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Per la vostra informació
Manual principal del propietari
Tingueu en compte que aquest manual és
vàlid per a tots els models i explica tots
els equipaments, incloses les opcions. Per
tant, és possible que trobeu explicacions
d'equipaments que no estan instal·lats al
vostre vehicle.

Totes les especificacions que es
proporcionen en aquest manual estaven
actualitzades en el moment de la
impressió. No obstant això, a causa de la
política de Toyota respecte a la millora
continuada dels productes, ens reservem
el dret de fer modificacions en qualsevol
moment sense avís previ.

En funció de les especificacions, el vehicle
que es mostra a les il·lustracions podria
ser diferent del vostre vehicle pel que fa al
color i a l'equipament.

Accessoris, peces de recanvi i
modificacions del vostre Toyota
Al mercat hi podeu trobar actualment
tant peces originals de Toyota com una
gran varietat d'altres peces i accessoris
per a vehicles Toyota. Si es determina que
qualsevol peça o accessori original de
Toyota que se subministra amb el vehicle
s'ha de substituir, Toyota recomana que
s'utilitzin peces o accessoris originals de
Toyota per fer-ho. També es poden
utilitzar altres peces o accessoris de la
mateixa qualitat.

Toyota no accepta cap responsabilitat ni
ofereix cap garantia per les peces de
recanvi i els accessoris que no siguin
originals de Toyota, ni per les
substitucions o instal·lacions que
impliquin peces d'aquesta mena. A més,
els danys o els problemes de rendiment
que resultin de l'ús d'aquestes peces de
recanvi o accessoris no originals de
Toyota no estan coberts per la garantia.

A més, remodelar d'aquesta manera
afectarà l'equipament dels equips de
seguretat avançada, com ara Toyota
Safety Sense, i existeix el perill que no
funcioni correctament o de que comencí a
funcionar en situacions en les que no
deuria.

Instal·lació d'un sistema de
transmissor RF
La instal·lació d'un sistema de
transmissor RF al vostre vehicle pot
afectar sistemes electrònics com ara:

• Sistema EV
• Toyota Safety Sense
• El sistema de control de velocitat de

creuer
• El sistema antibloqueig dels frens
• El sistema de coixins de seguretat SRS
• Sistema del pretensor del cinturó de

seguretat

Assegureu-vos de comprovar en un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota,
o en algun taller de confiança, les
mesures de precaució o instruccions
especials relatives a la instal·lació d'un
sistema de transmissor RF.

Podeu obtenir més informació quant a
bandes de freqüència, nivells de
potència, posicions de l'antena i
provisions per a la instal·lació de
transmissors de RF en qualsevol
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota,
o en qualsevol taller de confiança.

Les peces i els cables d'alta tensió dels
vehicles elèctrics de bateria emeten
aproximadament la mateixa quantitat
d'ones electromagnètiques que els
vehicles convencionals que funcionen
amb gasolina o els aparells electrònics
domèstics, malgrat el seu blindatge
electromagnètic.

Poden produir-se sorolls no desitjats en
la recepció del transmissor de
radiofreqüència (transmissor RF).
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Enregistrament de les dades del
vehicle
El vehicle està equipat amb ordinadors
sofisticats que enregistren determinades
dades, com ara:

• Velocitat del motor/Velocitat del
motor elèctric (velocitat del motor de
tracció)

• Estat de l'accelerador
• Estat del fre
• Velocitat del vehicle
• Estat de funcionament dels sistemes

d'assistència a la conducció
• Imatges de les càmeres

El vostre vehicle està equipat amb
càmeres. Contacteu amb qualsevol
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança per
saber la ubicació de les càmeres
d'enregistrament.

Les dades enregistrades varien segons
la categoria del vehicle, les opcions i els
destins amb què està equipat.

Aquests ordinadors no enregistren
converses ni sons, i només enregistren
imatges de l'exterior del vehicle en
determinades situacions.

• Ús de dades
Toyota pot utilitzar les dades
enregistrades en aquest ordinador per
diagnosticar avaries, dur a terme
accions d'investigació i
desenvolupament i millorar la qualitat.
Toyota no revelarà les dades
enregistrades a tercers si no és:

– Amb el consentiment del propietari
del vehicle o de l'arrendatari, si el
vehicle és de lloguer

– Com a resposta a una sol·licitud
oficial de la policia, els tribunals o
una agència governamental

– Per utilitzar-les internament a
Toyota en cas de demanda

– Amb finalitats de recerca, cas en què
les dades no estan vinculades a un
vehicle o propietari específic

• La informació de les imatges
enregistrades es pot eliminar a
qualsevol distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança

La funció d'enregistrament d'imatges es
pot inhabilitar. Tanmateix, si s'inhabilita
aquesta funció, les dades de quan el
sistema estava en funcionament no
estaran disponibles.

Desballestament del vostre
Toyota
Els dispositius del coixí de seguretat SRS i
del pretensor del cinturó de seguretat del
vostre Toyota contenen productes
químics explosius. Si el vehicle es
desballesta amb els coixins de seguretat i
els pretensors tal com estan, es pot
produir un accident, per exemple un
incendi. Assegureu-vos que els sistemes
dels coixins de seguretat SRS i del
pretensor del cinturó de seguretat
s'extreuen i s'eliminen en un distribuïdor
o taller autoritzat de Toyota o un taller de
confiança abans de desballestar el
vehicle.

"QR code" (codi QR)
El terme “codi QR” és una marca
registrada de DENSO WAVE
INCORPORATED al Japó i en altres països.

ADVERTÈNCIA!
Precaucions generals durant la
conducció
Conducció sota els efectes de l'alcohol:
Mai conduïu el vehicle quan estigueu
sota els efectes de l'alcohol o de
drogues que perjudiquin la vostra
capacitat per controlar el vehicle.
L'alcohol i determinades drogues
allarguen el temps de reacció, alteren la
percepció i redueixen la coordinació,
cosa que pot provocar un accident que
podria causar la mort o lesions greus.

6



ADVERTÈNCIA! (Continuat)
Conducció defensiva: Conduïu sempre
de manera defensiva. Anticipeu-vos als
errors que altres conductors o vianants
puguin cometre i estigueu preparat per
evitar accidents.
Distraccions del conductor: Pareu
sempre la màxima atenció a la
conducció. Qualsevol cosa que
distregui el conductor, com ara ajustar
els controls, parlar pel telèfon mòbil o
llegir, pot comportar una col·lisió i
causar la mort o lesions greus en el
conductor, els acompanyants o tercers.
Precaucions generals relatives a la
seguretat dels nens
No deixeu mai nens al vehicle sense
vigilància, i no permeteu mai que els
nens tinguin o utilitzin la clau.
Els nens podrien engegar el vehicle o
posar la palanca del canvi de marxes en
punt mort. També hi ha el perill que els
nens es facin mal si juguen amb les
finestretes o altres elements del
vehicle. A més, l'acumulació de calor o
les temperatures extremadament
baixes a l'interior del vehicle poden ser
fatals per als nens.

Lectura d'aquest manual
Explica els símbols utilitzats en aquest
manual

Símbols en aquest manual
Símbols Significats

ADVERTÈNCIA:
Explica alguna cosa que, si no

s'observa, pot provocar la
mort o lesions greus a les

persones.

AVÍS:
Explica alguna cosa que, si no

s'observa, pot provocar da-
nys o avaries al vehicle o al

seu equipament.

Símbols Significats
Indica procediments

d'operació o de treball. Se-
guiu els passos en ordre

numèric.

Símbols en il·lustracions

Símbols Significats
Indica l'acció (prémer, girar,
etc.) que s'utilitza per accio-
nar els commutadors i altres

dispositius.

Indica el resultat d'una oper-
ació (per exemple, s'obre una

tapa).

Símbols Significats

Indica el component o la
posició que s'explica.
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Símbols Significats

Significa No, No feu això o
No permeteu que això passi.

Com cercar
• Índex alfabètic: →P. 576

• Índex d'imatges: →P. 9

• Què fer si... (Resolució de problemes):
→P. 496

• Taula de contingut: → P. 2
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Índex d'imatges
Exterior

A Portes laterals P. 150
Bloqueig/desbloqueig P. 150
Obrir/tancar les finestretes laterals
P. 182
Bloqueig/desbloqueig mitjançant la
clau mecànica P. 469
Missatges d'advertència P. 450

B Porta posterior P. 154
Bloqueig/desbloqueig P. 156
Obrir/tancar la porta posterior P. 157
Porta posterior elèctrica*1P. 158
Missatges d'advertència P. 450

C Miralls retrovisors exteriors P. 180
Ajust de l'angle dels miralls P. 181
Plegament dels miralls P. 181
Desentelament dels miralls P. 364

D Eixugaparabrises P. 227
Precaucions per a la temporada
d'hivern P. 356
Per evitar la congelació
(descongelant dels
eixugaparabrises)*1P. 364

Precaucions per als túnels de rentat
de cotxes (eixugaparabrises amb
sensor de pluja)*1P. 395

E Tapes del port de càrrega P. 72
Mètodes de càrrega P. 88

F Pneumàtics P. 409
Mida/pressió d'inflament dels
pneumàtics P. 482
Pneumàtics d'hivern/cadenes
antilliscants P. 356
Comprovació/rotació/sistema
d'advertència de la pressió dels
pneumàtics P. 409
Fer front a una roda punxada P. 457

G Capó P. 402
Obertura P. 402
Fer front al sobreescalfament P. 473
Missatges d'advertència P. 450

Bombetes dels llums exteriors per a la
conducció
(Mètode de substitució: P. 435)

La forma dels fars pot ser diferent segons la categoria, etc.

Índex d'imatges
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H Fars/llums de posició davanters/
llums de conducció diürna P. 218
Llums intermitents P. 213

I Llums posteriors P. 218
Llums intermitents P. 213
Llums de fre
Senyal de frenada d'emergència
P. 351

J Llums posteriors P. 218
Llum antiboira posterior*1, 2P. 227
Llum de marxa enrere
Canvi de la palanca del canvi de
marxes a la posició R P. 207

K Llums de la matrícula P. 218

L Llums posteriors P. 218

M Llums intermitents P. 213

*1Si està instal·lat
*2Pot ser que estigui situat al costat oposat, segons la regió de destí.

Quadre de comandament (vehicles amb el volant a l'esquerra)

A Interruptor d'encesa P. 203
Arrencada del sistema EV/canvi de
mode P. 203, P. 207
Parada d'emergència del sistema EV
P. 438
Quan el sistema EV no s'inicia P. 467
Missatges d'advertència P. 450

B Palanca de canvi giratòria P. 208
Canvi de posició del canvi de marxes
P. 208
Precaucions quant al remolc P. 439

C Comptadors P. 138
Lectura dels comptadors/ajust del
llum del quadre de comandament
P. 138, P. 140
Llums d'advertència/llums indicadors
P. 134
Quan els llums d'advertència
s'encenen P. 444

D Pantalla d'informació múltiple P. 141
Pantalla P. 141
Quan es mostren missatges
d'advertència P. 450

Índex d'imatges
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E Palanca de l'intermitent P. 213
Interruptor dels fars P. 218
Fars/llums de posició davanters/
llums posteriors/llums de la
matrícula/llums de conducció diürna
P. 218
Llum antiboira posterior P. 227

F Commutador de l'eixugaparabrises i
del rentaparabrises P. 227
Ús P. 227
Addició de líquid al rentaparabrises
P. 409
Netejadors de fars*1P. 227
Missatges d'advertència P. 450

G Interruptor dels llums d'emergència
P. 438

H Palanca d'alliberament del bloqueig
del capó P. 402

I Palanca d'alliberament del bloqueig de
la inclinació i la posició del volant P.
179
Ajust P. 179

J Sistema d'aire condicionat P. 363
Ús P. 363
Desentelador del vidre posterior
P. 364

K Sistema multimèdia*2

*1Si està instal·lat
*2Consulteu el “Manual del propietari del sistema multimèdia”.

Commutadors (vehicles amb el volant a l'esquerra)

A Dial d'anivellament dels fars*1P. 220

B Commutador de llums de carretera
automàtics*1P. 224
Commutador del sistema d'adaptació
dels llums de carretera*1P. 221

C Commutador de la porta posterior
elèctrica*1P. 158

D Interruptor d'impuls de regeneració
P. 211

Índex d'imatges
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E Commutador de retenció del fre
P. 216

F Commutador del fre d'estacionament
P. 213
Aplicar/alliberar P. 213
Precaucions per a la temporada
d'hivern P. 357
Missatges/indicador acústic
d'advertència P. 444, P. 450

G Interruptor del mode Eco P. 212

H Commutador de la càmera*1, 2

I Commutador principal de l'Advanced
Park*1P. 313

J Commutador de desactivació de VSC
P. 352

K Interruptor de control
d'adherència*1P. 346

L Interruptor "X-MODE" (Mode
X)*1P. 346

M Interruptor "SNOW"*1P. 346

N Commutador "ODO TRIP" P. 140

O Commutadors de control dels llums
del quadre de comandament P. 140

*1Si està instal·lat
*2Consulteu el “Manual del propietari del sistema multimèdia”.

A Commutadors de la memòria de
posició*P. 185

B Commutadors de bloqueig de les
portes P. 153

C Commutadors dels alçavidres
elèctrics P. 182

D Commutadors dels retrovisors
exteriors P. 180

E Commutador de bloqueig de les
finestretes P. 184

*Si està instal·lat

Índex d'imatges
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A Commutadors de control dels
comptadors P. 142

B Commutador TEL*1P. 142

C Commutador del control de velocitat
de creuer
Control de creuer amb radar dinàmic
P. 261
Control de velocitat de creuer P. 269
Limitador de velocitat*2P. 271

D Interruptor LTA P. 249, P. 253

E Commutadors de control remot de
l'àudio*1

F Commutador de parla*1

*1Consulteu el “Manual del propietari del sistema multimèdia”.
*2Si està instal·lat

Índex d'imatges
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Interior (vehicles amb el volant a l'esquerra)

A Coixins de seguretat SRS P. 27

B Estores P. 22

C Seients davanters P. 173

D Seients posteriors P. 174

E Reposacaps P. 176

F Cinturons de seguretat P. 23

G Botons interiors de bloqueig P. 153

H Agafadors P. 392

I Ganxos per a abrics P. 391

J Portatasses P. 377

K Caixa de la consola P. 376

L Commutadors de la calefacció del
seient posterior*P. 371

*Si està instal·lat

Índex d'imatges
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Sostre (vehicles amb el volant a l'esquerra)

A Mirall retrovisor interior P. 180

B Viseres*1P. 383

C Miralls de cortesia P. 383

D Commutador del para-sol
electrònic*2P. 381

E Llums interiors*3P. 374
Llums personals P. 375

F Botó "SOS" P. 49

G Commutador de cancel·lació del
sensor d'intrusió*2P. 58
Commutador de cancel·lació del
sensor d'intrusió i del sensor
d'inclinació*2P. 58

*1No utilitzeu MAI un sistema de retenció infantil orientat cap enrere en un seient protegit
per un COIXÍ DE SEGURETAT ACTIU al davant, ja que pot causar la MORT o LESIONS
GREUS a l'INFANT. (→P. 38)

*2Si està instal·lat
*3La il·lustració mostra la part davantera, però també estan instal·lats a la part posterior.

Índex d'imatges
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Quadre de comandament (vehicles amb el volant a la dreta)

A Interruptor d'encesa P. 203
Arrencada del sistema EV/canvi de
mode P. 203, P. 207
Parada d'emergència del sistema EV
P. 438
Quan el sistema EV no s'inicia P. 467
Missatges d'advertència P. 450

B Palanca de canvi giratòria P. 208
Canvi de posició del canvi de marxes
P. 208
Precaucions quant al remolc P. 439

C Comptadors P. 138
Lectura dels comptadors/ajust del
llum del quadre de comandament
P. 138, P. 140
Llums d'advertència/llums indicadors
P. 134
Quan els llums d'advertència
s'encenen P. 444

D Pantalla d'informació múltiple P. 141
Pantalla P. 141
Quan es mostren missatges
d'advertència P. 450

E Palanca de l'intermitent P. 213
Interruptor dels fars P. 218
Fars/llums de posició davanters/
llums posteriors/llums de la
matrícula/llums de conducció diürna
P. 218
Llum antiboira posterior P. 227

F Commutador de l'eixugaparabrises i
del rentaparabrises P. 227
Ús P. 227
Addició de líquid al rentaparabrises
P. 409
Netejadors de fars P. 227
Missatges d'advertència P. 450

G Interruptor dels llums d'emergència
P. 438

H Palanca d'alliberament del bloqueig
del capó P. 402

I Palanca d'alliberament del bloqueig de
la inclinació i la posició del volant P.
179
Ajust P. 179

Índex d'imatges
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J Sistema d'aire condicionat P. 363
Ús P. 363
Desentelador del vidre posterior
P. 364

K Sistema multimèdia*

*Consulteu el “Manual del propietari del sistema multimèdia”.

Commutadors (vehicles amb el volant a la dreta)

A Interruptor del mode Eco P. 212

B Commutador de la càmera*1, 2

C Commutador principal de l'Advanced
Park*1P. 313

D Commutador de desactivació de VSC
P. 352

E Interruptor de control
d'adherència*1P. 346

F Interruptor "X-MODE" (Mode
X)*1P. 346

G Interruptor "SNOW"*1P. 346

H Interruptor d'impuls de regeneració
P. 211

I Commutador de retenció del fre P. 216

J Commutador del fre d'estacionament
P. 213
Aplicar/alliberar P. 213
Precaucions per a la temporada
d'hivern P. 357
Missatges/indicador acústic
d'advertència P. 444, P. 450

K Commutador de la porta posterior
elèctrica*1P. 158

L Commutador de llums de carretera
automàtics*1P. 224
Commutador del sistema d'adaptació
dels llums de carretera*1P. 221

M Dial d'anivellament dels fars*1P. 220

N Commutador "ODO TRIP" P. 140

O Commutadors de control dels llums
del quadre de comandament P. 140

Índex d'imatges
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*1Si està instal·lat
*2Consulteu el “Manual del propietari del sistema multimèdia”.

A Commutadors de la memòria de
posició*P. 185

B Commutadors de bloqueig de les
portes P. 153

C Commutadors dels alçavidres
elèctrics P. 182

D Commutadors dels retrovisors
exteriors P. 180

E Commutador de bloqueig de les
finestretes P. 184

*Si està instal·lat

A Commutadors de control dels
comptadors P. 142

B Commutador TEL*1P. 142

C Commutador del control de velocitat
de creuer
Control de creuer amb radar dinàmic
P. 261
Control de velocitat de creuer P. 269
Limitador de velocitat*2P. 271

Índex d'imatges
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D Interruptor LTA P. 249, P. 253

E Commutadors de control remot de
l'àudio*1

F Commutador de parla*1

*1Consulteu el “Manual del propietari del sistema multimèdia”.
*2Si està instal·lat

Interior (vehicles amb el volant a la dreta)

A Coixins de seguretat SRS P. 27

B Estores P. 22

C Seients davanters P. 173

D Seients posteriors P. 174

E Reposacaps P. 176

F Cinturons de seguretat P. 23

G Botons interiors de bloqueig P. 153

H Agafadors P. 392

I Ganxos per a abrics P. 391

J Portatasses P. 377

K Caixa de la consola P. 376

Índex d'imatges
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Sostre (vehicles amb el volant a la dreta)

A Mirall retrovisor interior P. 180

B Viseres*1P. 383

C Miralls de cortesia P. 383

D Commutador del para-sol
electrònic*2P. 381

E Llums interiors*3P. 374
Llums personals P. 375

F Botó "SOS" P. 49

G Commutador de cancel·lació del
sensor d'intrusió*2P. 58
Commutador de cancel·lació del
sensor d'intrusió i del sensor
d'inclinació*2P. 58

*1No utilitzeu MAI un sistema de retenció infantil orientat cap enrere en un seient protegit
per un COIXÍ DE SEGURETAT ACTIU al davant, ja que pot causar la MORT o LESIONS
GREUS a l'INFANT. (→P. 38)

*2Si està instal·lat
*3La il·lustració mostra la part davantera, però també estan instal·lats a la part posterior.
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1.1 Per seguretat en l'ús
1.1.1 Abans de conduir
Seguiu les indicacions següents abans
d'arrencar el vehicle per garantir la
seguretat en la conducció.

Instal·lació de les estores

Utilitzeu exclusivament estores
dissenyades específicament per a
vehicles del mateix model i any que el
vostre. Fixeu-les fermament al seu lloc
sobre la catifa.

1.Introduïu els ganxos de retenció
(clips) als ullets de l'estora.

2.Gireu el botó superior de cada ganxo
de retenció (clip) per fixar les estores
al seu lloc.

Alineeu les marques A .

La forma dels ganxos de retenció (clips)
pot ser diferent de la que es mostra a la
il·lustració.

ADVERTÈNCIA!
Tingueu en compte les precaucions
següents. Si no ho feu, l'estoreta del
conductor podria lliscar i interferir amb
els pedals durant la conducció. El
resultat podria ser una velocitat
inesperadament elevada o dificultats
per aturar el vehicle. Això podria
provocar un accident que resultaria en
mort o lesions greus.
En instal·lar l'estora del conductor
• No utilitzeu estores dissenyades per

a vehicles d'altres models o altres
anys, encara que siguin estores
originals de Toyota.

• Utilitzeu exclusivament estores
dissenyades per al seient del
conductor.

• Fixeu sempre les estores amb els
ganxos de retenció (clips) que es
proporcionen.

• No utilitzeu dues o més estores una
sobre l'altra.

• No col·loqueu l'estora mirant cap
avall.

Abans de conduir
• Comproveu que l'estora estigui

fixada al lloc correcte amb tots els
ganxos de retenció (clips) que es
proporcionen. Feu aquesta
comprovació especialment després
de netejar el terra.

• Amb el sistema EV aturat i la palanca
del canvi de marxes a la posició P,
premeu a fons cada pedal fins al
terra per assegurar-vos que no
interfereix amb l'estora.

1.1 Per seguretat en l'ús
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1.1.2 Per conduir amb seguretat
Per conduir amb seguretat, ajusteu el
seient i el mirall en una posició adequada
abans de conduir.

Postura de conducció correcta

A Ajusteu l'angle del respatller de
manera que seieu amb l'esquena recta
i no us hàgiu d'inclinar cap endavant
per conduir. (→P. 173)

B Ajusteu el seient de manera que
pugueu trepitjar a fons els pedals i els
vostres braços es dobleguin
lleugerament a l'alçada del colze quan
agafeu el volant. (→P. 173)

C Bloquegeu el reposacaps al seu lloc,
amb el centre del reposacaps al més a
prop possible de la part superior de
les vostres orelles. (→P. 176)

D Poseu-vos correctament el cinturó de
seguretat. (→P. 25)

ADVERTÈNCIA!
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari, es podria
provocar la mort o lesions greus.
• No ajusteu la posició del seient del

conductor mentre conduïu. En cas
de fer-ho, el conductor podria perdre
el control del vehicle.

• No poseu un coixí entre el conductor
o el passatger i el respatller.

Un coixí evitaria que tinguéssiu una
postura correcta, i reduiria l'eficàcia
del cinturó de seguretat i del
reposacaps.

• No poseu res sota els seients
davanters.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
Els objectes situats sota els seients
davanters poden quedar encallats
als rails del seient i no deixar que
aquest es bloquegi al seu lloc. Això
pot provocar un accident, a més de
fer malbé el mecanisme d'ajust.

• Compliu sempre el límit legal de
velocitat quan conduïu per vies
públiques.

• Quan conduïu llargues distàncies, feu
descansos regularment abans de
començar a sentir cansament. Si
sentiu cansament o
endormiscament mentre conduïu,
no us forceu a seguir conduint i feu
una pausa immediatament.

Ús correcte dels cinturons de seguretat

Assegureu-vos que tots els ocupants
portin posat el cinturó de seguretat
abans de posar en marxa el vehicle.
(→P. 25)

Utilitzeu un sistema de retenció infantil
apropiat per al nen fins que no sigui prou
gran per portar adequadament el cinturó
de seguretat del vehicle. (→P. 36)

Ajust dels miralls

Assegureu-vos que podeu veure la part
posterior del vehicle clarament ajustant
correctament el mirall retrovisor interior i
els miralls retrovisors exteriors. (→P. 180,
P. 180)

1.1.3 Cinturons de seguretat
Assegureu-vos que tots els ocupants
portin posat el cinturó de seguretat
abans de posar en marxa el vehicle.

ADVERTÈNCIA!
Tingueu presents les següents
precaucions per reduir el risc de lesions
en cas de frenada sobtada, canvi de
direcció o accident.
En cas contrari es podria provocar la
mort o lesions greus.

1.1 Per seguretat en l'ús
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
Ús d'un cinturó de seguretat
• Assegureu-vos que tots els

passatgers porten posat el cinturó
de seguretat.

• Utilitzeu sempre correctament el
cinturó de seguretat correctament.

• Cada cinturó de seguretat l'ha
d'utilitzar només una persona. No
utilitzeu el mateix cinturó de
seguretat per a més d'una persona,
encara que siguin nens.

• Toyota recomana que els nens seguin
al seient posterior i utilitzin sempre
un cinturó de seguretat o un sistema
de retenció infantil apropiat.

• Per aconseguir una posició correcta,
no inclineu el seient més del
necessari. El cinturó de seguretat és
més efectiu quan els ocupants seuen
amb l'esquena recta i recolzada al
respatller.

• No us poseu el cinturó de seguretat
per sota el braç.

• Poseu-vos sempre el cinturó de
seguretat en una posició baixa, sobre
els malucs.

Dones embarassades

Obteniu consells mèdics i utilitzeu el
cinturó de seguretat de la manera
adequada. (→P. 25)

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
Les dones que estiguin embarassades
s'han de posar la part baixa del cinturó
al més avall possible sobre els malucs,
igual que la resta d'ocupants, i estendre
la part superior del cinturó
completament sobre l'espatlla per
evitar el contacte amb l'àrea abdominal.
Si no s'utilitza correctament el cinturó,
no solament la dona embarassada, sinó
també el fetus, poden patir mort o
lesions greus a causa d'una frenada
sobtada o una col·lisió.
Persones que pateixen alguna
malaltia
Obteniu consells mèdics i utilitzeu el
cinturó de seguretat de la manera
adequada. (→P. 25)
Quan hi ha nens al vehicle
→P. 47
Danys i desgast del cinturó de
seguretat
• No provoqueu danys als cinturons de

seguretat en deixar que el cinturó, la
placa o la sivella quedin atrapats a la
porta.

• Reviseu periòdicament el sistema
dels cinturons de seguretat.
Comproveu que no hi hagi talls,
desgast o peces soltes. No utilitzeu
un cinturó de seguretat malmès fins
que s'hagi substituït. Els cinturons
de seguretat malmesos no poden
protegir l'ocupant de la mort o de
lesions greus.

• Assegureu-vos que el cinturó i la
placa estiguin fixats i que el cinturó
no estigui retorçat. Si el cinturó de
seguretat no funciona correctament,
contacteu immediatament amb un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota o un taller de confiança.

• Substituïu el conjunt del seient,
inclosos els cinturons de seguretat,
si el vehicle ha estat implicat en un
accident greu, encara que no hi hagi
danys evidents.

1.1 Per seguretat en l'ús
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• No intenteu instal·lar, desinstal·lar,

modificar, desmuntar o eliminar els
cinturons de seguretat. Totes les
reparacions necessàries s'han de
realitzar en un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança. Una manipulació
inadequada pot provocar un mal
funcionament.

Ús correcte dels cinturons de seguretat

• Esteneu el cinturó de l'espatlla de
manera que passi completament
sobre l'espatlla sense tocar el coll ni
relliscar.

• Situeu el cinturó de la falda al més
avall possible sobre els malucs.

• Ajusteu la posició del respatller.
Segueu amb l'esquena recta i
recolzada al respatller.

• No retorceu el cinturó de seguretat.

Ús del cinturó de seguretat amb nens

Els cinturons de seguretat del vehicle
s'han dissenyat principalment per a
persones de mida adulta.

• Utilitzeu un sistema de retenció
infantil apropiat per al nen fins que no
sigui prou gran per portar
adequadament el cinturó de seguretat
del vehicle. (→P. 36)

• Quan el nen sigui prou gran per
utilitzar correctament el cinturó de

seguretat del vehicle, seguiu les
instruccions relatives a l'ús del
cinturó. (→P. 23)

Regulacions sobre els cinturons de
seguretat

Si al vostre país de residència existeixen
regulacions respecte al cinturó de
seguretat, contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota
o amb un taller de confiança per
substituir o instal·lar el cinturó de
seguretat.

Fixació i alliberament del cinturó de
seguretat

1.Per fixar el cinturó de seguretat,
empenyeu la placa cap a dins la sivella
fins que s'escolti un clic.

2.Per alliberar el cinturó de seguretat,
premeu el botó d'alliberament A .

Retractor de bloqueig d'emergència
(ELR)

El retractor bloquejarà el cinturó durant
una parada sobtada o un impacte. També
és possible que es bloquegi si us inclineu
cap endavant massa ràpidament. Un
moviment lent i suau permetrà que el
cinturó s'estengui perquè us pugueu
moure amb llibertat.

1.1 Per seguretat en l'ús
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Ajust de l'altura de l'ancoratge de
l'espatlla del cinturó (seients davanters)

1.Empenyeu l'ancoratge de l'espatlla del
cinturó de seguretat cap avall mentre
premeu el botó d'alliberament A .

2.Empenyeu l'ancoratge de l'espatlla del
cinturó de seguretat cap amunt.
Moveu l'ajustador de l'altura cap
amunt o cap avall segons convingui
fins que escolteu un clic.

ADVERTÈNCIA!
Ancoratge de l'espatlla ajustable
Assegureu-vos que el cinturó de
l'espatlla sempre estigui situat al centre
de l'espatlla. El cinturó de seguretat ha
de quedar lluny del coll, sense que baixi
més avall de l'espatlla. Si no és així, es
podria reduir el grau de protecció en
cas d'accident i provocar la mort o
lesions greus en cas de frenada
sobtada, canvi de direcció o accident.

Pretensors del cinturó de seguretat
(seients davanters i laterals posteriors)

Els pretensors ajuden els cinturons de
seguretat a retenir ràpidament els
ocupants quan el vehicle se sotmet a
determinats tipus de col·lisions frontals o
laterals greus.

Els pretensors no s'activaran en cas
d'impacte frontal lleu, impacte lateral lleu,
impacte posterior o bolcada.

Substitució del cinturó després que
s'hagi activat el pretensor

Si el vehicle es veu implicat en múltiples
col·lisions, el pretensor s'activarà en la
primera, però no en la segona o en les
següents col·lisions.

Control pretensor del cinturó de
seguretat vinculat a PCS

Si el PCS (Sistema anticol·lisió) determina
que la possibilitat de col·lisió amb un
vehicle és alta, els pretensors del cinturó
de seguretat estaran preparats per
activar-se.

ADVERTÈNCIA!
Pretensors del cinturó de seguretat
Si s'ha activat el pretensor, el llum
d'advertència d'SRS s'il·luminarà. En
aquest cas, el cinturó de seguretat no
es pot tornar a utilitzar, i és necessari
substituir-lo un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.
En cas contrari es podria provocar la
mort o lesions greus.
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1.1.4 Coixins de seguretat SRS
Els coixins de seguretat SRS s'inflaran quan el vehicle se sotmeti a determinats tipus
d'impactes greus que puguin causar lesions significatives als ocupants. Junt amb els
cinturons de seguretat, ajuden a reduir el risc de mort o de lesions greus.

El sistema de coixins de seguretat SRS

Ubicació dels coixins de seguretat SRS

A Coixí de seguretat SRS del
conductor/passatger davanter
Pot ajudar a protegir el cap i el pit del
conductor i del passatger davanter de
l'impacte amb components interiors
Coixins de seguretat SRS laterals i de
cortina

B Coixins de seguretat SRS laterals
Poden ajudar a protegir el tors dels
ocupants dels seients davanters

C Coixins de seguretat SRS de cortina
Poden ajudar a protegir
principalment el cap dels ocupants
dels seients laterals

D Coixí de seguretat SRS central del
seient davanter
Poden ajudar a protegir el costat del
cap i del coll dels ocupants dels
seients davanters

Coixins de seguretat SRS davanters
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Components del sistema de coixins de seguretat SRS

A Sensors d'impacte frontal
B Commutador d'activació/desactivació

manual del coixí de seguretat
C Coixí de seguretat del passatger

davanter
D Sensors d'impacte lateral (porta

davantera)
E Sensors d'impacte lateral (davanters)
F Pretensors dels cinturons de

seguretat i limitadors de força
G Coixins de seguretat laterals

H Llums indicadors de “PASSENGER AIR
BAG”

I Coixí de seguretat central del seient
davanter

J Coixins de seguretat de cortina
K Sensors d'impacte lateral (posteriors)
L Coixí de seguretat del conductor
M Llum d'advertència SRS
N Muntatge del sensor dels coixins de

seguretat

A dalt es mostren els components principals del sistema de coixins de seguretat SRS. El
sistema de coixins de seguretat SRS es controla amb el conjunt de sensors sensor dels
coixins de seguretat. Quan els coixins de seguretat s'activen, una reacció química als
infladors emplena ràpidament els coixins de seguretat amb un gas no tòxic per tal d'ajudar
a retenir el moviment dels ocupants.
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Si els coixins de seguretat SRS s'activen
(s'inflen)
• És possible que els coixins de

seguretat SRS provoquin lleugeres
abrasions, cremades, hematomes, etc.
a causa de l'activació (inflació) a una
velocitat extremadament alta
mitjançant gasos calents.

• S'emetrà un so fort i una pols blanca.
• Les peces del mòdul dels coixins de

seguretat (cub del volant, coberta del
coixí de seguretat i inflador), així com
els seients davanters, parts dels pilars
davanters i posteriors i els rails del
sostre, poden estar calents durant
alguns minuts. El coixí de seguretat
també pot estar calent.

• És possible que el parabrisa es trenqui.
• El sistema EV s'aturarà. (→P. 68)
• Totes les portes es desbloquejaran.

(→P. 151)
• Els frens i els llums de fre es

controlaran automàticament.
(→P. 351)

• Els llums interiors s'activaran
automàticament. (→P. 374)

• Els llums d'emergència s'activaran
automàticament. (→P. 438)

• Si es produeix qualsevol de les
situacions següents, el sistema està
dissenyat per fer una trucada
d'emergència al centre de control
d'eCall per notificar la ubicació del
vehicle (sense necessitat de prémer el
botó "SOS"), i un agent intentarà
parlar amb els ocupants per
determinar el nivell d'emergència i
l'assistència necessària. Si els
ocupants no poden comunicar-se,
l'agent tractarà automàticament la
trucada com una emergència i
sol·licitarà que s'hi enviïn els serveis
d'emergència necessaris. (→P. 49)

– S'ha activat un coixí de seguretat
SRS.

– S'ha activat un pretensor del cinturó
de seguretat.

– El vehicle està implicat en una

col·lisió posterior greu.

Condicions de l'activació del coixí de
seguretat SRS (coixins de seguretat
SRS davanters)
• Els coixins de seguretat SRS davanters

s'activaran quan hi hagi un impacte
que superi el nivell llindar establert (el
nivell de força corresponent a una
col·lisió frontal a 20-30 km/h
[12-18 mph] contra una paret fixa que
no es mou ni es deforma). No obstant
això, aquesta velocitat llindar serà
considerablement major en les
situacions següents:

– Si el vehicle colpeja un objecte, com
ara un vehicle estacionat o un pal de
senyalització, que es pot moure o
deformar en cas d'impacte

– Si el vehicle està implicat en una
col·lisió amb encastament, és a dir,
una col·lisió en la qual la part
davantera del vehicle s'empotra o
queda sota la plataforma d'un camió

• Depenent del tipus de col·lisió, és
possible que només s'activin els
pretensors del cinturó de seguretat.

Condicions de l'activació del coixí de
seguretat SRS (coixins de seguretat
SRS laterals i de cortina i coixí de
seguretat SRS central del seient
davanter)
• Els coixins de seguretat SRS laterals i

de cortina i el coixí de seguretat SRS
central del seient davanter s'activaran
quan es produeixi un impacte que
superi el nivell llindar establert (el
nivell de força corresponent a la força
d'un impacte produït per un vehicle
d'aproximadament 1500 kg [3300 lb]
que col·lisiona amb l'habitacle del
vehicle en direcció perpendicular a
l'orientació del vehicle a una velocitat
aproximada de 20-30 km/h [12
-18 mph]).

• Ambdós coixins de seguretat de
cortina SRS s'activaran en cas de
col·lisió lateral en qualsevol dels dos
costats.
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• Ambdós coixins de seguretat SRS de
cortina també podrien activar-se en
cas de col·lisió frontal greu.

Condicions en les quals podrien
activar-se (inflar-se) els coixins de
seguretat SRS, diferents d'una col·lisió

Els coixins de seguretat SRS davanters i
de cortina també podrien activar-se si es
produeix un impacte greu a la part
inferior del vehicle. A la il·lustració es
mostren alguns exemples.

• Si es colpeja una vorada, la vora del
paviment o una superfície dura

• Si el vehicle cau dins un clot profund o
el salta

• Si el vehicle cau o toca el terra amb
força

Tipus de col·lisions que pot ser que no
activin els coixins de seguretat SRS
(coixins de seguretat SRS davanters)

Generalment, els coixins de seguretat
SRS davanters no s'activen si el vehicle
està implicat en una col·lisió lateral o
posterior, si bolca o si està implicat en
una col·lisió frontal a baixa velocitat. No
obstant això, quan una col·lisió de
qualsevol tipus causa la suficient
desacceleració de l'avanç del vehicle, és
possible que es produeixi l'activació dels
coixins de seguretat SRS davanters.

• Col·lisió des del costat
• Col·lisió des de la part posterior
• Bolcada del vehicle

Tipus de col·lisions que pot ser que no
activin els coixins de seguretat SRS
(coixins de seguretat SRS laterals i de
cortina i coixí de seguretat SRS central
del seient davanter)

És possible que els coixins de seguretat
laterals i de cortina SRS i el coixí de
seguretat SRS central del seient
davanter no s'activin si el vehicle sofreix
una col·lisió des del costat en
determinats angles, o en una part lateral
de la carrosseria que no sigui l'habitacle
dels passatgers.

• Col·lisió des del costat en una part de
la carrosseria que no sigui l'habitacle
dels passatgers

• Col·lisió des del costat en angle

Generalment, els coixins de seguretat
SRS laterals i el coixí de seguretat SRS
central del seient davanter no s'activen
si el vehicle està implicat en una col·lisió
frontal o posterior, si bolca o si està
implicat en una col·lisió lateral a baixa
velocitat.

• Col·lisió des de la part davantera
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• Col·lisió des de la part posterior
• Bolcada del vehicle

Generalment, els coixins de seguretat
SRS de cortina no s'activen si el
vehicle està implicat en una col·lisió
posterior, si bolca o si està implicat en
una col·lisió frontal o lateral a baixa
velocitat.

• Col·lisió des de la part posterior
• Bolcada del vehicle

Quan s'ha de contactar amb un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança

En els casos següents, el vehicle
necessitarà una revisió o reparació.
Contacteu amb un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança, al més aviat possible.

• S'ha inflat qualsevol dels coixins de
seguretat SRS.

• La part davantera del vehicle està
malmesa o deformada, o ha estat
implicada en un accident que no ha
estat suficientment greu per fer que
s'inflessin els coixins de seguretat SRS
davanters.

• Una part d'una porta, o l'àrea al seu
voltant, està malmesa, deformada o té
un forat, o el vehicle ha estat implicat
en un accident que no ha estat
suficientment greu per fer que
s'inflessin els coixins de seguretat SRS
laterals i de cortina i el coixí de
seguretat SRS central del seient
davanter.

• La secció del coixinet del volant o el
davantal a prop del coixí de seguretat
del passatger davanter estan rascats,
trencats o malmesos d'alguna manera.

• La superfície dels seients amb coixí de
seguretat SRS lateral i coixí de
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seguretat SRS central del seient
davanter està rascada, trencada o
malmesa d'alguna manera.

• Una part dels pilars davanters, els
pilars posteriors o les guarnicions dels
rails laterals del sostre (encoixinat)
que contenen els coixins de seguretat
SRS de cortina al seu interior està
rascada, trencada o malmesa d'altres
maneres.

ADVERTÈNCIA!
Precaucions amb els coixins de
seguretat SRS
Tingueu en compte les precaucions
següents en relació amb els coixins de
seguretat SRS.
En cas contrari es podria provocar la
mort o lesions greus.
• El conductor i tots els passatgers del

vehicle han de portar posat
correctament el cinturó de seguretat.
Els coixins de seguretat SRS són
dispositius complementaris que

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
s'han d'utilitzar amb els cinturons de
seguretat.

• El coixí de seguretat SRS del
conductor s'activa amb una força
considerable i pot provocar la mort o
lesions greus, especialment si el
conductor està molt a prop del coixí
de seguretat.
Com que la zona de risc del coixí de
seguretat del conductor és de 50 -
75 mm (2 - 3 in) d'inflació, situeu-vos
a 250 mm (10 in) del coixí de
seguretat del conductor per tenir un
bon marge de seguretat. Aquesta
distància es mesura des del centre
del volant fins al vostre estèrnum. Si
esteu assegut a menys de 250 mm
(10 in) de distància, podeu canviar la
vostra posició de conducció de
diverses maneres:
– Moveu el seient cap enrere tant

com pugueu mentre arribeu als
pedals còmodament.

– Inclineu lleugerament el respatller
del seient. Tot i que els dissenys dels
vehicles varien, molts conductors
poden aconseguir la distància de
250 mm (10 in), fins i tot amb el
seient del conductor totalment cap
endavant, senzillament inclinant
una mica el respatller del seient. Si
inclinar el respatller fa que us sigui
difícil veure la carretera, eleveu-vos
amb un coixí ferm i no lliscant, o
eleveu el seient si el vostre vehicle
té aquesta funció.

– Si el volant es ajustable, inclineu-lo
cap endavant. Això fa que el coixí de
seguretat apunti al pit en lloc de al
cap i al coll.

El seient s'ha d'ajustar com es recomana
anteriorment, a la vegada que es manté
el control dels pedals, del volant i la visió
dels controls del quadre de
comandament.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• El coixí de seguretat SRS del passatger

davanter també s'activa amb una
força considerable i pot provocar la
mort o lesions greus, especialment si
el passatger davanter està molt a prop
del coixí de seguretat. El seient del
passatger davanter ha d'estar tan
lluny del coixí de seguretat com sigui
possible, amb el seient ajustat de
manera que el passatger segui amb
l'esquena recta.

• Els nadons i els infanta que seguin o
estiguin retinguts de manera
incorrecta poden resultar morts o
greument ferits quan s'activa un coixí
de seguretat. Un nadó o infant que
sigui massa petit per utilitzar el
cinturó de seguretat ha d'anar
correctament assegurat amb un
sistema de retenció infantil. Toyota
recomana seriosament que tots els
nadons i infants seguin als seients
posteriors del vehicle i correctament
retinguts. Els seients posteriors són
més segurs per als nadons i els infants
que el seient del passatger davanter.
(→P. 36)

• No segueu a la vora del seient ni us
inclineu cap al davantal del vehicle.

• No permeteu que un nen viatgi dret
davant d'una unitat de coixí de
seguretat SRS del passatger davanter
o assegut sobre els genolls del
passatger davanter.

• No permeteu que els ocupants del
seient davanter duguin objectes
sobre els genolls.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)

• No us recolzeu a la porta, al rail lateral
del sostre o als pilars davanters,
laterals o posteriors.

• No permeteu que ningú s'agenolli al
seient del passatger mirant cap a la
porta o tregui les mans o el cap
enfora del vehicle.

• No fixeu ni recolzeu res en llocs com el
davantal o el coixinet del volant.
Aquests elements poden convertir-se
en projectils quan els coixins de
seguretat SRS del conductor o del
passatger davanter s'activen.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)

• No fixeu res en llocs com la porta, el
parabrisa, la finestreta lateral, el pilar
davanter o posterior, el rail lateral del
sostre o l'agafador. (Excepte l'etiqueta
del límit de velocitat: →P. 461)

• No pengeu perxes ni altres objectes
durs als ganxos per a abrics. Tots
aquests elements poden convertir-se
en projectils i poden provocar la mort
o lesions greus en cas que s'activin els
coixins de seguretat SRS de cortina.

• No utilitzeu accessoris per als seients
que cobreixin les parts on s'inflaran
els coixins de seguretat SRS laterals,
ja que podrien interferir amb la
inflació dels coixins de seguretat SRS
i el coixí de seguretat SRS central del
seient davanter. Aquests accessoris
poden evitar que els coixins de
seguretat laterals i el coixí de
seguretat SRS central del seient
davanter s'activin correctament,
inhabilitar el sistema o fer que els
coixins de seguretat laterals i el coixí
de seguretat SRS central del seient
davanter s'inflin per accident, la qual
cosa podria provocar la mort o lesions
greus.

• No colpegeu ni apliqueu una força
significativa a les àrees on hi ha els
components del coixí de seguretat

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
SRS o a les portes davanteres. Si ho
feu, podria ser que els coixins de
seguretat SRS no funcionessin
correctament.

• No toqueu cap part dels components
immediatament després de l'activació
(inflació) dels coixins de seguretat
SRS, ja que poden estar calents.

• Si és difícil respirar després de
l'activació dels coixins de seguretat
SRS, obriu una porta o una finestreta
per permetre l'entrada d'aire fresc, o
sortiu del vehicle si és segur fer-ho.
Renteu tots els residus com més aviat
millor per evitar la irritació de la pell.

• Si les àrees on s'emmagatzemen els
coixins de seguretat SRS, com ara el
coixinet del volant i les guarnicions
dels pilars davanters i posteriors,
estan malmeses o trencades, feu-les
substituir en un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.

Modificació i eliminació dels components
del sistema de coixins de seguretat SRS
No elimineu el vostre vehicle ni feu cap
de les modificacions següents sense
consultar un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança. Els coixins de seguretat SRS
poden funcionar incorrectament o
activar-se (inflar-se) per accident, i
podrien provocar la mort o lesions greus.
• Instal·lació, eliminació, desmuntatge i

reparació dels coixins de seguretat SRS
• Reparació, modificació, eliminació o

substitució del volant, el quadre de
comandament, el davantal, els seients
o la tapisseria, els pilars davanters,
laterals o posteriors, els rails laterals
del sostre, l'encoixinat de les portes
davanteres, els embellidors de les
portes davanteres o els altaveus de
les portes davanteres

• Modificació de l'encoixinat de les
portes davanteres (per exemple,
fer-hi un forat)
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Reparació o modificació del parafangs

davanter, del para-xocs davanter o
del lateral del compartiment dels
ocupants

• Instal·lació d'un protector de la graella
(barres para-xocs, etc.), pales
llevaneus o cabrestants

• Modificació del sistema de suspensió
del vehicle

• Instal·lació de dispositius electrònics,
com ara transmissors de
radiofreqüència i reproductors de CD

1.2 Seguretat dels infants
1.2.1 Sistema d'activació/
desactivació manual dels coixins
de seguretat
Aquest sistema desactiva el coixí de
seguretat del passatger davanter.

Desactiveu els coixins de seguretat
únicament quan utilitzeu un sistema de
retenció infantil al seient del passatger
davanter.

Components del sistema

A Indicador "PASSENGER AIR BAG"
Els llums indicadors "PASSENGER AIR
BAG" i "ON" s'encenen quan el sistema
de coixins de seguretat està activat, i
s'apaguen al cap d'uns 60 segons
(només amb l'interruptor d'encesa
activat).

B Commutador d'activació/desactivació
manual del coixí de seguretat

Desactivació dels coixins de seguretat
del passatger davanter

Introduïu la clau mecànica al cilindre i
moveu-la a la posició "OFF".

El llum indicador "OFF" s'encendrà
(només si l'interruptor d'encesa està en
posició ON).

Informació de l'indicador "PASSENGER
AIR BAG"

Si es produeix qualsevol dels problemes
següents, és possible que hi hagi una
avaria al sistema. Aneu a un distribuïdor
autoritzat de Toyota, a un taller autoritzat
de Toyota o a un altre taller de confiança
perquè inspeccionin el vehicle.

• L'indicador "OFF" no s'encén quan el
commutador d'activació/desactivació
manual del coixí de seguretat està en
posició "OFF".

• El llum indicador no s'encén quan el
commutador d'activació/desactivació
manual del coixí de seguretat es
canvia a la posició "ON" o "OFF".
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ADVERTÈNCIA!
En instal·lar un sistema de retenció
infantil
Per motius de seguretat, instal·leu
sempre els sistemes de retenció infantil
al seient posterior. En cas que no es
pugui utilitzar el seient posterior, es pot
utilitzar el seient davanter sempre que
el sistema d'activació/desactivació
manual del coixí de seguretat estigui en
posició "OFF".
Si es deixa activat el sistema
d'activació/desactivació manual del
coixí de seguretat, el fort impacte de
l'activació del coixí de seguretat pot
provocar lesions greus o fins i tot la
mort.
Quan no hi ha un sistema de retenció
infantil instal·lat al seient del
passatger davanter
Assegureu-vos que el sistema
d'activació/desactivació manual del
coixí de seguretat està en posició "ON".
Si es deixa desactivat, el coixí de
seguretat no s'activarà en cas
d'accident, la qual cosa pot provocar
lesions greus o fins i tot la mort.

1.2.2 Viatges amb nens
Tingueu en compte les precaucions
següents quan hi hagi nens al vehicle.

Utilitzeu un sistema de retenció infantil
apropiat per al nen fins que no sigui prou
gran per portar adequadament el cinturó
de seguretat del vehicle.

• És recomanable que els nens seguin
als seients posteriors per evitar el
contacte accidental amb el volant, el
commutador de l'eixugaparabrises,
etc.

• Utilitzeu el bloqueig infantil de les
portes posteriors o el commutador de
bloqueig de l'alçavidres per evitar que
els nens obrin les portes mentre

conduïu o que accionin
accidentalment els alçavidres.
(→P. 154, P. 184)

• No permeteu que els nens petits
utilitzin equips que puguin atrapar o
pessigar parts del cos, com ara els
alçavidres, el capó, la porta posterior,
els seients, etc.

ADVERTÈNCIA!
Quan hi ha nens al vehicle
No deixeu mai nens al vehicle sense
vigilància, i no permeteu mai que els
nens tinguin o utilitzin la clau.
Els nens podrien engegar el vehicle o
posar la palanca del canvi de marxes en
punt mort. També hi ha el perill que els
nens es facin mal si juguen amb les
finestres o altres elements del vehicle.
A més, l'acumulació de calor o les
temperatures extremadament baixes a
l'interior del vehicle poden ser fatals
per als nens.

1.2.3 Sistemes de retenció
infantil
Abans d'instal·lar un sistema de retenció
infantil al vehicle, heu de tenir en compte
les precaucions, l'explicació dels diferents
tipus de sistemes de retenció infantil i els
mètodes d'instal·lació, etc. que trobareu
en aquest manual.

• Utilitzeu un sistema de retenció
infantil quan viatgeu amb un nen que
no pugui utilitzar correctament el
cinturó de seguretat. Per la seguretat
del nen, instal·leu el sistema de
retenció infantil al seient posterior.
Assegureu-vos de seguir el mètode
d'instal·lació que s'indica al manual
d'instruccions proporcionat amb el
sistema de retenció.

• Es recomana l'ús d'un sistema de
retenció infantil original de Toyota, ja
que és més segur en aquest vehicle.
Els sistemes de retenció infantil
originals de Toyota estan fabricats
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específicament per als vehicles
Toyota. Els podeu adquirir a un
distribuïdor de Toyota.

Taula de contingut

Punts que cal recordar: P. 36

En utilitzar un sistema de retenció
infantil: P. 38

Compatibilitat del sistema de retenció
infantil per a cada posició del seient: P. 40

Mètode d'instal·lació del sistema de
retenció infantil: P. 45

• Fixació amb el cinturó de seguretat:
P. 46

• Fixació amb un ancoratge baix ISOFIX:
P. 47

• Ús d'un ancoratge amb fixació
superior: P. 48

Punts que cal recordar

• Prioritzeu i seguiu les advertències, a
més de les lleis i normatives per als
sistemes de retenció infantil.

• Utilitzeu un sistema de retenció
infantil fins que el nen no sigui prou
gran per portar adequadament el
cinturó de seguretat del vehicle.

• Escolliu un sistema de retenció infantil
apropiat per a l'edat i la mida del nen.

• Tingueu en compte que no tots els
sistemes de retenció infantil caben a
tots els vehicles. Abans d'utilitzar o
comprar un sistema de retenció
infantil, comproveu la compatibilitat
del sistema de retenció amb les
posicions del seient.

ADVERTÈNCIA!
Quan hi ha un nen al vehicle
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari, es podria
provocar la mort o lesions greus.
• Per tal de protegir-los de manera

efectiva en cas d'accidents i aturades
sobtades, els nens han d'estar
correctament subjectes, bé mitjançant

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
el cinturó de seguretat o bé amb un
sistema de retenció infantil que estigui
correctament instal·lat. Per obtenir
més informació sobre la instal·lació,
consulteu el manual de funcionament
que s'inclou amb el sistema de retenció
infantil. Les instruccions generals
d'instal·lació es proporcionen en
aquest manual.

• Toyota us insta encaridament que
utilitzeu un sistema de retenció
infantil apropiat per al pes i la mida
del nen, instal·lat al seient posterior.
D'acord amb les estadístiques
d'accidents, el nen està més segur
quan està subjecte al seient posterior
que quan ho està al seient davanter.

• Portar el nen en braços no
substitueix un sistema de retenció
infantil. En cas d'accident, el nen es
pot colpejar amb el parabrisa o
quedar aixafat entre la persona que
el subjecta i l'interior del vehicle.

Manipulació del sistema de retenció
infantil
Si el sistema de retenció infantil no està
correctament fixat al seu lloc, el nen o
els altres passatgers poden resultar
greument ferits, o inclús morir, en cas
de frenada, canvi de direcció sobtat o
accident.
• Si el vehicle rep un fort impacte a

causa d'un accident, etc., és possible
que el sistema de retenció infantil
pateixi danys que no siguin evidents.
En aquests casos, no torneu a
utilitzar el sistema de retenció.

• Depenent del sistema de retenció
infantil, la instal·lació pot resultar
difícil o impossible. En aquests casos,
comproveu si el sistema de retenció
infantil és adequat per instal·lar-lo al
vehicle. (→P. 40) Assegureu-vos
d'instal·lar-lo correctament i de
complir les normes d'ús després de
llegir atentament el mètode de
fixació del sistema de retenció que es
descriu en aquest manual, així com el
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
manual de funcionament que s'inclou
amb el sistema de retenció.

• Mantingueu el sistema de retenció
infantil correctament fixat al seient,
encara que no s'utilitzi. No deixeu el
sistema de retenció infantil sense
assegurar al compartiment dels
passatgers.

• Si és necessari alliberar el sistema de
retenció infantil, traieu-lo del vehicle
o emmagatzemeu-lo amb seguretat
al compartiment d'equipatge.

En utilitzar un sistema de retenció
infantil

Quan instal·leu un sistema de retenció
infantil al seient del passatger davanter

Per la seguretat del nen, instal·leu el
sistema de retenció infantil al seient
posterior. Quan sigui inevitable instal·lar
un sistema de retenció infantil al seient
del passatger davanter, ajusteu el seient
de la següent manera i instal·leu el
sistema de retenció infantil:

• Ajusteu l'angle del respatller a la
posició més vertical.
Si, en instal·lar un seient infantil
orientat cap endavant, queda un buit
entre el seient infantil i el respatller,
ajusteu l'angle del respatller fins a
obtenir un bon contacte.

• Moveu el seient davanter
completament cap enrere.

• Ajusteu l'altura del seient a la posició
més alta.

• Si el reposacaps interfereix amb la
instal·lació del sistema de retenció
infantil i es pot retirar, retireu el
reposacaps. Si no és així, poseu el
reposacaps en la posició més alta
possible.

ADVERTÈNCIA!
En utilitzar un sistema de retenció
infantil
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari, es podria
provocar la mort o lesions greus.
• No utilitzeu mai un sistema de

retenció infantil orientat cap enrere
al seient del passatger davanter quan
el commutador d'activació/
desactivació manual del coixí de
seguretat està en posició ON.
(→P. 35) La força del ràpid inflament
del coixí de seguretat del passatger
pot provocar la mort o lesions greus
al nen en cas d'accident.

• Hi ha una etiqueta al para-sol del
passatger que indica la prohibició de
fixar un sistema de retenció infantil
orientat cap enrere al seient del
passatger davanter.

Els detalls de l'etiqueta es mostren a
la il·lustració següent.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)

ADVERTÈNCIA!

ADVERTÈNCIA!
• Instal·leu només un sistema de

retenció infantil orientat cap
endavant al seient davanter quan
sigui inevitable. Quan instal·leu un
sistema de retenció infantil orientat
cap endavant al seient del passatger
davanter, moveu el seient cap enrere
tant com sigui possible. En cas de no
fer-ho, es podria provocar la mort o
lesions greus si s'activen (inflen) els
coixins de seguretat.

• No permeteu que el nen reposi el cap
o qualsevol part del seu cos a la
porta o la zona del seient, els pilars
davanters o posteriors o els rails

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
laterals del sostre des d'on
s'activaran els coixins de seguretat
SRS laterals o de cortina, encara que
el nen segui al sistema de retenció
infantil. Això és perillós si els coixins
de seguretat SRS laterals i de cortina
s'inflen, i l'impacte pot provocar la
mort o lesions greus al nen.

• Quan hi hagi instal·lat un seient
infantil, assegureu-vos que el
cinturó de l'espatlla estigui situat
sobre la part central de l'espatlla de
l'infant. El cinturó ha d'estar allunyat
del coll de l'infant, sense que pugui
baixar més avall de l'espatlla.

• Utilitzeu un sistema de retenció
infantil apropiat per a l'edat i la mida
del nen, i instal·leu-lo al seient
posterior.

• Si el seient del conductor interfereix
amb el sistema de retenció infantil i
evita que aquest estigui
correctament fixat, fixeu el sistema
de retenció infantil al seient de la
dreta del darrere (en vehicles amb el
volant a l'esquerra) o al seient de
l'esquerra (en vehicles amb el volant
a la dreta). (→P. 43)
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Compatibilitat del sistema de retenció
infantil per a cada posició del seient

Compatibilitat del sistema de retenció
infantil per a cada posició del seient

La compatibilitat de cada posició del
seient amb els sistemes de retenció
infantil (→P. 41) mostra mitjançant
símbols els tipus de sistemes de retenció
infantil que es poden utilitzar i les
possibles posicions del seient per
instal·lar-los.

A més, hi podeu seleccionar el sistema de
retenció infantil recomanat per al vostre
nen. Si no, consulteu la [Informació sobre
sistemes de retenció infantil recomanats]
per conèixer els sistemes de retenció
infantil recomanats. (→P. 43)

Comproveu el sistema de retenció infantil
juntament amb els següents elements
[Abans de confirmar la compatibilitat de
cada posició del seient amb els sistemes
de retenció infantil].

Abans de confirmar la compatibilitat de
cada posició del seient amb els sistemes
de retenció infantil

1.Comproveu les normes dels sistemes
de retenció infantil.
Utilitzeu un sistema de retenció
infantil que s'ajusti a UN(ECE) R44*1 o
UN(ECE) R129*1, 2.
La marca d'aprovació següent es
mostra als sistemes de retenció
infantil que s'ajusten a les normes.
Comproveu que hi hagi una marca
fixada al sistema de retenció infantil.

Exemple del número de regulació
mostrat

A Marca d'aprovació UN(ECE) R44*3

S'indica l'interval de pes del nen
aplicable per a la marca d'aprovació
UN(ECE) R44.

B Marca d'aprovació UN(ECE)
R129*3

S'indica l'interval d'altura del nen, així
com els pesos disponibles aplicables
per a la marca d'aprovació UN(ECE)
R129.

2.Comproveu la categoria del sistema
de retenció infantil.
Comproveu a la marca d'aprovació del
sistema de retenció infantil per a
quina de les categories següents és
apropiat el sistema de retenció
infantil.
A més, si teniu dubtes, comproveu la
guia de l'usuari que s'inclou amb el
sistema de retenció infantil o
contacteu amb el venedor del sistema
de retenció infantil.

• “universal”
• “semiuniversal”
• “restringit”
• “específic per al vehicle”
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*1: UN(ECE) R44 i UN(ECE) R129 són
normes de la ONU per a sistemes de
retenció infantil.
*2: És possible que els sistemes de
retenció infantil mencionats a la taula no
estiguin disponibles fora de la UE.
*3: La marca mostrada pot ser diferent
depenent del producte.

Compatibilitat de cada posició del seient
amb els sistemes de retenció infantil

Vehicles amb el volant a l'esquerra

Vehicles amb el volant a la dreta

Desactivació del coixí de
seguretat del passatger
davanter.

Activació del coixí de se-
guretat del passatger
davanter. No utilitzeu mai un
sistema de retenció infantil
orientat cap enrere al seient
del passatger davanter quan
el commutador d'activació/
desactivació manual del
coixí de seguretat estigui
activat.

Apropiat per a sistemes de
retenció infantil de catego-
ria "universal" fixats amb el
cinturó de seguretat.

Apropiat per a sistemes de
retenció infantil de catego-
ria "universal" mirant cap
endavant fixats amb el cin-
turó de seguretat.
Apropiat per als sistemes de
retenció infantil recomanats
a la informació sobre siste-
mes de retenció infantil re-
comanats
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Apropiat per a sistemes de
retenció infantil i-Size i
ISOFIX.

Inclou un punt d'ancoratge
amb fixació superior.

*1 Moveu el seient davanter
completament cap enrere. Si és possible
ajustar l'altura del seient del passatger,
moveu-lo fins a la posició més elevada.
*2 Ajusteu l'angle del respatller a la
posició més vertical. Si, en instal·lar un
seient infantil orientat cap endavant,
queda un buit entre el seient infantil i el
respatller, ajusteu l'angle del respatller
fins a obtenir un bon contacte.

*3 Si el reposacaps interfereix amb el
sistema de retenció infantil i es pot
retirar, retireu-lo. Si no és així, poseu el
reposacaps en la posició més alta
possible.
*4No apte per a sistemes de retenció
infantil amb pota de suport.

Informació detallada per a la instal·lació dels sistemes de retenció infantil
Posició del seient

Número de la posició del
seient

*2

Commutador d'activació/
desactivació manual del coixí

de seguretat
ON OFF

Posició del seient apropiada
per a sistemes universals amb

cinturó (Sí/No)*1

Sí
Només mirant
cap endavant

Sí Sí Sí Sí

Posició de seient i-Size (Sí/No) No No Sí No Sí
Posició del seient apropiada

per a fixació lateral (L1/L2/No) No No No No No

Apropiat per a fixació cap en-
rere (R1/R2X/R2/R3/No) No No

R1,
R2X,

R2, R3
No

R1,
R2X,

R2, R3
Apropiat per a fixació cap en-

davant (F2X/F2/F3/No) No No F2X,
F2, F3 No F2X,

F2, F3
Apropiat per a fixació de seient

infantil (B2/B3/No) No No B2, B3 No B2, B3

*1Totes les categories universals (grup 0, 0+, I, II i III).
*2No apte per a sistemes de retenció infantil amb pota de suport.

Toyota suggereix que els usuaris utilitzin les posicions del seient i .
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Els sistemes de retenció infantil ISOFIX es divideixen en diferents "fixacions". El sistema de
retenció infantil es pot utilitzar a les posicions del seient amb la "fixació" mencionada a la
taula anterior. Per veure les relacions dels tipus de "fixació", confirmeu-ho a la taula
següent. Si el vostre sistema de retenció infantil no té cap tipus de "fixació" (o si no podeu
trobar la informació a la taula següent), consulteu la "llista de vehicles" del sistema de
retenció infantil per veure la informació de compatibilitat o consulteu-ho al venedor del
seient infantil.

Grups de
pes Pes del nen Classe Fixació ISO Descripció

0 fins a 10 kg
(22 lb)

E R1 Seient de nadons orientat cap enrere

F L1 Seient de nadons (cabàs) orientat cap al
lateral esquerre

G L2 Seient de nadons (cabàs) orientat cap al
lateral dret

0+ Fins a 13 kg
(28 lb)

C R3 Sistemes de retenció infantil de mida
completa orientats cap enrere

D R2 Sistemes de retenció infantil de mida
reduïda orientats cap enrere

— R2X Sistemes de retenció infantil de mida
reduïda orientats cap enrere

E R1 Seient de nadons orientat cap enrere

I
De 9 a 18 kg

(de 20 a
39 lb)

A F3 Sistemes de retenció infantil d'altura
completa orientats cap endavant

B F2 Sistemes de retenció infantil d'altura
reduïda orientats cap endavant

B1 F2X Sistemes de retenció infantil d'altura
reduïda orientats cap endavant

C R3 Sistemes de retenció infantil de mida
completa orientats cap enrere

D R2 Sistemes de retenció infantil de mida
reduïda orientats cap enrere

II 15 a 25 kg
(34 a 55 lb)

— B2, B3 Seient infantil
III 22 a 36 kg

(48 a 79 lb)

Informació sobre sistemes de retenció infantil recomanats

Sistema de retenció
infantil recomanat Mida Sentit de la

marxa

Fixació
fixació amb
ancoratges

inferiors

fixació amb el
cinturó de se-

guretat

MAXI COSI CABRIOFIX Fins a 13 kg
(fins a 28 lb)

Ús només mi-
rant cap enrere No aplicable Sí

BRITAX TRIFIX 2 i-SIZE
76 a 105 cm Només ús mi-

rant cap enda-
vant

Sí No aplicableDe 9 a 18 kg
(de 20 a 39 lb)

TOYOTA KIDFIX i-SIZE*

TOYOTA KIDFIX 2S*

100 a 150 cm Només ús mi-
rant cap enda-

vant
Sí No15 a 36 kg

(34 a 79 lb)
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Sistema de retenció
infantil recomanat Mida Sentit de la

marxa

Fixació
fixació amb
ancoratges

inferiors

fixació amb el
cinturó de se-

guretat

TOYOTA MAXI PLUS 15 a 36 kg
(34 a 79 lb)

Només ús mi-
rant cap enda-

vant
Sí No

*Assegureu-vos de fixar el cinturó de seguretat mitjançant SecureGuard.

És possible que els sistemes de retenció infantil mencionats a la taula no estiguin
disponibles fora dels països de la UE i el Regne Unit.

Quan fixeu determinats tipus de sistemes
de retenció infantil al seient posterior, pot
ser que no sigui possible utilitzar el
cinturó de seguretat als seients del costat
del sistema de retenció sense interferir
amb ell o afectar l'eficiència del cinturó de
seguretat. Assegureu-vos que el cinturó
estigui ajustat a l'espatlla i als malucs. Si
no ho està, o si interfereix amb el sistema
de retenció infantil, canvieu de posició.
En cas contrari, es podria provocar la
mort o lesions greus.

• Quan instal·leu un sistema de retenció
infantil als seients posteriors, ajusteu
el seient davanter de manera que no
interfereixi amb el nen o amb el
sistema de retenció infantil.

• Quan instal·leu un seient infantil amb
base de suport, si el seient infantil
interfereix amb el respatller quan el
lligueu a la base de suport, ajusteu el
respatller cap enrere fins que no hi
hagi interferència.

• Si l'ancoratge de l'espatlla del cinturó
de seguretat està per davant de la
guia del cinturó del seient infantil,
moveu l'encoixinat del seient cap
endavant.

• Quan instal·leu un seient infantil, si el
nen que hi ha assegut al sistema de
retenció infantil està en una posició
molt vertical, ajusteu l'angle del
respatller fins a la posició més còmoda
possible. I si l'ancoratge de l'espatlla
del cinturó de seguretat està per
davant de la guia del cinturó del seient
infantil, moveu el coixí del seient cap
endavant.

• Quan utilitzeu el sistema de retenció
infantil amb SecureGuard,
assegureu-vos de fer passar el cinturó
de la falda per SecureGuard A com
es mostra a la il·lustració.
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Mètode d'instal·lació del sistema de retenció infantil

Confirmeu el mètode d'instal·lació del sistema de retenció infantil al manual que s'inclou
amb el sistema de retenció.

Mètode d'instal·lació Pàgina

Fixació amb el cinturó de
seguretat

P. 46

Fixació amb un ancoratge
inferior ISOFIX

P. 47

Fixació amb un ancoratge
amb fixació superior

P. 48
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Sistema de retenció infantil fixat amb
un cinturó de seguretat

Instal·lació d'un sistema de retenció
infantil amb un cinturó de seguretat

Instal·leu el sistema de retenció infantil
d'acord amb el manual d'ús que s'inclou
amb el sistema de retenció infantil.

Si el sistema de retenció infantil no és de
la categoria “universal” (o la informació
necessària no es troba a la taula),
consulteu la “Llista de vehicles”
proporcionada pel fabricant del sistema
de retenció infantil per veure les diverses
posicions d'instal·lació possibles, o
assegureu-vos que sigui compatible
consultant-ho al venedor del seient
infantil. (→P. 40)

1.Si no es pot deixar d'instal·lar el
sistema de retenció infantil al seient
davanter, consulteu P. 38 per veure
l'ajust del seient del passatger
davanter.

2.Ajusteu l'angle del respatller a la
posició més vertical. Si, en instal·lar
un seient infantil orientat cap
endavant, queda un buit entre el
seient infantil i el respatller, ajusteu
l'angle del respatller fins a obtenir un
bon contacte.

3.Si el reposacaps interfereix amb el
sistema de retenció infantil i es pot
retirar, retireu-lo. Si no és així, poseu
el reposacaps en la posició més alta
possible. (→P. 176)

4.Passeu el cinturó de seguretat pel
sistema de retenció infantil i inseriu la
placa a la sivella. Assegureu-vos que
el cinturó no estigui retorçat. Fixeu
amb seguretat el sistema de retenció
infantil d'acord amb les instruccions
que s'inclouen amb el sistema de
retenció.

5.Si el sistema de retenció infantil no
està equipat amb un bloqueig (una
funció de bloqueig del cinturó),
assegureu el sistema de retenció
infantil amb un passador de bloqueig.

6.Després d'instal·lar el sistema de
retenció infantil, moveu-lo cap
endavant i cap enrere per
assegurar-vos que està fixat
correctament. (→P. 47)

Treure un sistema de retenció infantil
instal·lat amb un cinturó de seguretat

Premeu el botó d'alliberament de la
sivella i recolliu completament el cinturó
de seguretat.

Quan allibereu la sivella, és possible que
el sistema de retenció infantil s'alci a
causa del rebot de l'encoixinat del seient.
Allibereu la sivella mentre agafeu el
sistema de retenció infantil.

Com que el cinturó de seguretat s'enrotlla
automàticament, torneu-lo a enrotllar
lentament.
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En instal·lar un sistema de retenció
infantil

Potser necessitareu un passador de
bloqueig per instal·lar el sistema de
retenció infantil. Seguiu les instruccions
proporcionades pel fabricant del sistema. Si
el sistema de retenció infantil no
proporciona un passador de bloqueig,
podeu comprar l'article següent a qualsevol
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota, o a
un taller de confiança: Passador de bloqueig
per a sistemes de retenció infantil

(Núm. ref. 73119-22010)

ADVERTÈNCIA!
En instal·lar un sistema de retenció
infantil
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari, es podria
provocar la mort o lesions greus.
• No permeteu que els nens juguin amb

el cinturó de seguretat. Si el cinturó de
seguretat es retorça al voltant del coll
del nen, pot provocar asfixia o altres
lesions greus que poden causar la
mort. Si succeeix això i no podeu
descordar la sivella, cal utilitzar unes
tisores per tallar el cinturó.

• Assegureu-vos que el cinturó i la
placa estiguin correctament fixats i
que el cinturó no estigui retorçat.

• Sacsegeu el sistema de retenció
infantil cap a esquerra i dreta i cap
endavant i cap enrere per assegurar-
vos que està correctament instal·lat.

• No ajusteu mai el seient després
d'assegurar el sistema de retenció
infantil.

• Quan hi hagi instal·lat un seient
infantil, assegureu-vos que el cinturó
de l'espatlla estigui situat sobre la
part central de l'espatlla de l'infant. El
cinturó ha d'estar allunyat del coll de
l'infant, sense que pugui baixar més
avall de l'espatlla.

• Seguiu totes les instruccions
proporcionades pel fabricant del
sistema de retenció infantil.

Sistema de retenció infantil fixat amb
un ancoratge baix ISOFIX

Ancoratges baixos ISOFIX (sistema de
retenció infantil ISOFIX)

Es proporcionen ancoratges baixos per
als seients posteriors. (Les etiquetes que
mostren la ubicació dels ancoratges estan
fixades als seients.)

Instal·lació amb ancoratge baix ISOFIX
(sistema de retenció infantil ISOFIX)

Instal·leu el sistema de retenció infantil
d'acord amb el manual d'ús que s'inclou
amb el sistema de retenció infantil.

Si el sistema de retenció infantil no és de
la categoria “universal” (o la informació
necessària no es troba a la taula),
consulteu la “Llista de vehicles”
proporcionada pel fabricant del sistema
de retenció infantil per veure les diverses
posicions d'instal·lació possibles, o
assegureu-vos que sigui compatible
consultant-ho al venedor del seient
infantil. (→P. 40)

1.Ajusteu l'angle del respatller a la
posició més vertical. Si, en instal·lar
un seient infantil orientat cap
endavant, queda un buit entre el
seient infantil i el respatller, ajusteu
l'angle del respatller fins a obtenir un
bon contacte.

2.Si el reposacaps interfereix amb el
sistema de retenció infantil i es pot
retirar, retireu-lo. Si no és així, poseu
el reposacaps en la posició més alta
possible. (→P. 176)
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3.Comproveu la posició de les barres de
fixació exclusives i instal·leu el
sistema de retenció infantil al seient.
Les barres estan instal·lades en l'espai
entre l'encoixinat del seient i el
respatller.

4.Després d'instal·lar el sistema de
retenció infantil, moveu-lo cap
endavant i cap enrere per
assegurar-vos que està fixat
correctament. (→P. 47)

ADVERTÈNCIA!
En instal·lar un sistema de retenció
infantil
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari, es podria
provocar la mort o lesions greus.
• No ajusteu mai el seient després

d'assegurar el sistema de retenció
infantil.

• Quan utilitzeu ancoratges baixos,
assegureu-vos que no hi hagi
objectes estranys al voltant dels
ancoratges i que el cinturó de
seguretat no estigui enganxat al
sistema de retenció infantil.

• Seguiu totes les instruccions
proporcionades pel fabricant del
sistema de retenció infantil.

Ús d'un ancoratge amb fixació superior

Ancoratges amb fixació superior

Es proporcionen ancoratges amb fixació
superior per als seients posteriors.

Utilitzeu els ancoratges amb fixació
superior quan fixeu la corretja superior.

A Ancoratges amb fixació superior
B Corretja superior

Fixació de la corretja superior a
l'ancoratge amb fixació superior

Instal·leu el sistema de retenció infantil
d'acord amb el manual d'ús que s'inclou
amb el sistema de retenció infantil.

1.Ajusteu el reposacaps a la posició més
elevada possible.
Si el reposacaps interfereix amb la
instal·lació del sistema de retenció
infantil o amb la instal·lació de la
corretja superior i es pot retirar,
retireu-lo.(→P. 176)

2.Lligueu el ganxo a l'ancoratge amb
fixació superior i estireu la corretja
superior.
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Assegureu-vos que la corretja
superior estigui ben assegurada.
(→P. 47)
Quan instal·leu el sistema de retenció
infantil amb el reposacaps alçat,
assegureu-vos que la corretja
superior passi per sota del
reposacaps.

A Ganxo
B Corretja superior

ADVERTÈNCIA!
En instal·lar un sistema de retenció
infantil
Tingueu en compte les precaucions
següents.
En cas contrari, es podria provocar la
mort o lesions greus.
• Fixeu amb seguretat la corretja

superior i assegureu-vos que el
cinturó no estigui retorçat.

• No fixeu la corretja superior a res que
no sigui l'ancoratge amb fixació
superior.

• No ajusteu mai el seient després
d'assegurar el sistema de retenció
infantil.

• Seguiu totes les instruccions
proporcionades pel fabricant del
sistema de retenció infantil.

• Quan instal·leu el sistema de
retenció infantil amb el reposacaps
alçat, després d'alçar el reposacaps i
de fixar l'ancoratge amb fixació
superior, no abaixeu el reposacaps.

1.3 Assistència
d'emergència
1.3.1 eCall*

*Funciona amb la cobertura d'eCall. El
nom del sistema és diferent segons el
país.

eCall és un sistema telemàtic que utilitza
les dades del sistema de navegació global
per satèl·lit (GNSS) i la tecnologia
integrada als mòbils per permetre que es
facin les següents trucades: trucades
automàtiques d'emergència (notificació
automàtica de col·lisió) i trucades
manuals d'emergència (prement el botó
"SOS"). Aquest servei és obligatori segons
la reglamentació de la Unió Europea.

Components del sistema

A Micròfon
B Botó "SOS"*

C Llums indicadors
D Altaveu

*Aquest botó està destinat a la
comunicació amb l'operador del sistema
eCall. Els altres botons SOS disponibles a
altres sistemes d'un vehicle de motor no
estan relacionats amb el dispositiu i no
estan destinats a la comunicació amb
l'operador del sistema eCall.
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Serveis de notificació d'emergència

Trucades automàtiques d'emergència

Si un coixí de seguretat s'activa, el
sistema està dissenyat per trucar
automàticament al centre de control
d'eCall.* L'operador que respon rep la
ubicació del vehicle, l'hora de l'incident i
el VIN del vehicle, i intentarà parlar amb
els ocupants del vehicle per valorar la
situació. Si els ocupants no poden
comunicar-se, l'operador
automàticament tracta la trucada com
una trucada d'emergència i contacta amb
el proveïdor de serveis d'emergència més
proper (sistema 112, etc.) per descriure la
situació i sol·licitar que s'enviï assistència
a la ubicació.
*En alguns casos no es pot fer la trucada.
(→P. 50)

Trucades manuals d'emergència

En cas d'emergència, premeu el botó
“SOS” per trucar al centre de control
d'eCall.* L'operador que respon
determinarà la ubicació del vostre vehicle,
valorarà la situació i enviarà l'assistència
necessària.

Assegureu-vos d'obrir la tapa abans de
prémer el botó "SOS".

Si premeu el botó "SOS" accidentalment,
digueu a l'operador que no us trobeu en
cap situació d'emergència.
*En alguns casos no es pot fer la trucada.
(→P. 50)

Llums indicadors

Quan es posa l'interruptor d'encesa en
ON, el llum indicador vermell s'encén
durant 10 segons i després s'encén el
llum indicador verd per assenyalar que el
sistema està habilitat. Els llums
indicadors assenyalen el següent:

• Si el llum indicador verd s'encén i
roman encès, el sistema està habilitat.

• Si el llum indicador verd parpelleja,
s'està fent una trucada d'emergència
automàtica o manual.

• Si el llum indicador vermell s'encén i
sona 5 vegades un avís acústic (en
alguns models) en qualsevol moment
que no sigui just després de posar
l'interruptor d'encesa en ON, és
possible que el sistema estigui avariat
o que s'hagi esgotat la bateria de
reserva.

• Si el llum indicador vermell parpelleja
durant aproximadament 30 segons
durant una trucada d'emergència, la
trucada s'ha desconnectat o la senyal
de la xarxa telefònica mòbil és dèbil.

ADVERTÈNCIA!
Quan és possible que no es pugui fer
una trucada d'emergència
• És possible que no es puguin fer

trucades d'emergència en una de les
situacions següents. En aquests casos,
comuniqueu-vos amb el proveïdor de
serveis d'emergència (sistema 112,
etc.) per altres mitjans, com ara amb
telèfons públics propers.
– Fins i tot quan el vehicle està en

l'àrea de servei de telèfon mòbil,
pot ser difícil connectar amb el
centre de control d'eCall si la
cobertura és dolenta o la línia està
ocupada. En aquests casos, tot i
que el sistema intenta connectar
amb el centre de control d'eCall,
pot ser que no pugueu
connectar-hi per fer trucades
d'emergència i contactar amb els
serveis d'emergència.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
– Quan el vehicle es troba fora de

l'àrea de servei de telefonia mòbil,
no és possible fer trucades
d'emergència.

– Quan un equip relacionat (com ara la
placa del botó "SOS", els llums
indicadors, el micròfon, l'altaveu, el
DCM, l'antena o els cables que
connecten els equips) no funciona
bé o està avariat o trencat, no és
possible fer trucades d'emergència.

– Durant una trucada d'emergència, el
sistema intenta repetidament
connectar amb el centre de control
d'eCall. No obstant això, si no es pot
connectar amb el centre de control
d'eCall a causa de la mala recepció
de les ones de ràdio, pot ser que el
sistema no pugui connectar amb la
xarxa mòbil i la trucada acabi sense
connectar-se. El llum indicador
vermell parpellejarà durant
aproximadament 30 segons per
assenyalar la desconnexió.

• Si la tensió de la bateria de 12 volts
disminueix, o si hi ha una desconnexió,
és possible que el sistema no pugui
connectar amb el centre de control
d'eCall.

• El sistema de trucada d'emergència
potser no funcionarà fora de la Unió
Europea, segons la infraestructura
disponible al país.

Quan se substitueix el sistema de
trucades d'emergència per un de nou
Cal registrar el sistema de trucades
d'emergència. Contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota,
o un taller de confiança.
Per la vostra seguretat
• Conduïu amb precaució.

La funció d'aquest sistema és
oferir-vos assistència quan feu una
trucada d'emergència en cas
d'accident, per exemple en cas
d'accident de tràfic o emergència
mèdica sobtada, i no protegeix el
conductor ni els passatgers de cap

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
manera. Per la vostra seguretat,
conduïu amb precaució i porteu posat
el cinturó de seguretat en tot
moment.

• En cas d'emergència, doneu prioritat a
la vida de les persones.

• Si sentiu olor de cremat o una altra
olor inusual, sortiu del vehicle i aneu a
una zona segura immediatament.

• Si els coixins de seguretat s'activen
mentre el sistema funciona amb
normalitat, el sistema farà una trucada
d'emergència. El sistema també fa una
trucada d'emergència si el vehicle rep
un cop des de darrere o si bolca,
encara que no s'hagin activat els
coixins de seguretat.

• Per la vostra seguretat, no feu la
trucada d'emergència mentre
conduïu. Si feu trucades mentre
conduïu és possible que no controleu
correctament el volant, la qual cosa
pot provocar accidents inesperats.
Atureu el vehicle i assegureu-vos que
us trobeu en un lloc segur per fer la
trucada d'emergència.

• Quan canvieu fusibles, utilitzeu els
fusibles especificats. L'ús d'altres
fusibles pot provocar ignició o fum al
circuit i causar un incendi.

• L'ús del sistema en presència de fum o
olors inusuals pot causar un incendi.
Deixeu d'utilitzar el sistema
immediatament i consulteu un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança.
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AVÍS
Per evitar danys
No vesseu líquids a la placa del botó
"SOS", etc. i no la colpegeu.
Si la placa del botó "SOS", l'altaveu o el
micròfon no funciona correctament
durant una trucada d'emergència o
durant una comprovació manual de
manteniment

AVÍS (Continuat)
Pot ser que no sigui possible fer trucades
d'emergència, confirmar l'estat del
sistema o comunicar-se amb l'operador
del centre de control d'eCall. Si algun
dels equips anteriors està avariat,
consulteu un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.

Resum del sistema de servei addicional

Flux de processament de dades

A Servidor
B Emmagatzematge
C Tractament
D DCM
1.Per activar l'ús compartit de dades s'ha

d'habilitar el servei a l'aplicació "MyT by
Toyota" o s'ha de comprar un servei que
requereixi la recopilació de dades.

2.El servidor activa el servei al DCM i
defineix quines dades del vehicle cal
recopilar.

3.El DCM recopila les dades del vehicle
definides.

4.Les dades es comparteixen amb el
servidor.

5.Les dades s'emmagatzemen al
servidor.

6.Les dades es tracten al servidor per
dur a terme el servei.

7.Les dades tractades es mostren al
client.

Per obtenir una llista dels serveis
disponibles a la vostra regió, visiteu el lloc
web de Toyota o contacteu a qualsevol
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota,
o un taller de confiança.
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Normativa d'implementació
Implementació de l'Annex1 PART3 Informació de l'usuari Conformitat

1. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA D'ECALL AL VEHICLE

1.1. Resum del sistema d'eCall al vehicle, basat en 112, servei i funcio-
nalitats O

1.2. El servei d'eCall basat en 112 és un servei públic d'interès general
accessible de forma gratuïta. O

1.3.

El sistema d'eCall basat en 112 al vehicle està activat de manera
predeterminada. S'activa automàticament mitjançant sensors

del vehicle en cas d'accident greu. També s'activarà automàtica-
ment quan el vehicle estigui equipat amb un sistema TPS que no

funcioni en cas d'accident greu.

O

1.4.
El sistema d'eCall basat en 112 al vehicle també es pot activar

manualment, si és necessari. Instruccions per a l'activació manual
del sistema

O

1.5.
En cas de fallada crítica del sistema que inhabiliti el sistema

d'eCall basat en 112 al vehicle, es mostrarà l'advertència següent
als ocupants del vehicle

O

2. INFORMACIÓ RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES

2.1.

Qualsevol tractament de dades personals mitjançant el sistema
d'eCall basat en 112 al vehicle ha de complir les normes per a la
protecció de dades personals contemplades a les Directives 95/
46/CE i 2002/58/CE i, en particular, ha d'estar basat en la neces-
sitat de protegir els interessos vitals dels individus d'acord amb

l'Article 7(d) de la Directiva 95/46/CE.

O

2.2.
El tractament d'aquestes dades està estrictament limitat a la fi-
nalitat de gestionar la trucada d'emergència d'eCall al número

únic d'emergència europeu 112.
O

2.3. Tipus de dades i els seus destinataris

2.3.1.

El sistema d'eCall basat en el 112 al vehicle pot recopilar i tractar
únicament les dades següents: número d'identificació del vehicle,

tipus de vehicle (vehicle de passatgers o vehicle comercial
lleuger), tipus d'emmagatzematge de propulsió del vehicle

(gasolina/dièsel/GNC/GLP/elèctric/hidrogen), darreres tres ubi-
cacions del vehicle i direcció de desplaçament, fitxer de registres
de l'activació automàtica del sistema i codi d'hora, qualsevol dada

addicional (si correspon)

O

2.3.2.

Els destinataris de les dades tractades pel sistema d'eCall basat
en 112 al vehicle són els punts de resposta de seguretat pública
rellevants designats per les autoritats públiques respectives del

país on estan situats, per tal de rebre i gestionar les trucades
d'eCall al número únic d'emergència europeu 112. Informació

addicional (si està disponible):

O

2.4. Acords per al tractament de dades

2.4.1.

El sistema d'eCall basat en 112 al vehicle s'ha dissenyat de tal
manera que garanteixi que les dades contingudes a la memòria

del sistema no estiguin disponibles fora del sistema abans
d'activar una eCall. Comentaris addicionals (si n'hi ha):

O

2.4.2.

El sistema d'eCall basat en 112 al vehicle s'ha dissenyat de tal
manera que garanteixi que no és rastrejable i no està subjecte a

cap seguiment constant en el seu estat normal de funcionament.
Comentaris addicionals (si n'hi ha):

O
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Implementació de l'Annex1 PART3 Informació de l'usuari Conformitat

2.4.3.
El sistema d'eCall basat en 112 al vehicle està dissenyat de tal

manera que garanteixi que les dades de la memòria interna del
sistema s'eliminen de manera automàtica i continua.

O

2.4.3.1.

Les dades d'ubicació del vehicle se sobreescriuen constantment a
la memòria interna de tal manera que es conservin com a màxim
les tres darreres ubicacions actualitzades del vehicle necessàries

per al funcionament normal del sistema.

O

2.4.3.2.

El registre d'activitats del sistema d'eCall basat en 112 al vehicle
no es conserva durant més temps del necessari per a la finalitat
de gestionar les trucades d'emergència eCall, i en qualsevol cas

durant no més de 13 hores després d'iniciar una trucada
d'emergència eCall.

O

2.5. Modalitats per exercir els drets dels subjectes de les dades

2.5.1.

El subjecte de les dades (el propietari del vehicle) té dret a ac-
cedir a les dades i a sol·licitar la rectificació, l'eliminació o el blo-
queig de les dades relatives a ell o ella, el tractament de les quals
no compleix amb les disposicions de la Directiva 95/46/CE. Els
tercers a qui s'hagin comunicat les dades han de ser notificats

d'aquesta rectificació, eliminació o bloqueig duts a terme en
compliment d'aquesta Directiva, excepte si resulta impossible o

implica un esforç desproporcionat.

O

2.5.2.
El subjecte de les dades té dret a reclamar a l'autoritat de protec-
ció de dades competent si pensa que s'han infringit els seus drets

com a resultat del tractament de les seves dades personals.
O

2.5.3. Servei de contacte responsable de gestionar les sol·licituds
d'accés (si s'escau): →P. 53 O

3. INFORMACIÓ RELATIVA A SERVEIS DE TERCERS I ALTRES SERVEIS DE VALOR AFEGIT (SI
ES PROPORCIONEN)

3.1. Descripció del funcionament i les funcionalitats del sistema TPS/
servei de valor afegit

→P. 52

3.2.

Qualsevol tractament de les dades personals mitjançant el
sistema TPS o altres serveis de valor afegit ha de complir les

normes per a la protecció de dades personals contemplades a les
Directives 95/46/CE i 2002/58/CE.

O

3.2.1. Base legal per a l'ús del sistema TPS i/o els serveis de valor afegit i
per al tractament de dades mitjançant aquests

El Reglament
General de Pro-
tecció de Dades
de la Unió Euro-

pea

3.3.

El sistema TPS i/o altres serveis de valor afegit només han de
processar dades personals quan hi hagi el consentiment explícit
del subjecte de les dades (el propietari o els propietaris del ve-

hicle).

O

3.4.

Modalitats del tractament de dades mitjançant el sistema TPS i/o
altres serveis de valor afegit, incloent-hi la informació addicional
necessària relativa a la traçabilitat, el seguiment i el tractament

de les dades personals

→P. 52
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3.5.

El propietari d'un vehicle equipat amb un sistema d'eCall TPS i/o
altres serveis de valor afegit, a més del sistema d'eCall basat en
112 al vehicle, té dret a escollir l'ús del sistema d'eCall basat en
112 al vehicle en lloc del sistema d'eCall TPS i l'altre servei de

valor afegit.

