekranda 
düzgün olarak görülmeyebilir.

Standartlar ve sýnýrlamalar ile ilgili maddeler:

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

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

Çoklu oturum kayýtlarý içeren diskler

Müzik sistemi multi-sessions (çoklu oturum) uyumludur ve MP3 ve 
WMA dosyalarý içeren disklerin çalýnmasý mümkündür. Ancak sadece ilk 
oturum (sesssion) çalýnabilir.

ID3 ve WMA etiketleri

MP3 dosyalarýna ID3 etiketleri eklenebilir, bu sayede parça adý, sanatçý 
adý gibi bilgilerin kaydý yapýlabilir.

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

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

MP3 ve WMA dosyalarýný çalma

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

Diske müzik verileri ve MP3/WMA formatlarýndaki veriler birlikte 
kaydedilmiþse çalýnmayabilir.
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Uzantýlar

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

Çalma

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

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

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

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

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

 Kullanýlamayacak diskler ve adaptörler

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

Çapý 12 cm olmayan diskler

Düþük kaliteli veya deforme olmuþ 
diskler.

Saydam ya da yarý saydam diskler.

Üzerinde bant, yapýþtýrma veya etiket 
bulunan veya etiketi sökülmüþ diskler
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UYARI

 CD çalar güvenlik önlemleri

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

Disk yuvasýna disk haricinde herhangi bir nesne sokmayýnýz.

CD çalarýn herhangi bir parçasýný yaðlamayýnýz.

Disklerinizi doðrudan güneþ ýþýðýna maruz býrakmayýnýz.

CD çalarýnýzýn herhangi bir parçasýný sökmeye çalýþmayýnýz.
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iPod’dan çalma

iPod‘u müzik sistemine baðlayarak müziði araç hoparlörleri üzerinden 
dinleyebilirsiniz.  
Ses kaynaðý seçme ekranýnda “iPod” öðesine dokunun.

Ses seviyesiGüç

Þarký seçimi/hýzlý ileri ve geri sarma Kaynak seçimi veya ses kontrol 
ekranýný görüntüleme

Þarký seçme
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 Müzik sistemi kontrol ekraný

“MEDIA” tuþuna basýldýðýnda, seçilen kaynaðýn herhangi bir 
ekranýndan müzik kontrol ekraný görüntülenir.

Ses kaynaðý seçme ekraný 
görüntülenir.

Çalma modunun seçilmesi

Þarký listesini görüntüleme

Duraklatma 
Çaldýrmak için  öðesine 
dokunun.

Tekrar çalma

Karýþýk çalma
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 iPod’un baðlanmasý

Kapaðý açýnýz ve iPod’u takýnýz.

Eðer açýk deðilse, iPod’u açýnýz.

iPod’dan çalma

Çalma/duraklatma

Play/Pause (Oynat/duraklat) için  ya da  öðelerine 
dokununuz.

Çalma modunun seçilmesi

 "Browse” öðesine dokununuz.

Ýstediðiniz çalma modunu seç-
mek için  “Playlists”, “Artists”, 
“Albums”, “Songs”, “Podcasts”, 
“Audio boks”, “Genres” ya da 
“Composers” sekmelerine do-
kununuz.

STEP 1

STEP 2
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Seçme, parçalarý hýzlý ileri veya geri sarma

Þarkýlarý teker teker seçme

Ýstediðiniz þarkýyý seçmek için “SEEK/TRACK” düðmesinin“∧” ya 

da “∨” tarafýna basýnýz ya da düðmesini çeviriniz.

Hýzlý ileri veya geri sarmak için bir bip sesi duyana kadar “SEEK/
TRACK” düðmesinin“∧” ya da “∨” tarafýna basýlý tutunuz.

Listeden bir parça seçilmesi

 "Songs” öðesine dokununuz.

Ýstediðiniz þarkýya dokununuz.

STEP 1

STEP 2
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Karýþýk çalma

 öðesine her dokunulduðunda mod aþaðýdaki þekilde deðiþir:

iPod’da çok sayýda þarký bulunuyorsa, karýþýk çalma sýrasýnda parça seçimi 
zaman alabilir.

Tekrar çalma

 öðesine her dokunulduðunda mod aþaðýdaki þekilde deðiþir:

: Þarkýlarýn karýþýk çalýnmasý

: iPod'daki albümlerin karýþýk çalýnmasý

: Karýþýk çalmayý kapatma

: Þarkýnýn tekrarlanmasý

: Tekrarlamayý kapatma
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iPod hakkýnda

“Made for iPod” (iPod için üretilmiþtir) ve “Made for iPhone" (iPhone 
için üretilmiþtir) yazýsý elektronik aksesuarlarýn sýrasýyla iPod ya da 
iPhone için tasarlandýðýný ve üretici tarafýndan Apple performans 
standartlarýný karþýladýðýný belgeler.

Apple bu sistemin iþleyiþinden güvenlik ve yasalara uygunluðundan 
sorumlu deðildir.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle ve iPod touch, 
Apple Inc. Þirketinin tescilli markasýdýr.

iPod albüm kapaklarý

iPod’a ve iPod’da bulunan parçalara baðlý olarak, iPod albüm kapaklarý 
görüntülenebilir.

Bu iþlev “On” veya “Off” olarak açýlýr ve kapanabilir. (→S. 269)

iPod albüm kapaðýnýn görüntülenmesi zaman alabilir ve albüm kapaðý 
görüntüleme iþlemi gerçekleþirken iPod kullanýlamayabilir.

Yalnýzca JPEG biçiminde kayýtlý albüm kapaklarý görüntülenebilir.

iPod fonksiyonlarý

iPod sisteme baðlandýðýnda ve müzik kaynaðý ipod moduna 
getirildiðinde ipod en son kullanýldýðýnda kaldýðý yerden çalmaya 
devam edecektir.

Sisteme baðlanan iPod modeline göre bazý iþlevler bulunmayabilir. 
Arýza nedeniyle (sistem özelliklerinin uyuþmamasýndan dolayý) 
fonksiyon kullanýlamazsa, ekipmaný ayýrýnýz ve tekrar baðlayýnýz, bu 
problemin çözümünü saðlayabilir.

Sisteme baðlanýldýðýnda, iPod kendi kontrolüyle çalýþtýrýlamaz. Bu 
durumda aracýn ses sistemiyle kontrol edilmesi gerekmektedir.

iPod pil seviyesi çok düþükse, iPod çalýþmayabilir. Bu durumda 
kullanmadan önce iPod'u þarj ediniz.

Desteklenen modeller ve yazýlým sürümleri için bkz.  (→S. 306)
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iPod sorunlarý

iPod’unuzu kullanýrken karþýlaþtýðýnýz sorunlarýn birçoðunu çözmek için, 
iPod’un sistem baðlantýsýný kestikten sonar iPod'unuzu yeniden baþlatýn. 
iPod’un yeniden baþlatýlmasý ile ilgili açýklamalar için iPod kullanýcý el 
kitabýna bakýnýz.

Hata mesajlarý

“Connection error.”: Bu durum, iPod ‘da ya da baðlantýlarýnda bir problem 
olduðunu gösterir.

“There are no songs available for playback.” (Çalýnacak parça yok): 
Bu gösterge iPod içeriðinde herhangi bir müzik 
dosyasý bulunmadýðýný gösterir.

“No items available.”:Bu gösterge, seçili çalma listesinde kullanýlabilecek 
herhangi bir müzik parçasý olmadýðýný gösterir.

“Please check the iPod firmware version.” (iPod yazýlým sürümünü kontrol ediniz): 
Bu gösterge yazýlým sürümünün uygun olmadýðýný gösterir.  
Uygun modelleri kontrol ediniz. (→S. 306)

“iPod authorization failed.” (iPod tanýtýlamadý): 
iPod’unuzun tanýtýlamadýðý anlamýna gelir.  
iPod’unuzu kontrol edin.

(Baðlantý hatasý)

(Çalýnacak öðe yok)
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 Uyumlu modeller

Model veya yazýlýmdaki farklýlýklara göre, yukarýda listelenen bazý modeller 
sistemle uyuþmayabilir. 
4. nesil iPod ve daha önceki modeller bu sistem ile uyumlu deðildir. 
iPad, iPod mini, iPod shuffle, ve iPod photo bu sistem ile uyumlu deðildir.

Model Nesil Yazýlým sürümü

iPod 5. nesil Ver. 1.3.0

iPod klasik

1. nesil Ver. 1.1.2

2. nesil Ver. 2.0.1

2009 (160GB) Ver. 2.0.4

iPod nano

1. nesil Ver. 1.3.1

2. nesil
Ver. 1.1.3

3. nesil

4. nesil Ver. 1.0.4

5. nesil Ver. 1.0.2

6. nesil Ver. 1.0.0

iPod touch

1. nesil iOS 3.1.3

2. nesil
iOS 3.1.3
iOS 4.2.1

2009 (8GB)

3. nesil

4. nesil iOS 4.2.1

iPhone

iPhone
iOS 3.1.3
iOS 4.2.1

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4 iOS 4.2.1
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DÝKKAT

Sürüþ esnasýnda

iPod’u baðlamayýnýz ya da kumanda mekanizmasýný çalýþtýrmayýnýz.

UYARI

iPod ya da terminalin zarar görmesini engellemek için

iPod’u araçta býrakmayýnýz. Araç içerisindeki sýcaklýk yükselebilir ve 
iPod’a zarar verebilir.

Baðlýyken iPod’a bastýrmayýnýz veya gereksiz kuvvet uygulamayýnýz.

Soket içerisine yabancý nesne sokmayýnýz.
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 USB bellekten çalma

USB belleði müzik sistemine baðlayarak müziði araç hoparlörlerinden 
dinleyebilirsiniz.  
 Ses kaynaðý seçme ekranýnda “USB” öðesine dokunun.

Ses seviyesiGüç

Dosya seçimi/hýzlý ileri ve geri sarma Kaynak seçimi veya ses kontrol 
ekranýný görüntüleme

Dosya seçme
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 Müzik sistemi kontrol ekraný

“MEDIA” tuþuna basýldýðýnda, seçilen kaynaðýn herhangi bir 
ekranýndan müzik kontrol ekraný görüntülenir.

Ses kaynaðý seçme ekraný 
görüntülenir.

Klasör listesi görüntülenir

Dosya listesi görüntülenir

Duraklatma 
Çaldýrmak için  öðesine 
dokununuz.

 Tekrar çalma

 Karýþýk çalma
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 USB belleðin takýlmasý

Kapaðý açýnýz ve USB belleði 
takýnýz.

Eðer açýk deðilse, USB belleði 
açýnýz.

Seçme, dosyalarý hýzlý ileri veya geri sarma

Dosyalarý teker teker seçme

Ýstediðiniz dosyayý seçmek için “SEEK/TRACK” düðmesinin“∧” 

ya da “∨” tarafýna basýnýz ya da düðmesini çeviriniz.

Hýzlý ileri veya geri sarmak için bir bip sesi duyana kadar “SEEK/
TRACK” düðmesinin“∧” ya da “∨” tarafýna basýlý tutunuz.

Listeden bir dosya seçilmesi

 "Files” öðesine dokununuz.

Ýstediðiniz dosyanýn numara-
sýna dokununuz.

STEP 1

STEP 2
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Klasör seçme

 "Folders” öðesine dokununuz.

Ýstediðiniz klasör numarasýna 
dokununuzuz.

Ýstediðiniz dosyanýn numarasý-
na dokununuz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Karýþýk çalma

 öðesine her dokunulduðunda mod aþaðýdaki þekilde deðiþir:

Tekrar çalma

 öðesine her dokunulduðunda mod aþaðýdaki þekilde deðiþir:

: Klasördeki parçalarý karýþýk çalma

: Tüm klasörlerdeki parçalarý karýþýk çalma

: Karýþýk çalmayý durdur

: Dosyayý tekrarlama

: Klasörü tekrarlama

: Tekrarlamayý durdur
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USB bellek fonksiyonlarý

Sisteme baðlanan USB belleðe baðlý olarak, cihaz kendi kendine 
çalýþmayabilir ve bazý iþlevler kullanýlmayabilir.  Eðer cihaz, arýza 
nedeniyle (sistem özelliklerinin uyuþmamasýndan dolayý) bazý 
fonksiyonlarý veya tamamen çalýþmýyorsa cihazý ayýrýnýz ve tekrar 
baðlayýnýz, bu problemin çözümünü saðlayabilir.

USB belleðini ayýrýp tekrar takmanýza raðmen hala çalýþmýyorsa 
hafýzayý formatlayýnýz.

USB bellek için hata mesajlarý

“Connection error.”: Bu durum, USB bellekte ya da baðlantýlarýnda bir 
problem olduðunu gösterir.

“There are no files available for playback.”: (Çalýnacak dosya yok) 
 USB belleðe kaydedilmiþ herhangi bir MP3/WMA 
dosyasýnýn bulunmadýðýný gösterir.

USB bellek

Uyumlu cihazlar

MP3 ve WMA dosyalarýný oynatmaya uygun  USB bellekler kullanýlabilir.

Uyumlu cihaz formatlarý

Aþaðýdaki cihaz formatlarý kullanýlabilir:

• USB iletiþim formatlarý: USB2.0 FS (12 Mbps)
• Dosya formatlarý: FAT16/32 (Windows)
• Uygunluk sýnýfý: Yýðýn depolama sýnýfý 

Yukarýda belirtilenlerin dýþýnda bir formatla oluþturulan MP3 ve WMA 
dosyalarý düzgün çalýnamayabilir, dosya ve klasör adlarý ekranda 
düzgün olarak görülmeyebilir.

Standartlar ve sýnýrlamalar ile ilgili maddeler:

• Ýç içe görüntülenebilecek en fazla klasör sayýsý:  8 seviye
• Cihazdaki azami klasör sayýsý: 3000 (kök dizin dahil)
• Cihazdaki azami dosya sayýsý: 9999
• Klasördeki azami dosya sayýsý: 255

(baðlantý hatasý)
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MP3 ve WMA dosyalarý

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) standart bir müzik sýkýþtýrma formatýdýr.

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

WMA (Windows Media Audio) Microsoft’un müzik sýkýþtýrma formatýdýr. 
Bu format, ses verisini MP3 formatýna göre daha küçük boyuta sýkýþtýrýr.

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

MP3 dosyalarýyla uyumluluk

• Uyumlu standartlar 
MP3 (MPEG1 AUDIO LAYERII, III, MPEG2 AUDIO LAYERII, III, 
MPEG2.5)

• Uyumlu örnekleme frekanslarý 
MPEG1 AUDIO LAYERII, III: 32, 44.1, 48 (kHz) 
MPEG2 AUDIO LAYERII, III: 16, 22,05, 24 (kHz)

• Uyumlu bit oranlarý (VBR ile uyumlu) 
MPEG1 AUDIO LAYERII, III: 32-320 (kbps) 
MPEG2 AUDIO LAYERII, III: 8-160 (kbps)

• Uyumlu kanal modlarý: stereo, joint stereo, dual channel ve monaural
WMA dosyalarýyla uyumluluk

• Uyumlu standartlar 
WMA Ver. 7, 8, 9

• Uyumlu örnekleme frekanslarý 
HIGH PROFILE 32, 44.1, 48 (kHz)

• Uyumlu bit oranlarý 
HIGH PROFILE 48-320 (kbps, VBR)
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Dosya adlarý

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

ID3 ve WMA etiketleri

MP3 dosyalarýna ID3 etiketleri eklenebilir, bu sayede parça adý, sanatçý 
adý gibi bilgilerin kaydý yapýlabilir.

Sistem aþaðýda belirtilenlerle uyumludur. ID3 Ver. 1.0, 1.1, ve Ver. 2.2, 
2.3, 2.4 ID3 tag. (Karakter sayýlarý ID3 Ver. 1.0 ve 1.1’e uygundur.) 1.0 ve 
1.1.)

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

MP3 ve WMA dosyalarýný çalma

• MP3 veya WMA dosyalarý içeren bir USB bellek cihazý yüklendiðinde, 
tüm dosyalar kontrol edilir. Dosya denetimi tamamlandýktan sonra, 
birinci MP3 veya WMA dosyasý çalýnýr. Dosya denetimini hýzlandýrmak 
için USB bellek içerisine MP3 ve WMA dýþýndaki dosyalarý kaydetme-
menizi veya gereksiz klasörler oluþturmamanýzý öneriyoruz.

• USB bellek sisteme baðlandýðýnda ve müzik kaynaðý USB bellek 
moduna getirildiðinde, USB bellek içerisindeki ilk dosya çalýnmaya 
baþlanacaktýr. Eðer ayný cihazýn baðlantýsý sistemden kesilip sisteme 
yeniden baðlanýrsa (ve bellek içeriði deðiþtirilmediðinde) USB bellek 
en son sisteme baðlý iken kaldýðý yerden çalmaya devam eder.

Uzantýlar

MP3 ve WMA dýþýndaki dosyalar için .mp3 ve .wma uzantýlarý 
kullanýlmýþsa, bunlar atlanýr (çalýnmaz).
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Çalma

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

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

• Microsoft, Windows ve Windows Media Microsoft Corporation’ýn 
tescillli markalarýdýr.

DÝKKAT

Sürüþ esnasýnda

USB belleði baðlamayýnýz ya da kumanda mekanizmasýný çalýþtýrmayýnýz.

UYARI

USB bellek ya da terminalin zarar görmesini engellemek için

USB belleði araçta býrakmayýnýz. Araç içerisindeki sýcaklýk yükselebilir 
veUSB belleðe zarar verebilir.

USB bellek baðlý iken bastýrmayýnýz ve üzerine gereksiz kuvvet 
uygulamayýnýz.

Soket içerisine yabancý nesne sokmayýnýz.
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AUX baðlantýsýnýn kullanýmý

Ses sistemine baðlanmýþ ses cihazlarýnýn kullanýmý

Ses seviyesi aracýn ses kumandalarý kullanýlarak ayarlanabilir. Diðer bütün 
ayarlar taþýnabilir ses cihazýnýn üzerinden yapýlmalýdýr.

Taþýnabilir ses cihazýný güç besleme çýkýþýna takýp kullanýrken

Çalarken parazit oluþabilir. Ses cihazýnýzýn kendi güç kaynaðýný kullanýnýz.

Bu soket, taþýnabilir ses cihazýnýzý baðlamanýzda kullanýlabilir ve 
aracýnýzýn hoparlörlerinden dinlemenizi saðlar.

Kapaðý açýnýz ve ses cihazýnýzý 
baðlayýnýz.

 Ses kaynaðý seçme ekranýnda “AUX” öðesine dokunun.

STEP 1

STEP 2
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Bluetooth®müzik sisteminin dinlenmesi

Bluetooth®müzik sistemi taþýnabilir ses cihazýnýn müzik sistemine 
kablosuz baðlanarak araç hoparlörlerinden müzik çalmasýna olanak 
saðlar. Ses sistemi, taþýnabilir ses cihazýndaki müziðin kablo ile baðla- 
madan çalýnabildiði kablosuz veri sistemi Bluetooth®‘u destekler. 
Eðer taþýnabilir ses cihazý, Bluetooth®'u destekelemezse, Bluetooth®

müzik sistemi çalýþmayacaktýr.

 Ses kaynaðý seçme ekranýnda “BT” öðesine dokunun.

Ses seviyesiGüç

Parça seçimi/hýzlý ileri veya geri sarma Kaynak seçimi veya ses kontrol 
ekranýný görüntüleme

Parça seçme
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Müzik sistemi kontrol ekraný

“MEDIA” tuþuna basýldýðýnda, seçilen kaynaðýn herhangi bir 
ekranýndan müzik kontrol ekraný görüntülenir..

Ses kaynaðý seçme ekraný 
görüntülenir.

Albüm listesini görüntüle-
me

Þarký listesini görüntüleme

Bluetooth® müzik çalarýn 
baðlanmasý

 Çalma

 Duraklatma

 Tekrar çalma

 Karýþýk çalma
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Durum göstergesi

Ekranda sinyal kuvveti ve pilin þarj durumu gibi bilgileri 
görebilirsiniz.

Baðlantý durumu

Pil þarjý

Göstergeler Durum

Baðlantý durumu
Ýyi Baðlý deðil

Pil þarjý
Dolu Boþ
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Bluetooth® müzik çalarýn kaydedilmesi

Bluetooth® ses sistemini kullanabilmek için sisteme etkinleþtirilmiþ 
taþýnabilir müzik çalarý tanýtmanýz gerekir. Cihazý kaydettikten sonra, 
aracýn müzik sisteminden müziðinizi dinleyebilirsiniz.

Sisteme en fazla 5 cihaz kaydedebilirsiniz.

“Bluetooth* Audio” ekraný görüntülenir.

“Connect” öðesine dokununuz.

“Yes” (evet) öðesine 
dokununuz.

*: Bluetooth, Bluetootch SIG. Inc. Þirketinin tescilli markasýdýr.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Ekranda görüntülenen þifreyi 
taþýnabilir müzik çalarýnýza 
giriniz

Taþýnabilir müzik çalarýn kullaný-
mý için, cihazýnýz ile birlikte veri-
len kullaným kýlavuzuna bakýnýz. 

SSP (Güvenli Basit Eþleþtirme) 
protokolü ile uyumlu cihazlar 
için þifre gerekli deðildir. Cihaza 
baðlý olarak Bluetooth®

cihazýnýzda kayýt yapmak için 
“Yes”, iptal etmek için “No” 
öðesini seçmeniz gerekebilir.

Ýptal etmek isterseniz "Cancel” 
öðesini seçiniz.

Tamamlanma mesajý görünüyor-
sa, kayýt tamamlanmýþtýr.

Hata mesajý görüntülenirse, 
yeniden denemek için ekrandaki 
talimatlarý izleyiniz.

STEP 4
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Bluetooth® müzik çalarýn seçilmesi

Birden fazla Bluetooth® cihazý kayýtlýysa, kullanmak istediðiniz
Bluetooth® cihazýný seçmek için aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz.
Ayný anda birden fazla cihaz kullanýlamaz.

“Bluetooth* Audio” ekraný görüntülenir.

“Connect” öðesine dokunun.

Baðlamak istediðiniz cihaz 
öðesine dokunun.

“Add new”: Bluetooth® cihazýnýn 
kaydedilmesi (→S. 377)

Seçilen cihaz adýnýn solunda 
seçim iþareti görüntülenir. 

Cihazý baðladýðýnýzda Blue-
tooth®  iþareti görüntülenir.

*: Bluetooth, Bluetootch SIG. Inc. Þirketinin tescilli markasýdýr.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Bluetooth® müzik çalarýn baðlanmasý

Ýki baðlantý yöntemi vardýr.

Baðlantý metodu “From vehicle” (Araçtan) olduðunda

Taþýnabilir müzik çalar baðlantý için beklemedeyken, kontak 
anahtarý "ACC" ya da "ON" modunda olduðunda otomatik olarak 
baðlanacaktýr.

Baðlantý metodu “From audio player” (Müzik çalardan) 
olduðunda

Taþýnabilir müzik çalarý çalýþtýrýn ve bunu Bluetooth® müzik 
sistemine baðlayýn.

“Bluetooth* Audio” ekraný görüntülenir.

“Connect” öðesine dokunun.

Baðlamak istediðiniz cihaz 
öðesine dokunun.

Baðlantý baþarýlý bir þekilde 
kurulduðunda bir mesaj 
görüntülenir.  
Baðlantý kurulamazsa, bir mesaj 
görüntülenir ve tekrar baðlantý 
kurulur.

*: Bluetooth, Bluetootch SIG. Inc. Þirketinin tescilli markasýdýr.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Bluetooth® müzik sisteminin çalmasý

Play/Pause (Oynat/duraklat) için 
 ya da  öðelerine 

dokunun.

Taþýnabilir müzik çalarýn tipine 
baðlý olarak bazý baþlýklar ve 
kontroller görünmeyebilir.



3

3-2. “Dokunmatik ekran’”ýn kullanýmý
26

Parça seçme

Parça seçme

Dinlemek istediðiniz parça numarasý için “SEEK/TRACK” 

düðmesinin “∧” ya da “∨ tarafýna basýnýz ya da 

düðmesini çeviriniz.

Hýzlý ileri veya geri sarmak için bir bip sesi duyana kadar “SEEK/
TRACK” düðmesinin“∧” ya da “∨” tarafýna basýlý tutunuz.

Listeden bir parça seçilmesi

 "Tracks” öðesine dokunun.

Ýstediðiniz parçaya dokunun.

STEP 1

STEP 2
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Albüm seçimi

 "Browse” öðesine dokunun.

Ýstediðiniz albüme dokunun.

Ýstediðiniz parçaya dokunun.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Rastgele çalma

 öðesine her dokunulduðunda mod aþaðýdaki þekilde deðiþir:

Tekrar çalma

 öðesine her dokunulduðunda mod aþaðýdaki þekilde deðiþir:

: Albümdeki parçalarý rastgele çalma

: Tüm albümdeki parçalarý rastgele çalma

: Off

: Parçayý tekrarlama

: Albümü tekrarlama

: Off
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Bluetooth® Müzik sistemi kullanýldýðýnda

Aþaðýdaki durumlarda sistem çalýþmayabilir.

• Taþýnabilir müzik çalar kapalýysa
• Taþýnabilir müzik çalar baðlanmamýþsa
• Taþýnabilir müzik çalar pili azaldýysa
Bluetooth® üzerinden müzik çalarken telefon baðlantýsý yapýlýrsa, 
gecikme görülebilir.

Sisteme baðlý bulunan taþýnabilir müzik çalar tipine baðlý olarak, bazý 
iþlemler farklý olabilir ve bazý iþlevler kullanýlamayabilir.

Bluetooth® anteni

Anten gösterge içerisindedir. Taþýnabilir müzik sistemi koltuðun arkasýnda 
veya torpido bölmesinde ya da konsol kutusunda, ya da herhangi bir 
metalik cisimle kaplanmýþsa veya temas ediyorsa baðlantý kötüleþebilir.

Pil þarjý/sinyal gücü

Bu ekran taþýnabilir müzik çalarýn gerçek durumunu tam olarak göster-
meyebilir ve bu sistemin þarj özelliði yoktur.

Bluetooth® hakkýnda

Bluetooth, Bluetootch SIG. Inc. 
Þirketinin tescilli markasýdýr.

Bluetooth marka iþareti ve logosu 
Bluetooth SIG. Firmasýna aittir ve lisans 
sahibi olan Panasonic corporation firma-
sýndan izin alýnmýþtýr. Tüm diðer ticari 
markalar ve ticari adlar baþkalarýna aittir.
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Uyumlu modeller

Uyumlu taþýnabilir müzik çalarlar, teknik özelliklere uymalýdýr

Bluetooth® özellikleri: 
Ver. 1.1 veya üzeri (önerilen: Ver. 2.1 + EDR veya üzeri)

Profiller:

• A2DP (Geliþmiþ ses daðýtým profili) Ver. 1.0 veya üzeri 
(Önerilen: Ver. 1.2, veya üzeri) 
Bu profil, kulaklýða stereo ses veya yüksek kaliteli ses aktarmak için 
kullanýlýr.

• AVRCP (Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili) Ver. 1.0 veya üzeri 
(Önerilen: Ver. 1.4 veya üzeri) 
Bu profil, ses/örüntü cihazýný uzaktan kontrol etmek için kullanýlýr.

Ancak taþýnabilir müzik cihazý tipine baðlý olarak bazý iþlevler 
kullanýlamayabilir.

Sertifika

→S. 341

Taþýnabilir ses cihazýnýn yeniden baðlanmasý

Kontak anahtarý “ACC” veya “ON” konumundayken zayýf baðlantý 
nedeniyle taþýnabilir müzik çalarýn baðlantýsý kesilirse, sistem mümkün 
olduðunda taþýnabilir müzik çalara otomatik olarak yeniden baðlanýr.

Taþýnabilir müzik çalarý kendiniz kapattýysanýz, yeniden baðlanmak için 
aþaðýdaki talimatlarý izleyiniz:

Taþýnabilir ses cihazýnýn yeniden seçiniz

Taþýnabilir ses cihazýný giriniz

Aracýnýzý devrederken

Verilerinizi sildiðinizden emin olunuz. (→S. 270)
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DÝKKAT

Sürüþ esnasýnda

Taþýnabilir müzik çalarý kullanmayýnýz veya Bluetooth® müzik sistemine 
baðlayýnýz.

UYARI

Aracý terk ederken

Taþýnabilir müzik çalarý araçta býrakmayýnýz. Araç içerisindeki sýcaklýk 
yükselebilir, taþýnabilir müzik çalar zarar görebilir.
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Müzik sistemi direksiyon kumandalarýnýn kullanýmý

Müzik sisteminin bazý özellikleri direksiyon simidi üzerindeki düðmel-
erle ayarlanabilir.

 Ses seviyesi

Radyo modu: Radyo ista-
syonlarýnýn seçimi

CD modu:  
Parçalarýn/dosyalarýn ve 
klasörlerin seçimi (MP3/
WMA).

iPod modu: Parçalarý seç-
mek

USB bellek modu:  
Klasörlerin ve dosyalarýn 
seçimi

Bluetooth® Müzik modu: 
Parçalarý ve albümleri 
seçme

”POWER” düðmesini ON 
konumuna alýnýz, müzik 
kaynaðýný seçiniz.
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Sistemin çalýþtýrýlmasý

Müzik sistemi kapalýyken “MODE” düðmesine basýnýz.

Müzik kaynaðýnýn deðiþtirilmesi

Müzik sistemi açýkken “MODE” düðmesine basýnýz. “MODE” 
düðmesine her basýldýðýnda müzik kaynaðý þu þekilde deðiþir. CD 
çalara CD yerleþtirilmediyse ya da harici bir cihaz baðlý deðilse, bu 
mod atlanacaktýr.

FM→CD player→iPod ya da USB bellek→Bluetooth® audio→AUX→AM

Ses seviyesi ayarý

Ses seviyesini yükseltmek için  düðmesinin “+” tarafýna, 
düþürmek için de “-“ tarafýna basýnýz.

Düðmeyi bu konumda basýlý tutarak ses seviyesini yükseltmeyi veya 
düþürmeyi sürdürebilirsiniz.

Sessiz moda geçme

“MODE” düðmesine basýnýz ve basýlý tutunuz.

Ýptal etmek için, “MODE” düðmesine basýnýz ve basýlý tutunuz.
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Radyo istasyonu seçme

 Radyo moduna geçmek için “MODE” düðmesine basýnýz.

Radyo istasyonlarýný seçmek için  düðmesinin “∧” ya 
da “∨ tarafýna basýnýz.
Ýstasyonlarý aramak için bir bip sesi duyana kadar düðmeyi basýlý 
tutunuz.

Parça/dosya ya da þarký seçme

CD, Bluetooth®müzik sistemi, iPod, USB bellek modunu 
seçmek için “MODE” düðmesine basýnýz.

Dinlemek istediðiniz parça/dosya ya da þarký için  
düðmesinin “∧” veya  “∨” tarafýna basýnýz.

Klasör seçme

CD (sadece MP3WMA diskleri kullanýlýrken) ya da USB 
bellek modunu seçmek için “MODE" düðmesine basýnýz.

Bir bip sesi duyulana kadar  düðmesinin “∧” veya “∨” 
tarafýný basýlý tutunuz.

Albüm seçimi

 Bluetooth®müzik sistemi modunu seçmek için “MODE” 
düðmesine basýnýz.

Bir bip sesi duyulana kadar  düðmesinin “∧” veya “∨” 
tarafýný basýlý tutunuz.

DÝKKAT

Kaza riskini azaltmak için

Müzik sistemini direksiyondan kumanda ederken dikkatinizi yola veriniz.

STEP 1

STEP 2

STEP 1

STEP 2

STEP 1

STEP 2

STEP 1

STEP 2



5

3-2. “Dokunmatik ekran’”ýn kullanýmý

3

Ýç d
o

naným
lar
33

Eller serbest sistemi (cep telefonu için)

Eller serbest sistemi, cep telefonunuza dokunmadan arama yapabil-
menizi saðlar.

Bu sistem Bluetooth® ‘u destekler. Bluetooth®sistemi, cep telefonu-
nun eller serbest sistemine kablosuz olarak baðlanmasýný, gelen 
çaðrýlarýn cevaplanmasýný ve çaðrý yapýlabilmesini saðlayan kablosuz 
veri iletim sistemidir.

 Telefon anahtarý

Ses seviye düðmesi

• Ses seviyesinin artýrýl-
masý

• Ses seviyesinin azaltýl-
masý

Kapama düðmesi

• Arama sonlandýrma
• Reddetme
 Açma düðmesi

• Çaðrý alma
• Cevaplama
• “Telephone” ekranýný 

görüntüleme
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 Mikrofon

Telefonda konuþurken üstün-
deki mikrofonu kullanabilir-
siniz.

Karþý tarafýn sesi ön hopar-
lörlerden gelir.

Eller serbest sistemini kullanmak için, sisteme Bluetooth® telefo-
nun tanýtýlmasý gerekir. (→S. 344)
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Durum göstergesi

“Telephone” ekranýnda sinyal kuvveti ve pilin þarj durumu gibi 
bilgileri görebilirsiniz.

 Baðlantý durumu

 Pil þarjý

Arama alaný

Sinyal gücü

Göstergeler Durum

Baðlantý durumu
 Ýyi Baðlý deðil

Pil þarjý
Dolu Boþ

Arama alaný “Rm”: Roaming (dolaþým) alaný

Sinyal gücü
Mükemmel  Zayýf
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Eller serbest sistemini kullanýrken 

Görüþme yapýlýrken ses sisteminin sesi kýsýlýr.

Her iki taraf ayný anda konuþtuðunda görüþmenin duyulmasý zor 
olabilir.

Görüþme yaparken karþý tarafýn sesi çok yüksek olduðunda eko 
yapabilir. 
Bluetooth® telefon sisteme çok yakýnsa, sesin kalitesi bozulabilir ve 
baðlantý kopabilir.

Aþaðýdaki durumlarda karþý tarafýn konuþmasýnýn duyulmasý zor 
olabilir.

• Asfaltlanmamýþ yollarda araç kullanýldýðýnda
• Yüksek hýzlarda kullanýldýðýnda
• Cam açýk ise
• Klimadan direkt olarak mikrofona üfleniyorsa
• Cep telefonu þebekesinden etkilendiðinde

Sistemin çalýþmayacaðý durumlar

Bluetooth®desteklemeyen bir cep telefonu kullanýlýyorsa

Cep telefonu kapalýysa

Servis alaný dýþýndaysanýz

Cep telefonunuz þebekeye baðlanmamýþsa

Cep telefonu pili azaldýysa

Telefon hatlarýnýn yoðun olmasý nedeniyle aramalar kýsýtlanmýþsa.