O

3.5.1. Dades de contacte per a la gestió de les sol·licituds de desacti-
vació del sistema d'eCall TPS N/D

Servei responsable de gestionar les sol·licituds d'accés
País Informació de contacte

Àustria datenschutz@toyota-frey.at
Bèlgica/Luxemburg privacy@toyota.be

Croàcia dpcp@toyota.hr
República Txeca/Hongria/

Eslovàquia adatvedelem@toyota-ce.com

Dinamarca toyota@toyota.dk og
Estònia privacy@lexus.ee

Finlàndia tietosuoja@toyota.fi
França delegue.protectiondonnees@toyota-europe.com

Alemanya Toyota.Datenschutz@toyota.de
Gran Bretanya privacy@tgb.toyota.co.uk

Grècia customer@toyota.gr
Islàndia personuvernd@toyota.is
Irlanda customerservice@toyota.ie

Itàlia tmi.dpo@toyota-europe.com
Països Baixos www.toyota.nl/klantenservice

Noruega personvern@toyota.no
Polònia klient@toyota.pl

Portugal gestaodadospessoais@toyotacaetano.pt
Romania relatii.clienti@toyota.ro
Eslovènia dpcp@toyota.si
Espanya clientes@lexusauto.es/dpo@lexusauto.es

Suècia integritet@lexus.se
Suïssa info@toyota.ch

Informació del programari lliure/de codi obert

Aquest producte conté programari lliure/de codi obert (FOSS).

Podeu trobar la informació de la llicència i/o el codi font d'aquest FOSS a l'URL següent.

http://www.opensourceautomotive.com/dcm/19MC/

Certificació

→P. 498
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1.4 Sistema antirobatori
1.4.1 Sistema immobilitzador
Les claus del vehicle porten xips
transponedors integrats que impedeixen
que el sistema EV s'iniciï si no s'ha
registrat prèviament una clau a
l'ordinador de bord del vehicle.

No deixeu mai les claus dins del vehicle
quan l'estacioneu.

Aquest sistema està dissenyat per ajudar
a prevenir el robatori de vehicles, però no
garanteix una seguretat absoluta contra
tots els robatoris de vehicles.

Funcionament del sistema

L'indicador de seguretat parpelleja
després de posar l'interruptor d'encesa en
posició OFF per indicar que el sistema
està en funcionament.

L'indicador deixa de parpellejar després
de posar l'interruptor d'encesa en posició
ACC o ON per indicar que s'ha cancel·lat el
sistema.

Manteniment del sistema

El vehicle té un sistema immobilitzador
que no requereix manteniment.

Condicions que poden provocar un mal
funcionament del sistema
• Si la part de l'empunyadura de la clau

està en contacte amb un objecte
metàl·lic

• Si la clau està a prop o en contacte
amb una clau registrada del sistema

de seguretat (clau amb xip
transponedor incorporat) d'un altre
vehicle

AVÍS
Per garantir que el sistema funciona
correctament
No modifiqueu ni desmunteu el sistema.
Si es modifica o desmunta, no es pot
garantir el funcionament correcte del
sistema.

1.4.2 Sistema de doble bloqueig*

*Si està instal·lat

L'accés no autoritzat al vehicle s'evita en
inhabilitar la funció de desbloqueig de la
porta des de l'interior i l'exterior del
vehicle.

Els vehicles que utilitzen aquest sistema
tenen etiquetes a la finestreta lateral de
totes dues portes davanteres.

Configuració/cancel·lació del sistema de
doble bloqueig

Configuració

Poseu l'interruptor d'encesa en posició
OFF, feu que tots els passatgers surtin del
vehicle i assegureu-vos que totes les
portes estiguin tancades.

Ús de la funció d'entrada: toqueu l'àrea
del sensor a la maneta exterior de la porta
dues vegades en 5 segons.

Ús del control remot sense fil: premeu
dues vegades en 5 segons.
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Cancel·lació

Ús de la funció d'entrada: sosteniu la
maneta exterior de la porta.

Ús del control remot sense fil: premeu
.

ADVERTÈNCIA!
Precaució del sistema de doble
bloqueig
No activeu mai el sistema de doble
bloqueig quan hi hagi persones dins del
vehicle, ja que no es poden obrir totes
les portes des de l'interior del vehicle.

1.4.3 Alarma*

*Si està instal·lat

L'alarma utilitza llum i so per alertar quan
es detecta una intrusió.

L'alarma es desencadena en les
situacions següents quan està activada:

• Una porta bloquejada es desbloqueja
o s'obre de qualsevol altra manera que
no sigui amb la funció d'entrada o el
control remot sense fil. (Les portes es
tancaran automàticament un altre
cop.)

• El capó s'obre.

• El sensor d'intrusió detecta que
alguna cosa es mou dins del vehicle.
(Un intrús es fica en el vehicle.)

• Vehicles amb sensor d'inclinació: el
sensor d'inclinació detecta un canvi
d'inclinació del vehicle.

• Vehicles amb sensor de trencament
de vidre: alguna de les finestres està
trencada.

Activació/cancel·lació/aturada del
sistema d'alarma

Punts que s'han de comprovar abans de
bloquejar el vehicle

Per tal d'evitar l'activació inesperada de
l'alarma i el robatori del vehicle,
assegureu-vos del següent.

• No hi ha ningú al vehicle.
• Les finestretes estan tancades abans

de configurar l'alarma.
• No deixeu cap objecte valuós ni altres

articles personals al vehicle.

Configuració

Tanqueu les portes i el capó, i bloquegeu
totes les portes amb la funció d'entrada o
amb el control remot sense fil. El sistema
s'activarà automàticament al cap de
30 segons.

L'indicador de seguretat canvia d'encès a
parpellejant quan el sistema està activat.

Cancel·lació o aturada

Feu una de les accions següents per
desactivar o aturar l'alarma.

• Desbloquegeu totes les portes amb la
funció d'entrada o amb el control
remot sense fil.

• Iniciar el sistema EV. (L'alarma es
desactivarà o s'aturarà al cap d'uns
segons.)

Manteniment del sistema

El vehicle té un sistema d'alarma que no
requereix manteniment.

Desencadenament de l'alarma

L'alarma es pot disparar en les situacions
següents: (En aturar l'alarma es desactiva
el sistema d'alarma.)

• Les portes es desbloquegen amb la
clau mecànica.

1.4 Sistema antirobatori

57

1

Perseguretat



• Una persona a l'interior del vehicle
obre una porta o el capó, o
desbloqueja el vehicle amb un botó de
bloqueig interior.

• La bateria de 12 volts està
desconnectada. (→P. 472)

Bloqueig de portes accionat per
l'alarma

En els casos següents, segons la situació,
és possible que es bloquegin les portes
automàticament per evitar l'accés no
autoritzat al vehicle:

• Quan una persona que es troba dins
del vehicle desbloqueja la porta i
activa l'alarma.

• Mentre l'alarma està activada, una
persona que es troba dins del vehicle
desbloqueja la porta.

• Quan es recarrega o substitueix la
bateria de 12 volts.

AVÍS
Per garantir que el sistema funciona
correctament
No modifiqueu ni desmunteu el sistema.
Si es modifica o desmunta, no es pot
garantir el funcionament correcte del
sistema.

Sensor d'intrusió (si està instal·lat) i
sensor d'inclinació (si està instal·lat)

La detecció del sensor d'intrusió i del
sensor d'inclinació

• El sensor d'intrusió detecta intrusos o
moviment al vehicle.

• El sensor d'inclinació detecta canvis
d'inclinació del vehicle, com ara quan
s'arrossega el vehicle.

Aquest sistema està dissenyat per
dissuadir i prevenir el robatori de
vehicles, però no garanteix una
seguretat absoluta contra totes les
intrusions.

Configuració del sensor d'intrusió i del
sensor d'inclinació

El sensor d'intrusió i el sensor d'inclinació
s'activen automàticament en activar
l'alarma. (→P. 57)

Cancel·lació del sensor d'intrusió i del
sensor d'inclinació

Si deixeu mascotes o altres coses mòbils a
dintre del vehicle, assegureu-vos
d'inhabilitar el sensor d'intrusió i el
d'inclinació abans d'activar l'alarma, ja
que respondran al moviment a l'interior
del vehicle.

1.Apagueu l'interruptor d'encesa.
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2.Premeu el commutador de
cancel·lació del sensor d'intrusió i del
sensor d'inclinació.
Torneu a prémer el commutador per
tornar a habilitar el sensor d'intrusió i
el sensor d'inclinació.
Cada vegada que es cancel·li/activi el
sensor d'intrusió i el d'inclinació, es
mostrarà un missatge a la pantalla
d'informació múltiple en el quadre de
comandament.

Cancel·lació i habilitació automàtica del
sensor d'intrusió i del sensor
d'inclinació
• L'alarma s'activarà encara que es

cancel·lin el sensor d'intrusió i el
sensor d'inclinació.

• Després de cancel·lar el sensor
d'intrusió i el sensor d'inclinació, en
prémer l'interruptor d'encesa o en
desbloquejar les portes amb la funció
d'entrada (si està instal·lada) o amb el
control remot sense fil es tornaran a
habilitar el sensor d'intrusió i el sensor
d'inclinació.

• El sensor d'intrusió i el sensor
d'inclinació es tornen a habilitar
automàticament quan es reactiva el
sistema d'alarma.

• El sensor d'intrusió es cancel·larà
automàticament quan s'activi el
sistema d'aire condicionat remot.

Consideracions de detecció del sensor
d'intrusió

El sensor pot desencadenar l'alarma en
les situacions següents:

• Hi ha persones o mascotes al vehicle.

• Hi ha una finestreta oberta.
En aquest cas, el sensor pot detectar
el següent:

– Vent o el moviment d'objectes, com
ara fulles i insectes, a dintre del
vehicle

– Ones ultrasòniques emeses per
dispositius com els sensors
d'intrusió d'altres vehicles

– El moviment de persones a l'exterior
del vehicle

• Objectes inestables que hi ha al
vehicle, com ara accessoris o roba
penjats al ganxo per a abrics.
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• El vehicle està estacionat en un lloc on
es produeixen vibracions o sons
extrems, com ara un garatge.

• Es retira gel o neu del vehicle, de
manera que el vehicle rep vibracions o
impactes repetits.

• El vehicle està dins d'un túnel de
rentat de cotxes automàtic o d'alta
pressió.

• El vehicle experimenta impactes, com
en cas de pedregada, llamps i altres
tipus de vibracions o impactes
repetits.

Consideracions de detecció del sensor
d'inclinació

El sensor pot desencadenar l'alarma en
les situacions següents:

• El vehicle es transporta en ferri, camió,
tren, etc.

• El vehicle està estacionat dintre d'un
garatge.

• El vehicle està dintre d'un túnel de
rentat de cotxes que el mou.

• Alguna de les rodes perd pressió
d'aire.

• El vehicle s'aixeca amb un gat.
• Es produeix un terratrèmol o la

carretera s'enfonsa.
• S'està carregant o descarregant

càrrega al portaequipatges del sostre.

AVÍS
Per garantir que el sensor d'intrusió
funcioni correctament
• No ruixeu amb ambientadors o altres

productes directament dins dels
orificis dels sensors.

• Per garantir que els sensors funcionin
correctament, no els toqueu ni els
cobriu.

• Si s'instal·len accessoris que no siguin
originals de Toyota o es deixen
objectes entre el seient del conductor
i el seient del passatger davanter es
pot reduir l'eficàcia de la detecció.

• És possible que es cancel·li el sensor
d'intrusió quan la clau electrònica es
troba a prop del vehicle.
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2.1 Sistema del vehicle elèctric
2.1.1 Funcions del sistema del vehicle elèctric
Els vehicles elèctrics de bateria són considerablement diferents dels vehicles
convencionals.

Utilitzen electricitat carregada en una bateria de tracció per impulsar el motor elèctric.
Com que els vehicles elèctrics de bateria s'impulsen amb electricitat, no emeten emissions
de CO2 (diòxid de carboni) i NOx (òxids de nitrogen), per exemple. Els vehicles elèctrics de
bateria són respectuosos amb el medi ambient.

Components del sistema

A ESU: unitat de subministrament
elèctric (carregador de bateria de
tracció a bord/convertidor de CC/CC)

B Motor elèctric (motor de
tracció)/inversor (davanter/
posterior*)

C Bateria de tracció
Proporciona electricitat al motor
elèctric.

D Port de càrrega
E Bateria de 12 volts

Subministra electricitat a diversos
sistemes de vehicles, com ara coixins
de seguretat SRS, fars,
eixugaparabrises, etc.

*Només models AWD

La il·lustració és un exemple explicatiu i pot diferir de l'element real.
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En frenar (frenada regenerativa)

El motor elèctric de bateria (motor de
tracció) carrega la bateria de tracció.

L'autonomia de la conducció es pot
ampliar utilitzant activament aquesta
frenada regenerativa per emmagatzemar
electricitat en la bateria de tracció.

Carregant

El vehicle elèctric de bateria es condueix
amb l'electricitat que rep d'una font
d'energia externa i s'emmagatzema a la
bateria de tracció. Per carregar es poden
utilitzar estacions de càrrega públiques i
també preses de corrent domèstiques. Els
procediments són diferents que quan
s'afegeix combustible en un vehicle
convencional. Per tant, assegureu-vos de
llegir a consciència la informació següent.

• Equip de càrrega (→P. 72)
• Cable de càrrega de CA (→P. 75)
• Fonts d'alimentació que es poden

utilitzar (→P. 86)
• Coses que cal saber abans de la

càrrega (→P. 91)
• Com es carrega el vehicle (→P. 94,

P. 102)
• Quan la càrrega no es pot dur a terme

amb normalitat (→P. 123)

Frenada regenerativa

En les situacions següents, l'energia
cinètica es converteix en energia elèctrica
i es pot obtenir força de desacceleració a
més de la recàrrega de la bateria de
tracció.

• El pedal de l'accelerador es deixa anar
mentre es condueix amb la palanca del
canvi de marxes en la posició D.

• Es trepitja el pedal del fre mentre es
condueix amb la palanca del canvi de
marxes en la posició D.

Càrrega de la bateria de 12 volts

La bateria de 12 volts es carrega de la
bateria a partir de la bateria de tracció
quan el sistema EV funciona o mentre es
carrega la bateria de tracció.

Si el vehicle no s'ha utilitzat durant molt
de temps, pot baixar el nivell de càrrega
de la bateria de 12 volts a causa de
l'autodescàrrega. Si això passa, seguiu
els procediments correctes. (→P. 470)

Quan no utilitzeu el vehicle durant un
llarg període de temps
• Quan el vehicle no s'utilitzi durant un

període de temps prolongat, carregueu
la bateria de tracció un cop al mes. Això
protegeix la bateria de tracció de la
caiguda de tensió extrema a causa de la
descàrrega automàtica.

• Si el vehicle no s'utilitzarà durant un
període de temps prolongat, la bateria
de 12 volts es carregarà des de la
bateria de tracció per reduir el risc que la
bateria de 12 volts es descarregui. En
aquest cas, el ventilador de refrigeració
pot funcionar; tanmateix, això no és una
avaria.

• Per evitar que la bateria de 12 volts es
descarregui, no deixeu oberta la tapa
del port de càrrega ni el cable de
càrrega connectat al vehicle.

Càrrega de la bateria de tracció

Assegureu-vos de mantenir el nivell de
càrrega de la bateria de tracció adequat
per a les vostres necessitats de
conducció.

Si la bateria de tracció es descarrega
completament, el vehicle no es pot conduir
en absolut. Quan la bateria baixi,
carregueu-la tan aviat com sigui possible.

Si baixa el nivell de càrrega de la
bateria de tracció
• Si es redueix el nivell de càrrega de la

bateria de tracció, el llum d'avís de
càrrega s'encén o parpelleja i es
mostra un missatge a la pantalla
d'informació múltiple (→P. 445)
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• Si la bateria de tracció està
completament descarregada, el
sistema EV no es pot engegar i no es
podrà conduir. Quan es redueixi el
nivell de càrrega de la bateria de
tracció, carregueu-la tan aviat com
sigui possible.

Sons i vibracions específics d'un
vehicle elèctric amb bateria

Com que el motor no emet cap so o
vibració, és fàcil pensar que el vehicle
elèctric de bateria està apagat quan en
realitat encara està engegat, com indica
l'indicador “READY” encès. Per
seguretat, assegureu-vos de moure
sempre la palanca del canvi de marxes a
la posició P i aplicar el fre
d'estacionament quan el vehicle estigui
estacionat.

Abans i després d'iniciar el sistema EV, es
poden produir els sons i vibracions
següents. Tanmateix, aquests sons i/o
vibracions no són signes de mal
funcionament:

• El so del funcionament del sistema de
frens es pot sentir des de la part
davantera del vehicle quan s'obre la
porta del conductor.

• Es poden sentir sons del motor des del
compartiment del motor o el maleter.

• Es poden escoltar sons del relé
elèctric des del compartiment del
motor quan s'inicia o s'atura el sistema
EV.

• La bateria de tracció emetrà sons de
funcionament de retransmissió, com
ara un esclafit o un soroll metàl·lic
suau en les situacions següents:

– Quan s'inicia o s'atura el sistema EV
– Quan comença o acaba la càrrega
– Quan es condueix el vehicle per

primera vegada després de carregar
la bateria de tracció mitjançant la
càrrega de CC

• Poden escoltar-se sons a causa de la
frenada regenerativa en trepitjar el
pedal del fre o en deixar anar el pedal
de l'accelerador.

• Sons de funcionament del ventilador
de refrigeració des del radiador.

• El so de funcionament del sistema
d'aire condicionat (compressor d'aire
condicionat, motor del ventilador).

Manteniment, reparació, reciclatge i
eliminació

Contacteu amb un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança, per al manteniment, la
reparació, el reciclatge i l'eliminació. No
us desfeu del vehicle pel vostre compte.

Sistema d'alerta acústica del vehicle

S'emetrà un so que canvia en funció de la
velocitat de conducció per advertir les
persones del voltant que s'apropa el
vehicle. És possible que aquest so es senti
dins del vehicle. El so s'aturarà quan la
velocitat del vehicle superi els 25 km/h
(15 mph), aproximadament.

Sistema d'alerta acústica del vehicle

En els casos següents, és possible que el
sistema d'alerta acústica del vehicle sigui
difícil d'escoltar per part de les persones
del voltant.

• En àrees molt sorolloses
• Quan fa vent o plou

A més, com que el sistema d'alerta
acústica del vehicle està instal·lat a la
part davantera del vehicle, pot ser més
difícil d'escoltar des del darrere que des
del davant.
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2.1.2 Precaucions del sistema del vehicle elèctric
Aneu amb compte amb els components d'alta tensió (tensió nominal a 355,2 V), com ara la
bateria de tracció, la unitat de subministrament elèctric, els cables d'alta tensió de color
taronja i el motor elèctric, així com els components d'alta temperatura, com ara el radiador
de refrigeració, que hi ha al vehicle elèctric de bateria. S'inclouen etiquetes d'advertència
per als components d'alta tensió. Llegiu-los quan calgui manipular-los.

Components del sistema

A Etiqueta d'advertència
B Cables d'alta tensió (taronja)
C ESU: unitat de subministrament

elèctric (carregador de bateria de
tracció a bord/convertidor de CC/CC)

D Connector de servei
E Entrada de càrrega de CA

F Entrada de càrrega de CC
G Bateria de tracció
H Motor elèctric (motor de

tracció)/inversor (davanter/
posterior*)

I Compressor d'aire condicionat

*Només models AWD

Ones electromagnètiques
• Les peces i els cables d'alta tensió dels

vehicles elèctrics de bateria
incorporen blindatge electromagnètic
i, per tant, emeten aproximadament la
mateixa quantitat d'ones
electromagnètiques que els vehicles

convencionals que funcionen amb
gasolina o els aparells electrònics
domèstics.

• El vostre vehicle pot causar
interferència sonora en alguns
productes amb senyal de ràdio
fabricats per tercers.

La il·lustració és un exemple explicatiu i pot diferir de l'element real.
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Bateria de tracció (bateria d'ions de
liti)

La bateria de tracció té una vida útil
limitada.

La capacitat (l'habilitat per
emmagatzemar energia) de la bateria de
tracció disminueix amb el temps i l'ús, de
la mateixa manera que ho fan altres
bateries recarregables. La proporció en
la reducció de la capacitat varia en
funció de l'entorn (temperatura exterior,
etc.) i les condicions d'ús, com ara la
manera de conduir el vehicle i de
carregar la bateria de tracció.

Aquesta és una característica natural de
les bateries d'ions de liti i no una avaria.
A més, encara que l'autonomia de la
conducció disminueixi quan es redueix la
capacitat de la bateria de tracció, el
rendiment del vehicle no empitjora de
manera considerable. Per reduir la
possibilitat de reducció de la capacitat,
seguiu les instruccions indicades a P. 92,
"Reducció de la capacitat de la bateria de
tracció".

Engegada del sistema EV en un entorn
extremadament fred

Quan la bateria de tracció està
extremadament freda (per sota de -30
°C [-22 °F] aproximadament) a causa de
la temperatura exterior del vehicle, és
possible que no es pugui iniciar el
sistema EV. En aquest cas, intenteu
tornar a iniciar el sistema EV després
que la temperatura de la bateria de
tracció augmenti gràcies a l'augment de
la temperatura exterior, etc.

Declaració de conformitat

Aquest model compleix amb les
emissions d'hidrogen establertes per la
norma ECE100 (Seguretat dels vehicles
elèctrics amb bateria).

ADVERTÈNCIA!
Precaucions d'alta tensió
El vehicle té sistemes de CC i CA d'alta
tensió, així com un sistema de 12 volts.
Els sistemes d'alta tensió de CC i CA són
molt perillosos i poden provocar cre-
mades greus i descàrregues elèctriques
que poden causar la mort o lesions greus.
• No toqueu, desmunteu, retireu o

substituïu mai les peces, els cables
(taronges) o els connectors d'alta
tensió.

• El sistema EV s'escalfarà després
d'iniciar-lo, perquè utilitza alta
tensió. Aneu amb cura tant amb l'alta
tensió com amb l'alta temperatura, i
feu cas sempre de les etiquetes
d'advertència adherides al vehicle.

• No intenteu mai obrir l'orifici d'accés
del connector de servei situat sota el
terra. El connector de servei només
s'utilitza quan es repara el vehicle, i
està sotmès a alta tensió.

Precaucions amb els accidents de
trànsit
Teniu en compte les precaucions
següents per reduir el risc de mort o
lesions greus:
• Atureu el vehicle en un lloc segur per

evitar accidents posteriors. Mentre
trepitgeu el pedal del fre, activeu el
fre d'estacionament i moveu la
palanca del canvi de marxes a P per
aturar el sistema EV. Després, deixeu
anar lentament el pedal del fre.

• No toqueu les peces, els cables
(taronges) i els connectors d'alta
tensió.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Si els cables elèctrics estan exposats

dins o fora del vehicle, es pot produir
una descàrrega elèctrica. No toqueu
mai els cables elèctrics exposats.

• No toqueu la bateria de tracció si
perd líquid o té líquid adherit. Si
l'electròlit (electròlit orgànic a base
de carboni) de la bateria de tracció
entra en contacte amb els ulls o la
pell, podria causar ceguesa o ferides
a la pell. En l'improbable cas que
entri en contacte amb els ulls o la
pell, renteu-vos immediatament
amb aigua abundant i rebeu atenció
mèdica immediata.

• Si hi ha una fuita d'electròlit de la
bateria de tracció, no us acosteu al
vehicle.

Fins i tot en el cas improbable que la
bateria de tracció estigui danyada, la
construcció interna de la bateria
evitarà que surti una gran quantitat
d'electròlit. No obstant això, si hi ha
fuites d'electròlit, s'emetran vapors.
Aquests vapors causen irritació en la
pell i ulls i poden provocar una
intoxicació greu en cas d'inhalació.

• No acosteu a l'electròlit elements que
estiguin en flames o a temperatures
elevades. L'electròlit pot encendre's
i provocar un incendi.

• Si es produeix un incendi al vehicle
elèctric de bateria, sortiu del vehicle
tan aviat com sigui possible. No
utilitzeu mai un extintor d'incendis
que no sigui per a incendis elèctrics.
Pot resultar perillós utilitzar aigua,
encara que es tracti d'una quantitat
petita.

• Si heu de remolcar el vehicle,
assegureu-vos de transportar-lo
amb les rodes davanteres aixecades
(models 2WD) o amb les quatre
rodes aixecades (models AWD). Si el
vehicle es remolca amb les rodes
connectades al motor elèctric en
contacte amb el terra, la cadena de

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
transmissió i les parts relacionades
poden fer-se malbé, o l'electricitat
generada pel funcionament del
motor pot provocar un incendi, en
funció de la naturalesa del dany o
l'avaria. (→P. 439)

• Inspeccioneu amb atenció el sòl sota
el vehicle. Si trobeu fuites de líquid a
terra (a part de l'aigua de l'aire
condicionat), és possible que la
bateria de tracció s'hagi danyat.
Sortiu del vehicle tan aviat com sigui
possible.

A més, poseu-vos en contacte amb
un distribuïdor o taller autoritzat
Toyota o amb un taller de confiança
si hi ha fuites a terra.

Fins i tot en el cas d'un accident
menor, la bateria de tracció i les
parts circumdants es poden
malmetre. En cas d'accident, aneu a
un distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota o a un taller de confiança
perquè inspeccionin la bateria de
tracció.

Bateria de tracció
• El vostre vehicle conté una bateria

d'ions de liti segellada.
• No reveneu, lliureu ni modifiqueu mai

la bateria de tracció. Per evitar
accidents, les bateries de tracció que
s'han retirat d'un vehicle rebutjat es
recullen als distribuïdors o tallers
autoritzats de Toyota, o tallers de
confiança. No us desfeu de la bateria
pel vostre compte. Si no es diposita
la bateria al lloc adequat, pot ocórrer
el següent, la qual cosa podria causar
la mort o lesions greus:
– No us desfeu de la bateria de

tracció de forma il·legal ni la
llenceu, ja que és perillós per al
medi ambient o algú podria tocar
una part d'alta tensió i podria
provocar una descàrrega elèctrica.

– La bateria de tracció està destinada
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
a l'ús exclusiu amb el vostre vehicle
elèctric de bateria. Si la bateria de
tracció s'utilitza fora del vehicle o es
modifica d'alguna manera, es poden
produir accidents com ara
descàrregues elèctriques, generació
de calor o de fum, explosions i fuita
d'electròlit. En revendre o lliurar el
vostre vehicle, la possibilitat que es
produeixi un accident és
extremadament alta perquè és
possible que la persona que rep el
vehicle no conegui el perill
d'aquestes modificacions.

• Si l'eliminació del vehicle es duu a
terme sense haver retirat la bateria
de tracció, hi ha el perill que es
produeixin descàrregues elèctriques
si es toquen parts sotmeses a alta
tensió, com ara cables i connectors. Si
heu de desfer-vos del vehicle, la
bateria de tracció s'ha de dur a un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, un taller de confiança, o un
taller de servei qualificat perquè en
gestioni l'eliminació. Si no es gestiona
correctament l'eliminació de la
bateria de tracció, pot provocar una
descàrrega elèctrica que podria
causar la mort o lesions greus.

• Per obtenir informació sobre les
ubicacions de recollida de bateries de
tracció, informació de contacte o el
procés de reciclatge, poseu-vos en
contacte amb un distribuïdor o taller
autoritzat Toyota, o amb un taller de
confiança.

Precaució durant la conducció
• Pareu especial atenció a l'àrea al

voltant del vehicle. Com que el motor
no fa soroll, pot ser que els vianants,
els ciclistes o altres persones i els
vehicles al vostre voltant no sentin
que el vehicle està arrencant o s'està
acostant, per la qual cosa cal conduir
amb molta cura. Així doncs, conduïu

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
amb molta cura encara que el sistema
acústic d'alerta del vehicle estigui
activat.

• Si la part sota el terra del vehicle rep
un impacte o xoc fort durant la
conducció, atureu el vehicle en una
àrea segura i reviseu la part inferior
del vehicle. Si la bateria de tracció ha
patit danys o hi ha una fuita de líquid,
es pot produir un incendi al vehicle,
etc. No toqueu el vehicle i contacteu
immediatament amb un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, o amb un
taller de confiança.

Encara que no vegeu danys sota el
terra, la bateria de tracció pot estar
danyada. Si el vehicle ha rebut un
impacte sota el terra, aneu a un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o a un taller de confiança
perquè inspeccionin la bateria de
tracció.

Modificacions
No modifiqueu el vehicle per reduir-ne
l'alçada. La bateria de tracció de la part
sota la base del vehicle pot entrar en
contacte amb el terra si s'abaixa el
vehicle. Si la bateria de tracció està
danyada, es pot produir un incendi al
vehicle que pot causar la mort o lesions
greus.

Sistema d'apagada d'emergència

Quan els sensors d'impacte detecten un
cert nivell d'impacte, el sistema d'aturada
d'emergència apaga el sistema EV i
bloqueja el corrent d'alta tensió. Si
s'activa el sistema d'apagada
d'emergència, el vehicle no tornarà a
arrencar. Per tornar a arrencar el sistema
EV, contacteu amb un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.
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Missatge d'advertència

Es mostra automàticament un missatge
quan es produeix un mal funcionament al
sistema EV o s'intenta fer una operació
incorrecta.

Si es mostra un missatge d'advertència a
la pantalla d'informació múltiple, llegiu el
missatge i seguiu les instruccions.
(→P. 128, P. 450)

Si s'encén un llum d'advertència, es
mostra un missatge d'advertència o es
desconnecta la bateria de 12 volts

El sistema EV no pot iniciar-se.

En aquest cas, proveu de tornar a iniciar
el sistema. Si l'indicador "READY" no
s'encén, contacteu amb un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.

Quan la bateria de tracció està
totalment descarregada

Quan el sistema EV no es pot iniciar
perquè la bateria de tracció està
totalment descarregada, reinicieu el
sistema després de fer la càrrega de CA o
CC. Quan carregueu, es recomana que
carregueu la bateria de tracció fins que el
llum d'advertència s'apagui per assegurar
una distància de conducció suficient.

2.1.3 Consells de conducció per
al vehicle elèctric de bateria
A diferència dels vehicles convencionals,
l'eficiència del consum elèctric dels
vehicles elèctrics de bateria disminuirà si
continuen circulant per autopistes (o
autovies) o a velocitats mitjanes
elevades, cosa que fa que es redueixi la
possible distància de conducció. Per tant,
si la càrrega restant de la bateria de
tracció és baixa o conduïu en autopistes
(o autovies), eviteu confiar massa en la
distància de conducció possible
visualitzada. Conduint el vehicle a
velocitats moderades es pot controlar el
consum d'electricitat de la bateria de
tracció.

Els consells de conducció següents
contribuiran a reduir el consum de la
bateria i augmentar l'autonomia de
conducció.

Accionament de la posició del canvi de
marxes

Moveu la posició del canvi de marxes a D
quan us atureu en un semàfor o conduïu
en trànsit abundant, etc. Moveu la
palanca del canvi de marxes a P en
estacionar. Canviar la palanca de canvis a
N mentre es condueix no exerceix cap
efecte positiu sobre el consum
d'electricitat. En la posició N, no es pot
carregar la bateria de tracció. A més, en
utilitzar el sistema d'aire condicionat, etc.,
es consumeix l'energia de la bateria de
tracció. (→P. 208)

Retards

L'acceleració i desacceleració repetides a
causa de la congestió del trànsit, les
llargues esperes als semàfors i la
conducció per pendents pronunciades
comportarà un consum excessiu
d'electricitat. Per evitar aquestes
situacions tant com sigui possible,
comproveu els informes de trànsit abans
de sortir. Si conduïu el vehicle amb trànsit
congestionat, deixeu anar el pedal del fre
suaument per permetre que el vehicle
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avanci lleugerament; eviteu utilitzar
excessivament el pedal de l'accelerador.
Fer-ho pot ajudar a minimitzar el consum
innecessari d'energia.

En frenar

Assegureu-vos d'accionar els frens
suaument i de manera oportuna. Es pot
regenerar una major quantitat d'energia
elèctrica si es disminueix la velocitat.

Conducció en autopista (o autovia)

Controleu el vehicle i mantingueu-lo a
una velocitat constant. Abans
d'aturar-vos en un peatge o similar,
deixeu temps suficient per alliberar
l'accelerador i accioneu suaument els
frens. Es pot regenerar una major
quantitat d'energia elèctrica si es
disminueix la velocitat.

Climatitzador

• Utilitzeu l'aire condicionat només
quan sigui necessari. Fer-ho pot
ajudar a reduir el consum excessiu
d'electricitat.
A l'estiu: Quan la temperatura ambient
és alta, utilitzeu el mode d'aire
recirculat. Fer-ho ajudarà a reduir la
càrrega del sistema d'aire condicionat
i també a reduir el consum
d'electricitat.
A l'hivern: S'ha d'evitar l'escalfament
excessiu o innecessari. A més, es pot
millorar el consum d'electricitat
evitant l'ús excessiu de la calefacció.

• Quan s'usa el sistema d'aire
condicionat remot (→P. 368) amb el
cable de càrrega de CA connectat al
vehicle, es reduirà el consum
d'electricitat immediatament després
d'arrencar perquè l'aire condicionat
funciona principalment amb
electricitat d'una font d'alimentació
externa.

Comprovació de la pressió d'inflament
dels pneumàtics.

Assegureu-vos de comprovar la pressió
d'inflament dels pneumàtics amb
freqüència. Una pressió d'inflament dels
pneumàtics inadequada pot provocar un
consum excessiu d'electricitat.

A més, com que els pneumàtics de neu
poden provocar grans friccions, el seu ús
en carreteres seques pot provocar un
consum excessiu d'electricitat. Utilitzeu
pneumàtics que siguin apropiats per a la
temporada.

Equipatge

Transportar maletes pesades comportarà
un consum excessiu d'electricitat. Eviteu
portar equipatge innecessari.

2.1.4 Autonomia de conducció
L'autonomia de la conducció que apareix
a la pantalla d'informació múltiple, etc.
indica la distància de referència que es
pot recórrer amb la conducció, i és
possible que la distància real que es pugui
recórrer sigui diferent de la distància
indicada.

Valor mostrat

Es fa una estimació del valor amb el qual
es pot proporcionar un nivell suficient de
rendiment de la conducció en funció de la
càrrega restant de la bateria de tracció,
l'estat de la bateria de tracció, la
temperatura exterior, etc., i es mostra a la
pantalla d'informació múltiple. (→P. 138)

Quan la temperatura exterior és baixa, la
potència de la bateria de tracció es pot
reduir, cosa que fa que la distància de
conducció sigui menor. Tanmateix, no són
una avaria. Carregueu la bateria de
tracció abans de l'habitual.
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Consells per ampliar l'autonomia de la
conducció

La distància que es pot recórrer varia de
manera significativa en funció de la
manera de conduir el vehicle, les
condicions de la carretera, el temps, la
temperatura exterior, les condicions d'ús
dels components elèctrics i el nombre
d'ocupants.

La possible distància de conducció es pot
ampliar si es realitzen les accions
següents:

• Mantingueu una distància prudent
amb el vehicle del davant i eviteu
acceleracions i desacceleracions
innecessàries

• Accelereu i desaccelereu el vehicle
amb la màxima suavitat

• Conduïu a velocitats moderades tan
sovint com sigui possible i
mantingueu una velocitat constant

• Ajusteu el sistema de climatització a
una temperatura moderada i eviteu
utilitzar les funcions de calefacció i
refrigeració excessivament.

• Utilitzeu pneumàtics de la mida
especificada i mantingueu-ne la
pressió indicada

• No afegiu pes innecessari al vehicle

Visualització quan s'ha completat la
càrrega

Els elements següents indiquen que la
càrrega s'ha realitzat correctament.

• L'indicador de càrrega s'apaga
• A la pantalla d'informació múltiple

apareix “Charging Complete” (Càrrega
completada) quan s'obre una porta
amb l'interruptor d'encesa apagat.
(→P. 91)

Independentment del tipus de font
d'alimentació o la funció del programa
de càrrega que s'utilitzi, la càrrega es
completarà si es poden confirmar les
condicions anteriors.

Missatges relacionats amb la càrrega:
→P. 128
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2.2 Carregant
2.2.1 Equip de càrrega

Equip de càrrega i noms

A Entrada de càrrega de CA

B Indicador de càrrega (→P. 74) i llum
de l'entrada de càrrega

C Entrada de càrrega de CC

D Tapa del port de càrrega (→P. 73)

E Etiqueta de precaució/d'identificació
(→P. 72)

F Cable de càrrega de CA* (→P. 75)

G Port de càrrega

*El nombre de cables de càrrega instal·lats pot variar en funció de la regió de destinació

Etiqueta d'identificació

Hi ha etiquetes d'identificació adherides al vehicle, al cable de càrrega i al carregador per
informar l'usuari sobre el tipus de dispositiu que hauria d'utilitzar.

El significat de cada etiqueta d'identificació és el següent:
Etiqueta

d'identificació
Tipus

d'alimentació Estàndard Configu-
ració

Tipus
d'accessori

Rang de
tensió

CA EN
62196-2 TIPUS 2

■ Tapa del port
de càrrega

■ Connector
de càrrega

≤ 480 V
RMS
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Etiqueta
d'identificació

Tipus
d'alimentació Estàndard Configu-

ració
Tipus

d'accessori
Rang de
tensió

CC EN
62196-3 FF

■ Tapa del port
de càrrega

■ Connector
de càrrega

De 50 V a
500 V

Obertura i tancament de la tapa del port
de càrrega

Obrir

Desbloquegeu la tapa del port de càrrega
desbloquejant les portes. (→P. 150)

Obriu lleugerament la tapa del port de
càrrega prement la vora posterior de la
tapa (la posició que es mostra a la
il·lustració)

Obriu completament la tapa del port de
càrrega amb la mà.

Tancar

Moveu la tapa del port de càrrega a una
posició lleugerament oberta i, a
continuació, premeu la vora posterior (la
posició que es mostra a la il·lustració) per
tancar-la.

La tapa del port de càrrega també es
bloqueja quan es bloquegen les portes.

La tapa del port de càrrega es
bloquejarà quan
• En els casos següents, la tapa del port

de càrrega es bloquejarà.
– Les portes es bloquegen amb el

comandament a distància sense fil
– Les portes es bloquegen amb el

sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent

– Les portes es tanquen amb la clau
mecànica

• La tapa del port de càrrega es
bloquejarà automàticament si la
funció de seguretat tanca les portes
quan es tanca la tapa del port de
càrrega. (→P. 152)

• Si es tanca la tapa del port de càrrega
després de bloquejar les portes, la
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tapa del port de càrrega no es
bloquejarà. En aquest cas, després de
desbloquejar les portes una vegada, es
pot bloquejar la tapa del port de
càrrega bloquejant les portes.

Elevador de tapa
• La tapa de càrrega no es tanca si l'ele-

vador està empenyent abans de tancar
la tapa de càrrega. En aquest cas, men-
tre es desbloqueja la porta, premeu de
nou i deixeu anar l'elevador de la tapa, i
torneu a tancar la tapa de càrrega.

Interruptor de detecció d'obertura/
tancament de la tapa del port de
càrrega

Quan la tapa del port de càrrega estigui
oberta, no toqueu l'interruptor de
detecció d'obertura/tancament de la
tapa del port de càrrega (posició que es
mostra a la figura).

Si el toqueu per error, és possible que el
vehicle mostri incorrectament l'estat
d'obertura/tancament de la tapa del
port de càrrega, o pot ser que el
connector de càrrega no es pugui
bloquejar/desbloquejar correctament.

Quan no es poden obrir les tapes del
port de càrrega

→P. 468

Indicador de càrrega

El patró d'il·luminació/parpelleig canvia
per informar l'usuari sobre l'estat de
càrrega de les maneres següents.

Patró
d'il·luminació/
parpelleig

Estat del vehicle

Il·luminat

■ La càrrega està en
curs*1

■ L'escalfador de la
bateria (→P. 88) està
en funcionament

Parpelleja
amb normali-
tat*2

Quan el programa de càr-
rega està registrat
(→P. 106) i el cable de
càrrega de CA està con-
nectat al vehicle

Parpelleja de
pressa*2

Quan no es pot fer la càr-
rega a causa d'una avaria
en una font d'alimentació
o el vehicle, etc. (→P. 124)

*1L'indicador s'atenua quan finalitza la
càrrega
*2Parpelleja durant un període de temps
determinat i després s'apaga.
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2.2.2 Cable de càrrega de CA
S'explica la funció, el procediment de
funcionament correcte, etc., del cable de
càrrega de CA.

ADVERTÈNCIA!
Quan utilitzeu el cable de càrrega de
CA i el CCID (dispositiu d'interrupció
del circuit de càrrega)
Tingueu en compte les precaucions
següents.
No fer-ho pot causar un accident
inesperat i provocar la mort o lesions
greus.
• No proveu de desmuntar o reparar el

cable de càrrega de CA, el connector
de càrrega, l'endoll o el CCID
(Dispositiu d'interrupció del circuit
de càrrega). Si apareix un problema
amb el cable de càrrega de CA o el
CCID (Dispositiu d'interrupció del
circuit de càrrega), atureu la càrrega
immediatament i contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o amb un taller de confiança.

• No sotmeteu el cable de càrrega de
CA, el connector de càrrega, l'endoll o
el CCID (Dispositiu d'interrupció del
circuit de càrrega) a forces o
impactes intensos.

• No apliqueu una força excessiva
sobre el cable de càrrega de CA
mitjançant el plegament,
retorciment, estirament o
arrossegament del cable de càrrega
de CA.

• No danyeu el cable de càrrega de CA
amb objectes afilats.

• No plegueu el cable de càrrega o
l'endoll ni hi inseriu objectes
estranys.

• No submergiu el connector i l'endoll
de càrrega en aigua.

• No acosteu el cable de càrrega de CA
a un element a alta temperatura, com
ara un dispositiu d'escalfament.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• No apliqueu una càrrega al cable de

càrrega de CA i al cable de l'endoll
(per exemple, cargolant el cable de
càrrega de CA al voltant del CCID
[Dispositiu d'interrupció del circuit
de càrrega] i del connector de
càrrega).

• No utilitzeu ni deixeu el cable de
càrrega de CA en situacions en què
s'apliqui una càrrega a la presa de
corrent i a l'endoll (com quan el CCID
[Dispositiu d'interrupció del circuit
de càrrega] està suspès enlaire sense
contacte amb el terra).

AVÍS
Precaucions en manipular el cable de
càrrega de CA
Assegureu-vos de tenir en compte les
precaucions següents. No complir
aquestes precaucions pot provocar
danys en el cable de càrrega de CA i
l'entrada de càrrega de CA.
• Inseriu el connector de càrrega

directament en l'entrada de càrrega
de CA.

• Després d'inserir el connector de
càrrega, no apliqueu una força
excessiva sobre el connector ni el
retorceu. Tampoc no us recolzeu en el
connector ni hi pengeu cap objecte.

• No passeu per damunt del cable de
càrrega de CA o hi ensopegueu.

• Abans de retirar el connector de
càrrega, assegureu-vos que estigui
desbloquejat. (→P. 84)

• Després de retirar el cable de càrrega
de CA, torneu-lo a col·locar
immediatament en la seva ubicació
correcta.

• Després de retirar el connector de
càrrega, instal·leu la tapa de l'entrada
de càrrega de CA de manera segura.

Quan utilitzeu el cable de càrrega de
CA i peces relacionades
→P. 94
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AVÍS (Continuat)
Precaucions per a baixes temperatures
Amb baixes temperatures, és possible
que el cable de càrrega de CA i el cable
de l'endoll s'endureixin. Per tant,
assegureu-vos de no aplicar-hi una força

AVÍS (Continuat)
excessiva quan estiguin durs. Si s'aplica
una força excessiva al cable de càrrega
de CA i el cable de l'endoll quan estan
endurits, podrien resultar danyats.

Noms de cada peça del cable de càrrega de CA (si està instal·lat)

A Connector de càrrega

B Etiqueta d'identificació (→P. 72)

C Endoll
D Cable de l'endoll
E CCID (dispositiu d'interrupció del

circuit de càrrega)

F Indicador d'energia (→P. 78)

G Indicador de càrrega (CCID) (→P. 78)

H Indicador d'advertència d'error
(→P. 78)

Tipus de cables de càrrega de CA

Els modes de càrrega següents es classifiquen en funció de la disponibilitat d'un dispositiu
de control de càrrega que detecta avaries com ara fuites elèctriques i la seva ubicació (si
està fixat al carregador o al cable de càrrega de CA). El tipus de cable de càrrega de CA que
es pot utilitzar varia en funció del mode de càrrega

Mode de càrrega Esquema

Mode 1
Un mètode de càrrega que no utilitza control de càrrega per detectar
fuites elèctriques entre una font d'alimentació externa i el vehicle. No
s'aplica a aquest vehicle.

2.2 Carregant

76



Mode de càrrega Esquema

Mode 2

Un mètode de càrrega que connecta el vehicle a una font
d'alimentació externa a través d'un cable de càrrega de CA equipat
amb un CCID (dispositiu d'interrupció del circuit de càrrega).
S'aplica a la càrrega amb la majoria de preses de corrent domèstiques.

Mode 3

Un mètode de càrrega que carrega des d'un carregador (com una
estació de càrrega pública) equipat amb control de càrrega per detec-
tar fuites elèctriques. El control per detectar fuites elèctriques està
implantat en el costat del carregador. Per tant, el cable de càrrega de
CA no està equipat amb un CCID (dispositiu d'interrupció del circuit de
càrrega).
No tots els carregadors estan equipats amb cables de càrrega de CA.
Si no hi ha disponible cap cable de càrrega de CA, utilitzeu el cable de
càrrega de CA de mode 3 instal·lat en aquest vehicle (si està
instal·lat).

Connexió a terra (Cable de càrrega de
CA de mode 2)

Aquest producte ha de estar connectat a
terra. En cas d'avaria o ruptura, la
connexió a terra proporciona un camí de
resistència mínima per al corrent elèctric,
per reduir el risc de patir descarregues
elèctriques.

Aquest producte està equipat amb un
conductor de connexió a terra i un endoll
de connexió a terra. L'endoll de la
connexió a terra s'ha de connectar a una
presa de corrent apropiada que estigui
instal·lada i connectada a terra
correctament, de conformitat amb tots
els codis i ordenances locals.

ADVERTÈNCIA!
Precaucions per a la connexió a terra
• La connexió inapropiada del

conductor de la connexió a terra
augmenta el risc de patir
descàrregues elèctriques.
Consulteu a un electricista o tècnic
de servei qualificat si teniu cap dubte
en relació amb la instal·lació a terra
correcta del producte.

• No modifiqueu l'endoll de la connexió
a terra subministrat amb el producte.
Si no cap en la presa de corrent, un
electricista qualificat ha d'instal·lar
una presa de corrent adequada.

Funcions de seguretat

El CCID (dispositiu d'interrupció del
circuit de càrrega) té les característiques
de seguretat següents.

Funció de detecció de fuites elèctriques

Si es detecta una fuita elèctrica durant la
càrrega, la font d'alimentació
s'interromprà automàticament, cosa que
evita incendis o descàrregues elèctriques
causades per fuites elèctriques.

Si s'interromp la font d'alimentació,
l'indicador d'advertència d'error
parpelleja.

Si la font d'alimentació s'interromp:
→P. 78

Funció de comprovació automàtica

Aquesta és una comprovació automàtica
del sistema que es realitza abans que la
càrrega comenci a cercar problemes en el
funcionament de la funció de detecció de
fuites elèctriques.

Si es troba una avaria en la funció de
detecció de fuites elèctriques com a
resultat de la comprovació, l'indicador
d'advertència d'error parpelleja per
informar l'usuari. (→P. 78)
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Funció de detecció de temperatura

L'endoll està equipat amb una funció de
detecció de temperatura. Durant la
càrrega, si es genera calor perquè el
lateral de la presa de corrent està solt,
etc., aquesta funció elimina el calor i
controla el corrent de càrrega.

Condicions per subministrar corrent al
vehicle

El CCID (Dispositiu d'interrupció del
circuit de càrrega) està dissenyat per
evitar el subministrament de corrent
elèctric al connector de càrrega quan no
està connectat al vehicle, encara que
l'endoll estigui inserit en la presa de
corrent.

Indicadors CCID (dispositiu
d'interrupció del circuit de càrrega)

Funcionament dels indicadors

S'utilitzen 3 indicadors per assenyalar les
condicions següents.

A Indicador d'energia
S'encén quan l'electricitat flueix cap al
CCID (Dispositiu d'interrupció del
circuit de càrrega).

B Indicador de càrrega
S'encén quan la càrrega està en curs.

C Indicador d'advertència d'error
Parpelleja quan hi ha una fuita
elèctrica o quan es produeix una
avaria en el CCID (Dispositiu
d'interrupció del circuit de càrrega).

Quan es produeix una avaria durant la càrrega

Els indicadors del CCID (Dispositiu d'interrupció del circuit de càrrega) utilitzen una
combinació de diferents estats (no il·luminat, il·luminat o parpellejant) per informar
l'usuari sobre avaries internes.

Quan l'indicador d'advertència d'error s'encén o parpelleja, retireu momentàniament
l'endoll de la presa de corrent i torneu a connectar-l'hi per comprovar si l'indicador d'error
s'apaga.

Si l'indicador d'error s'apaga, és possible fer la càrrega.

Si no s'apaga, feu el procediment correcte del quadre següent.

Estat Indicador
d'energia

Indicador
d'advertència d'error Procediment/detalls de correcció

Error del sistema
de càrrega

No
il·luminat

No il·luminat o
il·luminat

S'ha detectat una fuita elèctrica i
s'ha cancel·lat la càrrega, o hi ha una
avaria en el cable de càrrega de CA.
Consulteu a un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.

Il·luminat Parpelleja

Avaria de la de-
tecció de tem-
peratura de
l'endoll

Parpelleja Parpelleja

Hi ha una avaria en la peça de detec-
ció de temperatura de l'endoll.
Consulteu a un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.
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Estat Indicador
d'energia

Indicador
d'advertència d'error Procediment/detalls de correcció

Detecció
d'augment de
temperatura de
l'endoll

Parpelleja No il·luminat

S'ha detectat un augment de tem-
peratura de l'endoll a causa d'una
connexió inadequada entre la presa
de corrent i l'endoll.
Comproveu que l'endoll estigui
connectat a la presa de corrent de
manera segura

Avís de vida útil
del cable de càr-
rega de CA

Il·luminat Parpelleja

El nombre de càrregues amb el cable
de càrrega de CA s'està acostant al
final de la seva vida útil.
Consulteu a un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.

Vida útil del
cable de càrrega
de CA

Il·luminat Il·luminat

El nombre de càrregues amb el cable
de càrrega de CA ha superat el seu
nombre de càrregues útils.
Consulteu a un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.

Substitució del cable de l'endoll (si està
instal·lat)

El cable de l'endoll es pot substituir
mitjançant el procediment següent.

1.Prepareu el cable de càrrega de CA
(→P. 76) i el cable de l'endoll de
substitució.

2.Traieu la clau d'alliberament.
Assegureu-vos que no perdeu la clau
d'alliberament.

3.Retireu la tapa del connector del cable
de l'endoll.

4. Inseriu la clau d'alliberament en la
ranura d'alliberament del CCID
(dispositiu d'interrupció del circuit de
càrrega).
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Inseriu la clau d'alliberament en la
direcció que es mostra a la il·lustració.

5.Amb la clau d'alliberament inserida en
la ranura d'alliberament del CCID
(Dispositiu d'interrupció del circuit de
càrrega), gireu la femella del
connector del cable de l'endoll per
retirar el cable.
Una vegada retirat el cable de l'endoll,
retireu la clau d'alliberament.
No deixeu el vehicle sol amb el cable
de l'endoll retirat. Si el cable de
l'endoll no està instal·lat, és possible
que entri aigua o substàncies
estranyes en el CCID (Dispositiu
d'interrupció del circuit de càrrega), i
provoquin una avaria.

6.Alineeu la protuberància del CCID
(Dispositiu d'interrupció del circuit de
càrrega) amb la ranura del cable de
l'endoll, inseriu el cable de l'endoll en
el CCID (Dispositiu d'interrupció del
circuit de càrrega) i gireu la femella del
connector del cable de l'endoll per
instal·lar-lo.

Assegureu-vos que no hi hagi
objectes estranys adherits a la
connexió abans d'instal·lar el cable de
l'endoll. Retireu els objectes estranys
adherits, si n'hi ha. Altrament, és
possible que entri aigua o substàncies
estranyes en el CCID (dispositiu
d'interrupció del circuit de càrrega) i
provoquin una avaria.
Gireu la femella del connector del
cable de l'endoll en direcció oposada a
la de la retirada fins que escolteu un
clic i el cable de l'endoll estigui
assegurat.

7.Instal·leu la tapa del connector del
cable de l'endoll i la clau
d'alliberament en el cable de l'endoll
retirat.
Instal·leu de manera segura la clau
d'alliberament en la tapa del
connector del cable de l'endoll per
evitar que es perdi. A més,
assegureu-vos que la clau
d'alliberament no caigui de la tapa del
connector del cable de l'endoll
accidentalment.
Guardeu el cable de l'endoll en un lloc
segur, net i sec.

ADVERTÈNCIA!
Quan substituïu el cable de l'endoll (si
està instal·lat)
Comproveu els punts següents amb
regularitat.
No fer-ho pot causar un accident
inesperat i provocar la mort o lesions
greus.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• No substituïu el cable de l'endoll amb

les mans mullades. A més, no el
substituïu en un lloc on plogui o
estigui mullat.

• No substituïu el cable de l'endoll
quan l'endoll i/o el connector de
càrrega estiguin connectats.

• No deixeu el CCID (dispositiu
d'interrupció del circuit de càrrega)
amb el cable de l'endoll retirat.

• Comproveu si hi ha normes de
càrrega de vehicles elèctrics de
bateria en vigor i compliu-les.

• Assegureu-vos que no hi hagi
objectes estranys adherits a la
connexió quan instal·leu el cable de
l'endoll al CCID (dispositiu
d'interrupció del circuit de càrrega).

• Quan substituïu el cable de l'endoll,
gireu amb força la femella del cable
de l'endoll fins que escolteu un clic.

• Quan substituïu el cable de l'endoll,
assegureu-vos d'utilitzar la clau
d'alliberament.

• No substituïu el cable de l'endoll a
Noruega.

AVÍS
Precaucions per al cable de l'endoll (si
està instal·lat)
No utilitzeu el cable de l'endoll per a una
altra cosa que no sigui carregar aquest
vehicle. Fer-ho pot causar danys en el
cable de l'endoll.

Inspecció del cable de càrrega de CA

Per motius de seguretat, inspeccioneu el
cable de càrrega de CA de manera
rutinària.

ADVERTÈNCIA!
Inspecció rutinària
Comproveu els punts següents amb
regularitat.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
No fer-ho pot causar un accident
inesperat i provocar la mort o lesions
greus.
• El cable de càrrega de CA, l'endoll, el

connector de càrrega, el CCID
(dispositiu d'interrupció del circuit de
càrrega), etc., no estan malmesos

• La presa de corrent no ha patit
danys.

• L'endoll es pot inserir en la presa de
corrent de manera segura.

• L'endoll no s'escalfa gaire durant l'ús
• La punta de l'endoll no s'ha deformat.
• L'endoll no s'ha embrutat de pols,

etc.
Retireu l'endoll de la presa de corrent
abans d'inspeccionar-lo. Si trobeu cap
anomalia en el cable de càrrega de CA
com a resultat de la inspecció, deixeu
d'utilitzar-lo immediatament i
consulteu a un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o a un taller de
confiança.
Manteniment del cable de càrrega de
CA
Quan el cable de càrrega de CA estigui
brut, retireu-ne primer la brutícia amb
un drap dur escorregut, i després
netegeu el cable amb un drap sec.
Tanmateix, no el renteu mai amb aigua.
Si el cable de càrrega de CA es renta
amb aigua, es podrien produir incendis
o descàrregues elèctriques durant la
càrrega i això podria provocar la mort o
lesions greus.
Quan no utilitzeu el cable de càrrega
de CA durant molt de temps
Retireu l'endoll de la presa de corrent.
Es podria acumular pols en l'endoll o en
la presa de corrent i provocar un
sobreescalfament que derivi en un
incendi.
A més, manteniu el cable en un lloc
sense humitat.
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Apèndix

Qualificació

• Tensió (Un): 220 V - 240 V ~
• Freqüència: 50 Hz / 60 Hz 1Φ
• Corrent: 10 A
• Corrent de funcionament residual (IΔn): 6 mA
• Temperatura ambient: de -30 °C a 55 °C
• IP67

Símbols d'advertència

Aquest dispositiu s'ha dissenyat per a l'ús amb vehicles elèc-
trics de bateria. (Aquest dispositiu no requereix ventilació)

No proveu de desmuntar o reparar el cable de càrrega de CA, el
connector de càrrega, l'endoll o el CCID (dispositiu
d'interrupció del circuit de càrrega).

Hi pot haver risc de descàrregues elèctriques si s'utilitza aquest
dispositiu de manera inadequada.

Si l'endoll, connector de càrrega o CCID (dispositiu
d'interrupció del circuit de càrrega) està anormalment calent
durant l'ús, desconnecteu-lo immediatament.

Està totalment prohibit connectar el cable de càrrega de CA a
un allargador.

No connecteu el dispositiu a una presa de corrent que estigui
solta, desgastada o trencada. Assegureu-vos que l'endoll en-
caixi bé en la presa de corrent.
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Si utilitzeu l'endoll amb una presa de corrent per a exteriors,
protegiu l'endoll i la presa de corrent de la pluja i la neu amb
una coberta impermeable.

No submergiu l'endoll o el cable en aigua o altres líquids. No
exposeu l'endoll a la pluja o la neu.

Per reduir el risc de patir descàrregues elèctriques,
connecteu-lo només a una presa de corrent connectada a terra
correctament.

No pengeu el CCID (dispositiu d'interrupció del circuit de càr-
rega) a l'endoll. Assegureu-vos que el CCID (dispositiu
d'interrupció del circuit de càrrega) sigui compatible.

No sotmeteu el cable de càrrega de CA, el connector de càrrega,
l'endoll o el CCID (dispositiu d'interrupció del circuit de càrrega)
a forces o impactes intensos.

No col·loqueu objectes pesats sobre el cable de càrrega de CA,
el connector de càrrega, l'endoll o el CCID (dispositiu
d'interrupció del circuit de càrrega).
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No utilitzeu aquest dispositiu si el cable de càrrega de CA està
deteriorat, té l'aïllament trencat o qualsevol altre senyal de
dany.

Símbols de precaució

No enrotlleu el cable d'alimentació o el cable de càrrega de CA
al voltant del CCID (dispositiu d'interrupció del circuit de càr-
rega) o del connector de càrrega.

Símbols d'informació

És possible que aquest dispositiu no funcioni si s'utilitza amb TI
o altres sistemes sense connexió a terra, com ara un generador
de bobinat aïllat o un transformador d'aïllament.

Aquest dispositiu té un conductor de protecció no connectat.

No utilitzeu aquest dispositiu a una altitud de més de
4.000 metres.

2.2.3 Bloqueig i desbloqueig del
connector de càrrega de CA
El connector de càrrega de CA es
bloquejarà quan estigui connectat a
l'entrada de càrrega de CA per evitar que
es desconnecti el cable de càrrega de CA
mentre es carrega.

Bloqueig i desbloqueig del connector de
càrrega de CA

Bloqueig del connector de càrrega

El connector de càrrega de CA es
bloquejarà automàticament en inserir-lo
en l'entrada de càrrega de CA.

Desbloqueig del connector de càrrega

El connector de càrrega de CA es
desbloquejarà quan les portes es
bloquegin mitjançant el sistema
d'entrada i arrencada intel·ligent o el
control remot sense fil.

El connector de càrrega de CA es bloqueja
quan està connectat i es desbloqueja
quan es desbloqueja la porta, de manera
que bloquejar/desbloquejar el connector
de càrrega de CA no correspon
necessàriament al bloqueig/desbloqueig
de la porta.
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Si la porta està desbloquejada i el
connector de càrrega de CA està
bloquejat, podeu desbloquejar-lo
realitzant les accions següents:

• Quan feu servir el sistema d'entrada i
arrencada intel·ligent, bloquegeu la
porta una vegada i, a continuació,
torneu-la a desbloquejar. (→P. 150)

• Quan utilitzeu el control remot sense
fil, premeu el botó de desbloqueig per
desbloquejar la porta. (→P. 150)

Funció de bloqueig del connector de
càrrega de CA

Si el connector de càrrega de CA es
bloqueja/desbloqueja repetidament, és
possible que no funcioni temporalment
perquè protegeix el sistema mitjançant el
sistema de càrrega de CA. En aquest cas,
espereu una estona abans de tornar a
connectar el connector de càrrega de CA
a l'entrada de càrrega de CA.

La funció de bloqueig del connector de
càrrega de CA no garanteix que no puguin
robar el cable de càrrega de CA, i no és
necessàriament efectiu per a totes les
conductes malicioses.

Funció de seguretat per al desbloqueig

Si no es retira el connector de càrrega de
CA aproximadament 30 segons després
de desbloquejar el vehicle, la funció de
seguretat tornarà a bloquejar el
connector automàticament.

Desbloqueig del connector de càrrega
de CA durant la càrrega

Si el connector de càrrega de CA es
desbloqueja durant la càrrega, la càrrega
s'aturarà. Una vegada funcioni la funció
de seguretat (→P. 57), és possible que la
càrrega no es reiniciï automàticament. En
aquest cas, retireu el connector de
càrrega de CA* i torneu-lo a inserir.
*Quan es retiri el connector de càrrega de
CA, s'actualitzarà el programa de càrrega.
(→P. 106)

Quan el connector de càrrega de CA no
es pugui inserir a l'entrada de càrrega
de CA

Comproveu que el passador de bloqueig
del connector no estigui abaixat.

Si el passador de bloqueig del connector
està abaixat, el bloqueig del connector
està en funcionament. Desbloquegeu les
portes utilitzant el sistema d'entrada i
arrencada intel·ligent o el control remot
sense fil, desbloquegeu el bloqueig del
connector de càrrega de CA i comproveu
que el passador de bloqueig del
connector no estigui abaixat.

Si el connector de càrrega de CA no es
pot desbloquejar

Seguiu el procediment següent per
desbloquejar el connector de càrrega de
CA si no es pot extreure després de
desbloquejar les portes.

Utilitzeu el cable d'alliberament
d'emergència només quan el connector
de càrrega de CA no es pugui
desbloquejar mitjançant altres mètodes.

1.Obrir el capó. (→P. 402)
2.Estireu el cable d'alliberament

d'emergència.
El connector de càrrega de CA es
desbloquejarà i podreu extreure'l.
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3.Després de desbloquejar el connector
de càrrega de CA, fixeu el mànec del
cable d'alliberament d'emergència a la
fixació.

AVÍS
Quan inseriu el connector de càrrega
de CA
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari, podria causar
una avaria en el sistema de bloqueig del
connector de càrrega.
• Comproveu que el connector de

càrrega de CA sigui compatible amb
aquest vehicle.

Un connector de càrrega d'un altre tipus
o amb una peça d'inserció danyada o
deformada podria no bloquejar-se.

AVÍS (Continuat)
• No apliqueu una força excessiva sobre

el connector de càrrega de CA després
d'inserir-lo.

Quan retireu el connector de càrrega de
CA, assegureu-vos de desbloquejar-lo.

2.2.4 Fonts d'alimentació que es
poden utilitzar
És necessari utilitzar una font
d'alimentació externa que compleixi els
criteris següents per a la càrrega d'aquest
vehicle.

Confirmeu-ho abans de la càrrega.

ADVERTÈNCIA!
Advertències d'avaries elèctriques
Assegureu-vos de tenir en compte les
precaucions d'aquest Manual del
propietari quan carregueu el vehicle.
No utilitzar una font d'alimentació que
compleixi els requisits, o no tenir en
compte les regulacions durant la
càrrega, podria derivar en un accident i
provocar la mort o lesions greus.

Fonts d'alimentació

• Utilitzeu una presa de corrent de
220 V - 240 V de CA amb un
interruptor diferencial (RCCB) i un
interruptor elèctric. Es recomana
seriosament l'ús d'un circuit individual
de 13 A per garantir el funcionament
correcte del cable de càrrega de CA.

• Es recomana seriosament l'ús d'una
connexió exclusiva de la caixa de
connexions elèctriques per a la
càrrega. Si utilitzeu una presa de
corrent que estigui en un circuit
compartit, i hi ha altres aparells
elèctrics connectats a altres preses de
corrent del mateix circuit, l'interruptor
elèctric es podria disparar.*

• Assegureu-vos que la caixa de
connexions elèctriques estigui
equipada amb un interruptor
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diferencial (RCCB). Si no ho està, és
necessari que un professional
degudament qualificat n'instal·li un.

• Quan carregueu en exteriors,
assegureu-vos d'utilitzar una presa de
corrent hermètica a la pluja que
estigui certificada per a l'ús en
exteriors. Es recomana comprovar el
funcionament de l'interruptor
diferencial (RCCB) abans d'utilitzar-lo.

– Comproveu si hi ha normes de
càrrega de vehicles elèctrics de
bateria en vigor i compliu-les.

*Per obtenir-ne informació detallada,
consulteu amb un electricista.

L'entorn de càrrega

Per a una càrrega segura, es recomana l'ús
de l'equip i els paràmetres de càrrega
següents.

• Presa de corrent hermètica a la pluja
Quan carregueu en exteriors,
connecteu l'endoll a una presa de
corrent hermètica a la pluja, i
assegureu-vos que l'endoll romangui
impermeable mentre està connectat.

• Circuit dedicat
– Per reduir el risc d'incendis, utilitzeu

només un circuit derivat d'almenys
13 A amb una protecció de
sobrecorrent.

– Per reduir el risc de descàrregues
elèctriques quan treballeu amb
l'endoll, utilitzeu una presa de
corrent que tingui instal·lat un
interruptor diferencial (RCCB).

• Commutador remot
Permet la interrupció d'electricitat des
de la presa de corrent amb
l'accionament d'un commutador, cosa
que permet així la retirada i inserció
segures de l'endoll en dies de pluja.

ADVERTÈNCIA!
Precaucions de les fonts
d'alimentació
Tingueu en compte les precaucions
següents.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
Si no les seguiu, es podrien produir
incendis, descàrregues elèctriques o
danys, i provocar la mort o lesions
greus.
• Utilitzeu una presa de corrent de

220 V - 240 V de CA amb un
interruptor diferencial (RCCB) i
subministrat per un interruptor
elèctric de conformitat amb les
normatives locals. Es recomana l'ús
d'un circuit individual subministrat
amb almenys 13 A.

• No connecteu el cable de càrrega de
CA a un adaptador de presa de
corrent múltiple, a endolls múltiples
o endolls de conversió.

• Està totalment prohibit connectar el
cable de càrrega de CA a un
allargador.

L'allargador pot sobreescalfar-se i no
conté un interruptor diferencial
(RCCB). És possible que la funció de
detecció de fuites del CCID
(Dispositiu d'interrupció del circuit
de càrrega) (→P. 78) no funcioni
correctament.

• No utilitzeu una regleta.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)

• Es prohibeix l'ús d'una presa de
corrent per escalfadors de blocs que
no compleixi els requisits per a la
càrrega.

• Assegureu-vos de connectar el
connector de càrrega i l'entrada de
càrrega de CA directament. No
connecteu una adaptador de
conversió o allargador entre el
connector de càrrega i l'entrada de
càrrega de CA.

2.2.5 Mètodes de càrrega
Es poden utilitzar els mètodes següents
per carregar la bateria de tracció.

Tipus de mètodes de càrrega

Càrrega de CA (→P. 94)

Aquest és un mètode de càrrega que
s'utilitza quan es carrega des d'una presa
de corrent de CA amb el cable de càrrega
de CA o quan es carrega amb un
carregador de CA.

Quan s'estableix un programa de càrrega,
també és possible carregar a la data i hora
desitjades. (→P. 106)

Càrrega de CC (→P. 102)

Aquest mètode de càrrega utilitza un
carregador de CC que compleix les
normes IEC 61851 i IEC 62196. La bateria
de tracció es pot carregar en un temps
més curt que la càrrega de CA.

IEC és l'abreviatura d'una norma
internacional establerta per la Comissió
Electrotècnica Internacional.

Sistema de càrrega solar* (→P. 120)
*Si està instal·lat

En determinades condicions, quan el
vehicle està estacionat, la bateria de
tracció es pot carregar mitjançant
l'electricitat generada per la placa solar
instal·lada al sostre del vehicle.

Funcions vinculades amb la càrrega

Aquest vehicle està equipat amb diverses
funcions vinculades amb la càrrega.

“My Room Mode” (Mode de la meva
habitació) (→P. 116)

Quan el cable de càrrega està connectat
al vehicle, l'alimentació pot utilitzar
components elèctrics com el sistema
d'aire condicionat o el sistema d'àudio
d'una font d'alimentació externa*.
*Segons la situació, es pot consumir
electricitat de la bateria de tracció.

Escalfador de la bateria de tracció

Quan la temperatura exterior és baixa i el
cable de càrrega està connectat al
vehicle, aquesta funció escalfa
automàticament la bateria de tracció fins
que s'assoleix o se supera una
temperatura determinada.

• Aquesta funció deixa de funcionar
automàticament quan el cable de
càrrega es desconnecta o roman
connectat al vehicle durant
aproximadament 3 dies.

• Quan s'utilitza el programa de càrrega
(→P. 106), la funció s'activa d'acord
amb la configuració del programa.

Control d'escalfament de la bateria de
tracció

Aquest control funciona després que el
cable de càrrega romangui connectat al
vehicle durant 3 dies i l'escalfador de la
bateria de tracció s'aturi automàticament.
Aïlla automàticament la bateria de tracció
quan les temperatures són molt baixes.
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• Aquest control s'atura 31 dies després
de connectar el cable de càrrega,
encara que estigui connectat al
vehicle.

• Quan aquest control està en
funcionament, s'ignora la configuració
del programa de càrrega i la càrrega
comença immediatament.

Refrigeració de la bateria de tracció

Quan la bateria de tracció està calenta i el
cable de càrrega de CA està connectat al
vehicle, aquesta funció refreda la bateria
de tracció per protegir-la.

La funció es pot activar quan se circula
contínuament a alta velocitat, com ara
per autopistes o autovies o durant la
càrrega de CC.

Ús de My Room Mode (Mode de la meva
habitació) durant la càrrega de CC

→P. 118

Escalfador de la bateria de tracció
• És possible que l'escalfador de la

bateria de tracció funcioni quan no es
duu a terme la càrrega.

• Quan l'escalfador de la bateria de
tracció està funcionant, s'encén
l'indicador de càrrega.

• Quan l'escalfador de la bateria de
tracció està en funcionament durant
la càrrega, és possible que el temps de
càrrega sigui més llarg del normal.

• La càrrega restant de la bateria de
tracció disminueix quan funciona
l'escalfador de la bateria de tracció;
pot ser que sigui necessari tornar a
carregar la bateria de tracció per
complementar la càrrega restant.

Refrigeració de la bateria de tracció
• Per a la càrrega de CA: Els paràmetres

de refrigeració de bateria de tracció es
poden canviar a la pantalla
d'informació múltiple. (→P. 89)

• L'indicador de càrrega s'il·luminarà
quan la refrigeració de la bateria de

tracció estigui en espera o en
funcionament.

• Quan el nivell de càrrega de la bateria
de tracció és baix, és possible que la
refrigeració no funcioni, encara que la
temperatura de la bateria sigui alta.

• Quan es compleixin les condicions
següents mentre la refrigeració de la
bateria de tracció està funcionant,
l'operació de refrigeració s'aturarà.

– El capó està obert
– L'interruptor d'encesa canvia a ACC

o a ON.
– El canvi de marxes es canvia a

qualsevol posició excepte P
– El sistema d'aire condicionat remot

està en funcionament (→P. 368)
– La càrrega restant de la bateria de

tracció és inferior a un valor
determinat

• La refrigeració de bateria de tracció
funciona mitjançant l'energia
subministrada per la mateixa bateria i
una font d'energia externa.

– Mentre la refrigeració de la bateria
de tracció estigui funcionament, la
càrrega de la bateria de tracció
augmentarà i disminuirà dins d'un
interval determinat i no augmentarà
com amb la càrrega de CA.

– Quan la refrigeració de la bateria de
tracció estigui en funcionament, el
carregador identificarà que la
bateria s'està carregant. Si aquesta
funció s'usa mentre hi ha connectat
al vehicle un carregador que cobra
una tarifa de càrrega, s'aplicaran
tarifes de càrrega de CA.

Canviar la configuració de la
refrigeració de la bateria de tracció

La configuració es pot canviar a la
pantalla d'informació múltiple.

Utilitzeu els commutadors de control
dels comptadors (→P. 142) i seleccioneu
"Vehicle Settings" (Configuració del
vehicle), "Charging Settings"
(Configuració de càrrega) i canvieu la
configuració.
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En seleccionar l'opció d'apagat, la sortida
de la bateria de tracció pot restringir-se
en funció de la situació de conducció.

2.2.6 Consells de càrrega
Aquesta secció explica mètodes per
utilitzar la funció de càrrega d'aquest
vehicle i consultar informació relacionada
amb la càrrega.

Càrrega sistemàtica

Per poder fer ús del vehicle elèctric de
bateria, recomanem carregar
sistemàticament el vehicle.

Abans de sortir de casa

Per utilitzar el vehicle elèctric de bateria,
carregueu la bateria de tracció a casa
abans de sortir.

A la destinació o de camí cap a la
destinació

Quan la càrrega restant de la bateria de
tracció es redueixi, recarregueu-la a
l'estació de càrrega més propera.

Durant l'estacionament

Per a vehicles amb un sistema de càrrega
solar, la càrrega solar es realitza per
carregar la bateria de tracció quan es
compleixen les condicions necessàries,
com ara l'estacionament. (→P. 120)

Quan la bateria de tracció està
completament carregada, no es carrega la
bateria mitjançant el sistema de càrrega
solar.

Consulta d'informació relacionada amb
la càrrega

Es mostra informació relacionada amb la
càrrega i es pot consultar a la pantalla
d'informació múltiple.

Durant la càrrega

Quan s'obre qualsevol porta durant la
càrrega amb l'interruptor d'encesa
apagat, es mostra l'estat de càrrega
actual i el temps restant aproximat per a
la càrrega completa durant un període de
temps determinat.

El temps de càrrega real pot variar en
funció de condicions com ara la capacitat
restant de la bateria de tracció, la
temperatura exterior i les especificacions
del carregador de CA/CC.

És possible que el temps necessari per a la
càrrega completa no es mostri si es
redueix el corrent de càrrega a la bateria
de tracció i el temps de càrrega és més
llarg.
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Després de completar la càrrega

Quan s'obre qualsevol porta amb
l'interruptor d'encesa apagat després de
completar la càrrega, es mostra durant
una estona un missatge amb els detalls
dels resultats de la càrrega.

A més, apareix un missatge si es fa una
operació que atura la càrrega o es
produeix una situació en què no es pot fer
la càrrega.

Quan es mostri un missatge, seguiu les
instruccions que apareixen a la pantalla.
(→P. 128)

2.2.7 Coses que cal saber abans
de la càrrega
Assegureu-vos de llegir les precaucions
següents abans de carregar la bateria de
tracció.

Funcions de seguretat
• El sistema EV no s'iniciarà amb el cable

de càrrega fixat al vehicle encara que
s'accioni l'interruptor d'encesa.

• Si es connecta el cable de càrrega
mentre l'indicador "READY" està
encès, el sistema EV s'aturarà
automàticament i no es podrà conduir.

ADVERTÈNCIA!
Precaució durant la càrrega
Les persones amb marcapassos
cardíacs artificials o marcapassos de
tractament de resincronització cardíaca
no poden dur a terme el procediment
de càrrega. Demaneu a una altra
persona que ho faci.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• No us acosteu al carregador i al cable

de càrrega durant la càrrega. El
procediment de càrrega pot afectar
el funcionament d'aquests
dispositius.

• No romangueu dins del vehicle
durant la càrrega.
El procediment de càrrega pot
afectar el funcionament d'aquests
dispositius.

• No entreu al vehicle, ni tan sols per
agafar alguna cosa del maleter.
El procediment de càrrega pot
afectar el funcionament d'aquests
dispositius.

Quan el cable de càrrega està
connectat al vehicle
No canvieu la posició de canvi des de P.
En l'hipotètic cas que el cable de
càrrega hagi patit danys, és possible
que la posició del canvi de marxes
canviï de P a una altra posició i que el
vehicle es mogui i provoqui un
accident.
Precaucions de càrrega
Aquest vehicle ha estat dissenyat per
permetre la càrrega d'una font
d'alimentació externa mitjançant un
cable de càrrega de CA per al seu ús
exclusiu amb preses de corrent de CA
domèstiques estàndard.
Tanmateix, el vehicle és molt diferent
dels aparells elèctrics domèstics, tal
com s'indica a continuació, i un ús
incorrecte pot causar incendis o
descàrregues elèctriques i provocar la
mort o lesions greus.
• En carregar a 220 V - 240 V, flueix

una alta quantitat de corrent durant
molt de temps.

• La càrrega es pot dur a terme en
exteriors.
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AVÍS
Precaucions de càrrega
Per a una càrrega correcta, seguiu el
procediment després de llegir
l'explicació següent. La càrrega està
concebuda perquè la realitzin únicament
conductors amb permís de conducció
que entenguin correctament el
procediment de càrrega.
• No permeteu que les persones que no

estiguin acostumades a realitzar la
càrrega, com ara els nens, facin la
càrrega sense supervisió.

• Així mateix, mantingueu el cable de
càrrega de CA lluny de l'abast dels
nadons.

• Quan carregueu amb un carregador,
seguiu les indicacions d'ús de cada
carregador.

Confirmeu el següent abans de la
càrrega.

Abans de carregar, comproveu sempre els
elements següents.

• El fre d'estacionament està accionat.
(→P. 213)

• Es posa l'interruptor d'encesa en OFF.
(→P. 203)

• Els llums com els fars, llums
d'emergència, llums interiors, etc.,
estan apagats.
Si aquests interruptors dels llums
estan encesos, aquestes funcions
consumiran electricitat i el temps de
càrrega augmentarà.

Inspecció del cable de càrrega de CA

Abans de carregar, assegureu-vos que
cada part del cable de càrrega de CA
estigui en bon estat. (→P. 81)

Durant la càrrega
• El temps d'inici de la càrrega pot variar

en funció de l'estat del vehicle, però
això no indica una avaria.

• Durant la càrrega, és possible que
s'escoltin sons de prop de la bateria de

tracció segons el funcionament del
sistema d'aire condicionat o del
“Battery Cooler” (Refrigerador de la
bateria) (→P. 89).

• Durant i després de la càrrega, és
possible que el compartiment del
motor i la seva àrea circumdant on
està instal·lat el carregador de la
bateria de tracció s'escalfi.

• És possible que la superfície del CCID
(Dispositiu d'interrupció del circuit de
càrrega) s'escalfi, però no indica una
avaria.

• En funció de les condicions de les ones
de ràdio, és possible escoltar
interferències en la ràdio.

Quan es carrega mitjançant una
instal·lació de càrrega pública
• Quan feu la càrrega en una instal·lació

de càrrega pública, consulteu la
configuració de la funció del programa
de càrrega.

– Quan el programa de càrrega està
registrat, desactiveu la funció
temporalment o activeu “Charge
Now” (Carrega ara). (→P. 107)

– Quan el programa de càrrega està
activat, la càrrega no s'iniciarà
encara que es connecti el cable de
càrrega de CA. A més, és possible
que se us cobri una tarifa de càrrega
per la connexió del cable de càrrega
de CA.

Reducció de la capacitat de la bateria de
tracció

La capacitat de la bateria de tracció es
reduirà gradualment quan la bateria de
tracció estigui en ús. El percentatge en el
qual es redueix varia segons les
condicions mediambientals i la manera
d'utilitzar el vehicle. Tenir en compte els
aspectes següents pot ajudar a eliminar
la reducció de la capacitat de la bateria
de tracció.

• Eviteu estacionar el vehicle en àrees
amb temperatures altes sota la llum
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directa del sol quan la bateria de
tracció estigui completament
carregada.

• Eviteu accelerar o desaccelerar amb
freqüència i sobtadament.

• Eviteu conduir sovint a alta velocitat.
• Utilitzeu la funció del programa de

càrrega tant com es pugui per
carregar completament la bateria de
tracció abans d'arrencar. (→P. 106)

• Eviteu la càrrega freqüent de CC
A més, si es redueix la capacitat de la
bateria de tracció, la distància que es
pot conduir disminueix. Tanmateix, el
rendiment del vehicle no empitjora
significativament.

Quan la càrrega restant de la bateria de
tracció és baixa després de la càrrega

En les situacions següents, és possible
que la càrrega restant de la bateria de
tracció després de completar la càrrega
sigui inferior a la càrrega normal per
protegir la bateria de tracció (és possible
que l'autonomia de la conducció després
que la bateria estigui completament
carregada s'escurci).*

• La càrrega es fa quan la temperatura
exterior és baixa o alta

• La càrrega es fa immediatament
després de la conducció amb molta
càrrega o amb molta calor
En qualsevol altra situació, si la
càrrega restant de la bateria de tracció
és significativament inferior a la
normal després de completar la
càrrega, aneu qualsevol distribuïdor
de Toyota o a un taller de confiança
perquè inspeccioni el vehicle.

*Quan això passa, encara que aparegui a
la pantalla de càrrega restant de la
bateria de tracció que està
completament carregada, la càrrega
restant disminueix més ràpidament del
normal.

Quan la quantitat de càrrega enviada a
la bateria de tracció disminueix

Quan la quantitat d'energia
subministrada pel carregador és baixa o
el funcionament de l'escalfador de la
bateria, etc. redueix la potència de
càrrega enviada a la bateria de tracció,
és possible que la quantitat de càrrega
enviada a la bateria de tracció
disminueixi.

El temps de càrrega pot augmentar

En les situacions següents, el temps de
càrrega pot ser superior a l'habitual:

• Amb temperatures molt altes o molt
baixes.

• Quan la bateria de tracció s'escalfa,
com ara immediatament després de
conduir amb una càrrega elevada.

• El vehicle consumeix molta
electricitat, per exemple, quan els fars
estan encesos, etc.

• Quan utilitzeu “My Room Mode”
(Mode de la meva habitació).
(→P. 116)

• Hi ha una apagada durant la càrrega.
• Hi ha un tall del subministre elèctric.
• Hi ha una caiguda de la tensió de la

font d'alimentació externa.
• La càrrega de la bateria de 12 volts és

baixa, per exemple, degut a que no
s'ha utilitzat el vehicle durant un llarg
període de temps.

• Quan es canvia el límit superior del
corrent de càrrega a la configuració
del corrent de càrrega del vehicle
(→P. 97)

• Qual l'escalfador de la bateria està en
funcionament. (→P. 89)

• Quan la “Battery Cooler” (Refrigeració
de la bateria) està en funcionament
abans de la càrrega. (→P. 89)

• Quan l'endoll genera calor a causa
d'una connexió solta a la presa de
corrent, etc.
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• S'ajusta la font d'alimentació amb el
carregador.

• S'utilitza freqüentment i
repetidament la càrrega de CC.

• Quan seleccioneu una opció de "DC
charging power" (Potència de càrrega
de CC) diferent de "MAX".

• Quan la temperatura de les peces
relacionades amb la càrrega és alta.

Electricitat de càrrega

Aquest vehicle es pot carregar fins a
aproximadament 7 kW.

Tanmateix, en funció del carregador o
cable de càrrega de CA utilitzat,
l'electricitat de càrrega pot ser limitada.

2.2.8 Com utilitzar la càrrega de
CA
Aquesta secció explica el procediment de
càrrega de la bateria de tracció amb un
cable de càrrega de CA.

Quan utilitzeu un carregador de CA,
assegureu-vos de consultar les
instruccions de funcionament del
carregador de CA.

Quan el programa de càrrega estigui
registrat, assegureu-vos que “Charge
Now” (Carrega ara) estigui activat abans
de la càrrega. (→P. 111, P. 115)

AVÍS
Quan utilitzeu el cable de càrrega de
CA i peces relacionades
Per evitar danyar el cable de càrrega de
CA i parts relacionades, tingueu en
compte les precaucions següents.
• Quan interrompeu o cancel·leu la

càrrega, retireu el connector de
càrrega abans de retirar l'endoll.

• Quan retireu el cable de càrrega de CA,
comproveu que el connector de
càrrega estigui desbloquejat.

• No estireu amb força la tapa del
connector de càrrega i la tapa de
l'entrada de càrrega de CA.

• No sotmeteu el conne.ctor de càrrega

AVÍS (Continuat)
a vibració durant la càrrega. La
càrrega es podria aturar.

• No inseriu cap objecte excepte el
connector de càrrega en l'entrada de
càrrega de CA.

• Quan inseriu o retireu l'endoll de la
presa de corrent, assegureu-vos de
sostenir el cos de l'endoll.

• No danyeu la tapa de l'entrada del
cable de càrrega de CA amb objectes
afilats.

• No estireu amb força el cable de
càrrega de CA que hagi quedat atrapat
o embolicat. Si el cable està embolicat,
desemboliqueu-lo abans d'utilitzar-lo.

Entrada de càrrega de CA
No desmunteu, repareu o modifiqueu
l'entrada de càrrega de CA. Quan
l'entrada de càrrega de CA necessiti
reparació, consulteu a un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.

Precaucions de càrrega

→P. 91

Durant la càrrega
1.Prepareu el cable de càrrega de CA.

(→P. 75)
2.Introduïu el cable de càrrega de CA a

la presa de la font d'alimentació
externa.
Assegureu-vos de sostenir el cos de
l'endoll i inseriu-lo fermament en la
presa de corrent.
Si hi ha un interruptor que pugui
commutar l'alimentació de la presa de
corrent, activeu-lo.
Utilitzeu una corda, etc. per penjar el
CCID (Dispositiu d'interrupció del
circuit de càrrega) d'un ganxo o
equivalent quan s'aplica una càrrega a
la presa de corrent i l'endoll a causa de
l'altura a la qual està instal·lada la
presa de corrent.
El CCID (dispositiu d'interrupció del
circuit de càrrega) es pot penjar
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mitjançant l'orifici de la part posterior.
No pengeu el CCID (dispositiu
d'interrupció del circuit de càrrega) a
la paret amb cargols.

3.Desbloquegeu les portes i obriu la
tapa del port de càrrega. (→P. 72)
El llum de l'entrada de càrrega A
s'encendrà.

4.Obriu la tapa de l'entrada de càrrega
de CA.

5.Retireu la tapa del connector de
càrrega i fixeu-la al cable.

6.Assegureu-vos de sostenir el cos del
connector de càrrega i inseriu-lo
fermament i completament en
l'entrada de càrrega de CA.
Quan connecteu el connector de
càrrega a l'entrada de càrrega de CA,
assegureu-vos que els símbols
d'identificació siguin els mateixos.
Quan s'insereix el connector de
càrrega en la posició més recta
possible, es bloqueja automàticament.
Comproveu que l'indicador de càrrega
s'encengui. Si l'indicador de càrrega
no s'encén, el connector de càrrega no
està bloquejat.*

*Si el connector de càrrega no està
inserit fermament, l'operació de
bloqueig es realitzarà diverses
vegades.
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7.Confirmeu que l'indicador de càrrega
del port de càrrega s'encengui.
La càrrega no s'iniciarà si l'indicador
de càrrega no s'encén quan s'insereix
el connector de càrrega. (→P. 74)
Si l'indicador de càrrega parpelleja,
s'ha programat la càrrega. (→P. 96)
La càrrega no començarà si el
connector de càrrega no està
bloquejat. No obstant això, en funció
del tipus de carregador de l'estació de
càrrega pública, el connector de
càrrega no es bloquejarà si no es fa
l'operació per iniciar la càrrega.
Si l'indicador d'advertència d'error del
CCID (Dispositiu d'interrupció del
circuit de càrrega) parpelleja durant la
càrrega, consulteu P. 78 i seguiu el
procediment de correcció.
L'indicador de càrrega s'apagarà quan
s'hagi completat la càrrega.
L'indicador de càrrega també
s'apagarà quan s'hagi aturat la càrrega
per algun motiu abans de
completar-se. En aquest cas,
consulteu P. 123.

En connectar el connector de càrrega de
CA

Si s'obre la porta o es posa l'interruptor
d'encesa en ON amb el connector de
càrrega de CA connectat, l'indicador del
cable de càrrega s'encén per notificar que
s'ha connectat el connector de càrrega de
CA.

Si l'indicador de càrrega del port de
càrrega parpelleja després de connectar
el cable de càrrega de CA.

El programa de càrrega (→P. 106) està
registrat i no es pot fer la càrrega. Per
cancel·lar la càrrega utilitzant el
programa de càrrega i començar la
càrrega, dueu a terme qualsevol dels
procediments següents.

• Activeu “Charge Now” (Carrega ara)
(→P. 111, P. 115)

• Mentre l'indicador de càrrega està
parpellejant, retireu i torneu a
connectar el connector de càrrega
immediatament.
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Quan el connector de càrrega no es
pugui inserir en l'entrada de càrrega
de CA

→P. 84

Funció de seguretat

La càrrega no començarà quan el
connector de càrrega no estigui
bloquejat.

Si l'indicador de càrrega no s'encén
encara que el connector de càrrega
estigui inserit, retireu i torneu a inserir el
connector i, després, comproveu que
l'indicador de càrrega del port de
càrrega s'encengui.

El temps de càrrega pot augmentar

→P. 93

Càrrega en una estació de càrrega
pública amb funció d'autenticació

Quan una es desbloqueja durant la
càrrega, el connector de càrrega es
desbloqueja i la càrrega s'atura.

En aquest cas, l'autenticació de l'estació
de càrrega es cancel·la i és possible que
no es pugui reiniciar la càrrega. Torneu a
connectar el connector de càrrega i dueu
a terme l'autenticació per a l'estació de
càrrega.

Quan l'interruptor elèctric es dispara
durant la càrrega

El límit màxim del corrent de càrrega es
pot canviar en la pantalla d'informació
múltiple o multimèdia.

• Operacions de configuració a la
pantalla d'informació múltiple

1.Premeu o dels interruptors de
control del comptador per seleccionar

.
2.Premeu o dels interruptors de

control del comptador per seleccionar
“Vehicle Settings” (Configuració del
vehicle) i després manteniu premut

.

3.Premeu o dels interruptors de
control del comptador per seleccionar
“Charging Settings” (Configuració de
càrrega) i després manteniu premut

.
Apareixerà la pantalla “Charging
Settings” (Configuració de càrrega).

4.Premeu o dels interruptors de
control del comptador per seleccionar
"Charging Current" (Corrent de
càrrega) i després premeu .
Apareixerà la pantalla “Charging
Current” (Corrent de càrrega).

5.Premeu o dels interruptors de
control del comptador per seleccionar
"16A" o "8A" i després premeu .

• Operacions de configuració
multimèdia

1.Seleccioneu .
2.Seleccioneu “Vehicle customize”

(Personalització del vehicle).
3.Seleccioneu "Charging" (Càrrega).
4.Seleccioneu "Charging current"

(Corrent de càrrega).
5.Seleccioneu "16A" o "8A".