Cep telefonunda kullanýlmasýný engelleyen bir durum varsa

Cep telefonundan rehbere veri aktarýmý
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Bluetooth® anteni

Anten gösterge içerisindedir. Cep telefonu koltuðun arkasýnda veya 
torpido bölmesindeyse ya da cep telefonu herhangi bir metalik cisimle 
kaplanmýþsa veya temas ediyorsa baðlantý kötüleþebilir.

Pil þarjý/Sinyal gücü

Bu göstergede görülen seviye cep telefonu göstergesinden farklý 
olabilir.

Bu sistemin bir þarj iþlevi yoktur.

Bluetooth® telefonun pili, Bluetooth® sistemine baðlandýðý zaman 
daha hýzlý tükenecektir.

Bluetooth® ses ve eller serbest sistemi ayný anda kullanýlýrken

Aþaðýdaki problemler oluþabilir.

Bluetooth® baðlantýsý kesilebilir.

Bluetooth® üzerinden müzik dinlerken parazit duyulabilir.

Bu sistemdeki telefon rehberi hakkýnda

Aþaðýdaki veriler her kayýtlý telefon için saklanýr. Baþka bir telefon 
baðlanýrken, kayýtlý verileri okuyamazsýnýz.

Telefon defteri verisi 

Tüm çaðrý geçmiþi

Hýzlý arama

Telefonu sildiðinizde yukarýda belirtilen veriler de silinir.

Aracýnýzý devrederken

Verilerinizi sildiðinizden emin olunuz. (→S. 270)
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Bluetooth® hakkýnda

Uyumlu modeller

Bu sistem aþaðýdaki servisleri destekler.

Bluetooth® Özellikleri: 
Ver. 1.1 veya üzeri (Önerilen: Ver. 2.1 + EDR veya üzeri)

Profiller:

• HFP (Eller serbest Profili) Ver. 1.0 veya üzeri (Önerilen: Ver. 1.5 veya 
üzeri) 
Bu profil, cep telefonu veya kulaklýk kullanarak eller serbest telefon 
aramasýna izin verir. Giden arama ve gelen arama fonksiyonu vardýr.

• OPP (Cismi basma profili) Ver. 1.1 veya üzeri 
Bu profil, telefon rehberindeki verilerin aktarýmý için kullanýlýr. 
Bluetooth® telefonda PBAP ve OPP olduðu zaman, OPP kullanýlamaz.

• PBAP (Telefon Rehberi Eriþim Profili) Ver. 1.0 veya üzeri 
Bu profil, telefon rehberindeki verileri aktarmak için kullanýlýr.

Cep telefonunuz HFP’yi desteklemiyorsa, Bluetooth® telefona 
eriþemezsiniz. Ayrý olarak OPP vey PBAP hizmetini almanýz gereklidir.

Bluetooth, Bluetootch SIG. Inc. 
Þirketinin tescilli markasýdýr.

Bluetooth marka iþareti ve logosu 
Bluetooth SIG. Firmasýna aittir ve lisans 
sahibi olan Panasonic corporation 
firmasýndan izin alýnmýþtýr. Tüm diðer 
ticari markalar ve ticari adlar baþkalarýna 
aittir.
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 Sertifika

En güncel “UYGUNLUK BEYANI”, Uygunluk Beyanýnda verilen adreste 
bulunabilir.
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DÝKKAT

Sürüþ esnasýnda

Cep telefonunuzu kullanmayýnýz ya da Bluetooth® sistemi  baðlamaya 
çalýþmayýnýz.

UYARI

Aracý terk ederken

Telefonunuzu araçta býrakmayýnýz. Araç içerisindeki sýcaklýk yükselebilir ve 
telefona zarar verebilir.
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Bluetooth®telefonun kullanýmý

Cihaz adý

Bluetooth® baðlantý durumu

Arama yapýlmasý

Yukarýdaki ekraný görüntülemek için, direksiyon simidi üzerindeki 
 tuþuna veya  tuþuna basýnýz.
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Bluetooth® cihazýnýn kaydedilmesi

Eller serbest sistemini kullanmak için, sisteme Bluetooth® telefonu 
tanýtýlmasý gerekir. Sisteme en fazla 5 telefon kaydedebilirsiniz.

 “Telephone” ekraný görüntüleme (→S. 343)

“Yes” (evet) öðesine dokunun.

Ekranda görüntülenen þifreyi 
telefonunuza giriniz.

Telefonun kullanýmý için telefonla 
beraber verilen kullaným 
kýlavuzuna bakýnýz.

SP (Güvenli Basit Eþleþtirme) 
protokolü ile uyumlu cihazlar 
için þifre gerekli deðildir.. 
Telefona baðlý olarak telefonu-
nuza kayýt yapmak için “Yes”, 
iptal etmek için “No” öðesini 
seçmeniz gerekebilir.

Ýptal etmek isterseniz "Cancel” 
öðesini seçiniz.

Tamamlanma mesajý görünüyor-
sa, kayýt tamamlanmýþtýr.

Hata mesajý görüntülenirse, 
yeniden denemek için ekrandaki 
talimatlarý izleyiniz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Bluetooth® telefon seçmek

Birden fazla Bluetooth® cihazý kayýtlýysa, kullanmak istediðiniz Blue-
tooth® cihazýný seçmek için aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz. Ayný anda 
birden fazla cihaz kullanýlamaz.

 “Telephone” ekraný görüntüleme (→S. 343)

“Connect telephone” öðesine 
dokununuz.

Baðlamak istediðiniz cihaz öðesi-
ne dokunun.

“Add new”: Bluetooth® cihazýnýn 
kaydedilmesi (→S. 377)

Seçilen cihaz adýnýn solunda 
seçim iþareti görüntülenir.

Cihazý baðladýðýnýzda Bluetooth®

iþareti görüntülenir.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Bluetooth® telefonun baðlanmasý

Ýki baðlantý yöntemi vardýr – otomatik ve manuel

Otomatik
Telefonunuzu kaydettiðinizde, otomatik baðlantý aktif olacaktýr. Hep 
bu moda kalýnýz ve Bluetooth® telefonu baðlantý kurulabilecek bir 
yere koyunuz. 
Kontak anahtarý “ACC” veya “ON” konumuna getirildiðinde, sistem 
yakýnýnda kaydetmiþ olduðunuz cep telefonunu arayacaktýr. Sistem 
bunun ardýndan daha önce baðlantý kurmuþ olduðu en son 
telefona otomatik olarak baðlanýr. Daha sonra baðlantý sonucu 
görüntülenir.
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Manuel
Otomatik baðlantý baþarýsýz olursa veya “Bluetooth*” sistemi ka-
patýlýrsa, Bluetooth® sistemini manuel olarak baðlamanýz gereklidir.

 “Telephone” ekraný görüntüleme (→S. 343)

“Connect telephone” öðesine 
dokununuz.

Baðlamak istediðiniz cihaz 
öðesine dokunun.

Baðlantý baþarýlý bir þekilde 
kurulduðunda bir mesaj 
görüntülenir.

Baðlantý kurulamazsa, bir mesaj 
görüntülenir ve tekrar baðlantý 
kurulur.

*: Bluetooth, Bluetootch SIG. Inc. Þirketinin tescilli markasýdýr.

STEP 1

STEP 2

STEP 3



3

3-2. “Dokunmatik ekran’”ýn kullanýmý
48

Arama yapýlmasý

Bluetooth® telefon kaydedildikten sonra, aþaðýdaki prosedür ile 
arama yapabilirsiniz:

Arama

 “Telephone” ekranýný görüntüleme (→S. 343)

Telefon numarasý girilmesi

Girilen telefon numarasýný sil-
mek için . öðesine dokunun.

Ýlk basamaða “+” iþareti girmek 
için, “∗” öðesine basýlý tutunuz.

Direksiyon simidi üzerindeki  tuþuna basýnýz veya  
öðesine dokununuz.

Bluetooth® telefon yeniden baðlanmasý

Kontak anahtarý “ACC” veya “ON” konumundayken sistem zayýf sinyal 
nedeniyle baðlanamýyorsa, sistem otomatik olarak yeniden baðlanmayý 
deneyecektir. 
Telefon kapatýlýrsa, sistem yeniden baðlanmayý denemeyecektir. Bu 
durumda baðlantý manuel olarak yapýlmalý veya telefon yeniden 
seçilmelidir.

Bluetooth® üzerinden müzik dinlerken telefon baðlamak

Bluetooth® üzerinden çalan müzik geçici olarak duracaktýr.

Baðlantý uzun sürebilir.

STEP 1

STEP 2

STEP 3



9

3-2. “Dokunmatik ekran’”ýn kullanýmý

3

Ýç d
o

naným
lar
34

Telefon rehberinden arama

Cep telefonundan aktardýðýnýz rehberde bulunan numaralarý 
arayabilirsiniz. Sistem, telefon baþýna bir telefon rehberini 
tutabilir. Her telefon rehberinde 1000 taneye kadar giriþ 
kaydedilebilir.  
(→S. 362) 

 “Telephone” ekraný görüntüleme (→S. 343)

 “Telephone” ekranýnda “Contacts” öðesine dokunun.

Aramak istediðiniz numarayý 
listeden seçiniz.

Telefon rehberi boþsa, bir mesaj 
görüntülenir. (→S. 350)

Numarayý seçiniz ve direksiyon 

simidi üzerindeki tuþuna ba-

sýnýz veya  öðesine dokunu-
nuz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4
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Telefon rehberi boþken

Bluetooth® telefonundaki telefon numaralarýnýzý sisteme 
aktarabilirsiniz. 
Çalýþma þekli PBAP uyumlu ve PBAP uyumlu olmayan 
Bluetooth® telefonlar için farklý olabilir. Cep telefonunuz PBAP 
veya OPP hizmetini desteklemiyorsa, telefon rehberini 
aktaramazsýnýz.

 “Telephone” ekranýnda “Contacts” öðesine dokunun.

Telefon rehberi boþsa, bir mesaj 
görüntülenir.

PBAP uyumlu Bluetooth® telefonlar için
Cep telefonundan yeni numaralar aktarmak için "Yes" 
öðesine dokununuz. 
Numara aktarmayý iptal etmek için "No" öðesine dokununuz.

PBAP ile uyumsuz, ancak OPP ile uyumlu Bluetooth® telefonlar 
için

Cep telefonundan yeni numaralar aktarmak için "Transfer" 
öðesine dokununuz.. 
Numara aktarmayý iptal etmek için "Cancel" öðesine 
dokununuz. 
Yeni numaralarý aktarabilmek için telefonunuz açýk olmalýdýr.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 3
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Hýzlý arama ile çaðrý yapmak

Telefon rehberinde kayýtlý numaralarý kullanarak çaðrý 
yapabilirsiniz.

 “Telephone” ekranýný görüntüleme (→S. 343)

 “Telephone” ekranýnda “Speed dials” öðesine dokunun.

Ýstediðiniz sekmeyi seçiniz ve 
çaðrý yapmak için istediðiniz 
numarayý seçiniz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Çaðrý geçmiþi

Aþaðýdaki 4 iþleve sahip çaðrý geçmiþi ile arama yapabilirsiniz.

“All”: Kayýtlý olan yukarýdaki tüm numaralar

“Missed”: Yanýt vermediðiniz aramalar

“Incoming”: Gelen çaðrýlar

“Outgoing”: Yaptýðýnýz aramalar

 “Telephone” ekranýný görüntüleme (→S. 343)

“Telephone” ekranýnda “Call history” (Çaðrý geçmiþi) 
öðesine dokunun.

Ýstediðiniz sekmeyi seçiniz ve 
istediðiniz veriyi listeden 
seçiniz.

Direksiyon simidi üzerindeki 

 tuþuna basýnýz veya  
öðesine dokunuz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4
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Arama listesi

Telefon rehberinde kayýtlý bir numarayý ararsanýz veya bu numaradan 
çaðrý alýrsanýz, arayan kiþinin adý çaðrý geçmiþinde görüntülenir.

Ayný numarayý birden fazla kez aradýysanýz, çaðrý geçmiþinde yalnýzca 
son yapýlan çaðrý görüntülenir.

Uluslararasý aramalar

Kullandýðýnýz cep telefonuna baðlý olarak uluslararasý çaðrý yapama-
yabilirsiniz.

En son çaðrý geçmiþi öðesini kullanarak arama

”Telephone” (Telefon) ekranýný görüntülemek için direksiyon 
simidindeki  düðmesine basýnýz.

”Call history” (çaðrý geçmiþi) ekranýný görüntülemek için 
direksiyon simidindeki  düðmesine basýnýz.

En son geçmiþ öðesini seçmek için direksiyon simidindeki  
düðmesine basýnýz.

En son geçmiþ öðesini aramak için direksiyon simidindeki  ya 
da  düðmesine basýnýz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4
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Telefonun cevaplanmasý

Bir çaðrý alýndýðýnda, sesli uyarý ile birlikte aþaðýdaki ekran 
görüntülenir.

Telefonun cevaplanmasý için:

• Direksiyon simidi üzerindeki 
düðmesine basýnýz.

•  öðesine dokununuz.

Çaðrýyý reddetmek için

Direksiyon simidi üzerindeki düðmesine basýnýz ya da 
öðesine dokununuz.

Gelen arama ses seviyesini ayarlamak için

 “-” ya da “+” ya dokununuz. Direksiyon simidi üzerindeki 
düðmeleri veya ses düðmesi kullanarak da ses seviyesini 
ayarlayabilirsiniz.

Uluslararasý aramalar

Kullandýðýnýz cep telefonuna baðlý olarak, alýnan uluslar arasý çaðrýlar 
doðru þekilde görüntülenemeyebilir.
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Telefonda konuþurken

Karþý tarafýn sesinizi duymasýný engellemek için.

Gelen arama ses seviyesini ayarlamak için

“-” ya da “+” ya dokunun. Direksiyon simidi üzerindeki 
düðmeleri veya ses düðmesi kullanarak da ses seviyesini 
ayarlayabilirsiniz.

Telefonda konuþurken aþaðýdaki ekran görüntülenir.

“Mute” öðesinen dokununuz.
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Numara tonu girme

Telesekreter hizmeti veya telefon bankacýlýðý gibi telefon 
hizmetlerini kullanýrken, telefon rehberinde telefon numaralarý ve 
kod numaralarýný kaydedebilirsiniz.

“0-9” tuþlayýn.

Numarayý giriniz

*: Tekrar eden ton simgeleri, te-
lefon numarasýndan sonra 
gelen, p veya w olarak görün-
tülenen simge veya rakamlar-
dýr. (örneðin 056133w0123p#1 
∗)

Ekranda gösterilen numarayý doðrulayýnýz ve “Send” 
öðesine dokununuz.
“Exit” öðesine dokunursanýz bu fonksiyon sona erecektir.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4
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Çaðrýyý aktarmak için

Eller serbest aramadan cep telefonu ile aramaya geçmek için, 
"Handset Mode" öðesine dokununuz. 
Cep telefonu aramasýndan eller serbest aramaya geçmek için, 
"Handsfree Mode" öðesine dokununuz.

Kapatmak için:

Direksiyon simidi üzerindeki düðmesine basýnýz ya da  
öðesine dokununuz.

Arama bekletme

Konuþurken baþka birinden çaðrý alýrsanýz, ekranda gelen çaðrý 
mesajý görüntülenir.

Baþka bir kullanýcýyla konuþmak 
için:

• Direksiyon simidi üzerindeki 
 düðmesine basýnýz.

•  öðesine dokununuz.

Çaðrýyý reddetmek için

• Direksiyon simidi üzerindeki 
düðmesine basýnýz.

•  öðesine dokununuz.

Çaðrý bekletirken, direksiyon simidi üzerindeki  tuþuna veya 
 öðesine basarsanýz diðer arayan kiþi ile konuþursunuz.
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Çaðrý aktarma

Sürüþ sýrasýnda eller serbest modundan cep telefonuna geçiþ yapmak 
mümkün deðildir.

Cep telefonundan eller serbest moduna geçerseniz, eller serbest 
ekraný görüntülenir ve ekraný kullanarak sistemi çalýþtýrabilirsiniz.

Aktarma yöntemi ve kullaným þekli, kullanýlan cep telefonuna göre 
deðiþiklik gösterebilir.

Telefonun kullanýmý için, telefonun kullaným kýlavuzuna bakýnýz.

Çaðrý bekletme iþlemi

Çaðrý bekletme fonksiyonu cep telefonu þirketine ve cep telefonuna baðlý 
olarak farklýlýk gösterebilir.
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Eller serbest sisteminin ayarlanmasý 

Ýstediðiniz ayarý eller serbest sisteminden ayarlayabilirsiniz.

Sesin ayarlanmasý

 Telefon rehberi ayarlarý

Yukarýda gösterilen ekraný görüntülemek için “SETUP” öðesine 
dokununuz ve “Setup” ekranýndaki “Telephone” öðesini seçiniz.
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Sesin ayarlanmasý

Ekranda “Telephone settings” (telefon ayarlarý) görüntülenir 
(→S. 359)

“Telephone settings” (telefon ayarlarý) ekranýnda “Sound 
settings” (ses ayarlarý) öðesine dokununuz.

Hoparlör ses seviyesinin 
deðiþtirilmesi (→S. 360)

Zil ses seviyesinin deðiþti- 
rilmesi (→S. 360)

Zil sesinin deðiþtirilmesi 
(→S. 361)

Varsayýlan ayarlara geri 
dönme

 Ses seviyesi ayarlarý

“Sound settings” (ses ayarlarý) ekranýnda “Call volume” 
(arama sesi seviyesi) ya da “ring tone volume” (zil sesi 
seviyesi) öðesine dokununuz.

Ses seviyesini azaltmak veya 
artýrmak için “-” veya “+” 
öðelerine dokununuz ve 
ardýndan “OK” öðesini seçiniz.

Tüm ayarlar tamamlandýðýnda "OK" öðesine dokununuz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Zil sesinin ayarlanmasý

“Sound settings” (ses ayarlarý) ekranýnda “Ring tone” (zil 
sesi) öðesine dokununuz.

Zil sesini deðiþtirmek için 
“Tone 1”, “Tone 2” ya da 
“Tone 3” 'e, ve sonra “OK” öðe- 
sine dokununuz.

Tüm ayarlar tamamlandýðýnda "OK" öðesine dokununuz.

STEP 1

STEP 2

Varsayýlan ses seviyesi ayarlarýna geri dönmek için

“Default” ve ardýndan  “Yes” (evet) öðesine dokununuz.

STEP 3
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Telefon rehberi ayarlarý

Telefon rehberi, azami 4 telefonu yönetebilir. Her telefon rehberine 
1000 adede kadar kayýt (her kiþi için 3 numara) yapýlabilir.

Numaralarý yönetme

Hýzlý aramalarý yönetme

Çaðrý geçmiþinin silinmesi

Yukarýdaki ekraný görüntülemek için, aþaðýdaki adýmlarý izleyiniz.

Ekranda “Telephone settings” (telefon ayarlarý) görüntülenir. 
(→S. 359)

“Telephone settings” (telefon ayarlarý) ekranýnda 
“Phonebook” (rehber) öðesine dokunun.

STEP 1

STEP 2
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Numaralarý yönetme

Telefon numarasýnýn taþýnmasý

Bluetooth® telefonundaki telefon numaralarýnýzý sisteme aktarabi-
lirsiniz. Çalýþma þekli PBAP uyumlu ve PBAP uyumlu olmayan 
Bluetooth® telefonlar için farklý olabilir. Cep telefonunuz PBAP 
veya OPP hizmetini desteklemiyorsa, telefon rehberini aktara-
mazsýnýz.

Ekranda “Phonebook settings” (telefon rehberi ayarlarý) 
görüntülenir (→S. 359)

“Phonebook settings” (telefon rehberi ayarlarý) ekranýnda 
“Manage contacts” (kiþilerin yönetimi) öðesine dokunun.

“Transfer contacts” (kiþilerin 
aktarýmý) öðesine dokununuz.

STEP 1

STEP 1

STEP 3
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PBAP uyumlu Bluetooth® telefonlar için
Otomatik telefon rehberi 
yükleme açma ve kapama

Telefon rehberi verileri otomatik 
olarak aktarýlabilir.

Telefona baðlý olarak arama 
geçmiþi de aktarýlacaktýr.

Telefon rehberinin güncellen-
mesi

Telefon rehberi verileri 
güncellenebilir.

Varsayýlan ayarlara geri 
dönme

PBAP ile uyumlu olmayan Bluetooth® telefonlar için
 Kiþilerin deðiþtirilmesi

Telefon rehberi verileri deðiþ-
tirilebilir.

Kiþilerin eklenmesi

Telefon rehberine eklenebilir.

STEP 4

STEP 4
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Telefon rehberi verilerinin silinmesi

Ekranda “Phonebook settings” (telefon rehberi ayarlarý) 
görüntülenir (→S. 362)

“Phonebook settings” (Telefon rehberi ayarlarý) ekranýnda 
“Manage contacts” (Kiþilerin yönetimi) öðesine dokunun.

“Delete contacts” (kiþileri sil) 
öðesine dokununuz.

Telefonunuz PBAP hizmetini 
destekliyorsa, “Automatic 
phonebook download” ayarý 
“Off” olarak deðiþtirilmelidir. 
(→S. 363)

Sileceðiniz veriyi seçiniz.

Bütün verileri silmek için “All 
delete” (Tümünü sil) öðesine 
dokununuz.

Bir onaylama mesajý görüntülenecektir. Eðer her þey doðru 
ise “Yes” (evet) öðesine dokununuz. 

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5
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Telefon defteri verileri 

Her kayýtlý telefon için telefon rehberi verisi oluþturulur. Baþka bir telefon 
baðlanýrken, kayýtlý verileri okuyamazsýnýz.

Telefon rehberini farklý þekilde ayarlamak (“Contacts” (Kiþiler) ekranýný 
görüntülemek için)

“Telephone” ekraný görüntüleme (→S. 343)

“Telephone” ekranýnda “Contacts” öðesine dokununuz.

“Contacts” (Kiþiler) ekranýnda “Options” (Seçenekler) öðesine 
dokununuz.

“Phonebook settings” (Telefon rehberi ayarlarý) ekranýnda 
“Manage contacts” (Kiþilerin yönetimi) öðesine dokununuz.

Telefon numarasýnýn aktarýlmasý

Telefon numarasý aktarýmýný motor çalýþýrken yapýnýz. 
Cep telefonunuz OPP veya PBAP uyumlu ise, OBEX sertifikasyonu için 
cep telefonunuzdan "1234" girmeniz gerekebilir.

Telefon numarasý aktarmak için "Update phonebook" (telefon rehberini 
güncelle) öðesini seçtiðinizde

Cep telefonunuz PBAP hizmetini desteklemiyorsa, bu iþlevi kullana-
mazsýnýz.

Telefonunuz PBAP hizmetini destekliyorsa, telefonunuzu çalýþtýrmadan 
telefon rehberi verilerini aktarabilirsiniz.

Telefon numarasý aktarmak için "Replace contacts" (numaralarý deðiþtir) 
veya "Add contacts" (numara ekle) öðelerini seçtiðinizde

Cep telefonunuz OPP hizmetini desteklemiyorsa, bu iþlevleri kullana-
mazsýnýz. Telefon rehberi verilerini yalnýzca telefonunuzu çalýþtýrarak 
aktarabilirsiniz.

STEP 1

STEP 3

STEP 3

STEP 4
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Telefon numarasýný farklý þekilde aktarma ("Contact transfer method" - 
(Numara aktarma yöntemi ekranýný görüntüleme)

 “Telephone” ekranýný görüntüleyiniz. (→S. 343)

 “Telephone” ekranýnda “Contacts” öðesine dokununuz.

“Contacts” (Kiþiler) ekranýnda “Transfer” (Aktarma) öðesine 
dokununuz.

Bluetooth® üzerinden müzik dinlerken telefon numarasý aktarma

Bluetooth®  sesinin baðlantýsý kesilecektir. Bu durumda, ses baðlantýsý veri 
aktarýmý biterken otomatik olarak tekrar baðlanacaktýr. Kullandýðýnýz 
telefona göre tekrar baðlanmayabilir.

Telefon rehberi verilerinin farklý bir yoldan silinmesi

“Telephone” ekraný görüntüleme (→S. 343)

“Telephone” ekranýnda “Contacts” öðesine dokunun.

Ýstediðiniz verileri listeden seçiniz.

“Contacts” (Kiþiler) ekranýnda “Options” (Seçenekler) öðesine 
dokununuz.

 “Contacts” (Kiþiler) ekranýnda “Delete” (Sil) öðesine dokununuz.

 Bir onaylama mesajý görüntülenecektir. Eðer her þey doðru ise 
“Yes” (evet) öðesine dokununuz. 

Telefonunuz PBAP hizmetini destekliyorsa, "Automatic phonebook 
download" (otomatik rehber yükleme) ayarý "Off" olmalýdýr. (→S. 363)

Bir Bluetooth® telefonu sildiðinizde, telefon rehberi verileri de silinecektir.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

STEP 6
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Hýzlý aramalarý yönetme

 Hýzlý aramanýn kaydedilmesi

Ýstenilen telefon numarasýný telefon rehberinden kaydedebi-
lirsiniz. Her telefon için 18 adede kadar numara kaydý yapýlabilir.

Ekranda “Phonebook settings” (telefon rehberi ayarlarý) 
görüntülenir (→S. 362)

“Phonebook settings” (Telefon rehberi ayarlarý) ekranýnda 
“Manage speed dials” (Hýzlý aramalarý yönet) öðesine 
dokununuz.

“New speed dial from contacts” 
(rehberden yeni hýzlý arama) 
öðesine dokununuz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Kaydedeceðiniz veriyi seçiniz.

Ýstediðiniz telefon numarasýna 
dokununuz.

Numarayý kaydetmek istediðiniz 
konuma dokununuz.

Daha önce kayýt yapmýþ olduðunuz bir konumu seçerseniz, 
bir onay mesajý görüntülenir. Kayýtlý numarayý deðiþtirmek 
isterseniz, "Yes" öðesini seçiniz.

STEP 4

STEP 5

STEP 6

STEP 7
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Çaðrý geçmiþinden hýzlý arama kaydý

Ekranda “Phonebook settings” (telefon rehberi ayarlarý) 
görüntülenir (→S. 362)

“Phonebook settings” (Telefon rehberi ayarlarý) ekranýnda 
“Manage speed dials” (Hýzlý aramalarý yönet) öðesine 
dokununuz.

"New speed dial from call 
history" (çaðrý geçmiþinden 
yeni hýzlý arama) öðesine 
dokununuz.”

Kaydedeceðiniz veriyi seçiniz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4
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Numarayý kaydetmek istediðiniz 
konuma dokununuz.

Daha önce kayýt yapmýþ olduðunuz bir konumu seçerseniz, 
bir onay mesajý görüntülenir. Kayýtlý numarayý deðiþtirmek 
isterseniz, "Yes" öðesini seçiniz.

Hýzlý aramanýn silinmesi

Ekranda “Phonebook settings” (telefon rehberi ayarlarý) 
görüntülenir (→S. 362)

“Phonebook settings” (Telefon rehberi ayarlarý) ekranýnda 
“Manage speed dials” (Hýzlý aramalarý yönet) öðesine 
dokununuz.

“Speed dials” (Hýzlý aramalar) ekranýnda “Delete speed 
dials” (Hýzlý aramalarýn silinmesi) öðesine dokununuz.

Sileceðiniz veriyi seçiniz. 
Bütün verileri silmek için “All 
delete” (Tümünü sil) öðesine 
dokununuz.

Bir onaylama mesajý görüntülenecektir. Eðer her þey doðru 
ise “Yes” (evet) öðesine dokunun. 

STEP 5

STEP 6

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5
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Hýzlý aramanýn farklý bir yolla ayarlanmasý (“Speed dial" (hýzlý arama) 
ekranýndan)

“Telephone” ekraný görüntüleme (→S. 343)

“Telephone” ekranýnda “Speed dials” öðesine dokunun.

“Speed dial” (Kiþiler) ekranýnda “Options” (Seçenekler) öðesine 
dokununuz.

Hýzlý aramanýn farklý bir yolla ayarlanmasý (“Contacts" (Kiþiler) 
ekranýndan)

“Telephone” ekraný görüntüleme (→S. 343)

“Telephone” ekranýnda “Contacts” öðesine dokununuz.

“Contacts” (Kiþiler) ekranýnda “Options” (Seçenekler) öðesine 
dokununuz.

“Phonebook settings” (Telefon rehberi ayarlarý) ekranýnda 
“Manage speed dials” (Hýzlý aramalarý yönet) öðesine dokununuz.

Hýzlý aramanýn farklý bir yolla kaydedilmesi ("Speed dial" -Hýzlý arama 
ekranýndan)

“Telephone” ekraný görüntüleme (→S. 343)

“Telephone” ekranýnda “Speed dials” öðesine dokunun.

“Speed dial” (Kiþiler) ekranýnda “(add new)” (yeni ekle) öðesine 
dokununuz.

Yeni hýzlý aramayý ayarlamak için "Contacts" veya "History" 
öðesine dokununuz. 
Ýptal etmek için “Cancel” düðmesine dokununuz.

Ýstediðiniz veriyi listeden seçiniz.

Ýstediðiniz telefon numarasýna dokununuz.

“STEP6” “Rehberden hýzlý arama kaydý” (→S. 368) veya “STEP5” 
“Çaðrý geçmiþinden hýzlý arama kaydý” (→S. 370) bölümlerindeki 
talimatlarý izleyiniz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

STEP 6

STEP 7
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Hýzlý aramanýn farklý bir yolla kaydedilmesi (“Contact" (Kiþiler) ekra-
nýndan)

“Telephone” ekraný görüntüleme (→S. 343)

“Telephone” ekranýnda “Contacts” öðesine dokununuz.

Ýstediðiniz veriyi listeden seçiniz.

“Contacts” (Kiþiler) ekranýnda “Options” (Seçenekler) öðesine 
dokununuz.

“Contact data” (Kiþi verisi) ekranýnda “Set speed dial” (Hýzlý 
aramayý ayarla) öðesine dokununuz.

 Ýstediðiniz telefon numarasýna dokununuz.

“STEP6” “Rehberden hýzlý arama kaydý” (→S. 368) veya “STEP5” 
“Çaðrý geçmiþinden hýzlý arama kaydý” (→S. 370) bölümlerindeki 
talimatlarý izleyiniz.

Hýzlý aramanýn farklý bir yolla kaydedilmesi (“Call history" (Çaðrý 
geçmiþi) ekranýndan)

“Telephone” ekranýný görüntüleyiniz (→S. 343)

“Telephone” ekranýnda “Call history” (Çaðrý geçmiþi) öðesine 
dokununuz.

Ýstediðiniz veriyi listeden seçiniz.

“Call history” (Çaðrý geçmiþi) ekranýnda “Add speed dials” (Hýzlý 
arama ekle) öðesine dokununuz.

“STEP6” “Rehberden hýzlý arama kaydý” (→S. 368) veya “STEP5” 
“Çaðrý geçmiþinden hýzlý arama kaydý” (→S. 370) bölümlerindeki 
talimatlarý izleyiniz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

STEP 6

STEP 7

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5
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 Çaðrý geçmiþinin silinmesi

 Ekranda “Phonebook settings” (telefon rehberi ayarlarý) 
görüntülenir (→S. 362)

“Phonebook settings” (Telefon rehberi ayarlarý) ekranýnda 
“Delete call history” (Çaðrý geçmiþini sil) öðesine dokunun.

Telefonunuz PBAP hizmetini destekliyorsa, 
"Automatic phonebook download" (otoma-
tik rehber yükleme) ayarý "Off" olmalýdýr. 
(→S. 363)

Silinmesini istediðiniz geçmiþi 
seçiniz.

Sileceðiniz veriyi seçiniz. 
Bütün verileri silmek için “All 
delete” (Tümünü sil) öðesine 
dokununuz.

Bir onaylama mesajý görüntülenecektir. Eðer her þey doðru 
ise “Yes” (evet) öðesine dokununuz. 

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5
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Çaðrý geçmiþinin farklý bir yoldan silinmesi

“Telephone” ekranýný görüntüleyiniz (→S. 343)

“Telephone” ekranýnda “Call history” (Çaðrý geçmiþi) öðesine 
dokununuz.

“Call history” (Çaðrý geçmiþi) ekranýnda “Delete” (Sil) öðesine 
dokununuz.

"STEP4", "Çaðrý geçmiþinin silinmesi" bölümündeki talimatlarý 
takip ediniz. (→S. 374)

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4
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 Bluetooth® ayarlarý

Ýstediðiniz ayarý  Bluetooth® sisteminden ayarlayabilirsiniz.

Kayýtlý cihaz ayarlarý

Telefonun baðlanmasý

Müzik çalarýn baðlanmasý

Detaylý Bluetooth® ayarlarý

Yukarýda gösterilen ekraný görüntülemek için "SETUP" öðesine 
dokununuz ve "Setup" ekranýndaki “Bluetooth*” öðesini seçiniz.

*: Bluetooth, Bluetootch SIG. Inc. Þirketinin tescilli markasýdýr.
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Kayýtlý cihaz ayarlarý

Bluetooth® cihazýnýn kaydedilmesi

Telefonlar (HFP) ve taþýnabilir müzik çalarlar (AVP) ile uyumlu Blue-
tooth® cihazlarý ayný anda kaydedilebilirler. Bluetooth® sistemine 
en fazla 5 cihaz kaydedebilirsiniz.

“Bluetooth* Settings” (Bluetooth ayarlarý) ekraný 
görüntülenir. (→S. 376)

“Bluetooth* Settings” (Bluetooth ayarlarý) ekranýnda 
“Registered devices” (kayýtlý cihazlar) öðesine dokununuz.

“Add new” (yeni ekle) öðesine 
dokununuz.

*: Bluetooth, Bluetootch SIG. Inc. Þirketinin tescilli markasýdýr.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Bu ekran görüntülendiðinde, 
ekranda görüntülenen þifreyi 
Bluetooth® cihazýnýza giriniz.

Bluetooth® cihazý kullanýmý için 
Bluetooth® cihazý ile beraber 
verilen kullaným kýlavuzuna 
bakýnýz.

SSP (Güvenli Basit Eþleþtirme) 
protokolü ile uyumlu Bluetooth®

cihazlar için þifre gerekli deðildir. 
Telefona baðlý olarak telefonu-
nuza kayýt yapmak için "Yes", 
iptal etmek için "No" öðesini 
seçmeniz gerekebilir.

Ýptal etmek isterseniz "Cancel” 
öðesine dokunun.