El corrent de càrrega màxim està limitat a
menys o igual al corrent seleccionat.*

Si l'interruptor automàtic encara es
dispara durant la càrrega, fins i tot
després de canviar el límit màxim del
corrent de càrrega, comproveu si la font
d'alimentació connectada compleix les
condicions de càrrega especificades.
(→P. 86)
*Restringir el corrent de càrrega allargarà
el temps de càrrega.

Canviar la configuració de “Charging
Limit” (Límit de càrrega)

El límit màxim de la capacitat de càrrega
es pot canviar a la pantalla d'informació
múltiple o multimèdia.

El valor límit superior seleccionat és comú
a la càrrega de CA i la càrrega de CC.

• Operacions de configuració a la
pantalla d'informació múltiple
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1.Premeu o dels interruptors de
control del comptador per seleccionar

.
2.Premeu o dels interruptors de

control del comptador per seleccionar
“Vehicle Settings” (Configuració del
vehicle) i després manteniu premut

.
3.Premeu o dels interruptors de

control del comptador per seleccionar
“Charging Settings” (Configuració de
càrrega) i després manteniu premut

.
Apareixerà la pantalla “Charging
Settings” (Configuració de càrrega).

4.Premeu o dels interruptors de
control del comptador per seleccionar
"Charging Limit" (Límit de càrrega) i
després premeu .
Apareixerà la pantalla "Charging
Limit" (Límit de càrrega).

5.Seleccioneu "Full" (Ple), "90 %", "80
%", "70 %", "60 %" o "50 %" i, a
continuació, premeu .

• Operacions de configuració
multimèdia

1.Seleccioneu .
2.Seleccioneu “Vehicle customize”

(Personalització del vehicle).
3.Seleccioneu "Charging" (Càrrega).
4.Seleccioneu "Charging limit" (Límit de

càrrega).
5.Seleccioneu "Full" (Ple), "90 %", "80

%", "70 %", "60 %" o "50 %".

Si es canvia la configuració durant la
càrrega de CC, la càrrega es podria aturar
a causa del funcionament del
temporitzador del carregador de CC i la
bateria de tracció no es podrà carregar
completament.

Funció de protecció del
sobreescalfament de l'entrada de
càrrega de CA

La instal·lació d'un sensor de
temperatura a l'entrada de càrrega de CA
evita que les parts es fonguin quan la

temperatura puja a causa de l'entrada de
substàncies estranyes en el connector de
càrrega.

Quan es detecta un cert increment de la
temperatura, la càrrega s'atura
immediatament.

Després d'això, quan l'interruptor
d'encesa estigui apagat, es mostrarà un
missatge a la pantalla d'informació
múltiple (→P. 128)

ADVERTÈNCIA!
Durant la càrrega
Tingueu en compte les precaucions
següents.
No fer-ho pot causar un accident
inesperat i provocar la mort o lesions
greus.
• Utilitzeu una font d'alimentació

adequada per a la càrrega. (→P. 86)
• Comproveu que el cable de càrrega

de CA, l'endoll i la presa de corrent no
tinguin substàncies estranyes.

• Abans de la càrrega, comproveu que
l'entrada de càrrega de CA no estigui
deformada, danyada o desgastada, i
que l'entrada no tingui substàncies
estranyes com pols, neu o gel. Si hi ha
brutícia o pols en aquestes àrees,
retireu-la completament abans
d'inserir el connector de càrrega.

• Abans d'inserir l'endoll de càrrega en
el carregador, assegureu-vos que no
hi hagi brutícia o pols en les àrees del
terminal. Si hi ha brutícia o pols en
aquestes àrees, retireu-la
completament abans d'inserir
l'endoll de càrrega.

• No mulleu els terminals de l'entrada
de càrrega de CA.

• Utilitzeu només preses de corrent on
l'endoll es pugui inserir de manera
segura.

• No lligueu ni enrotlleu el cable de
càrrega de CA durant la càrrega, ja
que podria provocar un
sobreescalfament.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• No toqueu els terminals del

connector de càrrega ni l'entrada de
càrrega de CA amb objectes
metàl·lics afilats (agulles, etc.) o amb
les mans, ni els curtcircuiteu amb
objectes estranys.

• Quan carregueu en exteriors,
assegureu-vos d'utilitzar una presa
de corrent hermètica a la pluja per a
l'ús en exteriors.
Assegureu-vos que la coberta de la
presa de corrent hermètica a la pluja
es tanqui completament. Si la
coberta hermètica a la pluja no es pot
tancar, instal·leu una coberta
hermètica a la pluja que es pugui
tancar.

• Per aturar la càrrega a l'estació de
càrrega, seguiu les instruccions del
carregador.

• Si us adoneu de qualsevol senyal
d'escalfament, fum, olors, soroll a
altres anomalies durant la càrrega,
atureu la càrrega immediatament.

• No inseriu l'endoll si la presa de
corrent està submergida en aigua o
neu.

• Quan carregueu amb pluja o neu, no
connecteu ni desconnecteu l'endoll si
teniu les mans mullades. A més, no
mulleu l'endoll ni la presa de corrent.

• No carregueu el vehicle durant una
tempesta elèctrica.

• Eviteu que el cable de càrrega de CA
quedi atrapat a la porta o la porta
posterior.

• No deixeu que les rodes trepitgin el
cable de càrrega de CA, l'endoll, el
connector de càrrega o el CCID
(Dispositiu d'interrupció del circuit
de càrrega).

• Inseriu fermament l'endoll en la
presa de corrent.

• No utilitzeu un allargador ni un
adaptador de conversió.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Tanqueu el capó abans d'utilitzar el

sistema de càrrega.
És possible que el ventilador de
refredament comenci a funcionar de
sobte. Si toqueu o us apropeu a les
part giratòries, com el ventilador, pot
causar que les mans o la roba
(especialment corbates o bufandes)
es quedin atrapades i provocar
lesions greus.

• Després de connectar el cable de
càrrega, verifiqueu que no estigui
enrotllat en cap objecte.

• Si l'indicador d'energia del CCID
(dispositiu d'interrupció del circuit de
càrrega) no s'encén després de
connectar el cable de càrrega de CA a
la presa de corrent, desconnecteu-lo
immediatament.

Si l'indicador d'advertència d'error
del CCID (dispositiu d'interrupció del
circuit de càrrega) s'encén o
parpelleja durant la càrrega
És possible que es produeixi una fuita
elèctrica en la ruta de la font
d'alimentació, o que hi hagi una avaria
en el cable de càrrega de CA o el CCID
(Dispositiu d'interrupció del circuit de
càrrega).
Consulteu P. 78 i seguiu el procediment
de correcció. Si l'indicador
d'advertència d'error no s'apaga, fins i
tot després de realitzar el procediment
de correcció, atureu la càrrega
immediatament, retireu el cable de
càrrega de CA i contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o amb un taller de confiança.
Continuar amb la càrrega del vehicle en
aquest estat pot provocar accidents
imprevistos o lesions greus.
Carregador de bateria de tracció a
bord
El carregador de la bateria de tracció a
bord està situat al compartiment del
motor. Assegureu-vos de tenir en
compte les precaucions següents
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
respecte al carregador de bateria de
tracció a bord. No fer-ho pot provocar
la mort o lesions greus com cremades o
descàrregues elèctriques.
• El carregador de bateria de tracció a

bord s'escalfa durant la càrrega. No
toqueu el carregador de bateria de
tracció a bord, ja que fer-ho pot
provocar cremades.

• No desmunteu, repareu ni
modifiqueu el carregador de bateria
de tracció a bord. Quan el carregador
de bateria de tracció a bord necessiti
reparació, consulteu a un distribuïdor
o taller autoritzat de Toyota, o a un
taller de confiança.

AVÍS
Durant la càrrega
No inseriu l'endoll en l'entrada de
càrrega de CA. L'entrada de càrrega de
CA pot estar danyada.
Ús d'un generador d'energia privat
No utilitzeu generadors d'energia
privats com a font d'alimentació per a la
càrrega. Això pot provocar que la
càrrega fos inestable perquè la tensió és
insuficient, la qual cosa pot fer que
l'operació de càrrega s'aturi.
Interval de temperatura útil
• No carregueu si la temperatura

exterior és igual o inferior a -30 °C (-22
°F), ja que és probable que la càrrega
trigui més.

• No deixeu el vehicle ni el cable de
càrrega de CA en zones on la
temperatura exterior sigui inferior a
-40 °C (-40 °F).

Estació de càrrega
A causa de l'entorn on es troba
l'equipament de l'alimentació, la càrrega
podria ser inestable a causa del soroll, la
tensió pot ser insuficient i l'operació de
càrrega podria aturar-se.

Després de la càrrega
1.Desbloquegeu les portes per

desbloquejar el connector de càrrega.
(→P. 84)
El connector de càrrega es
desbloquejarà i el llum de l'entrada de
càrrega de CA s'encendrà quan es
desbloquegin les portes.

2.Assegureu-vos de sostenir el cos del
connector de càrrega i estireu-lo en la
vostra direcció.

3.Fixeu la tapa del connector de càrrega.

4.Tanqueu la tapa de l'entrada de
càrrega de CA i tanqueu la tapa del
port de càrrega.
Bloquegeu les portes per bloquejar la
tapa del port de càrrega. (→P. 73)
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5.Retireu l'endoll de la presa de corrent
quan no hagueu d'utilitzar l'equip de
càrrega durant un llarg període de
temps.
Sosteniu el cos de l'endoll quan el
retireu.
Assegureu-vos d'extreure el cable
immediatament després de
desconnectar-lo. (→P. 101)
Quan deixeu el cable inserit,
inspeccioneu l'endoll i el connector
una vegada cada més per comprovar
que no s'hi hagi acumulat brutícia o
pols.

Quan la temperatura exterior és alta o
baixa

És possible que el nivell mostrat en
l'indicador SOC (Estat de càrrega)
(→P. 138) baixi lleugerament quan es
posa l'interruptor d'encesa en ON encara
que s'hagi completat la càrrega i la bateria
de tracció estigui completament
carregada. No obstant, això no indica una
avaria.

Quan retireu el connector de càrrega

Desbloquegeu les portes utilitzant el
sistema d'entrada i arrencada intel·ligent
o el control remot sense fil per
desbloquejar el connector de càrrega,
comproveu que el bloqueig estigui
alliberat i, després, estireu el connector
de càrrega en la vostra direcció.

Si el connector de càrrega de CA no es
pot desbloquejar

→P. 85

ADVERTÈNCIA!
Després de la càrrega
Retireu l'endoll si no l'heu d'utilitzar
durant un llarg període de temps.
És possible que s'acumuli brutícia i pols
en l'endoll o la presa de corrent, que pot
causar una avaria o un incendi i
provocar la mort o lesions greus.

AVÍS
Després de la càrrega
• Guardeu el cable de càrrega de CA

lluny de l'abast de nadons i nens.
• Després de retirar l'endoll de la presa

de corrent, manteniu-la en un lloc
segur sense humitat ni pols. El cable
de càrrega de CA o endoll poden
resultar danyats si el vehicle passa pel
damunt del cable.

• Després de desconnectar el connector
de càrrega de l'entrada de càrrega de
CA, assegureu-vos de tancar la tapa
de l'entrada de càrrega de CA i
tanqueu la tapa del port de càrrega. Si
deixeu la tapa de l'entrada de càrrega
de CA oberta, és possible que entri
aigua o objectes estranys per l'entrada
de càrrega de CA, la qual cosa pot
provocar danys en el vehicle.
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2.2.9 Com utilitzar la càrrega de
CC
En aquesta secció s'explica el
procediment de càrrega de CC de la
bateria de tracció.

Quan utilitzeu un carregador de CC,
assegureu-vos de consultar les
instruccions de funcionament del
carregador de CC.

ADVERTÈNCIA!
Quan s'utilitza un carregador de CC
Tingueu en compte les precaucions
següents. No fer-ho pot causar un
accident inesperat i provocar la mort o
lesions greus.
• Feu servir un carregador de CC que

compleixi les normes IEC 61815 i IEC
62196.

• No utilitzeu un cable de càrrega de
més de 30 metres.

Confirmeu el següent abans de la
càrrega.

→P. 91

Durant la càrrega
1.Desbloquegeu la tapa del port de

càrrega tot desbloquejant les portes.
(→P. 150)

2.Obriu la tapa del port de càrrega.
(→P. 73)
El llum de l'entrada de càrrega A
s'encendrà.

3.Obriu la tapa de l'entrada de càrrega
de CA i, a continuació obriu la tapa de
l'entrada de càrrega de CC.

4.Inseriu el connector de càrrega de CC
fermament i completa dins l'entrada
de càrrega
Inseriu el connector de càrrega de CC i
es bloquejarà automàticament.
Quan inseriu el connector de càrrega
de CC a l'entrada de càrrega,
assegureu-vos que els símbols
d'identificació siguin els mateixos.
La forma i el tractament del connector
de càrrega de CC seran diferents segons
el tipus. Realitzeu les operacions d'acord
amb els procediments de manipulació
del carregador de CC.
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5.Feu servir el carregador de CC i inicieu
la càrrega.
Seguiu els procediments de
manipulació del carregador de CC per
començar a carregar.
La càrrega comença després de fer
una comprovació del sistema.

6.Confirmeu que l'indicador de càrrega
del port de càrrega s'il·lumini.
Si l'indicador de càrrega no està
encès, la càrrega no s'ha iniciat.
Atureu la càrrega d'acord amb els
procediments de manipulació del
carregador de CC quan vulgueu
interrompre la càrrega de CC.

El temps de càrrega pot augmentar

→P. 93

Quan el connector de càrrega de CC no
es pugui inserir en l'entrada de càrrega
de CC

→P. 85

Si apareix un missatge que indica un
error del vehicle al costat del
carregador de CC

Encara que es mostri un missatge que
indica un error del vehicle al costat del
carregador de CC (p. ex., s'ha trobat un
error al vehicle trobat, s'ha produït un
error al vehicle, etc.), no hi ha cap error al
vehicle, sinó que és possible que hi hagi
un error de comunicació entre el
carregador de CC i el vehicle. En aquest
cas, pot haver-hi danys al terminal (mal
contacte) al connector de càrrega de CC.
Si no hi ha cap error en el vehicle,
poseu-vos en contacte amb el gestor de
la instal·lació del carregador de CC.

Durant la càrrega de CC
• Es pot consultar l'estat de càrrega

actual a la pantalla d'informació
múltiple.

• El temps de càrrega real pot diferir del
que es mostra al carregador de CC
durant la càrrega.

• És possible que la ràdio no es pugui
sentir a causa del soroll durant la
càrrega de CC

• A mesura que la bateria s'acosta a la
càrrega completa, la velocitat de
càrrega disminuirà i trigarà més temps
a completar la càrrega.

• El temps per completar la càrrega pot
canviar, o la càrrega pot aturar-se
abans d'arribar al límit superior de la
capacitat de càrrega a causa de la
càrrega restant de la bateria de
tracció, la temperatura exterior, les
especificacions del carregador
(suport), etc.

• Es recomana evitar càrregues
freqüents de CC per evitar una
disminució de la capacitat de la
bateria de tracció.

• Sortiu ràpidament de l'espai de
càrrega de CC un cop s'hagi completat
la càrrega de CC perquè hi puguin
accedir altres usuaris.

Com configurar la potència de càrrega
de CC

Podeu canviar el límit de potència de
càrrega de CC a la pantalla d'informació
múltiple o multimèdia.

• Operacions de configuració a la
pantalla d'informació múltiple

1.Premeu o dels interruptors de
control del comptador per seleccionar

.
2.Premeu o dels interruptors de

control del comptador per seleccionar
“Vehicle Settings” (Configuració del
vehicle) i després manteniu premut

.
3.Premeu o dels interruptors de

control del comptador per seleccionar
“Charging Settings” (Configuració de
càrrega) i després manteniu premut

.
Apareixerà la pantalla “Charging
Settings” (Configuració de càrrega).
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4.Premeu o dels interruptors de
control del comptador per seleccionar
"DC charging power" (Potència de
càrrega de CC) i, a continuació,
premeu .
Apareixerà la pantalla "DC charging
power" (Potència de càrrega de CC).

5.Premeu o dels interruptors de
control del comptador per seleccionar
la potència de càrrega entre "MAX",
"125 kW", "100 kW", "75 kW" i "50 kW"
i, a continuació, premeu .

*La potència màxima durant la càrrega es
limita a la potència seleccionada o menys.

Si se selecciona "MAX", el vehicle es
carregarà amb la potència màxima que es
pugui carregar.

• Operacions de configuració
multimèdia

1.Seleccioneu .
2.Seleccioneu “Vehicle customize”

(Personalització del vehicle).
3.Seleccioneu "Charging" (Càrrega).
4.Seleccioneu "DC charging power"

(Potència de càrrega de CC).
5.Seleccioneu entre "MAX", "125 kW",

"100 kW", "75 kW" i "50 kW".
*La potència màxima durant la càrrega es
limita a la potència seleccionada o menys.

Si se selecciona "MAX", el vehicle es
carregarà amb la potència màxima que es
pugui carregar.

Canviar la configuració de “Charging
Limit” (Límit de càrrega)

→P. 97

Si es mostra “Check Charging System
Close Charging Port Lid See Owner's
Manual” (Comproveu el sistema de
càrrega; tanqueu la tapa del port de
càrrega; consulteu el manual del
propietari) a la pantalla d'informació
múltiple

Si la comprovació del sistema després de
la càrrega de CC no s'ha completat
correctament, el sistema EV no

s'engegarà encara que premeu
l'interruptor d'encesa i trepitgeu el pedal
de fre.

Feu una comprovació del sistema seguint
els procediments a continuació.

1.Assegureu-vos d'accionar el fre
d'estacionament i, a continuació,
apagar l'interruptor d'encesa.

2.Tanqueu la tapa de l'entrada de
càrrega i tanqueu la tapa del port de
càrrega.

3.Comproveu si es mostra “Checking
Charging System” (Comprovació del
sistema de càrrega) a la pantalla
d'informació múltiple quan
l'interruptor d'encesa està activat.
No obriu la tapa del port de càrrega
mentre el sistema de càrrega està fent
la comprovació.
Un cop finalitzada la comprovació del
sistema, l'interruptor d'encesa s'apaga
automàticament.

4.Premeu l'interruptor d'encesa mentre
trepitgeu el pedal del fre. L'indicador
“READY” s'encén.

Contacteu amb un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota o un taller de
confiança si s'ha fet la comprovació del
sistema de càrrega i el missatge de la
pantalla d'informació múltiple no
desapareix.

ADVERTÈNCIA!
Advertiments per a la càrrega de CC
Assegureu-vos de tenir en compte les
indicacions següents quan utilitzeu la
càrrega de CC.
No fer-ho pot causar un accident i
provocar la mort o lesions greus.
• Comproveu que el carregador de CC i

l'entrada de càrrega de CC no
estiguin danyats. Si hi ha danys a
l'entrada de càrrega de CC, no feu la
càrrega de CC i inspeccioneu
immediatament l'entrada de càrrega
a un distribuïdor o taller autoritzat
Toyota, o a un taller de confiança.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• No toqueu els terminals del

connector o l'entrada de càrrega de
CC amb objectes metàl·lics afilats
(fils i agulles), ni permeteu que es
produeixi un curtcircuit amb objectes
estranys.

• No inseriu cap objecte excepte el
connector de càrrega de CC en
l'entrada de càrrega de CC.

• Comproveu que el cable de càrrega
de CC no estigui enrotllat ni atrapat
sota objectes pesats.

• Assegureu-vos que l'entrada de
càrrega de CC continua en contacte
directe amb el connector de càrrega
de CC.
No connecteu adaptadors de
conversió, cables d'extensió, etc.,
entre el connector de càrrega de CC i
l'entrada de càrrega de CC.

• Quan s'interromp la càrrega de CC,
seguiu els procediments de
manipulació del carregador de CC.
Atureu immediatament la càrrega de
CC si s'emet calor, fum, sorolls o olors
estranys, etc., durant la càrrega.

• Comproveu que el connector de
càrrega de CC i l'entrada de càrrega
de CC no tinguin objectes estranys,
neu o gel adherits. Si algun material
està adherit a l'entrada,
assegureu-vos de retirar-lo per
complet abans de connectar el
connector de càrrega de CC.

• No carregueu el vehicle quan hi hagi
possibilitat de llamps. Si observeu un
llamp mentre carregueu el vehicle, no
toqueu el vehicle ni el cable de
càrrega de CC.

• No mulleu els terminals de l'entrada
de càrrega de CC.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Tanqueu el capó quan dueu a terme

una càrrega de CC. És possible que el
ventilador de refredament comenci a
funcionar sobtadament. Mantingueu
les mans i la roba (especialment
corbates, mocadors o bufandes) lluny
del ventilador. En cas contrari, les
mans o la roba poden quedar
atrapades i provocar lesions greus.

En connectar el connector de càrrega
de CC
• Seguiu els procediments de

manipulació del carregador de CC per
connectar el connector de càrrega de
CC. Si el connector no està connectat
correctament, el sistema no pot
reconèixer la connexió i podria ser
possible iniciar el sistema EV.

Un cop finalitzada la càrrega,
assegureu-vos de treure el connector
de càrrega de CC de l'entrada de
càrrega de CC abans d'iniciar el sistema
EV.
Si el vehicle es posa en marxa amb el
connector encara connectat, pot
provocar un accident que pot causar la
mort o lesions greus.
• No retireu el connector de càrrega de

CC de l'entrada de càrrega de CC
durant la càrrega de CC. Després
d'utilitzar el carregador de CC per
aturar la càrrega, retireu el connector
de càrrega de CC de l'entrada de
càrrega de CC.

AVÍS
Quan s'utilitza la càrrega de CC
Assegureu-vos de seguir els
procediments de manipulació del
carregador de CC. Si no se segueixen els
procediments correctament, es podrien
danyar el vehicle i el carregador de CC.
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Després de la càrrega
1.Feu servir el carregador de CC per

aturar la càrrega.
El connector de càrrega de CC es
desbloquejarà automàticament quan
s'hagi completat la càrrega.

2.Retireu el connector de càrrega de CC.
La forma i el tractament del connector
de càrrega de CC seran diferents segons
el tipus. Realitzeu les operacions d'acord
amb els procediments de manipulació
del carregador de CC.
Torneu a col·locar el connector de
càrrega de CC retirat a la posició
original.

3.Tanqueu la tapa d'entrada de càrrega
de CA i tanqueu la tapa d'entrada de
càrrega de CC i, a continuació,
tanqueu la tapa del port de càrrega.

Quan la càrrega de CC no es pot aturar

Si la càrrega no es pot aturar des del
costat del carregador de CC a causa d'una
avaria, etc.

També podeu aturar la càrrega de CC
prement el botó de desbloqueig de la
porta (a la clau electrònica o a la porta del
conductor) tres vegades a intervals d'1 a
2 segons.

Si el connector de càrrega de CC no es
pot desbloquejar

→P. 85

Després de la càrrega de CC

Encara que la bateria de tracció es
carregui fins al valor límit superior
establert, el nivell de càrrega que es
mostra al carregador de CC pot ser
inferior a l'actual.

AVÍS
Precaució després de la càrrega de CC
• Assegureu-vos de connectar la tapa

d'entrada de càrrega de CC a l'entrada
de càrrega de CC i, a continuació,
tanqueu la tapa del port de càrrega
després de treure el connector de
càrrega de CC de l'entrada. Si la tapa
d'entrada de càrrega de CC no està
tancada, és possible que entrin
matèries estranyes a l'entrada i que el
sistema EV no funcioni correctament.

2.2.10 Ús de la funció del
programa de càrrega
La càrrega de CA es pot fer a l'hora
desitjada registrant el programa de
càrrega.

Configuració del calendari

El programa de càrrega es realitza segons
la data i l'hora que es mostren a la
pantalla d'informació múltiple. Consulteu
"Settings display" (Pantalla de
configuració) (→P. 144)

Si apareix la pantalla de comprovació de
la configuració de calendari quan s'ha
provat de registrar un programa de
càrrega, comproveu que s'hagi configurat
la data correcta. Si no és correcta,
assegureu-vos de corregir-la.
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Si la informació del calendari és
incorrecta, la funció del programa de
càrrega no funcionarà amb normalitat.

Configuració de la funció del programa
de càrrega

Quan registreu el programa de càrrega, es
pot canviar la configuració següent.

Seleccioneu el mode de càrrega

Es pot seleccionar un dels dos modes de
càrrega següents.

"Start" (Arrencada)

Inicia la càrrega a l'hora establerta* i
finalitza la càrrega quan està carregada
completament.

"Start-Stop" (Inici/finalització)

La càrrega de CA es realitza segons l'hora
d'inici i l'hora de finalització establertes.*

*És possible que hi hagi un petit error en
l'hora quan la càrrega s'inicia a causa de
l'estat de la bateria de tracció.

Configuració repetida

El programa de càrrega periòdica es pot
configurar seleccionant el dia de la
setmana desitjat. Seleccioneu un o més
dies de la setmana per fer el programa de
càrrega.

Activació i desactivació de “Charge Now”
(Carrega ara)

Per iniciar la càrrega sense canviar la
configuració del programa de càrrega,
activeu "Charge Now" (Carrega ara) per
cancel·lar temporalment el programa de
càrrega i habilitar la càrrega després de
connectar el connector de càrrega de CA.*

*Si es retira el connector de càrrega
durant la càrrega amb el programa de
càrrega registrat i “Charge Now” (Carrega
ara) activat, “Charge Now” (Carrega ara)
es desactivarà.

“Next Event” (Pròxim esdeveniment)

Dels programes de càrrega registrats, el
programa de càrrega més proper després
de l'hora actual s'anomena "Next Event"
(Pròxim esdeveniment).

Per al programa de càrrega, la càrrega de
CA es realitzarà segons el pròxim
esdeveniment.

Registre del programa de càrrega

El programa de càrrega es pot registrar a
la pantalla d'informació múltiple o
multimèdia.

• Funcionament de la pantalla
d'informació múltiple: →P. 109

• Funcionament multimèdia: →P. 112

Programa de càrrega
• El programa de càrrega no es pot

configurar durant la conducció.
• Es poden registrar un màxim de

15 programes de càrrega.

Si el mode de càrrega s'estableix a
"Start-Stop" (Inici/finalització) i l'hora
d'inici i l'hora de parada s'estableixen a la
mateixa hora, la càrrega es durà a terme
durant 24 hores a partir de l'hora d'inici.

La funció de programa de càrrega no es
pot utilitzar quan es fa servir la càrrega
de CC.
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Per assegurar-vos que la funció del
programa de càrrega funcioni
correctament.

Comproveu els elements següents.

• Ajusteu el rellotge a l'hora correcta
(→P. 144)

• El calendari està configurat en la data
correcta (→P. 144)

• Comproveu que l'interruptor d'encesa
estigui apagat

• Després de registrar el programa de
càrrega, connecteu el connector de
càrrega de CA
L'hora d'inici de la càrrega es
determina en funció del programa de
càrrega del moment en què s'ha
connectat el connector de càrrega de
CA.

• Connecteu el connector de càrrega de
CA abans de l'hora d'inici
Quan el mode de càrrega està
configurat a "Start" (Inici), si
connecteu el connector de càrrega de
CA després de l'hora d'inici establerta,
es farà referència al següent programa
de càrrega.
Quan el mode de càrrega és
"Start-Stop" (Inici/finalització), si
connecteu el connector de càrrega de
CA després de l'hora d'inici, la càrrega
començarà immediatament i la
càrrega es realitzarà fins a l'hora
d'aturada.

• Comproveu si l'indicador de càrrega
del port de càrrega parpelleja després
de connectar el connector de càrrega
de CA (→P. 74)

• No utilitzeu una presa de corrent amb
una funció de tall d'alimentació
(incloent-hi una funció de
temporitzador)
Utilitzeu una presa de corrent que
subministri electricitat constantment.
Per a les preses de corrent on
l'alimentació es talli per una funció de
temporitzador, etc., és possible que la

càrrega no es faci segons està previst
si es talla l'alimentació durant l'hora
configurada.

Quan el connector de càrrega de CA
roman connectat al vehicle
• Quan es configura el mode de càrrega

en "Start" (Inici), encara que es
registrin múltiples programes de
càrrega consecutius, la càrrega
següent no es farà segons el
programa de càrrega fins que es retiri
el connector de càrrega de CA i es
torni a connectar després de
completar la càrrega. A més, quan la
bateria de tracció està completament
carregada, no es fa la càrrega segons
el programa de càrrega.

• Si s'arriba a l'hora d'aturada de càrrega
abans que la bateria de tracció estigui
completament carregada i el mode de
càrrega es configura en "Start-Stop"
(Inici/finalització), el programa de
càrrega més proper després de l'hora
d'aturada s'actualitza com el següent
programa de càrrega i la càrrega es
repeteix fins que la bateria estigui
completament carregada.

Quan s'ignoren els programes de
càrrega

Quan es fan les operacions següents
mentre el programa de càrrega està en
espera, el programa de càrrega es
cancel·la temporalment i s'inicia la
càrrega.

• Quan el sistema d'aire condicionat
remot (→P. 368) està en
funcionament

• Quan activeu “My Room Mode” (Mode
de la meva habitació) (→P. 116)

• Quan activeu “Charge Now” (Carrega
ara) (→P. 111, P. 115)

• Quan operació cancel·la
temporalment la càrrega mitjançant el
programa de càrrega (→P. 96)
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Escalfador de la bateria
(→P. 88)/"Battery Cooler"
(Refrigeració de la bateria) (→P. 89)

Depenent de la temperatura de la
bateria de tracció, es pot activar
l'escalfador de la bateria de tracció o el
refrigerador de la bateria de tracció i és
possible que l'indicador de càrrega
s'il·lumini mentre el temporitzador
espera la càrrega.

Operacions de configuració a la pantalla
d'informació múltiple

En fer funcionar un programa de càrrega,
utilitzeu els interruptors de control del
comptador.

A Commutadors de control dels
comptadors (→P. 142)

B Pantalla d'informació múltiple

Registre del programa de càrrega
1.Premeu o dels interruptors de

control del comptador per seleccionar
.

2.Premeu o dels interruptors de
control del comptador per seleccionar
“Vehicle Settings” (Configuració del
vehicle) i després manteniu premut

.
3.Premeu o dels interruptors de

control del comptador per seleccionar
“Charging Settings” (Configuració de
càrrega) i després manteniu premut

.
Apareixerà la pantalla “Charging
Settings” (Configuració de càrrega).

4.Premeu o dels interruptors de
control del comptador per seleccionar
"Charging Schedule" (Programa de
càrrega) i després premeu .
Apareixerà la pantalla “Charging
Schedule” (Programa de càrrega).

5.Premeu o dels interruptors de
control del comptador per seleccionar
"Schedule Events" (Esdeveniments
programats) i després premeu .
Apareixerà la pantalla “Schedule
Events” (Esdeveniments de càrrega).

6.Premeu o dels interruptors de
control del comptador per seleccionar
"+add" (+afegeix), i a continuació,
premeu .
Apareixerà la pantalla “Charging
Mode” (Mode de càrrega).

7.Premeu o dels interruptors de
control del comptador per seleccionar
l'element que voleu canviar amb el
cursor i després premeu o per
canviar la configuració.
Quan el mode de càrrega és "Start"
(Inici), configureu l'hora d'inici de la
càrrega.
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Quan el mode de càrrega és
"Start-Stop" (Inici/finalització),
configureu l'hora d'inici i finalització
de la càrrega. Després de canviar la
configuració a la configuració
desitjada, premeu .

8.Premeu o dels interruptors de
control del comptador per seleccionar
el dia que voleu activar per a la
configuració repetida i premeu .
Cada vegada que premeu , la
configuració repetida canvia entre
activada i desactivada.
Quan està activada, el programa de
càrrega es repeteix aquest dia. Es pot
activar més d'un dia.
Després de canviar la configuració a la
configuració desitjada, seleccioneu
“Done” (Fet) i premeu .
Apareixerà una pantalla on es pot
desar la configuració.

9.Seleccioneu “Save” (Desa) i premeu
per desar la configuració.

La configuració es desarà. Si voleu
canviar la configuració, premeu i
torneu a dur a terme el procediment
de configuració.
Després de completar les operacions
de configuració, quan el connector de
càrrega de CA estigui connectat al
vehicle, es farà la càrrega segons la
configuració del programa de càrrega.

Canvi dels programes de càrrega entre
ON i OFF

Els programes de càrrega registrats es
poden activar i desactivar.

1.Feu els passos 1 a 5 del procediment
“Registre del programa de càrrega”
(→P. 109) i veureu la pantalla
“Scheduled Events” (Esdeveniments
programats).
Apareixerà una llista dels programes
de càrrega registrats.

2.Premeu o dels interruptors de
control del comptador per seleccionar
l'element que voleu posar en ON/OFF
i després premeu .
Cada vegada que premeu , el
programa de càrrega seleccionat
canvia entre activat i desactivat. Quan
està desactivat, s'ignora el programa
de càrrega i no es fa la càrrega segons
el programa.

Canvi dels programes de càrrega
registrats

Els programes de càrrega registrats es
poden modificar o suprimir.

1.Feu els passos 1 a 5 del procediment
“Registre del programa de càrrega”
(→P. 109) i visualitzeu la pantalla
"Scheduled Events" (Esdeveniments
programats).
Apareixerà una llista dels programes
de càrrega registrats.
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2.Premeu o dels interruptors de
control del comptador, seleccioneu
l'element que voleu canviar i després
manteniu premut .
Apareixerà la pantalla “Edit Event”
(Edita l'esdeveniment).

3.Premeu o dels interruptors de
control del comptador per seleccionar
l'element, premeu i feu l'operació
necessària.

• “Edit” (Edita)
Canvieu la configuració desitjada tal
com s'indica, començant pel pas 7 del
procediment “Registering the
charging schedule” (Registre del
programa de càrrega). (→P. 109)
Premeu per tornar a la pantalla
anterior.

• “Delete” (Suprimeix)
Apareixerà una pantalla de
confirmació de la supressió.
Premeu o dels interruptors de
control del comptador per seleccionar
"Yes" (Sí) i després premeu per
suprimir el programa de càrrega
seleccionat.

Per cancel·lar la supressió,
seleccioneu “No” (No) i després
premeu .
Premeu per tornar a la pantalla
anterior.

Activació de “Charge Now” (Carrega ara)

La configuració de “Charge Now”
(Carrega ara) es pot canviar amb un dels
procediments següents.

Operació a la pantalla “Charging Schedule”
(Programa de càrrega)

1.Feu els passos 1 a 4 del procediment
“Registering the charging schedule”
(Registre del programa de càrrega)
(→P. 109) i veureu la pantalla
“Charging Schedule” (Programa de
càrrega).

2.Premeu o dels interruptors de
control del comptador per seleccionar
“Charge Now” (Carrega ara) i després
premeu .

Cada vegada que premeu , “Charge
Now” (Carrega ara) canvia entre activat i
desactivat.

Operació a la pantalla “Closing Display”
(Pantalla de tancament)*

*Si la “Closing Display” (Pantalla de tan-
cament) no s'estableix en “Charging Sche-
dule” (Programa de càrrega) a la pantalla

d'informació múltiple, no apareixerà la
“Closing Display” (Pantalla de tancament).
En aquesta cas, comproveu la configuració a
la pantalla d'informació múltiple.

1.Apagueu l'interruptor d'encesa.
Apareixerà la "Closing Display"
(pantalla de tancament) a la pantalla
d'informació múltiple.
(Si la porta s'obre mentre s'espera el
programa de càrrega, es mostrarà la
mateixa pantalla).

2.Premeu per activar “Charge Now”
(Carrega ara).

Després de completar les operacions de
configuració, la càrrega s'iniciarà quan el
connector de càrrega de CA estigui
connectat.
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Visualització de "Next Event" (Pròxim
esdeveniment)

1.Feu els passos 1 a 4 del procediment
“Registering the charging schedule”
(Registre del programa de càrrega)
(→P. 109) i veureu la pantalla
“Charging Schedule” (Programa de
càrrega).

2.Premeu o dels interruptors de
control del comptador per seleccionar
“Next Event” (Pròxim esdeveniment) i
després premeu .

Apareixerà la pantalla “Next Event”
(Pròxim esdeveniment).

En cancel·lar les operacions de
configuració del programa de càrrega

Quan el vehicle es troba en els estats
següents, les operacions de configuració
del programa de càrrega es cancel·len.

• L'interruptor d'encesa s'activa abans
de confirmar la configuració

• El vehicle arranca
• Apareix una pantalla amb una prioritat

major que la de la configuració del
programa de càrrega

AVÍS
Mentre dueu a terme l'operació de
configuració
Quan dueu a terme l'operació de
configuració mentre el sistema EV està
aturat, aneu amb compte que no es
descarregui la bateria de 12 volts.

Operacions de configuració multimèdia

Per obtenir més informació sobre com
utilitzar la pantalla del sistema d'àudio,
consulteu el "Manual multimèdia del
propietari".

Les operacions de configuració
relacionades amb el programa de càrrega
es realitzen a la pantalla de "Charging
schedule" (Programació de càrrega).

Visualització de la pantalla "Charging
schedule" (Programa de càrrega)

1.Enceneu l'interruptor d'encesa i
visualitzeu la pantalla del menú.
No és possible controlar la
configuració del programa de càrrega
en el mode Accessory.

A “POWER ON”
2.Seleccioneu i "Charging

schedule" (Programa de càrrega), en
aquest ordre. Apareixerà la pantalla
“Charging schedule” (Programa de
càrrega).
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Lectura de la pantalla "Charging schedule" (Programa de càrrega)

A Programes de càrrega
Mostra el programa de càrrega
registrat durant la setmana en una
llista mitjançant icones.

B Botó "Add" (Afegir)
Premeu per afegir un element nou al
programa de càrrega. (→P. 113)

C Botó "Edit" (Edita)
Premeu per canviar o esborrar
elements registrats al programa de
càrrega. (→P. 115)

D Botó "Charge now" (Carrega ara)
Cada vegada que premeu el botó,
"Charge now" (Carrega ara) canvia
entre activat i desactivat. (→P. 115)

E Botó de retorn
Premeu per tancar la pantalla
"Charging schedule" (Programa de
càrrega).

Registre del programa de càrrega
1.Visualitzeu la pantalla "Charging

Schedule" (Programa de càrrega).
(→P. 112)

2.Premeu "Add" (Afegeix).
Apareixerà la pantalla "Add event"
(Afegir esdeveniment).

3.Canvieu el programa a l'hora
desitjada.

• Mode de càrrega

Premeu "Start at set time" (Inicia a
l'hora establerta) o "Start and stop at
set times" (Inicia o atura a les hores
establertes) per configurar el mode de
càrrega desitjat.
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• Quan se selecciona "Start at set
time" (Inicia a l'hora establerta)

Establiu l'hora d'inici de càrrega i
premeu "OK".

• Quan se selecciona "Start and stop
at set times" (Inici i aturada a les
hores establertes)

Establiu l'hora d'inici i l'hora de
finalització de la càrrega i premeu
"OK" (D'acord).

• Configuració repetida

Seleccioneu el dia de la setmana i
premeu OK (D'acord).

Quan està activat, el programa de
càrrega es repeteix en aquest dia. Es
pot activar més d'un dia.

4.Un cop completades les accions de
configuració, premeu "Save" (Desa).

El programa de càrrega es registra i
s'afegeix una icona al programa.

Per cancel·lar el registre del programa de
càrrega, premeu el botó de retorn.

Després de completar les operacions de
configuració, quan es desactiva
l'interruptor d'encesa i el connector de
càrrega de CA estigui connectat al
vehicle, es farà la càrrega segons la
configuració del programa de càrrega.

Canvi dels programes de càrrega entre
ON i OFF

1.Visualitzeu la pantalla "Charging
Schedule" (Programa de càrrega).
(→P. 112)

2.Premeu "Edit" (Edita).
Apareixerà la pantalla "Events"
(Esdeveniments).

3.Des dels elements mostrats a la
pantalla, premeu activat o desactivat
a la fila del programa de càrrega que
voleu canviar.

Si el programa de càrrega que voleu
canviar no es mostra a la pantalla,
navegueu per la llista per mostrar-lo.

Cada vegada que premeu el botó, el
programa de càrrega canvia entre activat
i desactivat.
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Canvi dels programes de càrrega
registrats

1.Visualitzeu la pantalla "Charging
Schedule" (Programa de càrrega).
(→P. 112)

2.Premeu "Edit" (Edita).
Apareixerà la pantalla "Scheduled
Events" (Esdeveniments programats).

3.Premeu "Edit" (Edita) a la pantalla
"Events" (Esdeveniments).

4.Dels elements mostrats a la pantalla,
premeu el programa de càrrega que
voleu canviar.

• Canvi d'elements registrats:

Canvieu la configuració desitjada tal com
s'indica del pas 3 al pas 4 del
procediment "Registering the charging
schedule" (Registre del programa de
càrrega). (→P. 113)

En canviar una configuració, la seva
icona del calendari també canviarà.

• Suprimir els elements registrats:

Premeu "Delete" (Suprimeix).

Apareixerà un missatge de confirmació
de la supressió.

Premeu "Delete" (Suprimeix) per
suprimir el programa de càrrega
seleccionat.

Per cancel·lar la supressió, premeu
"Cancel" (Cancel·la) o el botó de retorn.

Quan s'esborra un programa de càrrega,
la seva icona també se suprimeix del
calendari.

Activació de "Charge now" (Carrega ara)
1.Visualitzeu la pantalla "Charging

Schedule" (Programa de càrrega).
(→P. 112)

2.Premeu "Charge now" (Carrega ara).

Cada vegada que es prem el botó, "Charge
now" (Carrega ara) canvia entre activat i
desactivat.

Després de completar les operacions de
configuració, la càrrega s'iniciarà quan el
connector de càrrega de CA estigui
connectat.
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Canvi del pròxim esdeveniment

Si el contingut de personalització
multimèdia "ACC customize"
(Personalització d'ACC) no està
desactivat, la pantalla final no es
mostrarà. En aquest cas, comproveu la
configuració del sistema multimèdia.

Apagueu l'interruptor d'encesa.

El pròxim esdeveniment es mostrarà
segons la configuració del programa de
càrrega.

Quan premeu "OK" (D'acord), tanqueu la
pantalla del pròxim esdeveniment.

Quan premeu "Charge now" (Carrega ara),
la càrrega s'activa.

Quan tots els programes de càrrega
estiguin desactivats

La icona no apareixerà a la pantalla
"Charging schedule" (Programa de
càrrega).

La icona es mostrarà activant-la a la
pantalla "Events" (Esdeveniments).

En cancel·lar les operacions de
configuració del programa de càrrega

Quan el vehicle es troba en els estats
següents, les operacions de configuració
del programa de càrrega es cancel·len.

• Es desactivi l'interruptor d'encesa
abans de confirmar la configuració

• El vehicle arranca
• Apareix una pantalla amb una prioritat

major que la de la configuració del
programa de càrrega

AVÍS
Mentre dueu a terme l'operació de
configuració
Quan dueu a terme l'operació de
configuració mentre el sistema EV està
aturat, aneu amb compte que no es
descarregui la bateria de 12 volts.

2.2.11 Ús de “My Room Mode”
(Mode de la meva habitació).
Quan el cable de càrrega està connectat
al vehicle, es poden utilitzar components
elèctrics com el sistema d'aire
condicionat o el sistema d'àudio utilitzant
una font d'alimentació externa.

Inici de My Room Mode (Mode de la
meva habitació)

1.Connecteu el cable de càrrega al
vehicle per iniciar la càrrega.
Càrrega de CA: →P. 94
Càrrega de CC: →P. 102

2.Activeu l'interruptor d'encesa durant
la càrrega.
Apareixerà automàticament la
configuració de My Room Mode (Mode
de la meva habitació) a la pantalla
d'informació múltiple.

3.Utilitzeu els interruptors de control
del comptador per seleccionar "Yes"
(Sí) i, a continuació, premeu "OK"
(D'acord).
S'inicia el My Room Mode (Mode de la
meva habitació) i és possible utilitzar
el sistema d'aire condicionat, el
sistema d'àudio, etc.
Seleccioneu “No” i premeu “OK” quan
no s'utilitzi el My Room Mode (Mode
de la meva habitació).
Per desactivar “My Room Mode”
(Mode de la meva habitació), apagueu
l'interruptor d'encesa.
El My Room Mode (Mode de la meva
habitació) es desactivarà
automàticament quan es completi la
càrrega de CC.
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Mostra informació sobre el balanç de
potència elèctrica en My Room Mode
(Mode de la meva habitació)

En iniciar el My Room Mode (Mode de la
meva habitació), el balanç d'energia
elèctrica es visualitzarà automàticament
a la pantalla d'informació múltiple i es
podrà comprovar l'aproximació del balanç
d'electricitat (el balanç entre la quantitat
d'electricitat subministrada i l'electricitat
consumida) en el My Room Mode (Mode
de la meva habitació).

A Descàrrega (-)
B Càrrega (+)

La mida del símbol de fletxa canvia en
funció de la quantitat d'alimentació i
el consum d'electricitat.
Si el consum d'electricitat és superior
a la font d'alimentació, A es mostra
més que .
Si la quantitat de subministrament
elèctric i el consum d'electricitat són
iguals, A i B es mostren amb la
mateixa mida.

Quan es desbloqueja una porta mentre
utilitzeu “My Room Mode” (Mode de la
meva habitació)

El connector de càrrega es desbloqueja, la
càrrega s'atura i “My Room Mode” (Mode
de la meva habitació) s'atura. Per tornar a
utilitzar "My Room Mode" (Mode de la
meva habitació), torneu a connectar el
cable de càrrega de CA i inicieu "My Room
Mode" (Mode de la meva habitació).

Quan utilitzeu “My Room Mode” (Mode de
la meva habitació) amb una estació de
càrrega pública, és possible que es torni a
requerir l'operació per iniciar la càrrega
utilitzant el carregador abans d'iniciar
“My Room Mode” (Mode de la meva
habitació).

Visualització del comptador durant la
càrrega

Després d'activar l'interruptor d'encesa
mentre es carrega, l'interruptor d'encesa
s'apaga automàticament si el My Room
Mode (Mode de la meva habitació) no se
selecciona en aproximadament
100 segons.

Si utilitzeu el My Room Mode (Mode de
la meva habitació), es pot produir el que
s'indica a continuació
• Quan la càrrega restant de la bateria

de tracció arriba al límit inferior, el
sistema d'aire condicionat s'atura
automàticament. En aquest cas, el
sistema d'aire condicionat no es pot
utilitzar fins que la càrrega restant de
la bateria de tracció augmenti.
Apagueu l'interruptor d'encesa una
vegada i, a continuació, utilitzeu el My
Room Mode (Mode de la meva
habitació) després que la càrrega
restant de la bateria de tracció
augmenti.

• Si les portes estan desbloquejades
mentre s'utilitza el My Room Mode
(Mode la meva habitació), el
connector de càrrega de CA es
desbloquejarà i el mode s'aturarà. Per
tornar a utilitzar el My Room Mode
(Mode de la meva habitació), dueu a
terme l'operació per iniciar-lo.
(→P. 116) A més, quan s'utilitza un
carregador de CA a l'estació de
càrrega pública, és necessari dur a
terme l'operació per iniciar el
carregador abans d'utilitzar el My
Room Mode (Mode de la meva
habitació).

• El temps de càrrega de la bateria de
tracció s'allarga.
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• Es pot sentir soroll de la ràdio en
funció de les condicions de l'ona de
ràdio.

• La zona que envolta el carregador de
la bateria de tracció integrat al
compartiment del motor es pot
escalfar.

• És possible que el llums d'advertència
del sistema de direcció assistida
elèctrica (groc) s'encengui, però això
no indica una avaria.

Ús de My Room Mode (Mode de la meva
habitació) durant la càrrega de CC

Quan utilitzeu el mode My Room (mode
de la meva habitació) durant la càrrega
de CC, l'estat de finalització de la càrrega
serà més baix que quan no feu servir el
mode.

En utilitzar “My Room Mode” (Mode de
la meva habitació) amb la bateria de
tracció completament carregada

Quan s'encén l'interruptor d'encesa amb la
bateria de tracció completament
carregada i el connector de càrrega que
subministra energia està connectat, a la
pantalla d'informació múltiple apareixerà
el missatge “Charging Port Lid is Open”
(La tapa del port de càrrega està oberta).
En aquest cas, premeu als interruptors
de control del comptador per veure la
pantalla de configuració de “My Room
Mode” (Mode de la meva habitació) i, a
continuació, seleccioneu “My Room Mode”
(Mode de la meva habitació).

Quan utilitzeu “My Room Mode” (Mode
de la meva habitació) amb la bateria de
tracció completament carregada, és
possible que es consumeixi energia
elèctrica de la bateria de tracció. En
aquest cas, és possible tornar a fer la
càrrega.

Pantalla de missatge d'advertència

Quan intenteu iniciar el My Room Mode (Mode de la meva habitació) o quan s'estigui
utilitzant, si apareix un missatge a la pantalla d'informació múltiple, consulteu la taula
corresponent i realitzeu els procediments de correcció adequats.

Missatge Procediment de correcció
“Traction battery is too low for
“My Room Mode”” (La càrrega de
la bateria de tracció és massa
baixa per al Mode de la meva
habitació)

No queda càrrega restant de la bateria de tracció per ini-
ciar el My Room Mode (Mode de la meva habitació). Espe-
reu fins que augmenti la càrrega restant de la bateria de
tracció per iniciar My Room Mode (Mode de la meva hab-
itació).

"“My Room Mode" has stopped due
to low traction battery level" (El
Mode de la meva habitació s'ha
aturat a causa del baix nivell de
càrrega de la bateria de tracció")

La càrrega restant de la bateria de tracció no és suficient.
Deixeu d'utilitzar My Room Mode (Mode de la meva hab-
itació) i carregueu la bateria de tracció.

““My Room Mode” will stop when
traction battery level is too low
Reduce power usage to continue
using “My Room Mode”” (El
Mode de la meva habitació
s'aturarà quan el nivell de la càr-
rega de la bateria de tracció sigui
massa baix. Reduïu l'ús d'energia
per continuar utilitzant el Mode
de la meva habitació)

Quan el consum d'electricitat de My Room mode (Mode de
la meva habitació) supera la quantitat de càrrega, el nivell
de càrrega de la bateria de tracció es massa baix. *

■ Si no es pot millorar el consum d'electricitat del
vehicle, My Room Mode (Mode de la meva habitació)
estarà desactivat.

■ Quan es desitgi continuar amb el My Room Mode
(Mode de la meva habitació), apagueu el sistema d'aire
condicionat, el sistema d'àudio, etc., per augmentar la
càrrega restant de la bateria de tracció.
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*En el My Room Mode (Mode de la meva habitació), es pot comprovar la informació del
balanç d'energia elèctrica a la pantalla d'informació múltiple.

ADVERTÈNCIA!
Advertències per a l'ús de My Room
Mode (Mode de la meva habitació)
Tingueu en compte les precaucions
següents.
En cas contrari, es podria provocar la
mort o riscos greus per a la salut.
• No deixeu nens, persones que

necessitin assistència o mascotes
dins del vehicle. La temperatura a
l'interior del vehicle pot arribar a ser
alta o baixa a causa de funcions com
l'apagada automàtica. Els nens, les
persones que necessiten atenció o
les mascotes que queden dins del
vehicle poden patir deshidratació per
insolació o hipotèrmia. A més, atès
que es poden fer funcionar els
netejadors, etc., pot produir-se un
funcionament accidental que
provoqui un accident.

• Utilitzeu el mode després de
comprovar la proximitat del vehicle
en cas de perill de seguretat.
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2.2.12 Sistema de càrrega solar*

*Si està instal·lat

Sistema que proporciona alimentació a la bateria de tracció i els sistemes auxiliars
mitjançant la càrrega solar que realitza la gran placa solar (sostre solar) instal·lada al
sostre del vehicle.

Encara que una plaça d'aparcament no disposi de l'equipament de càrrega i en cas
d'emergència, és possible carregar* la bateria de tracció sense realitzar cap operació
especial sempre que es disposi de llum solar.
*La quantitat de càrrega provinent del sistema de càrrega solar varia segons les
condicions com ara l'estació de l'any i el temps.

Funcionament del sistema de càrrega solar

Aquest sistema genera energia solar mitjançant la placa solar instal·lada al sostre del
vehicle (sostre solar).

• La bateria de tracció es carrega durant l'estacionament.
• El consum elèctric de la bateria de tracció disminueix durant la conducció.

El consum elèctric de la bateria de tracció es redueix utilitzant l'energia solar per
complementar el subministrament d'energia dels sistemes auxiliars, cosa que
augmenta la distància de conducció BEV.

A Bateria de 12 volts
B Sostre solar

C ECU solar
D Bateria de tracció
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Visualització d'informació relacionada
amb el sistema de càrrega solar

Es pot consultar la informació relacionada
amb el sistema de càrrega solar a la
pantalla d'informació múltiple i
multimèdia.

A Commutadors de control dels
comptadors (→P. 142)

B Pantalla d'informació múltiple
C Multimèdia

Pantalla d'informació múltiple
1.Premeu o dels interruptors de

control del comptador per seleccionar
.

2.Premeu o dels interruptors de
control del comptador per seleccionar
la pantalla de càrrega solar.

A Generació d'energia actual
B Quilometratge amb generació

d'energia*

*Quilometratge amb generació d'energia
des del final del viatge anterior fins a
l'estat actual. Aquests valors es calculen
convertint l'energia generada en

distància de conducció i poden diferir de
la distància real de conducció. Quan
s'instal·len pneumàtics opcionals, el valor
que es mostra pot diferir de la distància
real de conducció.

Multimèdia

• Pantalla d'energia
1.Premeu .
2.Premeu "Solar charging" (Càrrega

solar).
Si es mostra una pantalla diferent de
la desitjada, seleccioneu "Energy"
(Energia) a la pantalla.

Aquestes imatges només són exemples i
poden variar lleugerament de les
condicions reals.
A Generació d'energia actual
B Generació d'energia actual
C Generació d'energia total
D Esborrar dades

Restableix les dades diàries.

E Generació diària d'energia*

*Es pot restablir mitjançant determinades
operacions.

• Pantalla de distància
1.Premeu .
2.Premeu "Solar charging" (Càrrega

solar).
Si es mostra una pantalla diferent de
la desitjada, seleccioneu "Distance"
(Distància) a la pantalla.
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Aquestes imatges només són exemples i
poden variar lleugerament de les
condicions reals.
A Generació d'energia actual
B Quilometratge amb la generació

d'energia actual*1

C Quilometratge amb la generació
d'energia total*1

D Esborrar dades
Restableix les dades diàries.

E Quilometratge amb generació
d'energia diària*1, 2

*1Aquests valors es calculen convertint la
potència generada en distància de
conducció i poden diferir de la distància
real de conducció. Quan s'instal·len
pneumàtics opcionals, el valor que es
mostra pot diferir de la distància real de
conducció.
*2Es pot restablir mitjançant
determinades operacions.

Sistema de càrrega solar
• En els casos següents, no es realitza la

càrrega de la bateria de tracció
mitjançant el sistema de càrrega solar.

– L'interruptor d'encesa no està
apagat

– L'escalfador de la bateria de tracció
està en funcionament (→P. 88)

– El sistema d'aire condicionat remot
està en funcionament

– La bateria de tracció està totalment
carregada

– La bateria de tracció està
completament descarregada

• El sistema de càrrega solar atura la
generació d'energia solar i el

subministrament d'energia a la bateria
de tracció i els sistemes auxiliars en els
següents casos.

– El capó està obert
– S'ha iniciat la càrrega de CA o CC
– Utilitzeu "My Room Mode" (Mode de

la meva habitació)
– S'activa la funció de conservació de

la temperatura del sistema de
càrrega solar

– Hi ha una avaria en el sistema de
càrrega solar

• La quantitat d'energia que genera el
sostre solar varia segons l'estació de
l'any, el clima, les condicions
meteorològiques, l'angle i les
condicions de l'entorn del vehicle.

• Encara que només una part del sostre
solar es trobi a l'ombra, hi pot haver
una forta caiguda de la generació
d'energia.

• Seguiu les següents indicacions
perquè el sostre solar pugui funcionar
a ple rendiment.

– Netegeu periòdicament el sostre
(retireu sobretot les fulles caigudes i
excrements d'ocells, ja que poden
reduir de forma significativa la
generació d'energia)

– Retireu la neu del sostre tan aviat
com sigui possible

– No enganxeu adhesius al sostre. És
recomanable no instal·lar un
portaequipatges, etc. al sostre si no
és necessari

• Quan la bateria de tracció està
completament carregada, no es
carrega la bateria mitjançant el
sistema de càrrega solar. Quan no
sigui necessari realitzar la càrrega des
d'una font d'alimentació externa,
carregueu el vehicle amb la màxima
freqüència possible mitjançant el
sistema de càrrega solar durant el dia i
utilitzeu la font d'alimentació externa
només durant la nit. En conseqüència,
es pot utilitzar el sistema de càrrega
solar de forma efectiva.
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• Si estacioneu el vehicle amb un temps
càlid, la funció de preservació de
temperatura del sistema de càrrega
solar és fàcil d'operar gràcies a la
temperatura elevada de dins del
vehicle.

• Aplicar un revestiment de vidre al
sostre solar pot canviar l'índex de
refracció de la llim i reduir la quantitat
d'energia generada.

• Es poden veure petits punts, línies i
taques dins del sostre solar, però no hi
ha cap problema amb la funció de
generació d'energia o la seguretat.

AVÍS
Per protegir el sistema de càrrega
solar de ser malmès
• Assegureu-vos de tenir en compte les

precaucions següents.
– No modifiqueu el sostre solar
– No concentreu la llum del sol sobre

el sostre solar
– No col·loqueu res sobre el sostre

solar
– No sotmeteu el sostre solar a cops

forts ni hi apliqueu força amb
objectes punxeguts des de l'interior
del vehicle.

• Si el sostre solar està malmès, no
toqueu la zona malmesa i demaneu-ne
la reparació immediatament a un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o a un taller de confiança.

Si es carrega equipatge al sostre
→P. 198

2.2.13 Quan no es pot fer la càrrega
Quan la càrrega no s'inicia, encara que seguiu el procediment normal, comproveu
cadascun dels elements següents. Si es mostra un missatge a la pantalla d'informació
múltiple, consulteu també P. 128.

Quan no es pot fer la càrrega

Consulteu la taula següent i seguiu el procediment de correcció apropiat.

L'indicador d'advertència d'error del CCID (dispositiu d'interrupció del circuit de càrrega)
parpelleja

Causa probable Procediment de correcció

S'executa la funció de de-
tecció de fuites elèctriques
i d'autodiagnosi i
s'interromp el subminis-
trament elèctric.

Quan no hi ha prou tensió, és possible que l'indicador
d'advertència d'error parpellegi quan no hi ha interferències de
soroll. Dueu a terme el restabliment i utilitzeu una font
d'alimentació externa. (→P. 78)
Si la càrrega no s'inicia, atureu immediatament la càrrega i con-
tacteu amb un distribuïdor o taller autoritzat de Toyota, o amb un
taller de confiança.
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L'indicador de càrrega del port de càrrega no s'encén, encara que el connector de càrrega
estigui connectat.

Causa probable Procediment de correcció
L'endoll no està correcta-
ment connectat a la presa
de corrent

Comproveu que l'endoll estigui correctament connectat a la
presa de corrent.

No hi ha alimentació Després de restaurar l'alimentació, torneu a fer el procediment
de càrrega.

El commutador remot està
desactivat Si el commutador remot està instal·lat, activeu-lo.

El disjuntor de l'edifici es
dispara i s'interromp el
subministrament elèctric

Comproveu que el disjuntor estigui connectat i, si no hi ha cap
avaria, comproveu si el vehicle es pot carregar amb una altra
presa de corrent.
Si es pot fer la càrrega, és possible que la primera presa de cor-
rent tingui una avaria. Contacteu amb l'administrador de l'edifici
o de la instal·lació o amb un electricista.

Curtcircuit entre el CCID
(Dispositiu d'interrupció
del circuit de càrrega) i
l'endoll

Atureu immediatament la càrrega i contacteu amb un dis-
tribuïdor o taller autoritzat de Toyota, o amb un taller de confi-
ança.

El connector de càrrega de
CA no està connectat fer-
mament a l'entrada de
càrrega de CA

Comproveu l'estat de connexió del connector de càrrega de CA.
■ Quan connecteu el connector de càrrega de CA, inseriu el

connector de càrrega de CA amb fermesa.
■ Comproveu si l'indicador de càrrega del port de càrrega està

encès després de connectar el connector de càrrega CA.
Si l'indicador de càrrega del port de càrrega de CA no s'encén,
encara que el connector de càrrega de CA estigui connectat
fermament, és possible que hi hagi una avaria en el sistema.
Atureu immediatament la càrrega i contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota, o amb un taller de
confiança.

La bateria de tracció ja
està completament carr-
egada

Quan la bateria de tracció està completament carregada, no es
pot fer la càrrega.

El carregador de CA no
funciona

Contacteu amb l'administrador de la instal·lació quan tingueu
algun problema amb el carregador de CA.

L'indicador de càrrega del port de càrrega parpelleja i no es pot fer la càrrega.
Causa probable Procediment de correcció

Quan l'indicador de càrrega del port de càr-
rega parpelleja amb normalitat*: el programa
de càrrega està registrat

Quan voleu carregar segons el programa de
càrrega, espereu fins a l'hora configurada.
Per iniciar la càrrega, activeu "Charge Now"
(Carrega ara). (→P. 111, P. 115)

Quan l'indicador de càrrega del port de càr-
rega parpelleja ràpidament*: S'ha produït una
avaria en la font d'alimentació externa del
vehicle.

Quan l'interruptor d'encesa estigui apagat, es
mostrarà un missatge a la pantalla
d'informació múltiple. Seguiu les instruccions
que es mostren a la pantalla d'informació
múltiple.

*Consulteu la P. 74 per obtenir detalls en relació amb la il·luminació i el parpelleig de
l'indicador de càrrega del port de càrrega.
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Quan la càrrega de CC no es pot dur a terme amb normalitat

La càrrega de CC no comença
Causa probable Procediment de correcció

El connector de càrrega de
CC no està connectat cor-
rectament al vehicle.

Comproveu l'estat de connexió del connector de càrrega de CC i
assegureu-vos que estigui bloquejat.
Si la càrrega de CC no s'inicia encara que el connector de càrrega
de CC estigui ben connectat, pot haver-hi una avaria al carr-
egador de CC o al sistema de càrrega.
■ Si hi ha una avaria del carregador de CC, poseu-vos en

contacte amb el gestor de l'estació de càrrega.
■ Si no hi ha una avaria del carregador de CC, és possible que hi

hagi una avaria del sistema. Contacteu amb un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, o un taller de confiança.

■ Si hi ha un error en l'estat de la connexió a causa del pes del
connector, desconnecteu el connector i torneu-lo a
connectar. Aixequeu i manteniu el connector al seu lloc
durant uns 3 segons després de tornar-lo a inserir fins que es
bloquegi.
Si el connector encara no es bloqueja, comproveu si es pot
carregar amb un altre carregador de CC.

El connector de càrrega de
CC no està ben bloquejat.

L'error es detecta mitjan-
çant la comprovació del
sistema del carregador de
CC o del vehicle.

Pot haver-hi una avaria al carregador de CC o al sistema de càr-
rega.
■ Si hi ha una avaria del carregador de CC, poseu-vos en

contacte amb el gestor de l'estació de càrrega.
■ Si no hi ha una avaria del carregador de CC, és possible que hi

hagi una avaria del sistema. Contacteu amb un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, o un taller de confiança.

■ Si el sistema EV no es pot iniciar, contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.

El carregador de CC
s'apaga.

Poseu-vos en contacte amb el gestor de l'estació de càrrega i
comproveu l'estat de l'alimentació.

La bateria de tracció ja
està completament carr-
egada

Quan la bateria de tracció està completament carregada, no es
pot fer la càrrega de CC.

El connector de càrrega de
CA també està connectat. La càrrega de CC i la de CA no es poden fer a la vegada.

S'inicia el sistema EV.
Quan s'inicia el sistema EV, no es pot iniciar la càrrega de CC.
A més, si la palanca de canvis no està a P, no es pot dur a terme la
càrrega de CC.

Quan s'interromp la càrrega de CC
Causa probable Procediment de correcció

El temporitzador del carr-
egador de CC funciona.

En funció del tipus de carregador de CC, es pot configurar el tem-
poritzador perquè deixi de carregar-se al cap d'un temps deter-
minat.
Consulteu-ho amb el gestor de l'estació de càrrega.

L'alimentació del carr-
egador de CC està apa-
gada.

Comproveu l'estat d'alimentació del carregador de CC. Si teniu
dubtes sobre l'estat de l'alimentació, poseu-vos en contacte amb
el gestor de l'estació de càrrega.
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Causa probable Procediment de correcció
La temperatura de la bat-
eria de tracció és extrema-
dament alta o baixa.

És possible que la càrrega de CC no es pugi fer en entorns amb
temperatures extremadament altes o baixes. Carregueu la bat-
eria de tracció un cop estabilitzada la temperatura.

L'error es detecta mitjan-
çant la comprovació del
sistema del carregador de
CC o del vehicle.

Pot haver-hi una avaria al carregador de CC o al sistema de càr-
rega.
■ Si hi ha una avaria del carregador de CC, poseu-vos en

contacte amb el gestor de l'estació de càrrega.
■ Si no hi ha una avaria del carregador de CC, és possible que hi

hagi una avaria del sistema. Contacteu amb un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, o un taller de confiança.

■ Si el sistema EV no es pot iniciar, contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.

Temperatura alta de les
peces relacionades amb la
càrrega

Si la temperatura de les peces relacionades amb la càrrega és
alta, és possible que la càrrega de CC no es pugui realitzar. Espe-
reu una estona i torneu a realitzar la càrrega.

Els components elèctrics
com el sistema d'aire con-
dicionat deixen de funcio-
nar quan la bateria de
tracció està pràcticament
carregada del tot.

Mantingueu els components elèctrics, com ara el sistema d'aire
condicionat, en estat OFF i, a continuació, torneu a fer el procedi-
ment de càrrega.

El sistema EV no s'inicia després de la càrrega de CC
Causa probable Procediment de correcció

La comprovació del
sistema no s'ha completat
correctament després de
la càrrega.

Feu una comprovació del sistema seguint els procediments de la
P. 104. Si la comprovació del sistema no es pot completar cor-
rectament fins i tot després de realitzar aquests procediments,
poseu-vos en contacte amb qualsevol distribuïdor autoritzat de
Toyota, taller autoritzat de Toyota o qualsevol taller de confiança.

El connector de càrrega de
CC encara està connectat.

Per seguretat, el sistema EV no es pot iniciar quan es connecta el
connector de càrrega de CC. (→P. 91)
Retireu el connector de càrrega de CC immediatament després
de completar la càrrega.

El sistema de càrrega de
CC té una avaria

■ En funció del tipus d'avaria, el sistema EV es pot iniciar
després de tancar la tapa del port de càrrega.

■ Si el sistema EV no es pot iniciar, contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.
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Quan la funció del programa de càrrega no s'executa amb normalitat

Consulteu les taules següents i seguiu els procediments de correcció apropiats.

No es pot carregar a l'hora desitjada
Causa probable Procediment de correcció

El calendari i el rellotge del vehicle no estan
configurats correctament.

Comproveu la configuració del calendari i
ajusteu-lo en la data correcta. (→P. 144)

El connector de càrrega de CA no està con-
nectat al vehicle

Abans d'utilitzar el programa de càrrega, con-
necteu el connector de càrrega de CA.

El connector de càrrega de CA s'ha connectat
després de l'hora configurada

Connecteu el connector de càrrega de CA
abans de l'hora configurada a “Start” (Inici).
Quan es configura el mode de càrrega en
"Start-Stop" (Inici/finalització), la bateria de
tracció es carregarà encara que hagi passat
l'hora d'inici, si el connector de càrrega de CA
està connectat abans de l'hora d'aturada.

La càrrega s'inicia encara que el programa de càrrega estigui registrat
Causa probable Procediment de correcció

“Charge Now” (Carrega
ara) està activat

Quan carregueu segons el programa de càrrega, desactiveu
"Charge Now" (Carrega ara). (→P. 111, P. 115)

El programa de càrrega
està desactivat

Comproveu que el programa de càrrega no estigui desactivat.
(→P. 106)

S'ha retirat el connector
de càrrega de CA i s'ha tor-
nat a inserir mentre
l'indicador de càrrega del
port de càrrega estava
parpellejant

Si es retira el connector de càrrega de CA i es torna a inserir men-
tre l'indicador de càrrega del port de càrrega parpelleja, el pro-
grama de càrrega es cancel·larà. Retireu temporalment el con-
nector de càrrega de CA i torneu a connectar-lo.

S'ha utilitzat el sistema
d'aire condicionat remot

Quan s'utilitza el sistema d'aire condicionat remot, el sistema ini-
cia la càrrega encara que el programa de càrrega estigui registrat.
Per fer la càrrega utilitzant el programa de càrrega, atureu el
sistema d'aire condicionat remot i torneu a connectar el connec-
tor de càrrega de CA.

La temperatura exterior és
baixa i el control de
l'escalfament de la bateria
de tracció (→P. 88) fun-
ciona

■ Quan el control d'escalfament de la bateria de tracció està en
funcionament, s'ignoren els programes de càrrega i s'inicia la
càrrega. Per protegir la bateria de tracció, deixeu que la
càrrega continuï.

■ Després de treure i instal·lar la bateria de 12 volts, la
configuració del programa de càrrega pot no ser vàlida a
causa de la configuració inicial del sistema de control
d'escalfament de la bateria de tracció fins i tot quan la
temperatura exterior no és baixa. En aquest cas, després
d'unes quantes execucions, la configuració inicial del sistema
es completarà i la configuració del programa de càrrega
tindrà efecte quan la temperatura exterior no sigui baixa.
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Quan es mostra el missatge relacionat
amb la càrrega

Quan s'obre una porta amb l'interruptor
d'encesa apagat després de la càrrega,
apareix un missatge a la pantalla
d'informació múltiple.

Quan passi això, seguiu les instruccions
que apareixen a la pantalla.

Si apareix el missatge “Charging Stopped Due to Pulled Charging Connector” (Càrrega
aturada perquè s'ha retirat el connector de càrrega)

Causa probable Procediment de correcció
El connector de càrrega de CA s'elimina du-
rant la càrrega de CA

Quan es retira el connector de càrrega de CA
mentre es carrega, la càrrega s'atura. Si voleu
carregar completament la bateria de tracció,
torneu a connectar el connector de càrrega de
CA.

Una vegada que la bateria de tracció està
completament carregada, el connector de
càrrega de CA es retira mentre es torna a car-
regar la bateria de tracció perquè s'han utilit-
zat funcions que consumeixen electricitat* i
s'ha reduït la càrrega restant.

El connector de càrrega de CA no està con-
nectat fermament

Comproveu l'estat de connexió del connector
de càrrega de CA.
■ Quan connecteu el connector de càrrega

de CA, inseriu el connector de càrrega de
CA amb fermesa.

■ Comproveu si l'indicador de càrrega del
port de càrrega està encès després de
connectar el connector de càrrega CA.

Si no es pot fer la càrrega, encara que hàgiu
seguit els procediments correctes, aneu a un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota o a
un taller de confiança perquè inspeccionin el
vehicle immediatament.

El connector de càrrega de CA s'ha desblo-
quejat durant la càrrega

Quan es desbloqueja el connector de càrrega
de CA mentre es carrega, la càrrega s'atura.
Per continuar amb la càrrega, torneu a con-
nectar el connector de càrrega de CA.

*Es consumeix electricitat quan es posa en funcionament l'escalfador de la bateria
(→P. 88), el sistema d'aire condicionat remot (→P. 368).

Si apareix el missatge “Charging Complete Limited Charge Due to Battery Temp” (Càrrega
completa limitada a causa de la temperatura de la bateria)

Causa probable Procediment de correcció
La càrrega s'ha aturat per protegir la bateria
de tracció, ja que ha continuat estant calenta
durant un període de temps determinat.

Deixeu que la bateria de tracció es refredi i
torneu a fer la càrrega si no s'ha arribat a la
quantitat de càrrega desitjada.
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Si apareix el missatge “Charging Stopped Check Charging Source” (Càrrega aturada,
comproveu la font de càrrega)

Causa probable Procediment de correcció

Problema en el subminis-
trament elèctric de la font
d'alimentació externa

Comproveu els elements següents.
■ L'endoll s'ha inserit fermament.
■ No s'ha utilitzat cap allargador i la presa de corrent elèctric no

té excés de càrrega.
■ El commutador remot no està desactivat.
■ Connectat a una línia elèctrica dedicada.
■ S'ha produït un tall de corrent o no.
■ L'indicador d'energia del CCID (dispositiu d'interrupció del

circuit de càrrega) s'il·lumina.
■ Els interruptors elèctrics no s'han disparat.
Si es compleixen totes les condicions anteriors, és possible que hi
hagi una avaria la presa de corrent. Contacteu amb un electricista
i sol·liciteu una inspecció.
A més, si l'indicador d'advertència d'error del CCID (dispositiu
d'interrupció del circuit de càrrega) està parpellejant, és possible
que hi hagi una fuita elèctrica. Contacteu amb un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, o un taller de confiança.
Si no es pot fer la càrrega, tot i que no hi ha cap problema amb la
ruta de la font d'alimentació, és possible que el sistema tingui
una avaria. Aneu a un distribuïdor autoritzat de Toyota, a un taller
autoritzat de Toyota o a un altre taller de confiança perquè
inspeccionin el vehicle.

El carregador de CA atura
la càrrega

És possible que la càrrega es cancel·li per una interrupció del
subministrament elèctric en funció de les especificacions del car-
regador. Les accions següents poden aturar la càrrega. Consulteu
els mètodes de manipulació del carregador.
■ Es prem el botó d'aturada de la càrrega al carregador.
■ El carregador amb funció de temporitzador d'apagada ha

cancel·lat la càrrega
■ Carregador incompatible amb la funció del programa de

càrrega del vehicle
■ Comproveu si es pot carregar amb el cable de càrrega de CA

instal·lat al vehicle. Si no es pot fer la càrrega, encara que
utilitzeu el cable de càrrega de CA original, contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.

El carregador de CA no és
compatible amb el vehicle

Comproveu si es pot carregar amb el cable de càrrega de CA
instal·lat al vehicle. Si no es pot fer la càrrega, encara que util-
itzeu el cable de càrrega de CA original, contacteu amb un dis-
tribuïdor o taller autoritzat de Toyota, o un taller de confiança.

El carregador de CC té una
avaria.

Si es mostra el missatge anterior quan la càrrega de CC no ha
aturat les operacions, és possible que el carregador de CC estigui
danyat, així que no l'utilitzeu. Comproveu si és possible carregar
amb un altre carregador de CC.

El carregador de CC no és
compatible amb el vehicle.
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Si apareix el missatge “Charging Stopped High Energy Use See Owner’s Manual”
(Càrrega aturada, consum d'energia alt, consulteu el manual del propietari)

Causa probable Procediment de correcció

Hi ha components elèc-
trics del vehicle que con-
sumeixen energia

Comproveu els elements següents i després torneu a fer la càr-
rega.
■ Si els fars i l'àudio estan encesos, apagueu-los.
■ Apagueu l'interruptor d'encesa.
Si no es pot fer la càrrega, fins i tot després de seguir els passos
anteriors, és possible que la bateria de 12 V no estigui
suficientment carregada. Activeu el sistema EV i espereu
aproximadament 15 minuts o més per carregar la bateria de
12-volts.

Si apareix el missatge “Charging System Malfunction See Owner’s Manual” (Avaria del
sistema de càrrega, consulteu el manual del propietari)

Causa probable Procediment de correcció

S'ha produït una avaria en el sistema de càr-
rega

Aneu a un distribuïdor autoritzat de Toyota, a
un taller autoritzat de Toyota o a un altre
taller de confiança perquè inspeccionin el
vehicle.

Si apareix el missatge "The Traction Battery Temp is low System put priority on charging
to preserve battery condition" (La temperatura de la bateria de tracció és baixa, el
sistema ha donat prioritat a la càrrega per preservar l'estat de la bateria)

Causa probable Procediment de correcció

El control d'escalfament de la bateria de trac-
ció està en funcionament (→P. 88)

Quan el control d'escalfament de la bateria de
tracció està en funcionament, no s'utilitza el
programa de càrrega i es fa la càrrega.
Això és un sistema de control per protegir la
bateria de tracció i no pas una avaria.

Si es mostra el missatge “Check Charging System Close Charging Port Lid See Owner's
Manual” (Comproveu el sistema de càrrega, tanqueu la tapa del port de càrrega,
consulteu el Manual del propietari)

Causa probable Procediment de correcció

La comprovació del sistema no s'ha completat
correctament després de la càrrega de CC.

El sistema EV no es pot iniciar fins que no es
completa correctament la comprovació del
sistema. Feu una comprovació del sistema
seguint els procediments de la P. 104.
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Si es mostra el missatge “Charging Stopped Time Limit Reached” (Càrrega aturada, límit
de temps assolit)

Causa probable Procediment de correcció

La càrrega de CC no es
completa dins del temps
límit amb el carregador de
CC.

■ En funció del tipus de carregador de CC, es pot configurar el
temporitzador perquè deixi de carregar-se al cap d'un temps
determinat. Consulteu-ho amb el gestor de l'estació de
càrrega.

En funció de l'estat del vehicle, el temps de càrrega pot ser més
llarg del normal i la càrrega de CC no es pot completar dins del
temps límit.
■ Quan s'encenguin l'aire condicionat, els llums, el sistema

d'àudio, etc., s'incrementarà el consum elèctric del vehicle.
Apagueu tots els elements anteriors abans de fer la càrrega
de CC.

■ La temperatura de la bateria de tracció pot ser baixa. Feu la
càrrega de CC després d'escalfar la bateria de tracció.

Si apareix el missatge “Charging Stopped Check Charging Source or Vehicle” (Càrrega
aturada, comproveu la font de càrrega o el vehicle)

Causa probable Procediment de correcció

S'ha produït una avaria en el sistema de blo-
queig del connector.

Aneu a un distribuïdor autoritzat de Toyota, a
un taller autoritzat de Toyota o a un altre
taller de confiança perquè inspeccionin el
vehicle.
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3.1 Quadre de comandament
3.1.1 Llums d'advertència i indicadors
Els llums d'advertència i els indicadors del quadre de comandament i dels miralls retrovisors
exteriors informen el conductor sobre l'estat dels diversos sistemes del vehicle.

Els llums d'advertència i els indicadors es mostren en el quadre de comandament

A les següents il·lustracions es mostren tots els llums d'advertència i indicadors
il·luminats per facilitar l'explicació.

Llums d'advertència

Els llums d'advertència informen el
conductor d'avaries als sistemes indicats
del vehicle.

(Vermell)

Llum d'advertència del
sistema de frenada*1

(→P. 444)

(Groc)

Llum d'advertència del
sistema de frenada*1

(→P. 444)

Llum d'advertència del
sistema de càrrega*2

(→P. 444)

Llum d'advertència SRS*1

(→P. 444)

Llum d'advertència ABS*1

(→P. 445)

Llum d’advertència de fun-
cionament del pedal inad-
equat*2 (→P. 445)

(Vermell)

Llum d'advertència del
sistema de direcció assistida
elèctrica*1 (→P. 445)

(Groc)

Llum d'advertència del
sistema de direcció assistida
elèctrica*1 (→P. 445)

Llum d'advertència de càr-
rega de la bateria de tracció
(→P. 445)

Llum de recordatori del cin-
turó de seguretat del con-
ductor i del passatger
davanter (→P. 446)

Llums de recordatori del
cinturó de seguretat
dels passatgers posteri-
ors (→P. 446)
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Llum d'advertència de la
pressió dels pneumàtics*1

(→P. 446)

(Taronja)

Indicador LDA (→P. 447)

(Taronja)

Indicador LTA (→P. 447)

Indicador d'informació
d'assistència a la conducció*1

(→P. 447)

(Parpelleja)

Indicador de sensor
d'assistència a
l'estacionament de Toyota en
OFF*1 (si està instal·lat)
(→P. 447)

(Taronja)

Indicador de control de
creuer (→P. 448)

(Taronja)

Indicador de control de
creuer amb radar dinàmic
(→P. 448)

(Taronja)

Indicador de limitador de
velocitat (si està instal·lat)
(→P. 448)

(Parpelleja
o s'encén)

Llum d'advertència PCS*1

(→P. 448)

Indicador de lliscament *1

(→P. 448)

(Parpelleja)

Indicador del fre
d'estacionament (→P. 448)

(Parpelleja)

Indicador d'accionament de
la retenció del fre*1

(→P. 449)

*1Aquests llums s'encenen si l'interruptor
d'encesa es posa en posició ON per
indicar que s'està fent una comprovació

del sistema. S'apagaran quan el sistema
EV s'iniciï o al cap d'uns segons. Si els
llums no s'encenen, o no s'apaguen, és
possible que hi hagi una avaria en algun
sistema. Aneu a un distribuïdor autoritzat
de Toyota, a un taller autoritzat de Toyota
o a un altre taller de confiança perquè
inspeccionin el vehicle.
*2Aquest llum s'encén a la pantalla
d'informació múltiple, on es mostra un
missatge.

ADVERTÈNCIA!
Si no s'encén un llum d'advertència
del sistema de seguretat
Si no s'encén un llum del sistema de
seguretat, com el llum d'advertència de
l'ABS i l'SRS, quan inicieu el sistema EV,
això podria significar que aquests
sistemes no estan disponibles per
protegir-vos en cas d'accident, la qual
cosa podria causar la mort o lesions
greus. Si això passés, aneu a un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota o a un taller de confiança perquè
inspeccionin el vehicle immediatament.

Indicadors

Els indicadors informen el conductor de
l'estat de funcionament dels diferents
sistemes del vehicle.

Indicador d'intermitent
(→P. 213)

Indicador de llum posterior
(→P. 218)

Indicador de llums de carret-
era (→P. 220)

Indicador d'AHS (si està
instal·lat) (→P. 221)
Indicador d'AHB (si està
instal·lat) (→P. 224)
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Indicador de llum antiboira
posterior (→P. 227)

Llum d'advertència de PCS*1,

2 (→P. 240)

(*4)

Indicador de control de
creuer (→P. 269)

(*4)

Indicador de control de
creuer amb radar dinàmic
(→P. 261)

(*4)

Indicador LDA (→P. 257)

(*4)

Indicador de limitador de
velocitat (si està instal·lat)
(→P. 271)

Indicadors de retrovisor ex-
terior de BSM*1, 5 (si estan
instal·lats) (→P. 276, P. 281,
P. 294)

Indicador LDA OFF*2

(→P. 257)

(*4)

Indicador LTA (→P. 249)

Indicador d'informació
d'assistència a la conduc-
ció*1, 2 (→P. 276, P. 294,
P. 299, P. 302)
Indicador de sensor
d'assistència a
l'estacionament de Toyota en
OFF

*1, 2
(si està instal·lat)

(→P. 285)

(Parpelleja)

Indicador de lliscament *1

(→P. 351)

Indicador de VSC en OFF*1, 2

(→P. 352)

Indicador del cable de càr-
rega (→P. 90)

Indicador del sistema
d'entrada i arrencada
intel·ligent*3 (→P. 203)

Indicador "READY" (→P. 203)

Indicador del fre
d'estacionament (→P. 213)

Indicador de retenció del fre
en espera*1 (→P. 216)

Indicador d'accionament de
la retenció del fre*1

(→P. 216)

Indicador de temperatura
exterior baixa *7 (→P. 139)

Indicador de seguretat
(→P. 56, P. 57)

Indicador “PASSENGER
AIR BAG”*1, 6 (→P. 35)

Indicador de mode Eco
(→P. 346)

Indicador de mode Snow (si
està instal·lat) (→P. 346)

Indicador del sistema de con-
trol d'assistència de gradient
cap avall (si està instal·lat)
(→P. 350)

Indicador del control
d'adherència (si està
instal·lat) (→P. 350)
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Indicador de velocitat es-
tablerta del control
d'adherència (si està
instal·lat) (→P. 350)

Indicador d'impuls de regen-
eració (→P. 211)

(*8)

Indicador de mode SNOW/
DIRT (si està instal·lat)
(→P. 350)

(*8)

Indicador de mode D.SNOW/
MUD (si està instal·lat)
(→P. 350)

*1Aquests llums s'encenen si l'interruptor
d'encesa es posa en posició ON per
indicar que s'està fent una comprovació
del sistema. S'apagaran quan el sistema
EV s'iniciï o al cap d'uns segons. Si els
llums no s'encenen, o no s'apaguen, és
possible que hi hagi una avaria en algun
sistema. Aneu a un distribuïdor autoritzat
de Toyota, a un taller autoritzat de Toyota
o a un altre taller de confiança perquè
inspeccionin el vehicle.
*2Aquest llum s'encén quan el sistema
està apagat.
*3Aquest llum s'encén a la pantalla
d'informació múltiple, on es mostra un
missatge.
*4En funció de les condicions operatives,
el color i l'estat d'il·luminació/parpelleig
del llum canvien.
*5Aquest llum s'encén als retrovisors
exteriors.
*6Aquest llum s'encén a la consola
superior.
*7Quan la temperatura exterior és
d'aproximadament 3 °C (37 °F) o inferior,
l'indicador parpellejarà durant
aproximadament 10 segons i després
romandrà encès.
*8En funció de les condicions de
funcionament, el color del llum canvia.
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3.1.2 Indicadors i comptadors
Els comptadors mostren diversa informació sobre la conducció.

Pantalla del comptador

Ubicació dels indicadors i comptadors

A Pantalla d'informació múltiple
Mostra al conductor diverses dades
del vehicle (→P. 141)
Mostra missatges d'advertència si es
produeix una avaria (→P. 450)
Es pot canviar la visualització/amagat
de la pantalla d'informació múltiple.
(→P. 140)

B Temperatura exterior
Mostra la temperatura exterior en
l'interval entre -40 °C (-40 °F) i 60 °C
(140 °F).

C Mesurador de potència (→P. 139)
Mostra la sortida del sistema EV o el
nivell de regeneració

D Velocímetre
Mostra la velocitat del vehicle

E Rellotge (→P. 140)

F Indicador de posició del canvi de
marxes (→P. 207)

G Indicador SOC (Estat de càrrega)
Mostra la quantitat de càrrega restant
de la bateria de tracció.

H Autonomia de conducció
Mostra l'autonomia de conducció amb
la càrrega restant. (→P. 207)
Quan el sistema d'aire condicionat
està en funcionament, es mostra i
l'autonomia de conducció amb el
sistema d'aire condicionat activat.

I Comptaquilòmetres i totalitzador
(→P. 140)

Les unitats de mesura poden variar segons la destinació prevista del vehicle.
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Mesurador de potència

A Àrea de càrrega
Mostra l'estat de regeneració*1.
L'energia regenerada s'utilitzarà per
carregar la bateria EV (bateria de
tracció).

B Àrea Power
Mostra la sortida del sistema EV
(forca d'acceleració) durant la
conducció.

C Pantalla*2 de referència de
restriccions de regeneració*1

En les situacions següents, la frenada
regenerativa està restringida i les
referències d'aquestes restriccions es
mostren a l'àrea de càrrega.

• Quan la bateria de tracció té una
gran quantitat de càrrega i ja no es
pot regenerar

• Quan la temperatura de la bateria de
tracció és extremadament alta o
baixa

D Pantalla de referència de restriccions
de sortida*2

En les situacions següents, la sortida
està restringida i les referències
d'aquestes restriccions es mostren a
l'àrea de potència.

• Quan la bateria de tracció té una
càrrega baixa i ja no pot produir
energia

• Quan la temperatura de la bateria de
tracció és extremadament alta o
baixa

*1El significat de "Regeneration"
(Regeneració) és la conversió d'energia
cinètica en energia elèctrica.
*2Aquesta és una pantalla de referència,
de manera que pot diferir de la restricció
real segons l'estat del vehicle.

Pantalla de temperatura exterior
• En les situacions següents, és possible

que no es mostri la temperatura
exterior correcta, o que la pantalla
trigui més del normal a canviar:

– Quan el vehicle està aturat o avança
a baixa velocitat (menys de 25 km/h
[16 mph])

– Quan la temperatura exterior ha
canviat sobtadament (en
entrar/sortir d'un garatge, túnel,
etc.)

• Si es mostra "--" és possible que el
sistema no funcioni correctament.
Porteu el vostre vehicle a un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o a un taller de confiança.

• Quan la temperatura exterior és
d'aproximadament 3 °C (37 °F) o
inferior, l'indicador parpellejarà
durant aproximadament 10 segons i
després romandrà encès.

Pantalla de cristall líquid

→P. 141

Personalització

Els indicadors i comptadors es poden
personalitzar a a la pantalla
d'informació múltiple. (→P. 483)

ADVERTÈNCIA!
La pantalla d'informació de
temperatura baixa
Espereu que l'interior del vehicle
s'escalfi abans d'utilitzar la pantalla
d'informació de cristall líquid. A
temperatures extremadament baixes,
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
és possible que el monitor respongui
lentament i els canvis apareguin més
tard a la pantalla.

Canvi de la pantalla del comptador

La pantalla d'informació múltiple es pot
canviar entre visualització i ocultació.

Comptaquilòmetres i totalitzador

Elements de la pantalla

• Comptaquilòmetres
Mostra la distància total que ha
recorregut el vehicle.

• Totalitzador A/Totalitzador B
Mostra la distància que ha recorregut
el vehicle des de l'última vegada que
es va restablir el comptador. Els
totalitzadors A i B es poden utilitzar
per enregistrar i mostrar diferents
distàncies de manera independent.

Canvi de la pantalla

La pantalla canvia cada vegada que es
prem l'interruptor. A més, quan
l'interruptor es prem contínuament
durant la visualització del comptador de
distància, la distància de conducció es pot
canviar a "0".

Ajust del rellotge

Els següents rellotges es poden ajustar a
la pantalla del sistema d'àudio.

• Pantalla d'informació múltiple
• Pantalla del sistema d'àudio

Per obtenir més informació, consulteu el
"Manual multimèdia del propietari".

Si apareix quan se selecciona a la
pantalla d'informació múltiple, és
possible que el sistema no funcioni
correctament.

Aneu a un distribuïdor autoritzat de
Toyota, a un taller autoritzat de Toyota o a
un altre taller de confiança perquè
inspeccionin el vehicle.

Ajust del control dels llums del quadre
de comandament

La brillantor dels llums del quadre de
comandament es pot ajustar.

1.Més fosc
2.Més clar
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Ajust de la il·luminació del quadre de
comandament

Els nivells de brillantor es poden ajustar
quan l'entorn està il·luminat (hora diürna)
o fosc (hora nocturna, etc.).

3.1.3 Pantalla d'informació
múltiple

Icones de pantalla i menú

Pantalla

A Àrea de visualització del sistema
d'assistència a la conducció
Mostra una imatge quan els sistemes
següents estan funcionant i se selec-
ciona una icona de menú que no és

:

• LDA (Alerta de sortida de carril)
(→P. 253)

• LTA (assistència de traçat de carril)
(→P. 249)

• Control de creuer amb radar dinàmic
(→P. 261)

• RSA (assistència de senyals de
trànsit) (→P. 257)

B Àrea de visualització de contingut
En seleccionar les icones del menú a
la pantalla d'informació múltiple, es
poden veure diverses informacions
relacionades amb la conducció. La
pantalla d'informació múltiple també
es pot utilitzar per canviar la
configuració de la pantalla i altres
configuracions del vehicle.

En determinades situacions també es
mostraran pantalles emergents
d'advertència.

Icones de menú

Les icones de menú es mostraran
prement el commutador de control dels
comptadors o .

Pantalla d'informació de conduc-
ció (→P. 142)

Pantalla d'informació del sistema
d'assistència a la conducció
(→P. 142)
Pantalla vinculada amb el sistema
d'àudio (→P. 143)

Pantalla d'informació del vehicle
(→P. 143)

Pantalla de configuració
(→P. 144)

Pantalla de missatge
d'advertència (→P. 450)

Pantalla de cristall líquid

Poden aparèixer punts petits o punts de
llum a la pantalla. Aquest fenomen és
característic de les pantalles de cristall
líquid, i no hi ha cap problema per
continuar utilitzant la pantalla.

ADVERTÈNCIA!
Aneu amb compte si ho utilitzeu
durant la conducció
• Quan feu servir la pantalla d'informació

múltiple mentre conduïu, poseu
especial atenció a la seguretat de l'àrea
al voltant del vehicle.

• No mireu contínuament la pantalla
d'informació múltiple mentre
conduïu, ja que és possible que no
veieu els vianants, els objectes de la
carretera, etc. davant del vehicle.

La pantalla d'informació de
temperatura baixa
→P. 139
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Canvi de la pantalla del comptador

La pantalla d'informació múltiple es fa
servir mitjançant els interruptors de
control de comptador.

A / : Seleccioneu les icones del
menú, desplaceu-vos per la pantalla i
moveu el cursor

/ : Canvieu el contingut
visualitzat, desplaceu-vos a la
pantalla i moveu el cursor

B Prémer: Introduir/establir
Mantenir premut: Restableix/Mostra
els elements personalitzables

C Tornar a la pantalla anterior
D Fer/rebre trucades i mostrar l'historial

Vinculat al sistema de mans lliures, es
mostra la trucada sortint o entrant. Per
obtenir informació sobre el sistema de
mans lliures, consulteu el "Manual
multimèdia del propietari".

Contingut de la informació de conducció

Elements de la pantalla

• Consum d'energia
• Càrrega solar (si està instal·lat)

→P. 120

Consum d'energia

Utilitzeu els valors mostrats només com a
referència.

A Consum d'energia actual
Mostra el consum instantani
d'energia actual.

B Mitjana del viatge/mitjana total
Per restablir la pantalla de consum
mitjà d'energia, mantingueu premut
el commutador de control dels
comptadors.

La pantalla de consum mitjà d'energia es
pot canviar a . (→P. 483)

• Mitjana del viatge
Mostra el consum mitjà d'energia des
de l'inici del sistema EV.

• Mitjana total
Mostra el consum mitjà d'energia des
que es va recarregar el vehicle.

Consum d'energia

És un valor numèric que representa la
taxa de consum d'energia i correspon a la
taxa de consum de combustible dels
vehicles amb motor de gasolina. En
aquest vehicle, el nombre de quilòmetres
recorreguts per quilowatt hora (km/kWh)
d'electricitat (1 kWh) es mostra a cada
pantalla com a "electricity cost" (cost de
l'electricitat).

Pantalla d'informació del sistema
d'assistència a la conducció

Informació del sistema d'assistència a la
conducció

Seleccioneu-la per veure l'estat dels
sistemes següents:

• PCS (sistema anticol·lisió) (→P. 240)
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• LDA (Alerta de sortida de carril)
(→P. 253)

• LTA (assistència de traçat de carril)
(→P. 249)

• Control de velocitat de creuer
(→P. 269)

• Control de creuer amb radar dinàmic
(→P. 261)

• RSA (assistència de senyals de trànsit)
(→P. 257)

Pantalla vinculada al sistema de
navegació (si està instal·lat)

Seleccioneu-la per veure la informació
següent vinculada amb el sistema de
navegació:

• Guia de ruta a la destinació
• Pantalla de la brúixola (pantalla amb la

direcció cap amunt)

Pantalla vinculada amb el sistema
d'àudio

Seleccioneu-la per habilitar la selecció
d'una font d'àudio o una pista al
comptador amb els commutadors de
control dels comptadors.

Aquesta icona de menú es pot configurar
perquè es mostri/no es mostri a .

Pantalla d'informació del vehicle

Elements de la pantalla

• Informació de conducció
• Distribució del parell motor (si està

instal·lat)
• Pressió d'inflament dels pneumàtics

Informació de conducció

Els 2 elements que se seleccionen amb la
configuració "Drive Info Items" (Elements
d'informació de conducció) (velocitat
mitjana, distància i temps total) es poden
mostrar en vertical.

La informació que es mostra es pot
canviar segons la configuració de "Drive
Info Type" (Tipus d'informació de
conducció) (des de l'inici del sistema o
entre restabliments). (→P. 144)

Utilitzeu la informació mostrada només
com a referència.

Es mostraran els elements següents.

• "Trip" (Viatge)
– "Average Speed" (Velocitat mitjana):

mostra la velocitat mitjana del
vehicle des de l'inici del sistema EV*

– "Distance" (Distància): mostra la
distància recorreguda des de l'inici
del sistema EV*

– "Total Time" (Temps total): mostra el
temps transcorregut des de l'inici
del sistema EV*

*Aquests elements es restableixen
cada vegada que s'atura el sistema EV.

• "Total"
– "Average Speed" (Velocitat mitjana):

mostra la velocitat mitjana del
vehicle des que es va restablir la
pantalla*

– "Distance" (Distància): mostra la
distància recorreguda des que es va
restablir la pantalla*

– "Total Time" (Temps total): mostra el
temps transcorregut des que es va
restablir la pantalla*

*Per restablir-ho, visualitzeu l'element
desitjat i mantingueu premut el
commutador de control dels
comptadors .

Distribució del parell motor (si està
instal·lat)

Mostra l'estat de conducció de cada roda
en 6 passos de 0 a 5.

Pressió d'inflament dels pneumàtics

Mostra la pressió d'inflament de cada
pneumàtic.
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Pantalla de configuració

Configuracions de la pantalla del
comptador que es poden canviar

• Configuració del rellotge
→P. 140

• Idioma
Seleccioneu-ho per canviar l'idioma
mostrat.

• Unitats
Seleccioneu-ho per canviar les unitats
de mesura mostrades.

•
– Pantalla de consum d'energia

Seleccioneu-la per canviar la
visualització del consum d'energia
mitjà entre mitjana del
viatge/mitjana total. (→P. 142)

•
Seleccioneu-ho per mostrar/no
mostrar la pantalla vinculada al
sistema d'àudio.

•
Seleccioneu-ho per canviar el
contingut mostrat del següent:

– Visualització de continguts (només
models AWD)
Seleccioneu-ho per mostrar/no
mostrar la pantalla de distribució
del parell motor.

– Tipus d'informació de conducció
Seleccioneu-ho per canviar la
visualització del tipus d'informació
de conducció entre després
d'iniciar/després de reiniciar.

– Elements d'informació de conducció
Seleccioneu-ho per configurar els
elements primer i segon de la
pantalla d'informació de conducció
en qualsevol dels següents:
velocitat mitjana del vehicle/
distància/temps transcorregut.

• Pantalla de tancament
Seleccioneu-ho per configurar els
elements que es mostren quan
s'apaga l'interruptor d'encesa.

• Pantalla emergent

Seleccioneu-ho per habilitar/
inhabilitar les pantalles emergents per
a cada sistema rellevant.

• Calendari
Es poden configurar l'any, el mes i el
dia.

• Configuració predeterminada
Seleccioneu-ho per restablir la
configuració de la pantalla del
comptador a la configuració
predeterminada.

Funcions i ajustos del vehicle que es
poden canviar

→P. 483

Suspensió de la pantalla de configuració
• Algunes configuracions no es poden

canviar durant la conducció. Quan
canvieu la configuració, estacioneu el
vehicle en un lloc segur.

• Si es mostra un missatge
d'advertència, se suspendrà el
funcionament de la pantalla de
configuració.

AVÍS
Durant la configuració de la pantalla
Per evitar la descàrrega de la bateria de
12 volts, assegureu-vos que el sistema
EV estigui en funcionament mentre
configureu les funcions de la pantalla.

Funció de suggeriment

Mostra suggeriments al conductor en les
situacions següents. Per seleccionar una
resposta a un suggeriment mostrat,
utilitzeu els interruptors de control del
comptador.

Suggeriment per encendre els fars

Si l'interruptor del far no està en o
i la velocitat del vehicle és de 5 km/h

(3 mph) o més durant un cert període de
temps quan l'entorn és fosc, es mostrarà
un missatge de suggeriment.
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Suggeriment per apagar els fars

Si es deixen els fars encesos durant un
cert temps després d'apagar l'interruptor
d'encesa, es mostrarà un missatge de
suggeriment.

Quan l'interruptor dels fars està en la
posició AUTO: apareixerà un missatge
demanant si voleu apagar els fars. Per
apagar els fars, seleccioneu “Yes” (Sí).

Si la porta del conductor s'obre després
d'apagar l'interruptor d'encesa, aquest
missatge de suggeriment no es mostrarà.

Personalització

La funció de suggeriment es pot
activar/desactivar. (Característiques
personalitzables: →P. 483)
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4.1 Informació de la clau
4.1.1 Claus

Tipus de claus

Les claus següents es lliuren amb el
vehicle.

A Claus electròniques

• Accionament del sistema d'entrada i
arrencada intel·ligent (→P. 168)

• Accionament de la funció de control
remot sense fil

• Funcionament del sistema d'aire
condicionat remot (→P. 368)

B Claus mecàniques.
C Placa del número de clau

En viatjar en avió

Quan porteu una clau electrònica en
viatjar en avió, assegureu-vos de no
prémer cap botó de la clau electrònica
mentre estigueu dins de la cabina de
l'avió. Si porteu una clau electrònica dins
la bossa, etc., assegureu-vos que no es
pugui prémer cap botó accidentalment.
Prémer un botó pot fer que la clau
electrònica emeti ones de ràdio que
podrien interferir amb el funcionament
de l'avió.

Bateria de la clau electrònica esgotada
• La durada estàndard de la bateria és

d'entre 1 i 2 anys.
• Si la bateria està baixa, sonarà una

alarma a la cabina quan s'aturi el
sistema EV.

• Per reduir l'esgotament de la bateria
de la clau quan la clau no es faci servir
durant llargs períodes de temps,
poseu la clau electrònica en mode
d'estalvi de bateria. (→P. 170)

• Atès que la clau electrònica sempre
rep ones de ràdio, la bateria s'esgotarà
encara que no s'utilitzi la clau
electrònica. Els símptomes següents
indiquen que la bateria de la clau
electrònica pot estar esgotada.
Substituïu la bateria quan sigui
necessari. (→P. 431)

– El sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent o el control remot sense
fil no funcionen.

– Es redueix l'àrea de detecció.
– L'indicador LED de la superfície de

la clau no s'encén.

Podeu substituir la bateria pel vostre
compte (→P. 431). No obstant això, atès
que hi ha el perill de fer malbé la clau
electrònica, es recomana que la
substitució la faci un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota o un taller de
confiança.

• Per evitar un deteriorament greu, no
deixeu la clau electrònica a menys
d'1 m (3 peus) dels aparells elèctrics
següents, que produeixen un camp
magnètic:

– Televisors
– Ordinadors personals
– Telèfons mòbils, telèfons sense fil i

carregadors de bateries
– Recàrrega de telèfons mòbils o

sense fil
– Llums de taula
– Cuines d'inducció

Substitució de la bateria

→P. 431

Confirmació del número de clau
registrat

Es pot confirmar el nombre de claus que
ja s'han registrat al vehicle. Contacteu
amb un distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança, per
obtenir més detalls.
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Si a la pantalla d'informació múltiple
apareix "A New Key has been
Registered Contact Your Dealer for
Details" (S'ha registrat una clau nova.
Contacteu amb el vostre distribuïdor
per obtenir més detalls)

Aquest missatge es mostrarà cada
vegada que s'obri la porta del conductor i
les portes estiguin desbloquejades des
de l'exterior durant aproximadament
10 dies després que s'hagi registrat una
clau electrònica nova.

Si es mostra aquest missatge però no
s'ha registrat una clau electrònica nova,
contacteu amb un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança, perquè verifiqui si s'ha
registrat una clau electrònica
desconeguda (que no sigui la vostra).

AVÍS
Per evitar danys en les claus
• No deixeu caure les claus, no les

sotmeteu a cops forts ni les
doblegueu.

• No exposeu les claus a temperatures
elevades durant llargs períodes de
temps.

• No mulleu les claus ni les renteu en
una rentadora ultrasònica, etc.

• No adheriu materials metàl·lics o
magnètics a les claus ni les deixeu a
prop d'aquests materials.

• No desmunteu les claus.
• No adheriu una etiqueta o qualsevol

altra cosa a la superfície de la clau
electrònica.

• No col·loqueu les claus a prop
d'objectes que produeixin camps
magnètics, com ara televisors,
sistemes d'àudio i cuines d'inducció, o
equips mèdics elèctrics, com equips de
teràpia de baixa freqüència.

Portar la clau electrònica a sobre
Porteu la clau electrònica a 10 cm
(3,9 in) o més dels aparells elèctrics que
estiguin encesos. Les ones de ràdio
emeses per aparells elèctrics a menys de

AVÍS (Continuat)
10 cm (3,9 in) de la clau electrònica
poden interferir amb la clau i fer que no
funcioni correctament.
En cas de funcionament incorrecte del
sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent o altres problemes
relacionats amb la clau
→P. 469
Quan es perd una clau electrònica
→P. 468

Control remot sense fil

Les claus electròniques estan equipades
amb el control remot sense fil següent:

A Bloqueja totes les portes (→P. 150)

B Tanca les finestretes*1 (→P. 150)

C Desbloqueja totes les portes
(→P. 150)

D Obre les finestretes*1 (→P. 150)

E Obre i tanca la porta posterior
elèctrica*2 (→P. 158)

F Activa el sistema d'aire condicionat
remot (→P. 369)

*1Aquestes configuracions s'han de
personalitzar a qualsevol distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, o en un taller
de confiança.
*2Si està instal·lat
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Ús de la clau mecànica

Per treure la clau mecànica, premeu el
botó de la palanca d'alliberament A i
extraieu la clau.

La clau mecànica només es pot introduir
en una direcció, ja que només té ranures
en un costat. Si la clau no es pot introduir
en un cilindre de pany, gireu-la i torneu a
provar d'introduir-la. Després d'utilitzar
la clau mecànica, guardeu-la dins de la
clau electrònica. Porteu la clau mecànica
amb la clau electrònica. Si la bateria de la
clau electrònica està esgotada o la funció
d'entrada no funciona correctament,
necessitareu la clau mecànica. (→P. 468)

Si perdeu les claus mecàniques

→P. 468

Si s'utilitza una clau equivocada

El cilindre de pany gira lliurement per
aïllar el mecanisme interior.

4.2 Obrir, tancar i bloquejar
les portes
4.2.1 Portes laterals

Desbloquejar i bloquejar les portes des
de l'exterior

Sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent

Porteu a sobre la clau electrònica per a
habilitar aquesta funció.

1.Agafeu la maneta de la porta
davantera o posterior (alguns models)
per desbloquejar les portes.*

Assegureu-vos de tocar el sensor de la
part posterior de la maneta.
Després de bloquejar-les, les portes
no es poden desbloquejar durant
3 segons.

2.Toqueu el sensor de bloqueig (la
marca del lateral de la maneta de la
porta) per bloquejar totes les portes.
Comproveu que la porta estigui ben
tancada.

*La configuració de desbloqueig de la
porta es pot canviar.

Control remot sense fil

1.Bloqueja totes les portes
Comproveu que la porta estigui ben
tancada.
Mantingueu-ho premut per tancar les
finestretes laterals.*

2.Desbloqueja totes les portes
Mantingueu-ho premut per obrir les
finestretes laterals.*
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*Aquesta configuració s'ha de
personalitzar a qualsevol distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, o a un taller de
confiança.

Canvi de la funció de desbloqueig de la
porta

És possible configurar quines portes
desbloqueja la funció d'entrada
mitjançant el control remot sense fil.

1.Apagueu l'interruptor d'encesa.
2.Cancel·leu el sensor d'intrusió i el

sensor d'inclinació del sistema
d'alarma per evitar que l'alarma soni
de manera involuntària mentre
canvieu la configuració. (Si està
instal·lat) (→P. 58)

3.Quan els llums indicadors de la
superfície de la clau no estiguin
encesos, mantingueu premut o

durant aproximadament
5 segons mentre manteniu premut

.

La configuració canvia cada vegada que
es fa una operació, com es mostra a
continuació. (Si canvieu la configuració
de manera continuada, deixeu anar els
botons, espereu almenys 5 segons i
repetiu el pas 3.)

So/Pantalla
d'informació múl-

tiple

Funció de desblo-
queig

(Vehicles amb el
volant a l'esquerra)

(Vehicles amb el
volant a la dreta)

Exterior: sona
3 vegades

Interior: sona una
vegada

En agafar la maneta
de la porta del con-
ductor només es
desbloqueja la porta
del conductor.

En agafar la maneta
de la porta del pas-
satger davanter o la
maneta de la porta
posterior es desblo-
quegen totes les
portes.

So/Pantalla
d'informació múl-

tiple

Funció de desblo-
queig

Exterior: sona dues
vegades

Interior: sona una
vegada

En agafar la maneta
de la porta davan-
tera o una de la
porta posterior (ve-
hicles amb sensor
de bloqueig) es des-
bloquegen totes les
portes.

Per a vehicles amb alarma: per evitar que
l'alarma soni de manera involuntària,
desbloquegeu les portes amb el control
remot sense fil i obriu i tanqueu una porta
una vegada que s'hagi canviat la
configuració. (Si una porta no s'obre en
30 segons després d'haver premut ,
les portes es tornaran a bloquejar i
l'alarma s'activarà automàticament).

En cas que l'alarma soni, atureu-la
immediatament. (→P. 57)

Bloqueig de les portes davanteres des
de l'exterior sense clau.

1.Moveu el botó interior de bloqueig a la
posició de bloqueig. (→P. 153)

2.Tanqueu la porta mentre estireu la
maneta de la porta.

La porta no es pot bloquejar si
l'interruptor d'encesa està en la posició
ACC o ON, o si es deixa la clau electrònica
dins del vehicle.

És possible que la clau no es detecti
correctament i que la porta es bloquegi.

Sistema de desbloqueig de les portes en
cas de detectar un impacte

Si el vehicle sofreix un fort impacte, totes
les portes es desbloquejaran. No obstant
això, depenent de la força de l'impacte o
del tipus d'accident, és possible que el
sistema no funcioni.
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Senyals de funcionament

Els llums d'emergència parpellegen per
indicar que les portes s'han
bloquejat/desbloquejat. (Bloquejat: una
vegada; Desbloquejat: dues vegades)

Sona un indicador acústic per indicar que
les finestretes i el sostre solar estan
funcionant.

Funció de seguretat

Si una porta no s'obre aproximadament
30 segons després de desbloquejar el
vehicle, la funció de seguretat tornarà a
bloquejar el vehicle automàticament.

Quan el sensor de bloqueig de la part
superior de la maneta de la porta no pot
bloquejar la porta

Si no s'aconsegueix bloquejar la porta
tocant el sensor de bloqueig de la
superfície de la maneta de la porta amb
un dit, toqueu el sensor de bloqueig amb
la palma de la mà. Si porteu guants,
traieu-vos els guants.

Indicador acústic d'advertència de
porta oberta

Si intenteu bloquejar les portes quan una
porta no està completament tancada,
sonarà un indicador acústic de manera
contínua durant 5 segons. Tanqueu la
porta completament per aturar
l'indicador acústic i torneu a bloquejar el
vehicle.

Configuració de l'alarma (si està
instal·lada)

El bloqueig de les portes activarà el
sistema d'alarma. (→P. 57)

Condicions que afecten el funcionament
del sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent o del control remot sense fil

→P. 170

Si el sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent o el control remot sense fil
no funcionen correctament
• Utilitzeu la clau mecànica per

bloquejar i desbloquejar les portes.
(→P. 468)

• Si la bateria de la clau està esgotada,
substituïu-la per una de nova.
(→P. 431)

Si la bateria de 12 volts està
descarregada

Les portes no es poden bloquejar ni
desbloquejar utilitzant el sistema
d'entrada i arrencada intel·ligent o el
control remot sense fil. Bloquegeu o
desbloquegeu les portes amb la clau
mecànica. (→P. 469)

Funció de recordatori del seient
posterior
• Per recordar-vos que no oblideu

equipatge, etc. al seient posterior,
quan l'interruptor d'encesa s'apaga
després que es compleixi qualsevol de
les condicions següents, sonarà un
indicador acústic i apareixerà un
missatge a la pantalla d'informació
múltiple durant aproximadament
6 segons.

– El sistema EV s'inicia en 10 minuts
després d'obrir i tancar una porta
posterior.

– S'ha obert i tancat una porta
posterior després d'iniciar el
sistema EV.

Tanmateix, si s'obre i es tanca una porta
posterior en aproximadament 2 segons,
és possible que la funció de recordatori
del seient posterior no s'activi.
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• La funció de recordatori del seient
posterior determina que s'ha col·locat
equipatge, etc. en un seient posterior
en funció de l'obertura i el tancament
d'una porta posterior. Per tant, en
funció de la situació, és possible que la
funció de recordatori del seient
posterior no s'activi i us oblideu de
l'equipatge, etc. al seient posterior o
que la funció s'activi
innecessàriament.

• La funció de recordatori del seient
posterior es pot habilitar/inhabilitar.
(→P. 483)

Personalització

La configuració (per exemple, la funció
de desbloqueig amb clau) es pot canviar.
(Característiques
personalitzables:→P. 485)

ADVERTÈNCIA!
Per prevenir un accident
Teniu en compte les precaucions
següents quan conduïu el vehicle.
En cas contrari, es podria obrir la porta i
l'ocupant un dels passatgers podria
sortir disparat, la qual cosa podria
causar la mort o lesions greus.
• Assegureu-vos que totes les portes

estiguin ben tancades i bloquejades.
• No estireu la maneta interior de les

portes mentre conduïu.
Aneu especialment amb compte amb
les portes davanteres, ja que poden
obrir-se fins i tot quan els botons de
bloqueig interiors estan en la posició
de bloqueig.

• Activeu els bloquejos per a nens de
les portes posteriors quan hi hagi
nens asseguts als seients posteriors.

En obrir o tancar una porta
Comproveu els voltants del vehicle,
com per exemple si el vehicle està en un
pendent, si hi ha prou espai perquè
s'obri una porta i si bufa vent fort. En
obrir o tancar la porta, agafeu amb

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
força la maneta de la porta per
preparar-vos per a qualsevol moviment
impredictible.
Quan utilitzeu el control remot sense
fil i accioneu els alçavidres elèctrics
Accioneu l'alçavidres elèctric després
de comprovar que no hi hagi cap
possibilitat que algun passatger tingui
alguna part del cos atrapada a la
finestreta. A més, no permeteu que els
nens facin servir el control remot sense
fil. És possible que els nens i altres
passatgers quedin atrapats en
l'alçavidres elèctric.

Desbloquejar i bloquejar les portes des
de l'interior

Commutadors de bloqueig de les portes

1.Bloqueja totes les portes
2.Desbloqueja totes les portes

Botons interiors de bloqueig

1.Bloqueja la porta
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2.Desbloqueja la porta

Les portes davanteres es poden obrir
estirant la maneta interior encara que els
botons de bloqueig estiguin en la posició
de bloqueig.

Si a la pantalla d'informació múltiple es
mostra un símbol que indica que hi ha
una o més portes obertes

El capó o una o més portes no estan
completament tancats. El sistema també
indica quines portes no estan
completament tancades. Si la velocitat
del vehicle arriba als 5 km/h (3 mph),
sona un indicador acústic per indicar que
les portes encara no estan completament
tancades. Comproveu que el capó i totes
les portes estiguin tancats.

Bloqueig per a nens de la porta
posterior

La porta no es pot obrir des de l'interior
del vehicle quan el bloqueig està activat.

1.Desbloquejar
2.Bloquejar

Aquests bloquejos es poden activar per
evitar que els nens obrin les portes
posteriors. Empenyeu cap avall el
commutador de cada porta posterior per
bloquejar totes dues portes posteriors.

Sistemes automàtics de bloqueig i
desbloqueig de les portes

Les funcions següents es poden
configurar o cancel·lar:

Per obtenir instruccions sobre la
personalització, consulteu P. 485.

Funció Funcionament

Funció de bloqueig
de la porta vincu-
lada a la velocitat

Totes les portes es
bloquegen au-
tomàticament quan
la velocitat del ve-
hicle és
d'aproximadament
20 km/h (12 mph) o
més.

Funció de bloqueig
de la porta vincu-
lada a la posició del
canvi de marxes

Totes les portes es
bloquegen au-
tomàticament quan
es canvia la palanca
del canvi de marxes
a una posició que no
sigui P.

Funció de desblo-
queig de la porta
vinculada a la pos-
ició del canvi de
marxes

Totes les portes es
desbloquegen au-
tomàticament quan
es canvia la palanca
del canvi de marxes
a P.

Funció de desblo-
queig vinculada a la
porta del conductor

Totes les portes es
desbloquegen au-
tomàticament quan
la porta del conduc-
tor s'obre aproxima-
dament 45 segons
després d'apagar
l'interruptor
d'encesa.

4.2.2 Porta posterior
La porta posterior es pot bloquejar/
desbloquejar i obrir/tancar mitjançant els
procediments següents.

ADVERTÈNCIA!
Abans de conduir el vehicle.
Assegureu-vos que la porta posterior
estigui completament tancada. Si la
porta posterior no està completament
tancada, pot obrir-se inesperadament
mentre conduïu i provocar un accident.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
Precaució durant la conducció
• Manteniu la porta posterior tancada

mentre conduïu.
Si la porta posterior es deixa oberta,
pot colpejar objectes pròxims mentre
conduïu, o l'equipatge podria sortir
disparat, la qual cosa podria provocar
un accident.

• No permeteu mai que ningú s'assegui
al maleter. En cas de frenada sobtada,
canvi de direcció sobtat o col·lisió,
seran susceptibles de morir o patir
lesions greus.

Quan hi ha nens al vehicle
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari, es podria
provocar la mort o lesions greus.
• No permeteu que els nens juguin al

maleter.
Si un nen es queda tancat
accidentalment dins del maleter,
podria patir esgotament per calor o
altres lesions.

• No permeteu que un nen obri o
tanqui la porta posterior.
Si ho fa, hi ha la possibilitat que la
porta posterior es mogui de manera
inesperada, o que les mans, els
braços, el cap o el coll del nen quedin
atrapats a la porta posterior quan es
tanqui.

Accionament de la porta posterior
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari, algunes parts
del cos poden quedar atrapades i
provocar la mort o lesions greus.
• Retireu qualsevol càrrega pesada,

com ara neu i gel, de la porta
posterior abans d'obrir-la. En cas
contrari, la porta posterior podria
tornar a tancar-se sobtadament
després d'obrir-la.

• En obrir o tancar la porta posterior,
examineu amb atenció l'àrea
circumdant per assegurar-vos que
sigui segura.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Si hi ha algú a prop, assegureu-vos

que estigui fora de perill i feu-li saber
que la porta posterior està a punt
d'obrir-se o tancar-se.

• Aneu amb compte en obrir o tancar la
porta posterior quan faci molt vent,
ja que pot moure's abruptament amb
vent fort.

• Vehicles sense porta posterior
elèctrica: la porta posterior pot
tancar-se sobtadament si no s'obre
del tot. És més difícil obrir o tancar la
porta posterior en un pendent que en
una superfície anivellada, així que
aneu amb compte que la porta
posterior no s'obri o tanqui
inesperadament per si mateixa.
Abans d'utilitzar el maleter,
assegureu-vos que la porta posterior
estigui completament oberta i que
sigui segur fer-ho.

• Vehicles amb porta posterior
elèctrica: quan esteu en un pendent
molt inclinat, la porta posterior pot
tancar-se sobtadament si no s'obre
del tot.

Assegureu-vos que la porta posterior
estigui assegurada abans d'utilitzar
el maleter.

• En tancar la porta posterior, tingueu
molta cura per evitar que els vostres
dits, etc., hi quedin atrapats.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)

• Quan tanqueu la porta posterior,
assegureu-vos de pressionar-la
lleugerament per la superfície
exterior. Si s'utilitza la maneta de la
porta posterior per tancar-la per
complet, es podria produir
l'atrapament de mans o braços.

• No estireu la subjecció de l'amortidor
de la porta posterior (vehicles sense
porta posterior elèctrica) (→P. 158)
ni l'eix de la porta posterior (vehicles
amb porta posterior elèctrica)
(→P. 166) per tancar la porta
posterior, i no us pengeu a la
subjecció de l'amortidor de la porta
posterior (vehicles sense porta
posterior elèctrica) o l'eix de la porta
posterior (vehicles amb porta
posterior elèctrica).

En cas contrari, les vostres mans
podrien quedar atrapades o la
subjecció de l'amortidor de la porta
posterior (vehicles sense porta
posterior elèctrica) o l'eix de la porta
posterior (vehicles amb porta
posterior elèctrica) podria
trencar-se i provocar un accident.

• Si s'hi ha subjectat un portabicicletes
o un objecte pesat similar, la porta
posterior es podria tornar a tancar
sobtadament després d'obrir-se, la
qual cosa podria causar lesions per
l'atrapament de les mans, els braços,
el cap o el coll. En instal·lar una peça
accessòria a la porta posterior, es
recomana utilitzar peces originals de
Toyota.

Desbloquejar i bloquejar la porta
posterior des de l'exterior

Sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent

Porteu a sobre la clau electrònica per a
habilitar aquesta funció.

1.Desbloqueja totes les portes
Després de bloquejar-les, les portes
no es poden desbloquejar durant
3 segons.

2.Bloqueja totes les portes
Comproveu que la porta estigui ben
tancada.

Control remot sense fil

→P. 150

Desbloquejar i bloquejar la porta
posterior des de l'interior

Commutador de bloqueig de les portes

→P. 153
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Obrir/tancar la porta posterior
(vehicles sense porta posterior
elèctrica)

Obrir

Aixequeu la porta posterior mentre
premeu l'interruptor de l'obridor de la
porta posterior.

Tancar

Abaixeu la porta posterior utilitzant la
maneta de la porta posterior i
assegureu-vos d'empènyer la porta
posterior cap avall des de l'exterior per
tancar-la.

Llum del maleter
• El llum del maleter s'encén quan s'obre

la porta posterior.
• Si el llum del maleter es deixa encès

quan l'interruptor d'encesa està en
posició OFF, el llum s'apaga
automàticament al cap de 20 minuts.

Si l'obridor de la porta posterior no
funciona

La porta posterior es pot desbloquejar
des de l'interior.

1.Traieu la tapa.
Per protegir la coberta, col·loqueu un
drap entre el tornavís de punta plana i
la coberta com es mostra a la
il·lustració.

2.Afluixeu el cargol i retireu la coberta.

3.Moveu la palanca.
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AVÍS
Subjeccions de l'amortidor de la porta
posterior
La porta posterior està equipada amb
subjeccions de l'amortidor que
mantenen la porta posterior al seu lloc.
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari, es podria fer
malbé la subjecció de l'amortidor de la
porta posterior, la qual cosa podria
ocasionar una avaria.

• No adheriu objectes estranys, com
fulles de plàstic o adhesius, a la barra
de la subjecció de l'amortidor.

• No toqueu la barra de la subjecció de
l'amortidor amb guants o altres
articles de roba.

• No adheriu accessoris a la porta
posterior que no siguin peces
originals de Toyota.

• No col·loqueu la mà sobre la subjecció
de l'amortidor ni hi apliqueu forces
laterals.

Obrir/tancar la porta posterior
(vehicles amb porta posterior elèctrica)

Ús del control remot sense fil

Mantingueu premut l'interruptor.

La porta posterior elèctrica s'obre/tanca
automàticament.

La porta posterior elèctrica deixa de
funcionar si es prem l'interruptor mentre
s'està obrint/tancant. Si es torna a
mantenir premut l'interruptor durant la
pausa de funcionament, la porta
posterior durà a terme l'operació inversa.

Ús de l'interruptor de la porta posterior
elèctrica al quadre de comandament

Mantingueu premut l'interruptor.

La porta posterior elèctrica s'obre/tanca
automàticament.

Desbloquegeu la porta posterior abans
d'utilitzar-la.

La porta posterior elèctrica deixa de
funcionar si es prem l'interruptor mentre
s'està obrint/tancant. Si es torna a
mantenir premut l'interruptor durant la
pausa de funcionament, la porta
posterior durà a terme l'operació inversa.

Obertura de la porta posterior amb
l'interruptor d'obertura de la porta
posterior

Quan la porta posterior està
desbloquejada: premeu l'interruptor de
l'obridor de la porta posterior.

Quan la porta posterior està bloquejada:
portant a sobre la clau electrònica,
manteniu premut l'interruptor d'obertura
de la porta posterior.

4.2 Obrir, tancar i bloquejar les portes

158



La porta posterior elèctrica s'obre
automàticament.

La porta posterior deixa de funcionar si es
prem l'interruptor mentre s'està obrint.
En tornar a prémer l'interruptor s'obrirà la
porta posterior automàticament.

Ús de l'interruptor de la porta posterior
elèctrica a la porta posterior

• Tancar

Premeu l'interruptor.

La porta posterior elèctrica es tanca
automàticament. La porta posterior
deixa de funcionar si es prem
l'interruptor mentre s'està tancant. Si es
torna a prémer l'interruptor durant la
pausa de funcionament, la porta
posterior durà a terme l'operació
inversa.

• Tanqueu la porta posterior i
bloquegeu totes les portes (funció de
tancament i bloqueig)

Mentre porteu la clau electrònica,
premeu l'interruptor.

Després d'accionar l'interruptor, la porta
posterior elèctrica no es tancarà durant
uns 30 segons quan estigui dins de l'àrea
de detecció de la clau electrònica.
(→P. 169)

Després d'accionar l'interruptor, la porta
posterior es tanca quan surt de l'àrea de
detecció de la clau electrònica.

A més, si s'entra a l'àrea de detecció de la
clau electrònica mentre es tanca la porta
posterior elèctrica, la porta posterior
elèctrica s'aturarà.

Sonarà un indicador acústic diferent del
normal i la porta posterior elèctrica
començarà a tancar-se automàticament.
Quan es tanqui la porta posterior
elèctrica, totes les portes es bloquejaran
simultàniament i els senyals de
funcionament indicaran que totes les
portes s'han bloquejat.

Si es prem l'interruptor mentre la porta
posterior elèctrica s'està tancant,
l'operació s'aturarà.

Si es torna a prémer l'interruptor durant
la pausa de funcionament, la porta
posterior durà a terme l'operació
inversa.
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Tancar la porta posterior utilitzant la
maneta de la porta posterior

Baixeu la porta posterior utilitzant la
maneta de la porta posterior, després
sonarà un indicador acústic i la porta
posterior es tancarà automàticament.

Ús del sensor de peu (porta posterior
elèctrica de mans lliures) (si està
instal·lat)

Quan feu servir la porta posterior
elèctrica de mans lliures, assegureu-vos
que l'interruptor d'encesa està apagat, el
funcionament de la porta posterior
elèctrica de mans lliures està habilitat
(→P. 162) i porteu a sobre una clau
electrònica.

1.Portant a sobre una clau electrònica,
situeu-vos dins de l'abast del sistema
d'entrada i arrencada intel·ligent,
aproximadament a 50 a 70 cm (de
19,7 a 27,6 in.) del para-xocs
posterior.

A Sensor de peu

B Àrea de detecció de la porta
posterior elèctrica de mans lliures

C Àrea de detecció del sistema
d'entrada i arrencada intel·ligent
(→P. 169)

2.Feu una operació amb el peu movent
el peu a uns 10 cm (3,9 in) del
para-xocs posterior i després
enretirant-lo.

• Feu tota l'operació amb el peu en
1 segon.

• La porta posterior elèctrica de mans
lliures no començarà a funcionar
mentre es detecti un peu sota el
para-xocs posterior.

• Accioneu la porta posterior elèctrica
de mans lliures sense tocar el
para-xocs posterior amb el peu.

• Si hi ha una altra clau electrònica a la
cabina o el maleter, l'operació pot
trigar una mica més del normal.

A Sensor de peu

B Àrea de detecció de la porta
posterior elèctrica de mans lliures

3.Quan el sensor de peu detecta un
moviment de puntada amb el peu,
sona el timbre i quan es detecta el peu
que s'estira, la porta posterior s'obre o
es tanca completament de forma
automàtica.
L'indicador acústic es pot apagar amb
la funció de personalització. (→P. 486)
Si es fa moure un peu sota el
para-xocs posterior mentre la porta
posterior s'obre, la porta posterior
deixarà de moure's.
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Si es fa moure un peu novament sota
el para-xocs posterior durant la pausa
de funcionament, la porta posterior
durà a terme l'operació inversa.

Llum del maleter
• El llum del maleter s'encén quan s'obre

la porta posterior.
• Quan s'apaga l'interruptor d'encesa, el

llum s'apaga automàticament al cap
de 20 minuts.

Tancador de la porta posterior

Si la porta posterior queda lleugerament
oberta, el tancador de la porta posterior
la tancarà automàticament del tot.

Sigui quin sigui l'estat de l'interruptor
d'encesa, el tancador de la porta
posterior s'accionarà.

Condicions de funcionament de la
porta posterior elèctrica

La porta posterior elèctrica es pot obrir i
tancar automàticament en les següents
condicions:

• Quan el sistema de portes posteriors
elèctriques està habilitat. (→P. 168)

• Quan l'interruptor d'encesa està en
posició ON, a més de les condicions
esmentades més amunt per a les
operacions d'obertura, la porta
posterior funciona en qualsevol de les
següents condicions:

– El fre d'estacionament està accionat
– El pedal del fre està trepitjat
– La posició del canvi de marxes és P.

Funcionament de la porta posterior
elèctrica
• Sona un indicador acústic i els

interruptors d'emergència
parpellegen dues vegades per indicar
que la porta posterior s'està
obrint/tancant.

• Quan el sistema de porta posterior
elèctrica està inhabilitat, la porta
posterior elèctrica no funciona, però
pot obrir-se i tancar-se manualment.

• Quan la porta posterior elèctrica
s'obre automàticament, si es detecta
una anomalia deguda a persones o
objectes, deixarà de funcionar.

Funció de protecció contra embussos

Hi ha sensors integrats a ambdós
costats de la porta posterior elèctrica. Si
alguna cosa obstrueix la porta posterior
elèctrica mentre s'està tancant, es
mourà automàticament en la direcció
oposada o s'aturarà.

Funció de protecció contra caigudes

Mentre la porta posterior elèctrica s'obre
automàticament, en aplicar-hi una força
excessiva s'aturarà l'operació d'obertura
per evitar que es tanqui sobtadament.

Assistent de tancament de la porta
posterior

Si la porta posterior s'abaixa
manualment quan està aturada en una
posició oberta, es tancarà
automàticament del tot.

Funció de bloqueig de reserva de la
porta posterior

Aquesta és una funció que reserva el
bloqueig de totes les portes, per
endavant, quan la porta posterior
elèctrica està oberta.

Quan es duu a terme el procediment
següent, totes les portes, excepte la
porta posterior elèctrica, es bloquegen i
la porta posterior elèctrica es bloqueja al
mateix temps que es tanca.

1.Tanqueu totes les portes, excepte la
porta posterior.
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2.Durant l'operació de tancament de la
porta posterior elèctrica, bloquegeu
les portes amb el sistema d'entrada i
arrencada intel·ligent des de les
portes laterals (→P. 150) o el control
remot sense fil. (→P. 150)

Els senyals de funcionament indicaran
que totes les portes s'han tancat i
bloquejat (→P. 152).

• Si la clau electrònica es col·loca dins
del vehicle després d'iniciar una
operació de tancament mitjançant la
funció de bloqueig de reserva de la
porta, la clau electrònica pot
quedar-se dins del vehicle.

• Si la porta posterior elèctrica no es
tanca completament perquè està
activa la funció de protecció contra
atrapaments, etc., mentre la porta
posterior es tanca automàticament
després que es dugui a terme una
operació de bloqueig de reserva de la
porta, es cancel·la la funció de
bloqueig de reserva de la porta i es
desbloquegen totes les portes.

• Abans d'allunyar-vos del vehicle,
assegureu-vos que totes les portes
estiguin tancades i bloquejades.

Funció de tancament i bloqueig

Quan la porta posterior elèctrica està
oberta, aquesta funció tanca la porta
posterior elèctrica i després bloqueja
totes les portes simultàniament.

Quan es realitzen els procediments
següents i no hi ha claus electròniques
del vehicle dins del vehicle, totes les
portes es bloquegen quan la porta
posterior elèctrica està completament
tancada.

1.Tanqueu totes les portes excepte la
porta posterior elèctrica.

2.Portant a sobre una clau electrònica,
premeu l'interruptor de la part
inferior de la porta posterior elèctrica
(→P. 159).

Sonarà un indicador acústic diferent del
normal i, després, la porta posterior
elèctrica començarà a tancar-se
automàticament. Quan es tanqui la porta
posterior elèctrica, totes les portes es
bloquejaran simultàniament i els senyals
de funcionament indicaran que totes les
portes s'han bloquejat.

El sistema de doble bloqueig no
funcionarà en aquest moment.

Situacions en les quals pot ser que la
funció de tancament i bloqueig no
funcioni correctament

En les situacions següents, pot ser que la
funció de tancament i bloqueig no
funcioni correctament:

• Si es prem l'interruptor de la part
inferior de la porta posterior elèctrica
(→P. 159) amb la mà en què se sosté
una clau electrònica

• Si es prem l'interruptor de la part
inferior de la porta posterior elèctrica
(→P. 159) quan la clau electrònica
està en una bossa, etc. que es deixa a
terra

• Si es prem l'interruptor de la part
inferior de la porta posterior elèctrica
(→P. 159) i la clau electrònica no està
a prop del vehicle.

Condicions d'activació de la porta
posterior elèctrica de mans lliures
(vehicles amb porta posterior elèctrica
de mans lliures)

La porta posterior elèctrica de mans
lliures s'obrirà/tancarà automàticament
quan es compleixin les condicions
següents:

• L'operació de la porta posterior
elèctrica de mans lliures està
habilitada (→P. 168)

• L'interruptor d'encesa està en OFF.
• La clau electrònica està dins de

l'abast. (→P. 162)
• Es col·loca un peu a prop de la part

central inferior del para-xocs
posterior i després s'enretira.
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La porta posterior elèctrica també es
pot accionar col·locant una mà, un
colze, un genoll, etc. a prop de la part
central inferior del para-xocs
posterior i després enretirant-los.
Assegureu-vos de posar-lo prou a
prop de la part central del para-xocs
posterior.

Situacions en les quals és possible que
la porta posterior elèctrica de mans
lliures no funcioni correctament
(vehicles amb porta posterior elèctrica
de mans lliures)

És possible que la porta posterior
elèctrica de mans lliures no funcioni
correctament en les situacions
següents:

• Quan es deixa el peu sota el para-xocs
posterior

• Si el para-xocs posterior es colpeja
amb força amb el peu o es toca durant
una estona
Si heu tocat el para-xocs posterior
durant una estona, espereu una mica
abans de tornar a utilitzar la porta
posterior elèctrica de mans lliures.

• Quan s'acciona mentre hi ha una
persona massa a prop del para-xocs
posterior

• Quan una font externa d'ones de ràdio
interfereix amb la comunicació entre
la clau electrònica i el vehicle
(→P. 170)

• Quan carregueu d'una font
d'alimentació externa o connecteu el
cable de càrrega de CA

• Quan el vehicle està estacionat a prop
d'una font de soroll elèctric que afecta
la sensibilitat de la porta posterior
elèctrica de mans lliures, com ara un
aparcament de pagament, una estació
de servei, una carretera escalfada
elèctricament o un llum fluorescent

• Quan el vehicle està prop d'una torre
de televisió, una central elèctrica, una
emissora de ràdio, una gran pantalla,

un aeroport o una altra instal·lació
que generi soroll elèctric o ones de
ràdio fortes

• Quan s'aplica una gran quantitat
d'aigua al para-xocs posterior, per
exemple en rentar el vehicle o amb
pluja forta

• Quan hi ha fang, neu, gel, etc. al
para-xocs posterior

• Quan el vehicle ha estat estacionat
durant un temps a prop d'objectes que
poden moure's i tocar el para-xocs
posterior, com ara plantes

• Quan s'instal·la un accessori al
para-xocs posterior
Si s'ha instal·lat un accessori,
desactiveu la porta posterior elèctrica
de mans lliures.

Eviteu l'accionament involuntari de la
porta posterior elèctrica de mans
lliures (vehicles amb porta posterior
elèctrica de mans lliures)

Quan hi ha una clau electrònica dins
l'abast, la porta posterior elèctrica de
mans lliures es pot accionar
involuntàriament, per la qual cosa cal
anar amb compte en les situacions
següents.

• Quan s'aplica una gran quantitat
d'aigua al para-xocs posterior, per
exemple en rentar el vehicle o amb
pluja forta

• Quan es neteja la terra del para-xocs
posterior

• Quan un animal o objecte petit, com
ara una pilota, passa per sota del
para-xocs posterior

• Quan es mou un objecte des de sota
del para-xocs posterior

• Si algú balanceja les cames mentre
està assegut en el para-xocs posterior

• Si algú toca amb les cames o una altra
part del cos el para-xocs posterior en
passar pel costat del vehicle

• Quan el vehicle està estacionat a prop
d'una font de soroll elèctric que afecta

4.2 Obrir, tancar i bloquejar les portes

163

4

Abansde
conduir



la sensibilitat de la porta posterior
elèctrica de mans lliures, com ara un
aparcament de pagament, una estació
de servei, una carretera escalfada
elèctricament o un llum fluorescent

• Quan el vehicle està prop d'una torre
de televisió, una central elèctrica, una
emissora de ràdio, una gran pantalla,
un aeroport o una altra instal·lació
que generi soroll elèctric o ones de
ràdio fortes

• Quan el vehicle està estacionat en un
lloc on hi ha objectes, com ara plantes,
a prop del para-xocs posterior

• Si es col·loca equipatge, etc., a prop
del para-xocs posterior

• Si s'instal·len/desmunten accessoris o
una coberta del vehicle a prop del
para-xocs posterior

• Quan es remolca el vehicle
Per evitar l'accionament involuntari,
desactiveu la porta posterior elèctrica
de mans lliures. (→P. 168)

En tornar a connectar la bateria de
12 volts

Per permetre que la porta posterior
elèctrica funcioni correctament,
tanqueu la porta posterior manualment.

Si l'obridor de la porta posterior no
funciona

La porta posterior es pot desbloquejar
des de l'interior.

1.Traieu la tapa.
Per evitar danys, cobriu la punta del
tornavís amb un drap.

2.Afluixeu el cargol i retireu la coberta.

3.Moveu la palanca.

4.En muntar-la, feu els passos indicats a
la inversa.

Personalització

Algunes funcions es poden personalitzar.

(Característiques personalitzables:
→P. 486)

ADVERTÈNCIA!
Tancador de la porta posterior
• Si la porta posterior queda

lleugerament oberta, el tancador de
la porta posterior la tancarà
automàticament del tot. Passen uns
quants segons fins que la porta
posterior comença a funcionar. Aneu
amb compte de no enganxar-vos els
dits o una altra cosa a la porta
posterior, ja que això pot causar
fractures òssies o altres lesions
greus.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)

• Aneu amb compte quan utilitzeu el
tancador de la porta posterior, ja que
continua funcionant quan es
cancel·la el sistema de la porta
posterior elèctrica.

Porta posterior elèctrica
Tingueu en compte les precaucions
següents quan accioneu la porta
posterior elèctrica.
En cas contrari es podria provocar la
mort o lesions greus.
• Assegureu-vos de comprovar la

seguretat de l'àrea circumdant per
assegurar-vos que no hi hagi
obstacles ni res que pugui fer que
alguna de les vostres pertinences
quedi atrapada.

• Si hi ha algú a prop, assegureu-vos
que estigui fora de perill i feu-li
saber que la porta posterior està a
punt d'obrir-se o tancar-se

• Si el sistema de porta posterior
elèctrica s'apaga mentre la porta
posterior està funcionant
automàticament, s'atura el
funcionament automàtic. La porta
posterior s'ha d'accionar aleshores
manualment. Tingueu molta cura
quan estigueu en un pendent, ja que
la porta posterior pot obrir-se o
tancar-se inesperadament.

• Si es deixen de complir les condicions
de funcionament de la porta
posterior elèctrica, pot sonar un
indicador acústic i la porta posterior
pot deixar d'obrir-se o tancar-se. La
porta posterior s'ha d'accionar

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
aleshores manualment. Tingueu
molta cura quan estigueu en un
pendent, ja que la porta posterior pot
obrir-se o tancar-se de sobte.

• En un pendent, la porta posterior pot
tancar-se sobtadament després
d'obrir-se. Assegureu-vos que la
porta posterior estigui
completament oberta i segura.

• En les situacions següents, la porta
posterior elèctrica pot detectar una
anomalia i deixar de funcionar
automàticament. En aquest cas, la
porta posterior s'ha d'accionar
manualment. Aneu amb molt de
compte en aquesta situació, perquè
la porta posterior es podria obrir o
tancar de sobte.
– Quan la porta posterior topa amb

un obstacle.
– Quan la tensió de la bateria de

12 volts disminueix sobtadament,
per exemple quan l'interruptor
d'encesa està en posició ON o el
sistema EV s'inicia durant el
funcionament automàtic

• Si s'ha instal·lat un portabicicletes o
un altre objecte pesat a la porta
posterior, és possible que la porta
posterior elèctrica no funcioni, la qual
cosa podria provocar una avaria o fer
que es tanqués sobtadament després
d'obrir-se, la qual cosa podria causar
lesions per l'atrapament de les mans,
els braços, el cap o el coll. Quan
instal·leu una peça accessòria a la
porta posterior, contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança, per
obtenir més detalls.

Funció de protecció contra embussos
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari es podria
provocar la mort o lesions greus.
• No utilitzeu mai cap part del vostre cos

per activar intencionadament la
funció de protecció contra embussos.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• És possible que la funció de protecció

contra atrapaments no funcioni si
alguna cosa queda atrapada a la porta
posterior just abans que es tanqui
completament. Aneu amb compte de
no enganxar-vos-hi els dits o alguna
altra cosa.

• És possible que la funció de protecció
contra atrapaments no funcioni, en
funció de la forma de l'objecte
atrapat. Aneu amb compte de no
enganxar-vos-hi els dits o alguna
altra cosa.

Porta posterior elèctrica de mans
lliures (si està instal·lada)
Tingueu en compte les precaucions
següents quan accioneu la porta
posterior elèctrica de mans lliures. En
cas contrari es podria provocar la mort o
lesions greus.
• Assegureu-vos de comprovar la

seguretat de l'àrea circumdant per
assegurar-vos que no hi hagi
obstacles ni res que pugui fer que
alguna de les vostres pertinences
quedi atrapada.

• Quan col·loqueu el peu prop de la part
central inferior del para-xocs
posterior i l'enretireu del para-xocs
posterior, aneu amb compte de no
tocar els tubs d'escapament fins que
s'hagin refredat prou, ja que tocar els
tubs d'escapament calents pot causar
cremades.

• No deixeu la clau electrònica dins de
l'abast (àrea de detecció) del maleter.

AVÍS
Eixos de la porta posterior
La porta posterior està equipada amb
eixos que la subjecten al seu lloc.
Tingueu en compte les precaucions
següents.
En cas contrari, es podria fer malbé l'eix
de la porta posterior, la qual cosa podria
ocasionar una avaria.

AVÍS (Continuat)

• No adheriu objectes estranys, com ara
adhesius o làmines de plàstic a la
barra de l'eix.

• No toqueu la barra de l'eix amb guants
o altres articles de roba.

• No fixeu accessoris a la porta posterior
elèctrica que no siguin peces originals
de Toyota.

• No col·loqueu la mà sobre l'eix ni hi
apliqueu forces laterals.

Per evitar un mal funcionament de la
porta posterior
No apliqueu excessiva força a la porta
posterior mentre estigui funcionant.
Aplicar una força excessiva pot fer que la
porta posterior sofreixi una avaria.
Per evitar danys a la porta posterior
elèctrica
• Assegureu-vos que no hi hagi gel

entre la porta posterior i el marc que
impedeixi el moviment de la porta
posterior. Accionar la porta posterior
elèctrica quan suporta una càrrega
excessiva pot provocar una avaria.

• No apliqueu excessiva força a la porta
posterior mentre la porta posterior
elèctrica estigui funcionant.

• Aneu amb compte de no fer malbé els
sensors (instal·lats a les vores dreta i
esquerra de la porta posterior
elèctrica) amb un ganivet o un altre
objecte afilat. Si es desconnecta el
sensor, la porta posterior elèctrica no
es tancarà automàticament.

Funció de tancament i bloqueig
En tancar la porta posterior elèctrica

4.2 Obrir, tancar i bloquejar les portes

166



AVÍS (Continuat)
amb la funció de tancament i bloqueig,
sonarà un indicador acústic diferent del
normal abans que comenci l'operació.
Per comprovar que l'operació s'hagi
iniciat correctament, verifiqueu que hagi
sonat un indicador acústic diferent del
normal.
A més, quan la porta posterior elèctrica
està completament tancada i
bloquejada, els senyals de funcionament
indicaran que totes les portes s'han
bloquejat.
Abans d'abandonar el vehicle,
assegureu-vos que els senyals de
funcionament hagin funcionat i que
totes les portes estiguin tancades.
Precaucions per a la porta posterior
elèctrica de mans lliures (si està
instal·lada)
El sensor de peu es troba darrere de la
part central inferior del para-xocs
posterior. Tingueu en compte el següent
per assegurar el funcionament correcte
de la funció de porta posterior elèctrica
de mans lliures:
• Mantingueu sempre neta la part

central inferior del para-xocs
posterior. Si la part central inferior del
para-xocs posterior està bruta o
coberta de neu, és possible que el
sensor de peu no funcioni. En aquest
cas, netegeu la brutícia o la neu,
moveu el vehicle des de la posició
actual i després comproveu si el
sensor de peu funciona. Si no
funciona, aneu a un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota o a un taller
de confiança perquè inspeccionin el
vehicle.

• No apliqueu recobriments que tinguin
un efecte de rebuig de la pluja
(hidròfil) o altres recobriments en la
part central inferior del para-xocs
posterior.

• No estacioneu el vehicle a prop
d'objectes que puguin moure's i toca
la part inferior central del para-xocs

AVÍS (Continuat)
posterior, com ara herba o arbres. Si el
vehicle s'ha estacionat durant un
temps a prop d'objectes que puguin
moure's i tocar la part inferior central
del para-xocs posterior, com ara herba
o arbres, és possible que el sensor de
peu no funcioni. En aquest cas, moveu
el vehicle des de la posició actual i
després comproveu si el sensor de peu
funciona. Si no funciona, aneu a un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota o a un taller de confiança
perquè inspeccionin el vehicle.

• No sotmeteu el para-xocs posterior a
un impacte fort.

• Si el para-xocs posterior ha estat
sotmès a un impacte fort, pot ser que
la porta posterior elèctrica de mans
lliures no funcioni correctament. Si la
porta posterior elèctrica de mans
lliures no funciona en les situacions
següents, aneu a un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, o a un
taller de confiança perquè
inspeccionin el vehicle.
– El sensor de peu o l'àrea circumdant

ha sofert un fort impacte.
– La part central inferior del

para-xocs posterior està ratllada o
malmesa.

• No desmunteu el para-xocs posterior.
• No enganxeu adhesius al para-xocs

posterior.
• No pinteu el para-xocs posterior.
• Si s'ha instal·lat un portabicicletes o

un altre objecte pesant similar a la
porta posterior elèctrica, desactiveu
la porta posterior elèctrica de mans
lliures.
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Cancel·lació del sistema de porta
posterior elèctrica (vehicles amb porta
posterior elèctrica)

La configuració del sistema de porta
posterior elèctrica es pot canviar anant a
la pantalla “Vehicle Settings”
(Configuració del vehicle) des
de la pantalla de configuració de la
pantalla d'informació múltiple. (→P. 144)

La configuració modificada de la porta
posterior elèctrica no es restableix en
canviar l'interruptor d'encesa a OFF. Per
restaurar la configuració original, és
necessari tornar a canviar-la a la pantalla
de configuració de la pantalla
d'informació múltiple.

Ajust de la posició oberta de la porta
posterior (vehicles amb porta posterior
elèctrica)

La posició oberta de la porta posterior
elèctrica es pot ajustar.

1.Atureu la porta posterior en la posició
desitjada. (→P. 158)

2.Mantingueu premut l'interruptor de la
porta posterior elèctrica durant
2 segons.

• Quan es completa la configuració,
l'indicador acústic sona 4 vegades.

• La propera vegada que s'obri la porta
posterior, s'aturarà en aquesta
posició.

Tornar a la configuració inicial de la
posició d'aturada automàtica de la porta
posterior

Mantingueu premut l'interruptor de la
porta posterior elèctrica durant 7 segons.

Després que l'indicador acústic soni
4 vegades, sona dues vegades més. La
propera vegada que la porta posterior
elèctrica realitzi l'operació d'obertura,
s'obrirà fins a la posició de la configuració
inicial.

Personalització

La posició d'obertura es pot configurar a
la pantalla d'informació múltiple.
(→P. 486) La prioritat per a la posició
d'aturada es dona a l'última posició
establerta per l'interruptor de la porta
posterior elèctrica a la porta posterior o la
pantalla d'informació múltiple.

4.2.3 Sistema d'entrada i
arrencada intel·ligent
Les operacions següents es poden
realitzar simplement portant a sobre la
clau electrònica, per exemple, a la
butxaca. El conductor sempre ha de
portar la clau electrònica.

• Bloqueja i desbloqueja les portes
laterals (→P. 150)

• Bloqueja i desbloqueja la porta
posterior (→P. 150)

• Inicia el sistema EV (→P. 203)
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Ubicació de l'antena

A Antenes fora de la cabina (part
davantera)

B Antenes fora de la cabina (part
posterior) (si estan instal·lades)

C Antenes dins de la cabina
D Antena dins del maleter
E Antena fora del maleter

Abast (àrees dins les quals es detecta la
clau electrònica)

A En bloquejar o desbloquejar les
portes
El sistema es pot accionar quan la clau
electrònica es troba a
aproximadament 0,7 m (2,3 peus) de
distància de les manetes de la porta
davantera, les manetes de la porta
posterior (si estan instal·lades) i
l'interruptor de l'obridor de la porta
posterior. (Només es poden accionar
les portes que detecten la clau.)

B Iniciar el sistema EV i canviar els
modes de l'interruptor d'encesa:
El sistema es pot accionar quan la clau
electrònica està dins del vehicle.

Si sona una alarma o apareix un
missatge d'alerta

L'alarma sona i es mostren els missatges
d'advertència a la pantalla d'informació
múltiple per protegir contra accidents
inesperats o robatori del vehicle com a
resultat d'una activació errònia. Quan es
mostri un missatge d'advertència, dueu a
terme mesures adequades segons el
missatge que es mostri. Quan només
sona una alarma, les circumstàncies i els
procediments de correcció són els
següents.

• Quan sona una alarma exterior una
vegada durant 5 segons

Situació Procediment de
correcció

S'ha intentat bloque-
jar el vehicle mentre
hi havia una porta
oberta.

Tanqueu totes les
portes i torneu a
bloquejar-les.

• Quan una alarma interior sona
repetidament

Situació Procediment de
correcció

L'interruptor
d'encesa s'ha posat
en posició ACC men-
tre la porta del con-
ductor estava oberta
(S'ha obert la porta
del conductor amb
l'interruptor d'encesa
en posició ACC).

Poseu l'interruptor
d'encesa en pos-
ició OFF i tanqueu
la porta del con-
ductor.

L'interruptor
d'encesa es va posar
en posició de desac-
tivació mentre la
porta del conductor
estava oberta.

Tanqueu la porta
del conductor.

4.2 Obrir, tancar i bloquejar les portes

169

4

Abansde
conduir



Si apareix "Key Detected In Vehicle"
(Clau detectada en el vehicle) a la
pantalla d'informació múltiple

S'han intentat bloquejar les portes amb el
sistema d'entrada i arrencada intel·ligent
mentre la clau electrònica encara era a
dins el vehicle. Traieu la clau electrònica
del vehicle i torneu a bloquejar les portes.

Funció d'estalvi de bateria

La funció d'estalvi de bateria s'activarà
per evitar que la bateria de la clau
electrònica i la bateria de 12 volts es
descarreguin quan el vehicle no s'utilitzi
durant molt de temps.

• En les situacions següents, el sistema
d'entrada i arrencada intel·ligent pot
trigar una mica a desbloquejar les
portes.

– La clau electrònica s'ha deixat en
una àrea d'aproximadament 2 m
(6 peus) a l'exterior del vehicle
durant 10 minuts o més.

– El sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent no s'ha utilitzat durant
5 dies o més.

• Si el sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent no s'ha utilitzat durant
14 dies o més, no es pot desbloquejar
cap porta tret de la porta del
conductor. En aquest cas, agafeu la
maneta de la porta del conductor o
utilitzeu el control remot sense fil o la
clau mecànica per desbloquejar les
portes.

Canviar una clau electrònica a mode
d'estalvi de bateria
• Quan s'activa el mode d'estalvi de

bateria, es minimitza l'esgotament de
la bateria impedint que la clau
electrònica rebi ones de ràdio.
Premeu dues vegades mentre
manteniu premut . Confirmeu que
l'indicador de clau electrònica
parpelleja 4 vegades.
Mentre el mode d'estalvi de bateria
està activat no es pot utilitzar el
sistema d'entrada i arrencada

intel·ligent. Per cancel·lar la funció,
premeu qualsevol dels botons de la
clau electrònica.

• En les claus electròniques que no
s'utilitzaran durant llargs períodes de
temps es pot establir el mode d'estalvi
de bateria amb antelació.

Condicions que afecten el
funcionament

El sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent utilitza ones de ràdio febles.
En les situacions següents, la
comunicació entre la clau electrònica i el
vehicle pot veure's afectada, la qual cosa
impediria que el sistema d'entrada i
arrencada intel·ligent, el control remot
sense fil i el sistema immobilitzador
funcionin correctament. (Maneres de
fer-hi front:→P. 468)

• Quan s'esgota la bateria de la clau
electrònica

• Esteu prop d'una torre de televisió,
una planta d'energia elèctrica, una
emissora de ràdio, una gran pantalla,
un aeroport o una altra instal·lació
que generi soroll elèctric o ones de
ràdio fortes

• En portar una ràdio portàtil, telèfon
mòbil, telèfon sense fil o un altre
dispositiu de comunicació sense fil

• Quan la clau electrònica està en
contacte o coberta pels següents
objectes metàl·lics

– Targetes que tenen paper d'alumini
– Capses de cigarrets que tenen paper

d'alumini a l'interior
– Carteres o bosses metàl·liques
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– Monedes
– Escalfadors de mans de metall
– Mitjans com ara CD i DVD

• Quan s'estan utilitzant altres claus
sense fil (que emeten ones de ràdio) a
prop

• Quan es porta a sobre la clau
electrònica junt amb els següents
dispositius que emeten ones de ràdio

– La clau electrònica d'un altre vehicle
o una clau sense fil que emet ones
de ràdio

– Ordenadors personals o assistents
digitals personals (PDA)

– Reproductors d'àudio digital
– Sistemes de joc portàtils

• Si es fixa una làmina tintada amb
contingut metàl·lic o objectes
metàl·lics al vidre posterior

• Quan la clau electrònica es col·loca a
prop d'un carregador de bateria o
dispositius electrònics

• Quan el vehicle està estacionat en un
aparcament de pagament on s'emeten
ones de ràdio

Nota per a la funció d'entrada
• Encara que la clau electrònica estigui

dins de l'abast (àrees de detecció), és
possible que el sistema no funcioni
correctament en els casos següents:

– La clau electrònica està massa a
prop de la finestreta o la maneta
exterior de la porta, a prop del terra
o en un lloc enlairat quan es
bloquegen o desbloquegen les
portes.

– La clau electrònica està al quadre de
comandament, el compartiment
d'equipatge o el terra del vehicle, o
als compartiments de les portes o la
guantera quan s'inicia el sistema EV
o es canvien els modes de
l'interruptor d'encesa.

• No deixeu la clau electrònica al
damunt del quadre de comandament
o a prop dels compartiments de les
portes en sortir del vehicle. En funció
de les condicions de recepció de les

ones de ràdio, podria ser que la
detectés l'antena de fora la cabina i la
porta es podria bloquejar des de
l'exterior, possiblement deixant la clau
electrònica dins del vehicle.

• Mentre la clau electrònica estigui dins
de l'abast, qualsevol persona pot
bloquejar o desbloquejar les portes.
No obstant això, només les portes que
detecten la clau electrònica poden
utilitzar-se per desbloquejar el
vehicle.

• Encara que la clau electrònica no
estigui dins del vehicle, és possible
iniciar el sistema EV si la clau
electrònica està a prop de la
finestreta.

• Les portes poden desbloquejar-se si
una gran quantitat d'aigua esquitxa la
maneta de la porta, com ara pluja o
l'aigua d'un túnel de rentat de cotxes
quan la clau electrònica està dins de
l'abast. (Les portes es bloquejaran
automàticament al cap
d'aproximadament 30 segons si les
portes no s'obren i es tanquen.)

• Quan l'operació de bloqueig es realitza
amb el sensor de bloqueig, els senyals
de reconeixement es mostraran fins a
dues vegades consecutives. Després
d'això, no es donaran senyals de
reconeixement.

• Si s'utilitza el control remot sense fil
per bloquejar les portes quan la clau
electrònica és a prop del vehicle, hi ha
la possibilitat que la funció d'entrada
no desbloquegi la porta. (Utilitzeu el
control remot sense fil per
desbloquejar les portes.)

• Si toqueu el sensor de bloqueig de la
porta amb guants posats, es pot
retardar o impedir l'operació de
bloqueig. Traieu-vos els guants i
torneu a tocar el sensor de bloqueig.

• Si la maneta de la porta es mulla
mentre la clau electrònica està dins de
l'abast, la porta es pot bloquejar i
desbloquejar repetidament. En aquest
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cas, seguiu els procediments de
correcció següents per rentar el
vehicle:

– Col·loqueu la clau electrònica en
una ubicació a 2 m (6 peus) o més
del vehicle. (Aneu amb compte que
no us furtin la clau.)

– Ajusteu el mode d'estalvi de bateria
a la clau electrònica per desactivar
el sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent. (→P. 170)

• Si la clau electrònica està dins del
vehicle i la maneta de la porta es mulla
mentre es renta el cotxe, pot aparèixer
un missatge a la pantalla d'informació
múltiple i sonarà un indicador acústic
fora del vehicle. Per apagar l'alarma,
bloquegeu totes les portes.

• Pot ser que el sensor de bloqueig no
funcioni correctament si entra en
contacte amb gel, neu, fang, etc.
Netegeu el sensor de bloqueig i
intenteu accionar-lo de nou.

• Si entreu ràpidament dins l'abast o us
acosteu ràpidament a la maneta de la
porta, pot ser que les portes no es
desbloquegin. En aquest cas, torneu a
col·locar la maneta de la porta en la
seva posició inicial i comproveu que
les portes es desbloquegin abans de
tornar a estirar la maneta de la porta.

• Si hi ha una altra clau electrònica en
l'àrea de detecció, les portes podrien
trigar una mica més a desbloquejar-se
després d'agafar la maneta de la
porta.

Quan el vehicle no es condueix durant
llargs períodes
• Per evitar el robatori del vehicle, no

deixeu la clau electrònica a menys de
2 m (6 peus) del vehicle.

• El sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent es pot desactivar amb
anticipació.

• La configuració de la clau electrònica
en el mode d'estalvi de bateria ajuda a
reduir l'esgotament de la bateria.
(→P. 170)

Per utilitzar el sistema correctament

Assegureu-vos de portar la clau
electrònica en utilitzar el sistema. No
col·loqueu la clau electrònica massa a
prop del vehicle quan utilitzeu el sistema
des de l'exterior del vehicle.

Depenent de la posició i de com s'agafi la
clau electrònica, és possible que no es
detecti correctament i que el sistema no
funcioni bé. (Pot ser que l'alarma soni
accidentalment o que la prevenció de
bloqueig de la porta no funcioni.)

Si el sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent no funciona correctament
• Si les portes no poden bloquejar-se o

desbloquejar-se, realitzeu el
procediment següent.

– Apropeu la clau electrònica a la
maneta de la porta i realitzeu una
operació de bloqueig o desbloqueig.

– Ús del control remot sense fil.
Si no es poden bloquejar o
desbloquejar les portes realitzant
l'acció anterior, utilitzeu la clau
mecànica. (→P. 469)
Tanmateix, si s'utilitza la clau mecànica
mentre el sistema d'alarma està
configurat, sonarà l'avís. (→P. 57)

• Si no es pot iniciar el sistema EV,
consulteu la P. 469

Personalització

Es pot canviar la configuració (per
exemple, el sistema d'entrada i
arrencada intel·ligent).

(Característiques
personalitzables:P. 486)

Si sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent s'ha desactivat amb una
configuració personalitzada. Consulteu
les explicacions per a les operacions
següents.

• Bloqueig i desbloqueig de les portes:
utilitzeu el control remot sense fil o la
clau mecànica. (→P. 150, P. 469)
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• Iniciar el sistema EV i canviar els
modes de l'interruptor d'encesa:
→P. 469

• Aturar el sistema EV:→P. 206

ADVERTÈNCIA!
Precaució sobre interferències amb
dispositius electrònics
• Les persones amb marcapassos

cardíacs implantables, marcapassos
amb teràpia de resincronització
cardíaca o desfibril·ladors
cardioversors implantables han de
mantenir una distància raonable amb
les antenes del sistema d'entrada i
arrencada intel·ligent. (→P. 169) Les
ones de ràdio poden afectar el
funcionament d'aquests dispositius.
Si fos necessari, la funció d'entrada
es pot desactivar. Contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança per
obtenir més detalls, per preguntar
sobre la freqüència de les ones de
ràdio i la sincronització de les ones de
ràdio emeses. Després, consulteu al
vostre metge per veure si heu de
inhabilitar la funció d'entrada.

• Els usuaris de qualsevol dispositiu
mèdic elèctric que no siguin
marcapassos cardíacs implantables,
marcapassos amb teràpia de
resincronització cardíaca o
desfibril·ladors cardioversors
implantables han de consultar al
fabricant del dispositiu per obtenir
informació sobre el seu
funcionament sota la influència de
les ones de ràdio.
Les ones de ràdio podrien tenir
efectes inesperats en el
funcionament d'aquests dispositius
mèdics.

Contacteu amb un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança per obtenir detalls sobre com
desactivar la funció d'entrada.

4.3 Ajust dels seients
4.3.1 Seients davanters
Els seients es poden ajustar
(longitudinalment, verticalment, etc.).
Ajusteu el seient per assegurar que la
postura de conducció sigui correcta.

Procediment d'ajust

Seient manual (seient del conductor i del
passatger)

A Palanca d'ajust de la posició del seient
B Palanca d'ajust de l'angle del

respatller
C Palanca d'ajust de l'altura vertical
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Seient elèctric (només al seient del
conductor)

A Interruptor d'ajust de la posició del
seien

B Interruptor d'ajust de l'angle del coixí
del seient (davanter)

C Interruptor d'ajust de l'angle del
respatller

D Interruptor d'ajust de l'altura vertical
E Interruptor d'ajust del suport lumbar

En ajustar el seient
• Assegureu-vos que no hi hagi

passatgers o objectes al voltant que
estiguin en contacte amb el seient.

• Aneu amb compte en ajustar el seient
perquè el reposacaps no toqui el
sostre i la visera.

Sistema d'accés fàcil elèctric (si està
instal·lat)

El seient del conductor es mou en funció
del mode de l'interruptor d'encesa i de
l'estat del cinturó de seguretat del
conductor. (→P. 185)

ADVERTÈNCIA!
En ajustar la posició del seient
• Aneu amb compte en ajustar la

posició del seient per assegurar-vos
de no fer mal a altres passatgers en
moure el seient.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• No poseu les mans sota el seient o a

prop de les parts mòbils per evitar
lesions.
Els dits o les mans poden quedar
atrapats en el mecanisme del seient.

• Assegureu-vos de deixar prou espai
al voltant dels peus perquè no quedin
atrapats.

• Només seient manual: després
d'ajustar el seient, assegureu-vos
que el seient estigui bloquejat en la
seva posició.

Ajust del seient
Per reduir el risc de lliscar per sota del
cinturó de la falda durant una col·lisió,
no reclineu el seient més del necessari.
Si el seient està massa reclinat, el
cinturó de la falda podria lliscar més
amunt dels malucs i aplicar forces de
restricció directament a l'abdomen, o el
coll podria tocar el cinturó de l'espatlla,
la qual cosa faria augmentar el risc de
mort o lesions greus en cas d'accident.
No s'han de fer ajustos mentre es
condueix, ja que el seient pot moure's
inesperadament i fer que el conductor
perdi el control del vehicle.

4.3.2 Seients posteriors
Els ajustos de reclinació i el plegament
dels respatllers es poden fer amb la
palanca.

Procediment d'ajust

Estireu la palanca d'ajust de l'angle del
respatller A i ajusteu l'angle del
respatller.
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ADVERTÈNCIA!
En moure el respatller
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari es podria
provocar la mort o lesions greus.
• Eviteu que altres passatgers siguin

colpejats pel respatller.
• No poseu les mans a les parts mòbils

o entre els seients, i no permeteu que
cap part del vostre cos hi quedi
atrapada.

• Després d'ajustar el seient,
assegureu-vos que estigui bloquejat
en la seva posició. Si el respatller no
està ben bloquejat, la marca vermella
estarà visible. Assegureu-vos que la
marca vermella no estigui visible.

Abatiment dels respatllers posteriors

Abans d'abatre els respatllers posteriors
1.Estacioneu el vehicle en un lloc segur.

Accioneu fermament el fre
d'estacionament (→P. 213) i moveu la
posició del canvi de marxes a P.
(→P. 208)

2.Ajusteu la posició del seient davanter i
l'angle del respatller. (→P. 173)
Depenent de la posició del seient
davanter, si el respatller està plegat
cap endarrere, pot interferir amb el
funcionament del seient posterior.

3.Abaixeu el reposacaps del seient
posterior. (→P. 177)

4.Deseu el reposabraços del seient
posterior si el traieu. (→P. 391)

Aquest pas no és necessari quan es
mou només el seient del costat
esquerre.

Abatiment dels respatllers posteriors

Mentre estireu la palanca d'ajust de
l'angle del respatller A , plegueu el
respatller cap avall.

Tornar a col·locar els respatllers
posteriors

Per evitar que el cinturó de seguretat
quedi atrapat entre el seient i l'interior
del vehicle, passeu el cinturó de seguretat
per l'interior de la guia del cinturó A i
després torneu a col·locar el respatller de
manera segura en la posició de bloqueig.

ADVERTÈNCIA!
En abatre els respatllers posteriors
cap avall
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari, es podria
provocar la mort o lesions greus.
• No proveu d'abatre els respatllers

cap avall mentre conduïu.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Atureu el vehicle en una superfície

anivellada, activeu el fre de mà i
moveu la palanca del canvi de
marxes a P.

• No permeteu que ningú s'assegui al
respatller d'un seient plegat o al
maleter mentre conduïu.

• No permeteu que els nens entrin al
maleter.

• No moveu el seient posterior si està
ocupat.

• Aneu amb compte que els peus o les
mans no quedin atrapats a les parts
mòbils o les articulacions dels
seients en moure'ls.

• No permeteu que els nens operin el
seient.

Després de tornar a posar el
respatller posterior a la posició
vertical
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari, es podria
provocar la mort o lesions greus.
• Assegureu-vos que el respatller

estigui fermament bloquejat en la
seva posició movent-lo
lleugerament cap endavant i cap
endarrere. Si el respatller no està
ben bloquejat, es podrà veure la
marca vermella en la palanca
d'alliberament del bloqueig del
respatller. Assegureu-vos que la
marca vermella no estigui visible.

• Comproveu que els cinturons de
seguretat no estiguin retorçats o
atrapats en el suport.

4.3.3 Reposacaps
Es proporcionen reposacaps per a tots els
seients.

ADVERTÈNCIA!
Precaucions per als reposacaps
Tingueu en compte les precaucions
següents respecte als reposacaps. En
cas contrari, es podria provocar la mort
o lesions greus.
• Utilitzeu els reposacaps dissenyats

per a cadascun dels seients.
• Ajusteu els reposacaps en la posició

correcta en tot moment.
• Després d'ajustar els reposacaps,

empenyeu-los cap avall i
assegureu-vos que estiguin
bloquejats en la seva posició.

• No conduïu amb els reposacaps
retirats.

Ajust vertical

Seients davanters

1.Amunt
Estireu els reposacaps cap amunt.

2.Avall
Empenyeu el reposacaps cap avall
mentre premeu el botó d'alliberament
del bloqueig A .
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Seients posteriors

1.Amunt
Estireu els reposacaps cap amunt.

2.Avall
Empenyeu el reposacaps cap avall
mentre premeu el botó d'alliberament
del bloqueig A .

Ajust de l'altura dels reposacaps
(seients davanters)

Assegureu-vos que els reposacaps
estiguin ajustats de manera que el centre
del reposacaps estigui al més a prop
possible de la part superior de les vostres
orelles.

Ajust del reposacaps del seient
posterior

Apugeu sempre el reposacaps un nivell
des de la posició replegada quan
l'utilitzeu.

Extracció dels reposacaps

Seients davanters

Estireu el reposacaps cap amunt mentre
premeu el botó d'alliberament del
bloqueig A .

Si el reposacaps toca el sostre i es fa difícil
extreure'l, canvieu l'altura o l'angle del
seient. (→P. 173)

Seient posterior central

Estireu el reposacaps cap amunt mentre
premeu el botó d'alliberament del
bloqueig A .
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Seients posteriors exteriors
1.Estireu la palanca per alliberar el

bloqueig del respatller A i abateu-lo
fins a una posició on es puguin treure
els reposacaps.

2.Estireu el reposacaps cap amunt
mentre premeu el botó d'alliberament
del bloqueig B .

Instal·lació dels reposacaps

Seients davanters

Alineeu el reposacaps amb els orificis
d'instal·lació i empenyeu-lo cap avall fins
a la posició de bloqueig.

Mantingueu premut el botó
d'alliberament del bloqueig A en
abaixar el reposacaps.

Seient posterior central

Alineeu el reposacaps amb els orificis
d'instal·lació i empenyeu-lo cap avall fins
a la posició de bloqueig.

Mantingueu premut el botó
d'alliberament del bloqueig A en
abaixar el reposacaps.

Seients posteriors exteriors
1.Estireu la palanca per alliberar el

bloqueig del respatller A i abateu-lo
fins a una posició on es puguin
instal·lar els reposacaps.
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2.Alineeu el reposacaps amb els orificis
d'instal·lació i empenyeu-lo cap avall
fins a la posició de bloqueig.
Mantingueu premut el botó
d'alliberament del bloqueig B en
inserir el reposacaps.

4.4 Ajust del volant i els
miralls
4.4.1 Volant

Procediment d'ajust
1.Sosteniu el volant i empenyeu la

palanca cap avall.

2.Ajusteu la posició ideal movent el
volant horitzontalment i verticalment.
Després de l'ajust, estireu la palanca
cap amunt per assegurar el volant.

ADVERTÈNCIA!
Precaució durant la conducció
No ajusteu el volant mentre conduïu.
En cas contrari, el conductor podria
conduir el vehicle incorrectament i
provocar un accident, la qual cosa
podria causar la mort o lesions greus.
Després d'ajustar el volant
Assegureu-vos que el volant estigui
fermament bloquejat. En cas contrari,
el volant es podria moure
sobtadament, la qual cosa podria
provocar un accident i causar la mort o
lesions greus.

Fer sonar el clàxon

Premeu a la marca o a prop d'ella.
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4.4.2 Mirall retrovisor interior
La posició del mirall retrovisor es pot
ajustar per permetre una confirmació
suficient de la vista posterior.

Ajust de l'altura del mirall retrovisor

L'altura del mirall retrovisor pot
ajustar-se per adaptar-la a la vostra
postura de conducció.

Ajusteu l'altura del mirall retrovisor
movent-lo cap amunt i cap avall.

ADVERTÈNCIA!
Precaució durant la conducció
No ajusteu la posició del mirall mentre
conduïu.
En cas contrari, el conductor podria
conduir incorrectament el vehicle i
provocar un accident, la qual cosa
podria causar la mort o lesions greus.

Funció antienlluernament

En resposta al nivell de brillantor dels fars
dels vehicles que es troben darrere, la
llum reflectida es redueix
automàticament.

Activació/desactivació de la funció
antienlluernament automàtica

Quan la funció antienlluernament
automàtica està en mode ON, l'indicador
A s'il·lumina. La funció es posarà en

mode ON cada vegada que l'interruptor
d'encesa es col·loqui en la posició ON.

En prémer el botó, la funció canvia al
mode OFF. (L'indicador A també
s'apaga.)

Per evitar un error del sensor

Per garantir que els sensors funcionin
correctament, no els toqueu ni els cobriu.

4.4.3 Miralls retrovisors
exteriors
La posició del mirall retrovisor es pot
ajustar per permetre una confirmació
suficient de la vista posterior.

ADVERTÈNCIA!
Punts importants durant la conducció
Tingueu en compte les precaucions
següents mentre conduïu.
En cas contrari, es podria perdre el
control del vehicle i provocar un
accident que resultaria en mort o
lesions greus.
• No ajusteu els miralls mentre

conduïu.
• No conduïu amb els miralls plegats.

4.4 Ajust del volant i els miralls

180



ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Els miralls laterals del conductor i del

passatger s'han de desplegar i
ajustar adequadament abans de
conduir.

Procediment d'ajust
1.Per seleccionar un mirall per

ajustar-lo, gireu l'interruptor.

A Esquerra

B Dreta
2.Per ajustar el mirall, feu servir

l'interruptor.

A Amunt

B Dreta

C Avall

D Esquerra

L'angle del mirall es pot ajustar quan

L'interruptor d'encesa està en ACC o ON.

Desentelament dels miralls

Els miralls retrovisors exteriors es poden
netejar amb els desenteladors de miralls.
Activeu el desentelador de la finestreta
posterior per activar els desenteladors
dels miralls retrovisors exteriors.
(→P. 364)

Ajust automàtic de l'angle del mirall (si
està instal·lat)

Es pot introduir un angle dels miralls i
recuperar-lo automàticament amb la
memòria de la posició de conducció.
(→P. 185)

ADVERTÈNCIA!
Quan els desenteladors dels miralls
estan funcionant
No toqueu les superfícies dels miralls
retrovisors, ja que poden escalfar-se
molt i us podríeu cremar.

Plegament i desplegament dels miralls

1.Plegar
2.Desplegar

En col·locar l'interruptor de plegament
del mirall retrovisor exterior en la posició
neutra, els miralls es posen en el mode
automàtic. El mode automàtic permet
que el plegament o desplegament dels
miralls es vinculi al bloqueig/desbloqueig
de les portes.

4.4 Ajust del volant i els miralls

181

4

Abansde
conduir



Ús del mode automàtic en climes freds

Quan es fa servir el mode automàtic en
climes freds, el mirall de la porta es pot
congelar i és possible que no es pugui
plegar o desplegar automàticament. En
aquest cas, després de retirar el gel i la
neu del mirall de la porta, accioneu el
mirall amb el mode manual o moveu-lo
amb la mà.

Personalització

Algunes funcions es poden personalitzar.
(Característiques
personalitzables:→P. 487)

ADVERTÈNCIA!
Quan un mirall està en moviment
Per evitar lesions personals i que el
mirall funcioni malament, aneu amb
compte de no enganxar-vos les mans
en el mirall mentre es mou.

Funció vinculada dels retrovisors en fer
marxa enrere

Quan l'interruptor de selecció de mirall
està en la posició "L" o "R", els miralls
retrovisors exteriors es mouran
automàticament cap avall quan el vehicle
fa marxa enrere per facilitar la visió del
terra.

Per inhabilitar aquesta funció, poseu
l'interruptor de selecció de mirall en la
posició neutra (entre "L" i "R").

Ajust de l'angle del mirall quan el vehicle
fa marxa enrere

Amb la palanca del canvi de marxes a R,
ajusteu l'angle dels miralls a la posició
desitjada.

L'angle ajustat es memoritzarà, i els
miralls s'inclinaran fins a l'angle
memoritzat sempre que la palanca del
canvi de marxes es posi a R.

La posició memoritzada d'inclinació cap
avall està vinculada amb la posició normal
(angle ajustat amb la palanca del canvi de
marxes en una posició que no sigui R). Per

tant, si es canvia la posició normal
després de l'ajust, la posició d'inclinació
també canviarà.

Quan canviï la posició normal, torneu a
ajustar l'angle en fer marxa enrere.

4.5 Obertura i tancament
de les finestretes
4.5.1 Alçavidres elèctrics

Obertura i tancament dels alçavidres
elèctrics

Els alçavidres elèctrics es poden obrir i
tancar amb els interruptors.

1.Tancament
2.Tancament amb un toc*

3.Obertura
4.Obertura amb un toc*

*Per aturar la finestreta a mig recorregut,
accioneu l'interruptor en la direcció
contrària.

Els alçavidres elèctrics es poden
utilitzar quan

L'interruptor d'encesa està en ON.

Funcionament dels alçavidres elèctrics
després d'apagar el sistema EV

Els alçavidres elèctrics es poden utilitzar
durant aproximadament 45 segons, fins i
tot després que l'interruptor d'encesa
s'hagi posat en ACC o OFF. No obstant
això, no es poden utilitzar després d'obrir
una de les portes davanteres.
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Funció de protecció contra embussos

Si un objecte s'embussa entre la
finestreta i el marc de la finestreta
mentre s'està tancant, la finestreta deixa
de moure's i s'obre lleugerament.

Funció de protecció contra atrapaments

Si un objecte queda atrapat entre la porta
i la finestreta mentre s'està obrint, la
finestreta deixa de moure's.

Quan la finestreta no es pot obrir ni
tancar

Quan la funció de protecció contra
embussos o la funció de protecció contra
atrapaments funcionen de manera
inusual i la finestreta lateral no es pot
obrir ni tancar, dueu a terme les
operacions següents amb l'interruptor
dels alçavidres elèctrics de la porta
corresponent.

• Atureu el vehicle. Amb l'interruptor
d'encesa en la posició ON, en els
4 segons posteriors a l'activació de la
funció de protecció contra embussos o
la funció de protecció contra
atrapaments, accioneu de manera
contínua l'interruptor dels alçavidres
elèctrics en la direcció de tancament
amb un toc o en la direcció d'obertura
amb un toc perquè la finestreta lateral
es pugui obrir i tancar.

• Si la finestreta lateral no es pot obrir i
tancar fins i tot després de dur a terme
les operacions anteriors, seguiu el
procediment següent per inicialitzar la
funció.

1.Col·loqueu l'interruptor d'encesa en la
posició ON.

2.Manteniu estirat l'interruptor dels
alçavidres elèctrics en la direcció de
tancament amb un toc i tanqueu
completament la finestreta lateral.

3.Deixeu anar l'interruptor dels
alçavidres elèctrics un moment,
torneu a estirar l'interruptor en la
direcció de tancament amb un toc i
manteniu-l'hi durant aproximadament
6 segons o més.

4.Manteniu premut l'interruptor dels
alçavidres en la direcció d'obertura
amb un toc. Quan la finestreta lateral
estigui completament oberta,
manteniu estirat l'interruptor durant
1 segon o més.

5.Deixeu anar l'interruptor dels
alçavidres elèctrics un moment,
torneu a prémer l'interruptor en la
direcció d'obertura amb un toc i
manteniu-lo estirat durant
aproximadament 4 segons o més.

6.Torneu a mantenir estirat l'interruptor
dels alçavidres en la direcció de
tancament amb un toc. Quan la
finestreta lateral estigui completament
tancada, manteniu estirat l'interruptor
durant 1 segon o més.

Si deixeu anar l'interruptor quan la
finestreta està en moviment, torneu a
començar des del principi.

Si la finestreta torna enrere i no es pot
obrir ni tancar per complet, aneu a un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota o
a un altre taller de confiança perquè
inspeccionin el vehicle.

Accionament de la finestreta vinculat al
bloqueig de la porta
• Els alçavidres elèctrics es poden obrir i

tancar amb la clau mecànica.*

(→P. 469)
• Els alçavidres elèctrics es poden obrir i

tancar amb el control remot sense fil.*

(→P. 150)
*Aquesta configuració s'ha de
personalitzar a qualsevol distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, o a un taller
de confiança.

Indicador acústic d'alerta de alçavidres
elèctrics oberts

Sona l'indicador acústic i es mostra un
missatge a la pantalla d'informació
múltiple del quadre de comandament
quan l'interruptor d'encesa està en
posició OFF i s'obre la porta del
conductor amb els alçavidres elèctrics
oberts.
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Personalització

Algunes funcions es poden
personalitzar. (Característiques
personalitzables: →P. 488)

ADVERTÈNCIA!
Tingueu en compte les precaucions
següents.
En cas contrari, es podria provocar la
mort o lesions greus.
Tancament de les finestretes
• El conductor és responsable de tots

els accionaments dels alçavidres
elèctrics, inclòs l'accionament per
part dels passatgers. Per evitar
l'accionament accidental,
especialment per part de nens, no
permeteu que els nens accionin els
alçavidres elèctrics. És possible que
els alçavidres elèctrics atrapin parts
del cos dels nens i altres passatgers.
A més, quan es viatja amb un nen, es
recomana utilitzar l'interruptor de
bloqueig de les finestretes. (→P. 184)

• Comproveu que cap passatger tingui
cap part del cos en una posició en la
qual pugui quedar atrapada quan
s'estigui accionant la finestreta.

• Quan utilitzeu el control remot sense
fil o la clau mecànica i accioneu els
alçavidres elèctrics, no ho feu sense
haver comprovat que no hi hagi la
possibilitat que algun passatger
tingui alguna part del cos atrapada
en la finestreta. A més, no permeteu
que els nens accionin la finestreta
amb el control remot sense fil o la
clau mecànica. És possible que els

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
nens i altres passatgers quedin
atrapats en l'alçavidres elèctric.

• En sortir del vehicle, apagueu
l'interruptor d'encesa, agafeu la clau
i sortiu del vehicle amb el nen. Es pot
produir un accionament accidental,
per una entremaliadura, etc., que
podria resultar en un accident.