Tamamlanma mesajý görünüyor-
sa, kayýt tamamlanmýþtýr.

Hata mesajý görüntülenirse, 
yeniden denemek için ekrandaki 
talimatlarý izleyiniz.

STEP 4
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Bluetooth® cihazýnýn silinmesi

“Bluetooth* Settings” (Bluetooth ayarlarý) ekraný 
görüntülenir. (→S. 376)

“Bluetooth* Settings” (Bluetooth ayarlarý) ekranýnda 
“Registered devices” (cihaz kaydedilmesi) öðesine 
dokununuz.

“Remove” (sil) öðesine 
dokununuz.

Silmek istediðiniz cihazý seçiniz. 

Bir onay mesajý görüntülenecektir, cihazý silmek için "Yes" 
öðesine dokununuz.

*: Bluetooth, Bluetootch SIG. Inc. Þirketinin tescilli markasýdýr.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5
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Bluetooth® cihazý detaylarýnýn gösterilmesi

Cihaz detaylarýný onaylayabilir ve deðiþtirebilirsiniz.

“Bluetooth* Settings” (Bluetooth ayarlarý) ekraný 
görüntülenir. (→S. 376)

“Bluetooth* Settings” (Bluetooth ayarlarý) ekranýnda 
“Registered devices” (cihaz kaydedilmesi) öðesine 
dokunun.

“Delete” öðesinen dokununuz.

Cihazý seçiniz.

*: Bluetooth, Bluetootch SIG. Inc. Þirketinin tescilli markasýdýr.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4
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Aþaðýdaki ekran görüntülenir:

Cihaz adý görüntülenir

Cihaz adresi görüntülenir

Telefon numaranýz görüntüle-
nir

Telefona baðlý olarak numara 
görüntülenmeyebilir.

cihazýn uyumluluk profili 
görüntülenir.

Baðlantý yöntemini deðiþtirir 
(→S. 381) 

Varsayýlan ayarlara geri 
döner.

 Ayarlar tamamlandýðýnda "OK" öðesine dokununuz.

Baðlantý yöntemini deðiþtirme

“Device details” (cihaz ayrýntýlarý) ekranýnda "Connection 
method” (baðlantý yöntemi) öðesine dokununuz.

“From vehicle” (araçtan) ya da 
“From audio player” (müzik 
çalardan) öðesine dokununuz.

“Araçtan”: Müzik sistemini 
taþýnabilir müzik çalara 
baðlayýnýz. 
“Müzik çalardan”: Taþýnabilir 
müzik çalarý müzik sistemine 
baðlayýnýz.

STEP 5

STEP 6

STEP 1

STEP 2
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Bluetooth® telefon seçmek

Birden fazla Bluetooth® cihazý kayýtlýysa, kullanmak istediðiniz 
Bluetooth®  cihazýný seçmek için aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz. 
Ayný anda birden fazla cihaz kullanamazsýnýz.

“Bluetooth* Settings” (Bluetooth ayarlarý) ekranýný 
görüntüleyiniz. (→S. 376)

“Bluetooth* Settings” (Bluetooth ayarlarý) ekranýnda 
“connect telephone” (telefon baðla) öðesine dokununuz.

Baðlamak istediðiniz cihaz 
öðesine dokunun.

“Add new” (yeni ekle): 
Bluetooth® cihazýnýn kaydedil-
mesi (→S. 377) 
Seçilen cihaz adýnýn solunda 
seçim iþareti görüntülenir. 

Cihazý baðladýðýnýzda Blue-
tooth®  iþareti görüntülenir.

*: Bluetooth, Bluetootch SIG. Inc. Þirketinin tescilli markasýdýr.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Müzik çalarýn seçilmesi

Birden fazla Bluetooth® cihazý kayýtlýysa, kullanmak istediðiniz 
Bluetooth®  cihazýný seçmek için aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz. 
Ayný anda birden fazla cihaz kullanamazsýnýz.

“Bluetooth* Settings” (Bluetooth ayarlarý) ekranýný 
görüntüleyiniz. (→S. 376)

“Bluetooth* Settings” (Bluetooth ayarlarý) ekranýnda 
“Connect audio player” (müzik çalar baðla) öðesine 
dokununuz.

Baðlamak istediðiniz cihaz 
öðesine dokununuz.

“Add new” (yeni ekle): Blue-
tooth® cihazýnýn kaydedilmesi 
(→S. 377) 
Seçilen cihaz adýnýn solunda 
seçim iþareti görüntülenir. 

Cihazý baðladýðýnýzda Blue-
tooth®  iþareti görüntülenir.

*: Bluetooth, Bluetootch SIG. Inc. Þirketinin tescilli markasýdýr.

Detaylý Bluetooth® ayarlarý

Ayrýntýlý Bluetooth® ayarlarýný onaylayabilir ve deðiþtirebilirsiniz.

“Bluetooth* Settings” (Bluetooth ayarlarý) ekranýný 
görüntüleyiniz. (→S. 376)

“Bluetooth* Settings” (Bluetooth ayarlarý) ekranýnda 
“Detailed Bluetooth*” (Bluetooth detaylarý) öðesine 
dokununuz.

*: Bluetooth, Bluetootch SIG. Inc. Þirketinin tescilli markasýdýr.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 1

STEP 2
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Aþaðýdaki ekran görüntülenir:

Bluetooth® ’u açma kapama

Bluetooth® iþlevini açýp kapaya-
bilirsiniz.

Cihaz adý görüntülenir

Þifre deðiþtir (→S. 385) 

Cihaz adresi görüntülenir

Sistemin uyumluluk profili 
görüntülenir

Telefon durumunu gösterme 
iþlevi açýlýr veya kapatýlýr.

Sistemi, telefonu baðlarken du-
rum doðrulama ekranýný göste-
recek þekilde ayarlayabilirsiniz.

Müzik çalar durumunu gös-
terme iþlevi açýlýr veya 
kapatýlýr.

Sistemi, müzik çalarý baðlarken 
durum doðrulama ekranýný gös-
terecek þekilde ayarlayabilirsiniz.

Varsayýlan ayarlara geri 
dönme

 Ayarlar tamamlandýðýnda "OK" öðesine dokununuz.

STEP 3

STEP 4
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 Þifrenin deðiþtirilmesi

Bluetooth® cihazýnýzý sisteme kaydetmek için kullandýðýnýz þifreyi 
deðiþtirebilirsiniz.

“Detailed Bluetooth* Settings” (Detaylý Bluetooth ayarlarý) 
ekranýnda “Pascode” (Þifre) öðesine dokunun.

Þifreyi giriniz ve “OK” öðesine 
dokununuz.

*: Bluetooth, Bluetootch SIG. Inc. Þirketinin tescilli markasýdýr.

STEP 1

STEP 2
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Ýç ýþýklarýn listesi

Tavan lambasý(→S. 387)

Okuma lambasý (bazý modellerde) (→S. 387)

 Kontak aydýnlatma lambasý (bazý modellerde)
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Okuma lambalarý ve tavan lambasý
38

Okuma lambalarý (bazý modellerde)

Iþýklarý açma/kapama

 Tavan lambasý

Iþýklarý açma

Iþýklarý kapatma

Iþýklar kapý açýldýðýnda yanar

Aydýnlatmalý giriþ sistemi (bazý modellerde)

Tip A
Iþýklar, kapýlarýn açýlmasý ve kapanmasý ile birlikte yanar ve sönerler.

Tip B
Kapýlar kilitli/kilitsiz ve açýk/kapalý olsa bile, ýþýklar motor çalýþtýrma 
düðmesinin konumuna göre otomatik olarak yanacak veya sönecektir.
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Bölmelerin listesi

Þiþe tutucusu (bazý modellerde)

Konsol bölmesi (bazý modellerde)

Bardak tutucular (bazý modellerde)

Yardýmcý bölme (bazý modellerde)

 Torpido bölmesi
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DÝKKAT

Eþya bölmelerinde býrakýlmamasý gereken cisimler

Kabin sýcaklýðýnýn yüksek olduðu durumlarda gözlük, çakmak veya 
spreylerin eþya bölmesine býrakýlmasý, aþaðýdaki durumlara neden olabilir.

Gözlük eþya bölmesindeki diðer eþyalarla temas ettiðinde kýrýlabilir veya 
ýsýdan dolayý deforme olabilir.

Çakmak veya sprey patlayabilir. Eþya bölmesinde bulunan diðer 
eþyalarla temas ettiðinde, çakmak yangýn çýkarabilir veya sprayin gaz 
kaçýrmasýyla yangýn tehlikesi yaratabilir.
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Torpido bölmesi
90

 Torpido bölmesi

Torpido bölmesi, açma kolu çekilerek açýlabilir ve ana anahtar 
kullanýlarak kilitlenip açýlabilir.

Açma

Kilitleme

Kilit açma

DÝKKAT

Sürüþ esnasýnda dikkat edilmesi gerekenler

Torpido bölmesini kapalý tutunuz. Ani frenleme veya ani dönüþ 
durumunda, yolcunun açýk torpido kapaðý veya içindeki eþyalardan darbe 
almasý durumunda bir kaza oluþabilir.



1

3-4. Bölmelerin kullanýmý

3

Ýç d
o

naným
lar

Konsol bölmesi
39

Konsol bölmesi (bazý modellerde)

Kilidi açmak için düðmeyi 
yukarý çekerek kapaðý kaldýrýnýz.

DÝKKAT

Sürüþ esnasýnda dikkat edilmesi gerekenler

Konsol bölmesini kapalý tutunuz. Ani frenleme veya ani dönüþ 
durumunda, yolcunun açýk konsol kutusu veya içindeki eþyalardan darbe 
almasý durumunda bir kaza oluþabilir.
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Bardak tutucular
92

Bardak tutucular

Tip A (gösterge paneli)

Bardak tutucuyu tamamen 
dýþarý çekiniz.

Tablayý yerine itmeden önce 
kaldýrýnýz.

Tip B (konsol bölmesi) (bazý modellerde)

Tip C (konsol bölmesi) (bazý modellerde)
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Bardak tutucular
39

Tip D (arka konsol bölmesi) (bazý modellerde)

Kapaðý çekiniz.

DÝKKAT

Bardak tutucularýna yerleþtirmeye uygun olmayan nesneler

Bardak tutucularýna, bardak veya meþrubat kutusu dýþýnda herhangi bir 
nesne koymayýnýz. 
Ani frenleme, ani dönüþ veya kaza durumunda bu nesneler etrafa 
fýrlayarak yaralanmalara sebep olabilir. Mümkünse sýcak içeceklerin 
üzerini kapakla kapatýnýz.

Kullanmýyorsanýz (Tip A ve D)

Bardak tutucularý kapalý tutunuz. Ani frenleme veya ani dönüþ 
durumunda, yolcunun açýk bardak tutucularý veya içindeki eþyalardan 
darbe almasý durumunda bir kaza oluþabilir.
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94

Þiþe tutucularý

Ön koltuklar için

Arka koltuklar için (bazý modellerde)

Tutucuyu þiþe tutucusu olarak kullanýrken

Þiþe tutulurken, kapaðýný kapatýnýz.

Þiþe boyutu ve þekli nedeniyle yerleþtirilemeyebilir.

UYARI

Þiþe tutuculara yerleþtirilmesi uygun olmayan nesneler

Kapaklarý açýk halde þiþeleri ya da sývý içeren cam veya kaðýt bardaklarý 
þiþe tutuculara yerleþtirmeyiniz. Ýçindekiler dökülebilir ve bardaklar 
kýrýlabilir.
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Yardýmcý bölmeler
39

Yardýmcý bölmeler

Tip A (bazý modellerde)

Kapaða basýnýz.

Yardýmcý bölme güneþ gözlüðü 
gibi küçük cisimleri koymak için 
faydalýdýr.

Tip B (bazý modellerde)

Tip C (bazý modellerde)
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Yardýmcý bölmeler
96

DÝKKAT

Sürüþ esnasýnda dikkat edilmesi gerekenler (Tip A)

Yardýmcý bölmeleri kapalý tutunuz. Ani frenleme veya ani dönüþ 
durumunda, yolcunun açýk yardýmcý bölme veya içindeki eþyalardan 
darbe almasý durumunda bir kaza oluþabilir.

Bölmeye yerleþtirmeye uygun olmayan nesneler (Tip A)

Aðýrlýðý 0,2 kg’dan fazla olan nesneleri bölmeye yerleþtirmeyiniz.   
Aksi takdirde, yardýmcý bölmenin açýlmasý sonucu bu nesne düþebilir ve 
kazaya sebep olabilir.
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Güneþ siperlikleri

Siperliði ileri pozisyona 
almak için aþaðý çeviriniz.

Siperliði yan pozisyona 
getirmek için aþaðý indirip 
kancasýndan çýkarýnýz ve 
yana doðru çeviriniz.
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Makyaj aynasý∗ 

∗: Bazý modellerde

Kullanmak için kapaðý açýnýz.
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 Saat

Saatin gösterilmesi

Kontak anahtarý AKSESUAR “ACC” ya da AÇIK “ON” konumunda olmalýdýr.

Akü terminalleri ayrýldýðýnda ya da baðlandýðýnda

Saat otomatik olarak 1:00’e ayarlanýr.

Bilgi ekraný olmayan araçlar

Saat ayarý

Dakika ayarý

En yakýn saate yuvarlama.*
*:Örnek: 1:00 - 1:29 → 1:00 

1:30 - 1:59 → 2:00

Bilgi ekraný olman araçlar

Saat ayarý

Dakika ayarý

En yakýn saate yuvarlama.*
*:Örnek: 1:00 - 1:29 → 1:00 

     1:30 - 1:59 → 2:00
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 Küllük

DÝKKAT

Kullanmýyorsanýz

Küllüðü kapalý tutunuz. Ani frenleme veya ani dönüþ durumunda, 
yolcunun açýk küllükten darbe almasý veya saçýlan küllere maruz kalmasý 
durumunda bir kaza oluþabilir.

Yangýn çýkmasýný önlemek için

Küllüðe koymadan önce kibriti ve sigarayý tamamen söndürünüz ve 
küllüðün tam olarak kapatýldýðýndan emin olunuz.

Küllüðe kaðýt veya herhangi bir alevlenebilir nesne koymayýnýz.

Kapaðý çekiniz.

Küllüðü çýkartmak için, kilit 
plakasýna bastýrýnýz ve kapaðý 
çekiniz.
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 Çakmak

Çakmaðýn kullanýlabilmesi için

Kontak anahtarý AKSESUAR “ACC” ya da AÇIK “ON” konumunda 
olmalýdýr.

DÝKKAT

Yanýklarý veya yangýnlarý önlemek için

Çakmaðýn metal kýsmýna dokunmayýnýz.

Çakmaðý aþaðýya doðru tutmayýnýz. Çakmak aþýrý ýsýnabilir ve yangýna 
sebep olabilir.

Çakmak yuvasýna çakmak haricinde herhangi bir nesne sokmayýnýz. 
Aksi taktirde yuvanýn þekli bozulabilir, çakmak kendiliðinden yuvasýndan 
çýkabilir veya yuvadan çýkarýlmasý zorlaþabilir.

Çakmaðý bastýrýnýz.

Kullanýma hazýr olduðunda 
çakmak dýþarý doðru 
çýkacaktýr.
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Güç besleme çýkýþý∗

∗: Bazý modellerde

Güç besleme çýkýþýnýn kullanýlabilmesi için

Kontak anahtarý AKSESUAR “ACC” ya da AÇIK “ON” konumunda 
olmalýdýr.

UYARI

Güç besleme çýkýþýnýn hasar görmesini önlemek için

Güç besleme çýkýþýný kullanmadýðýnýz zamanlarda kapaðýný kapalý tutunuz.  
Sokete baþka cisimler sokmak ya da soket içine herhangi bir sývý 
dökülmesi kýsa devreye sebep olabilir.

Sigortanýn atmasýný önlemek için

12V 10A güçten fazla elektrikli cihaz baðlamayýnýz.

Akünün boþalmasýný önlemek için 

Motor çalýþmazken güç besleme çýkýþýný gereðinden fazla kullanmayýnýz.

Güç besleme çýkýþý 10A’dan daha az akýmla çalýþan 12V aksesuarlar 
için kullanýlabilir.

Kapaðý açýnýz.
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Koltuk ýsýtýcýlarý∗

∗: Bazý modellerde

Koltuk ýsýtýcýlarýnýn kullanýlabilmesi için

Kontak anahtarý AÇIK “ON” konumunda olmalýdýr.

Kullanmýyorsanýz

Koltuk ýsýtýcýsýný kapatýnýz.

Ön sol koltuk ýsýtýcýsýný açar

Ön sað koltuk ýsýtýcýsýný 
açar

Gösterge ýþýðý yanar.
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DÝKKAT

Yanýklar

Koltuk ýsýtýcýsýnýn devrede olduðu bir koltuða aþaðýda belirtilen kiþileri 
oturturken dikkat ediniz:

• Bebekler, küçük çocuklar, yaþlý kiþiler, hasta ya da fiziksel engelli 
yolcular

• Hassas ciltli kiþiler
• Yorgun, bitkin kiþiler
• Alkol ya da uyuþturucu özelliði olan ilaç (uyku hapý, uyuþukluk veren 

soðuk algýnlýðý ilacý vs.) almasý sonucu uyumaya meyilli kiþiler 
Koltuk ýsýtýcýsý devredeyken koltuðun üzerini örtmeyiniz.  
Koltuk ýsýtýcýsý devredeyken battaniye veya yastýk kullanýlmasý koltuk 
sýcaklýðýnýn yükselmesine ve aþýrý ýsýnmaya sebep olabilir.

Koltuk ýsýtýcýsýný gereðinden fazla kullanmayýnýz. Aksi takdirde küçük 
yanýklar ya da aþýrý ýsýnmalar oluþabilir.

UYARI

Koltuk ýsýtýcýsýnýn hasar görmesini önlemek için

Koltuklarýn üzerine üzeri pürüzlü ve aðýr eþyalar koymayýnýz ve koltuklara 
sivri cisimler (iðne, çivi vs.) batýrmayýnýz.

Akünün boþalmasýný önlemek için 

Motor çalýþmýyorken koltuk ýsýtýcýlarýný kapatýnýz.
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 Taban paspasý

Aracýnýzla ayný model ve model yýlýna sahip araçlar için dizayn edilen 
paspas kullanýn.  Paspasý taban halýsýna emniyetli olacak bir þekilde 
sabitleyiniz. 

Kancalarý (klipsleri) taban 
paspasýndaki halkalara 
takýnýz.

Taban paspaslarýný sabitle-
mek için, sabitleme kanca-
larýnýn üst kýsmýný çeviriniz.

*:Daima  iþaretlerini ayný 
hizaya getiriniz.

Kancalarýn (klipslerin) þekli þekildekinden farklý olabilir.

STEP 1

STEP 2

*
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DÝKKAT

Aþaðýda belirtilen uyarýlara dikkat ediniz.  
Sürücü paspasýnýn kaymasý, sürüþ esnasýnda pedalýn hareketini etkileyerek 
bir çok arýzanýn oluþmasýna neden olabilir. Beklenmedik ani hýzlanmanýn 
oluþmasýna veya aracýn durdurulmasýný zorlaþtýrarak ciddi kazalara neden 
olabilir.

Sürücü tarafý paspasýný takarken

Orijinal Toyota paspasý olsa bile, diðer modeller ya da farklý model yýlýna 
ait araçlar için tasarlanmýþ paspaslarý kullanmayýnýz.

Sadece sürücü koltuðu için tasarlanan paspaslarý kullanýnýz.

Taban paspasýný daima zemindeki kancalarý (klipsleri) kullanarak güvenli 
bir þekilde takýnýz.

Üst üste iki ya da daha fazla paspas kullanmayýnýz.

Paspasýn üst kýsmý alta gelecek þekilde ters olarak yerleþtirmeyiniz.

Sürüþ öncesi

Taban paspasýnýn doðru yerde, kan-
calarýn (klipslerin) doðru ve güvenli bir 
þekilde sabitlendiðini kontrol ediniz. 
Özellikle, zemin temizlendikten sonra 
bu kontrolü yapýnýz.

Aracý durdurup vites kolunu P konu-
muna (otomatik transaks) veya N 
konumuna (düz þanzýmanda) alýp, her 
bir pedalý tamamen basarak, pedalla-
rýn paspasa takýlmadýðýndan emin 
olunuz.
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Pusula∗

∗: Bazý modellerde

Araç bilgi ekranýndaki pusula, aracýn gitmekte olduðu yönü gösterir.

Çalýþmasý

Pusulayý çalýþtýrmak için, 
pusula görününceye kadar 
“INFO” ya da “DISP” 
düðmesine basýnýz. (→S. 185)

“INFO.-BÝLGÝ” düðmesi

Yön göstergesi

“H” (saat) düðmesi

“M” (dakika) düðmesi

“RESET-SIFIRLAMA” 
düðmesi

"DISP” düðmesi (bazý 
modellerde)

Yön bilgileri

Ekran Direction

N Kuzey

NE Kuzeydoðu

E Doðu

SE Güneydoðu

S Güney

SW Güneybatý

W Batý

NW Kuzeybatý
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Pusulanýn kalibrasyonu

Pusula dünyanýn manyetik alaný doðrultusunda hesaplanan 
yönden sapabilir. Bu sapma, aracýn bulunduðu coðrafyaya göre 
deðiþkenlik gösterir.

Þekilde gösterilen harita sýnýrlarýný aþarsanýz, pusula sapacaktýr.  
Pusulayý daha hassas ya da mükemmel kalibre etmek için, “Sapma 
kalibrasyonu” bölümüne bakýnýz.
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Sapma kalibrasyonu

 Aracýnýzý durdurunuz.

Saat ekranýnda (1-15) sayýlar 
görülünceye kadar “INFO” ya 
da  “DISP" düðmesine basýlý 
tutunuz. Yukarýdaki haritadan 
yararlanarak bulunduðunuz böl-
genin sayýsýný seçmek için “H” 
veya “M” tuþlarýna basýnýz.

“INFO-BÝLGÝ” ya da “DISP.-GÖRÜNTÜ” düðmesine basýnýz.
Ayar iþleminden birkaç saniye sonra yön gösteriliyorsa, 
kalibrasyon tamamlanýr.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Dairesel kalibrasyon

Pusula göstergesindeki yön 
bilgisi yanýp sönüyorsa, 
dairesel kalibrasyona ihtiyaç 
vardýr.

 Aracýnýzý güvenli bir yerde durdurunuz.

Saat ekranýnda (1-15) sayýlar 
görülünceye kadar “INFO” ya 
da  “DISP" düðmesine basýlý 
tutunuz ve “RESET” düðmesine 
basýnýz.

Yön ekranda “-N-” belirecektir.

Yön bilgisi görüntülenene kadar 
aracý dairesel olarak 8 km/saat 
veya daha düþük bir hýzla 
sürünüz.

Daire þeklinde sürmek için yeter-
li alan yoksa, yön gösterilene 
kadar trafikte geziniz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Doðru çalýþmayý etkileyebilecek durumlar

Pusula aþaðýdaki durumlarda doðru yönü göstermeyebilir:

Araç dönüþten sonra acil olarak durdurulmuþsa.

Araç eðimli bir yüzeydeyse

Manyetik parazit varsa, yapay manyetik alanlarda (yer altý parký, çelik 
kule altý, binalar arasý, çatý parký, büyük araçlar ve demiryolu geçiþleri).

Araç manyetik etki altýnda ise.  
(Araç bilgi ekraný yakýnýnda mýknatýs ya da metal obje bulunmasý)

Akü baðlantýsý kesildiðinde.

Kapý açýksa.
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DÝKKAT

Aracý kullanýrken

Ekraný ayarlamayýnýz. Ekraný sadece araç dururken ayarlayýnýz. 

Dairesel kalibrasyon ne zaman yapýlýr.

Geniþ bir alanda sürünüz ve bölgedeki yaya ve araçlara dikkat ediniz. 
Dairesel kalibrasyon yaparken yerel trafik kurallarýný ihlal etmeyiniz.

UYARI

Pusula arýzalarýný önlemek için

Araç bilgi ekraný yakýnýna mýknatýs ya da herhangi bir metal obje 
koymayýnýz.  
Bunu yapmak pusula sensorunun arýzasýna sebep olabilir.

Pusulanýn normal çalýþmasýný saðlamak için

Dünyanýn manyetik alanýnýn yapay manyetik alanlardan etkilendiði 
yerlerde dairesel kalibrasyon yapmayýnýz.

Kalibrasyonu etkileyebileceði için, elektrikli sistemleri (elektrikli cam vb.) 
kullanmayýnýz.
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Bagaj kancalarý∗

∗: Bazý modellerde

DÝKKAT

Bagaj kancalarýný kullanmýyorsanýz

Yaralanmalarý önlemek için, bagaj kancalarýný yerlerine yerleþtiriniz.

Gerekirse kancalarý kaldýrýnýz.

Bagaj kancalarý serbest 
haldeki eþyalarý sabitlemek 
amacýyla kullanýlmaktadýr.
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 Aracýn dýþýnýn temizlenmesi ve korunmasý

Otomatik araç yýkama

Aracý yýkamadan önce aynalarýný katlayýnýz ve anteni sökünüz (kýsa tip 
anten) ya da anteni (çubuk tip anten) yuvasýna itiniz. Yýkamaya aracýn 
önünden baþlayýnýz. Sürüþ öncesinde anteni yerine taktýðýnýzdan (kýsa 
tip antenli araçlar) ve aynalarý açtýðýnýzdan emin olunuz.

Otomatik araç yýkamada kullanýlan fýrçalar, aracýn yüzeyini çizebilir ve 
boyasýna zarar verebilir.

Aracýnýzý korumak ve ilk günkü gibi olmasýný saðlamak için aþaðýdaki 
uyarýlarý dikkate alýnýz:

Kiri ve tozu gidermek için, yukarýdan aþaðýya doðru, aracýn 
gövdesine, tekerleklerine ve aracýn alt kýsmýna su 
uygulayýnýz.

Aracý sünger yada güderi gibi yumuþak bir bezle yýkayýnýz.

Zor çýkan kirler için, araç sabunu kullanýnýz ve suyla iyice 
durulayýnýz.

Suyu siliniz.

Sýzdýrmazlýk kaplamasý kötüleþtiðinde aracý cilalayýnýz.

Araç üzerinde, temiz yüzeyde su boncuk gibi toplanmýyorsa, araç 
gövdesini soðukken cilalayýnýz.
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Yüksek basýnçlý araç yýkama

Borularýn, araç camlarýnýn yakýnýnda olmamasýna dikkat ediniz.

Aracý yýkatmadan önce yakýt depo kapaðýnýn kapalý olduðundan emin 
olunuz.

Alüminyum jantlar (bazý modellerde)

Kiri temizlemek için asidik veya bazik özelliði olmayan nötr deterjan 
kullanýnýz. Sert fýrça ve aþýndýrýcý nitelikte temizleyicileri kullanmayýnýz. 
Sert ve güçlü kimyasal temizleyiciler kullanmayýnýz.  
Boyalý yüzeyler için kullandýðýnýz deterjaný ve cilayý kullanýnýz.

Jantlar sýcakken deterjan kullanmayýnýz, örneðin sýcak havada uzun 
mesafe sürüþten sonra.

Jantlara deterjan sürüldükten sonra, hýzlý bir þekilde temizleyiniz.

Tamponlar

Sert temizleyiciler ile ovalamayýnýz.

DÝKKAT

Araç yýkanýyorken

Motor kompartýmaný içine su dökmeyiniz. Aksi takdirde, elektrikli parçalar 
vb. yanabilir.

Egzoz borusu ile ilgili önlemler

Egzoz gazlarý egzoz borusunun çok sýcak olmasýna sebep olur.

Yanmalara sebep olacaðýndan, aracý yýkarken, egzoz borusuna 
soðuyuncaya kadar dokunmamaya dikkat ediniz.
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UYARI

Boya bozulmasýný ve gövde ve parçalarýn (alüminyum jantlar vb.) 
korozyonunu önlemek için

Aþaðýdaki durumlarda aracý bir an önce yýkayýnýz:

•Deniz kenarýnda araç kullandýktan sonra
•Tuzlanmýþ yollarda araç kullandýktan sonra
•Boyalý yüzeyde zift ya da bitki özü bulunduðunda
•Boyalý yüzeyde ölmüþ böcek, böcek yada kuþ pislikleri gördüðünüzde
•Kimyasal maddeler, kurum, yaðlý duman, demir tozu ile kaplanmýþ 

yollarda araç kullandýktan sonra
•Araç çamur ya da kirle kaplanmýþsa
•Boyalý yüzeye benzen ya da benzin gibi sývýlar dökülürse
Boyada çizik ya da çentik oluþursa, bir an önce tamir ettiriniz.

Jantlarýnýzýn korozyona uðramasýný engellemek için, üzerindeki kirli 
yüzeyi temizledikten sonra düþük nemli bir alanda saklayýnýz.

Dýþ lambalarýn temizlenmesi

Dikkatlice yýkayýnýz. Organik maddeler kullanmayýnýz ya da sert bir fýrça 
ile ovalamayýnýz.  
Farlarýn yüzeyi zarar görebilir.

Farlarýn yüzeyini cilalamayýnýz. 
Cila lenslere zarar verebilir. 
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UYARI

Anteni takarken ve sökerken alýnacak önlemler (kýsa tip antenli araçlar)

Sürüþ öncesi antenin takýlý olduðundan emin olunuz.

Otomatik araç yýkama gibi yerlere girildiðinde araç anteni söküldüðün-
de, antenin kaybolmamasý için uygun bir yere koyduðunuzdan emin 
olunuz. Aracý tekrar sürmeden önce anteni orijinal konumunda takýnýz.
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Aracýn içinin temizlenmesi ve korunmasý

Aþaðýdaki talimatlar aracýnýzýn içini koruyacak ve en üst seviyede 
olmasýný saðlayacaktýr:

Aracýn içinin korunmasý

Tozlarý ve pislikleri almak için elektrikli süpürge kullanýnýz. Kirli 
yüzeyleri, ýlýk suyla hafif ýslatýlmýþ bir bezle siliniz.

Deri yüzeylerin temizlenmesi

Tozlarý ve pislikleri almak için elektrikli süpürge kullanýnýz.

Seyreltilmiþ deterjanla hafif ýslatýlmýþ yumuþak bir bez 
yardýmýyla tozlarý ve pislikleri siliniz.

Suya yaklaþýk %5 oranýnda eklenmiþ nötr yün deterjaný karýþýmý 
kullanýnýz.

Bezdeki fazla suyu sýkýnýz ve deterjan kalýntýlarýný iyice siliniz.

Kalan nemi gidermek için, yüzeyi kuru bir bezle siliniz. 
Deriyi, gölge ve havadar bir alanda kurumaya býrakýnýz.

Sentetik deri yüzeylerin temizlenmesi

Tozlarý ve pislikleri almak için elektrikli süpürge kullanýnýz.

Sentetik deri için, sünger ya da yumuþak bez kullanarak, 
yumuþak sabun çözeltisini uygulayýnýz.

Çözeltinin iþlemesi için birkaç dakika bekleyiniz. Tozu alýnýz 
ve temiz ve nemli bir bezle siliniz.
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Deri yüzeylerin bakýmý

Aracýn iç kalitesinin devamlýlýðý için, Toyota aracýn içinin yýlda en az iki 
defa temizlenmesini önerir.

Taban döþemesinin þampuanlanmasý

Birçok köpüklü temizleyici mevcuttur. Köpüðü uygulamak için sünger ya 
da fýrça kullanýnýz. Daireler çizerek ovalayýnýz. Su kullanmayýnýz. Kirli 
yüzeyleri siliniz ve kurumaya býrakýnýz. Taban döþemesi kuru tutulduðu 
sürece, mükemmel sonuçlar elde edilir.

 Emniyet kemerleri  

Sünger ya da bez kullanarak yumuþak bir sabun ve ýlýk su ile temizleyiniz. 
Ayrýca emniyet kemerlerinde, aþýnma, yýpranma ve yýrtýk olup olmadýðýný 
periyodik olarak kontrol ediniz.

DÝKKAT

Araç içerisindeki su

Araç içine sývý sýçratmamaya ve dökmemeye dikkat ediniz. 
Aksi takdirde, elektrikli parçalar arýzalanabilir ya da yanabilir.

Araç içerisindeki SRS parçalarýnýn ve kablolarýn ýslanmamasýna özen 
gösteriniz. (→S. 111) 
Elektrik arýzalarýnýn oluþmasý sonucu hava yastýklarý açýlabilir ya da 
düzgün çalýþmayabilir ve ciddi yaralanmalara ya da ölüme sebep 
olabilir.

Ýç temizlik (özellikle gösterge paneli)

Parlatýcý cila veya cila temizleyicisi kullanmayýnýz. Gösterge panelinin 
cama yansýmasýna neden olarak sürücünün görüþünü engelleyip ölümle 
veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak bir kazaya sebep olabilir.
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UYARI

Temizlik deterjanlarý

Aþaðýdaki tipte deterjanlarý kullanmayýnýz, aksi takdirde, araç iç 
yüzeyinin rengi deðiþebilir ya da boyalý yüzeylerde çizikler veya hasarlar 
oluþabilir:

•Koltuklar dýþýndaki parçalar Benzen ya da benzin, asidik ya da alkalin 
çözeltiler, boya ve beyazlatýcý gibi organik maddeler.

•Koltuklar: Tiner, benzen ve alkol gibi alkalin ya da asidik çözeltiler.
Parlatýcý cila veya cila temizleyicisi kullanmayýnýz. Gösterge paneli ya da 
diðer iç donanýmlarýn boyanmasý hasara neden olabilir.

Deri yüzeylerin zarar görmesini önleme

Deri yüzeylerin zarar görmemesi ve bozulmamasý için aþaðýdaki uyarýlarý 
dikkate alýnýz:

Deri yüzeylerdeki kiri ve tozu derhal temizleyiniz.

Arcýnýzýn uzun süre, direk güneþ ýþýðýna maruz kalmamasýna özen 
gösteriniz. Özellikle yaz mevsiminde aracýnýzý gölgede park ediniz.

Araç içerisindeki ýsýnýn yükselmesi sonucu, deri yüzeylere yapýþýp zarar 
verebileceðinden, döþeme üzerinde, vinil ya da plastikten yapýlmýþ veya 
cila içeren maddeler býrakmayýnýz.