Funció de protecció contra embussos
• No utilitzeu mai cap part del vostre

cos per activar intencionadament la
funció de protecció contra
embussos.

• És possible que la funció de protecció
contra embussos no funcioni si
alguna cosa s'embussa just abans
que es tanqui completament la
finestreta. Aneu amb compte que
cap part del vostre cos quedi
atrapada a la finestreta.

Funció de protecció contra
atrapaments
• No utilitzeu mai cap part del vostre

cos o peces de roba per activar
intencionadament la funció de
protecció contra atrapaments.

• És possible que la funció de protecció
contra atrapaments no funcioni si
alguna cosa hi queda atrapada just
abans que s'obri completament la
finestreta. Aneu amb compte que
cap part del vostre cos o peça de
roba quedi atrapada a la finestreta.

Evitar l'accionament accidental
(interruptor de bloqueig de les
finestretes)

Aquesta funció està dissenyada per evitar
que els nens obrin o tanquin
accidentalment la finestreta d'un
passatger.

Premeu l'interruptor.

L'indicador A s'encendrà i la finestreta
del passatger es bloquejarà.
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Les finestretes dels passatgers encara es
poden obrir i tancar amb l'interruptor del
conductor, fins i tot amb l'interruptor de
bloqueig activat.

Els alçavidres elèctrics es poden
utilitzar quan

L'interruptor d'encesa està en ON.

Quan la bateria de 12 volts està
desconnectada

L'interruptor de bloqueig de la finestreta
està inhabilitat. En cas necessari, premeu
l'interruptor de bloqueig de la finestreta
després de tornar a connectar la bateria
de 12 volts.

4.6 Configuració preferida
4.6.1 Memòria de posició de
conducció*

*Si està instal·lat

Aquesta funció ajusta automàticament
les posicions del seient del conductor i
dels retrovisors exteriors per facilitar
l'entrada i la sortida del vehicle o per
adaptar-se a les vostres preferències.

La vostra posició de conducció preferida
(la posició del seient del conductor) es
pot registrar i recuperar prement un botó.

Es poden registrar dues posicions de
conducció diferents a la memòria.

Es pot registrar cada clau electrònica
perquè recuperi la posició de conducció
preferida.

My Settings (La meva configuració): es
poden registrar fins a 3 posicions de
conducció diferents per a cada conductor
i convidat que s'hagi registrat a My
Settings (La meva configuració). Quan es
registra l'assignació de clau electrònica a
My Settings (La meva configuració), es
pot recuperar la posició de conducció de
cada conductor (funció de recuperació de
memòria).

Per obtenir més informació sobre My
Settings (La meva configuració),
consulteu P. 188.

Habilitar l'entrada i sortida fàcil del
conductor (sistema d'accés fàcil
elèctric)

Quan s'han fet tots els passos següents, el
seient del conductor s'ajusta
automàticament a una posició que
permet al conductor entrar i sortir del
vehicle fàcilment.

• La posició del canvi de marxes s'ha
canviat a P.

• L'interruptor d'encesa s'ha col·locat
en posició OFF.

• El cinturó de seguretat del conductor
s'ha descordat.

Quan es duu a terme alguna de les
accions següents, el seient del
conductor torna automàticament a la
seva posició original.

• L'interruptor d'encesa s'ha canviat a
ACC o a ON.

• El cinturó de seguretat del conductor
s'ha cordat.
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Funcionament del sistema d'accés fàcil
elèctric

En sortir del vehicle, és possible que el
sistema d'accés fàcil elèctric no funcioni
si el seient ja es troba a prop de la posició
més endarrerida, etc.

Personalització

Els ajustos de la quantitat de moviment
del seient del sistema d'accés fàcil elèctric
es poden personalitzar. (Característiques
personalitzables: →P. 487)

ADVERTÈNCIA!
Mentre el sistema d'accés fàcil
elèctric està activat, el seient es mou
Aneu amb compte de no atrapar parts
del cos o l'equipatge. En cas contrari es
podrien provocar lesions o danys a
l'equipatge.

Memorització/recuperació d'una posició
de conducció

Procediment de memorització
1.Comproveu que la palanca del canvi

de marxes estigui a la posició P.
2.Col·loqueu l'interruptor d'encesa en la

posició ON.
3.Ajusteu el seient del conductor i els

retrovisors exteriors a les posicions
desitjades.

4.Mentre premeu el botó “SET ”, o en els
3 segons següents a prémer el botó
“SET ”, premeu el botó ”1” o ”2” fins
que soni l'indicador acústic.
Si el botó seleccionat ja s'ha premut,
se sobreescriurà la posició registrada
prèviament.

Procediment de recuperació
1.Comproveu que la palanca del canvi

de marxes estigui a la posició P.
2.Col·loqueu l'interruptor d'encesa en la

posició ON.
3.Premeu un dels botons per a la posició

de conducció que voleu recuperar fins
que soni l'indicador acústic.

Per aturar l'operació de recuperació de
la posició a mig moviment

Feu qualsevol de les accions següents:

• Premeu el botó “SET”.
• Premeu el botó "1" o "2".
• Accioneu qualsevol dels interruptors

d'ajust del seient.

Ús del sistema de control de veu (si
està instal·lat)

Les operacions següents es poden dur a
terme amb el sistema de control de veu:

• Registre de la posició de conducció
• Recuperació de la posició de

conducció (només quan la palanca del
canvi de marxes està a P)
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Per obtenir més informació, consulteu el
"Manual multimèdia del propietari".

Posicions de seient que es poden
memoritzar (→P. 173)

Es poden registrar les posicions
ajustades a més de la posició ajustada
per l'interruptor de suport lumbar.

Activació de la memòria de la posició
de conducció després de canviar
l'interruptor d'encesa a OFF

Les posicions de seient registrades es
poden activar fins a 180 segons després
que s'obri la porta del conductor i
60 segons després que es torni a tancar.

Per utilitzar correctament la funció de
memòria de posició de conducció

Si la posició del seient ja està en la
posició més allunyada possible i el seient
es mou en la mateixa direcció, la posició
registrada pot ser lleugerament diferent
en recuperar-la.

En recuperar la posició de conducció

Vigileu que els reposacaps no toquin el
sostre o les viseres.

Si la bateria de 12 volts està
desconnectada

Les posicions memoritzades s'esborren.

Quan no es pot recuperar la posició del
seient registrada

És possible que en algunes situacions no
es pugui recuperar la posició del seient
quant aquesta es registra en un
determinat interval. Per obtenir més
informació, poseu-vos en contacte amb
un distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança.

Funció de protecció contra embussos

Mentre es recupera la posició de
conducció o el sistema d'accés fàcil està
funcionant, si un objecte queda atrapat
darrere del seient davanter, el seient
davanter s'aturarà i després es mourà
una mica cap endavant. Quan la funció
de protecció contra embussos està

funcionant, el seient s'atura a una
posició diferent de la posició definida
per al seient. Comproveu la posició del
seient.

ADVERTÈNCIA!
Precaució en ajustar el seient
Aneu amb compte en ajustar el seient
perquè el seient no colpegi el passatger
posterior que hi ha al darrere ni
comprimeixi el vostre cos contra el
volant.

Registre/recuperació/cancel·lació d'una
clau electrònica a la posició de
conducció (funció de recuperació de
memòria)

Procediment de registre

Registreu la vostra posició de conducció
en el botó "1" o "2" abans de fer les
accions següents:

Porteu a sobre només la clau que voleu
registrar i després tanqueu la porta del
conductor.

Si hi ha 2 o més claus dins del vehicle, la
posició de conducció no es podrà
registrar correctament.

1.Comproveu que la palanca del canvi
de marxes estigui a la posició P.

2.Col·loqueu l'interruptor d'encesa en la
posició ON.

3.Recupereu la posició de conducció
que voleu registrar.

4.Mentre premeu el botó per recuperar,
manteniu premut el commutador de
bloqueig de les portes (bloquejar o
desbloquejar) fins que soni l'indicador
acústic.
Si no s'ha pogut registrar la posició de
conducció, l'indicador acústic sonarà
contínuament durant
aproximadament 3 segons.
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Procediment de recuperació

Assegureu-vos que les portes estiguin
bloquejades abans de recuperar la posició
de conducció. Porteu a sobre la clau
electrònica que s'ha registrat a la posició
de conducció, i després desbloquegeu i
obriu la porta del conductor utilitzant el
sistema d'entrada i arrencada intel·ligent
o el control remot sense fil.

La posició de conducció es mourà a la
posició registrada.

Si la posició de conducció està en una
posició que ja s'ha registrat, el seient no
es mourà.

Procediment de cancel·lació

Porteu a sobre només la clau que voleu
cancel·lar i després tanqueu la porta del
conductor. Si hi ha 2 o més claus dins del
vehicle, la posició de conducció no es
podrà cancel·lar correctament.

1.Comproveu que la palanca del canvi
de marxes estigui a la posició P.

2.Col·loqueu l'interruptor d'encesa en la
posició ON.

3.Mentre premeu el botó "SET" ,
manteniu premut el commutador de
bloqueig de les portes (bloquejar o
desbloquejar) fins que el l'indicador
acústic soni dues vegades.
Si no s'ha pogut cancel·lar la posició
de conducció, l'indicador acústic
sonarà contínuament durant
aproximadament 3 segons.

Recuperació de la posició de conducció
utilitzant la funció de recuperació de
memòria
• Es poden registrar diferents posicions

de conducció per a cada clau
electrònica. Per tant, la posició de
conducció que es recupera pot ser
diferent depenent de la clau que es
porta a sobre.

• Si es desbloqueja una porta que no
sigui la del conductor amb el sistema
d'entrada i arrencada intel·ligent, no
es pot recuperar la posició de
conducció. En aquest cas, premeu el
botó de posició de conducció que s'ha
configurat.

Personalització

La configuració (per exemple, de
desbloqueig de la porta de la funció de
recuperació de memòria) es pot
personalitzar. (Característiques
personalitzables: →P. 487)

4.6.2 My Settings (La meva
configuració)
Quan es reconeix una persona mitjançant
un dispositiu, com ara una clau
electrònica, es pot recuperar la posició de
conducció i la configuració del vehicle per
a aquell conductor. Assignant un
dispositiu d'autenticació a un conductor
amb antelació, el conductor pot entrar al
vehicle i trobar-hi la seva configuració
preferida. A My Settings (La meva
configuració), es pot registrar la
configuració de fins a 3 conductors. Per
obtenir informació detallada sobre com
assignar/suprimir claus electròniques,
definir els noms dels conductors, dur a
terme la inicialització, canviar els
conductors manualment o suprimir un
conductor, consulteu el "Manual
multimèdia del propietari".
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Tipus de dispositius d'autenticació
assignats

Una persona es pot identificar amb els
dispositius d'autenticació següents.

• Clau electrònica
Una persona s'identifica quan el
sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent detecta la seva clau
electrònica.

• Identificació facial
Les persones s'identifiquen detectant
la cara des del monitor del conductor.

• Dispositius Bluetooth
Una persona es pot detectar si es
connecta al sistema d'àudio un
dispositiu Bluetooth que es va utilitzar
com a telèfon de mans lliures l'última
vegada que es va entrar al vehicle.

Funcions recuperades

Quan un dispositiu d'autenticació
identifica una persona, es recupera la
configuració de les funcions següents.

• Posició de conducció (funció de
recuperació de memòria)*1

Després d'identificar una persona, es
recupera la posició que s'havia ajustat
quan va acabar l'última conducció
quan es duu a terme l'operació
següent.
La porta es desbloqueja i s'obre
utilitzant el sistema d'entrada i
arrencada intel·ligent o el control
remot sense fil.

• Pantalla del comptador i informació
multimèdia*2

Quan s'identifica una persona, es
recupera la configuració del vehicle
que s'estava utilitzant quan es va
apagar l'interruptor d'encesa.

• Configuració del vehicle que es pot
definir amb la pantalla multimèdia*2

Quan s'identifica una persona, es
recupera la configuració del vehicle
que s'estava utilitzant quan es va
apagar l'interruptor d'encesa.

• Funció d'assistència a la conducció
segura*2

Quan s'identifica una persona, es
recupera la configuració del vehicle
que s'estava utilitzant quan es va
apagar l'interruptor d'encesa.

*1Si està instal·lat
*2Se n'exclouen algunes opcions de
configuració
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5.1 Abans de conduir
5.1.1 Conducció del vehicle
S'han d'observar els procediments
especificats per garantir una conducció
segura:

Procediment de conducció

Abans d'iniciar el sistema EV

Comproveu que el cable de càrrega
estigui desconnectat. (→P. 94, P. 102)

Iniciar el sistema EV

→P. 203

Conducció
1.Amb el pedal del fre trepitjat, moveu

el canvi de marxes a la posició D.
Comproveu que l'indicador de la
posició del canvi de marxes mostra D.

2.Si el fre d'estacionament està activat,
allibereu-lo. (→P. 213)
Si el fre d'estacionament està en
mode automàtic, el fre
d'estacionament s'alliberarà
automàticament. (→P. 214)

3.Deixeu anar gradualment el pedal del
fre i trepitgeu suaument el pedal de
l'accelerador per accelerar el vehicle.

Aturada
1.Trepitgeu el pedal del fre.
2.En cas necessari, accioneu el fre de

mà. (→P. 213)
Si el vehicle s'ha d'aturar durant un
període de temps llarg, moveu el canvi
de marxes a la posició P. (→P. 208)

Estacionament del vehicle
1.Trepitgeu el pedal del fre per aturar el

vehicle completament.
2.Si el fre d'estacionament està

alliberat, activeu-lo. (→P. 213)
3.Moveu la palanca del canvi de marxes

a la posició P. (→P. 208)

Comproveu que l'indicador de posició
del canvi de marxes mostra P i que
l'indicador del fre d'estacionament
està il·luminat.

4.Premeu l'interruptor d'encesa per
aturar el sistema EV.

5.Deixeu anar lentament el pedal del fre.
6.Tanqueu la porta després

d'assegurar-vos que porteu la clau
electrònica.
Si aparqueu en un pendent,
bloquegeu les rodes si és necessari.

Arrencar en un pendent fort
1.Trepitgeu el pedal del fre amb fermesa

i moveu el canvi de marxes a la posició
D.
S'activarà el control d'assistència
d'arrencada en pendent.

2.Activeu el fre d'estacionament.
(→P. 213)

3.Deixeu anar el pedal del fre i premeu
suaument el pedal de l'accelerador per
accelerar el vehicle.

4.Deixeu anar el fre d'estacionament.
(→P. 213)

En arrencar en un pendent fort

S'activarà el control d'assistència
d'arrencada en pendent. (→P. 351)

Conduir sota la pluja
• Conduïu amb precaució quan plogui, ja

que la visibilitat es reduirà, les
finestretes poden entelar-se i la
carretera relliscarà.

• Conduïu amb precaució quan comenci
a ploure, ja que la superfície de la
carretera relliscarà considerablement.

• Eviteu conduir ràpid a l'autopista quan
plogui, ja que pot haver-hi una capa
d'aigua entre els pneumàtics i la
superfície de la carretera que
impediria que la direcció i els frens
funcionessin correctament.
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Restricció de la potència del sistema
EV (sistema d'anul·lació del fre)
• Quan es premen al mateix temps els

pedals de l'accelerador i del fre, és
possible que es restringeixi la
potència del sistema EV.

• Apareix un missatge d'advertència a la
pantalla d'informació múltiple mentre
el sistema està funcionant.

Rodatge del vostre nou Toyota

Per allargar la vida útil del vehicle, es
recomana seguir les precaucions
següents:

• Durant els primers 300 km
(186 milles): eviteu les aturades
sobtades.

• Durant els primers 800 km
(500 milles): no remolqueu cap
accessori.

• Durant els primers 1.000 km
(621 milles):

– no conduïu a velocitats
extremadament altes.

– Eviteu l'acceleració sobtada.
– No conduïu a una velocitat constant

durant períodes llargs.

ADVERTÈNCIA!
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari, es podria
provocar la mort o lesions greus.
En arrencar el vehicle
Mantingueu sempre el peu al pedal del
fre quan estigui aturat amb l'indicador
"READY" il·luminat. Això evita que el
vehicle es desplaci sense control.
Durant la conducció del vehicle
• No conduïu si no esteu familiaritzat

amb la ubicació dels pedals del fre i
de l'accelerador per evitar trepitjar el
pedal equivocat.
– Si premeu accidentalment el pedal

de l'accelerador en lloc del pedal
del fre, es produirà una acceleració
sobtada que pot provocar un
accident.

– En fer marxa enrere, tal vegada

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
haureu de torçar el cos, la qual cosa
pot dificultar l'accionament dels
pedals. Assegureu-vos d'accionar
els pedals correctament.

– Assegureu-vos de mantenir una
postura de conducció correcta,
encara que moveu el vehicle poc
tros. Això us permetrà trepitjar els
pedals del fre i de l'accelerador
correctament.

– Trepitgeu el pedal del fre amb el peu
dret. Trepitjar el pedal del fre amb el
peu esquerre pot retardar la
resposta en una emergència i
provocar un accident.

• El conductor hauria de prestar una
atenció especial als vianants. Com que
el motor no fa soroll, els vianants
potser no percebran correctament el
moviment del vehicle. Fins i tot si el
vehicle està equipat amb el sistema
d'alerta acústica del vehicle, conduïu
amb cura, ja que és possible que els
vianants que estiguin a prop no us
detectin si en l'àrea del voltant hi ha
molt soroll.

• Durant la conducció normal, no
desactiveu el sistema EV. Desactivar el
sistema EV mentre es condueix no
provocarà una pèrdua del control de la
direcció ni del fre; no obstant això, es
perdrà part de la potència de la
direcció assistida. Això farà que sigui
més difícil utilitzar el volant amb
suavitat, per la qual cosa haureu
d'aparcar i aturar el vehicle tan aviat
com sigui segur fer-ho. En cas
d'emergència, per exemple si no
podeu detenir el vehicle de la manera
habitual: →P. 438

• Utilitzeu el fre regeneratiu per
mantenir una velocitat segura en
baixar per un pendent fort. L'ús
continu dels frens pot fer que es
reescalfin i perdin efectivitat.
(→P. 211)
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Si es mostra "Regenerative braking

limited. Press brake to decelerate"
(Frenada regenerativa limitada;
premeu el fre per desaccelerar) a la
pantalla d'informació múltiple,
premeu amb fermesa el pedal del fre
per desaccelerar el vehicle. (→P. 450)

• No ajusteu les posicions del volant, el
seient o els retrovisors interiors o
exteriors mentre conduïu. Fer-ho
podria provocar la pèrdua del control
del vehicle.

• Comproveu sempre que els braços, el
cap o altres parts del cos dels
passatgers no estiguin fora del
vehicle.

• Models AWD: No conduïu el vehicle
per fora de la carretera. Aquest no és
un vehicle AWD dissenyat per conduir
fora d'asfalt. Seguiu totes les
precaucions necessàries si és
inevitable conduir fora de la carretera.

• No conduïu creuant un riu o altres
masses d'aigua. Això podria provocar
un curtcircuit en els components
elèctrics/electrònics, fer malbé el
sistema EV o causar altres danys greus
al vehicle.

En conduir per carreteres relliscoses
• La frenada brusca, l'acceleració i els

canvis de direcció poden provocar que
els pneumàtics rellisquin i es redueixi
la vostra capacitat per controlar el
vehicle.

• L'acceleració brusca o el fre
regeneratiu a causa dels canvis de
marxa podrien fer que el vehicle
patinés i es podria provocar un
accident.

• Després de conduir per un toll,
premeu lleugerament el pedal del fre
per assegurar-vos que els frens
funcionen correctament. Les pastilles
de fre humides poden fer que els frens
no funcionin correctament. Si només
es mullen els frens d'un costat i no

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
funcionen correctament, el control de
la direcció es pot veure afectat.

Quan es canvia la posició de la palanca
del canvi de marxes
• No permeteu que el vehicle vagi cap

enrere mentre hi ha engranada una
marxa de conducció cap endavant ni
que vagi cap endavant mentre la
posició del canvi de marxes està en R.
Altrament podríeu provocar un
accident o fer malbé el vehicle.

• No canvieu la posició del canvi de
marxes a P mentre el vehicle està en
moviment. Fer-ho podria fer malbé la
transmissió i provocar la pèrdua del
control del vehicle.

• No canvieu la posició del canvi de
marxes a R mentre el vehicle s'està
movent cap endavant. Fer-ho podria
fer malbé la transmissió i provocar la
pèrdua del control del vehicle.

• No canvieu la posició del canvi de
marxes a una posició de conducció
mentre el vehicle s'està movent cap
enrere. Fer-ho podria fer malbé la
transmissió i provocar la pèrdua del
control del vehicle.

• Canviar la posició del canvi de marxes
a N mentre el vehicle està en
moviment desacoblarà el sistema EV.
El fre regeneratiu no està disponible
amb el sistema EV desacoblat.

• Aneu amb compte de no canviar la
posició del canvi de marxes mentre
trepitgeu el pedal de l'accelerador.
Canviar la posició del canvi de marxes
a una posició diferent de P o N podria
provocar una acceleració inesperada
del vehicle que podria provocar un
accident i causar la mort o lesions
greus. Un cop heu canviat la posició
del canvi de marxes, assegureu-vos de
confirmar que heu seleccionat la
marxa correcta amb la posició del
canvi que es mostra l'indicador de dins
del comptador.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
Si escolteu un grinyol o un soroll de
raspat (indicadors de desgast de les
pastilles de fre)
Aneu a un distribuïdor autoritzat de
Toyota, a un taller autoritzat de Toyota o
a qualsevol altre taller de confiança tan
aviat com sigui possible perquè revisin i
canviïn les pastilles dels frens del
vehicle. Es poden produir danys en el
rotor si els coixinets no es canvien quan
és necessari. És perillós conduir el
vehicle quan s'excedeixen els límits de
desgast de les pastilles de fre i/o dels
discs de fre.
Quan el vehicle està aturat
• No trepitgeu el pedal de l'accelerador

innecessàriament. Si la posició del
canvi de marxes està en una posició
que no sigui P o N, podria accelerar
sobtadament i inesperada, i provocar
un accident.

• Per evitar accidents per l'avançament
accidental del vehicle, manteniu
premut el pedal del fre mentre el
vehicle està aturat i l'indicador
"READY" està encès, i activeu el fre
d'estacionament quan sigui necessari.

• Si el vehicle està aturat en un
pendent, per evitar accidents
provocats pel desplaçament cap
endavant o cap enrere del vehicle,
premeu sempre el pedal del fre i
activeu el fre d'estacionament de
forma segura quan sigui necessari.

Quan el vehicle està estacionat
• No deixeu ulleres, encenedors, llaunes

d'aerosol o llaunes de refresc al
vehicle quan estigui al sol. Fer-ho
podria ocasionar que:
– El gas d'un encenedor o una llauna

d'aerosol degotés i provoqués un
incendi.

– La temperatura dins del vehicle
podria causar que les lents de
plàstic i el material plàstic de les
ulleres es deformin o esquerdin.

– Les llaunes de refrescs es poden

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
trencar i provocar que el contingut
esquitxi l'interior del vehicle. També
podria provocar un curtcircuit dels
components elèctrics del vehicle.

• No deixeu encenedors dins del vehicle.
Si es deixa un encenedor en un lloc
com la guantera o el terra, es podria
encendre accidentalment quan es
carrega l'equipatge o s'ajusta el seient,
i provocar un incendi.

• No col·loqueu discs adhesius en el
parabrisa o les finestretes. No
col·loqueu recipients com ara
ambientadors en el quadre de
comandament o el davantal. Els
recipients o discs adhesius poden
actuar com a lents i provocar un
incendi al vehicle.

• No deixeu una porta o finestreta
oberta si el vidre corb està recobert
amb una pel·lícula metal·litzada, per
exemple de color platejat. La llum
solar que s'hi reflecteixi podria fer que
el vidre actués com una lent i
provoqués un incendi.

• Accioneu sempre el fre
d'estacionament, col·loqueu la posició
del canvi de marxes a P, desactiveu el
sistema EV i bloquegeu el vehicle. No
deixeu el vehicle desatès mentre
l'indicador "READY" estigui il·luminat.
Si el vehicle està estacionat amb la
palanca del canvi a P, però el fre
d'estacionament no està activat, és
possible que el vehicle comenci a
moure's, la qual cosa podria provocar
un accident.

Si feu una migdiada dins del vehicle.
Apagueu sempre el sistema EV.
Altrament, si moveu la palanca del canvi
de marxes o trepitgeu el pedal de
l'accelerador, cosa que faria moure el
vehicle de forma no intencionada, hi ha
el risc de patir un accident que pot
causar la mort o ferides greus.
En frenar
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Si els frens estan mullats, conduïu

amb més precaució. La distància de
frenada augmenta quan els frens
estan mullats, i això pot fer que un
costat del vehicle freni de manera
diferent de l'altre. A més, pot ser que
el fre d'estacionament no aturi el
vehicle de manera segura.

• Si el sistema de frens controlat
electrònicament no funciona, no us
apropeu a altres vehicles i eviteu els
pendents o els girs bruscs que
requereixin frenar. En aquest cas
encara és possible frenar, però el
pedal del fre s'ha de trepitjar més
fermament que de costum. A més, la
distància de frenada augmenta.
Arregleu els frens immediatament.

• El sistema de frenada inclou 2 o més
sistemes hidràulics individuals; si un
d'ells falla, la resta continuaran
funcionant. En aquest cas, el pedal del
fre s'ha de trepitjar més fermament de
l'habitual i la distància de frenada
augmenta. Arregleu els frens
immediatament.

Si el vehicle es queda clavat (models
AWD)
No feu girar les rodes excessivament
quan algun dels pneumàtics estigui
enlaire o el vehicle estigui clavat en
sorra, fang, etc. Això podria fer malbé els
components de la transmissió o
propulsar el vehicle cap endavant o cap
enrere i provocar un accident.

AVÍS
Durant la conducció del vehicle
• No premeu els pedals de l'accelerador i

del fre al mateix temps durant la
conducció, ja que això podria
restringir la potència del sistema EV.

• No utilitzeu el pedal de l'accelerador ni
els pedals de l'accelerador i del fre al
mateix temps per aturar el vehicle en
un pendent.

AVÍS (Continuat)
Evitar danys en les peces del vehicle
• No gireu el volant totalment cap a una

direcció ni el mantingueu en una
posició durant un període llarg de
temps. Fer-ho podria fer malbé el
motor de la direcció assistida.

• Quan passeu per sots de la carretera,
aneu al més lentament possible per
evitar fer malbé les rodes, els sotes del
vehicle, etc.

Si es punxa la roda mentre conduïu
Una roda punxada o malmesa podria
provocar les situacions següents. Agafeu
fermament el volant i premeu
gradualment el pedal del fre per reduir la
velocitat del vehicle.
• Podria ser difícil controlar el vehicle.
• El vehicle emetrà sorolls o vibracions

estranys.
• El vehicle s'inclinarà de manera

anòmala.
Informació sobre què fer en cas de
punxar una roda (→P. 457)
En conduir per carreteres inundades
No conduïu per una carretera que s'hagi
inundat després de fortes pluges, etc.
Fer-ho podria provocar els següents
danys greus al vehicle:
• Curtcircuit dels components elèctrics
• Danys a la bateria de tracció provocats

per immersió en aigua
Si conduïu per una carretera inundada i
el vehicle s'inunda, assegureu-vos que
un distribuïdor autoritzat de Toyota, un
taller autoritzat de Toyota o qualsevol
altre taller de confiança comprovi el
següent:
• Funcionament dels frens
• Canvis en la qualitat i la quantitat del

líquid de transmissió, etc.
• Estat del lubricant dels rodaments i

les juntes de suspensió (quan sigui
possible) i funcionament de totes les
juntes, rodaments, etc.

• Components connectats a la bateria
de tracció.
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AVÍS (Continuat)
• Si el sistema de control del canvi de

marxes està malmès a causa d'una
inundació, és possible que no es pugui
canviar la posició del canvi de marxes
a P o de P a altres posicions. En aquest
cas, contacteu amb un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, o un taller
de confiança.

Quan estacioneu el vehicle
Accioneu sempre el fre d'estacionament
i canvieu la posició del canvi de marxes a
P. Altrament, el vehicle es podria moure
o accelerar sobtadament si trepitgeu
accidentalment el pedal de l'accelerador.
Quan patiu un accident menor
Els danys a la bateria de tracció o als
components que hi ha al costat de la
bateria poden provocar un mal
funcionament. Encara que sigui un
accident menor, aneu a un distribuïdor
autoritzat de Toyota, a un taller
autoritzat de Toyota o a un altre taller de
confiança perquè inspeccionin el
vehicle.

Control de restricció d'arrencada
sobtada (Control d'arrencada DSC)

Quan es fa la següent operació inusual
mentre es trepitja el pedal de
l'accelerador, és possible que es
restringeixi la potència del sistema EV.

• Quan el canvi de marxes està en la
posició R*.

• Quan la posició del canvi de marxes es
mou de P o R a una marxa de circulació
cap endavant, com ara D*.

Quan el s'activa el sistema, apareix un
missatge d'advertència a la pantalla
d'informació múltiple. Llegiu el missatge
i seguiu les instruccions.
*En funció de la situació, és possible que
la posició del canvi de marxes no es
pugui canviar.

Control d'arrencada (DSC)
• Quan el TRC està desactivat

(→P. 352), el control de restricció
d'arrencada sobtada tampoc funciona.
Si el vehicle té problemes per sortir de
zones amb fang o neu fresca
mitjançant el control de restricció
d'arrencada sobtada, desactiveu el
TRC (→P. 352) perquè pugui sortir-ne.
A més, el control de restricció
d'arrencada sobtada no funcionarà en
les condicions següents:

– Quan el "X-MODE" està seleccionat
(si està instal·lat)

5.1.2 Càrrega i equipatge
Tingueu en compte la informació següent
sobre precaucions d'emmagatzematge,
capacitat de càrrega i càrrega:

ADVERTÈNCIA!
Coses que no s'han de portar al
maleter
Les coses següents poden provocar un
incendi si es carreguen al maleter:
• Recipients amb gasolina
• Llaunes d'aerosol
Precaucions d'emmagatzematge
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari, pot fer que
els pedals no es premin correctament,
bloquejar la visió del conductor o
provocar que els articles colpegin el
conductor o els passatgers, la qual cosa
podria causar un accident.
• Deseu la càrrega i l'equipatge al

maleter sempre que sigui possible.
• No apileu càrrega i equipatge en el

maleter més amunt dels respatllers.
• En abateu els seients posteriors; els

objectes llargs no s'han de col·locar
just darrere dels seients davanters.

• No permeteu mai que ningú viatgi al
maleter. No s'ha dissenyat per a
passatgers. Han de viatjar en els seus
seients amb els cinturons de
seguretat correctament cordats.

• No col·loqueu càrrega ni equipatge
als llocs següents.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
– Als peus del conductor.
– Al seient del passatger davanter o

als seients posteriors (si s'apilen
objectes)

– En la safata de l'equipatge
– Al quadre de comandament
– Al davantal
– Davant del quadre de comandament

• Assegureu tots els objectes del
compartiment de passatgers.

Càrrega i distribució
• No sobrecarregueu el vehicle.
• No col·loqueu les càrregues de

manera desigual. Una càrrega
incorrecta pot deteriorar el control de
la direcció o de frenada, la qual cosa
pot provocar la mort o lesions greus.

Quan utilitzeu un portaequipatges del
sostre (vehicles amb rails del sostre)
Tingueu en compte les precaucions
següents:
• Col·loqueu la càrrega de manera que

el pes es distribueixi uniformement
entre els eixos anterior i posterior.

• Si transporteu una càrrega llarga o
ampla, no excediu mai la longitud o
l'amplària total del vehicle. (→P. 478)

• Abans de conduir, assegureu-vos que
la càrrega estigui ben subjectada al
portaequipatges del sostre.

• Col·locar la càrrega en el
portaequipatges del sostre farà que el
centre de gravetat del vehicle sigui
més alt. Eviteu velocitats altes,
arrencades sobtades, girs bruscs,
frenades sobtades o maniobres
brusques; en cas contrari, es podria
perdre el control del vehicle o bolcar
per una conducció incorrecta, i es
podrien provocar lesions greus o fins i
tot la mort.

• Si conduïu durant un llarg trajecte, per
carreteres accidentades o a altes
velocitats, atureu el vehicle de tant en
tant per assegurar-vos que la càrrega
encara estigui a lloc.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• No excediu els 75 kg (165,3 lb) de pes

de càrrega al portaequipatges del
sostre.

AVÍS
Quan carregueu l'equipatge (vehicles
amb sostre solar o sostre panoràmic)
Aneu amb compte de no ratllar la
superfície del sostre solar o sostre solar
panoràmic.

5.1.3 Arrossegar un remolc
El vehicle s'ha dissenyat principalment
com a vehicle de transport de passatgers.
Arrossegar un remolc tindrà un efecte
advers en la conducció, el rendiment, la
frenada, la durabilitat i el consum
d'energia. La vostra seguretat i
satisfacció depenen de l'ús correcte dels
equips escaients i dels hàbits de
conducció prudents. Per a la vostra
seguretat i la dels demés, no
sobrecarregueu el vehicle o el remolc.

Per arrossegar un remolc de manera
segura, tingueu molta precaució i conduïu
el vehicle d'acord amb les característiques
i condicions d'ús del remolc.

Les garanties de Toyota no cobreixen els
danys o avaries provocats per l'ús d'un
remolc amb finalitats comercials.

Contacteu amb un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota o un altre taller de
confiança per obtenir més informació
sobre els requisits addicionals, com ara
kits de remolc, etc.

Límits de pes

Comproveu la capacitat de remolc
permesa, la MTMA (massa tècnica màxima
admissible), MMEA (massa màxima per eix
admissible) i la càrrega admissible de la
barra de tracció abans de remolcar.
(→P. 478)
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Enganxall/suport de remolc

Toyota recomana l'ús de l'enganxall/
suport de remolc de Toyota per al vehicle.
També es poden utilitzar altres productes
amb característiques adequades i de
qualitat comparable.

Per a vehicles en els quals el dispositiu de
remolc bloquegi algun dels llums o la
matrícula, s'ha de complir el següent:

• No utilitzeu un dispositiu de remolc
que no es pugui retirar o recol·locar
amb facilitat.

• Els dispositius de remolc s'han de
retirar o recol·locar quan no estan en
ús.

Punts importants sobre les càrregues
de remolcs

Pes total del remolc i càrrega admissible
de la barra de tracció

A Pes total del remolc
El pes del propi del remolc més la
càrrega del remolc han d'estar dins de
la massa màxima del remolc. Excedir
aquest pes és perillós. (→P. 478)
En arrossegar un remolc, utilitzeu un
acoblador de fricció o un
estabilitzador de fricció (dispositiu de
control de balanceig).

B Càrrega admissible de la barra de
tracció
Col·loqueu la càrrega del remolc de
manera que la càrrega de la barra de
tracció sigui superior a 25 kg (55,1 lb)
o el 4% de la massa admissible del

remolc. No permeteu que la càrrega
de la barra de tracció excedeixi el pes
indicat. (→P. 478)

Etiqueta d'informació (etiqueta del
fabricant)

A Massa tècnica màxima del vehicle
El pes combinat del conductor, els
passatgers, l'equipatge, l'enganxall de
remolc, la massa total i la càrrega de
suport no ha d'excedir la massa
tècnica màxima del vehicle en més de
100 kg (220,5 lb). Excedir aquest pes
és perillós.

B Massa màxima admissible de l'eix
posterior
El pes suportat per l'eix posterior no
ha d'excedir la massa màxima
admissible de l'eix posterior en un
15% o més. Excedir aquest pes és
perillós. Els valors per a la massa de
remolc s'han obtingut a partir de
proves realitzades a nivell del mar.
Tingueu en compte que la potència
del sistema EV i la capacitat de
remolcament es reduiran a altituds
elevades.

ADVERTÈNCIA!
Quan s'excedeixi la massa màxima
admissible del vehicle o la massa
màxima admissible de l'eix
No respectar aquesta precaució pot
provocar un accident que pot causar la
mort o lesions greus.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Afegiu 20,0 kPa addicionals

(0,2 kgf/cm2 o bar, 3 psi) al valor
recomanat de pressió d'inflament
dels pneumàtics. (→P. 482)

• No excediu el límit de velocitat
establert per arrossegar un remolc
en zones urbanitzades, o 100 km/h
(62 mph), el que sigui menor.

Posicions d'instal·lació per a
l'enganxall/suport de remolc i la bola de
l'enganxall.

1.538 mm (21,2 in)
2.538 mm (21,2 in)

3.1041 mm (41,0 in.)
4.569 mm (22,4 in)
5.439 mm (17,3 in.)
6.100 mm (4,0 in.)
7.381 mm (15,0 in)

Informació sobre els pneumàtics
• Quan porteu remolc, augmenteu la

pressió d'inflament dels pneumàtics
20,0 kPa (0,2 kgf/cm2 o bar, 3 psi) per
sobre del valor recomanat. (→P. 482)

• Augmenteu la pressió d'aire dels
pneumàtics del remolc d'acord amb el
seu pes total i amb els valors
recomanats pel fabricant.

Llums del remolc

Consulteu a qualsevol distribuïdor
autoritzat de Toyota, a un taller de
reparació autoritzat de Toyota o a
qualsevol altre taller de confiança en
instal·lar els llums del remolc, ja que una
instal·lació incorrecta pot fer malbé els
llums del vehicle. Compliu les lleis del
vostre país en instal·lar les llums del
remolc.
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Programa de rodatge

Toyota recomana que els vehicles
equipats amb components de
transmissió nous no s'utilitzin per
arrossegar remolcs durant els primers
800 km (500 milles).

Controls de seguretat abans de
remolcar
• Comproveu que no s'excedeixi el límit

de càrrega màxima per a
l'enganxall/suport de remolc i la bola
de l'enganxall. Recordeu que el pes de
l'acoblament del remolc se sumarà a la
càrrega suportada pel vehicle.
Assegureu-vos també que no
remolcareu una càrrega que excedeixi
la capacitat màxima permesa de l'eix.

• Assegureu-vos que la càrrega del
remolc sigui segura.

• S'han d'afegir retrovisors exteriors
addicionals al vehicle si no es pot
veure clarament el trànsit del darrere
amb els miralls estàndard. Ajusteu els
braços d'extensió d'aquests miralls a
ambdós costats del vehicle per tenir
sempre la màxima visibilitat possible
de la carretera al darrere.

Manteniment
• El manteniment s'ha de fer amb més

freqüència quan el vehicle s'utilitza
per remolcar, perquè el vehicle està
sotmès a una major càrrega en
comparació amb la conducció normal.

• Torneu a collar tots els perns que
asseguren la bola i el suport de
l'enganxall després de remolcar
durant aproximadament 1000 km
(600 milles).

Si el remolc es balanceja

Un o més factors (vents creuats, vehicles
que passen, carreteres en mal estat, etc.)
poden afectar negativament la
conducció del vehicle i el remolc, i
provocar inestabilitat.

• Si el remolc es balanceja:
– Agafeu fermament el volant.

Conduïu cap endavant. No intenteu
controlar el balanceig del remolc
girant el volant.

– Comenceu per deixar anar el pedal
de l'accelerador immediatament
però molt gradualment per reduir la
velocitat.

No augmenteu la velocitat. No accioneu
els frens del vehicle.

Si no realitzeu una correcció extrema
amb la direcció o els frens, el vostre
vehicle i el remolc haurien
d'estabilitzar-se.

• Quan cessi el balanceig del remolc:
– Atureu-vos en un lloc segur. Feu que

tots els ocupants surtin del vehicle.
– Comproveu els pneumàtics del

vehicle i del remolc.
– Comproveu la càrrega del remolc.

Assegureu-vos que la càrrega no
s'hagi desplaçat. Assegureu-vos que
el pes de l'extensió sigui apropiat, si
és possible.

– Comproveu la càrrega del vehicle.
Assegureu-vos que el vehicle no
estigui sobrecarregat després que
hi entrin els ocupants.

Si no podeu trobar cap problema, la
velocitat a la qual es va produir el balanceig
del remolc supera el límit de la vostra
combinació particular de vehicle-remolc.
Conduïu més lentament per evitar la
inestabilitat. Recordeu que el balanceig del
vehicle o del remolc augmenta a mesura
que augmenta la velocitat.

AVÍS
Quan el material de reforç del
para-xocs posterior és alumini
Assegureu-vos que la part del suport
d'acer no entri en contacte directament
amb aquesta àrea.
Quan l'acer i l'alumini entren en contacte
es produeix una reacció similar a la
corrosió, que afeblirà la secció en
qüestió i podria provocar danys.
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AVÍS (Continuat)
Apliqueu un inhibidor de l'oxidació a les
peces que entraran en contacte en
col·locar un suport d'acer.
No empalmeu directament els llums
del remolc
L'empalmament directe dels llums del
remolc podria fer malbé el sistema
elèctric del vehicle i provocar una avaria.

Guia

La conducció del vehicle serà diferent
quan arrossegueu un remolc. Per evitar
accidents, mort o lesions greus, tingueu
en compte el següent en remolcar:

Comprovar les connexions entre el remolc
i els llums

Atureu el vehicle i comproveu la connexió
entre el remolc i els llums després de
conduir durant un breu període de temps
i abans d'arrencar.

Practicar la conducció amb un remolc
acoblat

• Practiqueu el següent: girar, aturar el
vehicle i retrocedir amb el remolc
acoblat practicant en una àrea sense
tràfic o amb poc tràfic.

• En retrocedir amb un remolc acoblat,
subjecteu la secció del volant més a
proper vostre i gireu-lo en sentit
horari per girar el remolc cap a
l'esquerra o en sentit antihorari per
girar-lo cap a la dreta. Gireu sempre a
poc a poc per evitar errors de direcció.
Demaneu-li a algú que us guiï quan
retrocediu per reduir el risc d'accident.

Augmentar la distància entre vehicles

A una velocitat de 10 km/h (6 mph), la
distància amb el vehicle que teniu davant
ha de ser equivalent o més gran que la
longitud combinada del vostre vehicle i el
remolc. Eviteu les frenades sobtades que
puguin causar un lliscament. En cas
contrari, podríeu perdre el control del

vehicle. Això és especialment cert quan es
condueix per carreteres mullades o
relliscoses.

Acceleració sobtada/moviment de la
direcció/revolts

Els girs bruscs poden fer que el remolc
xoqui amb el vehicle. Reduïu la velocitat
amb suficient antelació quan us acosteu a
un revolt i agafeu els revolts a poc a poc i
amb cura per evitar frenades sobtades.

Punts importants sobre els girs

Les rodes del remolc aniran més prop de
la part de dins del revolt que les rodes del
vehicle. Perquè el remolc tingui prou
espai, agafeu els revolts amb més
amplitud del que normalment faríeu.

Punts importants sobre l'estabilitat

El moviment del vehicle quan la superfície
del camí és irregular i hi ha forts vents
creuats afectarà la conducció. El vehicle
també pot balancejar-se en avançar
autobusos o camions grans. Reviseu amb
freqüència la part del darrere quan
passeu pel costat d'aquests vehicles. Tan
bon punt es produeixi aquest moviment
del vehicle, comenceu a desaccelerar
suaument trepitjant el fre lentament.
Conduïu sempre el vehicle en línia recta
mentre freneu.

Avançar altres vehicles

Considereu la longitud total combinada
del vehicle i el remolc i assegureu-vos que
la distància entre vehicles sigui suficient
abans de dur a terme canvis de carril.

Si el sistema EV se sobreescalfa

Si arrossegueu un remolc carregat per un
pendent llarg i pronunciat a temperatures
superiors a 30 °C (85 °F), el sistema EV es
pot sobreescalfar. Si l'indicador de
temperatura del refrigerant del sistema
EV indica que el sistema EV s'està
sobreescalfant, apagueu l'aire
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condicionat immediatament, sortiu de la
carretera i atureu el vehicle en un lloc
segur. (→P. 473)

Quan estacioneu el vehicle

Col·loqueu sempre falques sota les rodes
del vehicle i del remolc. Activeu
fermament el fre d'estacionament i
moveu la palanca del canvi de marxes a P.

ADVERTÈNCIA!
Seguiu totes les instruccions descrites
en aquesta secció. En cas contrari, es
podria produir un accident que
resultaria en mort o lesions greus.
Precaucions en arrossegar un remolc
En remolcar, assegureu-vos que no
s'excedeixi cap dels límits de pes.
(→P. 478)
Velocitat del vehicle amb remolc
Respecteu les velocitats màximes legals
en arrossegar un remolc.
Abans de baixar pendents o fer llargs
descensos
Reduïu la velocitat i la marxa. No
obstant això, no reduïu mai la marxa
sobtadament mentre baixeu pendents
forts o llargs.
Funcionament del pedal del fre
No trepitgeu el pedal del fre
sostingudament amb freqüència o
durant llargs períodes de temps.
Altrament, el fre podria reescalfar-se o
reduir els efectes de frenada.
Per evitar accidents o lesions
• No arrossegueu un remolc quan el

pneumàtic instal·lat s'hagi reparat
amb el kit d'emergència de reparació
de punxades.

• No utilitzeu els sistemes següents
quan remolqueu el remolc.
– PCS (Sistema anticol·lisió)
– LTA (Assistència de traçat de carril)
– LDA (Alerta de sortida de carril)
– Control de creuer amb radar dinàmic
– Control de creuer
– BSM (Monitor d'angle mort)

5.2 Procediments de
conducció
5.2.1 Interruptor d'encesa
(ignició)
En realitzar les operacions següents amb
la clau electrònica, s'inicia el sistema EV o
es canvia el mode de l'interruptor
d'encesa.

Iniciar el sistema EV
1.Comproveu que el cable de càrrega

estigui desconnectat. (→P. 94, P. 102)
2.Accioneu l'interruptor del fre

d'estacionament per comprovar que el
fre d'estacionament estigui activat.
(→P. 213)
L'indicador del fre d'estacionament
s'il·luminarà.

3.Trepitgeu amb força el pedal del fre.
i es mostrarà un missatge a la

pantalla d'informació múltiple.
Si no es mostra, no es pot iniciar el
sistema EV.
Quan la posició de la palanca del canvi
de marxes està en N, no es pot iniciar
el sistema EV. Canvieu la posició de la
palanca del canvi de marxes a P quan
inicieu el sistema EV. (→P. 208)

4.Premeu l'interruptor d'encesa
breument i fermament.
Per accionar l'interruptor d'encesa,
n'hi ha prou amb prémer-lo breument
i fermament.
No és necessari mantenir premut
l'interruptor.
Si s'encén l'indicador “READY”, el
sistema EV funcionarà amb
normalitat. Continueu trepitjant el
pedal de fre fins que l'indicador
"READY" s'encengui.
El sistema EV es pot iniciar des de
qualsevol mode de l'interruptor
d'encesa.
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5.Comproveu que l'indicador "READY"
estigui il·luminat.
El vehicle no es podrà conduir quan
l'indicador "READY" estigui apagat.

Il·luminació de l'interruptor d'encesa

L'interruptor d'encesa s'il·luminarà en les
situacions següents.

• Quan s'obri la porta del conductor o
del passatger.

• Quan l'interruptor d'encesa està en
ACC o ON.

• Quan el mode de l'interruptor
d'encesa canviï d'ACC o ON a OFF.

A més, l'interruptor d'encesa
parpellejarà en les situacions següents.

• Quan es trepitja el pedal de fre mentre
es dugui la clau electrònica a sobre.

Si el sistema EV no s'inicia
• És possible que el sistema

immobilitzador no s'hagi desactivat.
(→P. 56)
Contacteu amb un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.

• És possible que el cable de càrrega
romangui connectat al vehicle.
(→P. 91)

• Si es mostra un missatge relacionat
amb l'arrencada a la pantalla
d'informació múltiple, llegiu-lo i
seguiu les instruccions.

• Pot ser que el sistema d'entrada i
arrencada intel·ligent no funcioni
correctament. (→P. 469)

• Si la porta es desbloqueja amb la clau
mecànica, el sistema EV no pot
iniciar-se utilitzant el sistema
d'entrada i arrencada intel·ligent. No
obstant, si la clau electrònica es porta
dins del vehicle i les portes estan
bloquejades (→P. 153), es pot iniciar
el sistema EV.

Quan la temperatura ambient és baixa,
com en condicions de conducció a
l'hivern
• En iniciar el sistema EV, el temps de

parpelleig de l'indicador “READY” pot
ser llarg. Deixeu el vehicle com està
fins que l'indicador “READY” estigui
encès de manera fixa, ja que això
significa que el vehicle pot moure's.

• Quan la bateria de tracció està
extremadament freda (per sota de -30
˚C [-22 ˚F] aproximadament) per la
influència de la temperatura exterior,
és possible que no es pugui arrencar el
sistema EV. En aquest cas, intenteu
tornar a iniciar el sistema EV després
que la temperatura de la bateria de
tracció augmenti gràcies a l'augment
de la temperatura exterior, etc.

Sons i vibracions específics d'un
vehicle elèctric amb bateria

→P. 64

Si la bateria de 12 volts està
descarregada

El sistema EV no pot iniciar-se utilitzant
el sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent. Consulteu P. 470 per
reiniciar el sistema EV.

Bateria de la clau electrònica esgotada

→P. 148

Condicions que afecten el
funcionament

→P. 170

Nota per a la funció d'entrada

→P. 171
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Funció de bloqueig de la direcció (si
està instal·lat)
• Després d'apagar l'interruptor

d'encesa i obrir i tancar les portes, el
volant es bloquejarà a causa de la
funció de bloqueig de la direcció. En
tornar a accionar l'interruptor
d'encesa, el bloqueig de la direcció es
cancel·la automàticament.

• Quan no sigui possible alliberar el
bloqueig de la direcció, la pantalla
d'informació múltiple indicarà "Push
power switch while turning the
steering wheel in either direction"
(Premeu l'interruptor d'encesa mentre
gireu el volant en qualsevol direcció).
Comproveu que la palanca del canvi de
marxes estigui a P. Premeu
l'interruptor d'encesa breument i
fermament mentre gireu el volant cap
a l'esquerra i cap a la dreta.

• Per evitar que el motor de bloqueig de
la direcció se sobreescalfi, es pot
suspendre el funcionament del motor
si el sistema EV s'encén i s'apaga
repetidament en un curt període de
temps. En aquest cas, no feu funcionar
el sistema EV. Al cap d'uns 10 segons,
el motor de bloqueig de la direcció
tornarà a funcionar.

Si l'indicador "READY" no s'encén

Si l'indicador "READY" no s'encén, fins i
tot després de realitzar els procediments
precisos per arrencar el vehicle,
poseu-vos en contacte immediatament
amb un distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o amb un taller de confiança.

Si el sistema EV funciona malament

→P. 69

Bateria de la clau electrònica

→P. 431

Funcionament de l'interruptor
d'encesa
• Si l'interruptor no es prem breument i

fermament, és possible que el mode
d'interruptor d'encesa no canviï o que
el sistema EV no s'iniciï.

• Si intenteu reiniciar el sistema EV
immediatament després de posar
l'interruptor d'encesa en la posició
OFF, és possible que en alguns casos el
sistema EV no s'iniciï. Després de
posar l'interruptor d'encesa en la
posició OFF, espereu uns segons
abans de reiniciar el sistema EV.

Personalització

Si el sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent s'ha desactivat en una
configuració personalitzada, consulteu
P. 468.

ADVERTÈNCIA!
Quan s'inicia el sistema EV
Inicieu sempre el sistema EV quan
estigueu assegut al seient del
conductor. No trepitgeu en cap cas el
pedal de l'accelerador quan inicieu el
sistema EV.
Fer-ho podria provocar un accident que
resultaria en mort o lesions greus.
Precaució durant la conducció (alguns
models)
Si es produeix una fallada del sistema
EV mentre el vehicle està en moviment,
no bloquegeu ni obriu les portes fins
que el vehicle no s'aturi de manera
segura i completa. Si no, la funció de
bloqueig de la direcció s'activarà i això
pot provocar un accident que resultaria
en mort o lesions greus.
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AVÍS
Quan s'inicia el sistema EV
Si resulta difícil iniciar el sistema EV,
aneu a un distribuïdor o taller autoritzat
de Toyota, o a un taller de confiança
perquè inspeccionin el vehicle
immediatament.
Símptomes que indiquen un mal
funcionament de l'interruptor
d'encesa
Si l'interruptor d'encesa sembla
funcionar de manera diferent de
l'habitual, per exemple si l'interruptor
s'enganxa lleugerament, pot haver-hi
una averia. Contacteu immediatament
amb un distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança.

Aturar el sistema EV
1.Atureu el vehicle completament.
2.Activeu el fre d'estacionament.

(→P. 213)
3.Premeu el commutador de posició P.

(→P. 208)
Comproveu que l'indicador de posició
del canvi de marxes mostra P i que
l'indicador del fre d'estacionament
està il·luminat.

4.Premeu l'interruptor d'encesa.
El sistema EV s'aturarà i la pantalla del
comptador s'apagarà (l'indicador de la
palanca del canvi de marxes s'apagarà
uns segons després de la pantalla del
comptador).

5.Deixeu anar el pedal del fre i
verifiqueu que no aparegui
"ACCESSORY" o "POWER ON" al
comptador.

Quan el sistema de control del canvi de
marxes no funciona correctament

Quan intenteu apagar l'interruptor
d'encesa mentre hi ha una avaria al
sistema de control del canvi de marxes, és
possible que el mode de l'interruptor
d'encesa canviï a ACC. En aquest cas, ACC
es pot apagar accionant el fre

d'estacionament i prement de nou
l'interruptor d'encesa. Si hi ha una avaria
al sistema, aneu a un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota o a un taller de
confiança perquè inspeccionin el vehicle
immediatament.

Funció de selecció automàtica de la
posició P

→P. 210

ADVERTÈNCIA!
Aturada del sistema EV en cas
d'emergència
• Si voleu aturar el sistema EV en cas

d'emergència mentre conduïu el
vehicle, mantingueu premut
l'interruptor d'encesa durant més de
2 segons o premeu-lo breument
3 vegades consecutives o més.
(→P. 438)
Tanmateix, no toqueu l'interruptor
d'encesa durant la conducció excepte
en cas d'emergència. Desactivar el
sistema EV mentre es condueix no
provocarà una pèrdua del control de
la direcció ni del fre; no obstant això,
es perdrà part de la potència de la
direcció assistida. Això farà que sigui
més difícil utilitzar el volant amb
suavitat, per la qual cosa haureu
d'aparcar i aturar el vehicle tan aviat
com sigui segur fer-ho.

• Si s'acciona l'interruptor d'encesa
mentre el vehicle està en marxa,
apareixerà un missatge d'alerta a la
pantalla d'informació múltiple i
sonarà l'indicador acústic.

• Quan reinicieu el sistema EV després
d'una apagada d'emergència, premeu
l'interruptor d'encesa.
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Canvi de mode de l'interruptor d'encesa

El mode es pot canviar prement
l'interruptor d'encesa amb el pedal del fre
alliberat. (El mode canvia cada vegada
que es prem l'interruptor.)

A “ACCESSORY”
B “POWER ON”
1.OFF

Es poden utilitzar els llums
d'emergència.

2.ACC*

Es poden utilitzar alguns components
elèctrics, com ara el sistema d'àudio.
Apareixerà “ACCESSORY” al
comptador.

3.ON
Es poden utilitzar tots els components
elèctrics. Es mostrarà "POWER ON" al
comptador.

*La configuració es pot personalitzar.
(→P. 488)

Funció d'apagada automàtica

Si el vehicle es deixa en ACC durant més
de 20 minuts o en ON (el sistema EV no
està en funcionament) durant més d'una
hora amb la palanca del canvi de marxes a
P, l'interruptor d'encesa es desactivarà
automàticament. No obstant això,
aquesta funció no pot evitar per complet
la descàrrega de la bateria de 12 volts. No

deixeu el vehicle amb l'interruptor
d'encesa en ACC o ON durant llargs
períodes de temps quan el sistema EV no
estigui funcionant.

AVÍS
Per evitar la descàrrega de la bateria
de 12 volts
• No deixeu l'interruptor d'encesa en

ACC o ON durant llargs períodes de
temps quan el sistema EV no estigui
activat.

• Si a la pantalla d'informació múltiple
apareix "ACCESSORY" o "POWER ON"
mentre el sistema EV no està
funcionant, l'interruptor d'encesa no
està apagat. Sortiu del vehicle després
d'apagar l'interruptor d'encesa.

5.2.2 Transmissió
Seleccioneu la palanca del canvi de
marxes en funció de la vostra finalitat i de
la situació.

Finalitat i funcions de la palanca del
canvi de marxes

Posició del
canvi de
marxes

Objectiu o funció

P
Estacionament del

vehicle/arrencada del
sistema EV

R Marxa enrere

N
Neutral (Condició en la
qual no es transmet la

potència)
D Conducció normal

Restricció d'arrencada sobtada (Control
d'arrencada)

→P. 197
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Si es mostra un missatge sobre una
operació del canvi de marxes

Per evitar que se seleccioni
incorrectament la posició del canvi de
marxes o que el vehicle es mogui
inesperadament, la posició del canvi pot
canviar automàticament o pot ser que
calgui accionar la palanca de canvi
giratòria. En aquest cas, canvieu la
posició del canvi tot seguint els missatges
mostrats a la pantalla d'informació
múltiple.

Després de recarregar/reconnectar la
bateria de 12 volts

→P. 407

ADVERTÈNCIA!
En conduir per carreteres relliscoses
Aneu amb compte amb accelerar
sobtadament, ja que això podria
ocasionar que el vehicle patinés cap a
un costat o girés.

AVÍS
Situacions en què es poden produir
avaries en el sistema de control del
canvi de marxes
Si es produeix alguna de les situacions
següents, es poden produir avaries al
sistema de control del canvi de marxes.
Atureu immediatament el vehicle en un
lloc segur i sense pendent, accioneu el
fre d'estacionament i, a continuació,
contacteu amb un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.
• Apareix un missatge d'alerta a la

pantalla d'informació múltiple que
indica una avaria del sistema de
control del canvi de marxes. (→P. 450)

• La pantalla indica que no s'ha
seleccionat cap posició del canvi de
marxes al cap d'uns segons.

Pantalla de posició del canvi de marxes i
com canviar la posició del canvi de marxes

A Palanca de canvi giratòria
Feu servir el canvi de dial lentament i
de manera segura.
Per canviar a N, manteniu premut el
canvi de dial i manteniu-lo premut
una estona.
Per canviar a R o D, manteniu premut
el canvi de dial i gireu a l'esquerra o a
la dreta segons la fletxa de l'indicador
de posició de canvi.
Deixeu anar la palanca de canvi
giratòria després de cada
accionament perquè pugui tornar a la
posició normal.
Quan es canvia de P a N, D o R; de N, D,
o R a P; de D a R, o de R a D,
assegureu-vos que trepitgeu el pedal
del fre i que el vehicle està aturat.

B Indicador de posició del canvi de
marxes
Pantalla del comptador:
S'il·lumina la posició del canvi de
marxes actual.
Pantalla de la palanca de canvi
giratòria:
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S'il·lumina la posició del canvi de
marxes actual.
Quan seleccioneu la posició del canvi
de marxes, assegureu-vos que la
posició ha canviat a la posició
desitjada tot comprovant l'indicador
de posició del canvi de marxes
disponible al quadre de
comandament.

C Interruptor de posició P
Atureu el vehicle completament,
accioneu el fre d'estacionament i, a
continuació, premeu l'interruptor de
posició P.
Quan es canvia la posició del canvi de
marxes a P, s'il·lumina l'interruptor.
Comproveu que l'indicador de posició
del canvi de marxes mostra P.

Canvi de la posició del canvi de marxes
en cada mode de l'interruptor d'encesa
• No es pot canviar la posició del canvi

de marxes quan l'interruptor d'encesa
està desactivat o en la posició ACC.

• Quan l'interruptor d'encesa està en
ON, si l'indicador “READY” no està
il·luminat, la palanca de canvis només
es pot canviar a N.

• Quan s'il·lumina l'indicador “READY”,
la posició del canvi de marxes es pot
canviar de P a D, N o R.

• Quan parpelleja l'indicador “READY”,
el canvi de marxes no es pot canviar
de P a cap altra posició encara que es
mogui la palanca del canvi giratòria.
Torneu a accionar la palanca de canvi
giratòria quan l'indicador "READY"
deixi de parpellejar i s'il·lumini.

Moure la palanca del canvi de marxes
de P a altres posicions.
• Mentre trepitgeu amb fermesa el

pedal del fre, accioneu la palanca de
canvi giratòria. Si la palanca de canvi
giratòria s'acciona sense trepitjar el
pedal del fre, sonarà un indicador
acústic i es desactivarà l'operació de
canvi.

• Quan seleccioneu la posició del canvi de
marxes, assegureu-vos que la posició ha
canviat a la posició desitjada tot
comprovant l'indicador de posició del
canvi de marxes disponible al quadre de
comandament.

No es pot canviar la posició del canvi
de marxes quan

En les situacions següents, sonarà un
indicador acústic per informar-vos que
no es pot canviar la posició del canvi de
marxes. Utilitzeu el procediment
adequat per tornar a intentar canviar la
posició del canvi de marxes.

• En intentar canviar la posició del canvi
de marxes des de P sense trepitjar el
pedal del fre

• En intentar canviar la posició del canvi
de marxes des de P trepitjant el pedal
de l'accelerador

• En intentar canviar la posició del canvi
de marxes des de N amb el vehicle
aturat o en marxa a molt poca
velocitat sense trepitjar el pedal del
fre

• En intentar canviar la posició del canvi
de marxes des de N amb el vehicle
aturat o en marxa a molt poca
velocitat trepitjant el pedal de
l'accelerador

• Quan es prem l'interruptor de la
posició P mentre es condueix

Es pot canviar la posició del canvi de
marxes a P quan es condueix a velocitat
molt baixa.

La posició del canvi de marxes canvia
automàticament a N quan

En les situacions següents, sonarà un
indicador acústic que us informarà que
s'ha canviat la posició del canvi de
marxes a N. Utilitzeu el procediment
adequat per intentar canviar la posició
del canvi de marxes de nou.

• En intentar canviar la posició del canvi
de marxes a R mentre el vehicle s'està
movent cap endavant
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Es pot canviar la posició del canvi de
marxes a R quan es condueix a
velocitat baixa.

• No canvieu la posició del canvi de
marxes a D mentre el vehicle s'està
movent cap enrere
Es pot canviar la posició del canvi de
marxes a D quan es condueix a
velocitat molt baixa.

Quan se selecciona N durant la
conducció

Quan se selecciona N mentre viatgeu a
una velocitat superior a un determinat
nivell, manteniu la palanca de canvi
giratòria a la posició N.

Funció de selecció automàtica de la
posició P

La posició del canvi de marxes passa a P
en les situacions següents.

• Quan es prem l'interruptor d'encesa
amb el vehicle aturat mentre aquest
interruptor està en la posició ON i el
canvi de marxes està en una posició
diferent de P (un cop s'ha canviat la
posició del canvi de marxes a P,
l'interruptor d'encesa s'apagarà)*

• Si la porta del conductor està oberta i
es compleixen totes les condicions
següents mentre el canvi de marxes
està en una posició diferent de P:

– L'interruptor d'encesa està en ON.
– El conductor no porta el cinturó de

seguretat.
– No es trepitja el pedal del fre.

Per arrencar el vehicle després d'haver
canviat la posició del canvi de marxes a P,
torneu a accionar la palanca de canvi
giratòria.

• Quan el vehicle està aturat després
que el sistema EV s'hagi aturat a causa
d'una emergència durant la conducció

• Quan cau el voltatge de la bateria de
12 volts mentre el canvi de marxes
està en una posició diferent de P

*Quan es prem l'interruptor d'encesa
mentre es condueix a velocitats molt
baixes, com ara quan s'està a punt
d'aturar el vehicle, és possible que la
posició del canvi de marxes canviï a P.
Assegureu-vos que el vehicle estigui
completament aturat abans de prémer el
botó d'encesa.

Si la posició del canvi de marxes no es
pot moure de P

Hi ha la possibilitat que la bateria de
12 volts es descarregui. En aquesta
situació, comproveu la bateria de
12 volts. (→P. 470)

Personalització

Algunes funcions es poden
personalitzar. (→P. 488)

ADVERTÈNCIA!
Per a la palanca de canvi giratòria
• No desmunteu el pom de la palanca de

canvi giratòria ni utilitzeu cap altre
pom que no sigui original de Toyota.
Tampoc no deixeu res penjant de la
palanca de canvi giratòria. Si ho feu, és
possible que la palanca de canvi
giratòria no pugui tornar a la seva
posició, cosa que podria provocar un
accident si el vehicle està en
moviment.

• Per evitar un accionament accidental
de la posició del canvi de marxes, no
toqueu la palanca de canvi giratòria
quan no la utilitzeu.

Interruptor de posició P
• No premeu l'interruptor de posició P

mentre el vehicle està en moviment.
Si es prem l'interruptor de posició
quan es condueix a velocitats molt
baixes (per exemple, abans d'aturar el
vehicle), és possible que el vehicle
s'aturi sobtadament quan la posició
del canvi de marxes canviï a P, cosa
que podria provocar un accident.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Per evitar un canvi accidental de la

posició del canvi de marxes, no
toqueu l'interruptor de posició P
quan no l'utilitzeu.

AVÍS
En sortir del vehicle (només el seient
del conductor)
Comproveu que l'indicador de posició
del canvi de marxes mostra P i que
l'indicador del fre d'estacionament està
il·luminat abans d'obrir la porta i sortir
del vehicle.

Manteniment de la posició de canvi en N
sense activar la funció automàtica de
selecció de posició P

• En realitzar l'operació següent, la
posició de canvi es pot mantenir en N
fins que la posició de canvi canvia a P
sense activar la funció automàtica de
selecció de posició P.

1.Accioneu la palanca de canvi giratòria
i passeu a la posició N quan el sistema
EV estigui funcionant.

2.Torneu a moure la palanca de canvi
giratòria a la posició normal.

3.Canvieu la palanca de canvi giratòria a
N i mantingueu-la en aquesta posició
fins que soni l'indicador acústic.

4.Premeu l'interruptor d'encesa abans
de 5 segons quan soni l'indicador
acústic.
El sistema EV s'atura amb la posició de
canvi en N*

Assegureu-vos que sentiu l'indicador
acústic i que es mostra el missatge
“Holding N Push P Switch When
Done” (Mantingueu N i premeu
l'interruptor P en acabar) a la pantalla
d'informació múltiple.

• Per canviar a una posició diferent de
N, primer premeu l'interruptor de
posició P per canviar la posició de
canvi a P.

• Si la funció de selecció automàtica de
l'operació de canvi de posició P es
realitza amb el sistema EV aturat, és
possible que la funció de selecció
automàtica de la posició P no funcioni.
Realitzeu sempre l'operació amb el
sistema EV iniciat.

*Per mantenir aquest estat, no accioneu
l'interruptor d'encesa. Si s'acciona
l'interruptor d'encesa diverses vegades,
es desactivarà després de canviar
automàticament la posició del canvi de
marxes a P.

Selecció del mode de conducció

"X-MODE"

→P. 346

Interruptor d'impuls de regeneració

El control d'acceleració/desacceleració
només es pot dur a terme accionant el
pedal de l'accelerador i la freqüència de
canvi al pedal de fre es pot reduir
considerablement. Com que la
desacceleració quan es deixa anar el
pedal de l'accelerador és més forta que la
d'un vehicle convencional, el vehicle pot
desaccelerar suaument deixant anar
lentament el pedal de l'accelerador sense
deixar-lo anar completament.

Quan es prem l'interruptor de l'impuls de
regeneració, la força de frenada
regenerativa es fa més forta de l'habitual
quan es deixa anar el pedal de
l'accelerador.
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Quan no es pot fer servir l'impuls de
regeneració en els casos següents, el
sistema no funciona.
• Quan el "X-MODE" està activat (si està

instal·lat)
• Quan el sistema de frens o el sistema

EV no funciona correctament
• Quan la frenada regenerativa està

limitada
es pot restringir en les situacions
següents:

– Quan la quantitat de càrrega de la
bateria de tracció és alta

– Quan la temperatura de la bateria de
tracció és baixa o extremadament
alta

– Quan la temperatura del motor
elèctric o de la unitat de control de
potència és extremadament alta

– Quan la frenada regenerativa
s'utilitza contínuament durant molt
de temps

Frenada regenerativa
• No es pot aturar el vehicle només

deixant anar el pedal de l'accelerador.
Trepitgeu el pedal del fre quan el
vehicle estigui aturat.

• Si s'apaga l'interruptor d'encesa i
després es reinicia el sistema EV,
l'impuls de regeneració s'apagarà.

• Quan es condueix a altes velocitats, la
sensació de desacceleració deguda a
la frenada regenerativa és menor que
en un cotxe normal.

• La desacceleració màxima varia en
funció de la velocitat del vehicle.

• L'impuls de regeneració no es pot
utilitzar quan es mostra el missatge
següent a la pantalla d'informació
múltiple. En desaccelerar, trepitgeu
fermament el fre per desaccelerar el
vehicle.

– "Regeneration Boost Unavailable
XMODE Activated" (Impuls de
regeneració no disponible, X-MODE
activat)

– "Regeneration Boost Temporarily
Unavailable Press Brake to
Decelerate" (Impuls de regeneració
no disponible temporalment,
trepitgeu el pedal de fre per
desaccelerar)

– "Regeneration Boost Temporarily
Unavailable See Owner’s Manual"
(Impuls de regeneració no
disponible temporalment, consulteu
el manual del propietari)

Els llums de fre s'encenen

Quan la força de frenada regenerativa
supera un determinat nivell, els llums de
fre s'encenen.

Selecció del mode Eco

És adequat per a la conducció que
suprimeix la potència de conducció del
vehicle i millora el consum d'energia.

Premeu l'interruptor per canviar al mode
Eco.

Premeu de nou l'interruptor per tornar al
mode de conducció normal.

L'estat del mode Eco ON es memoritza
encara que l'interruptor d'encesa estigui
apagat.

Desactivació automàtica de la
conducció en mode Eco

El mode Eco es cancel·la automàticament
quan se selecciona el mode de neu o
"X-MODE" i el vehicle torna al mode
normal. (Si està instal·lat)

5.2 Procediments de conducció

212



Quan el mode Eco no està disponible

El mode Eco no es pot activar quan s'ha
seleccionat el "X-MODE". (Si està
instal·lat)

5.2.3 Palanca de l'intermitent

Instruccions de funcionament

La palanca de l'intermitent es pot utilitzar
per mostrar les intencions següents del
conductor.

1.Gir a la dreta
2.Canvi de carril a la dreta (moveu la

palanca parcialment i deixeu-la anar)
Els interruptors de la dreta
parpellejaran 3 vegades.

3.Canvi de carril a l'esquerra (moveu la
palanca parcialment i deixeu-la anar)
Els interruptors de l'esquerra
parpellejaran 3 vegades.

4.Gir a l'esquerra

Els intermitents es poden accionar quan

L'interruptor d'encesa està en ON.

Si l'indicador parpelleja més ràpid de
l'habitual

Comproveu que no s'hagi fos una
bombeta dels llums intermitents
davanters o posteriors.

Si l'intermitent deixa de parpellejar
abans que s'hagi fet el canvi de carril

Torneu a accionar la palanca.

5.2.4 Fre d'estacionament
El fre d'estacionament es pot accionar o
alliberar automàticament o manualment.

En el mode automàtic, el fre
d'estacionament es pot accionar o alliberar
automàticament. A més, fins i tot en el
mode automàtic, el fre d'estacionament es
pot accionar o alliberar manualment.

Instruccions de funcionament

Ús del mode manual

El fre d'estacionament es pot accionar i
alliberar manualment.

i es mostrarà un missatge a la pantalla
d'informació múltiple.

A Llum indicador del fre
d'estacionament

1.Estireu l'interruptor per accionar el fre
d'estacionament
El llum indicador del fre
d'estacionament s'encendrà.
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Manteniu premut l'interruptor del fre
d'estacionament si hi ha una
emergència i és necessari accionar el
fre d'estacionament mentre conduïu.

2.Pressioneu l'interruptor per alliberar
el fre d'estacionament

• Accioneu l'interruptor del fre
d'estacionament mentre trepitgeu el
pedal del fre.

• Si s'utilitza la funció d'alliberament
automàtic del fre d'estacionament, el
fre d'estacionament es pot alliberar
trepitjant el pedal de l'accelerador.
(→P. 214)

Assegureu-vos que el llum indicador del
fre d'estacionament s'apagui.

Si el llum indicador del fre
d'estacionament parpelleja, torneu a
accionar l'interruptor. (→P. 448)

Activació del mode automàtic

Mentre el vehicle està aturat, mantingueu
estirat l'interruptor del fre
d'estacionament fins que soni un
indicador acústic i aparegui un missatge a
la pantalla d'informació múltiple.

Quan s'activa el mode automàtic, el fre
d'estacionament funciona de la manera
següent.

• Quan la posició del canvi de marxes es
mou de P, el fre d'estacionament es
desactiva i el llum indicador del fre
d'estacionament s'apaga.

• Quan la posició del canvi de marxes es
mou a P, el fre d'estacionament
s'activa i el llum indicador del fre
d'estacionament s'encén.

Accioneu la palanca del canvi de marxes
amb el vehicle aturat i el pedal del fre
trepitjat.

És possible que la funció automàtica no
funcioni si la palanca del canvi de marxes
es mou molt ràpidament. En aquesta
situació, apliqueu el fre d'estacionament
manualment. (→P. 213)

Desactivació del mode automàtic

Mentre el vehicle està aturat i el pedal de
fre està trepitjat, mantingueu pressionat
l'interruptor del fre d'estacionament fins
que soni un indicador acústic i aparegui
un missatge a la pantalla d'informació
múltiple.

Funcionament del fre d'estacionament
• Quan l'interruptor d'encesa no està en

ON, el fre d'estacionament no es pot
alliberar amb l'interruptor del fre
d'estacionament.

• Quan l'interruptor d'encesa no està en
ON, el mode automàtic (accionament i
alliberament automàtics del fre) no
està disponible.

Funció d'alliberament automàtic del
fre d'estacionament

Quan es compleixen totes les condicions
següents en el mode manual, el fre
d'estacionament es pot deixar anar
trepitjant el pedal de l'accelerador.

• La porta del conductor està tancada
• El conductor porta el cinturó de

seguretat
• La palanca del canvi de marxes està en

una posició de conducció cap
endavant o cap enrere

• El llum indicador d'avaria o el llum
d'advertència del sistema de frens no
està encès.

Quan trepitgeu el pedal de l'accelerador,
feu-ho lentament.

Si el fre d'estacionament no s'allibera en
trepitjar el pedal de l'accelerador,
allibereu-lo manualment.

Funció de bloqueig automàtic del fre
d'estacionament

El fre d'estacionament s'activarà
automàticament en les condicions
següents:

• No es trepitja el pedal del fre
• La porta del conductor està oberta
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• El cinturó de seguretat del conductor
no està cordat

• La posició del canvi de marxes és
diferent de P o N.
(La posició del canvi de marxes està
en P durant el funcionament
d'Advanced Park) (si està instal·lat)

• El llum indicador d'avaria o el llum
d'advertència del sistema de frens no
estan encesos

Si a la pantalla d'informació múltiple
apareix "Parking Brake Temporarily
Unavailable" (Fre d'estacionament no
disponible temporalment)

Si el fre d'estacionament s'acciona
repetidament durant un curt període de
temps, el sistema podria restringir-ne el
funcionament per evitar
sobreescalfaments. Si succeeix això,
abstingueu-vos d'accionar el fre
d'estacionament. Tornarà a funcionar
amb normalitat al cap d'1 minut
aproximadament.

Si a la pantalla d'informació múltiple
apareix "Parking Brake Unavailable"
(Fre d'estacionament no disponible)

Accioneu l'interruptor del fre
d'estacionament. Si el missatge no
desapareix després d'accionar
l'interruptor diverses vegades, és
possible que el sistema no estigui
funcionant correctament. Aneu a un
distribuïdor autoritzat de Toyota, a un
taller autoritzat de Toyota o a un altre
taller de confiança perquè inspeccionin
el vehicle.

So de funcionament del fre
d'estacionament

Quan s'activa el fre d'estacionament, es
pot escoltar un so de motor (brunzit).

Això no indica una avaria.

Llum indicador del fre d'estacionament
• Depenent del mode de l'interruptor

d'encesa, l'indicador del fre

d'estacionament s'encendrà i
romandrà encès com es descriu a
continuació:
ON: S'activa fins que s'allibera el fre
d'estacionament.
No en ON: Roman encès durant
aproximadament 15 segons.

• Quan l'interruptor d'encesa s'apaga
amb el fre d'estacionament accionat,
el llum indicador del fre
d'estacionament roman encès durant
aproximadament 15 segons.
Això no indica una avaria.

Quan l'interruptor del fre
d'estacionament no funciona
correctament

El mode automàtic (accionament i
alliberament automàtics dels frens)
s'activarà automàticament.

Estacionament del vehicle

→P. 213

Indicador acústic d'advertència de fre
d'estacionament accionat

Sonarà un indicador acústic si el vehicle
es condueix amb el fre d'estacionament
accionat. Apareixerà "Parking Brake ON"
(Fre d'estacionament accionat) a la
pantalla d'informació múltiple (amb el
vehicle a una velocitat de 5 km/h
[3 mph]).

Si s'encén el llum d'advertència del
sistema de frens

→P. 444

Ús a l'hivern

→P. 203

ADVERTÈNCIA!
Quan estacioneu el vehicle
No deixeu un nen sol en el vehicle. El fre
d'estacionament pot desactivar-se
involuntàriament i hi ha el perill que el
vehicle es mogui, la qual cosa podria
provocar un accident que resulti en la
mort o lesions greus.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
Commutador del fre d'estacionament
No col·loqueu cap objecte a prop de
l'interruptor del fre d'estacionament.
Els objectes poden interferir amb
l'interruptor i fer que el fre
d'estacionament s'accioni
inesperadament.
Funció de bloqueig automàtic del fre
d'estacionament
No utilitzeu mai la funció d'activació
automàtica del fre d'estacionament en
lloc del funcionament normal del fre
d'estacionament. Aquesta funció està
dissenyada per reduir el risc de col·lisió
perquè el conductor s'oblida d'activar el
fre d'estacionament. Confiar
excessivament en aquesta funció per
aparcar el vehicle de forma segura
podria provocar un accident que
resultaria en mort o lesions greus.
(→P. 192)

AVÍS
Quan estacioneu el vehicle
Abans de sortir del vehicle, moveu la
palanca del canvi de marxes a P, accioneu
el fre d'estacionament i assegureu-vos
que el vehicle no es mogui.
Quan el sistema no funciona
correctament
Atureu el vehicle en un lloc segur i
reviseu els missatges d'advertència.
Quan la bateria de 12 volts del vehicle
està descarregada
El sistema del fre d'estacionament no es
pot activar. (→P. 470)
Quan el fre d'estacionament no es pot
alliberar a causa d'una avaria
Conduir el vehicle amb el fre
d'estacionament accionat farà que els
components del fre se sobreescalfin, la
qual cosa pot afectar el rendiment de
frenada i augmentar el desgast dels
frens.
Si això passés, aneu a un distribuïdor o

AVÍS (Continuat)
taller autoritzat de Toyota o a un taller
de confiança perquè inspeccionin el
vehicle immediatament.

5.2.5 Retenció del fre
El sistema de retenció del fre manté el fre
accionat quan la posició del canvi de
marxes és D o N amb el sistema activat i
s'ha trepitjat el pedal del fre per aturar el
vehicle. El sistema allibera el fre quan es
trepitja el pedal de l'accelerador amb el
canvi de marxes en la posició D per
permetre una arrencada suau.

Activació del sistema

Activa el sistema de retenció del fre

L'indicador d'espera de retenció del fre
(verd) A s'encén. Mentre el sistema
manté accionat el fre, l'indicador de
funcionament de la retenció del fre (groc)
B s'encén.

Condicions de funcionament del
sistema de retenció del fre

El sistema de retenció del fre no es pot
encendre en les condicions següents:

• La porta del conductor no està
tancada.

• El conductor no porta el cinturó de
seguretat.

• Apareix "Parking Brake Unavailable"
(Fre d'estacionament no disponible) o
"Parking Brake Malfunction Visit Your
Dealer" (Avaria del fre
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d'estacionament, acudiu al vostre
distribuïdor) a la pantalla d'informació
múltiple.

Si es detecta alguna de les condicions
anteriors quan el sistema de retenció del
fre està activat, el sistema s'apaga i el
llum indicador d'espera de la retenció del
fre s'apaga. A més, si es detecta alguna
d'aquestes condicions mentre el sistema
manté accionat el fre, sona un indicador
acústic d'advertència i apareix un
missatge a la pantalla d'informació
múltiple. El fre d'estacionament
s'activarà automàticament.

Funció de retenció del fre
• Si es deixa el pedal del fre alliberat

durant un període d'aproximadament
3 minuts després que el sistema hagi
començat a retenir el fre, el fre
d'estacionament s'activa
automàticament. En aquest cas, sona
un indicador acústic d'advertència i
apareix un missatge a la pantalla
d'informació múltiple.

• La funció de retenció del fre pot no
retenir el vehicle quan està en un
pendent pronunciat. En aquest cas,
pot ser que el conductor hagi
d'accionar els frens. Sonarà un
indicador acústic d'advertència i
apareixerà un missatge a la pantalla
d'informació múltiple que informarà el
conductor d'aquesta situació. Si es
mostra un missatge d'advertència a la
pantalla d'informació múltiple, llegiu
el missatge i seguiu les instruccions.

• Per desactivar el sistema mentre el
sistema reté el fre, trepitgeu amb
força el pedal del fre i torneu a prémer
el botó.

Quan el fre d'estacionament s'acciona
automàticament mentre el sistema
reté els frens

Realitzeu qualsevol de les accions
següents per alliberar el fre
d'estacionament:

• Trepitgeu el pedal de l'accelerador. (El
fre d'estacionament no s'alliberarà
automàticament si el cinturó de
seguretat no està cordat.)

• Accioneu l'interruptor del fre
d'estacionament mentre trepitgeu el
pedal del fre.
Assegureu-vos que el llum indicador
del fre d'estacionament s'apagui.
(→P. 213)

Quan és necessari fer una inspecció a
un distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança

Quan l'indicador d'espera de retenció del
fre (verd) no s'il·lumina encara que
s'hagi pressionat l'interruptor de
retenció del fre i es compleixin les
condicions de funcionament del sistema
de retenció del fre, és possible que el
sistema no funcioni correctament. Aneu
a un distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota o a un taller de confiança perquè
inspeccionin el vehicle.

Si a la pantalla d'informació múltiple
apareix "Brake Hold Malfunction Press
Brake to Deactivate Visit Your Dealer"
(Avaria en la retenció del fre, trepitgeu
el fre per desactivar-ho, acudiu al
vostre distribuïdor) o "Brake Hold
Malfunction Visit Your Dealer" (Avaria
en la retenció del fre, acudiu al vostre
distribuïdor)

El sistema pot estar funcionant
malament. Aneu a un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota o a un taller
de confiança perquè inspeccionin el
vehicle immediatament.

Missatges i indicadors acústics
d'advertència

Els missatges i els indicadors acústics
d'advertència s'utilitzen per indicar una
avaria del sistema o per informar el
conductor de la necessitat d'anar amb
precaució. Si es mostra un missatge
d'advertència a la pantalla d'informació
múltiple, llegiu el missatge i seguiu les
instruccions.

5.2 Procediments de conducció

217

5

Conducció



Si l'indicador de funcionament de
retenció del fre parpelleja

→P. 449

ADVERTÈNCIA!
Quan el vehicle està en un pendent
pronunciat
Quan utilitzeu el sistema de retenció
del frens en un pendent pronunciat,
aneu amb compte. És possible que la
funció de retenció del fre no pugui
retenir el vehicle en aquesta situació.
Quan s'atura en un camí relliscós
El sistema no pot aturar el vehicle quan
s'ha excedit la capacitat d'adherència
dels pneumàtics. No utilitzeu el sistema
quan estigueu aturat en un camí
relliscós.

AVÍS
Quan estacioneu el vehicle
El sistema de retenció del fre no està
dissenyat per utilitzar-se quan
s'estaciona el vehicle per un llarg
període de temps. Si s'apaga
l'interruptor d'encesa mentre el sistema
està retenint el fre, es podria alliberar el
fre, amb la qual cosa el vehicle es podria
moure. Quan accioneu l'interruptor
d'encesa, trepitgeu el pedal del fre,
moveu la posició del canvi de marxes a P
i accioneu el fre d'estacionament.

5.3 Funcionament dels
llums i els eixugaparabrises
5.3.1 Interruptor dels fars
Els fars es poden accionar de manera
manual o automàtica.

Encendre els fars

En accionar l'interruptor els llums
s'encenen de la manera següent:

1. S'encenen els llums de posició
davanters, posteriors, de la matrícula i
del quadre de comandament.

2. S'encenen els fars i tots els llums
indicats anteriorment.

3. Els fars, els llums de circulació
diürna (→P. 218) i tots els llums
indicats anteriorment s'encenen i
s'apaguen automàticament.

El mode AUTO es pot utilitzar quan

L'interruptor d'encesa està en ON.

Llum de circulació diürna

Perquè el vostre vehicle sigui més visible
per als altres conductors durant la
conducció diürna, els llums de circulació
diürna s'encenen automàticament cada
vegada que s'inicia el sistema EV i
s'allibera el fre d'estacionament amb
l'interruptor dels fars en la posició .
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(Il·luminen més que els llums de posició
davanters.) Els llums de circulació diürna
no estan dissenyats per utilitzar-se de nit.

Sensor de control dels fars

És possible que el sensor no funcioni
correctament si s'hi col·loca un objecte a
sobre, o es col·loca qualsevol cosa que
bloquegi el sensor del parabrisa.

Això interferiria amb el sensor que
detecta el nivell de llum ambiental i
podria provocar un mal funcionament del
sistema automàtic de fars.

Sistema d'apagada automàtica dels
llums.
• Quan l'interruptor del llum està en

o : els fars s'apaguen
automàticament després de posar
l'interruptor d'encesa en ACC o OFF.

• Quan l'interruptor del llum està en
posició : els fars i tots els llums
s'apaguen automàticament després
de posar l'interruptor d'encesa en ACC
o OFF.

Per tornar a encendre els llums, poseu
l'interruptor d'encesa en ON o gireu
l'interruptor dels llums a la posició
una vegada i després torneu-la a o

.

Indicador acústic de recordatori de
llums

Un indicador acústic sona quan s'apaga
l'interruptor d'encesa o es canvia a ACC i
s'obre la porta del conductor mentre els
llums estan encesos.

Sistema d'anivellament automàtic dels
fars (si està instal·lat)

El nivell dels fars s'ajusta
automàticament d'acord amb el nombre
de passatgers i l'estat de càrrega del
vehicle per garantir que els fars no
interfereixin amb altres usuaris de la
carretera.

Funció d'estalvi de la bateria de
12 volts

Per evitar que es descarregui la bateria
de 12 volts del vehicle, si l'interruptor
dels llums està en la posició o
quan es posa l'interruptor d'encesa en
OFF, la funció d'estalvi de la bateria de
12 volts s'activa i s'apaguen
automàticament tots els llums al cap de
20 minuts aproximadament.

Quan l'interruptor d'encesa es canvia a
ON, s'inhabilitarà la funció d'estalvi de la
bateria de 12 volts.

Quan es fa qualsevol de les accions
següents, la funció d'estalvi de la bateria
de 12 volts es cancel·la i es torna a
activar. Tots els llums s'apagaran
automàticament 20 minuts després que
s'hagi tornat a activar la funció d'estalvi
de la bateria de 12 volts:

• Quan s'acciona l'interruptor dels fars
• Quan s'obre o es tanca una porta

Personalització

Es pot canviar la configuració (per
exemple, la sensibilitat del sensor de
llum).

(Característiques personalitzables:
→P. 488)

AVÍS
Per evitar la descàrrega de la bateria
de 12 volts
No deixeu els llums encesos més temps
del necessari quan el sistema EV no
estigui funcionant.
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Encendre els llums de carretera

1.Amb els fars encesos, pressioneu la
palanca allunyant-la de la vostra
posició per encendre els llums de
carretera.
Estireu la palanca en la vostra direcció
fins a la posició central per apagar els
llums de carretera.

2.Estireu la palanca en la vostra direcció
i deixeu-la anar per fer parpellejar una
vegada els llums de carretera.
Podeu fer parpellejar els llums de
carretera amb els fars encesos o
apagats.

Sistema d'ampliació dels llums de
carretera

Aquest sistema permet que els fars i els
llums de posició davanters s'encenguin
durant 30 segons quan l'interruptor
d'encesa canvia a OFF.

Estireu la palanca en la vostra direcció i
deixeu-la anar amb l'interruptor dels
llums en després de canviar
l'interruptor d'encesa a OFF.

Estireu la palanca en la vostra direcció i
deixeu-la anar per apagar els llums.

Dial d'anivellament manual dels fars*

*Si està instal·lat

El nivell dels fars es pot ajustar segons el
nombre de passatgers i l'estat de càrrega
del vehicle.

1.Puja el nivell dels fars
2.Baixa el nivell dels fars

Guia de configuració del dial
Condicions d'ocupació i
càrrega d'equipatge Posició del

dial
Ocupants Càrrega

d'equipatge
Conductor Cap 0
Conductor i
passatger
davanter

Cap 0

Tots els
seients ocu-
pats

Cap 1

Tots els
seients ocu-
pats

Càrrega
completa
d'equipatge

1.5

Conductor
Càrrega
completa
d'equipatge

2
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5.3.2 AHS (Sistema d'adaptació
dels llums de carretera)*

*Si està instal·lat

El sistema d'adaptació dels llums de
carretera utilitza una càmera frontal
situada a la part superior del parabrises
per detectar la brillantor dels llums dels
vehicles que hi ha al davant, dels fanals,
etc., i controla automàticament la
distribució dels llums dels fars.

ADVERTÈNCIA!
Per seguretat en l'ús
No confieu excessivament en el
Sistema d'adaptació dels llums de
carretera. Conduïu sempre de manera
segura, anant amb compte d'observar
els voltants i encenent o apagant els
llums de carretera de manera manual si
és necessari.
Per evitar el funcionament no
intencionat del sistema d'adaptació
dels llums de carretera
• Quan calgui desactivar el sistema:

→P. 232

Controls del sistema

• En funció de la velocitat del vehicle,
s'ajusta la brillantor i l'àrea il·luminada
pels llums de carretera.

• Quan se circula per un revolt, el
sistema utilitza els llums de carretera
per il·luminar la direcció de
desplaçament del vehicle.

• Els llums de carretera s'il·luminen de
manera que l'àrea del voltant d'un
vehicle situada al davant queda
ombrejada. (Llum de carretera
ombrejat)
Els llums de carretera ombrejats
asseguren la visibilitat davantera
alhora que redueixen l'efecte
d'enlluernament dels conductors dels
vehicles precedents.

A Àrea il·luminada pels llums de
carretera

B Àrea il·luminada pels llums
d'encreuament

• En funció de la distància en relació
amb un vehicle anterior, s'ajusta l'àrea
il·luminada dels llums d'encreuament.

Ús del Sistema d'adaptació dels llums
de carretera

1.Premeu l'interruptor del Sistema
d'adaptació dels llums de carretera.

2.Poseu l'interruptor dels fars en la
posició o .
Quan la palanca de l'interruptor dels
llums de carretera està en la posició
de llums d'encreuament, s'habilitarà el
sistema AHS i s'il·luminarà l'indicador
de l'AHS.
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Condicions d'ús del sistema
• Quan es compleixen totes les

condicions següents, els llums de
carretera s'encenen automàticament i
el sistema es posa en funcionament:

– La velocitat del vehicle és
d'aproximadament 15 km/h (9 mph)
o més.*

– L'àrea davant del vehicle és fosca.
*En conduir per un revolt a una
velocitat del vehicle
d'aproximadament 30 km/h (19 mph)
o més, la direcció del sentit de la
marxa del vehicle s'il·luminarà.

• Quan es compleixen totes les
condicions següents, els fars
canviaran als llums de carretera
ombrejats d'acord amb la posició dels
vehicles del davant:

– La velocitat del vehicle és
d'aproximadament 15 km/h (9 mph)
o més.

– L'àrea davant del vehicle és fosca.
– Hi ha un vehicle al davant amb els

llums encesos.
– Hi ha pocs fanals o altres llums en el

camí per davant.
• Si es compleix qualsevol d'aquestes

condicions, el sistema canviarà als
llums d'encreuament:

– La velocitat del vehicle és
d'aproximadament 12 km/h
(7,5 mph) o menys.

– L'àrea davant del vehicle no és
fosca.

– Hi ha molts vehicles al davant.
– Hi ha molts fanals o altres llums en

el camí per davant.

Detecció de la càmera frontal
• En les situacions següents, pot ser que

els llums de carretera no canviïn
automàticament a llums de carretera
ombrejats:

– Quan un vehicle creua per davant
del vostre vehicle

– Quan un altre vehicle passa per
davant del vehicle

– Quan es detecten i amaguen els

vehicles del davant a causa de
revolts repetits, mitjanes o arbres a
la vora de la carretera

– Quan un vehicle al davant s'apropa
des d'un carril llunyà

– Quan un vehicle està molt lluny
– Quan un vehicle del davant no duu

el llums encesos
– Quan els llums del vehicle que hi ha

a davant no estan encesos
– Quan un vehicle del davant reflexa

molta llum, per exemple, els fars del
vostre vehicle

– Situacions en les quals pot ser que
el sensor no funcioni correctament:
→P. 236

• Els llums de carretera poden canviar a
llums de carretera ombrejats si es
detecta un vehicle al davant que
utilitza llums antiboira sense dur els
fars activats.

• Els llums de cases, fanals, senyals de
trànsit i cartells il·luminats o altres
objectes reflectants poden fer que els
llums de carretera canviïn a llums de
carretera ombrejats, que no ho facin, o
que canviï l'àrea que no està
il·luminada.

• Les condicions següents poden
canviar la velocitat en la qual les àrees
ombrejades canvien o el temps que
triguen en canviar-se a llums
d'encreuament:

– La brillantor dels llums dels vehicles
del davant

– El moviment i la direcció dels
vehicles del davant

– La distància entre el vehicle i el
vehicle del davant

– Quan a un vehicle del davant només
té encesos els llums d'un costat

– Quan un vehicle del davant és un
vehicle de dues rodes

– Les condicions de la carretera
(gradient, corba, estat de la
superfície de la carretera, etc.)

– El nombre de passatgers i la
quantitat d'equipatge
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• És possible que el control de
distribució de llums dels fars no
compleixi les expectatives del
conductor

• És possible que no es detectin
bicicletes o vehicles petits.

• En les situacions següents és possible
que el sistema no pugui detectar
correctament els nivells de brillantor
de l'entorn. Això pot fer que els llums
d'encreuament romanguin encesos o
que els llums de carretera enlluernin
els vianants o els vehicles del davant.
En aquests casos, és necessari canviar
manualment entre els llums de
carretera i d'encreuament.

– Quan hi ha llums similars als fars o
als llums posteriors al voltant

– Quan els fars o llums posteriors dels
vehicles del davant s'apaguen,
s'embruten, canvien de color o no
estan ben orientats

– Quan es canvien els fars entre els
llums d'encreuament i els de
carretera repetidament.

– Quan l'ús dels llums d'encreuament
no és apropiat o els llums de
carretera poden enlluernar els
vianants o els altres conductors.

– Quan el vehicle s'utilitza en una
zona en la qual els vehicles van pel
costat oposat de la carretera del
país per al qual es va dissenyar el
vehicle, per exemple, quan s'utilitza
un vehicle dissenyat per conduir per
la dreta en una zona on es condueix
per l'esquerra, o viceversa

– Quan calgui desactivar el sistema:
→P. 232

– Situacions en les quals pot ser que
el sensor no funcioni correctament:
→P. 236

Personalització

Es pot canviar la configuració d'algunes
funcions. (→P. 488)

Encesa/apagada manual dels llums de
carretera

Canvi als llums de carretera

Empenyeu la palanca cap endavant.

L'indicador AHS s'apagarà i l'indicador de
llums de carretera s'encendrà.

Estireu la palanca cap a la seva posició
original per tornar a activar el sistema
d'adaptació dels llums de carretera.

Canvi als llums d'encreuament

Premeu l'interruptor del Sistema
d'adaptació dels llums de carretera.

L'indicador AHS s'apagarà.

Premeu l'interruptor per tornar a activar
el Sistema d'adaptació dels llums de
carretera.
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Canvi temporal als llums d'encreuament

Es recomana canviar als llums
d'encreuament quan no sigui adequat
utilitzar els llums de carretera o quan els
llums de carretera puguin causar problemes
o molèsties a altres conductors o vianants
que es trobin a prop.

Estireu la palanca cap enrere i torneu-la a
la posició inicial.

Els llums de carretera s'encendran mentre
estireu la palanca; no obstant això,
després de tornar-la a la posició inicial,
els llums d'encreuament romandran
encesos durant un cert temps. Després
d'això, s'activarà el sistema d'adaptació
dels llums de carretera.

5.3.3 AHB (Llums de carretera
automàtics)*

*Si està instal·lat

El Sistema de llums de carretera
automàtics utilitza una càmera frontal
situada a la part superior del parabrisa
per detectar la brillantor dels fanals, dels
llums dels vehicles del davant, etc., i
canvia automàticament entre els llums de
carretera i els llums d'encreuament.

ADVERTÈNCIA!
Per seguretat en l'ús
No confieu excessivament en els llums
de carretera automàtics. Conduïu
sempre de manera segura, anant amb
compte d'observar els voltants i

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
encenent o apagant els llums de
carretera de manera manual si és
necessari.
Per evitar el funcionament
involuntari dels llums de carretera
automàtics.
Quan calgui desactivar el sistema:
→P. 232

Ús del sistema de llums de carretera
automàtics

1.Premeu l'interruptor de llums de
carretera automàtics.

2.Poseu l'interruptor dels fars en la
posició o .
Quan la palanca de l'interruptor dels
llums de carretera està en la posició
de llums d'encreuament, s'habilitarà el
sistema AHB i s'il·luminarà l'indicador
de l'AHB.
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Condicions d'ús automàtic dels llums de
carretera
• Si es compleixen totes les condicions

següents, els llums de carretera
s'encendran automàticament:

– La velocitat del vehicle és
d'aproximadament 30 km/h
(19 mph) o més.

– L'àrea davant del vehicle és fosca.
– No hi ha vehicles al davant amb els

llums encesos.
– Hi ha pocs fanals o altres llums en el

camí per davant.
• Si es compleix qualsevol d'aquestes

condicions, els fars canviaran als llums
d'encreuament:

– La velocitat del vehicle baixa per
sota d'aproximadament 25 km/h
(16 mph).

– L'àrea davant del vehicle no és
fosca.

– Hi ha un vehicle al davant amb els
llums encesos.

– Hi ha molts fanals o altres llums en
el camí per davant.

Detecció de la càmera frontal
• En les situacions següents, pot ser que

els llums de carretera no canviïn
automàticament a llums
d'encreuament:

– Quan un vehicle creua per davant
del vostre vehicle

– Quan un altre vehicle passa per
davant del vehicle

– Quan es detecten i amaguen els
vehicles del davant a causa de
revolts repetits, mitjanes o arbres a
la vora de la carretera

– Quan un vehicle al davant s'apropa
des d'un carril llunyà

– Quan un vehicle està molt lluny
– Quan un vehicle del davant no duu

el llums encesos
– Quan els llums del vehicle que hi ha

a davant no estan encesos
– Quan un vehicle del davant reflexa

molta llum, per exemple, amb els
seus propis fars

– Situacions en les quals pot ser que

el sensor no funcioni correctament:
→P. 236

• Els fars poden canviar a llums
d'encreuament si es detecta un
vehicle al davant que utilitza llums
antiboira sense dur els fars activats.

• Els llums de les cases o del carrer, els
senyals de tràfic i les tanques o els
rètols il·luminats poden fer que es
canviï dels llums de carretera als llums
d'encreuament o que es mantinguin
els llums d'encreuament.

• Les condicions següents poden
canviar el temps que els fars triguen a
canviar a llums d'encreuament:

– La brillantor dels llums dels vehicles
del davant

– El moviment i la direcció dels
vehicles del davant

– La distància entre el vehicle i el
vehicle del davant

– Quan a un vehicle del davant només
té encesos els llums d'un costat

– Quan un vehicle del davant és un
vehicle de dues rodes

– Les condicions de la carretera
(gradient, corba, estat de la
superfície de la carretera, etc.)

– El nombre de passatgers i la
quantitat d'equipatge

• Els fars podrien canviar entre llums de
carretera i llums d'encreuament
sobtadament.

• És possible que no es detectin
bicicletes o vehicles petits.

• En les situacions següents és possible
que el sistema no pugui detectar
correctament els nivells de brillantor
de l'entorn. Això pot fer que els llums
d'encreuament romanguin encesos o
que els llums de carretera enlluernin
els vianants o els vehicles del davant.
En aquests casos, és necessari canviar
manualment entre els llums de
carretera i d'encreuament.

– Quan hi ha llums similars als fars o
als llums posteriors al voltant

– Quan els fars o llums posteriors dels
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vehicles del davant s'apaguen,
s'embruten, canvien de color o no
estan ben orientats

– Quan es canvien els fars entre els
llums d'encreuament i els de
carretera repetidament.

– Quan l'ús dels llums d'encreuament
no és apropiat o els llums de
carretera poden enlluernar els
vianants o els altres conductors.

– Quan el vehicle s'utilitza en una
zona en la qual els vehicles van pel
costat oposat de la carretera del
país per al qual es va dissenyar el
vehicle, per exemple, quan s'utilitza
un vehicle dissenyat per conduir per
la dreta en una zona on es condueix
per l'esquerra, o viceversa

– Quan calgui desactivar el sistema:
→P. 232

– Situacions en les quals pot ser que
el sensor no funcioni correctament:
→P. 236

Encesa/apagada manual dels llums de
carretera

Canvi als llums de carretera

Empenyeu la palanca cap endavant.

L'indicador de llums de carretera
automàtics s'apagarà i l'indicador de
llums de carretera s'encendrà.

Estireu la palanca cap a la seva posició
original per tornar a habilitar el Sistema
de llums de carretera automàtics.

Canvi als llums d'encreuament

Premeu l'interruptor de llums de
carretera automàtics. L'indicador de
llums de carretera automàtics s'apagarà.

Premeu l'interruptor per tornar a activar
el sistema de llums de carretera
automàtics.

Canvi temporal als llums d'encreuament

Es recomana canviar als llums
d'encreuament quan no sigui adequat
utilitzar els llums de carretera o quan els
llums de carretera puguin causar
problemes o molèsties a altres
conductors o vianants que es trobin a
prop.

Estireu la palanca cap enrere i torneu-la a
la posició inicial.

Els llums de carretera s'encendran mentre
estireu la palanca; no obstant això,
després de tornar-la a la posició inicial,
els llums d'encreuament romandran
encesos durant un cert temps. Després
d'això, s'activarà el sistema de llums de
carretera automàtics.
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5.3.4 Interruptor dels llums
antiboira
En condicions de conducció difícils, com
ara amb pluja i boira, enceneu el llum
antiboira posterior perquè els vehicles del
darrere puguin veure el vostre vehicle.

Activar els llums antiboira

1. Apaga els llums antiboira
posteriors

2. Encén els llums antiboira
posteriors
En deixar anar l'anell, l'interruptor
retorna a .
En tornar a accionar l'anell de
l'interruptor, s'apaguen els llums
antiboira posteriors.

Els llums antiboira es poden utilitzar
quan

Els fars estan encesos.

AVÍS
Per evitar la descàrrega de la bateria
de 12 volts
No deixeu els llums encesos més temps
del necessari quan el sistema EV estigui
apagat.

5.3.5 Eixugaparabrises i
rentaparabrises
En accionar la palanca es pot canviar el
funcionament de l'eixugaparabrises a
automàtic/manual o ruixar líquid de
l'eixugaparabrises.

AVÍS
Quan el parabrisa està sec
No utilitzeu l'eixugaparabrises, ja que
poden fer malbé el parabrisa.

Accionament de la palanca de
l'eixugaparabrises

En accionar la palanca ,
l'eixugaparabrises o el rentaparabrises
funciona de la manera següent:

Eixugaparabrises intermitent amb
ajustador de l'interval

1. Apagat
2. Funcionament intermitent
3. Funcionament a baixa velocitat
4. Funcionament a alta velocitat
5. Funcionament temporal

Quan se selecciona el funcionament
intermitent es poden ajustar els
intervals de l'eixugaparabrises.
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6.Augmenta la freqüència de
l'eixugaparabrises intermitent

7.Redueix la freqüència de
l'eixugaparabrises intermitent

8. Doble accionament de
l'eixugaparabrises/rentaparabrises
En estirar la palanca s'accionen
l'eixugaparabrises i el rentaparabrises.
Els eixugaparabrises funcionaran
automàticament un parell de vegades
després que el rentaparabrises ruixi
amb líquid.
Vehicles amb rentafars: quan
l'interruptor d'encesa està en ON i els
fars estan encesos, els rentafars
funcionaran una vegada quan s'accioni
la palanca. Després d'això, els rentafars
funcionaran cada 5 vegades quan
s'accioni la palanca.

Eixugaparabrises amb sensor de pluja

Quan se selecciona AUTO, l'eixuga-
parabrises funciona automàticament quan
el sensor detecta pluja. El sistema ajusta
automàticament la sincronització de
l'eixugaparabrises d'acord amb la quantitat
de pluja i la velocitat del vehicle.

1. Apagat
2. Funcionament de detecció de

pluja
3. Funcionament a baixa velocitat
4. Funcionament a alta velocitat
5. Funcionament temporal

Quan se selecciona AUTO, es pot
ajustar la sensibilitat del sensor si es
fa girar l'anell de l'interruptor.

6.Augmenta la sensibilitat.
7.Redueix la sensibilitat.
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8. Doble accionament de
l'eixugaparabrises/rentaparabrises
En estirar la palanca s'accionen
l'eixugaparabrises i el rentaparabrises.
Els eixugaparabrises funcionaran
automàticament un parell de vegades
després que el rentaparabrises ruixi
amb líquid. (Després de funcionar
diverses vegades, ho faran una vegada
més després d'una estona per evitar el
goteig. No obstant això, la prevenció
de goteig no funciona quan el vehicle
està en moviment.)
Vehicles amb rentafars: quan
l'interruptor d'encesa està en ON i els
fars estan encesos, els rentafars
funcionaran una vegada quan
s'accioni la palanca. Després d'això, els
rentafars funcionaran cada 5 vegades
quan s'accioni la palanca.

L'eixugaparabrises i el rentaparabrises
es poden accionar quan

L'interruptor d'encesa està en ON.

Efectes de la velocitat del vehicle en el
funcionament de l'eixugaparabrises
(vehicles amb eixugaparabrises amb
sensor de pluja)

La velocitat del vehicle afecta l'interval de
l'eixugaparabrises intermitent.

Sensor de gotes de pluja (vehicles amb
eixugaparabrises amb sensor de pluja)
• El sensor de gotes de pluja avalua la

quantitat de gotes de pluja.
S'adopta un sensor òptic. Pot ser que
no funcioni correctament quan la llum
de la sortida o la posta del sol arribi
intermitentment al parabrises, o si hi
ha insectes, etc. al parabrises.

• Si l'interruptor de l'eixugaparabrises
es posa en la posició "AUTO" mentre
l'interruptor d'encesa està en ON,
l'eixugaparabrises funciona una
vegada per mostrar que el mode AUTO
està activat.

• Si la temperatura del sensor de gotes
de pluja és de 90 °C (194 °F) o més, o
de -15 °C (5 °F) o menys, és possible
que no es produeixi el funcionament
automàtic. En aquest cas, accioneu
l'eixugaparabrises en qualsevol mode
que no sigui mode AUTO.

Si no surt líquid del rentaparabrises

Comproveu que els broquets del
rentaparabrises no estiguin obstruïts si
hi ha líquid al dipòsit del
rentaparabrises.

ADVERTÈNCIA!
Precaució sobre l'ús de
l'eixugaparabrises en mode AUTO
(vehicles amb eixugaparabrises amb
sensor de pluja)
L'eixugaparabrises pot funcionar
inesperadament si es toca el sensor o si
el parabrisa està sotmès a vibració en el
mode AUTO. Aneu amb compte que els
dits, etc. no quedin atrapats en
l'eixugaparabrises.
Precaució sobre l'ús del líquid del
rentaparabrises
Quan faci fred, no utilitzeu el líquid del
rentaparabrises fins que el parabrisa
s'escalfi. El líquid es pot congelar sobre
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
el parabrisa i reduir la visibilitat. Això
podria provocar un accident que
resultaria en mort o lesions greus.

AVÍS
Quan el dipòsit de líquid del
rentaparabrises està buit
No accioneu l'interruptor contínuament,
ja que la bomba de líquid del
rentaparabrises es podria sobreescalfar.
Quan un broquet es bloqueja
En aquest cas, contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota,
o un taller de confiança. No intenteu
netejar-lo amb una agulla o un altre
objecte. El broquet es farà malbé.
Per evitar la descàrrega de la bateria
de 12 volts
No deixeu els eixugaparabrises encès
més temps del necessari quan el sistema
EV estigui apagat.

5.4 Ús dels sistemes
d'assistència a la conducció
5.4.1 Actualització de programari
Per utilitzar aquestes funcions és
necessari acceptar un contracte de
serveis connectats oferit per Toyota. Per
obtenir més informació, poseu-vos en
contacte amb un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.

ADVERTÈNCIA!
Per seguretat en l'ús
Quan s'actualitza el programari de
Toyota Safety Sense, és possible que
canviïn els mètodes d'operació de les
funcions. Fer servir el sistema sense
conèixer els mètodes d'operació
correctes pot resultar en accidents que
provoquin la mort o lesions greus.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Abans d'utilitzar el sistema,

assegureu-vos de llegir el Manual
digital del propietari que
correspongui a la versió del
programari del sistema, disponible al
lloc web del Manual del propietari.

Contingut del Manual del propietari de
Toyota Safety Sense

Aquest manual del propietari conté
informació sobre la Ver. 1. Per obtenir la
informació més recent sobre els controls,
ús, advertències/precaucions, etc. de
cada funció de Toyota Safety Sense,
consulteu el Manual del propietari digital
al lloc web del manual del propietari.

Si el programari d'aquest sistema s'ha
actualitzat després de la compra inicial
del vehicle, abans d'utilitzar-lo,
assegureu-vos de llegir el Manual del
propietari que es correspon a la versió del
programari del sistema.

Precaucions durant l'ús
• Tingueu en compte que algunes

funcions es poden desactivar
temporalment si es produeix un
problema legal o de seguretat.

• Si no s'ha subscrit un contracte de
serveis connectats o ha caducat, les
actualitzacions de programari no es
podran realitzar sense fil.

Comprovar la versió de Toyota Safety
Sense del vostre vehicle

Si s'ha actualitzat el programari d'aquest
sistema després de la compra del vehicle,
per accedir al Manual del propietari
adequat, és necessari comprovar la versió
del programari del sistema i després
visitar el lloc web del Manual del
propietari.
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Comprovar la versió de programari
actual a la pantalla multimèdia

La versió de programari actual es pot
comprovar a la notificació d'actualització
de l'assistència a la conducció.

Utilitzar la versió de Toyota Safety Sense
del vostre vehicle

1.Accediu a l'URL següent a través d'un
ordinador o un telèfon intel·ligent:
https://www.toyota-europe.com/
manual?parameter=om42d76e.
bz4x.2203.ev.vh

2.Seleccioneu el fitxer que inclogui la
versió del sistema comprovat
prèviament.

Actualitzar el programari

Si hi ha disponible una actualització del
programari, es mostrarà una notificació a
la pantalla multimèdia. Seguiu les
instruccions que apareixen a la pantalla.

Quan s'actualitza el programari, és
possible que l'ús de les funcions canviï i
que s'afegeixin de noves.

Per obtenir informació sobre canvis o
novetats, consulteu el lloc web del Manual
del propietari.

Precaucions de l'actualització de
programari
• Després de realitzar una actualització

de programari no es podrà tornar a la
versió anterior.

• En funció de l'entorn de comunicació i
el contingut de l'actualització, és

possible que trigui unes hores. Tot i
que l'actualització se suspendrà quan
s'apagui l'interruptor d'encesa, es
reprendrà quan l'interruptor d'encesa
canviï a ON.

• Es pot seguir utilitzant Toyota Safety
Sense mentre es realitza una
actualització del programari.

• En les situacions següents, és possible
que es realitzi automàticament una
actualització del programari:

– Quan es corregeix un possible
problema del sistema o altres
problemes relacionats amb la
seguretat*1

– Quan es corregeix un problema
legal*1

– Quan es fan petites correccions que
no afecten el funcionament o
rendiment del sistema*2

*1És possible que s'instal·lin totes les
actualitzacions disponibles i que
s'actualitzi el programari a la versió més
recent.
*2No es mostrarà una notificació a la
pantalla.

Comprovació de la notificació
d'actualització de la funció
d'assistència a la conducció

Els elements següents poden
comprovar-se o realitzar-se.

• Versió del programari, informació de
l'actualització, precaucions, mètodes
d'ús, etc.

• Un vincle per mostrar l'historial
d'actualitzacions del programari

• Actualització de programari
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5.4.2 Toyota Safety Sense
Toyota Safety Sense es compon de
sistemes d'assistència a la conducció i
contribueix a una experiència de
conducció segura i còmoda:

ADVERTÈNCIA!
Toyota Safety Sense
Toyota Safety Sense funciona en el
supòsit que el conductor conduirà de
manera segura, i per ajudar a reduir
l'impacte en els ocupants en cas de
col·lisió i per assistir el conductor en
condicions de conducció normals. Com
que el grau de precisió del
reconeixement i el rendiment del
control que pot proporcionar aquest
sistema és limitat, no hi confieu
excessivament. El conductor és l'únic
responsable de parar atenció a l'entorn
del vehicle i conduir de manera segura.
Per seguretat en l'ús
• No confieu excessivament en aquest

sistema. El conductor és l'únic
responsable de parar atenció a
l'entorn del vehicle i conduir de
manera segura. És possible que el
sistema no funcioni en totes les
situacions i l'assistència
proporcionada sigui limitada. Confiar
excessivament en aquest sistema per
conduir el vehicle de forma segura
podria provocar un accident que
resultaria en mort o lesions greus.

• No intenteu provar el funcionament
del sistema, ja que és possible que no
funcioni correctament i que provoqui
un accident.

• Si és necessari parar atenció durant
la realització d'operacions de
conducció o si es produeix una avaria
del sistema, s'activarà un missatge
d'advertència o un indicador acústic
d'alerta. Si es mostra un missatge
d'advertència, seguiu les instruccions
que apareixen.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• En funció del soroll extern, el volum

del sistema d'àudio, etc. és possible
que sigui difícil sentir l'indicador
acústic d'alerta. A més, en funció de
les condicions de la carretera, és
possible que sigui difícil reconèixer el
funcionament del sistema.

Quan calgui desactivar el sistema
En les situacions següents,
assegureu-vos de desactivar el sistema.
En cas contrari, el sistema no
funcionarà correctament i podria
provocar un accident que resulti en la
mort o lesions greus.
• Quan el vehicle està inclinat degut a

una sobrecàrrega o una roda
punxada

• En conduir a velocitats molt altes
• En remolcar un altre vehicle
• Quan un camió, vaixell, tren, etc., està

transportant el vehicle.
• Quan el vehicle s'eleva en un

elevador i els pneumàtics poden girar
lliurement

• En inspeccionar el vehicle amb un
comprovador de tambor, com un
dinamòmetre de xassís o un
velocímetre, o quan s'utilitza un
equilibrador de rodes en el vehicle

• Quan el vehicle es condueix de
manera esportiva o fora d'asfalt

• En utilitzar un túnel de rentat de
cotxes automàtic

• Quan un sensor està desalineat o
deformat a causa d'un fort impacte
en el sensor o l'àrea que l'envolta

• Quan s'instal·len temporalment al
vehicle accessoris que obstaculitzen
els sensors o els llums

• Quan s'instal·len pneumàtics de
recanvi compactes o cadenes per a
pneumàtics al vehicle o s'utilitza un
kit de reparació de punxades del
pneumàtic d'emergència

• Quan els pneumàtics estan
excessivament desgastats o la
pressió d'inflament és baixa
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Quan s'instal·len pneumàtics d'una

mida diferent de la especificada pel
fabricant

• Quan el vehicle no es pot conduir
amb estabilitat degut a una col·lisió,
avaria, etc.

Sistemes d'assistència a la conducció

AHS (sistema d'adaptació dels llums de
carretera) (si està instal·lat)

→P. 221

AHB (llums de carretera automàtics) (si
estan instal·lats)

→P. 224

PCS (Sistema anticol·lisió)

→P. 240

LTA (Assistència de traçat de carril)

→P. 249

LDA (Alerta de sortida de carril)

→P. 253

RSA (assistència de senyals de trànsit)

→P. 257

Control de creuer amb radar dinàmic

→P. 261

Limitador de velocitat (si està instal·lat)

→P. 271

Sistema d'aturada de la conducció
d'emergència

→P. 274

Sensors que utilitza Toyota Safety
Sense

S'utilitzen diversos sensor per obtenir la
informació necessària per al
funcionament del sistema.

Sensors que detecten les condicions de
l'entorn

Part davantera

A Sensor de radar davanter
B Càmera frontal

Posterior (sensors de radar del costat
posterior)

Sensors que detecten l'estat del
conductor (si està instal·lat)

A Càmera del monitor del conductor
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ADVERTÈNCIA!
Per prevenir el mal funcionament dels
sensors de radar
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari, el sensor de
radar no funcionarà correctament i
podria provocar un accident que resulti
en la mort o lesions greus.
• Mantingueu nets en tot moment els

sensors de radar i les seves tapes.
Si la part davantera del sensor de
radar o la part davantera o posterior
de la tapa del sensor de radar està
bruta o coberta amb gotes d'aigua,
neu, etc., netegeu-la.
Quan netegeu el sensor de radar i la
tapa del sensor de radar, utilitzeu un
drap suau per treure la brutícia i no
fer-los malbé.

A Sensor de radar
B Tapa del sensor de radar

• No col·loqueu accessoris, adhesius
(incloent-hi adhesius transparents),
cinta d'alumini, etc., en el sensor de
radar, la tapa del sensor de radar o
l'àrea circumdant.

• No sotmeteu el sensor de radar ni
l'àrea circumdant a impactes. Si un
sensor de radar, la graella davantera o
el para-xocs davanter han sofert un
impacte, aneu a un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota o a un taller
de confiança perquè inspeccionin el
vehicle.

• No desmunteu els sensors de radar.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• No modifiqueu ni pinteu els sensor de

radar o la tapa del sensor de radar ni
substituïu-los per peces que no siguin
originals de Toyota.

• En les situacions següents, serà
necessària una recalibració dels
sensors de radar. Per obtenir més
informació, poseu-vos en contacte
amb un distribuïdor o taller autoritzat
de Toyota, o un taller de confiança.
– Quan s'extreu i s'instal·la o es canvia

un sensor de radar
– Quan s'hagi substituït el para-xocs

davanter o la graella davantera
Tapa del sensor de radar amb
escalfador
Quan el sistema determina que la neu es
pot acumular sobre la coberta del sensor
del radar, l'escalfador funcionarà
automàticament. Si s'ha de tocar l'àrea al
voltant de la coberta del sensor del
radar, com ara durant la neteja,
assegureu-vos que la coberta del sensor
del radar estigui prou freda per evitar
cremades.
Per prevenir el mal funcionament de la
càmera frontal
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari, la càmera
frontal no funcionarà correctament i
podria provocar un accident que resulti
en la mort o lesions greus.
• Mantingueu sempre el parabrisa net.

– Si el parabrisa està brut o cobert
amb una pel·lícula oliosa, gotes
d'aigua, neu, etc., netegeu-lo.

– Encara que s'apliqui un agent de
revestiment de vidre al parabrisa,
serà necessari utilitzar
l'eixugaparabrises per eliminar les
gotes d'aigua, etc., de l'àrea del
parabrisa davant de la càmera
frontal.

– Si la part interior del parabrisa on
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
està instal·lada la càmera frontal
està bruta, poseu-vos en contacte
amb un distribuïdor o un taller
autoritzat de Toyota o amb un taller
de confiança

• No enganxeu adhesius (incloent-hi
adhesius transparents) o altres
elements a l'àrea del parabrisa,
davant de la càmera frontal (àrea
ombrejada a la il·lustració).

A Aproximadament 4 cm (1,6 in.)
B Aproximadament 4 cm (1,6 in.)

• Si la part del parabrisa davant de la
càmera frontal està entelada o
coberta amb condensació o gel,
utilitzeu el desentelador del parabrisa
per eliminar la boira, la condensació o
el gel.

• Si l'eixugaparabrises no pot eliminar
adequadament les gotes d'aigua de
l'àrea del parabrisa enfront de la
càmera frontal, substituïu la inserció
de l'eixugaparabrises o les
escombretes de l'eixugaparabrises.

• No fixeu làmines tintades al parabrisa.
• Substituïu el parabrisa si està fet

malbé o esquerdat. si s'ha substituït el
parabrisa, caldrà tornar a calibrar la
càmera frontal. Per obtenir més
informació, poseu-vos en contacte
amb un distribuïdor o taller autoritzat
de Toyota, o un taller de confiança.

• No permeteu que els líquids entrin en
contacte amb la càmera frontal.

• No permeteu que els llums brillants
incideixin en la càmera frontal.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• No feu malbé la lent de la càmera

frontal ni deixeu que s'embruti. En
netejar l'interior del parabrisa, no
permeteu que el netejador de vidres
entri en contacte amb la lent de la
càmera frontal. No toqueu la lent de la
càmera frontal. Si la lent de la càmera
frontal està bruta o feta malbé,
contacteu amb un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.

• No sotmeteu la càmera frontal a un
impacte fort.

• No canvieu la posició ni l'orientació de
la càmera frontal ni la traieu.

• No desmunteu la càmera frontal.
• No modifiqueu cap peça del vehicle al

voltant de la càmera frontal, com per
exemple el mirall retrovisor interior o
el sostre.

• No poseu accessoris que puguin
obstruir la càmera frontal al capó, a la
reixa frontal o al para-xocs davanter.
Per obtenir més informació,
poseu-vos en contacte amb un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança.

• Si s'ha col·locat una taula de surf o un
altre objecte llarg al sostre,
assegureu-vos que no obstrueixi la
càmera frontal.

• No modifiqueu ni canvieu els fars ni
altres llums.

Zona d'instal·lació de la càmera frontal
al parabrisa
Si el sistema determina que el parabrisa
es pot entelar, activarà automàticament
l'escalfador per desentelar la part del
parabrisa al voltant de la càmera frontal.
Quan netegeu, etc., tingueu cura de no
tocar la zona al voltant de la càmera
frontal fins que el parabrisa s'hagi
refredat prou, ja que si es toca pot
provocar cremades.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
Precaucions per a la càmera del
monitor del conductor (si està
instal·lada)
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari, pot haver-hi
un mal funcionament de la càmera del
monitor del conductor i un mal
funcionament dels sistemes, i això
podria provocar un accident que resulti
en la mort o lesions greus.
• No sotmeteu la càmera del monitor

del conductor ni l'àrea circumdant a
forts impactes.

Si se sotmet a un fort impacte, la
càmera del monitor del conductor pot
desalinear-se i és possible que el
conductor ja no es detecti
correctament. En aquest cas, aneu a
un distribuïdor o un taller autoritzat
de Toyota o a un taller de confiança
perquè inspeccionin el vehicle.

• No desmunteu ni modifiqueu la
càmera del monitor del conductor.

• No col·loqueu accessoris, adhesius
(incloent-hi adhesius transparents),
etc. a la càmera del monitor del
conductor o l'àrea que l'envolta.

• No permeteu que la càmera del
monitor del conductor o l'àrea que
l'envolta es mulli.

• No tapeu la càmera del monitor del
conductor ni hi col·loqueu res al
davant.

• Manteniu la lent de la càmera del
monitor del conductor sense danys.

• No toqueu la lent de la càmera del
monitor del conductor ni deixeu que
s'embruti.

Quan hi hagi brutícia o empremtes a la
lent de la càmera, netegeu-la amb un
drap sec i suau per no marcar-la ni
malmetre-la.

• Quan netegeu la lent, no utilitzeu
detergents ni dissolvents orgànics
que puguin malmetre el plàstic.

Situacions en les quals pot ser que els
sensors no funcionin correctament.
• Quan s'ha modificat l'alçada o la

inclinació del vehicle a causa de
modificacions

• Quan el parabrisa està brut, entelat,
trencat o malmès

• Quan la temperatura ambient és alta o
baixa

• Quan s'uneix fang, aigua, neu, insectes
morts, matèria estranya, etc. a la part
frontal del sensor

• En un clima inclement, com quan hi ha
pluja intensa, boira, neu o una
tempesta de sorra

• Quan es llança aigua, neu, pols, etc.,
davant del vehicle o quan se circula
per la boira o el fum

• Quan els fars no s'il·luminen mentre
es condueix a les fosques, com ara a la
nit o quan es troba en un túnel

• Quan la lent d'un far està bruta i la
il·luminació és insuficient

• Quan els fars no estan alineats
• Quan un far no funciona correctament
• Quan els fars d'un altre vehicle, la llum

del sol o la llum reflectida brilla
directament a la càmera frontal

• Quan la brillantor de la zona del
voltant canvia sobtadament

• En conduir a prop d'una torre de
televisió, una estació de transmissió,
una planta d'energia elèctrica,
vehicles equipats amb radar, etc. o un
altre lloc on pugui haver-hi fortes
ones de ràdio o soroll elèctric

• Quan una escombreta de
l'eixugaparabrises bloqueja la càmera
frontal

• Quan us trobeu en una ubicació o prop
d'objectes que reflecteixen fortament
les ones de ràdio, com ara:

– Túnels
– Ponts amb armadura
– Carreteres de grava
– Roderes, carreteres cobertes de neu
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– Parets
– Camions grans
– Tapa de clavegueram
– Barrera de seguretat
– Placa de metall

• Quan esteu a prop d'un esglaó o
protrusió

• Quan un vehicle detectable és estret,
com ara un vehicle de mobilitat petita

• Quan un vehicle detectable té la part
posterior o frontal petita, com ara un
camió descarregat

• Quan un vehicle detectable té la part
posterior o frontal baixa, com ara un
remolc de plataforma baixa

• Quan un vehicle detectable té una
distancia del terra extremadament
alta

• Quan un vehicle detectable porta una
càrrega que sobresurt de la seva zona
de càrrega

• Quan un vehicle detectable té poc
metall exposat, com ara un vehicle
parcialment cobert de tela, etc.

• Quan un vehicle detectable té una
forma irregular, com ara un tractor, un
sidecar, etc.

• Quan la distància entre el vehicle i un
vehicle detectable s'ha fet
extremadament curta

• Quan un vehicle detectable està
inclinat

• Quan un vehicle detectable té neu,
fang, etc.

• Quan circuleu pels següents tipus de
carreteres:

– Carreteres amb corbes
pronunciades o carreteres sinuoses

– Carreteres amb canvis de rasant,
com inclinacions o baixades
brusques

– Carreteres inclinades cap a
l'esquerra o la dreta

– Carreteres amb roderes profundes
– Carreteres accidentades i que no es

mantenen
– Carreteres que freqüentment

ondulen o són accidentades
• Quan el volant s'utilitza amb

freqüència o de sobte
• Quan el vehicle no es troba en una

posició constant dins d'un carril
• Quan les peces relacionades amb

aquest sistema, els frens, etc., estan
freds o extremadament calents,
humits, etc.

• Quan les rodes estan mal alineades
• Quan se circula per carreteres

relliscoses, com ara quan està cobert
de gel, neu, grava, etc.

• Quan la trajectòria del vehicle difereix
de la forma del revolt

• Quan la velocitat d'entrada al revolt és
massa elevada

• En entrar/sortir d'un aparcament,
garatge, ascensor de cotxes, etc.

• Quan conduïu en un aparcament
• Quan circuleu per una zona on hi hagi

obstacles que puguin entrar en
contacte amb el vostre vehicle, com
ara herba alta, branques d'arbres, una
cortina, etc.
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Situacions en què és possible que no es
detecti el carril
• Quan el carril és extremadament

ample o estret
• Immediatament després de canviar de

carril o passar per una intersecció
• Quan se circula per un carril temporal

o carril regulat per la construcció
• Quan hi ha estructures, patrons,

ombres que són similars a les línies de
carrils als voltants

• Quan les línies del carril no estiguin
clares o se circuli per un terreny humit

• Quan una línia de carril es troba en
una vorada

• Quan es condueix sobre una superfície
brillant i reflectant com el formigó

Situacions en què algunes o totes les
funcions del sistema no poden
funcionar
• Quan es detecta un mal funcionament

en aquest sistema o en un sistema
relacionat, com ara els frens, la
direcció, etc.

• Quan el sistema VSC, TRC o qualsevol
altre sistema relacionat amb la
seguretat està funcionant

• Quan el sistema VSC, TRC o qualsevol
altre sistema relacionat amb la
seguretat està apagat

Canvis en el so del funcionament del
fre i la resposta del pedal
• Quan s'han accionat els frens, es

poden sentir sons de funcionament
del fre i la resposta del pedal del fre
pot canviar, però això no indica un mal
funcionament.

• Quan el sistema funciona, el pedal del
fre pot semblar més rígid del que
s'esperava o es pot enfonsar. En
qualsevol de les situacions, el pedal
del fre es pot trepitjar encara més.
Trepitgeu el pedal del fre segons
calgui.

Situacions en què és possible que el
monitor del conductor no funcioni
correctament (si està instal·lat)

En situacions com les següents, és
possible que la càmera del monitor del
conductor no pugui detectar la cara del
conductor i que la funció no funcioni
correctament.

• Quan l'interior del vehicle està calent,
com després d'haver estacionat el
vehicle al sol

• Quan una llum molt brillant, com ara el
sol o els fars d'un altre vehicle, incideix
en la càmera del monitor del
conductor

• Quan la brillantor dins del vehicle
canvia freqüentment a causa de les
ombres de les estructures
circumdants, etc.

• Quan una llum molt brillant, com ara el
sol o els fars d'un altre vehicle, brilla a
la cara del conductor

• Quan la llum, dins o fora del vehicle, es
reflecteix per les lents de les ulleres o
de sol

• Quan hi ha diverses cares al rang de
detecció de la càmera del monitor del
conductor, com ara quan un passatger
davanter o posterior s'inclina cap al
seient del conductor

• Quan una mà que subjecta el volant,
un braç, el volant, etc. bloqueja la
càmera del monitor del conductor.

• Quan el conductor porta un barret
• Quan el conductor porta un pegat a

l'ull
• Quan el conductor porta ulleres o

ulleres de sol que no transmeten
fàcilment els raigs infrarojos

• Quan el conductor porta lents de
contacte

• Quan el conductor porta una
mascareta

• Quan el conductor riu o els seus ulls
només estan lleugerament oberts
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• Quan els ulls, el nas, la boca o la forma
de la cara del conductor estan tapats

• Quan el conductor porta maquillatge
que dificulta detectar els seus ulls, el
nas, la boca o la forma de la cara

• Quan els ulls del conductor estan
tapats per la muntura de les ulleres,
ulleres de sol, cabells, etc.

• Quan hi ha un dispositiu dins del
vehicle que irradia raigs infrarojos
propers, com ara un sistema de
control del conductor no original.

Certificació

→P. 539

5.4.3 Monitor del conductor*

*Si està instal·lat

Funcions bàsiques

Durant la conducció controlada, la càmera
del monitor del conductor detecta la
posició i la direcció a la qual mira el
conductor i si els seus ulls estan oberts o
tancats. Amb això, el sistema determina si
el conductor està revisant el seu entorn i
si el conductor pot realitzar operacions de
conducció.

Funció d'advertència

En situacions com les següents, sonarà un
indicador acústic i es mostrarà un
missatge per avisar el conductor.

Quan el sistema determina que el
conductor no està parant atenció a la
carretera o té els ulls tancats.

Quan no es pot detectar la cara del
conductor o el sistema determina que el
conductor té una mala postura de
conducció.

Autenticació facial

Com a funció de la identificació personal,
el sistema de monitor del conductor és un
dispositiu de funció d'autenticació facial.

Consulteu "My Settings" (La meva
configuració) sobre com utilitzar la funció
d'autenticació facial, la prioritat amb
altres identificacions personals i la
configuració personalitzada relacionada.

ADVERTÈNCIA!
Per seguretat en l'ús
• El monitor del conductor no està

dissenyat per evitar que el conductor
condueixi descuidadament o tingui
una mala postura de conducció.
Pareu atenció a les condicions de
l'entorn per garantir una conducció
segura.

• El monitor del conductor no pot
reduir la somnolència. Si us sentiu
incapaços de concentrar-vos o teniu
somnolència, feu una pausa i dormiu
segons sigui necessari per garantir
una conducció segura.

Funció d'advertència

És possible que aquestes funcions no
funcionin quan la velocitat del vehicle
sigui baixa.

Situacions en què és possible que el
monitor del conductor no funcioni
correctament

→P. 238

Canvi de la configuració del monitor del
conductor

La configuració del monitor del
conductor es pot canviar a través de la
configuració personalitzada. (→P. 490)
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5.4.4 PCS (Sistema anticol·lisió)
El sistema anticol·lisió utilitza sensors per
detectar objectes (→P. 240) a la
trajectòria del vehicle. Quan el sistema
determina que la possibilitat de col·lisió
frontal amb un objecte detectable és alta,
s'activa una advertència per instar el
conductor a fer una acció evasiva i
s'augmenta la pressió potencial dels frens
per ajudar el conductor a evitar la
col·lisió. Si el sistema determina que la
possibilitat de col·lisió és extremadament
alta, els frens s'accionen automàticament
per ajudar a evitar la col·lisió o reduir
l'impacte.

El sistema anticol·lisió es pot
desactivar/activar i es pot canviar el
temps d'advertència. (→P. 248)

ADVERTÈNCIA!
Per seguretat en l'ús
• Conduir de manera segura és

responsabilitat exclusiva del
conductor. Pareu atenció a les
condicions de l'entorn per garantir
una conducció segura. No utilitzeu
mai el sistema anticol·lisió en lloc de
les operacions de frenada normals.
Aquest sistema no pot evitar ni
reduir l'impacte d'una col·lisió en
qualsevol situació. Confiar
excessivament en aquest sistema per
conduir el vehicle de forma segura
podria provocar un accident que
resultaria en mort o lesions greus.

• Tot i que el sistema anticol·lisió està
dissenyat per ajudar a evitar o reduir
l'impacte d'una col·lisió, la seva
eficàcia pot variar segons diverses
condicions. Per tant, no sempre pot
aconseguir el mateix nivell de
rendiment. Llegiu atentament els
elements següents. No confieu
excessivament en aquest sistema i
conduïu sempre amb cura.
– Per seguretat en l'ús: →P. 232

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
Quan cal inhabilitar el sistema
anticol·lisió
Quan calgui desactivar el sistema:
→P. 232

Objectes detectables

El sistema pot detectar el següent com a
objectes detectables. (Els objectes
detectables difereixen segons la funció.)

• Vehicles
• Bicicletes*

• Vianants
• Motocicletes*

*Es detecta com a objecte detectable
només quan algú l'està conduint.

Funcions del sistema

Alerta anticol·lisió

Quan el sistema determina que la
possibilitat de col·lisió és alta, sona un
indicador acústic i es mostra una icona i
un missatge d'advertència a la pantalla
d'informació múltiple per instar el
conductor a fer una acció evasiva.

Si l'objecte detectable és un vehicle, es
frenarà amb moderació amb l'advertència.

A "Pre-Collision System" (Sistema
anticol·lisió)

Si el sistema determina que el pedal de
l'accelerador s'està prement fermament,
es mostrarà la icona i el missatge
següents a la pantalla d'informació
múltiple.
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A "Accelerator Pedal is Pressed" (S'està
trepitjant el pedal de l'accelerador)

Assistència de frenada anticol·lisió

Si el sistema determina que la possibilitat
de col·lisió és alta i el conductor no
acciona suficientment el fre,
s'augmentarà la potència de fre.

Control de frenada anticol·lisió

Si el sistema determina que la possibilitat
de col·lisió és extremadament alta, els
frens s'accionen automàticament per
ajudar a evitar la col·lisió o reduir
l'impacte.

Assistència d'emergència a la direcció

Si el sistema determina que es
compleixen les condicions següents, es
proporcionarà l'assistència per ajudar a
millorar l'estabilitat del vehicle i evitar la
sortida del carril. Durant l'assistència, a
més de l'avís de col·lisió prèvia, es
mostrarà la icona següent a la pantalla
d'informació múltiple.

• La possibilitat de col·lisió és alta
• Hi ha espai suficient al carril per

realitzar maniobres de direcció
evasives

• El conductor està utilitzant el volant

Durant l'assistència, s'activarà l'avís de
col·lisió prèvia i es mostrarà un missatge
per advertir el conductor.

Assistència d'evitament de col·lisions a
encreuaments (gir a l'esquerra/dreta)

En situacions com les següents, si el
sistema determina que la possibilitat de
col·lisió és alta, s'activarà l'avís de col·lisió
prèvia i el fre de col·lisió prèvia. En funció
de l'encreuament, és possible que
l'assistència no funcioni correctament.

• Quan gireu a l'esquerra o a la dreta en un
encreuament i us creueu per davant de la
trajectòria d'un vehicle que s'aproxima

• Quan gireu a l'esquerra o a la dreta i es
detecti un vianant o bicicleta
apropant-se

5.4 Ús dels sistemes d'assistència a la conducció

241

5

Conducció



Assistència d'evitament de col·lisions a
interseccions (vehicles creuant)

En encreuaments, etc., si el sistema
determina que la possibilitat de col·lisió
amb un vehicle o motocicleta
apropant-se és alta, s'activarà l'avís de
col·lisió prèvia i el fre de col·lisió prèvia.
En funció de l'encreuament, és possible
que l'assistència no funcioni
correctament.

Reducció d'acceleració a baixa velocitat

En conduir a baixa velocitat, si es prem
fermament el pedal de l'accelerador i el
sistema determina que hi ha possibilitats
de col·lisió, es limitarà la resposta del
sistema EV o s'aplicaran els frens
lleugerament per restringir l'acceleració.
Durant el funcionament, sonarà un
indicador acústic i apareixerà un
indicador i un missatge d'avís a la pantalla
d'informació múltiple.

A "Accelerator Pedal is Pressed" (S'està
trepitjant el pedal de l'accelerador)

ADVERTÈNCIA!
Frenada anticol·lisió
• Quan la funció de frenada

anticol·lisió està activada, s'aplicarà
una gran quantitat de força de
frenada.

• La funció de frenada anticol·lisió no
està dissenyada per quan el vehicle
està aturat. Si s'atura el vehicle amb
la funció de frenada de col·lisió
prèvia, el conductor haurà d'accionar
els frens segons sigui necessari.

• Pot ser que la funció de frenada
anticol·lisió no funcioni si el
conductor realitza certes operacions.
Si es trepitja amb força el pedal de
l'accelerador o es gira el volant, el
sistema pot determinar que el
conductor està realitzant una acció
evasiva i possiblement evitarà que la
funció de frenada anticol·lisió
funcioni.

• Si es trepitja el pedal del fre, el
sistema pot determinar que el
conductor està realitzant una acció
evasiva i possiblement retardarà el
funcionament del control de frenada
anticol·lisió.

Reducció d'acceleració a baixa
velocitat
Si es gira el volant, el sistema pot
determinar que el conductor està
realitzant una acció evasiva i
possiblement evitarà que la funció de
reducció d'acceleració a baixa velocitat
funcioni.
Assistència d'emergència a la direcció
• L'assistència d'emergència a la

direcció es cancel·larà quan el
sistema determini que el control de
prevenció de sortida de carril s'hagi
completat.

• En funció de les operacions
realitzades pel conductor, és possible
que l'assistència d'emergència a la
direcció no funcioni o es cancel·li
l'operació.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
– Si es trepitja amb força el pedal de

l'accelerador, es gira fermament el
volant, es trepitja el pedal de fre o
s'acciona la palanca de
l'intermitent, és possible que el
sistema determini que el conductor
està realitzant accions evasives i
l'assistència d'emergència a la
direcció no funcioni.

– Mentre l'assistència d'emergència a
la direcció està en funcionament, si
es trepitja amb força el pedal de
l'accelerador, es gira fermament el
volant o es trepitja el pedal de fre, és

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
possible que el sistema determini
que el conductor està realitzant
accions evasives i el funcionament
de l'assistència d'emergència a la
direcció es cancel·li.

– Mentre l'assistència d'emergència a
la direcció està en funcionament, si
es manté o es gira el volant en la
direcció oposada del funcionament
del sistema, és possible que es
cancel·li l'assistència d'emergència
a la direcció.

Condicions d'ús de cada funció del sistema d'anticol·lisió

El sistema anticol·lisió està habilitat i el sistema determina que la possibilitat de col·lisió
frontal amb un objecte detectat és alta.

No obstant això, el sistema no funcionarà en les situacions següents:

• Quan el vehicle no s'ha conduït durant un cert temps després d'haver desconnectat i
tornat a connectar un terminal de la bateria de 12 volts

• Quan el canvi de marxes està en la posició R
• Quan l'indicador VSC OFF està il·luminat (només estarà operativa la funció d'alerta

anticol·lisió)

A continuació es mostren les velocitats de funcionament i les condicions de cancel·lació
de cada funció:

• Alerta anticol·lisió

Objectes detectables Velocitat del vehicle Velocitat relativa entre el
vostre vehicle i l'objecte

Vehicles precedents, vehicles
aturats

Aproximadament entre 5 i
180 km/h (3 i 110 mph)

Aproximadament entre 5 i
180 km/h (3 i 110 mph)

Vehicles que s'apropen Aproximadament entre 30 i
180 km/h (20 i 110 mph)

Aproximadament entre 80 i
220 km/h (50 i 130 mph)

Bicicletes Aproximadament entre 5 i
80 km/h (3 i 50 mph)

Aproximadament entre 5 i
80 km/h (3 i 50 mph)

Vianants Aproximadament entre 5 i
80 km/h (3 i 50 mph)

Aproximadament entre 5 i
80 km/h (3 i 50 mph)

Motocicletes precedents, mo-
tocicletes aturades

Aproximadament entre 5 i
180 km/h (3 i 110 mph)

Aproximadament entre 5 i
80 km/h (3 i 50 mph)

Motocicletes que s'apropen Aproximadament entre 30 i
180 km/h (20 i 110 mph)

Aproximadament entre 30 i
180 km/h (20 i 110 mph)

Mentre funciona l'alerta anticol·lisió, és possible que es desactivi aquesta funció si es gira
el volant de sobte o amb força.
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• Assistència de frenada anticol·lisió

Objectes detectables Velocitat del vehicle Velocitat relativa entre el
vostre vehicle i l'objecte

Vehicles precedents, vehicles
aturats

Aproximadament entre 30 i
180 km/h (20 i 110 mph)

Aproximadament entre 10 i
180 km/h (7 i 110 mph)

Bicicletes Aproximadament entre 30 i
80 km/h (20 i 50 mph)

Aproximadament entre 30 i
80 km/h (20 i 50 mph)

Vianants Aproximadament entre 30 i
80 km/h (20 i 50 mph)

Aproximadament entre 30 i
80 km/h (20 i 50 mph)

Motocicletes precedents, mo-
tocicletes aturades

Aproximadament entre 30 i
180 km/h (20 i 110 mph)

Aproximadament entre 10 i
80 km/h (7 i 50 mph)

• Frenada anticol·lisió

Objectes detectables Velocitat del vehicle Velocitat relativa entre el
vostre vehicle i l'objecte

Vehicles precedents, vehicles
aturats

Aproximadament entre 5 i
180 km/h (3 i 110 mph)

Aproximadament entre 5 i
180 km/h (3 i 110 mph)

Vehicles que s'apropen Aproximadament entre 30 i
180 km/h (20 i 110 mph)

Aproximadament entre 80 i
220 km/h (50 i 130 mph)

Bicicletes Aproximadament entre 5 i
80 km/h (3 i 50 mph)

Aproximadament entre 5 i
80 km/h (3 i 50 mph)

Vianants Aproximadament entre 5 i
80 km/h (3 i 50 mph)

Aproximadament entre 5 i
80 km/h (3 i 50 mph)

Motocicletes precedents, mo-
tocicletes aturades

Aproximadament entre 5 i
180 km/h (3 i 110 mph)

Aproximadament entre 5 i
80 km/h (3 i 50 mph)

Motocicletes que s'apropen Aproximadament entre 30 i
180 km/h (20 i 110 mph)

Aproximadament entre 30 i
180 km/h (20 i 110 mph)

Si es produeix qualsevol de les situacions següents mentre la funció de frenada
anticol·lisió està operativa, es cancel·larà aquesta funció:

– El pedal de l'accelerador es trepitja amb força
– El volant s'utilitza amb força o de sobte

• Assistència d'emergència a la direcció

L'assistència d'emergència a la direcció no funcionarà quan les llums intermitents
parpellegin.

Objectes detectables Velocitat del vehicle Velocitat relativa entre el
vostre vehicle i l'objecte

Vehicles precedents o atu-
rats, bicicletes, vianants, mo-

tocicletes

Aproximadament entre 40 i
80 km/h (25 i 50 mph)

Aproximadament entre 40 i
80 km/h (25 i 50 mph)

Mentre l'assistència d'emergència a la direcció està en funcionament, aquesta es
cancel·larà si es realitza qualsevol de les accions següents:

– El pedal de l'accelerador es trepitja amb força
– El volant s'utilitza amb força o de sobte
– El pedal del fre està trepitjat

5.4 Ús dels sistemes d'assistència a la conducció

244



• Assistència d'evitament de col·lisions a encreuaments (gir a l'esquerra/dreta)

L'assistència d'evitament de col·lisions a encreuaments (per a vehicles que giren a
l'esquerra/dreta) no funcionarà quan els llums intermitents no parpellegin.

Objectes detectables Velocitat del vehicle Velocitat dels ve-
hicles que s'apropen

Velocitat relativa
entre el vostre ve-

hicle i l'objecte

Vehicles que
s'apropen

Aproximadament en-
tre 5 i 40 km/h (3 i

25 mph)

Aproximadament en-
tre 5 i 75 km/h (3 i

45 mph)

Aproximadament en-
tre 10 i 115 km/h (7 i

70 mph)

Vianants
Aproximadament en-

tre 5 i 30 km/h (3 i
20 mph)

-
Aproximadament en-

tre 5 i 40 km/h (3 i
25 mph)

Bicicletes
Aproximadament en-

tre 5 i 30 km/h (3 i
20 mph)

-
Aproximadament en-

tre 5 i 50 km/h (3 i
30 mph)

Motocicletes que
s'apropen

Aproximadament en-
tre 5 i 40 km/h (3 i

25 mph)

Aproximadament en-
tre 5 i 75 km/h (3 i

45 mph)

Aproximadament en-
tre 10 i 115 km/h (7 i

70 mph)

• Assistència d'evitament de col·lisions a interseccions (vehicles creuant)

Objectes detectables Velocitat del vehicle Velocitat del vehicle
que creua

Velocitat relativa
entre el vostre ve-

hicle i l'objecte

Vehicles (costat)
Aproximadament en-

tre 5 i 60 km/h (3 i
38 mph)

■ La velocitat del
vostre vehicle o
inferior

■ Aproximadament
40 km/h (25 mph)
o menys

Aproximadament en-
tre 5 i 60 km/h (3 i

38 mph)

Motocicletes (costat)
Aproximadament en-

tre 5 i 60 km/h (3 i
38 mph)

■ La velocitat del
vostre vehicle o
inferior

■ Aproximadament
40 km/h (25 mph)
o menys

Aproximadament en-
tre 5 i 60 km/h (3 i

38 mph)

• Reducció d'acceleració a baixa velocitat

La funció de reducció de l'acceleració a baixa velocitat no funcionarà quan els llums
intermitents parpellegin.

Objectes detectables Velocitat del vehicle Velocitat relativa entre el
vostre vehicle i l'objecte

Vehicles precedents, vehicles
aturats

Aproximadament entre 0 i
15 km/h (0 i 9 mph)

Aproximadament entre 0 i
15 km/h (0 i 9 mph)

Vianants Aproximadament entre 0 i
15 km/h (0 i 9 mph)

Aproximadament entre 0 i
15 km/h (0 i 9 mph)

Bicicletes Aproximadament entre 0 i
15 km/h (0 i 9 mph)

Aproximadament entre 0 i
15 km/h (0 i 9 mph)
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Mentre la funció de reducció de
l'acceleració a baixa velocitat està en
funcionament, si es realitza alguna de les
accions següents, es cancel·larà el
funcionament de la funció de reducció
d'acceleració sobtada a baixa velocitat:

• Deixar anar el pedal de l'accelerador
• El volant s'utilitza amb força o de

sobte

Detecció d'objectes detectables

Els objectes es detecten en funció de la
mida, la forma i el moviment. En funció
de la brillantor de l'entorn, el moviment,
la postura i la direcció d'un objecte
detectable, és possible que no es detecti
i el sistema no funcioni correctament. El
sistema detecta formes com les
següents com a objectes detectables.

Situacions en les quals és possible que
el sistema s'activi tot i que no hi hagi
possibilitats altes de col·lisió
• En certes situacions, com les

següents, el sistema pot determinar
que existeix una possibilitat alta de
col·lisió frontal i activar-se:

– En passar davant d'un objecte
detectable

– En canviar de carril per avançar un
objecte detectable

– En apropar-se sobtadament a un
objecte detectable

– En aproximar-se a un objecte
detectable o un altre objecte al
costat de la carretera, com ara
guarda-rails, pals de serveis públics,
arbres, parets, etc.

– Quan hi ha un objecte detectable o
un altre objecte al costat de la
carretera a l'entrada d'un revolt

– Quan hi ha figures o pintura davant
del vehicle que poden confondre's
amb un objecte detectable

– En avançar un objecte detectable
que està canviant de carril o girant a
la dreta/esquerra

– En avançar un objecte detectable
que s'atura per fer un gir a la
dreta/esquerra

– Quan un objecte detectable s'atura
immediatament abans d'entrar en la
trajectòria del vehicle
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– En avançar per una ubicació amb
una estructura per sobre de la
carretera (senyal de trànsit, rètol,
etc.)

– En aproximar-se a una barrera
elèctrica de peatge, una barrera
d'una zona d'estacionament o una
altra barrera que s'obri i es tanqui

– En girar a l'esquerra/dreta i quan un
vehicle o vianant s'apropa i creua
davant del vehicle

– En intentar girar a l'esquerra/dreta
davant d'un vehicle o vianant

– En girar a l'esquerra/dreta i quan un
vehicle o vianant s'apropa i s'atura
immediatament abans d'entrar al
recorregut del vehicle

– En girar a l'esquerra/dreta i quan un
vehicle gira a l'esquerra/dreta
davant del vehicle

– Quan s'acciona el volant cap a la
trajectòria d'un vehicle que s'apropa

Situacions en les quals és possible que
el sistema no s'activi correctament:
• En certes situacions com les següents,

és possible que el sensor de radar
lateral frontal no detecti els objectes
detectables i que el sistema no
funcioni correctament:

– Quan un objecte detectable
s'aproxima al vostre vehicle

– Quan el vostre vehicle o un objecte
detectable està en moviment

– Quan un objecte detectable realitza
una maniobra abrupta (com ara una
acceleració, una desacceleració o un
canvi de direcció sobtat)

– En apropar-se sobtadament a un
objecte detectable

– Quan l'objecte detectable està a
prop d'una paret, un guarda-rail, una
tapa de clavegueram, la superfície
d'una placa d'acer de la carretera, o
un altre vehicle

– Quan hi ha una estructura a sobre
de l'objecte detectable

– Quan part d'un objecte detectable
està ocult per un objecte (un
equipatge gran, un para-sol, un
guarda-rail, etc.)

– Quan múltiples objectes detectables
se superposen

– Quan es reflexa un llum brillant, com
ara el sol, en un objecte detectable

– Quan un objecte detectable és blanc
i molt brillant

– Quan el color o la brillantor de
l'objecte detectable fa que es
confongui amb l'entorn

– Quan un objecte detectable apareix
o emergeix sobtadament davant del
vostre vehicle

– En apropar-se a un vehicle en
diagonal

– Si el vehicle de davant és una
bicicleta infantil, porta una càrrega
molt pesada, porta un passatger
addicional o té una forma estranya
(bicicletes equipades amb seients
per a nens, bicicletes tàndem, etc.)

– Si un vianant o una bicicleta és més
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baix que 1 m (3,2 peus) o més alt
que 2 m (6,5 peus)
aproximadament.

– Quan la silueta del vianant o la
bicicleta no està definida (per
exemple, si porta un abric, una
faldilla llarga, etc.)

– Quan un vianant o bicicleta
s'inclinen cap endavant o s'ajupen

– Quan un vianant o bicicleta es mou a
alta velocitat

– Quan un vianant està empenyent un
cotxet, una cadira de rodes, una
bicicleta o un altre vehicle

– Quan un objecte detectable es
confon amb l'entorn, per exemple
quan es tènue (durant l'alba o al
capvespre) o fosc (durant la nit o en
un túnel)

– Quan el vehicle no s'hagi conduït
durant un temps determinat
després d'arrencar el sistema EV

– En realitzar un gir a l'esquerra/dreta
o durant uns segons després de fer
un gir a l'esquerra/dreta

– En conduir en un revolt i durant uns
segons després de conduir en un
revolt

– En girar a l'esquerra/dreta i quan un
vehicle s'apropa conduint per un
carril a 3 o més carrils del vehicle

– Quan es gira a l'esquerra/dreta i la
direcció del vehicle és molt diferent
a la direcció del flux de trànsit del
carril del davant

– Quan es gira a l'esquerra/dreta i
s'apropa un vianant que viatja en la
mateixa direcció que el vehicle i
segueix recte

• A més de les situacions anteriors, en
casos específics és possible que
l'assistència d'emergència de la
direcció no funcioni correctament
tampoc en les situacions següents:

– Quan hi ha un objecte detectable
massa a prop del vehicle

– Quan no hi ha espai suficient per
realitzar maniobres de direcció
evasives o hi ha una obstrucció a la
direcció d'evasió

– Quan s'apropa un vehicle

Canvi de la configuració del sistema
anticol·lisió

• El sistema anticol·lisió es pot
habilitar/inhabilitar amb una opció de
configuració personalitzada.
(→P. 489)
El sistema s'habilita cada vegada que
l'interruptor d'encesa es col·loca en la
posició ON.

• Quan el sistema està inhabilitat, la
llum d'advertència de PCS s'encendrà i
apareixerà un missatge a la pantalla
d'informació múltiple.

5.4 Ús dels sistemes d'assistència a la conducció

248



A "Pre-Collision System OFF" (Sistema
anticol·lisió desactivat)

• La configuració anticol·lisió pot
canviar-se a la Configuració
personalitzada. (→P. 489)

• Quan es canvia la temporització de
l'advertiment anticol·lisió, la
temporització de l'assistència
d'emergència de la direcció (excepte la
funció de direcció activa) també
canviarà en conseqüència. Quan se
selecciona "Later"(Més tard),
l'assistència d'emergència a la direcció
(excepte la funció de direcció activa)
no funcionarà en la majoria de casos.

• Vehicles amb una càmera del monitor
del conductor: quan el sistema
determina que el conductor no està
mirant cap endavant, l'avís de col·lisió
prèvia i l'assistència d'emergència a la
direcció, funcionaran "Earlier" (Abans),
independentment de la configuració
de l'usuari.

• Quan el control de creuer amb radar
dinàmic està en funcionament, sonarà
l'avís de col·lisió prèvia "Earlier"
(Abans), independentment de la
configuració de l'usuari.

5.4.5 LTA (Assistència de traçat
de carril)

Funcions LTA

• Quan se circula per una carretera amb
línies de carrils clares amb el control
de creuer dinàmic del radar en
funcionament, les línies de carrils i els
vehicles anteriors i circumdants es
detecten mitjançant la càmera frontal
i el sensor de radar i el volant s'activa
per mantenir la posició del carril del
vehicle.

Utilitzeu aquesta funció només a les
autopistes i autovies.

Si el control de creuer amb radar dinàmic
no està funcionant, la funció no
s'activarà.

En situacions en què les línies del carril
siguin difícils de veure o no siguin
visibles, com ara quan hi ha un embús, es
proporcionarà suport mitjançant la ruta
dels vehicles anteriors i circumdants.

Si el sistema determina que el volant no
s'ha mogut durant un temps determinat
o que el volant no s'està subjectant
fermament, s'avisarà el conductor
mitjançant una pantalla i aquesta funció
es cancel·larà temporalment.

Si el volant està ben subjectat, la funció
es tornarà a activar.

• Quan la funció estigui en
funcionament, si és possible que el
vehicle surti del carril, s'avisarà el
conductor mitjançant una pantalla i
un indicador acústic.

Quan soni l'indicador acústic, comproveu
l'àrea al voltant del vehicle i moveu el
volant amb cura per tornar al centre del
carril.
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ADVERTÈNCIA!
Abans d'utilitzar el sistema LTA
• No confieu excessivament en el

sistema LTA. El sistema LTA no és un
sistema que proporcioni assistència
automatitzada a la conducció i no és
un sistema que redueixi l'atenció
necessària per conduir amb
seguretat. El conductor és l'únic
responsable de parar atenció al seu
entorn i de moure el volant quan
sigui necessari per garantir la
seguretat. A més, el conductor és
responsable de fer pauses adequades
quan estigui fatigat, com ara quan
condueixi durant molt de temps.

• Si no es realitzen les operacions de
conducció adequades i es para
atenció, es pot produir un accident.

• Si no utilitzeu el sistema LTA,
apagueu-lo amb l'interruptor LTA.

Condicions d'ús de la funció

Aquesta funció es pot fer servir quan es
compleixen totes les condicions
següents:

• El sistema LTA detecta les línies de
carrils o la trajectòria dels vehicles al
davant o circumdants (excepte quan el
vehicle al davant és petit, com ara una
moto).

• El control de creuer amb radar dinàmic
està funcionant.

• L'amplada del carril és
d'aproximadament de 3 a 4 m (de 10 a
13 peus).

• No s'està accionant el braç de
l'intermitent.

• El vehicle no s'està conduint per un
revolt tancat.

• El vehicle no accelera ni desaccelera
més d'una quantitat determinada.

• El volant no s'està girant amb força.
• L'alerta de mans fora del volant

(→P. 251) no està activada.
• El vehicle es condueix al centre d'un

carril.

Cancel·lació temporal de les funcions
• Quan les condicions d'ús ja no es

compleixen, es pot cancel·lar una
funció temporalment. No obstant això,
quan es tornin a complir les
condicions d'ús, la funció es restablirà
automàticament. (→P. 250)

• Si es deixen de complir les condicions
d'ús d'una funció mentre s'està
utilitzant la funció, pot sonar un
indicador acústic per indicar que la
funció s'ha cancel·lat temporalment.

• L'operació d'ajuda a la direcció de la
funció pot ser anul·lada pel moviment
del volant per part del conductor.
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Funció d'avís de sortida de carril quan
el sistema LTA està activat
• Fins i tot si el mètode d'alerta LDA es

canvia a la vibració del volant, si el
vehicle es desvia del carril mentre
funciona el sistema LTA, sonarà un
indicador acústic d'advertència per
avisar el conductor.

• Si es detecta un moviment del volant
equivalent al necessari per a un canvi
de carril, el sistema determinarà que el
vehicle no s'està desviant del carril i
l'avís no s'activarà.

Funcionament de l'alerta de mans fora
del volant

En les situacions següents, es mostrarà
un missatge en què s'insta el conductor a
agafar el volant i la icona de la
il·lustració apareixerà a la pantalla
d'informació múltiple per avisar el
conductor. Si el sistema detecta que el
volant s'està agafant, es cancel·larà
l'avís. Quan utilitzeu el sistema,
assegureu-vos d'agafar fermament el
volant, independentment de si l'avís està
activat o no.

• Quan el sistema determina que el
conductor està conduint sense agafar
el volant mentre la funció està activa

Si no es detecta cap operació durant un
temps determinat, sonarà un indicador
acústic, l'advertència s'activarà i la
funció es cancel·larà temporalment.
Aquesta advertència també es pot
activar si el conductor mou el volant
només una mica de manera contínua.

En funció de l'estat del vehicle, l'estat del
control de la maneta i la superfície de la
carretera, és possible que la funció
d'advertència no funcioni.

Habilitació/inhabilitació del sistema

El LTA canviarà entre activat/desactivat
cada cop que es premi l'interruptor LTA.

Quan s'activa l'LTA, l'indicador LTA
s'encendrà.

ADVERTÈNCIA!
Situacions en les quals pot ser que les
funcions no funcionin correctament
En les situacions següents, és possible
que les funcions no funcionin
correctament i que el vehicle surti del
seu carril. No confieu excessivament en
aquestes funcions. El conductor és
l'únic responsable de parar atenció al
seu entorn i de moure el volant quan
sigui necessari per garantir la
seguretat.
• Quan un vehicle precedent o

envoltant canvia de carril (el vostre
vehicle pot seguir el vehicle
precedent o envoltant i també
canviar de carrils)
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)

• Quan un vehicle precedent o
envoltant oscil·la (és possible que el
vehicle oscil·li en conseqüència i
surti del carril)

• Quan un vehicle precedent o
envoltant surt d'un carril (el vostre
vehicle pot seguir el vehicle
precedent o envoltant i també surt
del carril)

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Quan un vehicle precedent o

envoltant està conduint molt a prop
de la línia del carril esquerre/dret (el
vostre vehicle pot seguir el vehicle
precedent o envoltant i sortir del
carril)

• Quan hi ha objectes en moviment o
estructures en l'àrea que l'envolta
(en funció de la posició de l'objecte
en moviment o l'estructura en
relació al vostre vehicle, el vehicle
podria oscil·lar)

• Quan el vehicle és copejat per un
vent creuat o per la turbulència
d'altres vehicles propers

• Situacions en les quals pot ser que el
sensor no funcioni correctament:
→P. 236

• Situacions en què és possible que no
es detecti el carril: →P. 238

• Quan calgui desactivar el sistema:
→P. 232

Pantalla de funcionament de l'assistència de moviment del volant

S’indica l'estat de funcionament del sistema LTA.

Indicador Visualització del
carril Icona del volant Situació

Blanc Gris Gris

LTA en espera

Verd Verd Verd

LTA està en funcionament

Taronja intermi-
tent

Taronja intermi-
tent Verd

El vehicle està sortint del carril cap
al costat que indica amb un parpel-
leig la visualització del carril
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5.4.6 LDA (Alerta de sortida de
carril)

Funcions bàsiques

El sistema LDA adverteix el conductor si
detecta que el vehicle es pot desviar del
carril o rumb actual*, i també pot
controlar lleugerament el volant per
evitar la desviació del carril o rumb*.

La càmera frontal s'utilitza per a detectar
línies de carril o el rumb*.
*Límit entre l'asfalt i l'herba, el sòl, etc., o
estructures, com ara una vorada, una
barana de protecció, etc.

Funció d'alerta de sortida de carril

Quan el sistema determina que el vehicle
podria sortir del seu carril o rumb*,
apareix un missatge d'alerta a la pantalla i
sona un indicador acústic o el volant vibra
per alertar el conductor.

Comproveu l'àrea al voltant del vehicle i
moveu el volant amb cura per tornar al
centre del carril o rumb*.

Si el sistema determina que el vehicle
podria col·lisionar amb un vehicle que
està avançant en el carril adjacent, l'alerta
de sortida de carril s'activa encara que els
intermitents estiguin funcionant.
*Límit entre l'asfalt i l'herba, el sòl, etc., o
estructures, com ara una vorada, una
barana de protecció, etc.

Funció de prevenció de sortida de carril

Si el sistema determina que és probable
que el vehicle surti del seu carril o rumb*,
proporciona assistència mitjançant
operacions del volant per ajudar a evitar
la desviació del carril o el rumb.

Si el sistema determina que el volant no
s'ha mogut durant un temps determinat o
que el volant no s'està subjectant
fermament, es mostrarà un missatge
d'advertència i sonarà un indicador
acústic d'advertència per alertar el
conductor.

Si el sistema determina que el vehicle
podria col·lisionar amb un vehicle que
està avançant en el carril adjacent, la
funció de prevenció de sortida de carril
s'activa encara que els intermitents
estiguin funcionant.
*Límit entre l'asfalt i l'herba, el sòl, etc., o
estructures, com ara una vorada, una
barana de protecció, etc.
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Funció de suggeriment de pausa

Si el vehicle oscil·la, es mostrarà un
missatge i sonarà un indicador acústic
d'advertència perquè el conductor faci
una pausa.

ADVERTÈNCIA!
Abans d'utilitzar el sistema LDA
• No confieu excessivament en el

sistema LDA. El sistema LDA és un
sistema que proporciona assistència
automàtica en la conducció. Tot i
això, no és un sistema que permeti
reduir l'atenció necessària per
conduir amb seguretat. El conductor
és l'únic responsable de parar
atenció al seu entorn i de moure el
volant quan sigui necessari per
garantir la seguretat. A més, el
conductor és responsable de fer
pauses adequades quan estigui
fatigat, com ara quan condueixi
durant molt de temps.

• Si no es realitzen les operacions de
conducció adequades i es para
atenció, es pot produir un accident.

Condicions d'ús de cada funció
• Funció de prevenció/alerta de sortida

de carril
Aquesta funció es pot fer servir quan
es compleixen totes les condicions
següents:

– La velocitat del vehicle és
d'aproximadament 50 km/h
(30 mph) o més. El funcionament és
possible quan la velocitat del vehicle
és d'aproximadament 40 km/h
(25 mph) o més si es detecten
vehicles, motocicletes, bicicletes o
vianants a prop del carril.

– El sistema reconeix un carril o
rumb*. (Quan es reconeix en un sol
costat, el sistema funciona només
per al costat reconegut.)

– L'amplada del carril és
d'aproximadament 3 m (9,8 peus) o
més.

– No s'està accionant el braç de
l'intermitent. (Excepte quan un
vehicle es detecta en la direcció que
s'està accionant la palanca del braç
de l'intermitent.)

– El vehicle no s'està conduint per un
revolt tancat.
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– El vehicle no accelera ni desaccelera
més d'una quantitat determinada.

– El volant no s'està girant
suficientment per realitzar el canvi
de carril.

*Límit entre l'asfalt i l'herba, el sòl,
etc., o estructures, com ara una
vorada, una barana de protecció, etc.

• Funció de suggeriment de pausa
Aquesta funció es pot fer servir quan
es compleixen totes les condicions
següents:

– La velocitat del vehicle és
d'aproximadament 50 km/h
(32 mph) o més.

– L'amplada del carril és
d'aproximadament 3 m (9,8 peus) o
més.

Cancel·lació temporal de les funcions

Quan les condicions d'ús ja no es
compleixen, es pot cancel·lar una funció
temporalment. No obstant això, quan es
tornin a complir les condicions d'ús, la
funció es restablirà automàticament.
(→P. 254)

Funcionament de la funció d'alerta de
sortida de carril/funció de prevenció de
sortida de carril
• En funció de la velocitat del vehicle,

les condiciones de la carretera, l'angle
de sortida del carril, etc., és possible
que no es noti que la funció de
prevenció de sortida de carril està
activada o que no funcioni en absolut.

• En funció de les condicions, s'activarà
l'indicador acústic d'alerta fins i tot si
se selecciona la vibració a
Configuració personalitzada.

• Si el rumb* no és clar o recte, és
possible que la funció d'alerta de
sortida de carril o de prevenció de
sortida de carril no funcionin.

• És possible que la funció d'alerta de
sortida de carril o la funció d'alerta de
prevenció de sortida de carril no
funcionin si el sistema determina que

el vehicle s'està girant
intencionalment per evitar a un
vianant o un vehicle estacionat.

• És possible que el sistema no pugui
determinar si hi ha perill de col·lisió
amb un vehicle en un carril adjacent.

• L'operació d'ajuda a la direcció de la
funció de prevenció de sortida de
carril pot ser anul·lada pel moviment
del volant per part del conductor.

*Límit entre l'asfalt i l'herba, el sòl, etc., o
estructures, com ara una vorada, una
barana de protecció, etc.

Funcionament de l'alerta de mans fora
del volant

En les situacions següents, es mostrarà
un missatge en què s'insta el conductor a
agafar el volant, es mostrarà una icona i
sonarà un indicador acústic per avisar el
conductor. Quan utilitzeu el sistema,
assegureu-vos d'agafar fermament el
volant, independentment de si l'avís està
activat o no.

• Quan el sistema determina que el
conductor no està agafant el volant
fermament, o que el volant no s'està
accionant mentre l'operació
d'assistència a la direcció de la funció
de prevenció de sortida de carril està
en funcionament

El temps durant el qual l'indicador
acústic funciona tindrà més duració ja
que la freqüència de funcionament de
l'assistència a la direcció augmenta. Fins
i tot si el sistema determina que s'ha
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accionat el volant, l'indicador acústic
d'advertència sonarà durant un cert
temps.

Funció de suggeriment de pausa

Si el vehicle oscil·la, es mostrarà un
missatge i sonarà un indicador acústic
d'advertència perquè el conductor faci
una pausa.

En funció de l'estat del vehicle i la
superfície de la carretera, és possible
que la funció de suggeriment de pausa
no funcioni.

Canviar la configuració de LDA

• El sistema LDA es pot habilitar/
inhabilitar amb una configuració
personalitzada. (→P. 489)

• La configuració de l'LDA es pot
canviar amb una configuració
personalitzada. (→P. 489)

ADVERTÈNCIA!
Situacions en què no s'ha d'utilitzar
LDA
En les situacions següents, desactiveu
el sistema LDA. En cas contrari, es
poden provocar accidents.
• Quan calgui desactivar el sistema:

→P. 232
Situacions en les quals és possible
que el sistema no s'activi
correctament:
En les situacions següents, és possible
que el sistema no funcioni
correctament i que el vehicle surti del
seu carril. No confieu excessivament en

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
aquestes funcions. El conductor és
l'únic responsable de parar atenció al
seu entorn i de moure el volant quan
sigui necessari per garantir la
seguretat.
• Quan el límit entre l'asfalt i l'herba, el

sòl, etc., o estructures, com ara una
vorada, una barana de protecció, etc.
no sigui clar ni recte

• Quan el vehicle és copejat per un
vent creuat o per la turbulència
d'altres vehicles propers

• Situacions en què és possible que no
es detecti el carril: →P. 238

• Situacions en les quals pot ser que el
sensor no funcioni correctament:
→P. 236

• Situacions en què algunes o totes les
funcions del sistema no poden
funcionar: →P. 238
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Funcionament de les pantalles i del sistema

S'indica l'estat d'activació de la funció d'alerta de sortida del carril i de l'assistència a la
direcció de la funció de prevenció de sortida de carril.

Indicador Visualització
del carril Icona del volant Situació

S'il·lumina de
color taronja

No il·luminat No il·luminat Sistema desactivat

No il·luminat

Gris

No il·luminat El sistema no detecta línies de carril

No il·luminat

Blanc

No il·luminat El sistema detecta línies de carril

Taronja intermi-
tent

Taronja intermi-
tent

No il·luminat
La funció d'alerta de sortida del carril
està activada pel costat on parpelleja
la pantalla del carril

Verd Taronja Verd

La funció de prevenció de sortida de
carril funciona al costat on s'il·lumina
la pantalla del carril

Taronja intermi-
tent

Taronja intermi-
tent Verd

La funció d'alerta de sortida de
carril/la funció de prevenció de
sortida de carril està activada pel
costat on parpelleja la pantalla del
carril

5.4.7 RSA (Assistència de senyals
de trànsit)
El sistema RSA detecta senyals de trànsit
específiques amb la càmera frontal i/o el
sistema de navegació (si està instal·lat)
(quan hi ha informació de velocitat
disponible) i avisa el conductor a través
de les pantalles i els indicadors acústics.

ADVERTÈNCIA!
Per seguretat en l'ús
• Conduir de manera segura és

responsabilitat exclusiva del
conductor. Pareu atenció a les
condicions de l'entorn per garantir
una conducció segura.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• No confieu únicament en el sistema

RSA. L'RSA dona suport al conductor
proporcionant-li informació sobre les
senyals de trànsit, però no és un
substitut per a la visió i concentració
del conductor. Conduir de manera
segura és responsabilitat exclusiva
del conductor. Pareu atenció a les
condicions de l'entorn per garantir
una conducció segura.

Situacions en què no s'ha d'utilitzar
l'RSA
Quan calgui desactivar el sistema:
→P. 232
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
Situacions en les quals és possible
que el sistema no s'activi
correctament:
Situacions en les quals pot ser que el
sensor no funcioni correctament:
→P. 236

Funció de la pantalla

• Quan la càmera frontal detecta un
senyal o la informació del senyal està
disponible des del sistema de
navegació (si està instal·lat), el senyal
es mostrarà a la pantalla.

• Es poden mostrar diversos senyals.
Depenent de les especificacions del
vehicle, el nombre de senyals mostrats
pot ser limitat.

Condicions de funcionament de la
pantalla de senyal

Els senyals es mostraran quan es
compleixin les condicions següents:

• El sistema ha detectat un senyal

En les situacions següents, pot deixar de
mostrar-se un senyal:

• Quan no s'ha detectat cap senyal nou
a una distància determinada

• Quan el sistema determina que la
carretera per on se circula ha canviat,
com ara després d'un gir a l'esquerra o
a la dreta

Situacions en les quals pot ser que la
funció de visualització no funcioni
correctament

En les situacions següents, és possible
que el sistema RSA no funcioni
correctament i no detecti senyals o
mostri el senyal incorrecte. No obstant,
això no indica una avaria.

• Quan un senyal està brut, desgastat,
inclinat o doblegat.

• Quan el contrast del senyal electrònic
és baix.

• Quan un rètol, un pal, etc. amaga tot o
part d'un senyal.

• Quan la càmera frontal detecta un
senyal durant un curt període de
temps

• Quan l'estat de conducció (girar,
canviar de carril, etc.) es jutja
incorrectament

• Quan un senyal es troba just després
d'un encreuament a l'autopista o en un
carril adjacent just abans de
fusionar-se

• Quan hi ha adhesius adherits a la part
posterior del vehicle precedent.

• Quan es detecta un senyal similar a un
senyal compatible amb el sistema com
a senyal compatible amb el sistema

• Quan un senyal de límit de velocitat
d'una carretera de façana es troba
dins del rang de detecció de la càmera
frontal

• Quan circuleu per una rotonda
• Quan es detecta un senyal destinat a

camions, etc.
• Quan vehicle es condueix en un país

amb una direcció de trànsit diferent
• Vehicles amb sistema de navegació:

quan les dades del mapa del sistema
de navegació no estan actualitzades

• Vehicles sense sistema de navegació:
quan el sistema de navegació no es
pot utilitzar
En aquest cas, els senyals de límit de
velocitat que es mostren a la pantalla
d'informació múltiple i al sistema de
navegació poden ser diferents.

Funció de notificació

En les situacions següents, el sistema RSA
notificarà el conductor amb una
advertència.

• Si la velocitat del vehicle supera el
llindar d'alerta de velocitat del senyal
de límit de velocitat mostrat a la
pantalla, s'emfatitzarà la pantalla del
senyal i sonarà un indicador acústic.
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• Quan el sistema RSA detecta un senyal
de prohibició d'entrada i determina
que el vehicle ha accedit a una àrea
d'accés prohibit segons la informació
del mapa del sistema de navegació, el
senyal de prohibició d'entrada
mostrat a la pantalla d'informació
múltiple parpellejarà i sonarà un
indicador acústic. (Vehicles amb
sistema de navegació)

Condicions de funcionament de les
funcions de notificació
• Funció de notificació d'excés de

velocitat
Aquesta funció funcionarà quan es
compleixi la condició següent:

– El sistema reconeix un senyal de
trànsit de límit de velocitat.

• Sense funció de notificació d'entrada
Aquesta funció funcionarà quan es
compleixin totes les condicions
següents:

– El sistema reconeix simultàniament
més d'un senyal de prohibició de
circulació.

– El vehicle passa entre els senyals de
prohibició de circulació reconeguts
pel sistema.

– El vehicle està equipat amb un
sistema de navegació a bord.

Tipus de senyals de carretera
compatibles

• Es poden mostrar els tipus de senyals
de carretera següents.

Tot i això, és possible que no es mostrin
senyals de trànsit no estàndard o
introduïdes recentment.

• Senyals de trànsit de límit de
velocitat*

Inici del límit de velocitat/
inici de la zona de velocitat
màxima

Final del límit de velocitat/
final de la zona de velocitat
màxima

*No es mostra informació sobre el límit de
velocitat quan no hi ha cap
informació relacionada amb un senyal de
trànsit o de límit de velocitat.

• Informació relacionada amb el límit de
velocitat

*1, 2

Autopista

Sortida d'autopista

Autopista

Sortida d'autopista

Inici de zona urbana

Final de zona urbana

Inici d'àrea residencial
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Final d'àrea residencial

Inici d'àrea residencial

Final d'àrea residencial

*1Es mostra quan es detecta un senyal
però la informació del límit de velocitat de
la carretera no està disponible al sistema
de navegació. (vehicles amb sistema de
navegació)
*2No es mostra informació sobre el límit
de velocitat quan no hi ha cap
informació relacionada amb un senyal de
trànsit o de límit de velocitat.

• Senyals de prohibició d'avançament

Inici de prohibició
d'avançament

Final de prohibició
d'avançament

• Altres senyals de trànsit

Prohibició d'entrada*

Final de la prohibició

Senyal d'estop

Advertència

*Per a vehicles amb sistema de navegació

• Límit de velocitat amb marca
suplementària*1

Mullat

Pluja

Gel

Hi ha una marca suple-
mentària*2

Rampa de sortida a la
dreta*3

Rampa de sortida a
l'esquerra*3

Hora

*1Es mostra simultàniament amb un
senyal del límit de velocitat.
*2Contingut no reconegut.
*3Si els intermitents no s'activen quan es
canvia de carril, aquesta marca no es
mostrarà.
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• Depenent de les especificacions del
vehicle, els senyals es poden mostrar
superposats.

Exemple de pantalla
duplicada

Canvi de la configuració RSA

La configuració següent de l'RSA es pot
canviar des de Configuració
personalitzada. (→P. 490)

5.4.8 Control de creuer amb
radar dinàmic
El control de creuer amb radar dinàmic
detecta la presència de vehicles al davant,
determina la distància actual entre
vehicles i controla el vehicle per mantenir
una distància adequada respecte del
vehicle precedent. La distància desitjada
entre vehicles es pot configurar prement
el commutador de distància entre
vehicles.

Utilitzeu el control amb radar dinàmic de
creuer només en autopistes i autovies.

ADVERTÈNCIA!
Per seguretat en l'ús
• Conduir de manera segura és

responsabilitat exclusiva del
conductor. No confieu excessivament
en aquest sistema i pareu atenció a
les condicions de l'entorn per
garantir una conducció segura.

• El control de velocitat de creuer amb
radar dinàmic proporciona
assistència a la conducció per reduir
la càrrega del conductor. No obstant
això, existeixen limitacions a
l'assistència prestada. Llegiu
atentament els elements següents.
No confieu excessivament en aquest
sistema i conduïu sempre amb cura.

Condicions en les quals pot ser que el
sistema no funcioni correctament:
→P. 267

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Establiu la velocitat de manera

adequada en funció del límit de
velocitat, el flux del trànsit, l'estat de
la carretera, la meteorologia, etc. El
conductor és responsable de
comprovar la velocitat establerta.

• Fins i tot si el sistema funciona
correctament, és possible que hagi
diferències entre la condició del
vehicle precedent reconeguda pel
conductor i la condició detectada pel
sistema. Per tant, és necessari que el
conductor pari atenció, valori els
riscos i garanteixi la seguretat.
Confiar excessivament en aquest
sistema per conduir el vehicle de
forma segura podria provocar un
accident que resultaria en mort o
lesions greus.

Precaucions sobre els sistemes
d'assistència a la conducció
Tingueu en compte les precaucions
següents, ja que existeixen limitacions
a l'assistència proporcionada pel
sistema. Confiar excessivament en
aquest sistema podria provocar un
accident que resultaria en mort o
lesions greus.
• Detalls de l'assistència

proporcionada per a la visió del
conductor: el control de velocitat de
creuer amb radar dinàmic només està
destinat a ajudar el conductor a
determinar la distància entre el seu
vehicle i un vehicle precedent
designat. No és un sistema que
permeti conduir sense atenció ni un
sistema que pugui ajudar el
conductor en condicions de baixa
visibilitat. El conductor ha de parar
atenció al seu entorn, fins i tot quan
el vehicle s'atura.

• Detalls de l'assistència
proporcionada per al criteri del
conductor. El control de velocitat de
creuer amb radar dinàmic determina
si la distància entre el vehicle i un
vehicle precedent designat es troba
dins d'un rang establert. No és capaç
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
d'emetre cap altre tipus de judici. Per
tant, és absolutament necessari que
el conductor romangui atent i
determini si hi ha o no la possibilitat
de perill.

• Detalls de l'assistència
proporcionada per a l'operació del
conductor. El control de velocitat de
creuer amb radar dinàmic no inclou
funcions que previnguin o evitin
col·lisions amb vehicles situats
davant del vostre vehicle. Per tant, si
hi ha cap possibilitat de perill, el
conductor ha de prendre el control
del vehicle immediatament i actuar
de manera apropiada per garantir la
seguretat.