Zemindeki su

Araç zeminini su ile yýkamayýnýz. 
Araç zemininin altýnda bulunan elektrik tesisatýna su geldiðinde ses 
sistemi gibi araç sistemleri zarar görebilir. Su, aracýn gövdesinde 
paslanmaya neden olabilir.
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UYARI

Arka camýn iç kýsmýnýn temizlenmesi (arka cam buðu gidericisi olan 
araçlar)

Arka camdaki buðu çözücüye zarar vereceðinden, arka camlarý cam 
temizleyicisi ile temizlemeyiniz. Camý temizlemek için ýlýk suyla hafif 
ýslatýlmýþ bir bez kullanýnýz.  Camý, ýsýtýcý kablolarýna paralel bir þekilde 
siliniz.

Isýtýcý kablolarýna zarar vermemeye dikkat ediniz.
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Bakým gereksinimi 

Güvenli ve ekonomik sürüþ için, günlük ve periyodik bakýmlar çok 
önemlidir. Toyota aþaðýdaki bakýmlarýn yapýlmasýný tavsiye eder:

Periyodik bakým
Periyodik bakýmlar, bakým programýna göre, belirli aralýklarla 
yapýlmalýdýr.

Aracýnýzýn bakým programý ile ilgili detaylý bilgi için “Bakým 
Programý” ný inceleyiniz.

Kendinizin yapabileceði bakýmlar
Araç bakýmýný kendiniz yapmak isterseniz

Çok az mekanik bilgisi ve temel otomotiv aletlerin olmasý, birçok 
bakýmý kolaylýkla yapmanýz için yeterlidir.

Fakat bazý bakýmlar özel ekipman ve beceri gerektirir. Bu tür 
bakýmlar, en iyi kalifiye teknisyenler tarafýndan gerçekleþtirilir. 
Tecrübeli olsanýz bile, bu tür bakýmlarýn Toyota bayisi tarafýndan 
yapýlmasýný tavsiye ederiz. Toyota bayisi, garanti iþlemlerinde 
kullanýlmak üzere, bakýmlarýn kayýtlarýný tutar. Toyota bayisi 
haricindeki bir servisi seçtiðinizde, servisten yapýlan bakým ve 
onarýmlarýn kayýtlarýnýn tutulmasýný istemenizi öneririz.
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Servis için nereye gitmeli?

Aracýnýzýn yüksek kalitede kalmasýný saðlamak için, Toyota bütün onarýmýn 
Toyota bayisinde yaptýrýlmasýný tavsiye eder.  Garanti kapsamýndaki 
onarýmlar için orijinal parçalarýn kullanýldýðý Toyota bayisini ziyaret 
etmenizi öneririz. Garanti kapsamý dýþýndaki tamirlerde de Toyota bayisini 
kullanmanýzda birçok avantaj mevcuttur. Teknik bir zorluk oluþtuðunda, 
Toyota bilgi aðýnýn bir üyesi olarak en kýsa zamanda gerekli yardým 
saðlanacaktýr.

Toyota bayisi aracýnýzýn bütün programlý bakýmlarýný güvenilir, ekonomik 
ve servis garantisi kapsamýna girecek þekilde yapacaktýr.
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Aracýnýzýn onarýma ihtiyacý var mý?

Aracýn performansýndaki ve sesindeki deðiþiklikleri ve bakým ihtiyacýnýn 
göstergesi olan bazý görsel iþaretleri dikkate alýnýz. Aracýnýzýn servise 
ihtiyacý olduðunu gösteren bazý önemli ipuçlarý:

Motorunuzun teklemesi, yýðýlmasý veya vuruntu yapmasý

Fark edilebilir derecede güç kaybý

Motorunuzdan gelen anormal sesler

Araç altýndan sývý sýzýntýsý (Klima sistemi kullanýmýndan kaynaklanan su 
damlamasý normaldir.)

Egzoz sesinde bir deðiþiklik (Tehlikeli karbon monoksit sýzýntýsýnýn 
göstergesi olabilir. Aracý camlar açýk þekilde kullanýnýz ve egzoz 
sistemini bir an önce kontrol ettiriniz.)

Lastiklerin yassý görünmesi, dönüþlerde fazla lastik gürültüsü, düzensiz 
lastik aþýntýsý

Düz bir yolda aracýn bir tarafa çekmesi

Süspansiyonlardan garip sesler gelmesi

Fren performansýnýn düþmesi, fren pedalýnýn veya debriyaj pedalýnýn 
yumuþamasý, pedalýn neredeyse tabana deðmesi, frenlemelerde 
aracýn bir tarafa çekmesi.

Motor soðutma sývýsý sýcaklýðýnýn normalden yüksek olmasý

Eðer bu durumlardan herhangi birisi aracýnýzda ortaya çýkarsa en kýsa 
zamanda Toyota bayisine gidiniz. Aracýnýz bakým ya da tamir gerektiriyor 
olabilir.
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DÝKKAT

Aracýnýzýn bakýmý düzgün yapýlmazsa

Yanlýþ bakýmda aracýnýz ciddi zarar görebilir ve ciddi yaralanmalara ve 
ölüme sebep olabilir.

Akünün kullanýlmasý

Akü terminalleri ve akü ile ilgili parçalar, beyinde hasara neden olan 
kurþun ve kurþun bileþiði içerir. Aküye dokunduktan sonra ellerinizi 
yýkayýnýz. (→S. 443)
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Bakýmý kendiniz yaparken dikkat etmeniz gerekenler

Bakýmý kendiniz yapacaksanýz, aþaðýdaki bölümlerde verilen doðru 
talimatlarý izlediðinizden emin olunuz.

Parçalar Parçalar ve aletler

Akünün durumu (→S. 443)

•Ilýk su
•Sülfürik asit
•Gres
•Anahtar  

(terminal kutup baþlarý için)
•Saf su

Motor soðutma sývýsý seviyesi
(→S. 440)

•“Toyota Super Long Life Coo-
lant” veya benzeri uzun ömürlü 
melez organik asit teknolojisine 
sahip yüksek kaliteli etilen glikol 
esaslý silikat aminant, nitrat ve 
bor içermeyen soðutma sývýsý. 
“Toyota Super Long Life Coo-
lant” soðutma sývýsý %50 
soðutma sývýsý ve %50 distilas-
yondan geçirilmiþ saf su karý-
þýmýdýr.

•Huni (bu huniyi sadece soðutma 
sývýsý ilave ederken kullanýnýz.)

Motor yaðý seviyesi (→S. 436)

•Toyota Orijinal motor yaðý veya 
eþdeðeri

•Bez ya da kaðýt havlu
•Huni (bu huniyi sadece motor 

yaðý ilave ederken kullanýnýz.)
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Parçalar Parçalar ve aletler

Sigortalar (→S. 463)
•Orijinal amperaj deðeri ile ayný 

sigortalar

Aydýnlatma ampulleri (→S. 479)

•Orijinal watt deðeri ve ayný 
numaralara sahip ampuller

•Düz uçlu tornavida
•Bijon anahtarý

Radyatör, kondenser ve 
 ara soðutucu (→S. 442)

⎯ 

Lastik hava basýncý (→S. 454)
•Lastik basýnç göstergesi
•Basýnçlý hava kaynaðý

Cam yýkama sývýsý (→S. 447)

•Su ya da antifriz içeren cam suyu 
(kýþ kullanýmý için)

•Huni (bu huniyi sadece su ya da 
cam yýkama sývýsý ilave ederken 
kullanýnýz.)
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DÝKKAT

Motor bölümünde, aniden hareket eden, sýcak ve elektrikli birçok mekanik 
parça ve sývý bulunur. Ciddi yaralanmalara ve ölüme sebep olacak 
davranýþlarda bulunmamak için aþaðýdaki uyarýlarý dikkate alýnýz.

Motor bölümünde çalýþýrken

Ellerinizi, giysilerinizi ve aletleri, fandan ve motor kayýþýndan uzak 
tutunuz.

Sýcak olacaðýndan, aracý kullandýktan sonra, motora, radyatöre ve egzoz 
manifolduna dokunmamaya dikkat ediniz. Yað ve diðer sývýlar da sýcak 
olabilir.

Motor bölümünde, kaðýt ve bez gibi kolay yanabilecek maddeler 
býrakmayýnýz.

Sigara içmeyiniz, yakýtý ya da aküyü açýk aleve maruz býrakmayýnýz. Yakýt 
ve akü gazlarý yanýcý olabilir.

Akü ile çalýþýrken dikkatli olunuz. Akü sývýsý zehirli ve pas yapýcý bir 
madde olan sülfürik asit içermektedir.

Fren hidroliði ellerinize ya da gözlerinize zarar vereceðinden ve boyalý 
yüzeylerde hasar býrakabileceðinden, dikkatli olunuz. Hidroliðin 
ellerinize yada gözünüze gelmesi durumunda bir an önce temiz su ile 
yýkayýnýz. 
 Bir rahatsýzlýk hissederseniz, doktorunuza danýþýnýz.

Koruyucu gözlük

Sýçrayabilecek maddelerden, spreylerden gözlerinizi korumak için 
koruyucu gözlük kullanýnýz.
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UYARI

Hava filtresinin çýkarýlmasý

Hava filtresi çýkarýlmýþ bir þekilde araç kullanýlmasý, havanýn içindeki tozlar 
sebebiyle, motorun aþýnmasýna sebep olur. Egzoz manifoldundaki yanma 
sonucunda, motor bölümünde yanma meydana gelebilir.

Fren hidroliði seviyesi düþük yada yüksekse

Fren balatalarý aþýndýðýnda ya da fren kumandasýnda hidrolik seviyesi 
yükseldiðinde, fren hidrolik azalmasý normaldir. 
Rezervuarýn sürekli doldurulmasý gerekiyorsa, bu ciddi bir problemin 
göstergesi olabilir.
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Motor kaputu

Motor kaputunu açmak için araç içindeki kilidi serbest býrakýnýz.

Motor kaputu kilidi açma 
kolunu çekiniz.

Motor kaputu hafifçe yukarý 
kalkacaktýr.

Kaputun emniyet mandalýný 
yukarý çekerek, kaputu kaldý-
rýnýz.

Motor kaputunu açýk halde 
tutarken destek kolunu 
yuvasýna yerleþtiriniz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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DÝKKAT

Sürüþ öncesi kontrol

Motor kaputunun tam kapalý ve kilitli olduðunu kontrol ediniz.  
Motor kaputu tam olarak kilitlenmezse, araç hareket halindeyken açýlabilir 
ve ciddi yaralanmalara ve ölüme sebep olabilecek kazalara neden olabilir.

Destek kolunu yuvasýna yerleþtirdikten sonra

Destek kolunun kaputu saðlam bir þekilde desteklediðinden ve üzerinize 
düþmeyeceðinden emin olunuz.

UYARI

Kaputu kapatýrken

Kaputu kapatmadan önce destek kolunu kendi yerine getirdiðinizden 
emin olunuz. Destek kolunu indirmeden kaputun kapatýlmasý kaputun 
eðilmesine sebep olur.
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Motor bölümü

Soldan direksiyonlu araçlar

Akü (bazý modellerde) 
 (→S. 443)

Motor soðutma sývýsý rezer-
vuarý 

(→S. 440)

Ara soðutucu (→S. 442)

Motor yaðý doldurma 
kapaðý 

(→S. 437)

 Motor yaðý seviyesi ölçme 
çubuðu 

 (→S. 436)

Yakýt filtresi (→S. 449, 540)

Sigorta kutusu (→S. 463)

Akü  (→S. 443)

Yýkama sývý kabý (→S. 447)

Kondenser  (→S. 442)

Radyatör (→S. 442)
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Saðdan direksiyonlu araçlar

Motor soðutma sývýsý 
rezervuarý 

(→S. 440)

Ara soðutucu (→S. 442)

Motor yaðý doldurma 
kapaðý (→S. 437)

 Motor yaðý seviyesi ölçme 
çubuðu 

 (→S. 436)

Yakýt filtresi (→S. 449, 540)

Akü (bazý modellerde) 
 (→S. 443)

Sigorta kutus (→S. 463)

Akü  (→S. 443)

Yýkama sývý kabý  (→S. 447)

Kondenser  (→S. 442)

Radyatör (→S. 442)
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 Motor yaðý

Motor çalýþma sýcaklýðýnda ve durmuþ durumdayken, seviye 
çubuðu üzerindeki yað seviyesini kontrol ediniz.

 Motor yaðýnýn kontrol edilmesi

Aracý düz bir zemine park ediniz. Motoru durdurduktan 
sonra, yaðýn motorun alt kýsmýna süzülmesi için 5 
dakikadan fazla bekleyiniz.

Altýna bir bez tutarak seviye 
çubuðunu çekiniz.

 Seviye çubuðunu siliniz.

 Seviye çubuðunu tekrar yerleþtiriniz.

Altýna bir bez tutarak seviye çubuðunu çekiniz ve yað 
seviyesini kontrol ediniz.

Seviye çubuðunu siliniz ve tekrar yerleþtiriniz.

 Düþük

Tam dolu

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

STEP 6
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 Motor yaðýnýn eklenmesi

Yað seviyesi alt çizginin altýnda 
yada yanýnda ise motorda bulu-
nan yaðýn aynýsýndan ekleyiniz

Yað çeþidini kontrol ettiðinizden emin olunuz ve yað eklemeden 
önce gerekli aletleri hazýrlayýnýz.

Yað filtresi kapaðýný saat yönünün tersine çeviriniz ve 
çýkarýnýz.

Seviye çubuðunu kontrol ederek, yavaþça motor yaðý 
ekleyiniz.

Yað filtresi kapaðýný takýnýz ve saat yönünde çeviriniz.

Motor yaðý seçimi →S. 554, 556

Yað miktarý
(Low → Full)

Rusya ve Ukrayna için
Deponuzun kapasitesi 1,6 litredir.

Rusya ve Ukrayna hariç
Deponuzun kapasitesi 1,4 litredir.

Parçalar Temiz huni

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Motor yaðý tüketimi

Yað sarfiyatý, yaðýn viskozitesi ile kalitesine ve de aracýn hangi þartlar 
altýnda kullanýldýðýna baðlýdýr.

Yüksek hýzda araç kullanýldýðýnda ve ayrýca sürekli hýzlanmalý ve 
yavaþlamalý tip sürüþlerde yað sarfiyatý artar.

Yeni bir motorda yað sarfiyatý daha fazla olur.

Motorun yað sarfiyatýný kontrol ederken, yaðýn seyrelmesinden dolayý 
doðru seviyesinin tam olarak tespit edilemeyeceðini unutmayýnýz.

Yað sarfiyatý: 1000 km'de maksimum 1.0 litre

Aracýnýzýn yað sarfiyatý, her 1000 km 1.0 L’den fazla olduðunda, Toyota 
bayisine baþvurunuz.

Motor yaðý deðiþtikten sonra

Motor yað bakým verileri sýfýrlanmalýdýr. Aþaðýdaki talimatlarý uygulayýnýz:

Motor “ON” konumundayken sýfýrlanabilir kilometre sayacý A 
(→S. 178) moduna geçiniz

 Kontak anahtarýný “LOCK-KÝLÝT” konumuna getiriniz.

Kilometre sayacý/sýfýrlanabilir kilometre sayacý gösterge 
deðiþtirme düðmesini basýlý tutarak (→S.178), kontak anahtarýný 
“ON” konumuna getiriniz (aracý çalýþtýrmayýnýz, aksi takdirde 
sýfýrlama iþlemi iptal olacaktýr). Kilometre sayacý "000000" 
gösterdikten sonra bir saniyeden daha uzun bir süre boyunca 
düðmeye basýlý tutunuz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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DÝKKAT

Kullanýlmýþ motor yaðý

Kullanýlmýþ motor yaðý iltihaplanma ve cilt kanseri gibi cilt 
bozukluklarýna yol açabilen potansiyel zararlý maddeler içerdiðinden bu 
yað ile uzun süreli ve sýk tekrarlanan temasta bulunulmamasýna dikkat 
gösterilmelidir. Kullanýlmýþ motor yaðýný cildinizden temizlemek için 
sabun ve suyla iyice yýkayýnýz.

Kullanýlmýþ yað ve filtreyi uygun, emin bir þekilde ortadan kaldýrýnýz. Bu 
maddeleri ev artýðý çöplerine, kanalizasyona ve topraða dökmeyiniz. 
Geri dönüþüm ve hurdaya çýkarýlmasý konularý hakkýnda bilgi almak için 
Toyota bayisini arayýnýz.

Kullanýlmýþ motor yaðýný çocuklarýn ulaþabileceði bir yere býrakmayýnýz.

UYARI

Motorun ciddi hasar görmesini önlemek için

Düzenli olarak motor yaðý seviyesini kontrol ediniz.

Motor yaðýnýn deðiþtirilmesi

Motor yaðýnýn araç parçalarýnýn üzerine damlamamasýna dikkat ediniz.

Motora zarar verebileceðinde, gereðinden fazla yað koymayýnýz.

Motora her yað koyduðunuzda, motor yað çubuðundaki seviyeyi 
kontrol ediniz.

Motor yaðý doldurma kapaðýnýn sýkýca kapandýðýndan emin olunuz.
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 Motor soðutma sývýsý

Motor soðuk durumdayken, seviye dolu ve düþük çizgileri 
arasýndaysa yeterlidir.

Rezervuar kabý

Üst çizgi

Alt çizgi

Seviye alt çizgi hizasýnda veya 
altýndaysa, üst çizgiye kadar 
motor soðutma sývýsý ekleyiniz. 
(→S. 537)

Soðutma sývýsý seçimi:

Sadece “Toyota Super Long Life Coolant” veya benzeri uzun ömürlü 
melez organik asit teknolojisine sahip yüksek kaliteli etilen glikol esaslý 
silikat aminant, nitrat ve bor içermeyen soðutma sývýsý kullanýnýz. 

“Toyota Super Long Life Coolant” %50 soðutma sývýsý ve %50 saf su 
karýþýmýdýr. (Minimum sýcaklýðý: -35°C [-31°F])

Motor soðutma sývýsý hakkýnda detaylý bilgi almak için Toyota bayisini 
arayýnýz.

Su seviyesi tamamlandýktan kýsa bir süre sonra eksiliyorsa

Radyatörü, hortumlarý, motor soðutma sývýsý depo kapaðýný, boþaltma 
musluðunu ve su pompasýný gözle kontrol ediniz.  
Eðer bir kaçak yoksa Toyota bayisine radyatör kapaðýný ve soðutma 
sisteminde kaçak olup olmadýðýný kontrol ettiriniz.
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DÝKKAT

Motor sýcakken

Motor soðutma sývýsý rezervuar kabý kapaðýný çýkarmayýnýz. 
Soðutma sistemi basýnçlý olabilir. Bu durumda kapak çýkarýldýðýnda sýcak 
sývý fýþkýrabilir ve yanmayla sonuçlanacak ciddi yaralanmalara sebep 
olabilir.

UYARI

Soðutma sývýsý eklerken

Soðutma sývýsý, ne saf su ne de sadece antifrizdir. Korozyon korumasý ve 
soðutma için, saf su ve antifriz karýþýmý doðru olmalýdýr. Antifriz ya da 
soðutma sývýsý etiketlerini okuduðunuzdan emin olunuz.

Soðutma sývýsý dökülürse:

Boya veya parçalara zarar vermemesi için su ile yýkadýðýnýzdan emin 
olunuz.
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 Radyatör, kondenser ve intercooler

Radyatörü, kondenseri ve intercooleri kontrol ediniz ve yabancý 
maddelerden temizleyiniz.  
Yukarýdaki parçalar aþýrý kirli ve çalýþma durumlarýndan emin 
deðilseniz, aracýnýzý Toyota bayisine götürünüz.

DÝKKAT

Motor sýcakken

Yanýk oluþumu gibi ciddi yaralanmalarý engellemek için radyatöre, 
kondensere ve ara soðutucuya dokunmayýnýz.
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Akü

Aküyü aþaðýdaki gibi kontrol ediniz.

Uyarý sembolleri

Akü üzerindeki uyarý sembollerinin anlamlarý aþaðýdaki gibidir.

Akünün dýþý

Akü kutup baþlarýnýn oksitlenmiþ veya gevþek, akü baðlantý 
kelepçesinin çatlak ya da gevþek olup olmadýðýný kontrol ediniz.

 Terminaller

 Akü tutucusu

Sigara içilmez, 
ateþle yaklaþýlmaz, 
kývýlcým oluþturul-
maz.

Akü asidi

Gözlerinizi 
koruyunuz

Kullanma 
talimatlarýný  
okuyunuz.

Çocuklardan uzak 
tutunuz.

Patlayýcý gaz
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Akü sývýsýnýn kontrolü

Seviyenin üst çizgi ve alt çizgi 
arasýnda olduðunu kontrol 
ediniz. 

Üst çizgi

Alt çizgi

Eðer seviye alt çizgide veya 
altýnda ise saf su ilave ediniz.

Saf su eklenmesi

Havalandýrma kapaklarýný sökünüz.

Saf su ekleyiniz.
Üst çizgisi görünmüyorsa, sývý seviyesini, hücrelere direk bakarak 
kontrol ediniz.

Havalandýrma kapaklarýný yeniden sýkýca yerine takýnýz.

Düþük O.K.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Þarj etmeden önce

Akü þarj olurken, yanýcý ve patlayýcý bir gaz olan hidrojen üretirler. Bu 
nedenle þarj öncesinde aþaðýdakilere uyunuz:

Eðer boþ akü aracýn üzerinde iken þarj yapýlýyorsa þasi kablosunu 
sökmeyi unutmayýnýz.

Þarj aletinin þalterinin, þarj kablolarýný takarken ve sökerken kapalý 
olduðundan emin olunuz.

DÝKKAT

Aküdeki kimyasallar

Akü zehirli ve korozyona sebep olan sülfürik asit içerir ve yanýcý ve 
patlayýcý bir gaz olan hidrojen gazý üretebilir. Aküyle veya akünün yanýnda 
çalýþýrken, ciddi yaralanma ve ölüm riskini azaltmak için aþaðýda belirtilen 
uyarýlara dikkat ediniz.

Akü terminallerine takýmlarla dokunarak kývýlcým oluþmasýna mani 
olunuz.

Akü yakýnýnda sigara içmeyiniz, kibrit yakmayýnýz.

Akü sývýsýnýn gözünüze, cildinize ve elbiselerinize temas etmemesine 
dikkat ediniz.

Elektroliti solumayýnýz ya da yutmayýnýz.

Akü yakýnýnda çalýþýrken koruyucu gözlük ve eldiven takýnýz.

Çocuklarý aküden uzak tutunuz.

Akünün güvenli bir yerde þarj edilmesi

Aküyü daima açýk bir alanda þarj ediniz. Ýyi bir havalandýrmasý olmayan 
garaj ya da kapalý odada þarj yapmayýnýz.
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DÝKKAT

Elektrolitle ilgili alýnmasý gereken önlemler

Eðer elektrolit gözünüze kaçarsa 
Bol ve temiz su ile en az 15 dakika yýkayýnýz ve acil olarak týbbi müdahale 
yaptýrýnýz.  Mümkünse, doktora giderken bir sünger ya da kumaþ ile su 
uygulamaya devam ediniz.

Eðer elektrolit cildinize dökülürse 
Temas eden bölgeyi su ile iyice yýkayýnýz. Eðer acý ve yanma 
hissediyorsanýz, hemen týbbi müdahale yaptýrýnýz.

Eðer elektrolit elbisenize dökülürse 
Kumaþtan içeriye geçip cildinize zarar verebilir. Bir an önce elbisenizi 
çýkarýnýz ve gerekirse, yukarýdaki iþlemleri uygulayýnýz.

Eðer kazayla elektroliti yutarsanýz 
Bol bol su veya süt içiniz. Daha sonra magnezyum solüsyonu, çýrpýlmýþ 
çið yumurta ya da bitkisel sývý yað içiniz. Derhal doktora baþvurunuz.

UYARI

Aküyü þarj ederken

Aküyü hiçbir zaman motor çalýþýrken þarj etmeyiniz. Ayný zamanda tüm 
aksesuarlarýn da kapalý olduðundan emin olunuz.

Saf su eklerken

Fazla doldurmaktan kaçýnýnýz. Akü þarj olurken, dökülen su korozyona 
sebep olabilir.
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Silecek suyu

Yýkama suyu seviye göstergesi olmayan araçlar

Eðer cam yýkayýcýsý çalýþmý-
yorsa su deposu boþalmýþ 
olabilir. Silecek suyu ekleyiniz.

Yýkama suyu seviye göstergesi olan araçlar

Eðer yýkama suyu seviyesi 
düþükse, ilave ediniz.
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Seviye çubuðunun kullanýlmasý (bazý modellerde)

DÝKKAT

Silecek suyu ekleyeceðiniz zaman

Motor sýcakken ya da çalýþýyorken yýkama suyu ilave etmeyiniz, aksi 
takdirde yýkama suyu alkol içerdiðinden motorun üzerine döküldüðünde 
yangýn çýkabilir.

UYARI

Yýkama sývýsý haricinde baþka bir sývý kullanmayýnýz.

Yýkama sývýsý yerine sabunlu su ya da motor antifrizi kullanmayýnýz. 
Aksi takdirde, aracýn boyalý yüzeyleri zarar görebilir.

Yýkama sývýsýnýn seyreltilmesi

Yýkama sývýsýný gerektiðinde seyreltiniz.  
Yýkama sývýsý kabýnýn üzerindeki donma sýcaklýklarýný referans alýnýz.

Seviye göstergesinde, içinde sývý 
bulunan deliklerin durumuna göre cam 
yýkama suyu seviyesi kontrol edilebilir. 
Seviye ikinci deliðin altýna (“LOW” 
konumunda) düþerse, yýkama sývýsý 
doldurulmalýdýr. 

Mevcut  
sývý 
seviyesi
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 Yakýt filtresindeki suyun boþaltýlmasý.

Yakýt filtresi uyarý ýþýðý yandýðýnda ve sesli uyarý duyulduðunda, 
yakýt filtresi içerisindeki su mutlaka boþaltýlmalýdýr.

Tahliye tapasý veya hortumunun altýna suyu toplamak için 
küçük bir tabla koyunuz

Tahliye tapasýný 2-2-1/2 tur 
çeviriniz.

Bundan fazla çevirmek suyun 
tahliye tapasýnýn etrafýndan 
sýzmasýna neden olacaktýr.

Yakýt bitmeye baþlayýncaya 
kadar el pompasýný kullanýnýz.

Boþalttýktan sonra, tahliye tapasýný sýkýca kapatýnýz. Alet 
kullanmayýnýz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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 Lastikler 

Bakým programýna göre ve lastik aþýntý göstergeleri gözüktüðünde, 
lastiklerinizi deðiþtiriniz.

 Lastiklerin kontrolü

 Yeni iz 

 Lastik aþýntý göstergesi

 Lastik aþýntýsý

Lastik aþýntý göstergelerinin 
yerleri “TWI” ya da “∆” gibi 
iþaretlerle lastiklerin yanlarýna 
iþaretlenmiþtir.

Rotasyon yapmadýysanýz, 
yedek lastiðinin durumunu ve 
basýncýný kontrol ediniz.

Lastiklerin rotasyonu

Farklý tipte yedek lastiðe sahip araçlar

Aþaðýdaki sýraya göre lastik-
lerin yerlerini deðiþtiriniz.

Toyota, lastiklerdeki aþýnmayý 
eþitlemek ve kullaným ömrünü 
uzatmak için her 10.000 km’de 
bir yerlerini deðiþtirmenizi 
tavsiye etmektedir.

Ön
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Aracýnýzýn lastikleri ne zaman deðiþtirilmeli?

Lastiklerin deðiþtirilmesi gereken durumlar:

Lastiklerinizde kesik, çatlak, yarýklar varsa ve lastik dokusunda þiþme 
varsa

Lastiðinizin havasý sýk sýk iniyorsa veya diðer hasarlanma ya da bir 
kesiðin yeri veya miktarýndan dolayý uygun bir þekilde tamir 
edilmemiþse

Eðer emin deðilseniz, bir Toyota bayisine danýþýnýz.

Ayný tipte yedek lastiðe sahip araçlar

Aþaðýdaki sýraya göre lastik-
lerin yerlerini deðiþtiriniz.

Toyota, lastiklerdeki aþýnmayý 
eþitlemek ve kullaným ömrünü 
uzatmak için her 10.000 km’de 
bir yerlerini deðiþtirmenizi 
tavsiye etmektedir.

Ön
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Lastik ömrü

6 yaþýn üzerindeki lastikler, hasar görmemiþ ya da çok az kullanýlmýþ veya 
hiç kullanýlmamýþ olsa bile bir Toyota teknisyeni tarafýndan kontrol 
edilmelidir.

Kar lastiðinin diþ derinliði 4 mm ya da daha az olursa (0.16inç)

Kar lastiði gibi lastiklerin etkinliði kaybolur.

DÝKKAT

Lastiklerin incelenmesi ve deðiþtirilmesi

Kazalarýn önlenmesi için aþaðýda belirtilen uyarýlarý dikkat ediniz. 
Belirtilen uyarýlarýn dikkate alýnmamasý, aktarma organlarýna zarar 
verebilir veya tehlikeli sürüþ koþullarý oluþacaðýndan, ölümle ya da 
yaralanmalarla sonuçlanacak bir kazaya yol açabilir.

Farklý marka, model ya da diþ izi olan lastikleri beraber kullanmayýnýz. 
Dikkat çekecek biçimde farklý lastik aþýntýlarýna sahip lastikleri beraber 
kullanmayýnýz.

Toyota tarafýndan tavsiye edilenden farklý lastik kullanmayýnýz.

Farklý þekilde üretilmiþ lastikleri (radyal ya da bias katlý lastikler) beraber 
kullanmayýnýz.

Yaz, dört mevsim ve kar lastiðini beraber kullanmayýnýz.

Baþka bir araçta kullanýlmýþ lastikleri kullanmayýnýz. 
Daha önce nerede kullanýldýðýný bilmediðiniz lastikleri kullanmayýnýz. 
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UYARI

Bozuk yollarda sürüþ

Çukurlarýn olduðu bozuk yollarda araç kullanýrken dikkatli olunuz. 
Bu durumlar lastik þiþme basýncýnýn düþmesine ve yoldan gelen 
darbelerin karþýlanamamasýna sebep olabilir. Ayrýca, bozuk yollarda araç 
kullanmak lastiklerin kendisine, araç jantlarýna ya da gövdesine zarar 
verebilir.

Aracý kullanýrken, lastik basýncý düþerse

Aracýnýzý kullanmaya devam etmeyiniz, lastikler ya da jantlar zarar 
görebilir.
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Lastik hava basýncý

Yanlýþ lastik hava basýncýnýn etkileri

Yanlýþ hava basýnçlý lastik kullanýlmasý aþaðýdakilere sebep olabilir:

Yakýt veriminin azalmasý

Sürüþ konforunun ve lastik ömrünün azalmasý

Güvenliðin azalmasý

Aktarma organlarýna zarar vermesi

Eðer lastik havasý sýk sýk düþüyorsa, Toyota yetkili servisinde kontrol 
ettiriniz.

Lastik hava basýncýnýn kontrol edilmesi ile ilgili talimatlar

Lastik basýncýný kontrol ederken, aþaðýdaki uyarýlarý dikkate alýnýz:

Sadece lastikler soðukken kontrol ediniz. 
Eðer aracýnýzý en az 3 saattir kullanmadýysanýz ya da 1.5 km’den fazla 
sürmediyseniz, lastiðinizin basýncýný doðru olarak ölçebilirsiniz.

Lastiklerinizin basýncýný daima bir basýnç ölçer ile kontrol ediniz. 
Lastiðin görünümü yanýltýcý olabilir. Ayrýca, lastik basýncý doðru 
deðerinden az farklý olsa bile, sürüþ kalitesini ve emniyetinizi 
etkileyebilir.

Sürüþ sonrasýnda lastik basýnçlarýný düþürmeyiniz. Sürüþ sonrasýnda 
ýsýnma nedeniyle lastik basýncýnýn yüksek olmasý normaldir.

Asla araç yük kapasitesini aþmayýnýz. 
Yolcular ve bagaj, aracýn dengesini bozmayacak þekilde 
yerleþtirilmelidir.

Lastik hava basýncýnýn uygun olduðundan emin olunuz. Lastik 
basýnçlarý en az ayda bir kere kontrol edilmelidir. Toyota lastik 
basýnçlarýnýn iki haftada bir kontrol edilmesini tavsiye etmektedir. 
(→S. 564)
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DÝKKAT

Uygun hava basýncý, lastik performansýnýn korunmasý için önemlidir.

Lastik hava basýncýný doðru ölçüde bulundurunuz. Aksi takdirde aþaðýdaki 
durumlar oluþabilir ve ölüm ya da ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

Aþýrý aþýnma

Düzensiz aþýnma

Zayýf yol tutuþu

Aþýrý ýsýnmaya baðlý patlama ihtimali

Lastik topuðunun sýzdýrmazlýðýnýn zayýflamasý

Lastik deformasyonu ve/veya lastik katlarýnýn ayrýlmasý

Tehlikeli yollarda lastiðin hasarlanma ihtimalinin artmasý

UYARI

Lastik basýncýný kontrol edilmesi ve ayarlanmasý

Supap kapaklarýný taktýðýnýzdan emin olunuz. 
Kapaðýn olmamasý, kir ya da rutubetin supaba girerek hava kaçýrmasýna 
ve kazaya neden olabilir. Eðer kapaklarý kaybederseniz en kýsa sürede 
yenisini temin edip takýnýz.
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Jantlar 

Bükülmüþ, çatlamýþ veya korozyona uðramýþ jantýn deðiþtirilmesi 
gerekir. Aksi takdirde lastik janttan fýrlayabilir ya da direksiyon 
hakimiyetini yitirmesine sebep olabilir.

Jant seçimi

Jantlarý deðiþtirirken, mevcut jantlar ile ayný yük kapasitesi, 
çap, geniþlik ve kaçýklýk deðerlerine sahip olan jantlarý 
kullanýnýz*. 
Jant deðiþimi Toyota bayisinde yaptýrabilirsiniz.

*:Yaygýn olarak “ofset” olarak kullanýlýr.

Toyota aþaðýdakilerin kullanýlmasýný tavsiye etmemektedir:

Farklý ölçüde ve tipteki jantlar

Kullanýlmýþ jantlar

Düzeltilmiþ jantlar

Alüminyum jantlarla ilgili uyarýlar

Sadece, alüminyum jantlar için üretilen Toyota bijon 
somunlarýný ve anahtarýný kullanýnýz.

Lastiðinizi deðiþtirdiðinizde, tamir ettiðinizde ya da yerlerini 
deðiþtirdiðinizde, ilk 1600 km’de bijon somunlarýnýn sýkýlýðýný 
tekrar kontrol ediniz.

Zincir kullanýrken alüminyum janta zarar vermemesine 
dikkat ediniz.

Aracýnýzýn balansýný yaparken sadece Toyota balans 
aðýrlýklarýný ve plastik çekiç kullanýnýz.
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DÝKKAT

Jantlarýn deðiþtirilmesi

Kullanýcý el kitabýnda önerilen ölçünün dýþýnda jant kullanmayýnýz, aksi 
takdirde direksiyon hakimiyeti azalabilir.

Ýç lastiksiz tip lastik için üretilmiþ ve hava kaçýran bir jantta, kesinlikle iç 
lastik kullanmayýnýz. Aksi takdirde, ciddi yaralanmalara ya da ölüme 
sebep olacak kazalar meydana gelebilir. 

Bijon somunlarýný takarken

Cývata ve bijon somunlarýnda asla yað ve gres kullanmayýnýz.  
Yað ve gres, bijon somunlarýnýn aþýrý sýkýlmasýna neden olabilir. Bu 
durumda cývata ve jant diski hasarlanabilir. Ayrýca, yað ve gres, 
yaralanmalý veya ölümlü bir kazayla sonuçlanacak þekilde bijon somun-
larýnýn gevþemesine sebep olabilir. Cývata ve bijon somunlarýndaki yaðý 
veya gresi temizleyiniz.

Konik uç içeri gelecek þekilde bijon 
somunlarýný taktýðýnýzdan emin olu-
nuz. Bijon somunlarýnýn konik uçlarý 
dýþarý gelecek þekilde takýlmasý, jantýn 
kýrýlmasýna ve sürüþ esnasýnda teker-
leðin araçtan ayrýlarak ölümle ya da 
ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak bir 
kazaya neden olabilir.

Konik 
taraf
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Kabin hava filtresi

Kabin hava filtresi, klimanýn veriminin düzgün olmasý için, düzenli 
olarak deðiþtirilmelidir.

Sökme metodu

Kontak anahtarýný OFF konumuna alýnýz.

Torpido bölmesini açýnýz.

Torpido bölmesinin iki yanýna 
bastýrarak yerinden çýkartýnýz.

Filtre kapaðýný çýkartýnýz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4
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Kontrol aralýðý

Bakým programýna göre kabin hava filtresini kontrol ediniz ve deðiþtiriniz. 
Tozlu bölgelerde ya da sýkýþýk trafikte, erken deðiþtirme gerekebilir. 
(Periyodik bakýmla ilgili bilgi için “Bakým Programý” ‘ný inceleyiniz.

Hava kanallarýndan gelen hava çok azalýrsa

Filtre týkanmýþ olabilir. Filtreyi kontrol ediniz ve gerekiyorsa deðiþtiriniz.

UYARI

Klima sistemini kullanýrken

Filtrenin daima düzgün þekilde baðlandýðýndan emin olunuz. 
Klima sisteminin filtre olmadan kullanýlmasý sisteme zarar verebilir.

Filtreyi çýkarýnýz ve yenisiyle 
deðiþtiriniz.

“↑UP” iþareti yukarý yönü 
iþaret etmelidir.

STEP 5



4

4-3. Kendinizin yapabileceði bakýmlar
60

Uzaktan kumanda pili∗

∗: Bazý modellerde

Pil bittiyse yenisiyle deðiþtiriniz.

Aþaðýdaki aletlere ihtiyacýnýz olacaktýr.

Düz uçlu tornavida

Lityum pil CR2016

 Pilin deðiþtirilmesi

Muhafazayý çýkarýnýz.

Anahtara zarar vermemek 
için, tornavidayý bant ile 
sarýnýz.

Modülü çýkarýnýz.

STEP 1

STEP 2
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Lityum pil CR2016 kullanýnýz.

Pilleri Toyota yetkili servisinden temin edebilirsiniz.

Üretici tarafýndan önerilenin aynýsý veya eþdeðeri ile deðiþtiriniz.

Yerel kanunlara uygun olarak pilleri hurdaya çýkarýnýz.

Anahtarýn pili biterse

Aþaðýdaki durumlar oluþabilir.

Uzaktan kumanda fonksiyonu düzgün çalýþmayabilir.

Etki mesafesi kýsalabilir.

Pil kapaðýný ve bitmiþ pili 
çýkarýnýz.

“+” terminali üste gelecek 
þekilde yeni pili yerleþtiriniz.

STEP 3
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DÝKKAT

 Çýkarýlmýþ piller ve diðer parçalar

Çocuklardan uzak tutunuz. Bu parçalar küçük olduðu için, yutulduðu 
takdirde týkanmalara sebep olabilir. Bunlara uyulmamasý, ciddi þekilde 
yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.

Anahtar pilinin sertifikasý

FARKLI TÝPTE BÝR PÝL ÝLE DEÐÝÞTÝRÝLDÝÐÝNDE PATLAMA RÝSKÝ OLABÝLÝR. 
TALÝMATLARA UYGUN OLARAK PÝLLERÝ HURDAYA ÇIKARINIZ.

UYARI

Pil deðiþtirildikten sonra normal çalýþma için

Kazalarýn önlenmesi için aþaðýda belirtilen uyarýlara dikkat ediniz:

Daima kuru elle çalýþýnýz. 
Nem pilin paslanmasýna sebep olabilir.

Uzaktan kumandanýn içindeki baþka bir parçaya dokunmayýnýz ve 
çýkarmayýnýz.

Pilin terminallerini bükmeyiniz.
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 Sigortalarýn kontrolü ve deðiþtirilmesi

Elektrikli cihazlar çalýþmýyorsa sigortalar yanmýþ olabilir. Böyle bir 
durumda, sigortalarý kontrol ediniz ve gerekliyse deðiþtiriniz.

Kontak anahtarýný OFF konumuna alýnýz.

Sigorta kutusu kapaðýný açýnýz. 

Motor bölümü

Dili içeriye doðru itiniz ve 
kapaðý kaldýrýnýz.

Soldan direksiyonlu araçlarda sürücü tarafý gösterge paneli (ön 
ve arka taraflar)

Gösterge alt panelini 
çýkarýnýz.

Arka yan: Sigortalarýn kontrol 
edilmesi ve deðiþtirilmesi 
gerektiðinde Toyota bayisine 
baþvurunuz.

STEP 1

STEP 2
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Saðdan direksiyonlu araçlar sürücü tarafý gösterge paneli (ön 
ve arka taraflar)

Gösterge alt panelini 
çýkarýnýz.

Arka yan: Sigortalarýn kontrol 
edilmesi ve deðiþtirilmesi 
gerektiðinde Toyota bayisine 
baþvurunuz.



5

4-3. Kendinizin yapabileceði bakýmlar

4

A
racýn b

akým
ý

46

Soldan direksiyonlu araçlar, yolcu tarafý gösterge paneli

Torpido bölmesini açýnýz. 
Torpido bölmesinin iki yanýna 
bastýrarak yerinden çýkartýnýz.



4

4-3. Kendinizin yapabileceði bakýmlar
66

Saðdan direksiyonlu araçlar, yolcu tarafý gösterge paneli

Torpido bölmesini açýnýz. 
Torpido bölmesinin iki yanýna 
bastýrarak yerinden çýkartýnýz.

Bir sistemde problem olduðunda, hangi sigortanýn 
deðiþeceðini belirlemek için “Sigorta konumlarý ve amper 
deðerleri” (→S. 470) bölümüne bakýnýz.

Sigortayý çýkarýnýz.

Çýkarma aleti ile A ve B tipi 
sigortalar çýkartýlabilir.

STEP 3

STEP 4
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Sigortayý kontrol ediniz.

Tip A

 Normal sigorta

 Atmýþ sigorta

Yanmýþ sigortayý ayný amper 
deðerine sahip yeni sigorta ile 
deðiþtiriniz. Amper deðerleri, 
sigorta kutusu kapaðýnda yer 
alýr.

Tip B

 Normal sigorta

 Atmýþ sigorta

Yanmýþ sigortayý ayný amper 
deðerine sahip yeni sigorta ile 
deðiþtiriniz. Amper deðerleri, 
sigorta kutusu kapaðýnda yer 
alýr.

STEP 5

1 2

ITY42C012
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Tip C

 Normal sigorta

 Atmýþ sigorta

Yanmýþ sigortayý ayný amper 
deðerine sahip yeni sigorta ile 
deðiþtiriniz. Amper deðerleri, 
sigorta kutusu kapaðýnda yer 
alýr.

Tip D

 Normal sigorta

 Atmýþ sigorta

Toyota bayisine baþvurunuz.
1 2

ITY42C014
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Tip E

 Normal sigorta

 Atmýþ sigorta

Toyota bayisine baþvurunuz.

Tip F

 Normal sigorta

 Atmýþ sigorta

Toyota bayisine baþvurunuz.

1 2

1 2
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 Sigorta konumlarý ve amper deðerleri

Devreye baðlý sigorta ve sistemler, model ve teknik özelliklere baðlý 
olarak deðiþiklik gösterebilir.

Motor bölümü

Sigorta Amper Devre

1 SPARE 25 A Yedek sigorta

2 SPARE 15 A Yedek sigorta

3 SPARE 10 A Yedek sigorta

4 FOG 7.5 A Ön sis farlarý

5 HORN 10 A Korna

6 EFI 25 A
Çok noktadan yakýt enjeksiyon 
sistemi/sýralý çok noktadan yakýt 
enjeksiyon sistemi

7 PTC NO.1 50 A Güçlü ýsýtýcý
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Sigorta Amper Devre

8 PWR SEAT 30 A Elektrikli koltuk

9 PTC NO.2 50 A Güçlü ýsýtýcý

10 H-LP CLN 40 A Far yýkayýcýlarý

11 FR HTR 50 A Klima sistemi A/C sigorta

12 ABS NO.2 30 A ABS, TRC ve VSC

13 ABS NO.1 40 A ABS, TRC ve VSC

14 ALT 100 A

Þarj sistemi, PWR SEAT, H-LP 
CLN, FR HTR, AM1, IG1, PTC 
NO.1, PTC NO.2, PWR OUT, STOP, 
TAIL ve OBD sigortalarý

15 GLOW 80 A Motor kýzdýrma sistemi

16 BATT P/I 50 A SÝS, KORNA ve EFI sigortalarý

17 AM2 30 A
Motor çalýþtýrma, ST, IGN, INJ ve 
MET

18 MAIN 40 A
H-LP RH, H-LP LH, H-LP RL ve H-
LP LL sigortalarý

19 H-LP RL 15 A Sað far (Kýsa)

20 H-LP LL 15 A Sol far (Kýsa)

21 H-LP RH 15 A Sað far (uzun) ve sað far (kýsa)

22 H-LP LH 15 A Sol far (uzun) ve sol far (kýsa)

23 EFI No.2 10 A
Çok noktadan yakýt enjeksiyon 
sistemi/sýralý çok noktadan yakýt 
enjeksiyon sistemi
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Sigorta Amper Devre

24 ECU-B 10 A

Kapý açýk düðmeleri, merkezi kilit 
sistemi, uzaktan kumanda kontrol 
sistemi, direksiyon sensoru ve 
farlar

25 RAD 15 A Müzik sistemi

26 DOME 7.5 A

Ýç aydýnlatma, kontak aydýnlatma 
lambasý, okuma lambasý, 
gösterge ve sayaçlar, saat, araç 
bilgi ekraný, uzaktan kumanda 
kontrol sistemi, gün boyu 
aydýnlatma sistemi ve sis lambasý 

27 A/F 20 A Emisyon kontrol sistemi

28 ALT-S 7.5 A Þarj sistemi

29 TURN-HAZ 15 A Dörtlü flaþörler ve sinyal lambalarý

30 ECU-B No.2 7.5 A Klima sistemi

31 DCC 30 A ECU-B, DOME ve RAD sigortalarý
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Sürücü tarafý gösterge paneli (ön taraf)

Sigorta Amper Devre
1 PWR OUT 15 A Güç besleme çýkýþý

2 TAIL 10 A

Gösterge paneli aydýnlatmasý, ön 
sis lambalarý, far huzme seviyesi 
kontrol sistemi, ön konum 
lambalarý, park lambalarý, plaka 
lambalarý, çok noktadan yakýt 
enjeksiyonu/sýralý çok noktadan 
yakýt enjeksiyonu sistemi, araç 
bilgi ekraný, gün boyu aydýnlatma 
sistemi ve otomatik far sistemi.

3 STOP 10 A

Stop lambalarý, üst stop lambasý, 
çok noktadan yakýt enjeksiyon 
sistemi/sýralý çok noktadan yaktý 
enjeksiyon sistemi, ABS, TRC, 
VSC ve vites kilit kontrol sistemi
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Sigorta Amper Devre
4 OBD 7.5 A Araç üstü arýzacýlýk sistemi

5 INJ 15 A
Çok noktadan yakýt enjeksiyon 
sistemi/sýralý çok noktadan yakýt 
enjeksiyon sistemi

6
ECU-IG & 
GAUGE

10 A

Klima sistemi, þarj sistemi, arka 
diferansiyel kilit sistemi, ABS, 
TRC, VSC, dörtlü flaþörler, sinyal 
lambalarý, geri vites lambalarý, çok 
noktadan yakýt enjeksiyon sistemi/
sýralý çok noktadan yakýt 
enjeksiyon sistemi, vites kilit 
kontrol sistemi, arka cam buðu 
giderici, farlar, kapý açýk düðmeleri, 
merkezi kilit sistemi, uzaktan 
kumanda sistemi, direksiyon 
sensörü, gün boyu aydýnaltma 
sistemi, sabit hýz kontrol sistemi, 
far yýkayýcýlarý, koltuk ýsýtýcýlarý, dýþ 
dikiz aynasý buðu gidericileri, araç 
bilgi ekraný ve yolcu koltuðu 
emniyet kemeri ýþýðý

7 WIP 20 A Ön cam silecekleri ve yýkayýcýlarý

8 IGN 7.5 A

Çok noktadan yakýt enjeksiyon 
sistemi/sýralý çok noktadan yakýt 
enjeksiyon sistemi, SRS hava 
yastýklarý ve yakýt pompasý

9 ACC 7.5 A

Müzik sistemi, güç besleme çýkýþý, 
saat, elektrik kumandalý dýþ dikiz 
aynasý kontrol sistemi, vites kilit 
sistemi, araç bilgi ekraný
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Sigorta Amper Devre
10 CIG 15 A Çakmak

11 MET 7.5 A
Göstergeler ve sayaçlar, ve DPF 
sistemi

12 A/C 10 A Klima sistemi

13 ST 7.5 A

Çalýþtýrma sistemi, göstergeler ve 
sayaçlar, çok noktadan yakýt 
enjeksiyon sistemi/sýralý çok 
noktadan yakýt enjeksiyon sistemi
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Sürücü tarafý gösterge paneli (arka taraf)

Sigorta Amper Devre

1 AM1 40 A
Arka diferansiyel kilit sistemi, ABS, 
TRC, VSC, ACC, CIG, ECU-IG & 
GAUGE ve WIP sigortalarý

2 IG1 40 A
PWR, S-HTR, 4WD, DOOR, DEF ve 
MIR HTR sigortalarý
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Yolcu tarafý gösterge paneli

Sigorta Amper Devre
1 MIR-HTR 15 A Dýþ dikiz aynasý buðu çözücüsü

2 4WD 20 A
Arka diferansiyel kilit sistemi, ABS, 
TRC ve VSC

3 S-HTR 15 A Koltuk ýsýtýcýlarý

4 DEF 20 A

Arka cam buðu çözücüsü ve çok 
noktadan yakýt enjeksiyon sistemi/
sýralý çok noktadan yakýt 
enjeksiyon sistemi

5 DOOR 25 A
Merkezi kilit sistemi ve elektrikli 
camlar

6 PWR 30 A Otomatik camlar

ITI43I094
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Sigorta deðiþtirildikten sonra

Sigorta deðiþtirilmesine raðmen, farlar yanmýyorsa, ampul deðiþimi 
gerekebilir. (→S. 479)

Deðiþtirilmiþ sigorta tekrar yanarsa, aracýnýzý Toyota bayisine kontrol 
ettiriniz.

Devrede aþýrý yük varsa

Sigortalar, aþýrý yük durumunda yanarak tüm kablo tesisatýný korurlar.

DÝKKAT

Sistemin zarar görmesini ve aracýn yanmasýný önlemek için

Aþaðýda belirtilen uyarýlara dikkat ediniz. 
Bunlara uyulmamasý, aracýnýzda hasara, yangýna veya yaralanmalara 
sebep olabilir.

Yanan sigortanýn yerine kesinlikle baþka bir nesne ya da yüksek 
amperajlý bir sigorta takmayýnýz.

Her zaman orijinal Toyota sigortasý veya eþdeðerini kullanýnýz. 
Kesinlikle sigorta yerine tel kullanmayýnýz. 
Büyük hasara, hatta yangýna sebep olabilir.

Sigortalarda ya da sigorta kutusunda tadilat yapmayýnýz.

UYARI

Sigortalarý deðiþtirmeden önce

En kýsa zamanda aracýnýzdaki aþýrý elektrik yüklemesinin sebebinin 
anlaþýlmasý için aracýnýzý Toyota bayisine götürünüz.
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 Aydýnlatma ampulleri

Aþaðýdaki ampulleri kendiniz deðiþtirebilirsiniz. Ampul deðiþim 
zorluðu, ampul tipine göre deðiþir. Parçalara zarar gelebileceði için, 
deðiþtirme iþleminin yetkili bir Toyota bayisi tarafýndan yapýlmasýný 
öneririz.

Ampullerinin deðiþtirilmesine hazýrlýk

Deðiþtirilecek ampullerin güç deðerini kontrol ediniz. (→S. 
566)

Ön ampullerin konumlarý

Ön sis farlarý* Ön konum lambalarý

Yan sinyal lambasý*  
(çamurluða takýlý tip)

Farlar

Ön sinyal lambalarý
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Ampullerin deðiþtirilmesi

 Far

Ampulleri deðiþtirmeden önce (sadece sað taraf):

Ampullere kolayca eriþebilmek 
için hava filtresi kapapýnýn 
klipslerini açýnýz ve kapaðý 
sökünüz.

Arka ampullerin konumlarý

*: Bazý modellerde

Arka sis lambasý (saðdan 
direksiyonlu araçlar) ya da 
geri vites lambasý

Fren/park lambalarý

Arka sinyal lambasý

Plaka 
lambalarý

Arka sis lambasý (soldan 
direksiyonlu araçlar) ya da 
geri vites lambasý

STEP 1
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Soketi çýkartýnýz ve lastik kapaðý 
sökünüz.

Ampul tutucu yayýný serbest 
býrakýnýz.

Ampulü çýkarýnýz.

Yeni ampulü takmak için ampul 
bileziðindeki çýkýntýlarýn, yuva-
daki yerlerine oturmasýný saðla-
yýnýz.

STEP 2

STEP 3

STEP 4
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 Ön sis farý (bazý modellerde)

Yeterli çalýþma alaný saðlamak 
için, direksiyon simidini deðiþ-
tirilecek olan ampulün ters 
yönüne çeviriniz.

Cývatalarý ve klipsi sökünüz.

 Klipsin sökülmesi

 Klipsin yerine takýlmasý

STEP 1
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Çamurluðu kýsmen çýkarýnýz ve 
ampul yuvasýný, saat yönünün 
tersine çeviriniz.

Kilit diline bastýrarak soketi 
çýkarýnýz.

STEP 2

Tampon
Çamurluk 
 muhafazasý

ITO43P165

STEP 3
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 Ön konum lambalarý

Yeterli çalýþma alaný saðlamak 
için, direksiyon simidini deðiþ-
tirilecek olan ampulün ters 
yönüne çeviriniz.

Cývatalarý ve klipsi sökünüz.

 Klipsin sökülmesi

 Klipsin yerine takýlmasý

STEP 1
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Çamurluðu kýsmen çýkarýnýz ve 
ampul yuvasýný, saat yönünün 
tersine çeviriniz.

Ampulü çýkarýnýz.

STEP 2

Tampon

Çamurluk 

STEP 3



4

4-3. Kendinizin yapabileceði bakýmlar
86

 Ön sinyal lambalarý

Yeterli çalýþma alaný saðlamak 
için, direksiyon simidini deðiþ-
tirilecek olan ampulün ters 
yönüne çeviriniz.

Cývatalarý ve klipsi sökünüz.

 Klipsin sökülmesi

 Klipsin yerine takýlmasý

STEP 1



7

4-3. Kendinizin yapabileceði bakýmlar

4

A
racýn b

akým
ý

48

Çamurluðu kýsmen çýkarýnýz ve 
ampul yuvasýný, saat yönünün 
tersine çeviriniz.

Ampulü çýkarýnýz.

STEP 2

Tampon

Çamurluk 

ITO43P144

STEP 3
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Yan sinyal lambalarý  (çamurluða monte edilmiþ tip) (bazý 
modellerde)

Üniteyi çýkarýnýz.

Ampul yuvasýný, saat yönünün 
tersine çeviriniz.

Ampulü çýkarýnýz.

STEP 1

Ön

STEP 2

STEP 3
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 Park/stop lambalarý, arka sinyal lambalarý, geri vites lambalarý 
ve arka sis lambalarý

Emniyet cývalarýný sökünüz ve 
üniteyi çýkarýnýz.

Ampul yuvasýný, saat yönünün 
tersine çeviriniz.

 Stop/park lambalarý

 Arka sinyal lambasý

Geri vites lambasý veya arka 
sis farý

Ampulü çýkarýnýz.

 Stop/park lambalarý

 Arka sinyal lambasý

Geri vites lambasý veya arka 
sis farý

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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 Plaka lambalarý

Üniteyi çýkarýnýz.

Ampul yuvasýný, saat yönünün 
tersine çeviriniz.

Ampulü çýkarýnýz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Aþaðýdaki ampullerin deðiþtirilmesi

Aþaðýdaki ampullerden yanmayan olduðunda aracýnýzý Toyota 
bayisine götürünüz.

Yan sinyal lambalarý  (aynaya monte edilmiþ tip) (bazý 
modellerde)

Üst stop lambasý (bazý modellerde)

Farýn plastik kapaðýný takarken

Plastik kapaðýn saðlam bir þekilde takýlý olmasýna dikkat ediniz.

LED ýþýklarý

Üst fren lambasý LEDlerden oluþur. LED’lerden biri söndüðünde, deðiþim 
için aracýnýzý Toyota bayisine götürünüz.

Lensin iç kýsmýnýn buðulanmasý

Aþaðýdaki durumlar hakkýnda detaylý bilgi almak için Toyota bayisine 
baþvurunuz. Lensin iç kýsmýnýn geçici olarak buðulanmasý bir arýza 
göstergesi deðildir.

Lensin iç kýsmýnda büyük su damlalarýnýn oluþmasý

Farýn içinde su olmasý

Plastik kapaðýn dýþ çevresini saðlam 
bir þekilde oturtunuz.

Ampul yuvasý görünür hale gelinceye 
kadar plastik kapaðý ampulün etrafýna 
takýnýz.
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DÝKKAT

Ampullerin deðiþtirilmesi

Iþýklarý kapatýnýz. Iþýklarý kapattýktan sonra, hemen ampulleri 
deðiþtirmeyiniz.  
Ampuller sýcak olacaðýndan yanýklara sebep olabilir.

Çýplak elle ampulün cam kýsmýna dokunmayýnýz. Ampulü yalnýzca 
plastik ya da metal kýsmýndan tutunuz. 
Ampul çizilirse ya da düþerse, kýrýlabilir ya da patlayabilir.

Ampulleri ve diðer sabitleme parçalarýný tamamen takýnýz. Aksi takdirde, 
ýsýsal hasar, yangýn ya da fara su girme durumu olabilir. Bu araca hasar 
verebilir, lensin içerisinde buðu oluþmasýna sebep olabilir.

Yangýn çýkmasýný ya da hasar oluþmasýný önlemek için

Ampullerin tam olarak oturduðundan ve kilitlendiðinden emin olunuz. 

Yüksek ýsýdan dolayý hasar oluþmasýný engellemek için takmadan önce 
ampulün watt deðerini kontrol ediniz.



5Arýza durumunda

493

5-1. Gerekli bilgiler

Dörtlü flaþör .....................  494
Aracýnýzý çekmek 

 gerekirse .......................  495
Bir arýza olduðunu  

düþünüyorsanýz .............  501
Yakýt kesme sistemi.........  502

5-2. Acil bir durumda yapýlmasý  
gerekenler

Uyarý ýþýðý yanýyorsa veya sesli 
uyarý geliyorsa...............  503

Lastiðiniz patladýðýnda.....  511
Eðer motorunuz  

çalýþmýyorsa...................  529
Vites kolu P konumundan  

çýkarýlamýyorsa ..............  530
Anahtarlarýnýzý  

kaybederseniz................  531
Araç aküsü boþaldýðýnda.  532
Soðutma sývýsý sýcaklýðý 

 aþýrý artarsa ...................  537
Yakýtýn bitmesi nedeniyle  

motorunuz çalýþmýyorsa  540
Eðer aracýnýz saplanýrsa ..  541
Aracýnýzý acil bir durumda 

durdurmak gerekirse.....  543



4

5-1. Gerekli bilgiler
94

 Dörtlü flaþörler

UYARI

Akünün boþalmasýný önlemek için 

Araç çalýþmýyorken,dörtlü flaþörleri gereðinden uzun süre açýk 
býrakmayýnýz.

Araç arýzalanýrsa ya da kazaya karýþýrsanýz dörtlü flaþörleri kullanýnýz.

Otomatik klima sistemine sahip olmayan araçlar

Dörtlü flaþörleri yakmak için 
düðmeye basýnýz Dörtlü 
flaþörü kapatmak için 
düðmesine tekrar basýnýz.

Otomatik klima sistemine sahip araçlar

Dörtlü flaþörleri yakmak için 
düðmeye basýnýz Dörtlü 
flaþörü kapatmak için 
düðmesine tekrar basýnýz.
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Aracýnýzý çekmek gerekirse

Aracýnýz çekilmeden önce

Aþaðýda belirtilen durumlar aktarma organlarýyla ilgili bir arýzaya 
iþaret edebilir. Aracýnýz çekilmeden önce Toyota bayisine 
baþvurunuz.

Motor çalýþýyor ancak araç hareket etmiyorsa

Araçtan olaðandýþý sesler geliyorsa

Eðer aracýnýzýn çekilmesi gerekirse, bu iþlemi Toyota bayisine veya 
ticari çekici/kurtarýcý servisleri gibi yeterli uzmanlýða ve donanýma 
sahip baþka bir kuruma, çekici kamyon veya taþýyýcý kamyon 
kullanarak yaptýrmanýzý tavsiye ederiz. 
Çekme sýrasýnda zincirli emniyet sistemini kullanýnýz ve ilgili trafik 
kanunlarýna uyunuz.
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Acil durumlarda araç çekme

Acil bir durumda çekici/kurtarýcý 
bulamazsanýz, aracýnýzý çeki 
kulaklarýna çelik halat ya da 
zincir baðlayarak kýsa süreliðine 
çekebilirsiniz. Bu þekilde çekme 
sadece sert zeminli yollarda, 
kýsa süreliðine ve düþük 
hýzlarda uygulanmalýdýr. 
Direksiyonu çevirmek ve frene 
basmak için araç içinde bir 
sürücü bulunmalýdýr. Tekerlek-
ler, aktarma organlarý, akslar, 
direksiyon sistemi ve fren 
sistemi iyi durumda olmalýdýr.



5

7

5-1. Gerekli bilgiler
A

rýza d
urum

und
a

49

Aský tipi çekici ile araç çekme

Gövde hasarýný önlemek için 
aský tipi çekici ile aracýnýzý 
çekmeyiniz.
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Çekici kamyonla aracý çekme

Önden 

Otomatik þanzýmanlý araçlar: 
Arka tekerleklerin altýnda bir 
çekme römorku kullanýnýz.

Düz þanzýmanlý araçlar: Arka 
tekerleklerin altýna çekme 
römorku konulmasýný öneririz.

Çekme römorku kullanmýyor-
sanýz, park frenini serbest 
býrakýnýz ve vitesi N (boþ) 
konumuna alýnýz.

Arkadan çekme (Pre Runner)

Kontak anahtarýný “ACC” konu-
muna getirerek direksiyon 
simidinin kilidinin açýlmasýný 
saðlayýnýz.

Arkadan çekme (4WD modeller)

Ön tekerleklerin altýnda bir 
çekme römorku kullanýnýz.
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Kayar kasalý kurtarýcý ile aracý çekme

Aracýnýzýn hareket etmesini 
engellemek için zincir veya 
kablo kullanýlýyorsa, resimde 
siyahla gösterilen açýlarýn 45°
olmasý gerekmektedir.

Aracýnýzý aþýrý sýký baðlamayýnýz. 
Aksi takdirde aracýnýz zarar 
görebilir.

Acil durumlarda araç çekmeden önce

 Park frenini indiriniz.

 4WD modeller Önden çekiþ seçici kolunu H2'ye alýnýz.

Vites kolunu N konumuna alýnýz.

Kontak anahtarýný motorun çalýþmadýðý AKSESUAR (ACC) veya 
motorun çalýþtýðý AÇIK (ON) konumuna alýnýz.

DÝKKAT

Araç çekilirken dikkat edilmesi gerekenler

Aracýn çekilmesi esnasýnda son derece dikkatli olmalýsýnýz. 
Çeki kulaklarýna ve çekme halatýna ya da zincirine aþýrý yük 
bindirebilecek ani kalkýþlardan ve sert manevralardan kaçýnýnýz. Aracýn 
çekilmesi esnasýnda her zaman çevreye ve diðer araçlara dikkat ediniz.

Aracýnýzýn motoru çalýþmýyorken fren ve direksiyon takviyesi de 
çalýþmaz, dolayýsýyla direksiyonu çevirme ve frenleme daha zorlaþýr.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4
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UYARI

Tekerlekten aský tip çekici ile çekilirken þanzýmanda ve aktarma 
organlarýnda (4WD modeller) ciddi hasar oluþmasýnýn engellenmesi 
(otomatik þanzýmanlý araçlar)

Pre Runner: Arka tekerlekler yerde iken aracýnýzý asla önden çekmeyiniz. 
4WD modeller Tekerleklerden herhangi biri yerde iken aracýnýzý asla 
çekmeyiniz.

Tekerlekten aský tip çekici ile çekilirken araçta hasar oluþmasýnýn 
engellenmesi (düz þanzýmanlý araçlar)

Kontak anahtarý "LOCK" konumundayken veya anahtar takýlý deðilken 
aracý arkadan çekmeyiniz. Direksiyon kilidi sistemi ön tekerlekleri düz 
konumda tutmak için yeterince güçlü deðildir.

Aracýnýzý kaldýrýrken, aracýn diðer ucunun yerden yüksekliðinin, çekme 
için uygun olduðuna emin olunuz. Yeterli yükseklik saðlanamazsa 
aracýnýz çekme esnasýnda zarar görebilir.

Aský tipi çekici ile çekilirken araç gövdesinde hasar oluþmasýnýn 
engellenmesi

Aský tipi çekici ile ne önden, ne de arkadan aracýnýzý çekmeyiniz.



5

1

5-1. Gerekli bilgiler
A

rýza d
urum

und
a

50

 Bir arýza olduðunu düþünüyorsanýz

Aþaðýdaki belirtilerden herhangi birini fark etmeniz, aracýnýza ayar 
veya tamir gerektiði anlamýna gelmektedir. En kýsa sürede Toyota 
bayisine baþvurunuz.

Görünür belirtiler

Aracýnýzýn altýndan sývý kaçaklarý 
(Klimadan damlayan yoðuþmuþ su normaldir.)

Patlak görünümlü lastikler veya düzgün olmayan lastik 
aþýnmasý

Soðutma sývýsý sýcaklýk göstergesinin sürekli normalin 
üzerinde olmasý.

Duyulur belirtiler

Egzoz sesinde deðiþiklik olmasý

Dönüþlerde lastiklerden aþýrý ses gelmesi

Süspansiyon sisteminden gelen anormal sesler

Motordan vuruntu sesi gelmesi

Operasyonel belirtiler

Motorunuzun teklemesi, yýðýlmasý veya gürültülü çalýþmasý

Fark edilebilir derecede güç kaybý

Frenleme esnasýnda aracýn bir tarafa çekmesi

Düz bir yolda sürüþ esnasýnda aracýn bir tarafa çekmesi

Frenleme etkinliðinde azalma, yumuþak pedal, tabana çok 
yakýn pedal
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 Yakýt kesme sistemi

Sistem devreye girdikten sonra motoru çalýþtýrmak için aþaðýdaki 
talimatlarý uygulayýnýz.

Kontak anahtarýný “ACC-AKSESUAR” ya da “LOCK-KÝLÝT” 
konumuna getiriniz.

 Motoru yeniden çalýþtýrýnýz.

UYARI

Motoru çalýþtýrmadan önce

Aracýnýzýn üzerinde bulunduðu zemini inceleyiniz. 
Zemin üzerinde yakýt sýzýntýsý tespit ederseniz, yakýt sistemi hasar 
görmüþtür ve onarým gerekmektedir. Motoru çalýþtýrmayýnýz.

Kaza sonrasý hava yastýðýnýn açýlmasý ya da motorun durmasý halinde 
yakýt sýzýntý riskini en aza indirmek için yakýt kesme sistemi motora 
yakýt beslemeyi durdurur.

STEP 1

STEP 2
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Uyarý ýþýðý yanýyorsa veya sesli uyarý geliyorsa

Aracýnýzý hemen durdurunuz. Sürüþe devam edilmesi tehlikeli 
olabilir.

Aþaðýdaki uyarý fren sisteminde arýza olduðunu gösterir. Aracýnýzý 
hemen güvenli bir yerde durdurunuz ve Toyota bayisini arayýnýz.

Uyarý ýþýðý Uyarý ýþýðý/Ayrýntýlar

 Fren sistemi uyarý ýþýðý
•Fren hidroliðinde azalma
•Frenleme sisteminde arýza

Park freni indirilmediðinde de bu uyarý ýþýðý yanar. Park 
freni tamamen indirildikten sonra uyarý ýþýðý 
sönüyorsa, sistem düzgün çalýþýyordur.

•Vakum deposunda düþük vakum

Herhangi bir uyarý ýþýðý yanýyorsa ya da yanýp sönüyorsa, sakin bir 
þekilde aþaðýda belirtilen talimatlarý uygulayýnýz. Eðer herhangi bir 
uyarý ýþýðý bir süre yandýktan ya da yanýp söndükten sonra söndüyse, 
bu durum sistemde bir arýza olduðunu göstermez. Ancak, bu devam 
ederse aracýnýzý Toyota bayisine kontrol ettiriniz.
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Aracýnýzý hemen durdurunuz.