Situacions on no s'ha d'utilitzar el
control de velocitat de creuer amb
radar dinàmic
No utilitzeu el control de velocitat de
creuer amb radar dinàmic en les
situacions següents. Ja que el sistema
no podrà proporcionar el control
adequat, utilitzar-lo pot provocar
accidents que poden resultar en la mort
o causar lesions greus.
• Carreteres on hi ha vianants, ciclistes,

etc.
• En conduir per una entrada o sortida

d'una autopista o autovia
• Quan l'advertència d'apropament

sona amb freqüència
• Situacions en les quals pot ser que el

sensor no funcioni correctament:
→P. 236

• Situacions en què és possible que no
es detecti el carril: →P. 238
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Funcions bàsiques

A Creuer a velocitat constant:
Quan no hi ha cap vehicle al davant
El vehicle circula a la velocitat
establerta pel conductor.
Si se supera la velocitat del vehicle
configurada mentre es condueix cap
avall per un pendent, la pantalla de
velocitat configurada parpellejarà i
sonarà un indicador acústic.

B Desacceleració i seguiment de creuer
Quan es detecta un vehicle al davant
que circula més lent que la velocitat
establerta al vehicle
Quan es detecta un vehicle
precedent, el vehicle es desaccelera
automàticament i, si cal una major
reducció de la velocitat del vehicle,
s'apliquen els frens (els llums de fre
s'encenen en aquest moment). El
vehicle es controla per mantenir la
distància entre vehicles establerta pel
conductor, d'acord amb els canvis de
velocitat del vehicle anterior. Si la
desacceleració del vehicle no és
suficient i el vehicle s'acosta al vehicle
de davant, sona l'advertència
d'aproximació.

C Acceleració
Quan ja no hi ha cap vehicle al davant
que vagi més lent que la velocitat del
vehicle establerta
El vehicle accelera fins que arriba a la
velocitat establerta i després reprèn
la velocitat de creuer constant.

D En arrencar: si un vehicle del davant
s'atura, el vehicle també s'aturarà
(parada controlada). Un cop el vehicle
precedent arrenca, en prémer
l'interruptor "RES" o trepitjar el pedal
de l'accelerador, es reprendrà la
velocitat de creuer de seguiment
(operació d'arrencada). Si no es
realitza una operació d'arrencada, la
parada controlada continuarà.
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Components del sistema

Pantalla del comptador

A Pantalla d'informació múltiple
B Configurar la velocitat del vehicle
C Indicadors

Commutadors

A Interruptor de l'assistència a la
conducció

B Interruptor de selecció del mode
d'assistència a la conducció

C Interruptor de cancel·lació
D Commutador de distància entre

vehicles
E Interruptor "-"
F interruptor "+"/interruptor "RES"

Configuració de la velocitat del vehicle
1.Premeu l'interruptor de selecció del

mode d'assistència a la conducció per
a seleccionar el control de creuer del
radar dinàmic.
L'indicador de control de creuer amb
radar dinàmic s'encendrà.

2.Amb el pedal de l'accelerador,
accelereu o desaccelereu fins a la
velocitat desitjada del vehicle
(aproximadament 30 km/h [20 mph] o
més) i premeu l'interruptor
d'assistència a la conducció per
ajustar la velocitat establerta del
vehicle.
La velocitat configurada del vehicle es
mostra a la pantalla d'informació
múltiple.
La velocitat del vehicle en el moment
en què es deixa anar l'interruptor es
convertirà en la velocitat establerta
del vehicle.
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Ajust de la velocitat establerta del
vehicle

Ajust de la velocitat establerta del
vehicle mitjançant interruptors

Per canviar la velocitat establerta del
vehicle, premeu l'interruptor “+” o “-” fins
que es mostri la velocitat desitjada.

1.Augmentar la velocitat establerta del
vehicle

2.Disminuir la velocitat establerta del
vehicle

Ajust de pulsació breu: premeu
l'interruptor

Ajust de pulsació llarga: mantingueu
premut l'interruptor fins arribar a la
velocitat del vehicle establerta desitjada.

La velocitat establerta del vehicle
augmentarà o disminuirà de la manera
següent:

Ajust de pulsació breu: d'1 km/h
(0,6 mph) o 1 mph (1,6 km/h) cada
vegada que es prem l'interruptor

Ajust de pulsació llarga: augmenta o
disminueix en increments de 5 km/h
(3,1 mph) o 5 mph (8 km/h)
contínuament mentre es manté premut
l'interruptor

L'increment de l'ajust de la velocitat del
vehicle establerta pot canviar-se amb la
Configuració personalitzada.

Augment de la velocitat programada del
vehicle amb el pedal de l'accelerador

1.Trepitgeu el pedal de l'accelerador per
accelerar el vehicle a la velocitat
desitjada.

2.Premeu l'interruptor "+".

Cancel·lar/restablir el control

1.Premeu l'interruptor de cancel·lació o
de l'assistent de conducció per
cancel·lar el control.
El control també es cancel·larà quan
es trepitgi el pedal del fre. (Si el
vehicle ha estat aturat pel control del
sistema, trepitjar el pedal del fre no
farà que cancel·li la configuració.)

2.Premeu l'interruptor "RES" per
reprendre el control.

Canvi de la distància entre vehicles

Cada cop que es prem l'interruptor, la
configuració de la distància entre vehicles
canviarà de la manera següent:

Si es detecta un vehicle al davant, també
es mostrarà la marca del vehicle A al
davant.
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Número
d'illu-

stració

Distàn-
cia entre
vehicles

Distància aproxi-
mada (velocitat

del vehicle:
100 km/h
[60 mph])

1 Extral-
larg

Aproximadament
60 m (200 peus)

2 Llarga Aproximadament
45 m (145 peus)

3 Mitjana Aproximadament
30 m (100 peus)

4 Curta Aproximadament
25 m (85 peus)

La distància real entre vehicles varia
d'acord amb la velocitat del vehicle. A
més, quan el control del sistema atura el
vehicle, s'aturarà a certa distància del
vehicle que s'apropa, en funció de la
situació, independentment de la
configuració.

Condicions operatives
• La posició del canvi de marxes D està

seleccionada.
• La velocitat establerta desitjada es

pot configurar quan la velocitat del
vehicle és d'aproximadament 30 km/h
(20 mph) o més. (Si la velocitat del
vehicle s'estableix mentre es condueix
per sota d'aproximadament 30 km/h
[20 mph], la velocitat establerta
s'estableix en aproximadament
30 km/h [20 mph].)

Accelerar després d'ajustar la velocitat
del vehicle

Com passa amb la conducció normal,
l'acceleració es pot dur a terme
trepitjant el pedal de l'accelerador.
Després d'accelerar, el vehicle torna a la
velocitat establerta. No obstant això,
durant el mode de control de la distància
entre vehicles, la velocitat del vehicle
pot disminuir per sota de la velocitat
establerta per mantenir la distància del
vehicle precedent.

Quan el vehicle és aturat pel control
del sistema durant el seguiment de
creuer
• Quan es prem l'interruptor "RES" amb

el vehicle aturat pel control del
sistema, si el vehicle precedent
arrenca en un interval d'uns 3 segons,
el seguiment de creuer es reprèn.

• Si el vehicle precedent arrenca al cap
de 3 segons aproximadament després
de l'aturada del vehicle per part del
control del sistema, es reprèn el
seguiment de creuer.

Cancel·lació automàtica del mode de
control de la distància entre vehicles

El mode de control de la distància entre
vehicles es cancel·la automàticament en
les situacions següents:

• Quan funciona el control de frenada o
el control de restricció de sortida d'un
sistema d'assistència a la conducció.
(Per exemple: Sistema anticol·lisió,
Control d'arrencada)

• Quan s'ha accionat el fre
d'estacionament

• Quan el control del sistema atura el
vehicle en un pendent pronunciat

• Quan es detecta el següent quan el
control del sistema ha aturat el
vehicle:

– El cinturó de seguretat del
conductor no s'ha cordat

– La porta del conductor s'obre
– Han transcorregut 3 minuts

aproximadament després d'haver
aturat el vehicle

El fre d'estacionament es pot activar
automàticament.

És possible que la posició del canvi de
marxes canviï automàticament a P.
(→P. 210)

• Situacions en què algunes o totes les
funcions del sistema no poden
funcionar: →P. 238
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Missatges d'alerta i indicadors acústics
per al control de velocitat de creuer
amb radar dinàmic

Per seguretat en l'ús: →P. 232

Vehicles al davant que el sensor pot no
detectar correctament

En les situacions següents, en funció de
les condicions, si el sistema no pot
proporcionar una desacceleració o
acceleració suficient, feu servir el pedal
del fre o el pedal de l'accelerador.

Com que pot ser que el sensor no detecti
correctament aquests tipus de vehicles,
podria ser que no s'activés l'advertència
d'aproximació (→P. 267).

• Quan un vehicle se situa davant del
vostre de manera sobtada o canvia de
carril de manera molt lenta o molt
ràpida

• En canviar de carril
• Quan un vehicle precedent circula a

baixa velocitat
• Quan un vehicle està aturat al mateix

carril que el vehicle
• Quan una moto circula pel mateix

carril que el vehicle

Condicions en les quals pot ser que el
sistema no funcioni correctament

En les situacions següents, accioneu el
pedal del fre (o el pedal de l'accelerador,
en funció la situació) segons convingui.

Com que és possible que el sensor no
pugui detectar correctament els
vehicles, pot ser que el sistema no
funcioni correctament.

• Quan un vehicle precedent frena de
cop

• Quan canvieu de carril a velocitat
baixa, com per exemple en un embús

Advertència d'aproximació

En situacions en què el vehicle s'acosta a
un vehicle precedent i el sistema no pot
proporcionar una desacceleració
suficient, com ara si un vehicle talla de

sobte per davant del vostre vehicle,
parpellejarà una pantalla d'advertència i
sonarà un indicador acústic per avisar el
conductor. Trepitgeu el pedal del fre per
assegurar una distància adequada entre
vehicles.

Les alertes pot ser que no es produeixin
quan

En les situacions següents, l'advertència
pot no funcionar encara que la distància
entre vehicles sigui curta.

• Quan el vehicle precedent circula a la
mateixa velocitat o més ràpid que el
vostre vehicle

• Quan el vehicle precedent circula a
una velocitat extremadament lenta

• Immediatament després de configurar
la velocitat del vehicle

• Quan es trepitja el pedal de
l'accelerador

Funció de reducció de la velocitat en
revolts

Quan es detecta un revolt, es comença a
reduir la velocitat del vehicle. Quan
finalitza el revolt, la disminució de la
velocitat del vehicle també finalitza.

En funció de la situació, la velocitat del
vehicle tornarà a ser l'ajustada.

En situacions en què es necessiti activar
el control de distància entre vehicles, com
ara quan un vehicle precedent se situï de
sobte davant del vehicle, es cancel·larà la
funció de reducció de velocitat en revolts.
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Situacions en què és possible que la
funció de reducció de velocitat en
revolts no funcioni

És possible que la funció de reducció de
velocitat en revolts no funcioni en
situacions com les següents:

• Quan es condueix el vehicle per un
revolt suau

• Quan es trepitja el pedal de
l'accelerador

• Quan es condueix el vehicle per un
revolt molt breu

Funció de prevenció d'avançaments

Si un vehicle detectat al carril del costat
circula més lent que el vostre vehicle, se
suprimiran els avançaments.

La funció de prevenció d'avançament no
funcionarà si el carril del costat està
saturat o els vehicles circulen a velocitat
baixa.

Aquesta funció no està disponible per a
vehicles sense DCM.

Assistència pel canvi de carril

Si esteu conduint el vehicle a
aproximadament 80 km/h (50 mph) o
més i es realitza un canvi de carril al carril
d'avançament, quan s'activi la palanca de
l'intermitent i es canviï de carril, el vehicle
accelerarà a la velocitat establerta per
assistir amb l'avançament.

Per vehicles amb DCM: el reconeixement
del sistema de quin és el carril
d'avançament es determina per la
informació d'ubicació i la condició de
conducció dels vehicles de l'entorn. És
possible que l'assistència per a la funció
de canvi de carril i la funció de prevenció
d'avançament no funcioni si és difícil
obtenir informació sobre la ubicació o hi
ha pocs vehicles al voltant.

Per a vehicles sense DCM: el
reconeixement del sistema de quin és el
carril d'avançament pot estar basat
únicament en la ubicació del volant al
vehicle (a l'esquerra/a la dreta). Si es

condueix el vehicle per una ubicació on el
carril d'avançament està al costat oposat
d'on es va adquirir el vehicle, és possible
que el vehicle acceleri quan la palanca de
l'intermitent s'accioni cap al carril
d'avançament. (Per exemple, el vehicle es
va fabricar a una ubicació on es condueix
per la dreta, però s'està conduint en una
ubicació on es condueix per l'esquerra. És
possible que el vehicle acceleri quan
s'accioni la palanca de l'intermitent cap a
la dreta).

Si esteu conduint el vehicle a
aproximadament 80 km/h (50 mph) o
més i es canvia de carril a un on hi ha un
vehicle que condueix més lent que el
vostre, quan s'activi la palanca de
l'intermitent el vehicle desaccelerarà
gradualment per assistir amb el canvi
entre carrils.

Control de creuer amb radar dinàmic
amb assistència de senyals de trànsit

Quan la funció RSA està habilitada i el
sistema de control de velocitat de creuer
amb radar dinàmic està funcionant, si es
detecta un senyal de límit de velocitat, el
límit de velocitat detectat es mostrarà
amb una fletxa cap amunt/cap avall. La
velocitat establerta es pot augmentar/
reduir fins al límit de la velocitat detectat
mantenint premut l'interruptor "+" o
l'interruptor "-".

Quan la velocitat establerta és més
baixa que el límit de velocitat detectat

Mantingueu premut l'interruptor "+".
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Quan la velocitat establerta és més alta
que el límit de velocitat detectat

Mantingueu premut l'interruptor "-".

És possible que el control de creuer amb
radar dinàmic amb assistència de
senyals de trànsit no funcioni
correctament quan

Com que és possible que el control de
velocitat de creuer amb radar dinàmic
amb assistència de senyals de trànsit no
funcioni correctament en situacions en
les quals el sistema RSA no funcioni o no
pugui detectar senyals correctament
(→P. 258) , quan utilitzeu aquesta funció,
assegureu-vos de confirmar el límit de
velocitat real.

En les situacions següents, la velocitat
establerta podria no canviar fins al límit
de la velocitat detectada en mantenir
premut l'interruptor "+" o "-":

• Quan la informació del límit de
velocitat no estigui disponible

• Quan el límit de velocitat detectat és
igual que la velocitat establerta

• Quan el límit de velocitat detectat
està fora del rang de velocitats que
admet el sistema de control de creuer
amb radar dinàmic

Canviar la configuració del control de
velocitat de creuer amb radar dinàmic

La configuració del control de velocitat de
creuer amb radar dinàmic es pot canviar a
través de la configuració personalitzada.
(→P. 489)

5.4.9 Control de creuer
El vehicle es pot conduir a una velocitat
establerta fins i tot si no es trepitja el
pedal de l'accelerador.

Utilitzeu el control de creuer només en
autopistes i autovies.

ADVERTÈNCIA!
Per seguretat en l'ús
• Conduir de manera segura és

responsabilitat exclusiva del
conductor. Per tant, no confieu
excessivament en aquest sistema. El
conductor és l'únic responsable de
parar atenció a l'entorn del vehicle i
conduir de manera segura.

• Establiu la velocitat de manera
adequada en funció del límit de
velocitat, el flux del trànsit, l'estat de
la carretera, la meteorologia, etc. El
conductor és responsable de
comprovar la velocitat establerta.

Situacions on no s'ha d'utilitzar el
control de creuer
No utilitzeu el control de creuer en les
situacions següents. Ja que el sistema
no podrà proporcionar el control
adequat, utilitzar-lo pot provocar
accidents que poden resultar en la mort
o causar lesions greus.
• En carreteres amb revolts tancats
• En carreteres sinuoses
• En carreteres relliscoses, com les que

estan cobertes de pluja, gel o neu
• En baixades pronunciades, o on hi ha

canvis sobtats entre gradients
ascendents o descendents
pronunciats La velocitat del vehicle
pot excedir la velocitat establerta
quan baixeu per un pendent fort.

• Quan calgui desactivar el sistema:
→P. 232
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Components del sistema

Pantalla del comptador

A Configurar la velocitat del vehicle
B Indicador de control de velocitat

creuer

Commutadors

A Interruptor de l'assistència a la
conducció

B Interruptor de selecció del mode
d'assistència a la conducció

C Interruptor de cancel·lació
D Interruptor "-"
E interruptor "+"/interruptor "RES"

Configuració de la velocitat del vehicle
1.Premeu l'interruptor de selecció del

mode d'assistència a la conducció per
a seleccionar el control de creuer.
L'indicador de control de creuer
s'encendrà.

2.Amb el pedal de l'accelerador, accelereu
fins a la velocitat desitjada del vehicle
(aproximadament 30 km/h [20 mph] o
més) i premeu l'interruptor d'assistència
a la conducció per ajustar la velocitat
establerta del vehicle.
La velocitat del vehicle en el moment
en què es deixa anar l'interruptor es
convertirà en la velocitat establerta
del vehicle.

Ajust de la velocitat establerta del
vehicle

Ajust de la velocitat establerta del
vehicle mitjançant interruptors

Per canviar la velocitat establerta del
vehicle, premeu l'interruptor “+” o “-” fins
que es mostri la velocitat desitjada.
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1.Augmentar la velocitat establerta del
vehicle

2.Disminuir la velocitat establerta del
vehicle

La velocitat establerta del vehicle
augmentarà o disminuirà de la manera
següent:

Ajust de pulsació breu: d'1 km/h
(0,6 mph) o 1 mph (1,6 km/h) cada
vegada que es prem l'interruptor

Ajust de pulsació llarga: augmenta
constantment mentre es manté premut
l'interruptor

Augment de la velocitat programada del
vehicle amb el pedal de l'accelerador

1.Trepitgeu el pedal de l'accelerador per
accelerar el vehicle a la velocitat
desitjada.

2.Premeu l'interruptor "+".

Cancel·lar/restablir el control

1.Premeu l'interruptor de cancel·lació o
de l'assistent de conducció per
cancel·lar el control.

El control també es cancel·larà quan
es trepitgi el pedal del fre.

2.Premeu l'interruptor "RES" per
reprendre el control.

Cancel·lació automàtica del control de
velocitat de creuer

El control de creuer es cancel·la
automàticament en les situacions
següents:

• Quan la velocitat del vehicle
disminueix aproximadament 16 km/h
(10 mph) per sota de la velocitat del
vehicle establerta

• Quan la velocitat del vehicle baixa per
sota dels 30 km/h (20 mph)

• Quan funciona el control de frenada o
el control de restricció de sortida d'un
sistema d'assistència a la conducció.
(Per exemple: PCS, Control de
conducció i arrencada)

• Quan s'ha accionat el fre
d'estacionament

• Situacions en què algunes o totes les
funcions del sistema no poden
funcionar: →P. 238

5.4.10 Limitador de velocitat*

*Si està instal·lat

Es pot configurar una velocitat màxima
desitjada amb el commutador del
limitador de velocitat. El limitador de
velocitat evita que la velocitat del vehicle
excedeixi la velocitat establerta.

ADVERTÈNCIA!
Situacions en què no s'ha d'utilitzar el
limitador de velocitat
• Situacions en les quals pot ser que el

sensor no funcioni correctament:
→P. 236

• Quan calgui desactivar el sistema:
→P. 232
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Components del sistema

Pantalla del comptador

A Configurar la velocitat del vehicle
B Indicador de limitador de velocitat

Commutadors

A Interruptor de l'assistència a la
conducció

B Interruptor de selecció del mode
d'assistència a la conducció

C Interruptor de cancel·lació
D Interruptor "-"
E interruptor "+"/interruptor "RES"

Configuració de la velocitat màxima del
vehicle

1.Premeu l'interruptor de selecció del
mode d'assistència a la conducció per
seleccionar el limitador de velocitat.
L'indicador del limitador de velocitat
s'il·luminarà en blanc.

2.Accelereu o desaccelereu fins a la
velocitat del vehicle desitjada i
premeu l'interruptor d'assistència a la
conducció per configurar la velocitat
màxima del vehicle.
L'indicador del limitador de velocitat
canviarà d'estar il·luminat en blanc a
verd.
La velocitat configurada del vehicle es
mostra de color verd a la pantalla
d'informació múltiple. Si la velocitat
del vehicle s'estableix mentre conduïu
per sota d'aproximadament 30 km/h
(20 mph), la velocitat establerta del
vehicle s'establirà a 30 km/h (20 mph)
aproximadament.
Premeu l'interruptor de cancel·lació o
de l'assistent de conducció per
cancel·lar el control.

El sistema no s'inicia quan la posició
de canvi és R.
El sistema no s'engega quan es prem
contínuament l'interruptor
d'assistència a la conducció.
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Ajust de la velocitat establerta del
vehicle

Per canviar la velocitat establerta del
vehicle, premeu l'interruptor “+” o “-” fins
que es mostri la velocitat desitjada.

1.Augmentar la velocitat establerta del
vehicle

2.Disminuir la velocitat establerta del
vehicle

Ajust de pulsació breu: premeu
l'interruptor

Ajust de pulsació llarga: mantingueu
premut l'interruptor fins arribar a la
velocitat del vehicle establerta desitjada.

La velocitat establerta del vehicle
augmentarà o disminuirà de la manera
següent:

Ajust de pulsació breu: d'1 km/h
(0,6 mph) o 1 mph (1,6 km/h) cada
vegada que es prem l'interruptor

Ajust de pulsació llarga: augmenta o
disminueix en increments de 5 km/h
(3,1 mph) o 5 mph (8 km/h)
contínuament mentre es manté premut
l'interruptor

L'increment de l'ajust de la velocitat del
vehicle establerta pot canviar-se amb la
Configuració personalitzada.

Cancel·lar/restablir el control

1.Premeu l'interruptor de cancel·lació o
de l'assistent de conducció per
cancel·lar el control.

2.Premeu l'interruptor "RES" per
reprendre el control.
Quan es cancel·la el control,
l'indicador del limitador de velocitat
canviarà d'estar il·luminat en verd a
blanc.

Superar la velocitat establerta

En les situacions següents, si la velocitat
del vehicle supera la velocitat establerta,
aquesta es mostrarà a la pantalla:

• Quan es trepitja profundament el
pedal de l'accelerador.

• En baixar per un pendent

Cancel·lació automàtica del limitador
de velocitat
• Situacions en què algunes o totes les

funcions del sistema no poden
funcionar: →P. 238

Canvis en el so del funcionament del
fre i la resposta del pedal

→P. 353

Limitador de velocitat amb l'assistència
de senyals de trànsit (RSA)

Quan la funció RSA està habilitada i el
limitador de velocitat està funcionant, si
es detecta un senyal de límit de velocitat,
el límit de velocitat detectat es mostrarà
amb una fletxa cap amunt/cap avall. La
velocitat establerta del vehicle es pot
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augmentar/reduir fins al límit de la
velocitat detectada mantenint premut
l'interruptor "+" o "-".

Quan la velocitat establerta del vehicle
és més baixa que el límit de velocitat
detectat

Mantingueu premut l'interruptor "+".

Quan la velocitat establerta del vehicle
és més alta que el límit de velocitat
detectat

Mantingueu premut l'interruptor "-".

És possible que el limitador de la
velocitat amb assistència de senyals de
trànsit no funcioni correctament quan

Com que és possible que el limitador de la
velocitat amb assistència de senyals de
circulació no funcioni correctament en
situacions en les quals el sistema RSA no
funcioni o no pugui detectar senyals
correctament (→P. 258), quan utilitzeu
aquesta funció, assegureu-vos de
confirmar el límit de velocitat real.

En les situacions següents, la velocitat
establerta podria no canviar fins al límit
de la velocitat detectada en mantenir
premut l'interruptor "+" o "-":

• Quan el límit de velocitat detectat és
igual que la velocitat establerta

• Quan el límit de velocitat detectat
està fora del rang de velocitats que
admet el sistema limitador de la
velocitat

5.4.11 Sistema d'aturada de la
conducció d'emergència
El sistema d'aturada d'emergència de la
conducció és un sistema que desaccelera i
atura automàticament el vehicle dins del
seu carril si el conductor no pot continuar
conduint el vehicle, com per exemple si ha
patit una emergència mèdica, etc.

Durant el control LTA (Assistència de
traçat de carril), si el sistema no detecta
operacions de conducció, com per
exemple si el conductor no té agafat el
volant i determina que el conductor no
respon, el vehicle es desaccelerarà i
s'aturarà dins del seu carril actual per
ajudar a evitar una col·lisió o reduir
l'impacte d'una col·lisió.

ADVERTÈNCIA!
Per seguretat en l'ús
• Conduir de manera segura és

responsabilitat exclusiva del
conductor. Pareu atenció a les
condicions de l'entorn per garantir
una conducció segura. El sistema
d'aturada d'emergència de la
conducció està dissenyat per
proporcionar assistència en cas d'una
emergència que faci que sigui difícil
per al conductor continuar conduint,
com per exemple si ha patit una
emergència mèdica. No està
dissenyat per donar suport a la
conducció quan el conductor està
fatigat o té una mala condició física o
si condueix de forma poc atenta.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Tot i que el sistema d'aturada

d'emergència de la conducció està
dissenyat per desaccelerar el vehicle
dins del seu carril per ajudar a evitar
o a reduir l'impacte d'una col·lisió
quan el sistema determina que és
difícil que el conductor pugui
continuar conduint, la seva
efectivitat pot variar en funció de
diverses condicions. Per tant, no
sempre pot aconseguir el mateix
nivell de rendiment. A més, si no es
compleixen les condicions d'ús,
aquesta funció no s'activarà.

• Un cop s'activa el sistema d'aturada
d'emergència de la conducció, si
torna a ser possible conduir,
comenceu a conduir de nou
immediatament o, si cal, estacioneu
el vehicle a la vorada de la carretera i
col·loqueu un reflector d'advertència
i poseu els llums d'emergència per
advertir els altres conductors que hi
ha un vehicle aturat.

• Després que aquest sistema s'activi,
els passatgers haurien d'atendre el
conductor quan sigui necessari i
prendre les mesures de prevenció de
riscos adequades, com ara
desplaçar-se a un lloc on es pugui
garantir la seguretat, com ara la
vorada de la carretera o darrere d'una
barana de protecció.

• Aquest sistema detecta l'estat del
conductor a través del moviment del
volant. Aquest sistema es podria
activar encara que el conductor
estigui conscient si, de manera
intencionada i contínua, no mou el
vehicle. A més, és possible que el
sistema no s'activi si no pot
determinar que el conductor no
respon, com per exemple si es recolza
al volant.

• Vehicles amb càmera del monitor del
conductor: situacions en què el
monitor del conductor no funciona
correctament: →P. 238

Resum del sistema

El funcionament del sistema està separat
en 4 estats de control. Durant els estats
de control "fase d'advertència 1" i "fase
d'advertència 2", el sistema determina si
el conductor està conscient i receptiu
mentre informa d'una advertència i
controla la velocitat del vehicle. Si el
sistema determina que el conductor no
respon, s'accionarà en l'estat de control
"fase d'aturada de desacceleració" i "fase
d'aturada permanent" i frenarà i aturarà
el vehicle. A continuació, funcionarà
contínuament en la "fase d'aturada
permanent".

Condicions operatives

El sistema funciona quan es compleixen
totes les condicions següents.

• Quan l'LTA està activat
• Quan la velocitat del vehicle és

d'aproximadament 50 km/h (30 mph)
o més.

Condicions de cancel·lació del
funcionament

En les situacions següents, es
cancel·larà el funcionament del sistema.

• Quan es cancel·la el control d'LTA (s'ha
premut l'interruptor del LTA, etc.)

• Quan s'ha cancel·lat el control de
creuer del radar dinàmic

• Quan es detecten operacions del
conductor (si agafa el volant, acciona
el pedal del fre, el pedal de
l'accelerador, el fre d'estacionament,
l'interruptor del llum d'emergència o la
palanca de l'intermitent)

• Quan es prem l'interruptor de
l'assistència a la conducció durant la
fase d'aturada permanent

• Quan es gira l'interruptor d'encesa
d'ON a OFF

• Situacions en què algunes o totes les
funcions del sistema no poden
funcionar: →P. 238
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Control d'LTA quan es cancel·la el
funcionament

Quan es cancel·la el funcionament del
sistema d'aturada de conducció
d'emergència, és possible que també es
cancel·li el control d'LTA.

Fase d'advertència 1

Si no es detecten les operacions de
conducció després de que s'activi
l'advertència de mans fora del volant,
sonarà un indicador acústic
intermitentment, apareixerà un missatge
per avisar el conductor i el sistema
determinarà si el conductor està receptiu o
no. Si les operacions de conducció, com ara
mantenir el volant recte, no es realitzen en
un temps determinat, el sistema entrarà en
la fase d'advertència 2.

Vehicles amb càmera del monitor del
conductor: depenent del tipus de
detecció de la falta de resposta del
conductor, el sistema pot saltar la fase
d'advertència 1 i iniciar el control de la
fase d'advertència 2.

Fase d'advertència 2

En entrar a la fase d'advertència 2, sonarà
un indicador acústic a intervals curts, es
mostrarà un missatge per avisar el
conductor i el vehicle desaccelerarà
lentament. Si les operacions de
conducció, com ara mantenir el volant
recte, no es realitzen en un temps
determinat, el sistema determinarà que el
conductor no respon i entrarà en la fase
d'aturada de desacceleració.

El sistema d'àudio se silenciarà fins que el
conductor reaccioni.

Quan el vehicle es desaccelera, els llums
de fre es poden il·luminar en funció de les
condicions de la carretera, etc.

Després que el vehicle hagi desaccelerat
una quantitat determinada, els llums
d'emergència parpellejaran (llums
d'emergència).

Fase d'aturada de desacceleració

Quan el sistema determini que el
conductor no està receptiu, sonarà
contínuament un indicador acústic i es
mostrarà un missatge per advertir el
conductor, i el vehicle començarà a
desaccelerar lentament i s'aturarà.
Mentre el vehicle desaccelera, els llums
d'emergència parpellejaran per advertir a
altres conductors de l'emergència.

Fase d'aturada permanent

Després d'aturar el vehicle, el fre
d'estacionament s'aplicarà
automàticament. Després d'entrar en la
fase d'aturada permanent, l'indicador
acústic seguirà sonant contínuament, els
llums d'emergència parpellejaran per
advertir als altres conductors de
l'emergència i les portes es
desbloquejaran.

5.4.12 BSM (monitor d'angle
mort)*

*Si està instal·lat

El monitor d'angle mort és un sistema que
utilitza sensors de radar al costat posterior
instal·lats en el costat interior del para-xocs
posterior en el costat esquerre i dret per
ajudar el conductor a confirmar la seguretat
en canviar de carril.

ADVERTÈNCIA!
Precaucions sobre l'ús del sistema
• El conductor és l'únic responsable de

conduir amb seguretat. Conduïu
sempre de manera segura, observant
el vostre entorn.

• El monitor d'angle mort és una funció
complementària que alerta el
conductor que un vehicle es troba dins
de l'angle mort dels miralls retrovisors
exteriors o s'està acostant ràpidament
des de darrere cap a un angle mort. No
confieu excessivament en el monitor
d'angle mort. Com que la funció no pot
avaluar si és segur canviar de carril, un
excés de confiança podria causar un
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
accident i provocar la mort o lesions
greus.

Com que és possible que el sistema no
funcioni correctament en certes
condicions, és necessària la
confirmació visual del conductor.

Components del sistema

A Commutadors de control dels
comptadors
Activació/desactivació del monitor
d'angle mort.

B Indicadors dels retrovisors exteriors
Quan es detecta un vehicle en l'angle
mort dels miralls retrovisors exteriors
o que s'aproxima ràpidament des de
darrere cap a un angle mort, s'encén
l'indicador del mirall retrovisor
exterior en el costat detectat. Si la
palanca de l'intermitent es mou cap al
costat detectat, l'indicador del mirall
retrovisor exterior parpelleja.

C Indicador d'informació d'assistència a
la conducció
S'il·lumina quan el monitor d'angle
mort està apagat. En aquest moment,
es mostrarà "Blind Spot Monitor OFF"
(Monitor d'angle mort apagat) a la
pantalla d'informació múltiple.

Visibilitat de l'indicador dels
retrovisors exteriors

Amb llum solar intensa, és possible que
resulti difícil veure l'indicador del
retrovisor exterior.

Personalització

Algunes funcions es poden personalitzar.
(→P. 491)
Certificació

→P. 547

ADVERTÈNCIA!
Per assegurar que el sistema pugui
funcionar correctament
Els sensors del monitor d'angle mort
estan instal·lats darrere dels costats
esquerre i dret del para-xocs posterior,
respectivament. Tingueu en compte el
següent per assegurar-vos que el
monitor d'angle mort pugui funcionar
correctament.
• Mantingueu els sensors i les àrees

circumdants del para-xocs posterior
nets en tot moment.
Si un sensor o l'àrea circumdant del
para-xocs posterior està brut o cobert
de neu, és possible que el monitor
d'angle mort no funcioni i es mostrarà
un missatge d'alerta (→P. 452). En
aquesta situació, retireu la terra o la
neu i conduïu el vehicle complint les
condicions de funcionament de la
funció BSM (→P. 279) durant
aproximadament 10 minuts. Si el
missatge d'alerta no desapareix, aneu
a un distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota o a un taller de confiança
perquè inspeccionin el vehicle.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• No col·loqueu accessoris, adhesius

(incloent-hi adhesius transparents),
cinta d'alumini, etc. en un sensor o la
seva àrea circumdant del para-xocs
posterior.

• No sotmeteu un sensor ni l'àrea
circumdant del para-xocs posterior a
un impacte fort. Si un sensor es mou
ni que sigui lleugerament fora de la
seva posició, és possible que el
sistema no funcioni correctament i
que els vehicles no es detectin
correctament. En les situacions
següents, aneu a un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota o a un
taller de confiança perquè
inspeccionin el vehicle.
– Un sensor o l'àrea circumdant està

sotmès a un fort impacte.
– Si l'àrea circumdant d'un sensor està

ratllada o abonyegada, o una part
d'ells s'ha desconnectat.

• No desmunteu el sensor.
• No modifiqueu el sensor o l'àrea

circumdant del para-xocs posterior.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Si és necessari desmuntar/muntar o

substituir un sensor o el para-xocs
posterior, contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota o amb un taller de confiança.

• No pinteu el para-xocs posterior d'un
color que no sigui un color oficial de
Toyota.

Activació/desactivació del monitor
d'angle mort

El monitor d'angle mort es pot
activar/desactivar a de la pantalla
d'informació múltiple. (→P. 142)

Quan el monitor d'angle mort està
apagat, s'il·luminarà l'indicador
d'informació d'assistència a la conducció
(→P. 135). En aquest moment, es
mostrarà "Blind Spot Monitor OFF"
(Monitor d'angle mort apagat) a la
pantalla d'informació múltiple.

Cada vegada que l'interruptor d'encesa es
posa en ON, s'activa el monitor d'angle
mort.

Funcionament del monitor d'angle mort

Vehicles que poden ser detectats pel monitor d'angle mort

El monitor d'angle mort utilitza sensors de radar del costat posterior per detectar els
vehicles següents que circulen en carrils adjacents, i alerta el conductor de la presència
d'aquests vehicles a través dels indicadors dels retrovisors exteriors.

A Vehicles que circulen en àrees que no
són visibles amb els retrovisors
exteriors (els angles morts)

B Vehicles que s'acosten ràpidament
des de darrere en àrees que no són
visibles amb els retrovisors exteriors
(els angles morts)
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Les zones de detecció del monitor d'angle mort

Les àrees en les quals es poden detectar els vehicles es detallen a continuació.

A Aproximadament entre 0,5 m
(1,6 peus) i 3,5 m (11,5 peus) des de
qualsevol costat del vehicle*1

B Aproximadament 1 m (3,3 peus) per
davant del para-xocs posterior

C Aproximadament 3 m (9,8 peus) des
del para-xocs posterior

D Aproximadament entre 3 m (9,8 peus)
i 60 m (197 peus) des del para-xocs
posterior*2

*1L'àrea entre el costat del vehicle i 0,5 m (1,6 peus) des del costat del vehicle no es pot
detectar.
*2Com més gran sigui la diferència entre la velocitat del vostre vehicle i la del vehicle
detectat, més lluny es detectarà el vehicle, la qual cosa provocarà que l'indicador del
retrovisor exterior s'il·lumini o parpellegi.

El monitor d'angle mort està operatiu
quan

El monitor d'angle mort està operatiu
quan es compleixen totes les condicions
següents:

• L'interruptor d'encesa està en ON.
• El monitor d'angle mort està activat.
• La posició del canvi de marxes és

diferent de R.
• La velocitat del vehicle és superior a

10 km/h (7 mph), aproximadament.

El monitor d'angle mort detectarà un
vehicle quan

El monitor d'angle mort detectarà un
vehicle present en l'àrea de detecció en
les situacions següents:

• Un vehicle en un carril adjacent
avança el vostre vehicle.

• Avanceu lentament un vehicle en un
carril adjacent.

• Un altre vehicle entra a l'àrea de
detecció en canviar de carril.

Condicions en les quals el sistema no
detectarà un vehicle

El monitor d'angle mort no està
dissenyat per detectar els següents
tipus de vehicles o objectes:

• Motocicletes petites, bicicletes,
vianants, etc.*

• Vehicles que circulen en sentit
contrari

• Guarda-rails, murs, senyals, vehicles
estacionats i objectes estàtics
similars*

• Els vehicles que us segueixen en el
mateix carril*

El rang de cada àrea de detecció és:
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• Vehicles que circulen a 2 carrils de
distància del vostre vehicle*

• Vehicles que estan sent avançats
ràpidament pel vostre vehicle*

*En funció de les condicions, es pot
produir la detecció d'un vehicle i/o
objecte.

Condicions en les quals pot ser que el
sistema no funcioni correctament
• És possible que la funció del monitor

d'angle mort no detecti vehicles
correctament en les situacions
següents:

– Quan el sensor està desalineat a
causa d'un fort impacte en el sensor
o la seva àrea circumdant

– Quan hi ha fang, neu, gel, un
adhesiu, etc. que cobreix el sensor o
l'àrea circumdant del para-xocs
posterior

– En conduir per una carretera que
estigui mullada per aigua estancada
quan fa mal temps, com ara amb
pluja intensa, neu o boira

– Quan s'acosten diversos vehicles
amb només un petit espai entre ells

– Quan la distància entre el vostre
vehicle i el següent és curta

– Quan hi ha una diferència
significativa entre la velocitat del
vostre vehicle i la del vehicle que
entra a l'àrea de detecció

– Quan la diferència entre la velocitat
del vostre vehicle i la d'un altre
vehicle està canviant

– Quan un vehicle que circula
aproximadament a la mateixa
velocitat que el vostre entra a una
àrea de detecció

– Quan el vostre vehicle arrenca
després d'una parada, un vehicle
roman en l'àrea de detecció

– En pujar i baixar per pendents forts
consecutius, com ara en muntanyes,
irregularitats de la carretera, etc.

– En conduir per carreteres amb
revolts tancats o consecutius, o per
superfícies irregulars

– Quan els carrils són amples, o en

conduir per la vora d'un carril, si el
vehicle d'un carril adjacent està
molt lluny del vostre

– Quan s'instal·la un accessori (com
ara un portabicicletes) a la part
posterior del vehicle

– Quan hi ha una diferència
significativa entre l'altura del vostre
vehicle i la del vehicle que entra a
l'àrea de detecció

– Immediatament després d'encendre
el monitor d'angle mort

– En remolcar amb el vehicle
• Els casos en els quals el monitor

d'angle mort detecta
innecessàriament un vehicle o objecte
poden augmentar en les situacions
següents:

– Quan el sensor està desalineat a
causa d'un fort impacte en el sensor
o la seva àrea circumdant

– Quan la distància entre el vostre
vehicle i un guarda-rail, una paret,
etc. que entra a l'àrea de detecció és
petita

– En pujar i baixar per pendents forts
consecutius, com ara en muntanyes,
irregularitats de la carretera, etc.

– Quan els carrils són estrets, o en
conduir per la vora d'un carril, si un
vehicle que circula per un carril
diferent dels carrils adjacents entra
a l'àrea de detecció

– En conduir per carreteres amb
revolts tancats o consecutius, o per
superfícies irregulars

– Quan els pneumàtics estan
relliscant o girant

– Quan la distància entre el vostre
vehicle i el següent és curta

– Quan s'instal·la un accessori (com
ara un portabicicletes) a la part
posterior del vehicle

– En remolcar amb el vehicle
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5.4.13 SEA (Assistència de
sortida segura)*

*Si està instal·lat

L'assistència de sortida segura és un
sistema que utilitza sensors de radar
instal·lats a la part interior del para-xocs
posterior per ajudar els passatgers a
determinar si és possible que un vehicle
que s'apropa col·lisioni amb la porta per
reduir la possibilitat de col·lisió.

ADVERTÈNCIA!
Precaucions sobre l'ús del sistema
• El conductor és l'únic responsable de

conduir amb seguretat. Conduïu
sempre de manera segura,
observant el vostre entorn.

• L'assistència de sortida segura és un
sistema complementari que, quan el
vehicle està aturat, informa els
passatgers sobre la presència de
vehicles i bicicletes que s'apropen.
Com que aquest sistema no es pot

utilitzar en solitari per determinar la
seguretat, es pot produir un accident
que resultaria en mort o lesions
greus si s'hi confia en excés. Com que
és possible que el sistema no funcioni
correctament en determinades
condicions, és necessària la
confirmació visual de la seguretat
amb els ulls i miralls dels passatgers.

Components del sistema

A Pantalla d'informació múltiple
Activació/desactivació de
l'assistència de sortida segura

Quan el sistema determina que la
probabilitat d'una col·lisió amb una
porta és alta, la porta en qüestió es
mostra a la pantalla d'informació
múltiple. A més, si s'obre la porta
quan s'il·lumina l'indicador de
retrovisor exterior, sonarà un
indicador acústic com a advertència.

B Indicadors dels retrovisors exteriors
Quan es detecta un vehicle o una
bicicleta que pot xocar amb una porta
(diferent de la porta del darrere) quan
s'obri, s'encendrà l'indicador de
retrovisor exterior del costat
detectat. Si la porta del costat
detectat està oberta, l'indicador de
retrovisor exterior parpellejarà.

Visibilitat de l'indicador dels
retrovisors exteriors

Amb llum solar intensa, és possible que
resulti difícil veure l'indicador del
retrovisor exterior.

Indicador acústic

Si el volum ajustat al sistema d'àudio és
alt o hi ha molt de soroll a la zona
circumdant, pot ser difícil sentir
l'indicador acústic.

Personalització

Algunes funcions es poden personalitzar.
(→P. 492)

ADVERTÈNCIA!
Per assegurar que el sistema pugui
funcionar correctament
Els sensors de l'assistència de sortida
segura estan instal·lats darrere dels
costats esquerre i dret del para-xocs
posterior respectivament. Tingueu en
compte la informació següent per
assegurar-vos que l'assistència de
sortida segura pugui funcionar
correctament.
• Mantingueu els sensors i les àrees

circumdants del para-xocs posterior
nets en tot moment.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
Si un sensor o l'àrea circumdant del
para-xocs posterior estan bruts o
coberts de neu, és possible que
l'assistència de sortida segura no
funcioni i es mostrarà un missatge
d'alerta. En aquesta situació, netegeu
la brutícia o la neu i conduïu el vehicle
complint les condicions d'ús de la
funció SEA durant aproximadament
10 minuts. Si el missatge d'alerta no
desapareix, aneu a un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota o a un
taller de confiança perquè
inspeccionin el vehicle.

• No col·loqueu accessoris, adhesius
(incloent-hi adhesius transparents),
cinta d'alumini, etc. en un sensor o la
seva àrea circumdant del para-xocs
posterior.

• No sotmeteu un sensor ni l'àrea
circumdant del para-xocs posterior a
un impacte fort. Si un sensor es mou
ni que sigui lleugerament fora de la
seva posició, és possible que el
sistema no funcioni correctament i
que els vehicles no es detectin
correctament. En les situacions
següents, aneu a un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota o a un
taller de confiança perquè
inspeccionin el vehicle.
– Un sensor o l'àrea circumdant està

sotmès a un fort impacte.
– Si l'àrea circumdant d'un sensor està

ratllada o abonyegada, o una part
d'ells s'ha desconnectat.

• No desmunteu el sensor.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• No modifiqueu el sensor o l'àrea

circumdant del para-xocs posterior.
• Si és necessari desmuntar/muntar o

substituir un sensor o el para-xocs
posterior, contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota o amb un taller de confiança.

• No pinteu el para-xocs posterior d'un
color que no sigui un color oficial de
Toyota.

Activació/desactivació del sistema
d'assistència de sortida segura.

L'assistència de sortida segura es pot
activar/desactivar a a la pantalla
d'informació múltiple. (→P. 142)

Quan l'assistència de sortida segura està
apagada, s'il·luminarà l'indicador
d'informació d'assistència a la conducció
(→P. 135). En aquest moment, es
mostrarà "Safe Exit Assist OFF"
(Assistència de sortida segura en OFF) a
la pantalla d'informació múltiple.

Cada vegada que l'interruptor d'encesa es
col·loca en ON, s'activa l'assistència de
sortida segura.
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Objectes que pot detectar l'assistència de sortida segura

Quan l'assistència de sortida segura detecta els vehicles o les bicicletes següents
mitjançant un sensor de radar del costat posterior, se n'informa els passatgers del vehicle
amb un indicador del retrovisor exterior, un indicador acústic, una pantalla al comptador i
una notificació de veu.

A Els vehicles o bicicletes tenen una alta
probabilitat de xocar amb una porta
(que no sigui la porta posterior) quan
aquesta s'obri

Les àrees de detecció de l'assistència de sortida segura

Les àrees en les quals es poden detectar els vehicles es detallen a continuació.

A Aproximadament 45 m (145 peus)
cap enrere des de la porta davantera*

*Com més ràpida sigui la velocitat del vehicle o la bicicleta que s'acosta, l'indicador del
retrovisor de la porta s'encendrà o parpellejarà a partir d'una distància més llunyana del
vehicle o la bicicleta.
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L'assistència de sortida segura està en
funcionament quan

L'assistència de sortida segura està en
funcionament quan es compleixen totes
les condicions següents:

• Quan el sistema EV està en marxa, han
transcorregut menys de 3 minuts des
de l'aturada del sistema EV o 3 minuts
d'ençà que s'ha obert la porta i algú ha
entrat al vehicle (el temps de
l'operació pot estendre's si s'obre i
tanca una porta).

• Quan l'assistència de sortida segura
està activada

• El vehicle està aturat.
• La posició del canvi de marxes és

diferent de R.

L'assistència de sortida segura
detectarà un vehicle quan

L'assistència de sortida segura detectarà
un vehicle dins l'àrea de detecció en les
situacions següents:

Quan el vehicle s'atura i un vehicle o
bicicleta que condueixi paral·lelament al
vehicle s'apropa a l'àrea d'obertura d'una
porta (diferent a la porta posterior)

Condicions en les quals el sistema no
detectarà un vehicle
• L'assistència de sortida segura no

detecta els objectes, vehicles i
bicicletes següents:

– Vehicles o bicicletes que s'acosten
lentament

– Vehicles o bicicletes que es
determina que tenen poca
possibilitat de xocar amb una porta
(diferent de la porta del darrere)
quan s'obri

– Vehicles o bicicletes que el vehicle
determina que tenen una
probabilitat baixa de xocar amb una
porta quan s'obri

– Vehicles o bicicletes que
s'aproximen directament per
darrere

– Vehicles o bicicletes que s'acosten
per davant

– Guarda-rails, murs, senyals, vehicles
estacionats i altres objectes estàtics

– Animals, etc.
• En situacions com les següents,

l'assistència de sortida segura no
funcionarà:

– Quan han passat 3 minuts o més des
que el sistema EV s'ha apagat (el
temps durant el qual l'activació és
possible pot ser més llarg si s'obre i
es tanca una porta)

– Quan el vehicle no estigui
completament aturat

Condicions en les quals pot ser que el
sistema no funcioni correctament
• És possible que els vehicles i les

bicicletes no es detectin efectivament
en les situacions següents:

– Quan el sensor està desalineat a
causa d'un fort impacte en el sensor
o la seva àrea circumdant

– Quan hi ha fang, neu, gel, un
adhesiu, etc. que cobreix el sensor o
l'àrea circumdant del para-xocs
posterior

– En conduir per una carretera que
estigui mullada per aigua estancada
quan fa mal temps, com ara amb
pluja intensa, neu o boira

– Quan s'apropa un vehicle o una
bicicleta per darrere d'un vehicle
estacionat proper

– Quan un vehicle o bicicleta que
s'aproxima canvia sobtadament de
direcció

– Immediatament després de que un
vehicle o bicicleta es posi en
moviment

– Quan la porta posterior està oberta
– Quan s'instal·la un portabicicletes,

una rampa o un altre accessori a la
part posterior del vehicle

– Quan hi ha un vehicle estacionat,
una paret, una senyal, una persona o
un altre objecte estàtic darrere del
vehicle

– Quan el vehicle s'atura en un angle
respecte a la carretera

– Quan un vehicle circula a prop d'un
vehicle o bicicleta que s'aproximen
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– Quan un vehicle o bicicleta que
s'aproximen circula junt a un objecte
estàtic, com ara un mur o una senyal

– Quan un vehicle o bicicleta s'acosta
a alta velocitat

– En remolcar amb el vehicle
– En aturar-se en un pendent

pronunciat
– En aturar-se en un revolt o a la

sortida d'un revolt
• Els casos en els quals l'assistència de

sortida segura detecta
innecessàriament un vehicle o objecte
poden augmentar en les situacions
següents:

– Quan el sensor està desalineat a
causa d'un fort impacte en el sensor
o la seva àrea circumdant

– Quan s'apropa un vehicle o una
bicicleta per darrere d'un vehicle en
un angle específic

– Quan el vehicle s'atura en un angle
respecte a la carretera

– Quan s'apropa un vehicle o una
bicicleta per darrere d'un vehicle
estacionat en un angle concret

– Quan hi ha un vehicle estacionat,
una paret, una senyal, una persona o
un altre objecte estàtic darrere del
vehicle

– Quan un vehicle o bicicleta que
s'aproxima canvia sobtadament de
direcció

– Quan un vehicle o bicicleta que
s'aproximen circula junt a un objecte
estàtic, com ara un mur o una senyal

– Quan la porta posterior està oberta
– Quan s'instal·la un portabicicletes,

una rampa o un altre accessori a la
part posterior del vehicle

– Quan un vehicle o bicicleta s'acosta
a alta velocitat

– En remolcar amb el vehicle
– En aturar-se en un pendent

pronunciat
– En aturar-se en un revolt o a la

sortida d'un revolt

5.4.14 Sensor d'assistència a
l'estacionament de Toyota*

*Si està instal·lat

La distància entre el vostre vehicle i els
objectes (com ara una paret, en aparcar
en paral·lel o en maniobrar en un garatge)
es mesura mitjançant els sensors i es
comunica a través de la pantalla
multimèdia i un indicador acústic.
Comproveu sempre l'àrea circumdant
quan utilitzeu aquest sistema.

Components del sistema

Tipus de sensors

A Sensors de cantonada davanters
B Sensors centrals davanters
C Sensors de cantonada posteriors
D Sensors posteriors centrals
E Sensors davanters (vehicles amb

Advanced Park)
F Sensors posteriors (vehicles amb

Advanced Park)

Pantalla

Quan els sensors detecten un objecte,
com una paret, es mostra un gràfic a la
pantalla multimèdia en funció de la
posició i la distància de l'objecte. (A
mesura que la distància a l'objecte
s'escurça, els segments de distància
poden parpellejar.)
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Pantalla multimèdia (vehicles sense
Advanced Park)

Pantalla multimèdia (vehicles amb
Advanced Park)

A Detecció del sensor de cantonada
davanter

B Detecció del sensor central davanter
C Detecció del sensor de cantonada

posterior
D Detecció del sensor central posterior
E Sensors laterals davanters
F Sensors laterals posteriors

Encesa/apagada del sensor
d'assistència a l'estacionament de
Toyota

Utilitzeu els interruptors de control del
comptador per habilitar/inhabilitar el
sensor d'assistència a l'estacionament de
Toyota. (→P. 142)

1.Premeu o per seleccionar
.

2.Premeu o per seleccionar
i després premeu .

Quan la funció del sensor d'assistència a
l'estacionament de Toyota està
desactivada, l'indicador OFF del sensor
d'assistència a l'estacionament de Toyota
(→P. 135) s'il·lumina.

Per tornar a habilitar el sistema quan es
va inhabilitar, seleccioneu a la
pantalla d'informació múltiple,
seleccioneu i després On. Si
s'inhabilita utilitzant aquest mètode, el
sistema no es tornarà a habilitar
col·locant l'interruptor d'encesa en Off i
després en On.

ADVERTÈNCIA!
Precaucions sobre l'ús del sistema
Hi ha un límit en el grau de precisió del
reconeixement, i el rendiment del
control que pot proporcionar aquest
sistema és limitat, no hi confieu
excessivament. El conductor sempre és
responsable de parar atenció a l'entorn
del vehicle i conduir de manera segura.
Per assegurar que el sistema pugui
funcionar correctament
Tingueu en compte les precaucions
següents.
En cas contrari, és possible que no
pugueu conduir el vehicle de manera
segura i que es produeixi un accident.
• No danyeu els sensors i

mantingueu-los sempre nets.
• No enganxeu un adhesiu ni instal·leu

un component electrònic, com una
matrícula retroil·luminada
(especialment de tipus fluorescent),
fars antiboira, parafangs o antenes
sense fil a prop d'un sensor de radar.

• No sotmeteu l'àrea circumdant del
sensor posterior a un impacte fort.
En cas de rebre un impacte fort, aneu
a un distribuïdor autoritzat de
Toyota, a un taller autoritzat de
Toyota o a un altre taller de confiança
perquè inspeccionin el vehicle. Si és
necessari desmuntar/muntar o
substituir el para-xocs davanter o
posterior, contacteu amb un
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota o amb un taller de confiança.

• No modifiqueu, desmunteu ni pinteu
els sensors.

• No col·loqueu una coberta de
matrícula.

• Mantingueu els pneumàtics
degudament inflats.

Quan cal inhabilitar la funció
Inhabiliteu la funció en les situacions
següents, ja que pot funcionar encara
que no hi hagi possibilitat de col·lisió.
• En cas de no respectar les

advertències anteriors.
• Hi ha instal·lada una suspensió no

original de Toyota (suspensió
rebaixada, etc.).

Aspectes que cal tenir en compte en
rentar el vehicle
No apliqueu ràfegues intensives d'aigua
o vapor a l'àrea del sensor.
En cas contrari, el sensor podria
avariar-se.
• Quan utilitzeu una rentadora d'alta

pressió per rentar el vehicle, no
ruixeu els sensors directament, ja
que fer-ho podria avariar-los.

• Quan utilitzeu vapor per netejar el
vehicle, no dirigiu el vapor massa a
prop dels sensors, ja que fer-ho
podria avariar-los.

El sistema es pot utilitzar quan
• L'interruptor d'encesa està en ON.
• La funció de sensor d'assistència a

l'estacionament de Toyota està
activada.

• La velocitat del vehicle és inferior a
uns 10 km/h (6 mph).

• S'ha seleccionat una posició del canvi
diferent de P.

Informació de detecció del sensor
• Les àrees de detecció del sensor es

limiten a les àrees al voltant dels
para-xocs davanters i posteriors del
vehicle.

• Es poden produir les situacions
següents durant l'ús.

– En funció de la forma de l'objecte i
altres factors, la distància de
detecció es pot escurçar, o pot ser
impossible la detecció.

– La detecció pot ser impossible si els
objectes estàtics s'acosten massa al
sensor.

– Hi haurà un breu retard entre la
detecció d'objectes estàtics i la
visualització (sona l'indicador
acústic d'alerta). Fins i tot a baixes
velocitats, hi ha la possibilitat que
l'objecte s'aproximi a menys de
30 cm abans que es mostri la
pantalla i soni l'indicador acústic
d'alerta.

– Pot ser difícil sentir l'indicador
acústic a causa del volum del
sistema d'àudio o del soroll del flux
d'aire del sistema d'aire condicionat.

– Pot ser difícil sentir el so d'aquest
sistema a causa dels indicadors
acústics d'altres sistemes.

Objectes que poden no ser detectats
adequadament pel sistema

La forma de l'objecte pot evitar que el
sensor el detecti. Pareu especial atenció
als objectes següents:

• Cables, tanques, cordes, etc.
• Cotó, neu i altres materials que

absorbeixen les ones sonores
• Objectes amb angles afilats
• Objectes baixos
• Objectes alts amb seccions superiors

que es projecten cap enfora en
direcció al vostre vehicle

Les persones poden no ser detectades si
porten certs tipus de roba.
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Situacions en les quals és possible que
el sistema no s'activi correctament:

Determinades condicions del vehicle i
l'entorn poden afectar la capacitat d'un
sensor per detectar objectes
correctament. Els casos particulars en
què això pot ocórrer s'enumeren a
continuació.

• Hi ha terra, neu, gotes d'aigua o gel en
un sensor. (Netejar els sensors
resoldrà aquest problema.)

• Un sensor està congelat. (Descongelar
l'àrea resoldrà aquest problema.) En
climes especialment freds, si un
sensor està congelat, és possible que
la pantalla del sensor es mostri de
manera anòmala, o que no es detectin
objectes, com una paret.

• Quan un sensor o l'àrea al voltant d'un
sensor està extremadament calent o
fred.

• En una carretera extremadament 
accidentada, en un pendent, en grava
o en herba.

• Quan hi ha clàxons dels vehicles, 
detectors de vehicles, motors de 
motocicletes, frens pneumàtics de 
vehicles grans, sondes d'altres 
vehicles o altres dispositius que 
produeixen ones ultrasòniques a prop 
del vehicle

• Un sensor està recobert amb una capa 
d'esprai o hi ha pluja intensa.

• Si els objectes s'acosten massa al 
sensor.

• En conduir amb clima inclement, com
quan hi ha boira, neu o una tempesta
de sorra

• Quan un objecte que no es pot
detectar es troba entre el vehicle i un
objecte detectat

• Si un objecte com un vehicle,
motocicleta, bicicleta o vianant es
col·loca davant del vehicle o surt pel
costat del vehicle

• Si l'orientació d'un sensor ha canviat a
causa d'una col·lisió o un altre impacte

• Quan s'instal·la un equip que pot
obstruir un sensor, com un ullet de
remolc, un protector de para-xocs
(una tira embellidora addicional, etc.),
un portabicicletes o un llevaneu

• Si la part davantera del vehicle està
aixecada o abaixada a causa de la
càrrega transportada

• Si el vehicle no es pot conduir de
manera estable, per exemple perquè
ha estat implicat en un accident o està
avariat

• Quan s'utilitzen cadenes, un
pneumàtic de recanvi compacte o un
kit de reparació de punxades del
pneumàtic d'emergència

Situacions en les quals és possible que
el sistema s'activi tot i que no hi hagi
possibilitat de col·lisió

En situacions com les següents, és
possible que el sistema s'activi tot i que
no hi hagi possibilitat de col·lisió.

• En conduir per una carretera estreta
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• Quan un vianant porta roba que no 
reflecteix les ones ultrasòniques (per 
exemple, faldilles amb frunzits o 
volants).

• Quan hi ha objectes en el rang de 
detecció que no estan perpendiculars 
al terra, no estan perpendiculars a la 
direcció de circulació del vehicle, són 
irregulars o estan onejant.

• Bufa vent fort



• En conduir cap a una pancarta, una
bandera, una branca amb poca altura o
una barrera (com les que s'utilitzen en
els passos a nivell, peatges i
estacionaments)

• Quan hi ha una rodera o forat en la
superfície de la carretera

• En conduir sobre una coberta
metàl·lica (reixeta), com les que
s'utilitzen per a rases de drenatge

• En pujar o baixar per un pendent
pronunciat

• Si un sensor rep l'impacte d'una gran
quantitat d'aigua, com quan es
condueix per una carretera inundada

• Hi ha terra, neu, gotes d'aigua o gel en
un sensor. (Netejar els sensors
resoldrà aquest problema.)

• Un sensor està recobert amb una capa
d'esprai o hi ha pluja intensa

• En conduir amb clima inclement, com
quan hi ha boira, neu o una tempesta
de sorra

• Quan bufen vents forts

• Quan hi ha clàxons dels vehicles,
detectors de vehicles, motors de
motocicletes, frens pneumàtics de
vehicles grans, sondes d'altres
vehicles o altres dispositius que
produeixen ones ultrasòniques a prop
del vehicle

• Si la part davantera del vehicle està
aixecada o abaixada a causa de la
càrrega transportada

• Si l'orientació d'un sensor ha canviat a
causa d'una col·lisió o un altre impacte

• El vehicle s'aproxima a una vorada alta
o corba

• El vehicle es condueix a prop de
columnes (bigues d'acer en forma d'H,
etc.) en garatges, zones de
construcció, etc.

• Si el vehicle no es pot conduir de
manera estable, per exemple perquè
ha estat implicat en un accident o està
avariat

• En una carretera extremadament
accidentada, en un pendent, en grava
o herba

• Quan s'utilitzen cadenes, un
pneumàtic de recanvi compacte o un
kit de reparació de punxades del
pneumàtic d'emergència
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Pantalla de detecció del sensor,
distància de l'objecte

Rang de detecció dels sensors (vehicles
sense Advanced Park)

A Aproximadament 100 cm (3,3 peus)
B Aproximadament 150 cm (4,9 peus)
C Aproximadament 60 cm (2,0 peus)

El diagrama mostra el rang de detecció
dels sensors. Tingueu en compte que els
sensors no poden detectar objectes
situats molt a prop del vehicle.

El rang dels sensors pot canviar en funció
de la forma de l'objecte, etc.

Rang de detecció dels sensors (vehicles
amb Advanced Park)

A Aproximadament 200 cm (6,6 peus)

El diagrama mostra el rang de detecció
dels sensors. Tingueu en compte que els
sensors no poden detectar objectes
situats molt a prop del vehicle.

El rang dels sensors pot canviar en funció
de la forma de l'objecte, etc.

La distància i l'indicador acústic

Vehicles sense Advanced Park
Distància aproximada a l'obstacle Indicador acústic

Sensor davanter:
Aproximadament de 100 cm a 60 cm (de 3,3 peus a 2,0 peus)*

Sensor posterior:
Aproximadament de 150 cm a 60 cm (de 4,9 peus a 2,0 peus)*

Lent

Aproximadament de 60 cm a 45 cm (de 2,0 peus a 1,5 peus)* Mitjà
Aproximadament de 45 cm a 30 cm (de 1,5 peus a 1,0 peu)* Ràpid
Aproximadament de 30 cm a 15 cm (d'1,0 peu a 0,5 peus)

Continu
Menys d'aproximadament 15 cm (0,5 peus)

*La funció de silenciador automàtic de l'indicador acústic està habilitada. (→P. 291)
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Vehicles amb Advanced Park
Distància aproximada a l'obstacle Indicador acústic

Sensor central davanter:
Aproximadament de 200 cm a 100 cm (de 6,6 peus a 3,3 peus)
Sensor posterior central:
Aproximadament de 200 cm a 150 cm (de 6,6 peus a 4,9 peus)
Sensor lateral:
Aproximadament de 200 cm a 165 cm (de 6,6 peus a 5,4 peus)
Sensor de cantonada:
Aproximadament de 200 cm a 60 cm (de 6,6 peus a 2,0 peus)

No produeix so (només
visualització)

Sensor central davanter:
Aproximadament de 100 cm a 60 cm (de 3,3 peus a 2,0 peus)*

Sensor posterior central:
Aproximadament de 150 cm a 60 cm (de 4,9 peus a 2,0 peus)*

Sensor lateral:
Aproximadament de 165 cm a 60 cm (de 5,4 peus a 2,0 peus)*

Lent

Sensor lateral: aproximadament de 60 cm a 40 cm (de 2,0 peus a
1,3 peus)*

A part del sensor lateral: aproximadament de 60 cm a 45 cm (de
2,0 peus a 1,5 peus)*

Mitjà

Sensor lateral: aproximadament de 40 cm a 30 cm (de 1,3 peus a
1,0 peu)*

A part del sensor lateral: aproximadament de 45 cm a 30 cm (de
1,5 peus a 1,0 peu)*

Ràpid

Menys d'aproximadament 30 cm (1,0 peus)
Continu

Menys d'aproximadament 15 cm (0,5 peus)

*La funció de silenciador automàtic de l'indicador acústic està habilitada. (→P. 291)

Operació de l'indicador acústic i
distància a un objecte.

Un indicador acústic sona quan els
sensors estan funcionant.

• L'indicador acústic sona més ràpid a
mesura que el vehicle s'acosta a un
objecte. Quan el vehicle es troba dins
d'aproximadament 30 cm (1,0 peus)
de l'objecte, l'indicador acústic sona
contínuament.

• Quan 2 o més sensors detecten
simultàniament un objecte estàtic,
l'indicador acústic sona per a l'objecte
més pròxim.

• Fins i tot quan els sensors estan
funcionant, l'indicador acústic se
silenciarà en algunes situacions.
(funció de silenciador automàtic de
l'indicador acústic)

Ajust del volum de l'indicador acústic

El volum de l'indicador acústic es pot
ajustar a la pantalla d'informació múltiple.

Ús dels commutadors de control dels
comptadors per canviar la configuració.
(→P. 142)

1.Premeu o de l'interruptor de
control del comptador per seleccionar

.
2.Premeu o dels interruptors de

control del comptador, seleccioneu
i, a continuació, mantingueu

premut .
3.Seleccioneu el volum i després

premeu .

Cada vegada que premeu el commutador,
el nivell de volum canviarà entre 1, 2 i 3.
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Silenciar temporalment un indicador
acústic

Quan es detecta un objecte, l'interruptor
de silenci temporal es mostra al sistema
de visualització multimèdia.

Seleccioneu per silenciar un
indicador acústic del sensor d'assistència
a l'estacionament de Toyota, el RCTA i el
RCD.

El silenci es cancel·larà automàticament
en les situacions següents:

• Quan es canvia la posició del canvi.
• Quan la velocitat del vehicle superi

una velocitat determinada.
• Quan hi ha una avaria en un sensor o

el sistema no està disponible
temporalment.

• Quan la funció d'operació s'inhabiliti
manualment.

• Quan l'interruptor d'encesa s'apagui.

Funció d'advertència d'objectes
(vehicles amb Advanced Park)

La funció d'advertència d'objectes
informa al conductor de la presència
d'objectes al costat del vehicle mitjançant
un missatge i l'indicador acústic en cas
que els objectes estiguin dins de la
trajectòria estimada del vehicle.

A Objecte
B Ruta calculada del vehicle

Quan el vehicle està en moviment, els sensors o càmeres laterals poden detectar objectes.
Mentre el vehicle està en moviment, si ja no es pot detectar un objecte pels sensors o les
càmeres, s'estima la ubicació de l'objecte amb relació al vehicle. Si es determina que
l'objecte és dins de la trajectòria estimada del vehicle, s'activarà la funció d'advertència
d'objectes.

A Objecte detectat pels sensors o
càmeres laterals

1.El vehicle està aturat i no es detecten
els objectes presents als costats del
vehicle.

2.Es detecten els objectes mentre es
mou el vehicle.

3.Malgrat que els objectes són fora de
l'àrea de detecció dels sensors o
càmeres laterals, es mostra un
missatge i sona l'indicador acústic.
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Condicions de funcionament de la
funció d'advertència d'objectes
• L'Advanced Park està funcionant.
• El vehicle es desplaça uns 7 m

(23,0 peus) després d'arrencar el
sistema EV.

• La posició del canvi de marxes R està
seleccionada.

• Un cop seleccionada la posició del
canvi de marxes D, el vehicle s'ha
desplaçat 7 m (23,0 peus) o menys.

• S'ha premut l'interruptor de la càmera
i es mostra la pantalla multimèdia.

• El sensor davanter o posterior detecta
un objecte estàtic.

Detecció d'objectes situats als laterals
del vehicle
• Els objectes situats als costats dels

vehicles no es detecten a l'instant. La
ubicació d'objectes amb relació al
vehicle es calcula després de ser
detectats pels sensors davanters o
posteriors o càmeres laterals. Per tant,
després que l'interruptor d'encesa
hagi canviat a ON, encara que hi hagi
un objecte al costat de vehicle, és
possible que no sigui detectat fins que
el vehicle no s'hagi conduït en un
trajecte breu i els sensors o càmeres
laterals hagin analitzat les àrees
situades als laterals del vehicle.

• Si un vehicle, persona, animal, etc. és
detectada pels sensors o càmeres
laterals però després s'allunya de la
zona de detecció, el sistema assumirà
que els objectes no s'han mogut.

ADVERTÈNCIA!
Sensors laterals i càmeres laterals
En situacions com les que es descriuen
a continuació, la funció pot no
funcionar correctament, la qual cosa
podria provocar un accident. Aneu amb
compte.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Quan s'arrenca poc després d'haver

posat l'interruptor d'encesa en ON i al
costat del vehicle hi ha un vehicle
petit o un altre objecte que no pot ser
detectat per un sensor lateral del
davant.
En la situació que es mostra en la
il·lustració següent, encara que el
vehicle arrenqui, el vehicle de
l'esquerra no serà detectat i no
funcionarà la funció d'advertència
d'objectes.

• Quan un objecte o persona és en una
posició que no pot ser detectada
pels sensors o càmeres laterals.

• Quan, després que els sensors
laterals hagin analitzat les àrees
laterals del vehicle, un altre vehicle,
una persona o un altre objecte
s'apropa al costat del vehicle i no es
pot detectar.

• Si el mirall retrovisor exterior està
tancat, els sensors laterals o les
càmeres laterals no poden detectar
objectes.

• Si la bateria de 12 volts s'ha
descarregat o s'ha extret i s'ha
instal·lat, plegueu i desplegueu els
retrovisors exteriors.
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5.4.15 RCTA (Alerta de trànsit
posterior)*

*Si està instal·lat

La funció RCTA utilitza els sensors de
radar laterals posteriors del BSM
instal·lats darrere del para-xocs
posterior. Aquesta funció està dissenyada
per ajudar el conductor a comprovar les
àrees que no es poden veure fàcilment en
fer marxa enrere.

ADVERTÈNCIA!
Precaucions sobre l'ús del sistema
El conductor és l'únic responsable de
conduir amb seguretat. Conduïu
sempre de manera segura, observant el
vostre entorn.
La funció RCTA és només una funció
complementària que alerta el
conductor que un vehicle s'aproxima
per la dreta o l'esquerra des de la part
posterior del vehicle.
Com que és possible que la funció RCTA
no funcioni correctament en certes
condicions, és necessària la
confirmació visual del conductor.
Confiar excessivament en aquesta
funció podria provocar un accident que
resultaria en mort o lesions greus.
Per assegurar que el sistema pugui
funcionar correctament
→P. 277

Components del sistema

A Commutadors de control dels
comptadors
Activació/desactivació de la funció
RCTA.

B Indicadors dels retrovisors exteriors
Quan es detecta un vehicle que
s'acosta des de la dreta o l'esquerra
en la part posterior del vehicle, els
dos indicadors del mirall retrovisor
exterior parpellegen.

C Pantalla multimèdia
Si es detecta un vehicle que s'acosta
des de la dreta o l'esquerra en la part
posterior del vehicle, es mostra la
icona RCTA (→P. 295) per al costat
detectat a la pantalla multimèdia.
Aquesta il·lustració mostra un
exemple d'un vehicle que s'aproxima
des de tots dos costats del vehicle.

D Indicador d'informació d'assistència a
la conducció
Quan l'RCTA està apagat, es mostrarà
"Rear Cross Traffic Alert OFF" (Alerta
de trànsit posterior en OFF) a la
pantalla d'informació múltiple.
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Activació/desactivació de la funció RCTA

L'RCTA es pot activar/desactivar a a
la pantalla d'informació múltiple.
(→P. 142)

Quan la funció RCTA està apagada, s'illumi-
narà l'indicador d'informació d'assistència a
la conducció (→P. 135). En aquest
moment, es mostrarà "Rear Cross Traffic
Alert OFF" (Alerta de trànsit posterior en
OFF) a la pantalla d'informació múltiple.
Cada vegada que l'interruptor d'encesa es
col·loca en ON, s'activa la funció RCTA.

Visibilitat de l'indicador dels
retrovisors exteriors

Amb llum solar intensa, és possible que
resulti difícil veure l'indicador del
retrovisor exterior.

Quan s'escolti l'indicador acústic RCTA

És possible que resulti difícil d'escoltar
l'indicador acústic RCTA si hi ha sorolls
forts, com un volum d'àudio alt.

Sensors de radar

→P. 277

Funció RCTA

Funcionament de la funció RCTA

La funció RCTA utilitza sensors de radar
per detectar els vehicles que s'aproximen
per la dreta o l'esquerra en la part
posterior del vehicle i alerta el conductor
de la presència d'aquests vehicles fent
parpellejar els indicadors del retrovisor
exterior i fent sonar un indicador acústic.

A Vehicles que s'aproximen

B Àrees de detecció de vehicles que
s'aproximen

Visualització d'icones RCTA

Si es detecta un vehicle que s'acosta des
de la dreta o l'esquerra en la part
posterior del vehicle, es mostra el
següent a la pantalla multimèdia.

Aquesta il·lustració mostra un exemple
d'un vehicle que s'aproxima des de tots
dos costats del vehicle.

Àrees de detecció de la funció RCTA

Les àrees en les quals es poden detectar
els vehicles es detallen a continuació.

L'indicador acústic pot alertar de vehicles
que circulen més ràpid i que s'aproximen
des de més lluny.

Exemple:

Vehicle que
s'aproxima Velocitat

A
Distància

aproximada
d'alerta

Ràpid 56 km/h
(34 mph)

40 m
(131 peus)

Lent 8 km/h
(5 mph)

5,5 m
(18 peus)
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La funció RCTA està operativa quan

La funció RCTA funciona quan es
compleixen totes les condicions
següents:

• L'interruptor d'encesa està en ON.
• La funció RCTA està activada.
• La posició del canvi de marxes és R.
• La velocitat del vehicle és inferior a

15 km/h (9 mph) aproximadament.
• La velocitat del vehicle que s'aproxima

està entre 8 km/h (5 mph) i 56 km/h
(34 mph) aproximadament.

Ajust del volum de l'indicador acústic

El volum de l'indicador acústic es pot
ajustar a la pantalla d'informació
múltiple.

El volum de l'indicador acústic RCTA es
pot ajustar a de la pantalla
d'informació múltiple. (→P. 291)

Silenciar temporalment un indicador
acústic

Quan es detecta un objecte, l'interruptor
de silenci temporal es mostra al sistema
de visualització multimèdia. Seleccioneu

per silenciar un indicador acústic
del sensor d'assistència a
l'estacionament de Toyota, el RCTA i el
RCD.

El silenci es cancel·larà automàticament
en les situacions següents:

• Quan es canvia la posició del canvi.
• Quan la velocitat del vehicle superi

una velocitat determinada.
• Quan hi ha una avaria en un sensor o

el sistema no està disponible
temporalment.

• Quan la funció d'operació s'inhabiliti
manualment.

• Quan l'interruptor d'encesa s'apagui.

Condicions en les quals el sistema no
detectarà un vehicle

La funció RCTA no està dissenyada per
detectar els tipus de vehicles o objectes
següents:

• Vehicles que s'aproximen directament
per darrere

• Vehicles que fan marxa enrere en
places d'aparcament al costat del
vostre vehicle

• Vehicles que els sensors no poden
detectar degut a obstruccions

• Guarda-rails, murs, senyals, vehicles
estacionats i objectes estàtics similars*

• Motocicletes petites, bicicletes,
vianants, etc.*

• Vehicles que s'allunyen del vostre
vehicle

• Vehicles que s'aproximen des de les
places d'aparcament al costat del
vostre vehicle*

• La distància entre el sensor i el vehicle
que s'apropa esdevé massa curta

*En funció de les condicions, es pot
produir la detecció d'un vehicle i/o objecte.

Situacions en les quals és possible que
el sistema no s'activi correctament:

És possible que la funció RCTA no detecti
els vehicles correctament en les
situacions següents:

• Quan el sensor està desalineat a causa
d'un fort impacte en el sensor o la seva
àrea circumdant
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• Quan hi ha fang, neu, gel, un adhesiu,
etc. que cobreix el sensor o l'àrea
circumdant de la posició de sobre del
para-xocs posterior

• En conduir per una carretera que
estigui mullada per aigua estancada
quan fa mal temps, com ara amb pluja
intensa, neu o boira

• Quan s'acosten diversos vehicles amb
només un petit espai entre ells

• Quan un vehicle s'acosta a alta
velocitat

• Quan s'instal·la un equip que pot
obstruir un sensor, com un ullet de
remolc, un protector de para-xocs
(una tira embellidora addicional, etc.),
un portabicicletes o un llevaneu

• En fer marxa enrere en un pendent
amb un canvi brusc d'inclinació

• En fer marxa enrere per sortir d'una
plaça d'aparcament amb un angle
petit

• Immediatament després que s'activi la
funció RCTA

• Immediatament després que s'iniciï el
sistema EV amb la funció RCTA
activada

• Quan els sensors no poden detectar
un vehicle a causa d'obstruccions

• En arrossegar un remolc
• Quan hi ha una diferència significativa

entre l'altura del vostre vehicle i la del
vehicle que entra a l'àrea de detecció

• Quan un sensor o l'àrea al voltant d'un
sensor és extremadament calenta o
freda

• Si s'ha modificat la suspensió o s'han
instal·lat pneumàtics d'una mida
diferent de l'especificada

• Si la part davantera del vehicle està
aixecada o abaixada a causa de la
càrrega transportada

• En girar mentre feu marxa enrere

5.4 Ús dels sistemes d'assistència a la conducció

297

5

Conducció



• Quan un vehicle gira i entra en l'àrea
de detecció

Situacions en les quals és possible que
el sistema s'activi tot i que no hi hagi
possibilitat de col·lisió

Els casos en els quals la funció RCTA
detecta innecessàriament un vehicle i/o
objecte poden augmentar en les
situacions següents:

• Quan la plaça d'aparcament dona a un
carrer per on passen vehicles

• Quan la distància entre el vostre
vehicle i els objectes metàl·lics, com
un guarda-rail, una paret, un senyal o
un vehicle estacionat, que puguin
reflectir ones elèctriques cap a la part
posterior del vehicle, és curta

• Quan s'instal·la un equip que pot
obstruir un sensor, com un ullet de
remolc, un protector de para-xocs
(una tira embellidora addicional, etc.),
un portabicicletes o un llevaneu

• Quan un vehicle passa pel costat del
vostre vehicle

• Quan un vehicle detectat gira en
acostar-se al vehicle

• Quan hi ha objectes girant a prop del
vostre vehicle, com el ventilador d'una
unitat d'aire condicionat

• Quan s'esquitxa o ruixa aigua cap al
para-xocs posterior, com per exemple
d'un aspersor
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• Objectes en moviment (banderes,
gasos d'escapament, gotes de pluja
grans o flocs de neu, pluja al ferm de la
carretera, etc.)

• Quan la distància entre el vostre
vehicle i un guarda-rail, una paret, etc.
que entra a l'àrea de detecció és petita

• Reixetes i cunetes
• Quan un sensor o l'àrea al voltant d'un

sensor és extremadament calenta o
freda

• Si s'ha modificat la suspensió o s'han
instal·lat pneumàtics d'una mida
diferent de l'especificada

• Si la part davantera del vehicle està
aixecada o abaixada a causa de la
càrrega transportada

5.4.16 RCD (Detecció de la
càmera posterior)*

*Si està instal·lat

Quan el vehicle va marxa enrere, la funció
de detecció de la càmera posterior pot
detectar els vianants en l'àrea de detecció
darrere del vehicle. Si es detecta un
vianant, sonarà un indicador acústic i
apareixerà una icona a la pantalla
multimèdia per informar el conductor que
hi ha un vianant.

ADVERTÈNCIA!
Precaucions sobre l'ús del sistema
Les capacitats de reconeixement i
control d'aquest sistema són limitades.
El conductor sempre ha de conduir amb
seguretat i responsabilitat, de manera
que no ha de confiar en excés en el
sistema i ha de tenir presents les
situacions que l'envolten.
Per assegurar que el sistema pugui
funcionar correctament
Tingueu en compte les indicacions
següents; altrament hi ha el risc de
patir un accident.
• Netegeu sempre la càmera sense

malmetre-la.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• No instal·leu peces electròniques

fabricades per tercers (com ara
plaques de matrícula il·luminades,
llums antiboira, etc.) a prop de la
càmera.

• No sotmeteu els voltants del sensor
de la càmera a impactes forts. Si s'ha
produït un impacte fort a prop de la
càmera, aneu a un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota o a un
taller de confiança perquè
inspeccionin el vehicle.

• No desmunteu, remodeleu ni pinteu
la càmera.

• No afegiu accessoris ni adhesius a la
càmera.

• No instal·leu peces de protecció
fabricades per tercers (embellidors
per al para-xocs, etc.) al para-xocs
posterior.

• Mantingueu una pressió de
pneumàtics adient.

• Assegureu-vos que el maleter està
completament tancat.

La funció RCD està desactivada
En les situacions següents, es desactiva
el sistema. És possible que la funció
RCD no funcioni correctament i, per
tant, hi ha el risc de patir un accident.
• No es tenen en compte les

indicacions esmentades
anteriorment.

• S'instal·len suspensions que no
formen part de les peces originals de
Toyota.
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Pantalla multimèdia

A Icona de detecció de vianants

Apareix automàticament quan es detecta
un vianant.

(Cada vegada que s'apaga l'interruptor
d'encesa i després es canvia a ON, la
funció RCD s'activa automàticament.)

Activació/desactivació de la funció RCD

Utilitzeu els commutadors de control del
comptador per habilitar/inhabilitar la
funció RCD. (→P. 142)

1.Premeu o per seleccionar
.

2.Premeu o per seleccionar
"RCD" i després premeu .
Quan la funció RCD està inhabilitada,
l'indicador d'informació d'assistència
a la conducció (→P. 135) s'il·lumina.
En aquest moment, es mostrarà
l'indicador de RCD i "Rear Camera
Detection OFF" (Detecció de la
càmera posterior en OFF) a la pantalla
d'informació múltiple.

Quan es detecta un vianant

Si la funció de detecció de la càmera
posterior detecta un vianant en l'àrea de
detecció, l'indicador acústic i la detecció
de vianants funcionaran de la següent
manera:

A Si es detecta un vianant a l'àrea A
Indicador acústic: sona repetidament
Icona de detecció de vianants:
parpelleja

B Si es detecta un vianant a l'àrea B
Indicador acústic (quan el vehicle està
aturat): sona 3 vegades
Indicador acústic (quan el vehicle fa
marxa enrere, quan un vianant s'apropa
a la part posterior del vehicle): sona
repetidament. Icona de detecció de
vianants: parpelleja

C Si el sistema determina que el vehicle
pot xocar amb un vianant a l'àrea C
Indicador acústic: sona repetidament;
icona de detecció de vianant:
parpelleja

La funció de detecció de la càmera
posterior està operativa quan
• L'interruptor d'encesa està en ON.
• La funció RCD està activada.
• La posició del canvi de marxes és R.
• L'Advanced Park no funciona.

Ajust del volum de l'indicador acústic

El volum de l'indicador acústic es pot
ajustar a la pantalla d'informació
múltiple. (→P. 291)

Ús dels commutadors de control dels
comptadors per canviar la configuració.
(→P. 142)
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Silenciar temporalment un indicador
acústic

Quan es detecta un objecte, l'interruptor
de silenci temporal es mostra al sistema de
visualització multimèdia. Seleccioneu

per silenciar un indicador acústic del
sensor d'assistència a l'estacionament de
Toyota, el RCTA i el RCD.

El silenci es cancel·larà automàticament
en les situacions següents:
• Quan es canvia la posició del canvi.
• Quan la velocitat del vehicle superi

una velocitat determinada.
• Quan hi ha una avaria en un sensor o

el sistema no està disponible
temporalment.

• Quan la funció d'operació s'inhabiliti
manualment.

• Quan l'interruptor d'encesa s'apagui.

Situacions en les quals és possible que
el sistema no s'activi correctament:
• És possible que la funció de detecció

de la càmera posterior no detecti
alguns vianants, com els següents, la
qual cosa impedirà que la funció
funcioni correctament:

– Vianants que s'inclinen cap
endavant o s'ajupen

– Vianants que estan estirats
– Vianants que estan corrent
– Vianants que entren sobtadament

en l'àrea de detecció.
– Persones que van en bicicleta,

monopatí o un altre vehicle lleuger
– Vianants que porten roba ampla,

com un impermeable, una faldilla
llarga, etc., que no en deixa veure la
silueta

– Vianants el cos dels quals està
parcialment ocult per un objecte,
com un carro o un paraigües

– Vianants que estan enfosquits, com
durant la nit

• En algunes situacions, com les
següents, és possible que la funció de
detecció de la càmera posterior no
detecti als vianants, impedint que la
funció funcioni correctament:

– En anar marxa enrere en clima
inclement (pluja, neu, boira, etc.)

– Quan la càmera posterior està
enfosquida (hi ha brutícia, neu, gel,
etc. adherits) o ratllada

– Quan una llum molt brillant, com ara
el sol o els fars d'un altre vehicle,
incideix directament en la càmera
posterior

– En anar marxa enrere en un lloc on
la brillantor de l'entorn canvia
sobtadament, com en l'entrada o
sortida d'un garatge o aparcament
subterrani

– En anar marxa enrere en un entorn
fosc com en el capvespre o en un
aparcament subterrani

– Quan la posició de la càmera i la
direcció estan desviades

– Quan s'ha fixat un ganxo de remolc
– Quan cauen gotes d'aigua a la lent

de la càmera
– Quan l'alçada del vehicle canvia

extremadament (morro aixecat,
morro abaixat)

– Quan s'utilitzen cadenes o un kit de
reparació de punxades del
pneumàtic d'emergència

– Quan el rentaparabrises posterior
està funcionant

– Si s'ha modificat la suspensió o
s'han instal·lat pneumàtics d'una
mida diferent de l'especificada.

– Si s'instal·la un component
electrònic, com una matrícula
retroil·luminada o un llum antiboira
posterior, a prop de la càmera
posterior

– Si s'instal·la un protector de
para-xocs, com una tira embellidora
addicional, en el para-xocs posterior

Situacions en les quals és possible que
el sistema funcioni de manera
inesperada
• Encara que no hi hagi vianants en

l'àrea de detecció, és possible que es
detectin alguns objectes, com els
següents, la qual cosa possiblement
activaria la funció de detecció de la
càmera posterior.
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– Objectes tridimensionals, com un
pal, un con de trànsit, una tanca o un
vehicle estacionat

– Objectes en moviment, com un
cotxe o una motocicleta

– Objectes que es mouen cap al vostre
vehicle en anar cap enrere, com
banderes o tolls (o partícules en
suspensió, com fum, vapor, pluja o
neu)

– Carreteres empedrades o de grava,
vies de tramvia, reparacions de
carreteres, línies blanques, passos
de vianants o fulles caigudes en la
carretera

– Cobertes metàl·liques (reixetes),
com les que s'utilitzen per a rases de
drenatge

– Objectes reflectits en un toll o en
una carretera mullada

– Ombres en la carretera
• En algunes situacions, com les següents,

la funció de detecció de la càmera
posterior pot funcionar encara que no hi
hagi vianants en l'àrea de detecció.

– En anar cap enrere cap al costat de
la carretera o un sot en la carretera

– En anar cap enrere cap a un
pendent/descens

– Si la part posterior del vehicle està
aixecada o abaixada a causa de la
càrrega transportada

– Si s'instal·la un protector de
para-xocs, com una tira embellidora
addicional, en el para-xocs posterior

– Si s'ha canviat l'orientació de la
càmera posterior

– Si s'instal·la un ullet de remolc a la
part posterior del vehicle

– Quan flueix aigua sobre la lent de la
càmera posterior

– Quan la càmera posterior està
enfosquida (hi ha brutícia, neu, gel,
etc. adherits) o ratllada

– Si hi ha un llum intermitent en l'àrea
de detecció, com els llums
d'emergència d'un altre vehicle

– Quan s'utilitzen cadenes o un kit de
reparació de punxades del
pneumàtic d'emergència

• Situacions en les quals la funció de
detecció de la càmera posterior pot
ser difícil de notar

– Pot resultar difícil escoltar
l'indicador acústic si l'àrea
circumdant és sorollosa, el volum
del sistema d'àudio és alt, s'està
utilitzant el sistema d'aire
condicionat, etc.

– Si la temperatura en la cabina és
extremadament alta o baixa, és
possible que la pantalla del sistema
d'àudio no funcioni correctament.

5.4.17 PKSB (fre d'assistència a
l'estacionament)*

*Si està instal·lat

El sistema de fre d'assistència a
l'estacionament consta de les funcions
següents, que funcionen quan es
condueix a baixa velocitat o marxa enrere,
per exemple en aparcar. Quan el sistema
determina que la probabilitat d'una
col·lisió amb un objecte o vianant
detectat és alta, s'activa una alerta per
instar el conductor a fer una acció
evasiva. Si el sistema determina que la
possibilitat d'una col·lisió amb un objecte
o vianant detectat és extremadament
alta, els frens s'accionen automàticament
per ajudar a evitar la col·lisió o reduir
l'impacte.

Sistema PKSB (Fre d'assistència a
l'estacionament)

Objectes estàtics davant i darrere del
vehicle (si està instal·lat)

→P. 306

Vehicles en moviment darrere del vehicle
(si està instal·lat)

→P. 308

Vianants darrere del vehicle (si està
instal·lat)

→P. 308
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Objectes estàtics al voltant del vehicle
(vehicles amb Advanced Park)

→P. 312

ADVERTÈNCIA!
Precaucions sobre l'ús del sistema
No confieu excessivament en el
sistema, ja que fer-ho pot provocar un
accident.
Mentre conduïu, comproveu sempre la
seguretat del voltant del vehicle.
En funció del vehicle i les condicions de
la carretera, el clima, etc., és possible
que el sistema no funcioni.
Les capacitats de detecció dels sensors
i radars són limitades. Mentre conduïu,
comproveu sempre la seguretat del
voltant del vehicle.
• El conductor és l'únic responsable de

conduir amb seguretat. Conduïu
sempre amb cura, observant el vostre
entorn. El sistema de fre
d'assistència a l'estacionament està
dissenyat per oferir assistència per
tal de disminuir la gravetat de les
col·lisions. No obstant això, és
possible que no funcioni en algunes
situacions.

• El sistema de fre d'assistència a
l'estacionament no està dissenyat
per aturar completament el vehicle. A
més, encara que el sistema hagi
aturat el vehicle, és necessari
trepitjar el pedal del fre
immediatament, ja que el control de
frens es cancel·larà al cap de
2 segons aproximadament.