Aþaðýdaki uyarý ýþýklarý, aracýnýzda meydana gelen ve bir kazaya yol 
açabilecek hasar durumlarýný gösterir. Aracýnýzý hemen güvenli bir 
yerde durdurunuz ve Toyota bayisini arayýnýz.

Aracýnýzý hemen muayene ettiriniz.

Aþaðýdaki uyarý ýþýklarýnýn yanma sebeplerinin araþtýrýlmamasý 
sistemin anormal çalýþmasýna ve bir kazaya yol açabilir. Aracýnýzý 
hemen Toyota bayisine götürünüz.

Uyarý ýþýðý Uyarý ýþýðý/Ayrýntýlar

 Akü þarj durumu uyarý ýþýðý
Aracýn akü þarj sisteminde arýza olduðunu gösterir

 Düþük motor yaðý basýncý uyarý ýþýðý
Motor yað basýncýnýn çok düþtüðünü gösterir

Uyarý ýþýðý Uyarý ýþýðý/Ayrýntýlar

 Motor arýzasý uyarý ýþýðý
Göstergeler:
•Elektronik motor kontrol sisteminde arýza
•Turboþarj sýkýþtýrma basýncý çok yüksek*
•DPF sisteminde arýza
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Uyarý ýþýðý Uyarý ýþýðý/Ayrýntýlar

 SRS hava yastýðý uyarý ýþýðý
Aþaðýda belirtilen sistemlerde arýza olabileceðini 
gösterir.
•SRS hava yastýðý sistemi; ya da
•Aktif gergili emniyet kemeri sistemi

 ABS uyarý ýþýðý
Aþaðýda belirtilen sistemlerde arýza olabileceðini 
gösterir.
•ABS; ya da
•Fren destek sistemi (VSCsistemine sahip araçlar)

(yanýp sönüyor-
sa)ve

 VSC OFF ve kayma gösterge ýþýklarý (bazý modellerde)
Aþaðýda belirtilen sistemlerde arýza olabileceðini 
gösterir.
•Araç denge kontrol sistemi; ya da
•Patinaj kontrolü

(yanýp 
sönüyorsa)

 Dört tekerden çekiþ sistemi  ýþýðý
Dört tekerlekten çekiþ sisteminde arýza olduðunu 
gösterir. 
(→S. 211)

(yanýp 
sönüyorsa)

Sabit hýz kontrol sistemi gösterge ýþýðý (bazý 
modellerde)

Sabit hýz kontrol sisteminde arýza olduðunu gösterir. 
(→S. 202)

 Otomatik þanzýman sývýsý sýcaklýðý uyarý ýþýðý (bazý 
modellerde)

Otomatik þanzýman yaðý sýcaklýðýnýn çok yükseldiðini 
gösterir.

 Triger kayýþý deðiþtirme uyarý ýþýðý
Triger kayýþýnýn deðiþmesi gerektiðini gösterir.
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*: Lamba sönünceye kadar yavaþlayýnýz.

Uyarý ýþýðý Uyarý ýþýðý/Ayrýntýlar

 Yakýt sistemi uyarý ýþýðý
Göstergeler:
•Yakýt filtresinde biriken su belirlenen seviyeye 

ulaþtýðýnda ýþýk yanýp söner.
•Eðer sistemde bir arýza varsa ýþýk yanacaktýr.

 DPF sistemi uyarý ýþýðý
Göstergeler:
•DPF sistemi düðmesi olmayan araçlar: DPF katalitik 

konvertörde biriken su belirlenen seviyeye ulaþtýðýnda 
ýþýk yanmaya baþlar. Filtrenin arýnmasý. (→S. 509)

•DPF sistemi düðmesi olmayan araçlar: DPF 
sisteminde arýza varsa ýþýk yanýp sönecektir.

•DPF sistemi düðmesi olan araçlar: Iþýk yanar veya 
yanýp sönmeye baþlarsa, filtreyi DPF sistemi ile 
arýndýrýnýz. (→S. 226)
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 Düzeltme prosedürlerini uygulayýn.

Arýzayý gidermek üzere belirtilen iþlemleri gerçekleþtirdikten sonra 
uyarý ýþýðýnýn söndüðünü kontrol ediniz.

Uyarý ýþýðý Uyarý ýþýðý/Ayrýntýlar Düzeltme prosedürü

 Açýk kapý uyarý ýþýðý
Kapýnýn tam olarak 
kapanmadýðýný gösterir.

Bütün kapýlarýn 
kapatýldýðýný kontrol 
ediniz.

 Düþük yakýt seviyesi uyarý ýþýðý
Depoda kalan yakýt miktarýnýn 
yaklaþýk 12.0 L veya daha az 
olduðunu gösterir.

Aracýnýza yakýt 
doldurunuz.

(sürücü için)

Sürücü emniyet kemeri uyarý 
ýþýðý (sesli uyarý)*

Sürücüyü emniyet kemeri 
takmadýðý hususunda uyarýr.

Emniyet kemerini 
baðlayýnýz.
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*:Sürücü emniyet kemeri sesli uyarýsý

Sürücünün emniyet kemeri takýlý deðilse, sürücüyü uyarmak için sesli 
uyarý devreye girer. Araç 15 km/saat hýza ulaþtýktan sonra sesli uyarý 
devreye girer ve 30 saniye boyunca aralýklý olarak çalar. Eðer emniyet 
kemeri hala takýlmamýþsa, sesli uyarý farklý bir tonda 90 saniye daha 
çalacaktýr.

Uyarý ýþýðý Uyarý ýþýðý/Ayrýntýlar Düzeltme prosedürü

(ön yolcu
 için)

 Ön yolcu emniyet kemeri 
uyarý ýþýðý

Ön yolcuyu emniyet 
kemeri takmadýðý 
hususunda uyarýr.

Emniyet kemerini 
baðlayýnýz.

 Vitesin “P” konumuna 
geçmediði uyarýsý ýþýðý 
(bazý modellerde)

Þanzýmanýn “Park” 
konumunda arýza 
olduðunu gösterir.

Önden çekiþ seçici kolunu 
H2 ya da H4 ya da “L4”'e 
alýnýz. 

 Düþük motor yaðý 
seviyesi uyarý ýþýðý

Motor yaðý seviyesinin 
düþtüðünü gösterir.

Motor yaðý seviyesini 
kontrol ediniz ve 
gerekiyorsa yað ilave 
ediniz.

(yanýyorsa)

 Motor yaðý deðiþimi uyarý 
ýþýðý

Motor yaðýnýn deðiþmesi 
gerektiðini gösterir.
Motor yaðý deðiþtikten (ve 
sistem sýfýrlandýktan) 
yaklaþýk 30.000 km sonra 
yanar.

Motor yaðý ve yað filtresi 
kontrolünü ve deðiþimini 
Toyota bayisine yaptýrýnýz. 
Motor yaðý deðiþtirildikten 
sonra, yað deðiþtirme 
sistemi sýfýrlanmalýdýr. (→S. 
438)
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 Anahtar hatýrlatma sesi

Motor durdurulduðunda ve sürücü kapýsý açýldýðýnda, sesli uyarý ile kontak 
anahtarýnýn çýkarýlmadýðý bildirilir.

DPF sistemi uyarý ýþýðý yanarsa

Filtrede biriken kurumun arýndýrýlmasý gerekmektedir.

Filtreyi arýndýrmak için aþaðýda belirtilen sürüþ þekilleri önerilmektedir*:

Aralýksýz sürüþ yaparak (örneðin 60 km/saat hýzda yaklaþýk 20 dakikalýk 
sürüþ)

Kýsa sürüþlerden uzak durarak veya aralýksýz sürüþ yaparak (motoru 
uzun süreli çalýþtýrarak)

Arýnma tamamlandýðýnda DPF uyarý ýþýðý kaybolur. Sürüþ saðlaya-
madýðýnýz takdirde ya da belirtilen sürüþ koþullarýný karþýlamanýza raðmen 
uyarý ýþýðý sönmüyorsa aracýnýzý hemen Toyota bayisine götürünüz.

DPF sisteminin ayrýntýlarý için. (→S. 226)

*: Sürüþ esnasýnda hava, yol, arazi ve trafik durumuna dikkat ediniz ve 
aracýnýzý trafik kurallarýna uyarak sürünüz.
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DÝKKAT

Eðer hem ABS hem de fren sistemi uyarý ýþýðý yanýyorsa (VSC sistemli 
araçlar)

Aracýnýzý hemen güvenli bir yerde durdurunuz ve Toyota bayisini arayýnýz. 
ABS sistemi çalýþmayabilir ve araç frenleme esnasýnda son derece 
kararsýzlaþarak ciddi yaralanmayla ya da ölümle sonuçlanacak bir kazaya 
neden olabilir.

UYARI

Turboþarj takviye basýncý çok yüksek olduðunda arýza uyarý ýþýðý yanarsa

Iþýk söndükten sonra bile kesinlikle hýz yapmayýnýz veya motoru 
zorlamayýnýz.

Yakýt sistemi uyarý ýþýðý yanýp sönerse

Bu uyarý ýþýðý yanýp sönerken aracýnýzý sürmeyiniz. Yakýt filtresinde su 
birikmiþ halde aracýn kullanýlmaya devam edilmesi, yakýt enjeksiyon 
pompasýnýn hasar görmesine sebep olacaktýr.
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 Lastiðiniz patladýðýnda 

Patlak lastiði çýkarýnýz ve yerine yedek lastiði takýnýz.

Aracýnýzý krikoyla yükseltmeden önce

Aracýnýzý sert ve düz bir zeminde durdurunuz.

Park frenini çekiniz.

Vites kolunu P konumuna (Otomatik þanzýman) ya da R 
konumuna (düz þanzýman) getiriniz.

Motoru durdurunuz.

Dörtlü flaþörü yakýnýz. (→S. 494)

Yedek lastiðin yeri.

Kriko ve takýmlarýn yerleri

Tek kabinli modeller

Kriko ve takýmlar koltuðun 
arkasýnda bulunur.
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Ekstra kabin modeller

Kriko ve takýmlar kapaðýn 
altýnda bulunur.

Çift kabin modeller

Kriko ve takýmlar koltuk alt 
minderi altýnda bulunur.
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Krikonun ve takýmlarýn yerinden çýkarýlmasý

Tek kabinli modeller

Kayýþý çýkarýnýz ve alet çantasýný 
alýnýz.

Krikoyu yerinden çýkarýnýz.

Gevþetmek için

Sýkmak için

STEP 1

STEP 2
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Ekstra kabin modeller

Arka koltuk minderli araçlar Arka koltuk minderlerinin 
çýkarýlmasý (→S. 73)

Tutacaðý çekiniz ve kapaðý 
açýnýz.

Kayýþý kancadan çýkarýnýz ve alet 
çantasýný alýnýz.

Krikoyu yerinden çýkarýnýz.

Gevþetmek için

Sýkmak için

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4
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Çift kabin modeller

Koltuk alt minderinin katlanmasý.(→S. 74)

Kapaðý açýnýz.

Takým çantasýný dýþarý alýn. 

Krikoyu yerinden çýkarýnýz.

Gevþetmek için

Sýkmak için

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4
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Yedek lastiðin çýkarýlmasý

Kriko parçalarýnýn birleþtirilmesi.

Kriko kolu ucunu ve kriko kolu parçalarýný ve bijon anah- 
tarýný alet kutusundan çýkarýnýz ve aþaðýdaki adýmlarý 
izleyerek birleþtiriniz.

Tornavida kullanarak cývatala-
rý gevþetiniz.

 Kriko kolu ucunu, kriko kolu 
parçalarýný ve bijon anahtarýný 
birleþtiriniz ve cývatalarý 
sýkýnýz.

Cývata baðlantýlarýnýn sýkýlýðýný 
kontrol ediniz.

Kriko kolunun uç kýsmýný aþaðý-
ya indirme vidasýna geçiriniz.

Alçak

Kaldýrýnýz

Tamponu korumak için kriko 
kolunun altýna paspas 
yerleþtiriniz.

STEP 1

STEP 2
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Yedek lastiði tamamen yere 
indiriniz.

Sabitleme braketini çýkarýnýz ve 
yedek lastiði dýþarý çekiniz.

Lastiði araçtan çýkarmakta 
zorlanýyorsanýz, lastiði tutunuz 
ve þekilde gösterildiði gibi 
patlak lastikten uzaklaþtýrýnýz

STEP 3

STEP 4
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Patlak lastiðin deðiþtirilmesi

Takoz kullanýnýz.STEP 1

Patlak lastik Takozun konumu

Ön
Sol taraf Sað arka lastiðin arkasýna

Sað taraf Sol arka lastiðin arkasýna

Arka
Sol taraf Sað ön lastiðin önüne

Sað taraf Sol ön lastiðin önüne
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 Jant kapaðýnýn sökülmesi

Tip A

Þekilde gösterildiði gibi bijon 
anahtarýnýn keskin ucuyla jant 
kapaðýný kanýrtýnýz.

Jant kapaðýna zarar vermemek 
için bijon anahtarý ve jant kapaðý 
arasýna bir bez parçasý koyunuz.

Tip B

Þekilde gösterildiði gibi bijon 
anahtarýnýn keskin ucuyla jant 
kapaðýný kanýrtýnýz.

Jant kapaðýna zarar vermemek 
için bijon anahtarý ve jant kapaðý 
arasýna bir bez parçasý koyunuz.

Bijon somunlarýný bir miktar 
gevþetiniz (1 tur).

STEP 2

STEP 3
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Uzatma parçasýný takarken (→S. 516)

Krikoyu, patlayan lastiðin yerine 
göre resimde gösterilen kaldýr-
ma noktalarýndan birisinin altýna 
yerleþtiriniz.

Ön

Traversin altýna

Arka

Arka aks muhafazasýnýn altýna

STEP 4

STEP 5
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Lastiðin zeminle temasý 
kesilene kadar aracý kaldýrýnýz.

Krikoyu arka aks muhafazasýnýn 
altýna yerleþtirirken, krikonun üst 
kýsmýndaki yuvanýn arka aks 
muhafazasýna oturduðundan 
emin olunuz..

Lastik hala aracýn altýndaysa, 
aracý kriko ile yukarýda tutunuz 
ve lastiði çekmek için bir alet 
kullanýnýz.

Tüm bijon somunlarýný ve 
lastiði çýkarýnýz.

Jant yüzeyinde çizik oluþumunu 
engellemek amacýyla, lastiði ze-
mine jant yüzeyi yukarý bakacak 
þekilde koyunuz.

STEP 6

STEP 7

DÝKKAT

Yedek lastiði çýkarýrken

Sýcak egzoz manifolduna dokunmayýnýz, kendinizi yakabilirsiniz.

Elinizi sýkýþtýrarak veya arka alt korumaya takýlarak yaralanmamak için 
dikkatli olunuz.
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Yedek lastiðin takýlmasý

Temas yüzeylerindeki pislikleri 
ve diðer yabancý maddeleri 
temizleyiniz.

Temas yüzeylerinde yabancý 
maddelerin kalmasý durumunda, 
araç hareket halindeyken bijon 
somunlarý gevþeyebilir ve las-
tiðin yerinden çýkmasýna neden 
olabilir.

Lastiði yerleþtiriniz ve tüm bijonlarý ayný seviyede elle 
sýkýnýz.

Çelik jantlý lastiði, çelik jantlý 
lastik ile deðiþtirirken, somun-
larý, konik taraflarý poryaya ha-
fifçe temas edene kadar sýkýnýz.

Alüminyum jantlý lastiði çelik 
jantlý lastik ile deðiþtirirken, 
somunlarý, konik taraflarý 
poryaya hafifçe temas edene 
kadar sýkýnýz.

STEP 1

STEP 2

Konik taraf

Porya

Konik taraf

Porya



5

3

5-2. Acil bir durumda yapýlmasý gerekenler
A

rýza d
urum

und
a

52

Alüminyum jantlý latiði, alümin-
yum jantlý lastik ile deðiþtirirken, 
somunlarý, pullar poryaya 
hafifçe temas edene kadar 
çeviriniz.

Aracý indiriniz.

Jant diski

Pul
Bijon 
somunu

STEP 3
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Þekilde gösterilen sýrayla her tekerlek somunu 2 veya 3 defa 
sýkýnýz.

Sýkma torku:

105 N•m (10,7 kgf•m, 77 
ft•lbf)

Ayný tipte yedek lastiðe sahip araçlar: Jant kapaðýný takýnýz.

Tip A

Tip B

STEP 4

STEP 5
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Patlak lastik, kriko ve diðer takýmlarý yerlerine yerleþtiriniz.

Dýþ kýsmý yukarýya bakacak 
þekilde lastiði yere koyunuz ve 
sabitleme braketini þekilde 
gösterildiði gibi yerleþtiriniz.

Lastiði kaldýrýnýz.

Lastiðin doðru þekilde takýlmasý 
için, lastiðin yarýsý yerine gir-
dikten sonra sarkan zincirin 
lastik yuvasýna girip girmediðini 
kontrol ediniz.

Yanlardan kontrol ederek lastiðin 
tam yatay þekilde takýlýp 
takýlmadýðýna bakýnýz.

Aletleri ve krikoyu güvenli bir þekilde saklayýnýz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3



5

5-2. Acil bir durumda yapýlmasý gerekenler
26

DÝKKAT

Krikonun kullanýlmasý

Krikonun yanlýþ kullanýmý sonucu aracýn krikodan kayarak düþmesi ciddi 
yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.

Krikoyu, lastik deðiþtirme veya zincir takma ve sökme dýþýnda herhangi 
bir amaçla kullanmayýnýz.

Lastik deðiþtirirken sadece aracýnýzla birlikte verilen krikoyu kullanýnýz.  
Bu krikoyu baþka araçlarda kullanmayýnýz ve aracýnýzýn lastiklerini 
deðiþtirirken diðer krikolarý kullanmayýnýz.

Krikonun, kriko yuvasýna düzgün yerleþtiðini her zaman kontrol ediniz.

Vücudunuzun herhangi bir parçasýný kriko ile kaldýrýlan aracýn altýna 
sokmayýnýz.

Aracýnýz kriko ile kaldýrýlmýþken motoru çalýþtýrmayýnýz.

Aracýn içinde birisi varken aracýnýzý kaldýrmayýnýz.

Aracý kaldýrýrken krikonun altýna ya da üzerine herhangi bir nesne 
koymayýnýz.

Aracýnýzý, lastik deðiþtirmek için gereken yükseklikten fazla 
kaldýrmayýnýz.

Aracýn altýna girmeniz gerekiyorsa sehpa kullanýnýz.

Aracý indirirken araç üzerinde veya yakýnýnda çalýþanlarýn 
yaralanmamasýna dikkat ediniz.

Kriko kolunu kullanýnýz.

Kriko kolunun uzatma parçalarýnýn beklenmedik bir anda çýkmasýný 
engellemek için, kriko kolunun cývatalarýný yýldýz uçlu tornavida kullanarak 
ya da elinizle dikkatlice sýkýnýz.
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DÝKKAT

Patlak lastiðin deðiþtirilmesi

Yaralanma ya da ölüm riskini azaltmak için aþaðýda belirtilen uyarýlara 
dikkat ediniz:

Araç sürüldükten hemen sonra poryaya veya frenlerin etrafýndaki 
bölgeye dokunmayýnýz. 
 Araç sürüldükten sonra porya ve frenlerin etrafýndaki bölge son derece 
sýcak olacaktýr. Lastik deðiþtirirken vs., bu bölgelere ellerle, ayaklarla ve 
vücudun diðer bölgeleri ile dokunmak yanýklara sebep olabilir.

Aracýn altýndan çýkarmadan önce, yedek lastiði tamamen indiriniz.

Jant kapaðýný elinizle çýkartmaya çalýþmayýnýz. Jant kapaðý ile çalýþýrken, 
beklenmedik kiþisel yaralanmalara engel olmak için dikkat ediniz. 

Tekerlekler deðiþtirildikten sonra bijon somunlarýnýn en kýsa sürede 105 
N•m (10.7 kgf•m, 77 ft•lbf) torkla sýkýlmasýný saðlayýnýz.

Araç hareket halindeyken yerinden çýkabileceðinden,  hasarlý jant 
kapaklarýný kullanmayýnýz

Lastiði takarken, yalnýzca bu tekerlekler için tasarlanmýþ özel somunlarý 
takýnýz.

Eðer cývatalarda, somun diþlerinde veya jantýn cývata deliklerinde 
herhangi bir çatlak veya deformasyon varsa, aracý incelenmek üzere bir 
Toyota bayisine götürünüz.

Belirtilen uyarýlarýn dikkate alýnmamasý, somunlarýn gevþemesine ve 
tekerleðin yerinden çýkmasýna ve ölümle sonuçlanacak ciddi 
yaralanmalara sebep olabilir.

DÝKKAT

Bijon somunlarýný takarken

Konik uç içeri gelecek þekilde bijon somunlarýný taktýðýnýzdan emin olunuz.  
(→S. 457)

Kriko ve takýmlarý kullandýktan sonra

Ani bir fren ya da çarpýþma halinde kiþisel yaralanmalara sebep 
olmamalarý için, bütün aletleri ve krikoyu emniyetli biçimde yerlerine 
yerleþtiriniz.
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UYARI

Patlak bir lastikle aracýnýzý sürmeyiniz.

Patlak bir lastikle sürüþe devam etmeyiniz. 
Aracýnýzý kýsa bir mesafe sürmek dahi, jant ve lastikte onarýmý olanaksýz 
hasara sebep olabilir.

Patlayan lastiði yerleþtirirken

Lastik ile aracýn alt kýsmýnýn arasýna bir þey sýkýþmadýðýndan emin olunuz.

Uzatma parçasýný takarken

Tüm somunlarý sýkýnýz. Aksi takdirde, uzatma parçasý yerinden çýkabilir ve 
boyaya ve araç gövdesine zarar verebilir.
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Motorunuz çalýþmýyorsa

Eðer doðru çalýþtýrma prosedürü uygulanmasýna raðmen motor hala 
çalýþmýyorsa (→S. 162), aþaðýdaki noktalarý tekrar gözden geçiriniz:

Marþ motoru normal çalýþmasýna raðmen aracýnýzýn motoru 
çalýþmýyorsa.

Problemin kaynaðý aþaðýda belirtilenlerden birisi olabilir:

Yakýt deposunda yeterli miktarda yakýt bulunmayabilir.  
(→S. 540)

Motor blokaj sisteminde (immobilizer) bir arýza olabilir.  
(→S. 103)

Marþ motoru yavaþ dönüyorsa, tavan lambalarý ve farlar 
zayýf yanýyorsa veya korna çalmýyor ya da kýsýk sesle 
çalýyorsa.

Problemin kaynaðý aþaðýda belirtilenlerden birisi olabilir:

Akü boþalmýþ olabilir. (→S. 532)

Akü kutup baðlantýlarý gevþemiþ ya da paslanmýþ olabilir.

Marþ motoru dönmüyorsa, tavan lambalarý ve farlar 
yanmýyorsa veya korna çalmýyorsa.

Problemin kaynaðý aþaðýda belirtilenlerden birisi olabilir:

Akü kutup baðlantýlarýndan teki ya da ikisi birden ayrýlmýþ 
olabilir.

Akü boþalmýþ olabilir. (→S. 532)

Eðer sorunu gideremiyorsanýz veya tamir talimatlarýný bilmiyor-
sanýz, Toyota bayisine baþvurunuz.
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Vites kolu P∗konumundan çýkarýlamazsa

∗: Bazý modellerde

Fren pedalýna bastýðýnýz halde vites kolu deðiþmiyorsa, vites kolu 
kilitleme sisteminde bir sorun olabilir (Bu sistem, vites kolunun 
kazara hareketini engelleme amaçlýdýr). Aracýnýzý hemen Toyota 
bayisine götürünüz. 
Vites kolunun deðiþtirilmesini saðlamak için acil durum müdahalesi 
olarak aþaðýda belirtilen talimatlarý uygulayýnýz:

Park frenini çekiniz.

 Kontak anahtarýný “ACC” konumuna getiriniz.

 Fren pedalýna basýnýz.

Shift lock düðmesine basýnýz.

Düðmeye basýlýyken vites 
kolu deðiþtirilebilir.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4
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 Anahtarlarýnýzý kaybederseniz

Yeni orijinal anahtarlar Toyota bayilerinde yapýlabilir. Ana anahtarýnýzý 
ve üzerinde numara bulunan anahtar plakasýný getiriniz.
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Araç aküsü boþaldýðýnda

Aracýnýzýn aküsü boþaldýðýnda motoru çalýþtýrmak için aþaðýda 
belirtilen iþlemler uygulanabilir. 
Toyota bayisini arayabilirsiniz.

Bir set takviye kablosuyla, 12 voltluk aküyle çalýþan bir baþka 
araçtan yararlanarak aracýnýzý çalýþtýrmak için aþaðýda belirtilen 
adýmlarý izleyiniz.

Takviye kablolarýný aþaðýdaki prosedürlere göre 
baðlayýnýz.

1KD-FTV motor

STEP 1
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2KD-FTV motor

Aracýnýzdaki akünün pozitif (+) baðlantý noktasýna pozitif 
takviye kablosunu baðlayýnýz.

Pozitif takviye kablosunun diðer ucundaki kelepçeyi, ikinci 
aracýn pozitif (+) akü baðlantý noktasýna baðlayýnýz.

Ýkinci araçtaki negatif (-) akü baðlantý noktasýna negatif takviye 
kablosu kelepçesini baðlayýnýz.

Negatif takviye kablosunun diðer ucundaki kelepçeyi, þekilde 
gösterildiði gibi akü ve hareketli parçalardan uzak, saðlam, 
sabit ve boyasýz metalik bir noktaya baðlayýnýz.
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Akü bittiðinde aracýn çalýþtýrýlmasý (Otomatik þanzýmanlý araçlar)

Aracý ittirerek veya hareket ettirerek çalýþtýrmak mümkün deðildir

Akünün boþalmasýný önlemek için 

Motoru durdurduðunuzda müzik sistemini kapatýnýz ve farlarý 
söndürünüz.

Yoðun trafik gibi aracýnýzý uzun süreli olarak düþük hýzlarda 
kullanýyorsanýz, çalýþmakta olan gereksiz elektrikli parçalarý kapatýnýz.

Akü çýkarýldýðýnda ya da boþaldýðýnda

Otomatik camlar baþlangýç ayarlarýna getirilmelidir. (→S. 93)

Akünün þarj edilmesi

Kendiliðinden deþarj olma ve çeþitli elektrik tüketim kaynaklarýndan 
dolayý, araç kullanýlmasa bile aküde depolanan elektrik enerjisi yavaþ 
yavaþ deþarj olacaktýr. Araç uzun bir süre boyunca kullanýlmadan 
býrakýlýrsa, akü deþarj olabilir ve motoru çalýþtýrmak mümkün olmayabilir.
(Araç sürüþ sýrasýnda otomatik olarak aküyü þarj eder.)

Diðer aracý çalýþtýrýnýz. Aracýn motor devrini hafifçe 
arttýrýnýz ve araç aküsünün þarj olmasý için gereken 
yaklaþýk 5 dakika süresince bu motor devrini koruyunuz.

Diðer aracýn motor hýzýný koruyunuz ve aracýnýzýn 
motorunu çalýþtýrýnýz.

Aracýnýzýn motoru çalýþtýktan sonra takviye kablolarýný 
baðladýðýnýzýn aksi sýrasýyla çýkarýnýz.

Motor çalýþtýktan sonra en kýsa sürede aracýnýzý Toyota bayisine 
muayene ettiriniz.

STEP 2

STEP 3

STEP 4
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DÝKKAT

Akü kaynaklý yangýnlarýn ve patlamalarýn önlenmesi

Aküden sýzan yanýcý gazlarýn kazara tutuþmasýný önlemek için aþaðýdaki 
uyarýlarý dikkate alýnýz:

Takviye kablosunun doðru kutup baþýna baðlandýðýndan veya 
baðlanmasý gereken kutup baþý dýþýnda herhangi bir kýsýmla temas 
halinde olmadýðýndan emin olunuz.

Takviye kablolarýnýn + ve – maþalarýnýn birbiriyle temas etmesine izin 
vermeyiniz.

Akü yakýnýnda sigara içmeyiniz, kibrit ya da çakmak yakmayýnýz, açýk 
alev bulundurmayýnýz.

 Akü ile ilgili uyarýlar

Aküde zehirli ve tahriþ edici asitli elektrolit bulunurken içerisindeki 
plakalar kurþun ve kurþun bileþikleri barýndýrmaktadýr. Aküyle çalýþýrken 
aþaðýda belirtilen uyarýlara dikkat ediniz:

Aküyle çalýþýrken her zaman güvenlik gözlüðü takýnýz ve akü sývýsýnýn 
(asit) deriyle, kýyafetlerle veya araç gövdesiyle temas etmemesine 
dikkat ediniz.

Akünün üzerine eðilmeyiniz.

Akü sývýsýnýn ciltle veya gözle temas etmesi durumunda, etkilenen 
bölgeyi hemen bol suyla yýkayýnýz ve týbbi müdahale yaptýrýnýz. 
Týbbi müdahale yapýlana kadar etkilenen bölgeye ýslak sünger ya da bez 
uygulayýn.

Akü desteðine, kutup baþlarýna ya da diðer akü parçalarýna temas 
ederseniz her zaman ellerinizi yýkayýnýz.

Çocuklarý aküden uzak tutunuz.

Aracýn hasar görmesini önlemek için

Aracýnýzý iterek ya da çekerek çalýþtýrmayýnýz. Bu durumda katalitik 
konvertör aþýrý ýsýnabilir ve yangýna sebep olabilir.
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UYARI

Takviye kablolarýyla çalýþýrken

Takviye kablolarýný baðlarken, soðutucu fanlara veya kayýþa dolanmalarýný 
engelleyiniz.
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 Soðutma sývýsý sýcaklýðý aþýrý artarsa

Motor aþýrý ýsýnýrsa:

Aracýnýzý güvenli bir yerde durdurunuz ve klima sistemini 
kapatýnýz.

Motor kaputunun altýndan duman gelip gelmediðini 
gözleyiniz.

Duman görürseniz:  
Motoru durdurunuz. Duman azaldýktan sonra dikkatlice 
kaputu açýnýz ve daha sonra aracý çalýþtýrýnýz.

Duman görmezseniz: 
Motoru çalýþýr halde býrakýnýz ve dikkatlice motor 
kaputunu kaldýrýnýz.

 Soðutma fanýnýn çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol ediniz.

Fan çalýþýyorsa:  
Gösterge panelinde görülen motor sýcaklýðý düþmeye 
baþlayana kadar bekleyiniz ve sonra motoru durdurunuz.

Fan çalýþmýyorsa:  
Motoru acilen durdurunuz ve Toyota bayisini arayýnýz.

Motor yeterince soðuduktan 
sonra soðutma sývýsý sevi-
yesini ve radyatör peteðinde 
kaçak olup olmadýðýný kontrol 
ediniz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4
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Aþýrý ýsýnma

Aþaðýda belirtilen durumlardan herhangi birisi aracýnýzda aþýrý ýsýnmanýn 
belirtisi olabilir:

Motor soðutma sývýsý göstergesi kýrmýzý bölgeye geçerse veya 
aracýnýzda güç kaybý hissederseniz.

Motor kaputunun altýndan duman geliyorsa.

Gerekiyorsa motor soðutma 
sývýsýna ekleme yapýnýz.

Motor soðutma sývýsý yoksa 
acil durumlarda su eklenebilir. 
(→S. 558)

Aracýnýzý en kýsa sürede en yakýn Toyota bayisine götürünüz.

STEP 5
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DÝKKAT

Motor kaputunu açýp motor bölmesini incelerken ortaya çýkabilecek 
kaza veya yaralanmalarý önlemek için

Duman kaputun altýndan geliyorsa, duman azalmadan kaputu 
açmayýnýz. Motor bölümü çok sýcak olabilir ve yanmayla sonuçlanacak 
ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

Aracýnýzýn motoru çalýþýrken, ellerinizi ve giysilerinizi hareketli fan ve 
tahrik kayýþýndan uzak tutunuz.

Motor ve radyatör sýcakken, soðutma sývýsý depo kapaðýný gevþet-
meyiniz. 
Basýnç altýndaki soðutma sývýsý ve buharýn fýþkýrmasý sonucu ciddi 
þekilde yaralanabilirsiniz.

UYARI

Motor soðutma sývýsý eklerken

Soðutma sývýsý eklemeden önce motorun soðumasýný bekleyiniz. 
Soðutma sývýsýný yavaþça ekleyiniz. Sýcak motora soðuk soðutma sývýsý 
eklenmesi motorun zarar görmesine sebep olabilir.
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Yakýtýn bitmesi nedeniyle motorunuz çalýþmýyorsa

UYARI

Motoru yeniden çalýþtýrýrken

Aracýnýza yakýt doldurmadan ve el pompasýný çalýþtýrmadan marþa 
basmayýnýz. Aksi takdirde motor ve yakýt sistemi hasar görebilir.

Bir defada 30 saniyeden daha uzun süreli olarak marþa basmayýnýz. Aksi 
takdirde marþ motoru ve elektrik kablolarý aþýrý ýsýnabilir.

Yakýtýn bitmesi nedeniyle motorunuz çalýþmýyorsa:

 Aracýnýza yakýt doldurunuz.

Yakýt sisteminin havasýný 
almak için sertleþene kadar el 
pompasýna basýnýz.

Motoru çalýþtýrýnýz. (→P. 162)
Belirtilen adýmlarý uygulamanýza raðmen motor hala 
çalýþmýyorsa, 10 saniye kadar bekledikten sonra 2. ve 3. 
adýmlarý yeniden deneyiniz. Motor hala çalýþmýyorsa, Toyota 
bayisine baþvurunuz.

Motoru çalýþtýrdýktan sonra düzenli çalýþana kadar gaz pedalýna 
hafifçe basýnýz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3
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Eðer aracýnýz saplanýrsa

DÝKKAT

Saplanan aracý kurtarýrken

Saplandýðý yerden çýkarmak için aracýnýzý ileri geri itmeden önce 
çevresinin boþ olduðundan emin olunuz. Aksi takdirde aracýnýzýn, 
yakýnýnda bulunan diðer araçlara, nesnelere veya kiþilere çarpmasýna 
sebep olabilirsiniz. Ayrýca aracýnýz saplandýðý yerden kurtulduðu anda 
aniden ileriye ya da geriye doðru fýrlayabilir. Fazlasýyla dikkat gösteriniz.

Vites kolu konumunu deðiþtirirken

Otomatik þanzýmana sahip araçlarda, gaz pedalýna basýlýyken vites kolu 
konumunu deðiþtirmemeye dikkat ediniz. 
Bu durum, beklenmedik ani hýzlanmalara neden olabilir ve ciddi 
yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilir.

Aracýnýzýn çamura veya kara saplanmasý ya da lastiklerin patinaj 
yapmasý durumunda aþaðýda belirtilen talimatlarý uygulayýnýz:

Motoru durdurunuz. Park frenini çekiniz ve vites kolunu 
“P” konumuna (otomatik þanzýman) ya da “N” konumuna 
(manuel þanzýman) alýnýz.

Saplanmýþ haldeki lastiðin etrafýndaki çamur, kar veya 
kumu temizleyiniz.

Çekiþi saðlamak için lastiklerin altýna tahta veya taþ gibi 
malzemeler yerleþtiriniz.

Motoru yeniden çalýþtýrýnýz.

Arka diferansiyeli kilitleme  (→S. 216)

Vites kolunu “D” ya da “R” (otomatik þanzýman) 
konumuna veya “1” ya da “R” (düz þanzýman) konumuna 
getiriniz. Aracý kurtarmak için gaz pedalýna dikkatlice 
basýnýz.
VSC sistemine sahip araçlar için, eðer TRC ve VSC aracý 
kurtarma çabanýza engel oluyorsa, bu sistemleri kapatýnýz.  
(→S. 221)

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

STEP 6



5

5-2. Acil bir durumda yapýlmasý gerekenler
42

UYARI

Þanzýmanýn ve diðer parçalarýn hasar görmesini önlemek için

Tekerleklerin patinaj çekmesinden veya gaz pedalýna gereðinden fazla 
basýlmasýndan kaçýnýnýz.

Belirtilen talimatlarý uygulamanýza raðmen araç saplandýðý yerden 
çýkamýyorsa, aracýnýzýn çekilmesi gerekebilir.
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Aracýnýzý acil bir durumda durdurmak gerekirse

Sadece, normal yollarla aracýnýzýn durdurulmasý mümkün olmadýðý 
þartlarda aracýnýzý aþaðýdaki prosedürü takip ederek durdurunuz.

 Fren pedalýna sürekli ve sýkýca her iki ayaðýnýzla basýnýz.
Pedalý devamlý pompalamayýn bu durum aracýn yavaþlama 
eforunu artýracaktýr.

Vites kolunu N konumuna alýnýz.

Vites kolu N konumuna alýnýrsa

Yavaþladýktan sonra, aracýnýzý güvenli bir yerde 
durdurunuz.

 Motoru durdurunuz.

Vites kolu N konumuna geçmezse

Aracýn hýzýný mümkün olduðunca azaltabilmek için her iki 
ayaðýnýzla fren pedalýna basmaya devam ediniz.

Kontak anahtarýný “ACC” 
konumuna getirerek motoru 
durdurunuz.

Aracýnýzý güvenli bir yerde durdurunuz.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 3

STEP 4

STEP 5
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DÝKKAT

Araç sürüþ esnasýnda motor durdurulacak olursa

Frenler ve direksiyon için destek kaybolacak, fren pedalý sertleþecek, 
direksiyon simidi dönüþlerde aðýrlaþacaktýr. Motoru durdurduktan sonra 
mümkün olduðunca yavaþlamaya çalýþýnýz.

Hiçbir zaman anahtarý çýkartmayýnýz, aksi takdirde direksiyon 
kilitlenecektir.
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Bakým bilgileri (yakýt, yað seviyesi, vb)

 Boyutlar

*1: Yüksüz araç
*2: Arka tamponsuz
*3: Arka tamponlu
*4: Çamurluksuz
*5: Çamurluklu
*6: 205R16C lastikli
*7: 255255/70R15C lastiksiz
*8: 265/65R17 lastikli

Aracýn boyu 5135 mm (202.1 inç)*2

5260 mm (207.0 inç)*3

Aracýn geniþliði 1760 mm (69.3 inç)*4

1835 mm (72.2 inç)*5

Aracýn 
yüksekliði*1

Tek kabinli modeller 1795 mm (70.7 inç)*6, 7

1805 mm (71.0 inç)*8

Ekstra kabin modeller 1835 mm (72.2 inç)

Çift kabin modeller 1850 mm (72.8 inç)*6, 7

1860 mm (73.2 inç)*8

Dingil mesafesi 3085 mm (121.5 inç)

Ön ve arka iz mesafesi 1510 mm (59.4 inç)*6

1540 mm (60.6 inç)*7, 8
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 Aðýrlýklar

Tek kabinli modeller

Aracýn  
brüt aðýrlýðý

4WD 
modeller

Soldan 
direksiyonlu 
araçlar

2.640 kg

Saðdan 
direksiyonlu 
araçlar

2.730 kg

Pre Runner 2.640 kg

Ýzin verilen 
azami dingil 
aðýrlýklarý

Ön 1.280 kg

Arka 1.600 kg

Çeki demiri yükü 100 kg

Römork 
kapasitesi

Fren donanýmsýz 750 kg

Fren donanýmlý 2.500 kg
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Ekstra kabin modeller

Aracýn  
brüt aðýrlýðý

4WD 
modeller

Soldan 
direksiyonlu 
araçlar

2.620 kg

Saðdan 
direksiyonlu 
araçlar

3.010 kg

Pre Runner 2.590 kg

Ýzin verilen 
azami dingil 
aðýrlýklarý

Ön 1.280 kg 

Arka

Soldan 
direksiyonlu 
araçlar

1.600 kg

Saðdan 
direksiyonlu 
araçlar

1.900 kg

Çeki demiri yükü 100 kg

Römork 
kapasitesi

Fren donanýmsýz 750 kg

Fren donanýmlý 2.500 kg
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Çift kabin modeller

Aracýn  
brüt 
aðýrlýðý

4WD 
modell
er

1KD-FTV 
motor

Soldan 
direksiyon
lu  
araçlar

2.730 kg

Saðdan 
direksiyon
lu araçlar

3.080 kg

2KD-FTV 
motor

Soldan 
direksiyon
lu  
araçlar

2.690 kg

Saðdan 
direksiyon
lu araçlar

3.040 kg

Pre Runner 2.600 kg

Ýzin verilen 
azami din- 
gil aðýrlýk-
larý

1KD-
FTV 
motor

Soldan 
direksiyonlu 
araçlar

Ön 1.340 kg

Arka 1.600 kg

Saðdan 
direksiyonlu 
araçlar

Ön 1.340 kg

Arka 1.900 kg

2KD-
FTV 
motor

Soldan 
direksiyonlu 
araçlar

Ön 1.280 kg

Arka 1.600 kg

Saðdan 
direksiyonlu 
araçlar

Ön 1.280 kg

Arka 1.900 kg

Çeki demiri yükü 100 kg

Römork 
kapasitesi

Fren donanýmsýz 750 kg

Fren donanýmlý 2.500 kg
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Aracýn tanýmlanmasý

Araç þasi numarasý

Araç þasi numarasý (VIN) aracýnýzýn yasal kimliðidir. Bu, 
Toyota’nýzýn temel kimlik numarasýdýr. Aracýnýzýn resmi 
kayýtlarýnda kullanýlýr.

Bu numara arka sað þasi 
üzerinde bulunmaktadýr.

Bu numara ayný zamanda 
üretici firma etiketi ya da plakasý 
üzerinde de yazýlýdýr.
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Motor numarasý

Motor numarasý gösterildiði gibi motor bloðuna basýlmýþtýr.



5

6-1. Teknik özellikler
52

Motor

1KD-FTV motor

2KD-FTV motor

Model 1KD-FTV

Tip 4 silindirli sýra tip, 4 zamanlý, dizel (turboþarjlý)

Çap ve strok 96.0 × 103.0 mm (3.78 × 4.06 inç)

Silindir hacmi 2982 cm3 (182.0 cu.inç)

Supap boþluðu 
 (motor soðukken)

Emme: 0.20 ⎯ 0.30 mm (0.008 ⎯ 0.012 inç)
Egzoz: 0.35 ⎯ 0.45 mm (0.014 ⎯ 0.018 inç)

Tahrik kayýþý gerginliði Otomatik ayarlama

Model 2KD-FTV

Tip 4 silindirli sýra tip, 4 zamanlý, dizel (turboþarjlý)

Çap ve strok 92.0 × 93.8 mm (3.62 × 3.69 inç)

Silindir hacmi 2.494 cm3 (152,2 cu.inç)

Supap boþluðu 
(motor soðukken)

Emme: 0.20 ⎯ 0.30 mm (0.008 ⎯ 0.012 inç)
Egzoz: 0.35 ⎯ 0.45 mm (0.014 ⎯ 0.018 inç)

Tahrik kayýþý gerginliði Otomatik ayarlama
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Yakýt

Yakýt tipi

EU bölgesi:
Avrupa standardý EN590’a uygun dizel yakýtý.
EU bölgesi hariç (Rusya hariç):
50 ppm ya da daha düþük kükürt içeren dizel 
yakýtý
EU bölgesi hariç (Rusya):
GOST R52368-2005 (maksimum 50 ppm 
kükürt)’e uygun dizel yakýt kullanýnýz.

Setan numarasý 48 veya üzeri

Yakýt deposu kapasitesi 
(Referans)

80 L 
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 Yaðlama sistemi (Rusya ve Ukrayna hariç)

Motor yaðý seçimi

Toyota aracýnýzda “Toyota Orijinal Motor Yaðý” kullanýnýz. Toyota, 
aracýnýzda “Toyota Orijinal Motor Yaðý” kullanmanýzý önerir. 
Eþdeðer kalitede baþka motor yaðý kullanabilirsiniz.

Yað sýnýfý: ACEA C2

Yað kapasitesi 
Boþaltma ve Doldur-
ma (Referans)
Filtreli
Filtresiz

 
 

Deponuzun kapasitesi 6.9 litredir.
Deponuzun kapasitesi 6.6 litredir.

UYARI

ACEA C2’den farklý motor yaðý kullanýmý katalitik konvertöre zarar verebilir.
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Önerilen viskozite (SAE):

Soðuk havada çalýþtýrmak ve 
yakýt ekonomisi saðlamak için 
Toyota araçlara üretim sýrasýnda 
SAE 0W-30 yað ile doldurulur.

Yað viskozite sýnýflamasýndaki 0W bölümü, yaðýn soðukta çalýþma 
özelliðini gösterir. W harfinden önceki rakam ne kadar küçük olursa, 
soðuk hava þartlarýnda motoru çalýþtýrmanýz o kadar kolay olacaktýr.

Yað viskozite sýnýflamasýndaki 0W-30’deki, 30 bölümü yaðýn çalýþma 
þartlarýndaki viskozitesini gösterir. Yüksek hýzlarda veya aþýrý yük altýnda 
çalýþma durumlarýnda yüksek viskoziteli yað kullanýmý daha uygun 
olabilir.

Bir sonraki yað deðiþimi öncesi önerilen 
sýcaklýk aralýðý

Tercih edilen
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Yaðlama sistemi (Rusya ve Ukrayna için)

Motor yaðý seçimi

Toyota aracýnýzda “Toyota Orijinal Motor Yaðý” kullanýnýz. Toyota, 
aracýnýzda “Toyota Orijinal Motor Yaðý” kullanmanýzý önerir. 
Eþdeðer kalitede baþka motor yaðý kullanabilirsiniz.

Yað sýnýfý: ACEA B1, API CF-4 veya CF 
(API CE veya CD de kullanabilirsiniz.)

Yað kapasitesi 
Boþaltma ve  Doldur-
ma (Referans)
Filtreli
Filtresiz

 
 

Deponuzun kapasitesi 6.9 litredir.
Deponuzun kapasitesi 6.6 litredir.
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Önerilen viskozite (SAE):

Soðuk havada çalýþtýrmak ve 
yakýt ekonomisi saðlamak için 
Toyota araçlara üretim sýrasýnda 
SAE 5W-30 yað ile doldurulur.

Eðer çok düþük sýcaklýklarda 
SAE 10W-30 ya da daha kalýn 
bir motor yaðý kullanacak olur-
sanýz motorunuzu çalýþtýrýrken 
zorlukla karþýlaþabileceðiniz için 
SAE 5W-30 yað tavsiye 
edilmektedir.

Yað viskozite sýnýflamasýndaki 5W bölümü, yaðýn soðukta çalýþma 
özelliðini gösterir. W harfinden önceki rakam ne kadar küçük olursa, 
soðuk hava þartlarýnda motoru çalýþtýrmanýz o kadar kolay olacaktýr.

Yað viskozite sýnýflamasýndaki 30 bölümü, yaðýn çalýþma þartlarýndaki 
viskozitesini gösterir. Yüksek hýzlarda veya aþýrý yük altýnda çalýþma 
durumlarýnda yüksek viskoziteli yað kullanýmý daha uygun olabilir.

Bir sonraki yað deðiþimi öncesi önerilen  
sýcaklýk aralýðý

Tercih edilen
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 Soðutma sistemi

Kapasite

Düz  
þanzýmanlý

Isýtýcý 
bulunma
yan

9.0 litre

Isýtýcýlý 9.8 litre

Otomatik 
þanzýmanlý

Isýtýcý 
bulunma
yan

10.3 litre

Isýtýcýlý 11.1 litre

Soðutma sývýsý tipi:

Aþaðýda belirtilenlerden birini 
kullanýnýz:

•Toyota Uzun Ömürlü Soðutma 
Sývýsý (Toyota Super Long Life 
Coolant)

•Benzeri uzun ömürlü melez 
organik asit teknolojisine sahip 
yüksek kaliteli etilen glikol esaslý 
silikat aminant, nitrat ve bor 
içermeyen soðutma sývýsý

Sadece su kullanmayýnýz.
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 Elektrik sistemi

Otomatik þanzýman

*: Sývý kapasitesi referans deðeridir. 
Deðiþtirme gerekli olursa Toyota bayisine baþvurunuz.

Akü

20°C’deki özgül 
aðýrlýk:

1.250 ⎯ 1.290 Tam þarjlý 
1.160 ⎯ 1.200 Yarý þarjlý 
1.060 ⎯ 1.100 Boþalmýþ

Þarj deðerleri
Hýzlý þarj 
Yavaþ þarj

15 A maksimum 
5 A maksimum

Sývý kapasitesi* Deponuzun kapasitesi 10.6 litredir.

Hidrolik tipi Toyota Genuine ATF WS

UYARI

Otomatik þanzýman sývý tipi

Toyota Orijinal ATF WS yaðýnýn dýþýnda yað kullanmak, vites deðiþim 
kalitesinde azalmaya, titreþim beraberinde þanzýmanýn kilitlenmesine ve 
þanzýmanýn hasarlanmasýna yol açabilir.
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Düz þanzýman

Transfer

Yað 
kapasitesi

4WD 
modeller

Deponuzun kapasitesi 2,2 litredir.

Pre Runner Deponuzun kapasitesi 2.6 litredir.

Yað tipi: Diþli yaðý API GL-4 veya GL-5

Önerilen yað viskozitesi

Yeni Kaledonya, Martinik, Ýsrail, 
Guadeloupe ve Fransýz Guyanasý için

SAE 75W-90, 80W ya da 80W-90
Diðerleri

SAE 75W-90

Yað kapasitesi Deponuzun kapasitesi 1.0 litredir.

Yað tipi: Diþli yaðý API GL-4 veya GL-5

Önerilen yað viskozitesi SAE 75W-90
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Diferansiyel

*1: Güney Afrika*3

*2: Thailand*3

*3: Aracýnýzýn modelinden emin deðilseniz “Aracýnýzýn modelini kontrol 
ediniz” kýsmýna bakýnýz. (→S. 40)

Yað 
kapasitesi

Ön

A.D.D.’siz
Deponuzun kapasitesi 1.45 
litredir.

A.D.D.’li
Deponuzun kapasitesi 1.65 
litredir.

Arka

Arka 
diferansiyel 
kilit sistemli

Deponuzun kapasitesi 2.90 
litredir.

Tahditli kay-
malý diferan- 
siyeli olan

Deponuzun kapasitesi 3.35 
litredir.

Normal
2.45 L (2.59 qt., 2.16 Imp.qt.)*1

3.35 L (3.54 qt., 2.95 Imp.qt.)*2

Yað tipi:

Tahditli kay-
malý diferan- 
siyeli olma-
yan

API GL-5 Hipoid diþli yaðý

Tahditli kay- 
malý diferan- 
siyeli olan

LSD API GL-5 Hipoid diþli yaðý

Yað viskozitesi
A.D.D.’siz

-18°C üstünde
SAE90
-18°C altýnda
SAE 80W veya SAE 80W-90

A.D.D.’li SAE75W-90
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Debriyaj

Frenler

*1: Motor çalýþýr durumdayken pedala 490 N'luk (50 kgf) kuvvetle 
basýldýðýndaki pedal boþluðu

*2: Park freni kolunun 200 N’luk (20.4 kgf) kuvvetle çekildiðindeki hareketi

Pedal boþluðu 5 ⎯ 15 mm (0.2 ⎯ 0.6 inç)

Hidrolik tipi
SAE J1703 ya da FMVSS No.116 DOT 3 
ya da SAE J1704 ya da FMVSS No.116 
DOT 4

Pedal  
boþluðu*1

Soldan 
direksiyonlu 
araçlar

VSC’siz 85 mm (3.3 inç)

VSC’li 79 mm (3.1 inç)

Saðdan 
direksiyonlu 
araçlar

VSC’siz 89 mm (3.5 inç)

VSC’li 83 mm (3.3 inç)

Pedal boþluðu
1.0 ⎯ 6.0 mm 
(0.04 ⎯ 0.24 inç)

Park freni kolu hareketi*2 7 ⎯  9 klik

Hidrolik tipi

SAE J1703 ya da FMVSS 
No.116 DOT 3 ya da SAE 
J1704 ya da FMVSS No.116 
DOT 4
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Þasi gresleri

Direksiyon

Kardan milleri

Ýstavroz
Kayýcý çatalý

Lityum bazlý tekerlek rulman gresi NLGI 
No.2
Molibden-disulfat lityum bazlý þasi gresi, 
NLGI No.2 veya lityum bazlý þasi gresi, 
NLGI No.2

Boþluk 30 mm’den az (1.2 inç)

Hidrolik direksiyon sývýsý tipi
Otomatik þanzýman yaðý DEXRON® II 
veya III
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 Lastikler ve jantlar

15 inç lastikler

16 inç lastikler

Lastik boyutu 255/70R15C 112/110S

Lastik hava basýncý
(Önerilen soðuk  
lastik hava basýncý)

Ön 
tekerlekler  
kPa (kgf/cm 2 

veya bar, psi)

Arka 
tekerlekler 
(yüksüz) 
kPa (kgf/cm2 

veya bar, psi)

Arka 
tekerlekler 
(yüklü) 
kPa (kgf/cm2 

veya bar, psi)

Tek kabinli 
modeller

200 (2.0, 29) 200 (2.0, 29) 250 (2.5, 36)

Ekstra kabin ve  
çift kabin 
modeller:

200 (2.0, 29) 200 (2.0, 29)
250 (2.5, 36)*1,4

250 (2.5, 36)*2,3

310 (3.1, 45)*2,4

Jant boyutu 15 × 7JJ, 15 × 7J

Bijon somunu torku 105 N•m (10,7 kgf•m, 77 ft•lbf)

Lastik boyutu 205R16C-8PR 110/108S

Lastik hava basýncý
(Önerilen soðuk  
lastik hava basýncý)

Ön 
tekerlekler  
kPa (kgf/cm 2 

veya bar, psi)

Arka 
tekerlekler 
(yüksüz) 
kPa (kgf/cm2 

veya bar, psi)

Arka 
tekerlekler 
(yüklü) 
kPa (kgf/cm2 

veya bar, psi)

Tek kabinli 
modeller

240 (2.4, 35) 240 (2.4, 35) 320 (3.2, 46)

Ekstra kabin ve  
çift kabin 
modeller:

240 (2.4, 35) 240 (2.4, 35)
320 (3.2, 46)*1,4

320 (3.2, 46)*2,3

400 (4.0, 58)*2,4

Jant boyutu 16 ×6J

Bijon somunu torku 105 N•m (10,7 kgf•m, 77 ft•lbf)
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17 inç lastikler

*1: Soldan direksiyonlu araçlar 
*2:Saðdan direksiyonlu araçlar 
*3:Yarý dolu 
*4:Tam dolu

Lastik boyutu 265/65R17 112S

Lastik hava basýncý
(Önerilen soðuk  
lastik hava basýncý)

1KD-FTV motorlu DLX sýnýfý araçlar ve 2KD-
FTV motorlu SR sýnýfý araçlar

230 kPa (2.3 kgf/cm2veya bar, 33 psi)
Diðer modeller

200 kPa (2.0 kgf/cm2veya bar, 29 psi)

Jant boyutu 17 × 7 1/2J

Bijon somunu torku 105 N•m (10,7 kgf•m, 77 ft•lbf)
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 Aydýnlatma ampulleri 

A: H4 halojen ampul
B: HB4 halojen ampuller
C: Kama uçlu ampuller (beyaz)
D: Kama uçlu ampuller (amber)
E: Tek uçlu ampuller (amber)
F: Tek uçlu ampuller (beyaz)
G: Çift uçlu ampuller
*: Bazý modellerde

Aydýnlatma ampulleri W Tip

Dýþ 
görünüm

Farlar 60/55 A

Ön sis farlarý * 51 B

Ön konum lambalarý 5 C

Ön sinyal lambalarý 21 D

Yan sinyal lambalarý 5 C

Arka sinyal lambalarý 21 E

Geri vites lambasý 21 F

Arka sis lambalarý* 21 F

Plaka lambalarý 5 C

Fren/park lambalarý 21/5 F

Ýç 
Görünüm

Tavan lambasý 8 G

Okuma lambasý 8 C
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 Yakýt bilgisi

Toyota’nýzla yabancý ülkelerde seyahat etmeyi planlýyorsanýz

Düþük kükürt içeren dizel yakýtý bulunmayabilir. Yakýt bulunup 
bulunmadýðýný lütfen Toyota bayisine danýþýnýz.

Motorunuz vuruntu yaparsa

Toyota bayisine danýþýnýz.

Hýzlanma sýrasýnda ve rampa çýkarken kýsa süreli hafif bir vuruntu 
duyabilirsiniz. Bu endiþe edilecek bir durum deðildir.

EU bölgesi:  
Yalnýzca Avrupa standardý EN590’a uygun dizel yakýt kullanýnýz.

EU bölgesi hariç (Rusya hariç):  
50 ppm ya da daha düþük kükürt içeren, setan sayýsý 48 ya da üzeri 
olan dizel yakýtý kullanýnýz.

EU bölgesi hariç (Rusya):  
Sadece setan sayýsý 48 ya da üzeri olan dizel yakýtý kullanýnýz.  
Yalnýzca GOST R52368-2005 (maksimum 50 ppm kükürt)’e uygun 
dizel yakýt kullanýnýz.
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UYARI

Yakýt kalitesiyle ilgili uyarý

Uygun olmayan yakýt kullanmayýnýz. Uygun olmayan yakýt kullanmak 
motora zarar verecektir.

Dizel motor (EU bölgesi): “B30” veya “B100” adý altýnda satýlan FAME 
(Fatty Acid Methyl Ester) yakýtý yüksek miktarda FAME ihtiva ettiði için 
kullanýlamaz. Bu yakýtýn kullanýmý aracýn sistemine zarar verir. Eðer emin 
deðilseniz Toyota bayisine baþvurunuz.

Dizel motor (EU bölgesi dýþýnda [Rusya hariç]): “B30” veya “B100” adý 
altýnda satýlan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yakýtý yüksek miktarda 
FAME ihtiva ettiði için kullanýlamaz. Aracýnýz maksimum %5 biodizel 
FAME (B5) ihtiva eden dizel karýþýmýyla çalýþýr. %5’ten daha fazla FAME 
ihtiva eden (B5) aracýnýzýn yakýt sistemine zarar verir. Yakýt özellikleri ve 
kalitesi garanti edilen kaynaklardan aracýnýzý doldurduðunuzdan emin 
olunuz.  
 Eðer emin deðilseniz Toyota bayisine baþvurunuz.

Dizel motor (EU bölgesi dýþýnda [Rusya]): “B30” veya “B100” adý altýnda 
satýlan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yakýtý yüksek miktarda FAME 
ihtiva ettiði için kullanýlamaz.  
Bu yakýtýn kullanýmý aracýn yakýt sistemine zarar verir. Eðer emin 
deðilseniz Toyota bayisine baþvurunuz.

Dizel yakýtý kalitesiyle ilgili uyarý

50 ppm’den daha yüksek kükürt içeren dizel yakýtý kullanmayýnýz. 
Yüksek kükürt içeren dizel yakýtý kullanýmý motora zarar verebilir.
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 Sýfýrlama yapýlan konular

*: Bazý modellerde

Ýþlem Sýfýrlama zamaný Referans

Otomatik camlar*
Aküyü yeniden baðladýktan 
ya da akü deðiþtirildikten 
sonra

S. 92

Motor yaðý bakým 
bilgisi* Motor yaðý deðiþtikten sonra S. 438

Aþaðýdaki sistemlerin, akü yeniden baðlandýktan ya da bakým 
yapýldýktan sonra normal çalýþmasý için, sýfýrlanmasý gerekir.
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Dizin

571

Kýsaltma listesi ........................  572

Alfabetik dizin..........................  573

 Bu durumda ne yapmalýyým...  584
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72

Kýsaltma/Kýsa ad

KISALTMALAR ANLAM

4WD 4 tekerlekten çekiþ

A/C Klima

ABS Kilitlenme önleyici fren sistemi

ACC Aksesuar

ADD Otomatik Ayrýþmalý Diferansiyel

AUX Yardýmcý

CRS Çocuk koltuðu sistemleri

DISP Ekran

DPF Dizel Partikül Filtresi

ELR Acil kilitlemeli kemer toplayýcýsý

GVM Aracýn brüt aðýrlýðý

LED Iþýk Yayan Diyot

LSD Tahditli Kaymalý Diferansiyel

MPAC Ýzin verilen azami dingil aðýrlýklarý

SRS
Emniyet kemerini destekleyici hava yastýðý 
sistemi

TRC Çekiþ kontrol sistemi

TWI Lastik aþýntý göstergesi

VIN Araç þasi numarasý

VSC Araç denge kontrol sistemi
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3
57

ABS ........................................... 220
ABS (Kilitlenme önleyici fren 

sistemi)................................... 220 
Acil durumlarda

Motorunuz çalýþmýyorsa ...... 529 
Vites kolu P konumundan  

çýkarýlamazsa ..................... 530
Akü boþaldýðýnda ................. 532
Sesli uyarý çalarsa ................ 503
Uyarý ýþýðý yanarsa ............... 503
Lastiðiniz patladýðýnda ........ 511
Anahtarlarýnýzý 

kaybederseniz.................... 531
Yakýtýn bitmesi nedeniyle 

 motorunuz çalýþmýyorsa... 540 
Bir arýza olduðunu  

düþünüyorsanýz ................. 501
Eðer aracýnýz  saplanýrsa...... 541 
Aracýnýzý çekmek gerekirse.. 495
Soðutma sývýsý sýcaklýðý aþýrý 

artarsa ................................ 537
A/C.................................... 250, 256
Açma kolu

Yakýt deposu dýþ kapaðý......... 97 
Motor kaputu ....................... 432

Aðýrlýk........................................ 547 
Akü

Kontrol.................................. 443 
Akü boþaldýðýnda ................. 532
Kýþ öncesi kontroller ve 

 kýþa hazýrlýk........................ 234
Alýþtýrma (rodaj) tavsiyeleri..... 146
Anahtarsýz giriþ .......................... 46

Anahtarlar
Kontak düðmesi/anahtarý .....162
Anahtarlarýnýzý  

kaybederseniz ....................531
Anahtar numarasý...................44 
Anahtarsýz giriþ .......................46 
Anahtarlar ..............................44 
Uzaktan kumanda...................46 

Anahtar
Kontak düðmesi/anahtarý .....162
Sis lambasý anahtarý ............195 
Kontak anahtarý/düðmesi .....162
Aydýnlatma düðmeleri..........191
Merkezi kilit anahtarý ..............61 
Otomatik cam kumandasý ......92 
Otomatik cam kilitleme  

düðmesi................................93 
Silecek ve yýkayýcý anahtarý ..199

Aracýn çekilmesi
Acil durumlarda araç çekme 495 
Römork çekerken .................238 

Araç bilgi ekraný........................185
Araç þasi  numarasý ..................550 
Araç denge kontrol sistemi......220
Ara soðutucu ............................442
Arka diferansiyel kilit sistemi ..216
Arka sis lambalarý

Ampullerin deðiþtirilmesi .....489 
Anahtar .................................196
Güç deðerleri ........................566

Arka koltuk
Arka koltuk minderlerinin 

  çýkarýlmasý ..........................73 
Koltuk alt minderini 

  kaldýrýnýz. ............................74 

A
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74

Arka tampon basamaðý ............. 66 
Arka sinyal lambalarý

Ampullerin deðiþtirilmesi .... 489 
Güç deðerleri ....................... 566

Arka cam buðu çözücüsü ........ 264
Arka cam..................................... 96
AUX adaptörü .......................... 317
Aydýnlatmalý giriþ sistemi........ 387
Aydýnlatma ampulleri

Deðiþtirme............................ 479
Güç deðerleri ....................... 566

Aynalar
Ýç dikiz aynasý ......................... 87 
Yan ayna ýsýtýcýsý .................. 264 
Yan aynalar ............................ 89 
Makyaj aynalarý ................... 398

BA (Fren destek sistemi) ......... 220
Bagaj kancalarý......................... 413
Bagaj kapaðý............................... 64
Bakým

Kendinizin yapabileceði 
  bakýmlar ........................... 428

Bakým bilgileri ...................... 546 
Bakým gereksinimi .............. 424 

Bardak tutucu........................... 392
Baþ dayamalarý

Ayarlama ................................ 76
Benzin istasyonundayken gerekli 

olabilecek bilgiler .................. 588
Bluetooth® radyo..................... 318
Bluetooth® telefon................... 343
Boyutlar .................................... 546
Buðu çözücü

Arka cam .............................. 264
Yan aynalar .......................... 264

Camlar .........................................92
Camlar

Otomatik camlar .....................92 
Arka cam buðu çözücüsü ....264
Yýkayýcý..................................199

CD çalar.....................................285

Çakmak .....................................401
Çocuk güvenliði

Hava yastýðý ile ilgili uyarýlar 118 
Akü ile ilgili uyarýlar ......443, 535 
Çocuk koltuðu sistemi..........123
Çocuk kilidi .............................62
Çocuðunuz emniyet kemerini 

nasýl baðlamalý .....................83
Çocuk koltuklarýnýn  

baðlanmasý .........................135
Otomatik cam kilitleme  

düðmesi................................93 
Otomatik cam ile ilgili  

uyarýlar..................................94 
Çýkarýlan anahtar pili ile 

 ilgili uyarýlar .......................462
Emniyet kemerleri ile ilgili 

uyarýlar..................................84 
Koltuk ýsýtýcýsý ile ilgili  

uyarýlar ....................................404
Çocuk koltuðu sistemi

Bebek koltuðu açýklamalarý ..123 
Bebek koltuðunun  

baðlanmasý .........................135 
Küçük çocuk koltuðu 

açýklamalarý ........................123 
Küçük çocuk koltuðunun 

baðlanmasý .........................135 
Emniyet kemeriyle  

baðlama......................136, 137
Çocuk koltuðu açýklamalarý ..123 
Çocuk koltuðunun  

baðlanmasý .........................135 
Çocuk kilidi .................................62

B

C

Ç
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57

Deðiþtirme
Sigortalar.............................. 463
Anahtar pili........................... 460 
Aydýnlatma ampulleri ......... 479 
Lastikler ................................ 511 
Uzaktan kumanda pili .......... 460

Devir saati ................................ 176
Dýþ dikiz aynalarý

Ayarlama ve katlama ............. 89 
Dýþ sýcaklýk göstergesi ............. 187 
Direksiyon

Direksiyon kilidini açma....... 164 
Sývý........................................ 563 

Direksiyon simidi
Ayarlama ................................ 86
Müzik sistemi kumandalarý .. 332

Dizel Partikül Filtre sistemi ..... 226
Dörtlü flaþör

Anahtar................................. 494
 Dört tekerden çekiþ sistemi

Önden çekiþ kontrol kolu..... 211
Düz þanzýman........................... 170  

 Ekran
Araç bilgi ekraný....................185 
Dokunmatik ekran ................266 
Sürüþ bilgisi ..........................187

Ekran üzerinden müzik kontrolü
Anten ....................284, 329, 339 
Ses giriþi ...............301, 310, 317
AUX adaptörü.......................317
Bluetooth® radyo .................318
Bluetooth® telefon ...............343
CD çalar ................................285 
iPod.......................................299 
MP3/WMA disk.....................286
Radyo....................................280
Müzik sisteminin  

direksiyondan kumandasý..332 
USB bellek ............................308

Eller serbest sistemi 
(mobil telefon için) .................335

Emniyet kemerleri 
Emniyet kemerinin ayarý ........81 
Çocuk koltuðu sisteminin 

 baðlanmasý ........................135 
Emniyet kemerlerinin 

 temizlenmesi ve bakýmý ....421 
Acil kilitlemeli kemer 

  toplayýcýsý ...........................82 
Emniyet kemerinizi nasýl 

baðlamalýsýnýz.......................79 
Çocuðunuz emniyet kemerini 

nasýl baðlamalý .....................83
Hamile bayanlar için doðru  

emniyet kemeri kullanýmý ....83
Hatýrlatma ýþýðý......................507 
Aktif gergili emniyet  

kemerleri ..............................82
Eþya bölmeleri ..........................388 

D E
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76

Farlar
Ampullerin deðiþtirilmesi .... 480 
Anahtar................................. 191
Güç deðerleri ....................... 566

Far yýkayýcýsý............................. 201
Fren

Park freni ............................. 174

Geri görüntüleme sistemi ....... 206
Geri vites lambasý

Ampullerin deðiþtirilmesi .... 489
Güç deðerleri ....................... 566

Gösterge ýþýklarý....................... 180
Göstergeler............................... 176
Güçlü ýsýtýcý............................... 263
Güç besleme çýkýþý ................... 402
Günboyu aydýnlatma sistemi.. 193
Güneþ siperlikleri ..................... 397 

Hava yastýklarý
Hava yastýðýnýn devreye  

girme þartlarý ..................... 113
Çocuðunuzla ilgili hava  

yastýðý uyarýlarý .................. 118
Hava yastýðý uyarý ýþýðý......... 505
Hava yastýðýyla  

ilgili genel uyarýlar ............. 118
Hava yastýklarýnýn konumlarý110
Hava yastýklarýnýn tadilatý ve 

hurdaya atýlmasý ................ 122
Doðru oturma  

pozisyonu .................. 108, 118
Yan ve perde hava yastýklarýnýn 

devreye girme koþullarý..... 113
Yan ve perde hava  

yastýklarý uyarýlarý............... 118
SRS hava yastýklarý ............. 110

Hýrsýz caydýrma sistemi
Motor blokaj sistemi 

 (immobilizer)..................... 103
Hýz göstergesi .......................... 176

Isýtýcýlar
Koltuk ýsýtýcýlarý .....................403
Yan aynalar...........................264 

Iþýklar
Kontak düðmesi ýþýðý ............386 
Sis lambasý anahtarý ............195 
Far anahtarý...........................191
Ýç ýþýklarýn listesi....................386
Tavan lambasý anahtarý ........387 
Okuma lambasý anahtarý ......387 
Ampullerin deðiþtirilmesi .....479 
Sinyal kolu ...........................173 
Güç deðerleri ........................566

Ýç dikiz aynasý .............................87 

Jantlar ......................................456
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Alfabetik dizin
57

Kabin hava filtresi .................... 458
Kahya anahtarý ........................... 44
Kancalar

Bagaj .................................... 413
Kapýlar

Kapý camlarý ........................... 92 
Kapý kilidi .......................... 46, 60
Kapýlar .................................... 60
Yan aynalar ............................ 89

Kapýlar......................................... 60
Kelebek camlar........................... 95
Kendinizin yapabileceði  

bakýmlar ................................. 428
Kilometre sayacý ...................... 176
Klima sistemi

Kabin hava filtresi ................ 458
Klima sistemi................ 250, 256

Koltuk ýsýtýcýlarý ........................ 403
Koltuklar

Ayarlama ................................ 68
Ayarlamauyarýlarý................... 72
Çocuk koltuðu sisteminin  

baðlanmasý ........................ 135
Temizlik ................................ 420 
Baþ dayamalarý....................... 76
Koltukta düzgün oturma ...... 108 
Koltuk ýsýtýcýlarý ..................... 403

Kondenser ................................ 442
Konsol bölmesi......................... 391
Kontak anahtarý/düðmesi ....... 162
Kontak aydýnlatma lambasý .... 386 
Kontak düðmesi/anahtarý ....... 162
Kontak düðmesi ýþýðý ............... 386 
Korna......................................... 175
Kriko

Araç-kriko donanýmlý ........... 511
Kriko kolu ................................. 511
Küllük ........................................ 400

Lastik hava basýncý ...................454 
Lastikler

Zincirler.................................234
Kontrol ..................................450 
Lastiðiniz patladýðýnda .........511
Hava basýncý .........................454
Deðiþtirme ............................511
Lastiklerin yerlerinin 

deðiþtirilmesi......................450 
Boyut.....................................564 
Kar lastikleri ..........................234 
Yedek lastik...........................511 

K L
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78

Makyaj aynalarý ....................... 398 
Manuel far huzme seviyesi 

ayarlama anahtarý.................. 192 
Mikrofon ................................... 336
Motor

Motor bölümü...................... 434
Kontak düðmesi/anahtarý .... 162
Motor kaputu ....................... 432
Motorunuzu nasýl  

çalýþtýrýrsýnýz ....................... 162
Þasi numarasý ...................... 551 
Motorunuz çalýþmýyorsa ...... 529 
Yakýtýn bitmesi nedeniyle 

 motorunuz çalýþmýyorsa... 540 
Aracýnýzý acil bir durumda 

durdurmak gerekirse ......... 543 
Kontak anahtarý/düðmesi .... 162
Aþýrý ýsýnma .......................... 537

Motorun aþýrý ýsýnmasý............. 537
Motor blokaj sistemi 

(immobilizer).......................... 103
Motor kaputu ........................... 432
Motor soðutma sývýsý

Kapasite................................ 558
Kontrol.................................. 440 
Kýþ öncesi kontroller ve 

 kýþa hazýrlýk........................ 234
Motor soðutma sývýsý sýcaklýk  

 göstergesi ............................. 176 
Motor yaðý

Kapasite........................ 554, 556
Kontrol.................................. 436 
Kýþ öncesi kontroller ve 

 kýþa hazýrlýk........................ 234
MP3 disk .................................. 286 

Okuma lambasý
Okuma lambasý.....................386 
Anahtar .................................387
Güç deðerleri ........................566

Otomatik Ayrýþmalý  
Diferansiyel.............................213

Otomatik aydýnlatma 
 kontrol sistemi ......................193

Otomatik camlar.........................92 
Otomatik cam kilitleme  

düðmesi ....................................93
 Otomatik klima sistemi

Kabin hava filtresi .................458
Otomatik klima sistemi.........256

Otomatik þanzýman
Otomatik þanzýman...............166
Vites kolu P konumundan  

çýkarýlamazsa ......................530

Ön cam silecekleri ....................199
Ön sis farlarý

Ampullerin deðiþtirilmesi .....482 
Anahtar .................................195
Güç deðerleri ........................566

Ön konum lambalarý
Ampullerin deðiþtirilmesi .....484 
Anahtar .................................191
Güç deðerleri ........................566

Ön koltuklar
Ayarlama.................................68

Ön sinyal lambalarý
Ampullerin deðiþtirilmesi .....486 
Anahtar .................................173
Güç deðerleri ........................566

Ön yolcu emniyet kemeri 
 uyarý ýþýðý ...............................508
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57

Park freni .................................. 174
Park lambalarý

Ampullerin deðiþtirilmesi .... 489 
Anahtar................................. 191
Güç deðerleri ....................... 566

Parlaklýk kontrolü
Gösterge paneli ýþýklarýnýn  

kontrolü.............................. 178
Patinaj kontrolü ....................... 220
Perde hava yastýklarý ............... 110
Plaka lambalarý

Ampullerin deðiþtirilmesi .... 490 
Güç deðerleri ....................... 566

Pusula ....................................... 407

Radyatör ................................... 442
Radyo........................................ 280
Römork çekerken ..................... 238

Sabit hýz kontrol sistemi ......... 202
Saat........................................... 399
Saplanma

Eðer aracýnýz saplanýrsa....... 541 
Sayaçlar

Gösterge paneli ýþýklarýnýn  
kontrolü.............................. 178

Saatler .................................. 176
Servis göstergeleri................... 180
Sesli uyarýlar

Anahtar hatýrlatma sesi........ 509 
Emniyet kemeri uyarýsý ........ 507

Shift lock sistemi ..................... 530
Sýfýrlama

Sýfýrlama yapýlan konular ..... 569
Sýfýrlanabilir kilometre sayacý . 176 
Sývý

Yýkayýcý ................................. 447
Sigortalar.................................. 463 

Sinyal lambalarý
Ampullerin  

deðiþtirilmesi......486, 488, 489 
Anahtar .................................173
Güç deðerleri ........................566

Soðutma sistemi
Motorun aþýrý ýsýnmasý..........537 

Stop lambalarý
Ampullerin deðiþtirilmesi .....489 
Güç deðerleri ........................566

Sürücü emniyet kemeri  
 uyarý ýþýðý ...............................507

Sürüþ
Doðru oturma pozisyonu .....108 
Talimatlar ..............................146

Sürüþ bilgisi 
Ekran .......................................185

Þiþe tutucularý...........................394

P
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80

Taban paspasý .......................... 405
Tahditli Kaymalý Diferansiyel .. 220
Takýmlar.................................... 511
Tanýmlama

Motor.................................... 551 
Araç ...................................... 550

Tavan kontrol paneli................ 395
Tavan lambalarý

Tavan lambalarý ................... 386 
Anahtar................................. 387
Güç deðerleri ....................... 566

Teknik özellikler ....................... 546
Telefon anahtarý ....................... 335 
Temizlik

Dýþ görünüm ........................ 416 
Ýç ........................................... 420
Emniyet kemerleri ............... 421

Torpido bölmesi....................... 390
TRC............................................ 220 

Uyarý ýþýklarý
Kilitlenme önleyici fren  

sistemi ................................505
Otomatik þanzýman yaðý  

sýcaklýðý ...............................505
Fren sistemi ..........................503 
Þarj sistemi ...........................504 
Dizel Partikül Filtresi .............506 
Elektronik motor kontrol 

  sistemi ..............................504 
Motor yaðý deðiþimi uyarýsý .508
Yakýt filtresi:..........................506 
Düþük motor yaðý seviyesi...508
Düþük motor yaðý basýncý ....504
Düþük yakýt seviyesi .............507 
Motor arýzasý uyarý ýþýðý ........504 
Açýk kapý ...............................507 
Emniyet kemeri uyarý ýþýðý....507 
SRS hava yastýklarý ..............505 
Triger kayýþýnýn  

deðiþtirilmesi......................505
Uzaktan kumanda

Kapýlarýn kilitlenmesi/kapý 
kilitlerinin açýlmasý................46

Pilin deðiþtirilmesi ................460
Uzaktan kumanda...................46

T U
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 Vites kolu
Otomatik þanzýman .............. 166
Önden çekiþ kontrol kolu..... 211 
Vites kolu P konumundan 

  çýkarýlamazsa ................... 530 
Düz þanzýman....................... 170

VSC ........................................... 220

WMA disk ................................. 286 

Yað
Motor yaðý ............................436

Yakýt
Kapasite ................................553
Yakýt göstergesi ....................176 
Yakýt kesme sistemi..............502 
Benzin istasyonundayken 

gerekli olabilecek bilgiler ...588 
Yakýtýn bitmesi nedeniyle 

 motorunuz çalýþmýyorsa ...540 
Bilgi .......................................567
Yakýt doldurma .......................97 

Yakýt depo kapaðý.......................97
Yakýt deposu dýþ kapaðý.............97 
Yakýt kesme sistemi .................502
Yardýmcý bölme ........................395
Yýkayýcý

Kontrol ..................................447 
Kýþ öncesi kontroller ve 

 kýþa hazýrlýk ........................234
Anahtar .................................199

Yýkama ve cilalama...................416
Yan ayna

Ayarlama ve katlama..............89 
Yan hava yastýklarý ...................110 
Yan sinyal lambalarý

Ampullerin deðiþtirilmesi .....488 
Güç deðerleri ........................566

Yedek lastik
Hava basýncý .........................454
Eþya yerleþtirme...................511

Yükleme uyarýlarý......................232 

 Zincirler.......................................234
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Bu durumda ne yapmalýyým...
84

Bu durumda ne yapmalýyým...

Lastiklerden biri patladý S. 511 Lastiðiniz patladýðýnda

Motor çalýþmýyor

S. 529 Motorunuz çalýþmýyorsa

S. 540 Yakýtýn bitmesi nedeniyle motorunuz çalýþmýyorsa

S. 103 Motor blokaj sistemi 

S. 532 Araç aküsü boþaldýðýnda

Vites kolu hareket  
etmiyor

S. 530
Vites kolu P konumundan 
çýkarýlamazsa

Motor soðutma sývýsý göstergesi 
kýrmýzý bölgeye geçti

Motor kaputunun altýndan 
duman geliyor

S. 537
Soðutma sývýsý sýcaklýðý aþýrý 
artarsa

Anahtarým kayboldu S. 531 Anahtarlarýnýzý kaybederseniz

Akü boþaldý S. 532 Araç aküsü boþaldýðýnda

Kapýlar kilitlenmiyor S. 60 Kapýlar

Araç çamura veya kuma 
saplandý

S. 541 Eðer aracýnýz saplanýrsa
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Bu durumda ne yapmalýyým...
58

Uyarý ýþýðý ya da gösterge ýþýðý 
yanýyor

S. 503
Uyarý ýþýðý yanýyorsa veya sesli 
uyarý geliyorsa

Gösterge paneli

Optitron olmayan tip sayaçlar

Optitron tip sayaçlar
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Bu durumda ne yapmalýyým...
86

Ön panel

Bilgi ekraný olmayan araçlar

Bilgi ekraný olman araçlar
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Bu durumda ne yapmalýyým...
58

Uyarý ýþýklarý

S. 503 S. 505

S. 504 S. 506

S. 504 S. 506

S. 504 S. 507

S. 505 S. 507

S. 505 S. 507

S. 505 S. 508

S. 505 S. 508

S. 505 S. 508

S. 505 S. 508

S. 505

Fren sistemi uyarý ýþýðý Triger kayýþý deðiþtirme 
uyarý ýþýðý

Þarj sistemi 
uyarý ýþýðý

Yakýt sistemi uyarý 
ýþýðý

Düþük motor yaðý ba-
sýncý uyarý ýþýðý

DPF sistemi uyarý ýþýðý

Motor arýzasý uyarý ýþýðý Açýk kapý uyarý ýþýðý

SRS hava yastýðý uyarý 
ýþýðý

Düþük yakýt seviyesi 
uyarý ýþýðý

ABS uyarý ýþýðý Sürücü emniyet ke- 
meri uyarý ýþýðý

VSC OFF gösterge ýþýðý Ön yolcu emniyet kemeri 
uyarý ýþýðý

Kayma uyarý ýþýðý Vitesin “P” konumuna geç-
mediði uyarýsý ýþýðý

Sabit hýz kontrol 
gösterge ýþýðý

Düþük motor yaðý 
seviyesi  

Motor yaðý deðiþimi 
 uyarý ýþýðý

Dört tekerden çekiþ  
 sistemi  ýþýðý

Otomatik þanzýman 
sývýsý sýcaklýðý
uyarý ýþýðý
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BENZÝN ÝSTASYONUNDAYKEN GEREKLÝ OLABÝLECEK 
BÝLGÝLER

Yakýt deposu dýþ kapaðý
S. 97

Motor kaputu mandalý
S. 432

Lastik hava basýncý
S. 564

Yakýt deposu dýþ kapaðý 
S. 97

Motor kaputu açma kolu
S. 432

Yakýt deposu kapasitesi (Referans) 80 L 

Yakýt tipi S. 100, 553

Soðuk lastik hava basýncý S. 564

Motor yaðý kapasitesi (Boþaltma ve 
doldurma)

L (qt., Imp.qt.)
Filtreli 6.9 (7.3, 6.1)
Filtresiz 6,6 (7,0, 5,8)

Motor yaðý tipi S. 554, 556
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-Bakým Programý

  Bakým iþlemleri: Ý=Ýnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz, deðiþtiriniz veya ayarlayýnýz.

D=Deðiþtiriniz. S=Sýkýþtýrýnýz. G=Gresleyiniz (*)=Kendinizin yapabileceði bakýmlar.

SERVÝS ARALIKLARI:
(Kilo metre veya ay,
hangisi önce gelirse)  

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

ANA MOTOR ELEMANLARI

1. Triger kayýþý . . . . . . . . . . . Her 150.000 km.'de deðiþtiriniz.

2. Supap boþluklarý . . . . . . . . . . i:24 i - - - i - - - i - - - i - - - i

3. V kayýþlarý (Not 2'ye bakýnýz) . . . . . i:12,i:6 - - i - i - i - i - i i i i i i i

4. Motor yaðý (*)(Not 3'e bakýnýz)
(API CF-4 ya da CF sýnýfý) (Not'1e bakýnýz) D:6 i D D D D D D D D D D D D D D D D

5. Mo tor yað filtresi (*) (Not 3'e bakýnýz) . D:6 - D D D D D D D D D D D D D D D D

6. Radyatör ve kalorifer sistemi, hortum
ve baðlantýlarý (Not 4’e bakýnýz.) . . . . i:24 i - - - i - - - i - i - i - i - i

7. Motor soðutma suyu (*) (Not 5’e bakýnýz)
"Toyota Super Long Life Coolant" . . .

i i i i i i i i i i i i i i i i i
Ýlk deðiþim 160.000 km'de, sonrasýnda 80.000 km'de bir deðiþim

8. Egzoz boru ve baðlantýlarý . . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

ATEÞLEME SÝSTEMÝ

9. Akü . . . . . . . . . . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

YAKIT ve EMÝSYON KONTROL SÝSTEMÝ

10.Yakýt filtresi (Not 6'ya bakýnýz.) . . . . D:12 - - D - D - D - D - D - D - D - D

11.Motor hava filtresi (*) . . . . . . . . i:6 - i i i D i i i D i i i D i i i D

12.Dizel dumaný . . . . . . . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

13.Yakýt depo kapaðý, yakýt hatlarý ve
baðlantýlarý . . . . . . . . . . . . i:6 - - i - i - i - i - i - i - i - i

ÞASÝ VE KAPORTA

14.Debriyaj pedalý . . . . . . . . . . i:6 i - - - - - - - - - - - - - - - -

15.Fren pedalý ve el freni . . . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

16.Kampanalý frenler (el fren balatalarý dahil) i:6 - i i i i i i i i i i i i i i i i

17.Fren balatalarý ve fren diskleri. . . . . i:6 - i i i i i i i i i i i i i i i i

18.Fren hidroliði
SAE J1703 ya da FMVSS No.116 DOT3 . i:6,D:24 i i i i D i i i D i i i D i i i D

19.Debriyaj hidroliði
SAE J1703 ya da FMVSS No.116 DOT3 . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

20.Fren hattý borularý ve baðlantýlarý. . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

21.Fren sistemi vakum pompasý . . . . . i:6 100.000 km.'de bir kontrol edin.

22.Hidrolik direksiyon yaðý 
(A/T yaðý DEXRON II veya III) . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

23.Direksiyon simidi ve baðlantýlarý . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

24.Kardan mili cývatalarý . . . . . . . . S:6 - S S S S S S S S S S S S S S S S

25.Kardan mili gresi (Not 7'ye bakýnýz) . . G:6
(Sadece 4WD) (NLGI No.2)

- G G G G G G G G G G G G G G G G

26.Tahrik þaftý toz körükleri ve 
baðlantý cývatasý torku . . . . . . . . i/s:6 i i/s i/s i/s i/s i/s i/s i/s i/s i/s i/s i/s i/s i/s i/s i/s i/s

27.Rotiller ve toz lastikleri . . . . . . . i:6 - i i i i i i i i i i i i i i i i

28.Transfer yaðý (Diþli yaðý API GL-5) . . . D:24 - - - - D - - - D - - - D - - - D

29.Düz þanzýman yaðý (Diþli yaðý API GL-4, GL-5) D:24 - - - - D - - - D - - - D - - - D

30.Ön diferansiyel yaðý (diþli yaðý API:GL-5)
(Sadece 4WD) . . . . . . . . . . . D:12 - - D - D - D - D - D - D - D - D

31.Arka diferansiyel yaðý (diþli yaðý API:GL-5)
(Not 8'e bakýnýz) . . . . . . . . . . D:12 - - D - D - D - D - D - D - D - D

x 1000km

Aylar
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-Bakým Programý

Bakým iþlemleri: Ý=Ýnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz ya da deðiþtiriniz.
D=Deðiþtiriniz. S=Sýkýþtýrýnýz. G=Gresleyiniz (*)=Kendinizin yapabileceði bakýmlar.

SERVÝS ARALIKLARI:
(Kilometre veya ay,
hangisi önce gelirse)  

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

32.Ön ve arka süspansiyon . . . . . . i:6     - i i i i i i i i i i i i i i i i

33.Þasi ve gövde üzerindeki cývata ve
somunlar. . . . . . . . . . . . . S:6 S S S S S S S S S S S S S S S S S

34.Lastik ve lastik basýnçlarý . . . . . . i:6     i i i i i i i i i i i i i i i i i

35.Tüm ýþýklar, korna, silecekler ve 
yýkayýcýlar . . . . . . . . . . . . i:6 i i i i i i i i i i i i i i i i i

36.Klima soðutucu gazý kontrolü (gözle
kabarcýk kontrolü) varsa . . . . . . . i:12 i - i - i - i - i - i - i - i - i

Not: 1. CF-4 ya da CF sýnýfý yað bulunamazsa API CE ya da CD sýnýfý yað da kullanabilirsiniz.
2. 100.000 km'ye kadar her 20.000 km’de bir sonrasýnda her 10.000 km'de bir inceleyiniz.

   3. Kullaným þartlarýna baðlý olarak yað deðiþim uyarý lambasý yað deðiþim periyodundan önce yanabilir.
Bu yüzden bakým periyodunu geçmemek koþuluyla yað deðiþim uyarý lambasý yandýðýnda motor
yaðý ve yað filtresini 6 ayda deðiþtiriniz.

4. Radyatör ve kondenserin týkalý olup olmadýðýný kontrol ediniz ve gerekiyorsa temizleyiniz, hortum
baðlantýlarýný kontrol ediniz. 80.000 km'den sonra her 20.000 km'de bir inceleyiniz.

5. Sadece "Toyota Super Long Life Coolant” veya eþdeðeri, yüksek kalitede, etilen glikol bazlý ve silis,
amin, nitrit ve borik asit içermeyen uzun ömürlü hybrid organik asit teknolojisi ile üretilmiþ antifriz
kullanýnýz ve Motor Soðutma Suyunu 160.000 km'de deðiþtiriniz. 

6. Yakýt filtresi uyarý lambasý yandýðýnda yakýt filtresini deðiþtiriniz.

7. Araç suya girmiþ ise 24 saat içerisinde gresleme yapýnýz.

8. Eðer LSD var ise Hypoid LSD yaðý kullanýlmalýdýr.

Aracýnýzý “Toyota Bakým Programý” sayfasýnda tanýmlanan zor þartlarda kullanýyorsanýz Kalýn ve Ýtalik yazý ile
iþaretlenen bakým maddelerindeki Ýnceleme, Ayar, Deðiþtirme, Sýkma ve Gresleme gibi iþlemleri yarý periyodunda
yaptýrýnýz.

x 1000km

Aylar



SIRA 
NO.

ÜNVANI HÝZMET YERÝ ADRESÝ ÞEHÝR TEL/TELEFAKS

1 AKDEMÝR OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. A.Þ. 1561 SOKAK NO.3/2 35110 ÇINARLI ÝZMÝR 0232 461 19 30

2 AKDEMÝR OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. A.Þ. 2. ANAFARTALAR MAH. ÝZMÝR-BURSA SÜRAT YOLU ÜZERÝ NO.43 MANÝSA 0236 238 28 98

3 AKKOYUNLU MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TÝC. A.Þ. YENÝ YALOVA YOLU 11.KM DEMÝRTAÞ BURSA 0224 261 55 70

4 ALJ OTOMOTÝV A.Þ. MERKEZ MAH. ERENLER CAD. NO: 64 ÇEKMEKÖY ÝSTANBUL 0216 643 03 03/00

5 ALTAN MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TÝC. A.Þ. ÝZMÝR YOLU 5.KM ÇAYIRHÝSAR MEVKÝÝ BALIKESÝR 0266 221 48 58

6 ALTAN-BANDIRMA MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TÝC.A.Þ. BALIKESÝR ASFALTI 5.KM BALIKESÝR 0266 733 85 63

7 AYDOÐAN OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. ÝZMÝR YOLU 8. KM. 17100 ÇANAKKALE 0286 263 64 00 

8 BAKIRCILAR PETROL ÜRÜNL.TÝC.VE SAN.KOLL.ÞTÝ. YENÝGÖL MAH.HAVAALANI YOLU SERÝK CAD. NO:114 ANTALYA 0242 340 09 09

9 BAKIRCILAR PETROL ÜRÜNL.TÝC.VE SAN.KOLL.ÞTÝ. KARAGEDÝK MAHALLESÝ SARIKIZ MEVKÝÝ MUÐLA YOLU ÜZERÝ FETHÝYE MUÐLA 0252 613 46 40

10 BEYKOZ OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. A.Þ. TEM OTOYOLU KAVACIK KAVÞAÐI RÜZGARLIBAHÇE MAH.BEYKOZ ÝSTANBUL 0216 413 81 55 

11 BOROVALI OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. A.Þ. ÇANAKKALE CAD. NO: 92 PINARBAÞI ÝZMÝR 0232 479 19 52

12 ÇAVDARLI MOTORLU ARAÇLAR. SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÝZMÝR YOLU 10.KM NÝLÜFER BURSA 0224 413 60 60
0224 413 60 70 - 71

13 ÇAYIRCIOÐLU OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. A.Þ. AKPINAR MAH. RECEP TAYYÝP ERDOÐAN BULVARI NO. 338 ÞANLIURFA 0414 341 06 56

14 DERÝNDERE SAMSUN TURÝZM OTOM. SAN. LTD.ÞTÝ. ATATÜRK BULVARI NO: 198 KUTLUKENT SAMSUN 0362 266 94 00

15 DERÝNDERE ZEYTÝNBURNU TURÝZM OTOM. SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. KAZLI ÇEÞME MEVKÝÝ ABAY CAD. NO:120 ZEYTÝNBURNU ÝSTANBUL 0212 414 14 14

16 DUMANKAYA OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. A.Þ. ANKARA YOLU PENDÝK KAVÞAÐI DUMANKAYA ÝÞ MER. ÝSTANBUL 0216 379 09 22

17 DUMANKAYA OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. A.Þ. ÝSTASYON MAH. 1460 SOK. NO.17 GEBZE KOCAELÝ 0262 655 22 00
0262 655 64 04

18 ELPA OTOMOTÝV TÝC. VE SAN. LTD. ÞTÝ. MALATYA YOLU 9. ELAZIÐ 0424 247 19 62
0424 247 40 26

19 ER OTOMOTÝV TÝC. VE SAN. A. Þ. KAYSERÝ YOLU 1.KM. NO.9 SÝVAS 0346 226 40 34

20 GEDÝZLER DOLAPDERE OTO SATIÞ VE SERVÝS TÝC. A.Þ. KURTULUÞ DERE CADDESÝ NO: 7 DOLAPDERE ÝSTANBUL 0212 297 62 82

21 GEDÝZLER TARABYA OTO SATIÞ VE SERVÝS TÝC. A.Þ TARABYA CAD. NO: 34 TARABYA ÝSTANBUL 0212 223 83 20

22 GENÇ TÜYLÜOÐLU MOTORLU ARAÇLAR ÝNÞ.PAZ.SAN.TÝC.A.Þ. MÜFTÜ MAH. UÐUR MUMCU CAD. NO.20 KDZ. EREÐLÝ ZONGULDAK 0372 322 21 00

23 HÝSAR OTOMOTÝV TÝC. LTD. ÞTÝ. ÝZMÝR YOLU 4.KM AFYON 0272 213 52 28-29

24 HIZEL OTO. ÝNÞ. TEKS. TURZ. OTELCÝLÝK SAN. VE TÝC.A.Þ E-80 KARAYOLU ÜZERÝ ALTINPINAR KÖYÜ MEVKÝÝ 6.KM DÜZCE 0380 551 24 44-94        
0380 551 27 23

25 ÝBRAHÝM AKSOY OTOMOTÝV LÝMÝTED ÞÝRKETÝ AMBAR MAH. OSMAN KAVUNCU BULVARI NO.516 MELÝKGAZÝ KAYSERÝ 0352 311 36 00
0352 311 37 00 FAX

26 ÝKBAL OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. PAZ. LTD. ÞTÝ TORTUM YOLU ÜZERÝ TOYOTA PLAZA NO: 1 ERZURUM 0442 242 00 30 (5hat)

27 KALE OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. A.Þ. E-80 KARAYOLU KUMLUCA BAÐLARI EDÝRNE 0284 226 00 78

BAYÝÝ ERÝÞÝM BÝLGÝLERÝ

PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ.



SIRA 
NO.

ÜNVANI HÝZMET YERÝ ADRESÝ ÞEHÝR TEL/TELEFAKS

28 KALE KEÞAN OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. A.Þ. ÝSTANBUL YOLU 4. KM 22900 KEÞAN EDÝRNE 0284 715 28 00

29 KARDELEN OTOMOTÝV ÝNÞAAT SAN. VE TÝC. LTD.ÞTÝ ÞANLIURFA YOLU 1.KM 21070 DÝYARBAKIR 0412 251 35 45

30 KOCAELÝ KAYA OTOMOTÝV SATIÞ VE PAZARLAMA A.Þ KANDIRA SAPAÐI YENÝ GÖLCÜK YOLU ÜZERÝ ÝZMÝT KOCAELÝ 0262 335 38 71

31 KÖÞKDERE MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TÝC. A.Þ. E5 KARAYOLU ÜZERÝ ÖNERLER MEVKÝÝ 4.KM ÇORLU TEKÝRDAÐ 0282 685 42 68

32 MAKSÝ OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. A.Þ. KARAALÝ ÇEÞME MEVKÝÝ E5 ÜZERÝ SÝLÝVRÝ ÝSTANBUL 0212 736 00 76

33 MIÇI OTOMOTÝV VE TEKSTÝL SANAYÝ TÝCARET LTD. ÞTÝ. TURHAN CEMAL BERÝKER BULVARI NO.700 SEYHAN ADANA 0322 441 02 02 
0322 441 00 88

34 MUHÝTTÝNOÐLU OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. MUAMMER AKSOY BULVARI N:38 GAZÝANTEP 0342 215 30 00

35 NASUHBEYOÐLU OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. CUMHURÝYET MAH KEMAL PAÞA BUL NO: 67 52200 ORDU 0452 233 36 58

36 NATAÞ NAKÝL ARAÇLARI TÝC. A.Þ. MÜMÝNDERE CAD. NO: 43 MERDÝVENKÖY ÝSTANBUL 0216 302 44 44 (10 hat)

37 ONATÇA MOTORLU ARAÇLAR TÝC. A.Þ. YENÝDOÐAN MAH. GÝRNE BULVARI NO. 245/A YÜREÐIR ADANA 0322 346 71 71-3463818

38 ORTAKÖY OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. A.Þ. DEREBOYU CAD. NO.140 80840 ORTAKÖY ÝSTANBUL 0212 227 86 86 

39 OTOJEN OTOMOTÝV A.Þ. ANKARA YOLU 1.ORGANÝZE SAN. ÝSMÝL SK.NO:5 KONYA 0332 248 0 248

40 OTOMER OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. A.Þ. EMEK MAH. ATATÜRK BULVARI NO:1 KARACAÝLYAS MERSÝN 0324 221 87 90

41 ÖZDEMÝR OTO. ÝNÞ. AMB. TEKS. TÝC. VE SAN. LTD. ÞTÝ ÞÝRÝNEVLER MAH. SANAYÝ KARÞISI BUL.ÜZERÝ NO: 15 OSMANÝYE 0328 813 16 11-12

42 ÖZELLER OTOMOTÝV TÝC. A.Þ. E-90 KARAYOLU ÜZERÝ NEVÞEHÝR KAVÞAÐI AKSARAY 0382 215 55 00

43 ÖZTOPRAK MOTORLU ARAÇ. SAN. VE TÝCARET LTD. ÞTÝ. ÝSKENDERUN YOL ÜZERÝ 1.KM ODABAÞI BELD. TELEKOM MÜD.YANI ANTAKYA 0326 221 89 70

44 ÖZTOPRAK MOTORLU ARAÇ. SAN. VE TÝCARET LTD. ÞTÝ. FATÝH MAH.SOKULLU MEHMET PAÞA CAD.E5 KARAYOLU ÜZERÝ BELEN HATAY 0326 456 21 90 / 96

45 PARMAKSIZLAR OTOM. SAN. ÝÇ VE DIÞ TÝC. LTD. ÞTÝ. EFELER MAHALLESÝ ÝZMÝR CAD. NO:95 AYDIN 0256 226 44 44 /2310034

46 PORGALI OTOM.ÝNÞ.TURÝZM PETROL SAN. VE TÝC.LTD.ÞTÝ. ANKARA ASFALTI 7. KM NO.41 YAKINCA MALATYA 0422 238 44 34/2385534

47 REÝS OTOMOTÝV TÝCARET VE SANAYÝ A.Þ. ÝSTANBUL YOLU ÝNÖNÜ MH. F. SULTAN MEHMET BULVARI NO.336 BATIKENT ANKARA 0312 278 80 80 /2788006

48 SARAR OTOM. PET. ÜRÜNL. TURÝZM SAN. VE TÝC. A.Þ. GÜNDOÐDU MAH.ÇÝFTELER CD.NO:301 ESKÝÞEHÝR 0222 227 55 55

49 SEÇÝL OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. DEVLET YOLU CAD. NO: 161 DEÐÝRMENDERE TRABZON 0462 325 20 70
0462 325 71 25-26

50 SONKAR OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. A.Þ. LONDRA ASFALTI SAN. CD NO:40 ÇOBANÇEÞME YENÝBOSNA ÝSTANBUL 0212 652 50 00

51 SONKAR ARTI OTOMOBÝL ÜRÜNLERÝ SAN. VE TÝC. A.Þ. CÝHANGÝR MAH. E-5 LONDRA ASF.No:293 34840 AVCILAR ÝSTANBUL 0212 422 34 34
0212 422 22 00

52 ÞAMLIOÐLU OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. A.Þ. ANKARA YOLU 5.KM ÇORUM 0364 235 03 75

53 TOKULLAR OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. A.Þ. AKÇAY CAD. NO: 267 GAZÝEMÝR ÝZMÝR 0232 252 29 00

54 TOYAN OTOM. SAN. VE SAÐLIK HÝZMETLERÝ TÝC. A.Þ. ÇETÝN EMEÇ BUL. NO. 75 DÝKMEN ANKARA 0312 472 90 90

55 TOYMAR OTOMOTÝV PETROL TÝC. PAZ. A.Þ. ÇEVRE YOLU ÜZERÝ MÝGROS YANI K.MARAÞ 0344 232 00 00

56 TUZCUOÐLU OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. A.Þ. ESKÝÞEHÝR YOLU KAVAKLAR MEVKÝ AÞAÐI KÝRAZCA 8.KM SAKARYA 0264 276 87 00 

57 YARIMCA OTOMOTÝV PAZ. TÝC. VE SAN. A.Þ. AKÇEÞME MAH. MENDERES BULVARI NO:195 GÜMÜÞLER DENÝZLÝ 0258 371 62 62

58 YATU BODRUM OTOMOTÝV TÝC. SAN. VE ÝNÞ. A.Þ BEYLÝK KIRLARI MEVKÝÝ ATATÜRK BULVARI 291/A KONACIK BODRUM MUÐLA 0252 363 96 77

59 YATU MUÐLA OTOMOTÝV TÝC. SAN. VE ÝNÞ. A.Þ MARMARÝS YOLU 2.KM ÜNÝVERSÝTE KARÞISI MUÐLA 0252 223 81 23
0252 223 82 26

60 YÖRÜK OTOMOTÝV ÝTH. ÝHR. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. HAVAALANI KAVÞAGI ÝPEK YOLU ÜZERÝ 5.KM VAN 0432 217 66 66 
0432 217 20 10