• Comprovar el funcionament del
sistema realitzant accions com ara
conduir el vehicle intencionadament
cap a una paret, etc., és molt perillós.
No intenteu fer-ho mai.

Quan cal inhabilitar el fre
d'assistència a l'estacionament

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
Inhabiliteu el fre d'assistència a
l'estacionament en les situacions
següents, ja que el sistema pot
funcionar encara que no hi hagi
possibilitat de col·lisió.
• En inspeccionar el vehicle amb un

corró de xassís, una dinamo de xassís
o un corró lliure

• En pujar el vehicle a un vaixell, un
camió o un altre mitjà de transport

• Si s'ha modificat la suspensió o s'han
instal·lat pneumàtics d'una mida
diferent de l'especificada

• Si la part davantera del vehicle està
aixecada o abaixada a causa de la
càrrega transportada

• Quan s'instal·la un equip que pot
obstruir un sensor, com un ullet de
remolc, un protector de para-xocs
(una tira embellidora addicional,
etc.), un portabicicletes o un llevaneu

• En utilitzar dispositius de rentat de
cotxes automàtics

• Si el vehicle no es pot conduir de
manera estable, per exemple perquè
ha estat implicat en un accident o
està avariat

• Quan el vehicle es condueix de
manera esportiva o fora d'asfalt

• Quan els pneumàtics no estan inflats
correctament

• Quan els pneumàtics estan molt
desgastats

• Quan s'utilitzen cadenes, un
pneumàtic de recanvi compacte o un
kit de reparació de punxades del
pneumàtic d'emergència

Precaucions per a la suspensió
No modifiqueu la suspensió del vehicle.
Si es modifica l'alçada o la inclinació del
vehicle, és possible que els sensors no
puguin detectar objectes detectables i
que el sistema no funcioni
correctament, cosa que pot provocar
un accident.
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Habilitar/inhabilitar el fre d'assistència
a l'estacionament

El fre d'assistència a l'estacionament es
pot habilitar/inhabilitar a la pantalla
d'informació múltiple. Totes les funcions
del fre d'assistència a l'estacionament
(objectes estàtics davant i darrere del
vehicle, vehicles en moviment darrere del
vehicle, vianants darrere del vehicle i
objectes estàtics al voltant del vehicle) es
desactiven/activen simultàniament.

Utilitzeu els interruptors de control dels
comptadors per habilitar/inhabilitar el fre
d'assistència a l'estacionament.
(→P. 142)

1.Premeu o per seleccionar
.

2.Premeu o per seleccionar "
PKSB" i després premeu .

Quan el fre d'assistència a
l'estacionament està inhabilitat,
l'indicador d'informació d'assistència
a la conducció (→P. 135) s'il·lumina.
Per tornar a habilitar el sistema si
estava inhabilitat, seleccioneu a
la pantalla d'informació múltiple,
seleccioneu " PKSB" i després On.
Si s'inhabilita utilitzant aquest
mètode, el sistema no es tornarà a
habilitar col·locant l'interruptor
d'encesa en Off i després en On.

Pantalla i indicador acústic per al
control de la restricció de sortida del
sistema EV i el control de frens

Si el control de restricció de sortida del
sistema EV o el control de frens s'activen,
sonarà un indicador acústic i apareixerà
un missatge a la pantalla d'informació
múltiple i la pantalla del sistema
multimèdia per alertar el conductor.

En funció de la situació, el control de
restricció de sortida del sistema EV
funcionarà per limitar l'acceleració o
restringir la sortida tant com sigui
possible.

• El control de restricció de sortida del
sistema EV està funcionant (restricció
d'acceleració)
L'acceleració per sobre d'un nivell
determinat està restringida pel
sistema.
Pantalla multimèdia: no es mostra cap
advertència
Pantalla d'informació múltiple: "Object
Detected Acceleration Reduced"
(Objecte detectat, acceleració
reduïda)
Indicador d'informació d'assistència a
la conducció: no està il·luminat
Indicador acústic: no sona

• El control de restricció de sortida del
sistema EV està funcionant (sortida al
més restringida possible)
El sistema ha determinat que és
necessària una operació de frenada
més forta del normal.
Pantalla multimèdia: “BRAKE!”
(FRENEU!)
Pantalla d'informació múltiple:
“BRAKE!” (FRENEU!)
Indicador d'informació d'assistència a
la conducció: no està il·luminat
Indicador acústic: To curt

• El control de frens està funcionant
El sistema ha determinat que la
frenada d'emergència és necessària.
Pantalla multimèdia: “BRAKE!”
(FRENEU!)
Pantalla d'informació múltiple:
“BRAKE!” (FRENEU!)
Indicador d'informació d'assistència a
la conducció: no està il·luminat
Indicador acústic: To curt

• Vehicle aturat pel sistema
El vehicle s'ha aturat pel control de
frens.
Pantalla multimèdia: "Press Brake
Pedal" (Trepitgeu el pedal del fre)
Pantalla d'informació múltiple:
"Accelerator Pedal is Pressed Press
Brake Pedal" (Es trepitja el pedal de
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l'accelerador, trepitgeu el pedal del
fre) (Si el pedal de l'accelerador no es
trepitja, es mostrarà "Press Brake
Pedal" (Trepitgeu el pedal del fre).)
Indicador d'informació d'assistència a
la conducció: està il·luminat
Indicador acústic: sona repetidament

Resum del sistema

Si el fre d'assistència a l'estacionament
determina que és possible que es
produeixi una col·lisió amb un objecte o
un vianant detectat, la potència del
sistema EV estarà restringida per limitar
qualsevol augment en la velocitat del
vehicle. (Control de restricció de sortida
del sistema EV: vegeu la figura 2.)

A més, si el pedal de l'accelerador
continua trepitjat, els frens s'aplicaran
automàticament per reduir la velocitat
del vehicle. (Control de frens: vegeu la
figura 3.)

• Figura 1: Quan el PKSB (Fre
d'assistència a l'estacionament) no
està funcionant

A Sortida del sistema EV
B Força de frenada
C Hora

• Figura 2 Quan el control de restricció
de sortida del sistema EV funciona

A Sortida del sistema EV
B Força de frenada
C Hora
D El control de restricció de sortida del

sistema EV comença a funcionar (el
sistema determina que la probabilitat
de col·lisió amb l'objecte detectat és
alta)

• Figura 3: quan el control de restricció
de sortida del sistema EV i el control
de frens funcionen

A Sortida del sistema EV
B Força de frenada
C Hora
D El control de restricció de sortida del

sistema EV comença a funcionar (el
sistema determina que la probabilitat
de col·lisió amb l'objecte detectat és
alta)

E El control de frens comença a funcionar
(el sistema determina que la possibilitat
de col·lisió amb l'objecte detectat és
extremadament alta)
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Si el fre d'assistència a l'estacionament
ha funcionat

Si el vehicle s'atura a causa de
l'accionament del fre d'assistència a
l'estacionament, el fre d'assistència a
l'estacionament es desactivarà i
s'il·luminarà l'indicador d'informació de
l'assistència a la conducció. Si el fre
d'assistència a l'estacionament funciona
innecessàriament, el control de frens es
pot cancel·lar prement el pedal del fre o
esperant aproximadament 2 segons
perquè es cancel·li automàticament.
Llavors, es pot utilitzar el vehicle amb el
pedal de l'accelerador.

Tornar a habilitar el fre d'assistència a
l'estacionament

Per tornar a habilitar el fre d'assistència a
l'estacionament quan està inhabilitat a
causa de l'accionament del fre
d'assistència a l'estacionament, torneu a
habilitar el sistema (→P. 304) o apagueu
l'interruptor d'encesa i després torneu a
posar-lo en ON.

A més, si es compleix alguna de les
condicions següents, el sistema es
tornarà a habilitar automàticament i
l'indicador d'informació de l'assistència a
la conducció s'apagarà:

• La posició de la palanca del canvi de
marxes P està seleccionada

• L'objecte ja no es detecta en la
direcció de circulació del vehicle

• La direcció de circulació del vehicle
canvia*

*Excepte quan s'ha activat la funció de
vianants del darrere del vehicle.

Indicador acústic del sensor
d'assistència a l'estacionament de
Toyota

Independentment de si la funció del
sensor d'assistència a l'estacionament
de Toyota està habilitada o no, si el
sistema PKSB (Fre d'assistència a
l'estacionament) està habilitat, els
sensors davanters o posteriors detecten
un objecte estàtic i el control de frens
s'acciona; l'indicador acústic del sensor
d'assistència a l'estacionament de
Toyota sonarà per notificar el conductor
la distància aproximada a l'objecte.

Si s'ha desconnectat i reconnectat un
terminal de la bateria de 12 volts

Cal inicialitzar el sistema. Per inicialitzar
el sistema, conduïu el vehicle en línia
recta durant 5 segons o més a una
velocitat d'aproximadament 35 km/h
(22 mph) o més.

5.4.18 Objectes estàtics davant i
darrere del vehicle*

*Si està instal·lat

Si els sensors detecten un objecte estàtic,
com una paret, en la direcció de circulació
del vehicle i el sistema determina que pot
produir-se una col·lisió perquè el vehicle
avança sobtadament a causa de
l'accionament accidental del pedal de
l'accelerador, el vehicle es mou en la
direcció no desitjada perquè s'ha
seleccionat la posició de canvi incorrecta,
o esteu estacionant o viatjant a baixes
velocitats, el sistema s'activarà per
disminuir l'impacte amb l'objecte estàtic
detectat i reduir el dany resultant.

Exemples d'activació de la funció

Aquesta funció s'activarà en situacions
com les següents si es detecta un objecte
en la direcció de desplaçament del
vehicle.
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Quan es condueix a baixa velocitat i no es
trepitja el pedal del fre, o es trepitja tard

Quan el pedal de l'accelerador es trepitja
excessivament

Quan el vehicle es mou en la direcció no
desitjada perquè s'ha seleccionat la posició
de canvi incorrecta

Tipus de sensors

→P. 285

ADVERTÈNCIA!
Per assegurar que el sistema pugui
funcionar correctament
→P. 286
Si el sistema PKSB (Fre d'assistència a
l'estacionament) funciona innecessà-
riament, com en un pas a nivell
→P. 306
Aspectes que cal tenir en compte en
rentar el vehicle
→P. 286

El sistema funcionarà quan

La funció s'activarà quan l'indicador
d'informació de l'assistència a la conducció
no estigui il·luminat (→P. 135, P. 447) i es
compleixin totes les condicions següents:

• Control de restricció de sortida del
sistema EV

– El fre d'assistència a
l'estacionament està habilitat.

– La velocitat del vehicle és
d'aproximadament 15 km/h (9 mph)
o menys.
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– Hi ha un objecte estàtic en la
direcció de circulació del vehicle
entre aproximadament 2 i 4 m (6 i
13 peus) de distància.

– El fre d'assistència a l'estacionament
determina que es necessita una
operació de frenada més forta del
normal per evitar una col·lisió.

• Control de frens
– El control de restricció de sortida

del sistema EV està funcionant.
– El fre d'assistència a

l'estacionament determina que es
necessita una operació de frenada
immediata per evitar una col·lisió.

El sistema deixarà de funcionar quan

La funció deixarà de funcionar si es
compleix alguna de les condicions
següents:

• Control de restricció de sortida del
sistema EV

– El fre d'assistència a
l'estacionament està inhabilitat.

– El sistema determina que la col·lisió
es pot evitar amb el funcionament
normal dels frens.

– L'objecte estàtic ja no està entre
aproximadament 2 i 4 m (6 i
13 peus) del vehicle o en la direcció
de circulació del vehicle.

• Control de frens
– El fre d'assistència a

l'estacionament està inhabilitat.
– Han transcorregut aproximadament

2 segons des que el control de frens
va aturar el vehicle.

– El pedal del fre es trepitja després
que el control de frens aturi el
vehicle.

– L'objecte estàtic ja no està entre
aproximadament 2 i 4 m (6 i
13 peus) del vehicle o en la direcció
de circulació del vehicle.

Rang de detecció

El rang de detecció del sistema difereix
del rang de detecció del sensor
d'assistència a l'estacionament de
Toyota. (→P. 290)

Per tant, fins i tot si el sensor
d'assistència a l'estacionament de Toyota
detecta un objecte estàtic i proporciona
una alerta, és possible que el sistema
PKSB (Fre d'assistència a
l'estacionament) no comenci a funcionar.

Situacions en les quals és possible que
el sistema no s'activi correctament:

→P. 288

Situacions en les quals és possible que
el sistema s'activi tot i que no hi hagi
possibilitat de col·lisió

→P. 288

5.4.19 Vehicle en moviment
darrere del vehicle*

*Si està instal·lat

Si un sensor de radar posterior detecta un
vehicle que s'aproxima per la dreta o
l'esquerra en la part posterior del vehicle i
el sistema determina que la possibilitat de
sofrir una col·lisió és alta, aquesta funció
realitzarà el control de frens per reduir la
probabilitat d'un impacte amb el vehicle
que s'aproxima.

Exemples d'activació de la funció

Aquesta funció s'activarà en situacions
com les següents si es detecta un vehicle
en la direcció de desplaçament del
vehicle.

Quan es condueix marxa enrere i s'acosta un
vehicle i no es trepitja el pedal del fre, o es
trepitja tard
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Tipus de sensors

→P. 277

ADVERTÈNCIA!
Per assegurar que el sistema pugui
funcionar correctament
→P. 277

El sistema funcionarà quan

La funció s'activarà quan l'indicador
d'informació de l'assistència a la
conducció no estigui il·luminat (→P. 135,
P. 447) i es compleixin totes les
condicions següents:

• Control de restricció de sortida del
sistema EV

– El fre d'assistència a
l'estacionament està habilitat.

– La velocitat del vehicle és
d'aproximadament 15 km/h (9 mph)
o menys.

– Hi ha vehicles que s'aproximen per
la dreta o l'esquerra en la part
posterior del vehicle a una velocitat
de circulació de més de 8 km/h
(5 mph) aproximadament.

– La posició del canvi de marxes és R.
– El fre d'assistència a

l'estacionament determina que es
necessita una operació de frenada
més forta del normal per evitar una
col·lisió amb un vehicle que
s'aproxima.

• Control de frens
– El control de restricció de sortida

del sistema EV està funcionant.
– El fre d'assistència a

l'estacionament determina que es
necessita una operació de frenada
d'emergència per evitar una col·lisió
amb un vehicle que s'aproxima.

El sistema deixarà de funcionar quan

La funció deixarà de funcionar si es
compleix alguna de les condicions
següents:

• Control de restricció de sortida del
sistema EV

– El fre d'assistència a
l'estacionament està inhabilitat.

– La col·lisió es pot evitar amb el
funcionament normal dels frens.

– Un vehicle ja no s'acosta des de la
dreta o l'esquerra en la part
posterior del vehicle.

• Control de frens
– El fre d'assistència a

l'estacionament està inhabilitat.
– Han transcorregut aproximadament

2 segons des que el control de frens
va aturar el vehicle.

– El pedal del fre es trepitja després
que el control de frens aturi el
vehicle.

– Un vehicle ja no s'acosta des de la
dreta o l'esquerra en la part
posterior del vehicle.

Rang de detecció

El rang de detecció dels vehicles en
moviment a la part posterior del vehicle
difereix de l'àrea de detecció de la funció
RCTA (→P. 295). Per tant, fins i tot si la
funció RCTA detecta un vehicle i
proporciona una alerta, és possible que la
funció dels vehicles en moviment de
darrere del vehicle no comenci a
funcionar.

Indicador acústic RCTA

Independentment de si la funció RCTA
està activada o desactivada, si el sistema
PKSB (Fre d'assistència a
l'estacionament) no està desactivat,
quan el control del fre funcioni,
l'indicador acústic sonarà per avisar el
conductor.

Situacions en les quals és possible que
el sistema no s'activi correctament:

→P. 296

Situacions en les quals és possible que
el sistema s'activi tot i que no hi hagi
possibilitat de col·lisió

→P. 298
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5.4.20 Vianants darrere del
vehicle*

*Si està instal·lat

Si el sensor de la càmera posterior
detecta a un vianant darrere del vehicle
mentre va marxa enrere i el sistema
determina que la possibilitat de xocar
amb el vianant detectat és alta, sonarà un
indicador acústic. Si el sistema determina
que la possibilitat de xocar amb el vianant
detectat és extremadament alta, els frens
s'accionaran automàticament per ajudar a
reduir l'impacte de la col·lisió.

Exemples de funcionament del sistema

Quan es detecta un vianant darrere del
vehicle mentre va marxa enrere, el pedal
del fre no es prem o es prem tard.

Pantalla multimèdia

Mostra un missatge per instar el conductor
a prendre mesures evasives quan es detecti
un vianant a l'àrea de detecció darrere del
vehicle. (També es mostrarà un missatge a
la pantalla d'informació múltiple.)

A Icona de detecció de vianants
B "BRAKE!" (Freneu!)

ADVERTÈNCIA!
Si el sistema PKSB (Fre d'assistència a
l'estacionament) funciona
innecessàriament
Premeu el pedal del fre immediatament
després que s'activi el sistema PKSB
(fre d’assistència a l’estacionament).
(L'operació de la funció es cancel·la
prement el pedal del fre.)
Ús correcte del sistema PKSB (Fre
d'assistència a l'estacionament)
→P. 299

El sistema funcionarà quan

La funció s'activarà quan l'indicador
d'informació de l'assistència a la
conducció no estigui il·luminat (→P. 135,
P. 447) i es compleixin totes les
condicions següents:

• Control de restricció de sortida del
sistema EV

– El fre d'assistència a
l'estacionament està habilitat.

– La velocitat del vehicle és de
15 km/h (9 mph) o menys.

– La posició del canvi de marxes és R.
– El sensor de la càmera posterior

detecta a un vianant darrere del
vehicle mentre va marxa enrere i el
sistema determina que la
possibilitat de xocar amb el vianant
detectat és alta.

– Quan es detecta un vianant darrere
del vehicle.

– El PKSB (Fre d'assistència a
l'estacionament) determina que es
necessita una operació de frenada
més forta del normal per evitar una
col·lisió.

• Control de frens
– El control de restricció de sortida

del sistema EV està funcionant.
– El fre d'assistència a

l'estacionament determina que es
necessita una operació de frenada
d'emergència per evitar una col·lisió
amb els vianants.
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El sistema deixarà de funcionar quan

La funció deixarà de funcionar si es
compleix alguna de les condicions
següents:

• Control de restricció de sortida del
sistema EV

– El fre d'assistència a
l'estacionament està inhabilitat.

– La col·lisió es pot evitar amb el
funcionament normal dels frens.

– El vianant ja no es detecta darrere
del vostre vehicle.

• Control de frens
– El fre d'assistència a

l'estacionament està inhabilitat.
– Han transcorregut aproximadament

2 segons des que el control de frens
va aturar el vehicle.

– El pedal del fre es trepitja després
que el control de frens aturi el
vehicle.

– El vianant ja no es detecta darrere
del vostre vehicle.

Tornar a habilitar la funció dels
vianants darrere del vehicle

→P. 306

Rang de detecció

L'àrea de detecció dels vianants
posterior del vehicle difereix de l'àrea de
detecció de la funció RCD (→P. 300). Per
tant, fins i tot si la funció RCD detecta un
vianant i proporciona una alerta, és
possible que la funció de detecció de
vianants a la part posterior del vehicle no
comenci a funcionar.

Situacions en les quals és possible que
el sistema no s'activi correctament:

→P. 301

Situacions en les quals és possible que
el sistema funcioni de manera
inesperada

→P. 301
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5.4.21 Objectes estàtics al voltant del vehicle (vehicles amb Advanced
Park)
Mentre s'estaciona, si un sensor detecta un objecte immòbil al voltant, com ara una paret,
amb la qual és probable que es produeixi una col·lisió, el sistema s'activarà per evitar una
col·lisió o reduir l'impacte de la col·lisió.

Exemples d'activació de la funció

El sistema s'activarà en les situacions següents quan es detecta un objecte immòbil a
l'àrea del voltant del vehicle.

Quan s'avança i és probable que es produeixi una col·lisió amb un objecte immòbil a la part
interna d'un gir

Quan es retrocedeix i és probable que es produeixi una col·lisió amb un objecte immòbil a la part
externa d'un gir
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Condicions operatives

Aquesta funció es pot utilitzar quan es
compleix alguna de les condicions de
funcionament, a més de les condicions
següents per a objectes immòbils al
voltant del vehicle.

• Després d'iniciar el sistema EV, el
vehicle s'ha desplaçat
aproximadament 7 m (23,0 peus) o
menys

• La posició del canvi de marxes R està
seleccionada

• Després de canviar la posició del canvi
de R a D, el vehicle s'ha mogut
aproximadament 7 m (23,0 peus) o
menys

El sistema deixarà de funcionar quan

→P. 308

Informació de detecció del sensor

El rang de detecció del sistema difereix
del rang de detecció del sensor
d'assistència a l'estacionament de
Toyota.

Per tant, fins i tot si el sensor
d'assistència a l'estacionament de
Toyota detecta un objecte estàtic i
proporciona una alerta, és possible que
el sistema PKSB (Fre d'assistència a
l'estacionament) no comenci a
funcionar.

Objectes que poden no ser detectats
adequadament pel sensor

→P. 288

Situacions en les quals és possible que
el sistema s'activi tot i que no hi hagi
possibilitat de col·lisió

A més de les situacions en què és
possible que no es detectin objectes
immòbils al voltant del vehicle
(→P. 307), els sensors poden no
detectar objectes en les situacions
següents:

Quan es desplaça de costat, com ara
quan s'estaciona en paral·lel: →P. 308

Detecció d'objectes situats als laterals
del vehicle
• Els objectes situats als costats dels

vehicles no es detecten a l'instant. La
ubicació d'objectes amb relació al
vehicle es calcula després de ser
detectats pels sensors davanters o
posteriors o càmeres laterals. Per tant,
després que l'interruptor d'encesa
hagi canviat a ON, encara que hi hagi
un objecte al costat de vehicle, és
possible que no sigui detectat fins que
el vehicle no s'hagi conduït en un
trajecte breu i els sensors o càmeres
laterals hagin analitzat les àrees
situades als laterals del vehicle.

• Si un vehicle, persona, animal, etc,. és
detectat pels sensors o càmeres
laterals però després s'allunya de la
zona de detecció, el sistema assumirà
que els objectes no s'han mogut.

5.4.22 Toyota Teammate
Advanced Park*

*Si està instal·lat

Finalitat de l'Advanced Park

Advanced Park és un sistema que ajuda a
aparcar de manera segura i fluida en una
plaça d'aparcament objectiu mitjançant la
visualització dels punts cecs al voltant del
vehicle i del lloc d'estacionament a vista
d'ocell, que proporciona guies d'operació
a través de pantalles i el funcionament de
l'indicador acústic i canviant la posició del
canvi , accionant el volant, el pedal de
l'accelerador i el pedal de fre.

A més, el monitor de vista panoràmica pot
mostrar l'àrea al davant, al darrera i a
sobre el vehicle, ajudant a confirmar la
condició de l'àrea al voltant del vehicle.

Per obtenir més informació sobre el
monitor de vista panoràmica, consulteu el
"Manual multimèdia del propietari".
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En funció de la condició del ferm de la
carretera o del vehicle, la distància entre
el vehicle i la plaça d'aparcament, etc., pot
ser que no sigui possible assistir el vehicle
durant l'aparcament a l'espai desitjat.

Preparació abans de fer-ho servir

→P. 341

Finalitat de la funció de control remot

La funció de control remot és un sistema
que ajuda durant l'estacionament o
sortida d'una plaça d'aparcament
seleccionada a la pantalla multimèdia tot
permetent canviar la posició del canvi de
marxes, maniobrar el volant, el pedal de
l'accelerador i el pedal del fre des de fora
del vehicle amb un telèfon intel·ligent.

Funcions de l'Advanced Park

Funció d'aparcament en perpendicular
(endavant/enrere)

Es proporciona assistència des de la
posició en la qual s'ha aturat el vehicle a
prop de la plaça d'aparcament desitjada
fins que el vehicle és a la plaça
d'aparcament. (→P. 324)

Funció de sortida en perpendicular
(endavant/enrere)

Es proporciona assistència des de la
posició estacionada fins que el vehicle es
troba en una posició en la qual pugui
sortir fàcilment de la plaça d'aparcament.
(→P. 326)

Funció d'estacionament en paral·lel

Es proporciona assistència des de la
posició en la qual s'ha aturat el vehicle a
prop de la plaça d'aparcament desitjada
fins que el vehicle és a la plaça
d'aparcament. (→P. 328)

Funció de sortida en paral·lel

Es proporciona assistència des de la
posició estacionada fins que el vehicle es
troba en una posició en la qual pugui
sortir fàcilment de la plaça d'aparcament.
(→P. 331)

Funció de memòria

Es proporciona assistència fins que el
vehicle es guia fins a la plaça
d'aparcament registrada prèviament.
(→P. 333)

Funció de control remot

Si s'utilitza un telèfon mòbil, s'ofereix
assistència des de fora del vehicle en
entrar o sortir d'una plaça d'aparcament
objectiu propera, que es confirma des de
la pantalla del telèfon mòbil. (→P. 337)

ADVERTÈNCIA!
Precaucions sobre l'ús del sistema
Les capacitats de reconeixement i
control d'aquest sistema són limitades.
No confieu excessivament en aquest
sistema. El conductor sempre és
responsable de parar atenció a l'entorn
del vehicle i conduir de manera segura.
• Igual que amb els vehicles normals,

pareu atenció a l'entorn mentre el
vehicle està en moviment.

• Pareu atenció sempre a l'entorn del
vehicle mentre el sistema funciona i
trepitgeu el pedal del fre quan sigui
necessari per frenar o aturar el
vehicle.

• A l'hora d'estacionar, assegureu-vos
que el vehicle es pot estacionar a la
plaça d'aparcament desitjada abans
d'iniciar l'operació.

• En funció de la condició del ferm de la
carretera o el vehicle, la distància
entre el vehicle i la plaça
d'aparcament, etc, és possible que no
es detecti la plaça d'aparcament o no
es pugui proporcionar assistència
fins al punt en què el vehicle està
completament estacionat.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Aquest sistema guiarà el vehicle cap

a les posicions adequades per canviar
la direcció de desplaçament. Ara bé,
si detecteu que el vehicle s'apropa
massa a un vehicle estacionat
adjacent, trepitgeu el pedal del fre i
canvieu la posició del canvi de
marxes. Tanmateix, si realitzeu
aquesta acció, és possible que
augmenti el nombre de vegades que
el vehicle canvia de direcció, i el
vehicle pot quedar estacionat en
angle.

• Com que és possible que els objectes
següents no es detectin,
assegureu-vos de comprovar la
seguretat de l'àrea al voltant del
vehicle i trepitgeu el pedal del fre per
aturar el vehicle si es pot produir una
col·lisió amb un objecte.
– Objectes prims, com cables,

tanques, cordes, etc.
– Cotó, neu i altres materials que

absorbeixen les ones sonores
– Objectes amb angles afilats
– Objectes baixos (vorades, blocs

d'estacionament, etc.)
– Objectes alts amb seccions

superiors que sobresurten cap
enfora

• Fins i tot havent-hi un objecte a la
plaça d'aparcament objectiu, és
possible que aquest no es detecti i que
es dugui a terme igualment
l'assistència.

• Mentre el sistema està en
funcionament, si és probable que el
vehicle xoqui amb un vehicle proper,
un bloc d'una plaça d'aparcament, un
objecte o una persona, trepitgeu el
pedal del fre per aturar el vehicle i
premeu el botó principal d'Advanced
Park per desactivar el sistema.

• No utilitzeu mai la pantalla multimèdia
per visualitzar l'àrea del darrere del
vehicle. La imatge mostrada pot ser
diferent de la situació actual. Utilitzar
només la pantalla quan es fa marxa

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
enrere pot provocar accidents, com
ara xocs amb altres vehicles. Quan feu
marxa enrere, assegureu-vos de mirar
directament per comprovar la
seguretat de la zona al voltant del
vehicle o utilitzar els miralls,
especialment a la part de darrere.

• Quan la temperatura ambient és
extremadament baixa, la pantalla pot
semblar fosca o la imatge que es
mostra pot quedar poc clara. A més,
com que els objectes en moviment
poden aparèixer distorsionats o
poden no veure's a la pantalla,
assegureu-vos de comprovar
directament la seguretat de la zona al
voltant del vehicle.

• En les situacions següents, amb el
vehicle aturat i retingut per Advanced
Park, això es podria cancel·lar i el
vehicle podria començar a moure's.
Trepitgeu immediatament el pedal del
fre. En cas contrari, es poden provocar
accidents.
– Quan s'obre la porta del conductor.
– Quan les operacions indicades pel

sistema no es realitzen en un temps
determinat

– Quan es trepitja el pedal del fre i
s'atura el vehicle durant un cert
període de temps.

– Quan el sistema no funciona
correctament

• Com que el volant girarà mentre el
sistema està en funcionament, pareu
atenció al següent.
– Aneu en compte que no s'enredi

amb cap corbata, bufanda o braç.
Mantingueu el cos lluny del volant. A
més, no deixeu que els nens
s'acostin al volant.

– Les ungles llargues poden quedar
enganxades quan el volant està
rotant, cosa que podria causar una
lesió.

– En cas d'emergència, trepitgeu el
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
pedal del fre per aturar el vehicle i
premeu l'interruptor principal de
l'Advanced Park per inhabilitar-lo.

• No permeteu que ningú tregui les
mans per la finestra mentre el sistema
funcioni.

Precaucions per a les càmeres i els
sensors
• A causa de les característiques de

l'objectiu de la càmera, la posició i la
distància en relació a les persones i els
objectes que es mostren a la pantalla
poden diferir de la situació real. Per
obtenir més informació sobre les
dades següents, consulteu el "Manual
del propietari multimèdia".

• Assegureu-vos de respectar les
precaucions per utilitzar el sensor
d'assistència a l'estacionament de
Toyota (→P. 299); en cas contrari, és
possible que el sensor no funcioni
correctament, cosa que pot provocar
un accident.

• En situacions com les que es
descriuen a continuació, els sensors
poden no funcionar correctament, la
qual cosa podria provocar un accident.
Aneu amb compte.
– Quan hi ha un vehicle estacionat al

costat de la plaça on es vol aparcar,
si l'espai que es mostra a la pantalla
queda lluny de la plaça, és possible
que un sensor estigui mal alineat.
Aneu a un distribuïdor autoritzat de
Toyota, a un taller autoritzat de
Toyota o a un altre taller de
confiança perquè inspeccionin el
vehicle.

– No instal·leu accessoris a prop de
l'àrea de detecció dels sensors.

Per garantir el funcionament correcte
de l'Advanced Park
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari, és possible
que no pugueu conduir el vehicle de
manera segura i que es produeixi un
accident.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• No utilitzeu aquest sistema en

situacions com les següents:
– En àrees que no siguin places

d'aparcament comunes
– Quan la superfície de la plaça

d'aparcament és de sorra o grava i
no està definida clarament

– Quan la plaça d'aparcament no està
anivellada, com ara en un pendent o
quan hi ha diferència d'altura

– Sistema d'aparcament mecànic
– Aparcament amb un dispositiu que

s'eleva per contactar amb la part
inferior del vehicle

– Quan el ferm de la carretera està
congelat o cobert de neu o és
relliscós

– Quan fa molta calor i l'asfalt crema
– Quan hi ha un objecte davant del

vehicle
– Quan hi ha un objecte entre el

vehicle i la plaça d'aparcament
desitjada o dins de la plaça (dins del
requadre blau que es mostra)

– Quan hi ha un voral entre el vehicle i
la plaça d'aparcament desitjada o
dins de la plaça (dins del requadre
blau que es mostra)

– Quan hi ha un forat o un voral en la
direcció de sortida

– Quan us trobeu en àrees amb molts
vianants o amb molt de trànsit

– Quan la plaça d'aparcament es troba
en un lloc difícil d'estacionar-hi
(massa estret per al vostre vehicle,
etc.)

– Quan les imatges no són clares
perquè la lent de la càmera està
tapada per brutícia o neu, hi ha
llums que il·luminen la càmera o
ombres

– Quan s'han instal·lat cadenes de
neu o un pneumàtic de recanvi
compacte al vehicle

– Quan les portes no estan
completament tancades

– Quan es treu un braç per la finestra
– En un clima inclement, com quan hi

ha pluja intensa o neu
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Assegureu-vos d'utilitzar pneumàtics

de mida estàndard, com els que venen
instal·lats al vehicle de fàbrica.
Altrament, és possible que l'Advanced
Park no funcioni correctament. A més,
quan es canvien els pneumàtics, la
posició indicada de les línies o el
requadre que es visualitzen en
pantalla pot ser incorrecta. En
substituir els pneumàtics, contacteu
amb un distribuïdor o taller autoritzat
de Toyota, o amb un taller de
confiança.

• En situacions com les següents, és
possible que el sistema no pugui
proporcionar assistència a la plaça
d'aparcament registrada:
– Quan els pneumàtics estan

extremadament desgastats o la
pressió d'inflament és baixa

– Quan es transporta una càrrega
pesada

– Quan el vehicle està inclinat degut a
una càrrega pesada

– Quan hi ha instal·lat un escalfador a
la superfície de la plaça
d'aparcament (escalfador de
prevenció de congelació del ferm de
la carretera).

– Quan les rodes estan mal alineades,
com ara després que la roda hagi
experimentat un impacte fort

– Quan es detecta un vianant o un
vehicle en moviment durant
l'assistència

– Quan es detecta alguna cosa
incorrectament com una línia d'un
aparcament (llum, reflexos d'un
edifici, desnivell a la superfície
d'estacionament, un canaló, línies
de carretera pintades, línies
repintades, etc.)

En qualsevol altra situació, si la posició
del vehicle és molt diferent de la de la
plaça d'aparcament establerta, aneu a un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota,
o a un altre taller de confiança perquè
inspeccionin el vehicle tan aviat com
sigui possible.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
En utilitzar la funció de control remot
• La funció de control remot és una

funció del sistema Advanced Park.
Quan utilitzeu la funció de control
remot a la via pública, assegureu-vos
de seguir totes les lleis i regulacions
locals de trànsit.

• La funció de control remot només es
pot utilitzar després d'acceptar
l'exempció de responsabilitat de
l'aplicació del telèfon intel·ligent.

• La funció de control remot només pot
realitzar algunes operacions de
conducció. Només l'ha d'utilitzar un
conductor que disposi d'un permís de
conduir vàlid. Mentre l'aplicació està
en ús, el conductor ha de portar a
sobre la clau electrònica. Mentre
l'estigueu utilitzant, no us quedeu
mirant fixament la pantalla de
l'aplicació i fixeu-vos en l'entorn del
vehicle. En cas d'emergència,
cancel·leu la funció de control remot i
atureu el vehicle.

• Igual que amb els vehicles normals,
pareu atenció a l'àrea que hi ha al
voltant del vehicle mentre el vehicle
està en moviment.

• Pareu sempre atenció als voltants del
vehicle durant el funcionament del
sistema.

• La funció de control remot és un
sistema que ajuda a dur a terme les
operacions d'estacionament o sortida
del vehicle de manera remota
mitjançant un telèfon intel·ligent.
Quan s'utilitza la funció de control
remot, el conductor ha de portar la
clau electrònica i el telèfon intel·ligent
i confirmar la seguretat de la zona al
voltant del vehicle.

• Mentre utilitzeu la funció de control
remot, el vehicle es pot aturar si
deixeu d'utilitzar contínuament el
telèfon intel·ligent (si atureu el
moviment del dit, si traieu el dit de la
pantalla, etc.). El vehicle també es pot
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
aturar tocant el botó de cancel·lació
de l'aplicació del telèfon intel·ligent,
desbloquejant les portes mitjançant la
clau electrònica o obrint una porta.

• Si us sembla que el vehicle pot tocar
una obstrucció, etc., deixeu d'utilitzar
el telèfon intel·ligent i cancel·leu la
funció de control remot, si cal.

• El sistema només funcionarà a una
velocitat fixa i el vehicle no es podrà
accelerar ni desaccelerar encara que la
velocitat de funcionament continu del
telèfon intel·ligent augmenti o
disminueixi.

• No conduïu mai el vehicle mentre
mireu la pantalla del telèfon
intel·ligent.

• Quan conduïu, assegureu-vos de
comprovar directament la seguretat
de la zona al voltant del vehicle.

• No utilitzeu la funció de control remot
quan hi hagi passatgers o mascotes al
vehicle.

• En cas d'emergència, el sistema es pot
aturar accionant un interruptor de la
clau electrònica o obrint una porta.

• Per utilitzar la funció de control remot,
és necessari disposar d'un telèfon
intel·ligent amb l'última versió de
l'aplicació Remote Park. S'admeten els
sistemes operatius següents:
– Android™

– Apple® iOS
• Quan registreu el vehicle a l'aplicació

per a telèfons intel·ligents Remote
Park, desconnecteu qualsevol altra
aplicació que estigui connectada al
vehicle.

• Per activar la funció de control remot,
assegureu-vos de desactivar la
connexió Apple CarPlay.

• A l'hora d'estacionar, assegureu-vos
que el vehicle es pot estacionar a la
plaça d'aparcament desitjada abans
d'iniciar l'operació.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Utilitzeu la funció de control remot

només en superfícies planes que no
rellisquin. No utilitzeu la funció de
control remot per a places
d'aparcament que es trobin en una
inclinació cap avall o cap amunt.

• Mentre la funció de control remot està
funcionant, si es detecta un mal
funcionament o una limitació del
sistema, es produirà automàticament
el següent:
– La funció de control remot es

cancel·larà
– El vehicle s'aturarà
– La posició del canvi canviarà a P i

s'aplicarà el fre d'estacionament
– L'interruptor d'encesa s'apagarà.

(Per a algunes averies, l'interruptor
d'encesa no s'apagarà o no es podrà
apagar. Entreu al vehicle i feu les
accions correctives d'acord amb el
missatge que aparegui al telèfon
intel·ligent.)

– Les portes romandran tancades
• En iniciar la funció de control remot,

desbloquegeu les portes amb el
control remot sense fil mitjançant la
clau electrònica.

• Quan la funció de control remot està
en funcionament, el conductor ha de
romandre a uns 3 m (9,8 peus) del
vehicle. Si el conductor es troba a més
d'uns 3 m (9,8 peus) de distància, la
funció de control remot se suspendrà i
es mostrarà un missatge al telèfon
intel·ligent. La funció de control
remot es pot reprendre apropant-se al
vehicle.

• Els fars s'encendran si la zona
circumdant és fosca.

• Si el funcionament del sistema es
cancel·la a causa d'un mal
funcionament, els intermitents
d'emergència parpellejaran. Els
intermitents d'emergència s'apagaran
si es compleix alguna de les condicions
següents:
– S'obre una porta
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– Han transcorregut 3 minuts des que

els intermitents d'emergència van
començar a parpellejar

• La funció de control remot només es
pot iniciar quan es compleixen les
condicions següents:
– Quan s'inicia el sistema EV, després

de seleccionar el mode d'assistència
– Quan l'interruptor d'encesa està

apagat.
– Quan l'aire condicionat remot està

en funcionament
• Després de desbloquejar les portes

mitjançant el comandament a
distància sense fil, si les portes es
bloquegen mitjançant la funció
d'entrada intel·ligent, el bloqueig es
pot retardar.

AVÍS
Precaucions d'ús d'Advanced Park
Si la bateria de 12 volts s'ha descarregat
o s'ha extret i s'ha instal·lat, plegueu i
desplegueu els retrovisors exteriors.
En utilitzar la funció de control remot
• Comproveu el nivell de càrrega de la

bateria del telèfon intel·ligent abans
d'utilitzar la funció de control remot.
Si la bateria del telèfon intel·ligent
s'acaba mentre la funció de control
remot està en funcionament,
l'assistència quedarà suspesa. A més,
si el nivell de càrrega de la bateria del
telèfon intel·ligent és del 20% o
inferior quan s'intenta iniciar la funció
de control remot, la funció de control
remot no s'iniciarà.

• Activeu la funció de comunicació
Bluetooth del telèfon intel·ligent
abans d'utilitzar la funció de control
remot. La funció de control remot no
es pot utilitzar si la funció Bluetooth
està desactivada.

• No desactiveu la funció Bluetooth del
telèfon intel·ligent ni us desconnecteu
del sistema multimèdia mentre

AVÍS (Continuat)
utilitzeu la funció de control remot. Si
el vehicle no es pot connectar
mitjançant Bluetooth, la funció de
control remot no es podrà utilitzar.

• Mentre s'utilitza la funció de control
remot, si es rep una trucada, etc., i
s'obre una altra aplicació, la funció de
control remot se suspendrà.
L'assistència es pot reprendre si es
torna a obrir l'aplicació Remote Park
abans que passin 3 minuts. Si passen
3 minuts o més, l'assistència es
cancel·larà.

• Mentre s'utilitza la funció de control
remot, si es prem el botó d'inici o el
botó d'engegada del telèfon
intel·ligent i es bloqueja la pantalla, la
funció de control remot se suspendrà.
L'assistència es pot reprendre si es
torna a obrir l'aplicació Remote Park
abans que passin 3 minuts. Si passen
3 minuts o més, l'assistència es
cancel·larà.

• No utilitzeu l'aplicació Remote Park
amb dispositius dels quals el fabricant
no n'hagi confirmat el correcte
funcionament. En cas contrari, podria
ser que el sistema no funcionés
correctament.

• Quan la temperatura ambient és baixa,
el sistema pot trigar a arrencar, a
causa de la càrrega de la bateria de
12 volts.

• Si la tensió de la bateria de 12 volts
baixa, es cancel·larà l'assistència.

• Quan s'utilitza la funció de control
remot en una pendent, la velocitat del
vehicle serà més lenta i la distància a
la qual el vehicle s'acostarà als
objectes serà més gran que quan es
troba en una superfície plana.

• Si es produeix una avaria temporal del
sistema, després que el vehicle sigui
aturat pel fre d'estacionament
electrònic o s'hagi canviat la posició
del canvi a P, l'interruptor d'encesa es
podrà apagar i es podrà cancel·lar el
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AVÍS (Continuat)
sistema. En aquest cas, aneu a un
distribuïdor o un taller autoritzat de
Toyota o a un taller de confiança
perquè inspeccionin el vehicle.

• Si es produeix una avaria del sistema,
l'assistència es pot suspendre
temporalment. Si el sistema torna a la
normalitat, es podrà reprendre el
funcionament. Seguiu les instruccions
de la pantalla del telèfon intel·ligent
per reprendre l'operació.

• La funció de control remot no es pot
iniciar si el sistema EV s'ha iniciat amb
un arrencador remot de postvenda.

• Un cop finalitzada la funció de control
remot, el fre d'estacionament es
posarà en marxa segons la normativa.
Com que el fre d'estacionament es pot
congelar i no es pot alliberar, eviteu
utilitzar la funció de control remot en
zones extremadament fredes. A més,
si el fre d'estacionament es congela,
pot fer soroll quan s'allibera. No
obstant, això no indica una avaria.

• No utilitzeu la funció remota amb una
clau electrònica que tingui la bateria
esgotada.

• La funció remota no es pot iniciar
mentre el connector de càrrega del
vehicle està connectat. Si el suport
s'inicia accidentalment, pot finalitzar
de manera anòmala.

Tipus de càmeres i sensors d'Advanced
Park

Les càmeres i els sensors s'utilitzen per
detectar els vehicles estacionats, i
faciliten la identificació de les places
d'aparcament.

Càmera frontal

Càmeres laterals

Càmera posterior

Sensors

→P. 285
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Imatges de la càmera

Degut a que s'utilitzen càmeres especials,
els colors a les imatges mostrades pot ser
diferent del color real.

Precaucions durant l'ús

Per obtenir més informació sobre les
dades següents, consulteu el "Manual del
propietari multimèdia".

• Rang de visualització de les pantalles
• Càmeres
• Diferències entre les imatges que es

veuen en pantalla i la carretera real
• Diferències entre les imatges que es

veuen en pantalla i els objectes reals

Rang de detecció de les càmeres i els
sensors
• Si hi ha un vehicle estacionat darrere

de la plaça d'aparcament desitjada i la
distància entre aquesta i el vehicle és
molt gran, és possible que ja no es
pugui detectar. En funció de la forma o
la condició del vehicle estacionat, el
rang de detecció pot escurçar-se o no
detectar-se el vehicle.

• És possible que no es detectin objectes
que no siguin vehicles estacionats, com
columnes, parets, etc. A més, si es
detecten, és possible que provoquin que
la plaça d'aparcament desitjada no
estigui alineada.

Situacions en les quals la línia blanca
de la plaça d'aparcament no es pot
reconèixer correctament
• En situacions com les següents, és

possible que no es detecti la línia de la
plaça d'aparcament al ferm de la
carretera:

– Quan la plaça d'aparcament no
utilitza línies blanques (els límits de
la plaça estan marcats amb cordes,
blocs, etc.)

– Quan la línia de la plaça d'aparcament
està atenuada o bruta i no és clara

– Quan el ferm de la carretera és
brillant, com el ciment, i el contrast
entre aquest i la línia blanca de la

plaça d'aparcament és petit
– Quan la línia de plaça d'aparcament

és d'un color diferent del groc o el
blanc

– Quan l'àrea que envolta la plaça
d'aparcament és fosca, com ara a la
nit, en un aparcament soterrat, en
un garatge, etc.

– Quan plou o ha plogut i el ferm de la
carretera està mullat i reflecteix la
llum o hi ha bassals

– Quan el sol brilla directament a la
càmera, com al matí d'hora o al
vespre

– Quan la plaça d'aparcament està
coberta de neu o d'agent de fosa de
neu

– Quan hi ha marques de reparació o
altres marques al ferm de la
carretera, hi ha pilones de tràfic o
altres objectes

– Quan el color o la brillantor del ferm
de la carretera és irregular

– Quan la càmera s'ha mullat amb
aigua calenta o freda i la lent està
entelada.

– Quan l'aspecte de la plaça
d'aparcament està afectat per
l'ombra d'un vehicle o dels arbres

– Quan la lent de la càmera està bruta
o coberta de gotes d'aigua

• En situacions com les següents, és
possible que la plaça d'aparcament
desitjada no es reconegui
correctament:

– Quan hi ha marques de reparació o
altres marques al ferm de la carretera,
hi ha un bloc d'estacionament, pilons
de tràfic o altres objectes

– Quan plou o ha plogut i el ferm de la
carretera està mullat i reflecteix la
llum o hi ha bassals

– Quan l'àrea al voltant del vehicle té
il·luminació de fons o és fosca

– Quan el color o la brillantor del ferm
de la carretera és irregular

– Quan la plaça d'aparcament es troba
en un pendent

– Quan hi ha línies diagonals
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(passadís d'accés) a prop de
l'aparcament

– Quan l'aspecte de la plaça
d'aparcament està afectat per
l'ombra d'un vehicle estacionat (com
ara ombres de la graella, un escaló
lateral, etc.)

– Quan s'instal·len accessoris que
obstrueixen la visió de la càmera

– Quan la línia de la plaça
d'aparcament està atenuada o bruta
i no és clara

– Quan l'aspecte de la plaça
d'aparcament està afectat per
l'ombra d'un vehicle o dels arbres

Informació de detecció del sensor

→P. 287

Objectes que poden no ser detectats
adequadament pel sensor

→P. 287

Situacions en les quals pot ser que el
sensor no funcioni correctament.

→P. 288

Situacions en què és possible que
l'assistència a l'estacionament no
s'activi tot i que no hi hagi possibilitat
de col·lisió

→P. 288

Activar/desactivar l'Advanced Park

Premeu l'interruptor principal de
l'Advanced Park.

Si es prem l'interruptor mentre s'està
realitzant l'assistència, es cancel·larà
l'assistència.

Condicions de funcionament
d'Advanced Park

L'assistència s'iniciarà quan es compleixin
totes les condicions següents:

• El pedal del fre està trepitjat
• El vehicle està aturat
• El cinturó de seguretat del conductor

s'ha cordat
• No s'està accionant el volant
• El pedal de l'accelerador no està

trepitjat
• Totes les portes estan tancades
• Els miralls retrovisors exteriors no

estan plegats
• El fre d'estacionament no està

accionat
• El control de creuer amb radar dinàmic

no està funcionant.
• ABS, VSC, TRAC, PCS i PKSB no estan

funcionant
• El vehicle no es troba en un pendent

pronunciat
• VSC i TRAC no estan apagats

Si no es pot iniciar l'assistència,
comproveu el missatge que apareix a
la pantalla multimèdia (→P. 345)

Pantalles guia d'Advanced Park

Les pantalles guia es mostren a la
pantalla multimèdia.

Pantalla guia (quan s'inicia l'assistència)

A Requadre de plaça d'aparcament
objectiu (blau)

B Pantalla de consell
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C Botó de canvi de tipus d'aparcament
Si es mostren diversos interruptors, la
seva funció canvia de la manera
següent en funció de les condicions.

o : canvieu l'objectiu a una
altra plaça d'aparcament.

o : canvieu l'objectiu a una
altra plaça d'aparcament.

: seleccioneu-ho per canviar a la
funció d'estacionament en paral·lel

: canvieu la funció d'aparcament
en perpendicular (endavant/enrere)

D Botó "MODE"
Seleccioneu-lo per canviar entre la
funció de memòria i la funció
d'estacionament en perpendicular
(endavant/enrere) i la funció
d'estacionament en paral·lel.
(→P. 335)

E Botó "Start"
Seleccioneu-lo per iniciar
l'assistència de l'estacionament.

F Botó de canvi de direcció de
l'estacionament en perpendicular
Seleccioneu-lo per canviar entre la
funció d'aparcament (cap endavant) i
la funció d'aparcament (marxa
enrere)

: canvieu la funció d'aparcament
en perpendicular (cap endavant)

: canvieu la funció d'aparcament
en perpendicular (marxa enrere)

G Botó de personalització de la
configuració
Seleccioneu-lo per visualitzar la
pantalla de configuració de
l'Advanced Park. (→P. 344)

H Botó de registre
Seleccioneu-lo per iniciar el registre
d'una plaça d'aparcament.

I Botó d'inici de la funció de control
remot
Seleccioneu-lo per iniciar l'operació
d'assistència a l'estacionament a la
pantalla del telèfon intel·ligent.

Pantalla de guia (en fer marxa enrere)

A Icona de funcionament
Es mostra quan l'Advanced Park està
funcionant.

B Línies de guia (grogues i vermelles)
Mostra punts des del centre de
l'extrem del para-xocs davanter o
posterior fins a la posició d'aturada
desitjada (groc) * i a aproximadament
0,3 m (1 peus) (vermell) del vehicle.

C Icona d'advertència d'objectes en
moviment

D Pantalla del funcionament del control
del fre d'assistència d'emergència
Es mostra “BRAKE!” (FRENEU!).

E Pantalla del sensor d'assistència a
l'estacionament de Toyota
→P. 285

*Quan la posició de parada objectiu és de
2,5 m (8,2 peus) o més, la línia horitzontal
(groga) s'amagarà.

Pantalla emergent del sensor
d'assistència a l'estacionament de
Toyota

Independentment de si el sensor
d'assistència a l'estacionament Toyota
està apagat o encès (→P. 286), si el
sensor d'assistència a l'estacionament de
Toyota detecta un objecte quan Advanced
Park està en funcionament, la pantalla
emergent del sensor d'assistència a
l'estacionament de Toyota es mostrarà
automàticament a la pantalla de guia.
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Funcionament del control de frens quan
l'Advanced Park està en funcionament

Quan l'Advanced Park està en
funcionament, si el sistema determina
que la possibilitat de xoc amb objectes
mòbils o immòbils és alta, s'accionaran el
control de restricció de potència del
sistema EV i el control del fre.

Si s'acciona el control del fre, se
suspendrà el funcionament de l'Advanced
Park i es mostrarà un missatge a la
pantalla d'informació múltiple.

Indicador acústic

Depenent dels sons circumdants o dels
sons d'altres sistemes, pot ser difícil
sentir l'indicador acústic d'aquest
sistema.

Si es mostra una pantalla en negre a la
pantalla multimèdia mentre l'Advanced
Park està en funcionament

El sistema està sent afectats per les ones
de ràdio o tenen una avaria. Si hi ha una
antena de ràdio instal·lada a prop de la
càmera, moveu-la a una ubicació
allunyada de les càmeres. Si no hi ha cap
antena de ràdio instal·lada a prop de la
càmera i la pantalla no torna a l'estat
normal després d'apagar l'interruptor
d'encesa i tornar a iniciar el sistema EV,
porteu el vehicle a un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o a un taller de
confiança, perquè el revisin.

Funció d'estacionament en
perpendicular d'Advanced Park
(endavant/enrere)

Descripció de la funció

La funció d'estacionament (cap
endavant/marxa enrere) en
perpendicular es pot utilitzar si la plaça
d'aparcament desitjada es pot detectar
quan el vehicle s'atura a prop i en
perpendicular al centre de la plaça
d'aparcament. A més, en funció de la
condició de la plaça d'aparcament, etc., si
es necessari canviar la direcció de

navegació del vehicle, el control
d'assistència pot canviar la posició de la
palanca del canvi de marxes.

Aparcar amb la funció d'estacionament
en perpendicular (endavant/marxa
enrere)

1.Atureu el vehicle en una posició
propera i perpendicular al centre de la
plaça d'aparcament desitjada.
Si hi ha línies d'estacionament

A Aproximadament 1 m (3,3 peus)*

B Aproximadament 2,5 m
(8,2 peus)*

C Aproximadament 6 m (19,7 peus)
o més*

D Aproximadament 5,5 m
(18,0 peus) o més*

El sistema pot funcionar fins i tot si
només hi ha una línia d'estacionament
a un costat de l'espai d'estacionament
objectiu.
*Es tracta d'una mesura de referència
per a la detecció d'una plaça
d'estacionament. En funció de
l'entorn del vehicle, és possible que la
detecció no funcioni.
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Si hi ha un vehicle aparcat adjacent

A Aproximadament 1 m (3,3 peus)*

B Aproximadament 3 m (9,8 peus) o
més*

C Aproximadament 6 m (19,7 peus)
o més*

D Aproximadament 5,5 m
(18,0 peus) o més*

El sistema pot funcionar fins i tot si
només hi ha un vehicle a un costat de
la plaça d'estacionament objectiu.
*Es tracta d'una mesura de referència
per a la detecció d'una plaça
d'estacionament. En funció de
l'entorn del vehicle, és possible que la
detecció no funcioni.

2.Premeu l'interruptor principal de
l'Advanced Park i comproveu que es
mostra la plaça d'aparcament possible
a la pantalla multimèdia.

• Si es detecta un espai al qual el
vostre vehicle pot aparcar, es
mostrarà un requadre a la plaça
d'aparcament.

• Si és possible aparcar en paral·lel a
l'espai, seleccioneu la plaça
d'aparcament i, a continuació,
seleccioneu per canviar a la
funció d'estacionament en paral·lel.

• Si és possible canviar la direcció en
què s'accedeix a una plaça
d'estacionament, seleccioneu la
plaça d'estacionament i, a
continuació, seleccioneu o
canvieu la direcció.

• En funció de l'entorn del vehicle, és
possible que no es pugui utilitzar
aquesta funció. D'acord amb la
funció mostrada a la pantalla de
visualització multimèdia, utilitzeu la
funció en una altra plaça
d'estacionament.

3.Seleccioneu el botó "Start"
(Arrencada).
Sentireu un indicador acústic,
apareixerà un missatge d'operació a la
pantalla d'informació múltiple i
s'iniciarà l'assistència.

• Quan deixeu anar el pedal de fre,
apareixerà el missatge "Moving
Forward…" (Avançant), "Backing
Up…" (Retrocedint) i el vehicle
començarà a moure's
endavant/enrere.
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• Per cancel·lar l'assistència, premeu
l'interruptor principal de l'Advanced
Park.

Si es cancel·la l'assistència, es
mostrarà el missatge "Advanced Park
Cancelled" (Advanced Park cancel·lat).
Si noteu que el vehicle s'està apropant
massa a un vehicle, objecte, persona o
voral propers:→P. 326

4.Realitzeu les operacions que indica la
pantalla de consells fins que el vehicle
s'aturi a la plaça d'aparcament
desitjada.
Quan el vehicle s'aturi, es mostrarà el
missatge "Advanced Park Finished"
(Advanced Park finalitzat) i
l'assistència a l'estacionament
finalitzarà.
Si seleccioneu a la pantalla
multimèdia, el vehicle mostrat a la
pantalla d'assistència a
l'estacionament completada es girarà.

Si noteu que el vehicle s'està apropant
massa a un vehicle, objecte, persona o
voral propers

Trepitgeu el pedal del fre per aturar el
vehicle i canvieu la posició de la palanca
del canvi de marxes per canviar la direcció
de circulació del vehicle. En aquest
moment, es suspendrà l'assistència. No
obstant, si se selecciona el botó "Start",
l'assistència es reprendrà i el vehicle es
mourà en la direcció corresponent a la
posició de la palanca del canvi de marxes
seleccionada.

AVÍS
Quan s'utilitza la funció
d'estacionament en perpendicular
(endavant/marxa enrere)
• Assegureu-vos que no hi hagi

obstruccions dins de la línia de guia
groga i entre el vehicle i la plaça
d'aparcament desitjada. Si hi ha cap
obstrucció entre el vehicle i la plaça
d'aparcament desitjada, o entre les
línies de guia grogues, cancel·leu la
funció d'estacionament.

• Degut a que la plaça d'aparcament no
es podrà establir correctament si la
superfície de la plaça és un pendent o
té diferències d'altura, el vehicle
podria allunyar-se de la plaça
d'aparcament o quedar esbiaixat. Per
tant, no utilitzeu la funció
d'estacionament per a aquest tipus de
plaça d'estacionament.

• Quan estacioneu en una plaça
d'aparcament estreta, el vehicle
podria apropar-se molt als vehicles
aparcats adjacents. Si és probable que
el vehicle col·lisioni, trepitgeu el pedal
del fre i atureu el vehicle.

• Si un vehicle estacionat detectat és
estret o està estacionat molt a prop de
la vorada, la posició a la qual
l'assistència guiarà el vehicle també
serà pròxima a la vorada. Si sembla
probable que el vehicle col·lisioni amb
alguna cosa o surti de la carretera,
trepitgeu el pedal del fre per aturar el
vehicle i premeu l'interruptor principal
d'Advanced Park per inhabilitar-lo.

Sortida en perpendicular d'Advanced
Park (endavant/enrere)

Descripció de la funció

En sortir d'una plaça d'aparcament
perpendicular, si el sistema determina
que és possible la sortida, es pot utilitzar
la funció de sortida perpendicular (cap
endavant/marxa enrere). A més, en
funció de l'entorn, si es necessari canviar
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la direcció de navegació del vehicle, el
control d'assistència pot canviar la
posició de la palanca del canvi de marxes.

Funció de sortida en perpendicular
(endavant/enrere)

1.Amb el pedal del fre trepitjat i la
palanca del canvi de marxes a la
posició P, premeu l'interruptor
principal d'Advanced Park i
comproveu que es mostri la pantalla
de selecció de la direcció de sortida a
la pantalla multimèdia.

2.Seleccioneu una fletxa a la pantalla
multimèdia per seleccionar la direcció
cap a la qual voleu sortir.
Si s'activa la palanca de l'intermitent,
només es pot seleccionar la sortida
cap a l'esquerra o la dreta.

3.Trepitgeu el pedal del fre i seleccioneu
el botó "Start" (Arrencada).
Si noteu que el vehicle s'està apropant
massa a un vehicle, objecte, persona o
voral propers:→P. 328

Sentireu un indicador acústic,
apareixerà un missatge d'operació a la
pantalla d'informació múltiple i
s'iniciarà l'assistència. Per cancel·lar
l'assistència, premeu l'interruptor
principal de l'Advanced Park. Si es
cancel·la l'assistència, es mostrarà el
missatge "Advanced Park Cancelled"
(Advanced Park cancel·lat).

4.Realitzeu les operacions indicades a la
pantalla de consells fins que el vehicle
es trobi en una posició en la qual la
sortida sigui possible.
Si el volant no es mou, el vehicle
s'aturarà a la posició de sortida.
L'assistència es pot aturar trepitjant el
pedal de l'accelerador o el pedal de
fre. Quan el vehicle aconsegueix
trobar una posició en la qual és
possible sortir, es mostrarà "You can
exit by moving the steering wheel"
(Podeu sortir movent el volant). Si es
mou el volant, es mostrarà el missatge
"Advanced Park Finished" (Advanced
Park finalitzat) i l'assistència
finalitzarà. Agafeu el volant i conduïu
endavant.
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Si noteu que el vehicle s'està apropant
massa a un vehicle, objecte, persona o
voral propers

Trepitgeu el pedal del fre per aturar el
vehicle i canvieu la posició de la palanca
del canvi de marxes per canviar la direcció
de circulació del vehicle.

En aquest moment, es suspendrà
l'assistència. No obstant, si se selecciona
el botó "Start", l'assistència es reprendrà i
el vehicle es mourà en la direcció
corresponent a la posició de la palanca
del canvi de marxes seleccionada.

Funció de sortida en perpendicular
(endavant/enrere)

No utilitzeu la funció de sortida
(endavant/enrere) en cap situació que no
sigui sortir d'una plaça d'aparcament en
paral·lel. Si l'assistència s'inicia
involuntàriament, trepitgeu el pedal del
fre i atureu el vehicle i, després, premeu
l'interruptor principal de l'Advanced Park
per cancel·lar l'assistència.

Situacions en què la funció de sortida
en perpendicular (endavant/enrere) no
funcionarà

Situacions en les quals la funció de
sortida en perpendicular (endavant/
enrere) no funcionarà.

• Quan un vehicle que està esperant per
a estacionar es troba en la direcció de
sortida

• Quan es detecta una paret, columna o
persona a prop d'un sensor davanter,
posterior, central o de cantonada

Funció d'estacionament en paral·lel
d'Advanced Park

Descripció de la funció

La funció d'estacionament en paral·lel es
pot utilitzar si la plaça d'aparcament
desitjada es pot detectar quan el vehicle
s'atura a prop i alineada amb el centre de
la plaça d'aparcament. A més, en funció
de la condició de la plaça d'aparcament,
etc., si es necessari canviar la direcció de
navegació del vehicle, el control
d'assistència pot canviar la posició de la
palanca del canvi de marxes.

Aparcar amb la funció d'estacionament
en paral·lel

1.Atureu el vehicle alineat a prop del
centre de la plaça d'aparcament
desitjada.
Si hi ha línies d'estacionament
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A Aproximadament 1 m (3,3 peus)*

B Aproximadament de 5 a 6 m (de
16,4 a 19,7 peus)*

C Aproximadament 4,5 m
(14,8 peus) o més*

D Aproximadament 8 m (26,2 peus)
o més*

*Es tracta d'una mesura de referència
per a la detecció d'una plaça
d'estacionament. En funció de
l'entorn del vehicle, és possible que la
detecció no funcioni.
Si hi ha un vehicle aparcat adjacent

A Aproximadament 1 m (3,3 peus)*

B Aproximadament 7 m (23,0 peus)
o més*

C Aproximadament 4,5 m
(14,8 peus) o més*

D Aproximadament 8 m (26,2 peus)
o més*

*Es tracta d'una mesura de referència
per a la detecció d'una plaça
d'estacionament. En funció de
l'entorn del vehicle, és possible que la
detecció no funcioni.

2.Premeu l'interruptor principal de
l'Advanced Park i comproveu que es
mostra la plaça d'aparcament possible
a la pantalla multimèdia.

• Si es detecta un espai al qual el
vostre vehicle pot aparcar, es
mostrarà un requadre a la plaça
d'aparcament.

• Si és possible aparcar en
perpendicular (endavant/marxa
enrere) a l'espai, seleccioneu la plaça
d'aparcament i, a continuació,
seleccioneu per canviar a la
funció d'estacionament en
perpendicular.

• En funció de l'entorn del vehicle, és
possible que no es pugui utilitzar
aquesta funció. D'acord amb la
funció mostrada a la pantalla de
visualització multimèdia, utilitzeu la
funció en una altra plaça
d'estacionament.

3.Seleccioneu el botó "Start"
(Arrencada).
Sentireu un indicador acústic,
apareixerà un missatge d'operació a la
pantalla d'informació múltiple i
s'iniciarà l'assistència.
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• Quan deixeu anar el pedal del fre,
apareixerà el missatge "Moving
Forward..." (Avançant) i el vehicle
començarà a moure's endavant.

• Per cancel·lar l'assistència, premeu
l'interruptor principal de l'Advanced
Park.

Si es cancel·la l'assistència, es
mostrarà el missatge "Advanced Park
Cancelled" (Advanced Park cancel·lat).
Si noteu que el vehicle s'està apropant
massa a un vehicle, objecte, persona o
voral propers:→P. 330

4.Realitzeu les operacions que indica la
pantalla de consells fins que el vehicle
s'aturi a la plaça d'aparcament
desitjada.
Quan el vehicle s'aturi, es mostrarà el
missatge "Advanced Park Finished"
(Advanced Park finalitzat) i
l'assistència a l'estacionament
finalitzarà.
Si seleccioneu a la pantalla
multimèdia, el vehicle mostrat a la
pantalla d'assistència a
l'estacionament completada es girarà.

Si noteu que el vehicle s'està apropant
massa a un vehicle, objecte, persona o
voral propers

Trepitgeu el pedal del fre per aturar el
vehicle i canvieu la posició de la palanca
del canvi de marxes per canviar la direcció
de circulació del vehicle.

En aquest moment, es suspendrà
l'assistència. No obstant, si se selecciona
el botó "Start", l'assistència es reprendrà i
el vehicle es mourà en la direcció
corresponent a la posició de la palanca
del canvi de marxes seleccionada.

Si es mostra "No available parking
space" (Cap plaça d'aparcament
disponible)

Encara que el vehicle estigui aturat en
paral·lel a la plaça d'aparcament, podria
no detectar els vehicles estacionats
adjacents. En aquest cas, si el vehicle es
mou a una posició en la qual es detecta un
vehicle estacionat, l'assistència es pot
iniciar.

AVÍS
En utilitzar la funció d'estacionament
en paral·lel
• Assegureu-vos que no hi hagi

obstruccions dins de la línia de guia
groga i entre el vehicle i la plaça
d'aparcament desitjada. Si es detecta
cap obstrucció entre les línies de guia
grogues o el vehicle i la plaça
d'aparcament desitjada, es cancel·larà
la funció d'estacionament en paral·lel.

• Degut a que la plaça d'aparcament no
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AVÍS (Continuat)
es podrà establir correctament si la
superfície de la plaça és un pendent o
té diferències d'altura, el vehicle
podria allunyar-se de la plaça
d'aparcament o quedar esbiaixat. Per
tant, no utilitzeu la funció
d'estacionament en paral·lel per a
aquest tipus de plaça d'aparcament.

• Quan estacioneu en una plaça
d'aparcament estreta, el vehicle
podria apropar-se molt als vehicles
aparcats adjacents. Si sembla que es
produirà una col·lisió, trepitgeu el
pedal de fre per aturar el vehicle.

• Si un vehicle estacionat adjacent és
estret o està estacionant molt a prop
de la vorada, la posició a la qual
l'assistència guiarà el vehicle també
serà pròxima a la vorada. Si sembla
probable que el vehicle col·lisionarà
amb la vorada o sortirà de la carretera,
trepitgeu el pedal del fre per aturar el
vehicle i premeu l'interruptor principal
d'Advanced Park per inhabilitar el
sistema.

• Si hi ha una paret o una altra barrera al
costat interior de la plaça
d'aparcament, és possible que el
vehicle s'aturi en una posició
lleugerament enfora de la plaça
d'aparcament desitjada.

Funció de sortida en paral·lel
d'Advanced Park

Descripció de la funció

En sortir d'una plaça d'aparcament en
paral·lel, si el sistema determina que és
possible la sortida, es pot utilitzar la
funció de sortida en paral·lel. A més, en
funció de l'entorn, si es necessari canviar
la direcció de navegació del vehicle, el
control d'assistència pot canviar la
posició de la palanca del canvi de marxes.

Sortir d'una plaça d'aparcament amb la
funció de sortida en paral·lel

1.Amb el pedal del fre trepitjat i la
palanca del canvi de marxes a la
posició P, premeu l'interruptor
principal d'Advanced Park i
comproveu que es mostri la pantalla
de selecció de la direcció de sortida a
la pantalla multimèdia.

2.Seleccioneu una fletxa a la pantalla
multimèdia per seleccionar la direcció
cap a la qual voleu sortir.
Si s'activa la palanca de l'intermitent,
només es pot seleccionar la sortida
cap a l'esquerra o la dreta.

3.Trepitgeu el pedal del fre i seleccioneu
el botó "Start" (Arrencada).

5.4 Ús dels sistemes d'assistència a la conducció

331

5

Conducció



Sentireu un indicador acústic,
apareixerà un missatge d'operació a la
pantalla d'informació múltiple i
s'iniciarà l'assistència.
Per cancel·lar l'assistència, premeu
l'interruptor principal de l'Advanced
Park.
Si es cancel·la l'assistència, es
mostrarà el missatge "Advanced Park
Cancelled" (Advanced Park cancel·lat).
Si noteu que el vehicle s'està apropant
massa a un vehicle, objecte, persona o
voral propers:→P. 332

4.Realitzeu les operacions indicades a la
pantalla de consells fins que el vehicle
es trobi en una posició en la qual la
sortida sigui possible.
Si el volant no es mou, el vehicle
s'aturarà a la posició de sortida. Quan
el vehicle aconsegueix trobar una
posició en la qual és possible sortir, es
mostrarà "You can exit by moving the
steering wheel" (Podeu sortir movent
el volant). Si es mou el volant, es
mostrarà el missatge "Advanced Park
Finished" (Advanced Park finalitzat) i
l'assistència finalitzarà. Agafeu el
volant i conduïu endavant.

Si noteu que el vehicle s'està apropant
massa a un vehicle, objecte, persona o
voral propers

Trepitgeu el pedal del fre per aturar el
vehicle i canvieu la posició de la palanca del
canvi de marxes per canviar la direcció de
circulació del vehicle. En aquest moment, es
suspendrà l'assistència. No obstant, si se
selecciona el botó "Start", l'assistència es
reprendrà i el vehicle es mourà en la
direcció corresponent a la posició de la
palanca del canvi de marxes seleccionada.

Funció de sortida en paral·lel

No utilitzeu la funció de sortida en paral·lel
en cap situació que no sigui sortir d'una
plaça d'aparcament en paral·lel. Si
l'assistència s'inicia involuntàriament,
trepitgeu el pedal del fre i atureu el vehicle i,
després, premeu l'interruptor principal de
l'Advanced Park per cancel·lar l'assistència.

Situacions en les quals la funció de
sortida en paral·lel no funcionarà

En situacions com les següents, la funció
de sortida en paral·lel no funcionarà:

• Quan hi ha vehicles esperant a un
semàfor en la direcció de sortida

• Quan hi ha un vehicle aturat en l'àrea dar-
rere de la direcció de sortida del vehicle

5.4 Ús dels sistemes d'assistència a la conducció

332



• Quan es detecta una paret, columna o
persona a prop d'un sensor davanter o
posterior

• Quan s'ha estacionat el vehicle a una
vorada i el sensor del costat detecta el
ferm de la carretera

• Quan no hi ha cap vehicle estacionat
davant del vehicle

• Quan hi ha massa espai entre la part
frontal del vehicle i el vehicle
estacionat

Funció de memòria d'Advanced Park

Descripció de la funció

La funció de memòria es pot utilitzar per
estacionar en una plaça d'aparcament
registrada prèviament, encara que no hi
hagi cap línia de plaça d'aparcament o
vehicles estacionats adjacents.

Es poden registrar fins a 3 places
d'aparcament.

Registrar una plaça d'aparcament
1.Atureu el vehicle alineat a prop del

centre de la plaça d'aparcament
desitjada.

A Aproximadament 1 m (3,3 peus)
2.Premeu l'interruptor principal i

seleccioneu
Si es prem l'interruptor principal de
l'Advanced Park en un espai
d'estacionament sense línies
d'estacionament o cap vehicle
estacionat adjacent, es possible que
es mostri "No available parking space"
(No hi ha cap plaça d'aparcament
disponible). Mantingueu premut
constantment.

3.Seleccioneu la funció d'estacionament
en perpendicular (endavant/enrere) o
la funció d'estacionament en paral·lel.
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Només es mostren els espais
d'estacionament pels quals es pot
proporcionar l'assistència.

4.Seleccioneu la direcció
d'estacionament.
Quan es va seleccionar
l'estacionament en perpendicular
(endavant/enrere) durant el pas 3

Quan es va seleccionar
l'estacionament en paral·lel durant el
pas 3

5.Utilitzeu els botons de fletxa per
ajustar la posició de la plaça
d'aparcament que voleu registrar i
seleccioneu el botó "OK".

6.Seleccioneu el botó "Start"
(Arrencada).
Sentireu un indicador acústic,
apareixerà un missatge d'operació a la
pantalla d'informació múltiple i
s'iniciarà l'assistència.
Quan deixeu anar el pedal del fre,
apareixerà el missatge "Moving
Forward..." (Avançant) i el vehicle
començarà a moure's endavant.
Si noteu que el vehicle s'està apropant
massa a un vehicle, objecte, persona o
voral propers:→P. 335

7.Realitzeu les operacions que indica la
pantalla de consells fins que el vehicle
s'aturi a la plaça d'aparcament
desitjada.
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8.Comproveu la posició en què s'ha
aturat el vehicle. Si és necessari,
utilitzeu els botons de fletxa per
ajustar la posició de la plaça
d'aparcament que voleu registrar i
seleccioneu el botó "Registration"
(Registre).
A la pantalla multimèdia es mostrarà
“Registration Completed” (Registre
completat).

• Registreu la plaça d'aparcament
només si no hi ha cap obstrucció dins
de l'àrea de les línies gruixudes.

• El nivell fins al qual es pot ajustar la
posició de la plaça d'aparcament que
voleu registrar és limitat.

A l'hora d'estacionar en una plaça
d'aparcament registrada a la funció de
memòria

1.Atureu el vehicle alineat a prop del
centre de la plaça d'aparcament
desitjada.

A Aproximadament 1 m (3,3 peus)

2.Premeu l'interruptor principal de
l'Advanced Park i comproveu que es
mostra la plaça d'aparcament possible
a la pantalla multimèdia.
Si es mostra el botó "MODE", es pot
tocar per canviar entre la funció de
memòria, la funció d'estacionament
en perpendicular (endavant/enrere) i
la funció d'estacionament en paral·lel.

3.Seleccioneu la plaça d'aparcament
que voleu i premeu el botó "Start"
(Arrencada).
Realitzeu el procediment de la funció
d'estacionament perpendicular
(enrere/endavant) del pas 3.
(→P. 324)

Si noteu que el vehicle s'està apropant
massa a un vehicle, objecte, persona o
voral propers

Trepitgeu el pedal del fre per aturar el
vehicle i canvieu la posició de la palanca
del canvi de marxes per canviar la direcció
de circulació del vehicle.

En aquest moment, es suspendrà
l'assistència. No obstant, si se selecciona
el botó "Start", l'assistència es reprendrà i
el vehicle es mourà en la direcció
corresponent a la posició de la palanca
del canvi de marxes seleccionada.
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A l'hora de sobreescriure una plaça
d'aparcament registrada

Si s'ha registrat el número màxim de places
d'aparcament i se selecciona , es pot
seleccionar una plaça d'aparcament
registrada i sobreescriure-la amb una plaça
d'aparcament nova.

A l'hora de registrar múltiples places
d'aparcament

Seleccioneu la plaça d'aparcament que
voleu i premeu el botó "Start"
(Arrencada).

AVÍS
A l'hora d'utilitzar la funció de
memòria
• La funció de memòria és una funció

que proporciona assistència a
l'estacionament en places
d'aparcament registrades prèviament.

• Si la condició del ferm de la carretera,
el vehicle o l'entorn és diferent de
quan es va realitzar el registre, és
possible que no es pugui detectar
correctament la plaça d'aparcament o
que no es proporcioni assistència fins
al punt d'estacionar completament el
vehicle.

AVÍS (Continuat)
• No registreu una plaça d'aparcament

en situacions com les següents, ja que
és possible que la plaça d'aparcament
no es pugui registrar o que no
l'assistència no funcioni
posteriorment.
– Quan la lent de la càmera està bruta

o coberta de gotes d'aigua
– Quan plou o neva
– Quan l'àrea circumdant és fosca (de

nit, etc.)
• En situacions com les següents, és

possible que no es pugui registrar la
plaça d'aparcament.
– Quan no hi ha espai suficient entre

la carretera i la plaça d'aparcament
– Quan el ferm de la carretera que

envolta la plaça d'aparcament no té
cap diferència que el sistema pugui
reconèixer

• Si es registra una plaça d'aparcament
en situacions com les següents, és
possible que l'assistència no es pugui
iniciar més tard o no pugui oferir
assistència per estacionar el vehicle a
la posició registrada.
– Quan hi ha ombres a la plaça

d'aparcament (hi ha una cotxera
sobre la plaça d'aparcament, etc.)

– Quan hi ha fulles, escombraries o
altres objectes que és possible que
es moguin a la plaça d'aparcament

– Quan el ferm de la carretera que
envolta la plaça d'aparcament té un
mateix patró que es repeteix (maó,
etc.)
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AVÍS (Continuat)

• En situacions com les següents, és
possible que el sistema no pugui
proporcionar assistència a la plaça
d'aparcament registrada:
– Quan l'aspecte de la plaça

d'aparcament està afectat per
l'ombra d'un vehicle o dels arbres

– Quan es detecta un objecte a la
plaça d'aparcament registrada

– Quan es detecta un vianant o un
vehicle en moviment durant
l'assistència

– Quan la posició en la qual s'atura el
vehicle quan s'inicia l'assistència és
diferent de la posició quan es
realitza el registre

– Quan no es pot arribar a la plaça
d'aparcament registrada degut a
l'existència de blocs
d'estacionament, etc.

– Quan el ferm de la carretera que
envolta la plaça d'aparcament ha
canviat (el ferm de la carretera s'ha
deteriorat o s'ha tornat a asfaltar)

– Quan les condicions del sol són
diferents de quan es va realitzar el
registre (degut al temps o a l'hora)

– Quan el sol brilla directament a la
càmera, com al matí d'hora o al
vespre

– Quan el color o la brillantor del ferm
de la carretera és irregular

– Quan s'il·lumina temporalment la
plaça d'aparcament (fars d'un altre
vehicle, llums de seguretat, etc.)

– Quan el ferm de la carretera que
envolta la plaça d'aparcament té un
mateix patró que es repeteix

– Quan hi ha una protuberància baixa

AVÍS (Continuat)
a la superfície de la carretera a prop
de l'espai d'estacionament

– Quan la plaça d'aparcament es troba
en un pendent

– Quan la càmera s'ha mullat amb
aigua calenta o freda i la lent està
entelada.

– Quan la lent de la càmera està bruta
o coberta de gotes d'aigua

– Quan s'instal·len accessoris que
obstrueixen la visió de la càmera

Si es finalitza l'assistència durant el
registre, inicieu el registre de nou.
• A l'hora de registrar una plaça

d'aparcament a la funció de memòria,
si el ferm de la carretera no es pot
detectar es mostrarà el missatge "No
available parking space to register"
(No hi ha cap plaça d'aparcament
disponible per registrar).

• A l'hora d'utilitzar la funció de
memòria, assegureu-vos d'aturar el
vehicle immediatament davant de la
posició d'aturada. En cas contrari, és
possible que la plaça d'aparcament no
es pugui detectar correctament i no
es proporcioni assistència fins el punt
en què el vehicle està completament
estacionat.

• No utilitzeu la funció de memòria si la
càmera ha rebut un cop fort o les
imatges del monitor de visualització
panoràmica no estan alineades.

• Si heu canviat la càmera, l'angle
d'instal·lació de la càmera haurà
canviat i haureu de tornar a registrar
les places d'aparcament a la funció de
memòria.

Funció de control remot

Descripció de la funció

Es pot utilitzar un telèfon intel·ligent per
operar remotament les funcions
d'aparcament i sortida. També es pot
proporcionar assistència per moure el
vehicle de forma remota cap endavant o
cap enrere cap a un garatge, etc.
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Aparcar utilitzant la funció de control
remot

Es pot utilitzar un telèfon intel·ligent per
accionar de forma remota la funció
d'estacionament si es pot detectar la
plaça d'aparcament objectiu quan el
vehicle s'atura a prop i
perpendicularment al centre de la plaça
d'aparcament. A més, en funció de la
condició de la plaça d'aparcament, etc., si
es necessari canviar la direcció de
navegació del vehicle, el control
d'assistència pot canviar la posició de la
palanca del canvi de marxes.

1.Atureu el vehicle alineat a prop del
centre de la plaça d'aparcament
desitjada. (→P. 324)

2.Premeu l'interruptor principal de
l'Advanced Park i comproveu que es
mostra la plaça d'aparcament possible
a la pantalla multimèdia. (→P. 324)

3.Seleccioneu el botó i, a
continuació, seleccioneu
[Perpendicular/parallel]
(perpendicular/paral·lel).

4.Seleccioneu el botó [OK] (D'acord).
5.Sortiu del vehicle amb la clau

electrònica i el telèfon intel·ligent i, a
continuació, inicieu l'aplicació Remote
Park al telèfon intel·ligent.
L'àrea de detecció de la clau
electrònica és d'uns 3 m (9,8 peus) al
voltant del vehicle.
Si hi ha un obstacle a la trajectòria del
vehicle, moveu-lo abans d'estacionar
el vehicle. També es pot moure un con
després de sortir del vehicle.

6.Des de fora del vehicle, confirmeu la
plaça d'aparcament a la pantalla del
telèfon intel·ligent i seleccioneu el
botó d'inici.
Inicieu l'operació de la funció de
control remot a uns 50 cm (1,6 peus) o
més del vehicle i fora de la trajectòria
del vehicle.

7.Comproveu la seguretat de la zona al
voltant del vehicle, rastregeu
contínuament la zona d'operació a la
pantalla del telèfon intel·ligent, el
vehicle es mourà i es realitzarà
l'assistència a l'estacionament.
Si s'atura la pantalla del telèfon
intel·ligent, es pot suspendre
l'assistència i aturar el vehicle. Les
portes es bloquegen automàticament
abans que el vehicle comenci a
moure's.

8.Quan s'arriba a la plaça d'aparcament,
un cop el vehicle s'atura amb el fre
d'estacionament, la posició del canvi
es canviarà a P, l'interruptor d'encesa
s'apagarà i les portes es bloquejaran.
Es mostrarà una pantalla de
finalització al telèfon intel·ligent

La funció d'estacionament es pot
utilitzar fins i tot si hi ha obstruccions si
• Quan s'utilitzen les funcions

d'estacionament en una plaça
d'aparcament formada per línies
blanques, fins i tot si hi ha una
obstrucció a la plaça d'aparcament, es
pot establir com a objectiu. Això
permet que l'assistència continuï
després d'haver establert una plaça
d'estacionament des de l'interior del
vehicle i després sortir del vehicle per
moure la obstrucció, com ara un con
de trànsit situat en una plaça
d'estacionament per a minusvàlids.

• Quan s'estaciona perpendicularment
amb Advanced Park, es poden
detectar 3 places d'estacionament a
cada costat del vehicle (fins a un total
de 6). No obstant això, quan s'utilitza
la funció de control remot, només es
pot detectar 1 plaça d'aparcament a
cada costat del vehicle
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Moure el vehicle cap endavant i cap
enrere mitjançant la funció de control
remot

Després d'aturar el vehicle, es pot
proporcionar ajuda per traslladar el
vehicle a un garatge, etc., mitjançant la
funció de moviment cap endavant i cap
enrere.

1.Atureu el vehicle a la ubicació on
vulgueu iniciar l'assistència.

2.Premeu l'interruptor principal de
l'Advanced Park. (→P. 322)

3.Seleccioneu i, a continuació,
seleccioneu [Forward/reverse]
(endavant/enrere).

4.Seleccioneu [OK] (D'acord).
5.Sortiu del vehicle amb la clau

electrònica i el telèfon intel·ligent i, a
continuació, inicieu l'aplicació Remote
Park al telèfon intel·ligent.
L'àrea de detecció de la clau
electrònica és d'uns 3 m (9,8 peus) al
voltant del vehicle.

6.Des de fora del vehicle, confirmeu la
direcció de la trajectòria a la pantalla
del telèfon intel·ligent i seleccioneu el
botó d'inici.
Inicieu l'operació de la funció de
control remot a uns 50 cm (1,6 peus) o
més del vehicle i fora de la trajectòria
del vehicle. L'àrea de detecció de la
clau electrònica és d'uns 3 m
(9,8 peus) al voltant del vehicle.

7.Comproveu la seguretat de la zona al
voltant del vehicle, rastregeu
contínuament la zona d'operació a la
pantalla del telèfon intel·ligent, el
vehicle es mourà i es realitzarà
l'assistència a l'estacionament.
Si s'atura la pantalla del telèfon
intel·ligent, es pot suspendre
l'assistència i aturar el vehicle. Un cop
iniciada l'assistència, es pot aturar
parcialment o es pot canviar la
direcció de la trajectòria del vehicle.

8.Seleccioneu el botó d'encesa de la
pantalla del telèfon intel·ligent. A
continuació, l'interruptor d'encesa
canviarà a OFF i les portes es
bloquejaran automàticament.

Canviar la direcció de la trajectòria

Mentre es realitza assistència, la direcció
de la trajectòria del vehicle es pot canviar
mitjançant la funció de moviment cap
endavant i marxa enrere. Quan hi ha una
paret darrere del vehicle, etc., en accionar
el botó de canvi de direcció de la
trajectòria de la pantalla del telèfon
intel·ligent, el vehicle es pot moure
lleugerament cap endavant per permetre
la càrrega d'articles i després tornar a la
seva posició original.

Sortida utilitzant la funció de control
remot

Es pot proporcionar assistència per sortir
d'una plaça d'aparcament perpendicular o
paral·lela quan l'interruptor d'encesa es
posa en OFF. Quan se selecciona el
moviment cap endavant i marxa enrere, la
distància màxima que el vehicle es pot
moure és de 7 m (23,0 peus) des del punt
de partida i és possible canviar la direcció
de la trajectòria.

1.Mentre esteu a prop del vehicle
estacionat, desbloquegeu les portes
utilitzant la clau electrònica i inicieu
l'aplicació Remote Park al telèfon
intel·ligent.
Si el telèfon intel·ligent no es pot
connectar al vehicle, mitjançant la
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clau electrònica, torneu a
desbloquejar les portes.

2.Seleccioneu el botó d'inici de la
pantalla del telèfon intel·ligent.
L'interruptor d'encesa canviarà a ON.

3.Comproveu que es mostri una direcció
de sortida possible i seleccioneu la
direcció de sortida.

4.Comproveu la seguretat de la zona al
voltant del vehicle, rastregeu
contínuament la zona d'operació a la
pantalla del telèfon intel·ligent, el
vehicle es mourà i es realitzarà
l'assistència a l'estacionament.
Si s'atura la pantalla del telèfon
intel·ligent, es pot suspendre
l'assistència i aturar el vehicle. Un cop
iniciada l'assistència, es pot aturar
parcialment o es pot canviar la
direcció de la trajectòria del vehicle.

5.Moveu el vehicle a la posició on
finalitza l'assistència i entreu al
vehicle amb la clau electrònica.
Per aturar l'assistència a mig camí,
deixeu de fer servir el telèfon
intel·ligent o entreu al vehicle.

Sortida metre s'utilitza l'aire
condicionat remot
• L'assistència a la sortida es pot fer fins

i tot quan utilitzeu l'aire condicionat
remot.

• Quan s'inicia la funció de control
remot mentre funciona l'aire
condicionat remot, si no es realitzen
operacions de seguiment al telèfon

intel·ligent, es pot cancel·lar
l'assistència entrant al vehicle i
pressionant el pedal del fre.

Aparcar utilitzant la funció de control
remot i la funció de memòria

Es pot utilitzar un telèfon intel·ligent per
accionar de forma remota la funció de
memòria si es pot detectar la plaça
d'aparcament objectiu quan el vehicle
s'atura a prop d'una plaça d'aparcament
prèviament registrada a la funció de
memòria. A més, en funció de la condició
de la plaça d'aparcament, etc., si es
necessari canviar la direcció de navegació
del vehicle, el control d'assistència pot
canviar la posició de la palanca del canvi
de marxes.

1.Atureu el vehicle alineat a prop del
centre de la plaça d'aparcament
desitjada. (→P. 333)

2.Premeu l'interruptor principal de
l'Advanced Park i comproveu que es
mostra una plaça d'aparcament
possible a la pantalla multimèdia.
(→P. 333)

3.Seleccioneu el botó i, a
continuació, seleccioneu
[Perpendicular/parallel]
(perpendicular/paral·lel).

4.[OK] (D'acord).
Si es mostra el botó [MODE], es pot
seleccionar per canviar entre la funció
de memòria, la funció
d'estacionament en perpendicular
(endavant/enrere) i la funció
d'estacionament en paral·lel.

5.Sortiu del vehicle amb la clau
electrònica i el telèfon intel·ligent i, a
continuació, inicieu l'aplicació Remote
Park al telèfon intel·ligent.
L'àrea de detecció de la clau
electrònica es troba a uns 3 m
(9,8 peus) al voltant del vehicle. Si hi
ha un con o una altra obstrucció dins
la trajectòria del vehicle, moveu-lo
després de sortir del vehicle.
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6.Des de fora del vehicle, confirmeu la
plaça d'aparcament a la pantalla del
telèfon intel·ligent i seleccioneu el
botó d'inici.
Inicieu l'operació de la funció de
control remot a uns 50 cm (1,6 peus) o
més del vehicle i fora de la trajectòria
del vehicle.

7.Comproveu la seguretat de la zona al
voltant del vehicle, rastregeu
contínuament la zona d'operació a la
pantalla del telèfon intel·ligent, el
vehicle es mourà i es realitzarà
l'assistència a l'estacionament.
Si s'atura la pantalla del telèfon
intel·ligent, es pot suspendre
l'assistència i aturar el vehicle. Les
portes es bloquegen automàticament
abans que el vehicle comenci a
moure's.

8.Quan s'arriba a la plaça d'aparcament,
un cop el vehicle s'atura amb el fre
d'estacionament, la posició del canvi
es canviarà a P, l'interruptor d'encesa
s'apagarà, les portes es bloquejaran i
els retrovisors es plegaran.
Llavors es mostrarà una pantalla de
finalització al telèfon intel·ligent.

Preparació abans d'utilitzar la funció de
control remot

Preparació abans de fer-ho servir

Assegureu-vos de realitzar el següent
abans d'utilitzar la funció de control
remot:

1.Baixeu l'aplicació Remote Park des de
l'App Store.

2.Poseu l'interruptor d'encesa a ON i
registreu el telèfon intel·ligent com a
dispositiu Bluetooth al sistema
multimèdia. Per obtenir informació
sobre el registre d'un dispositiu
Bluetooth, consulteu el "Manual
multimèdia del propietari".

3.Configureu l'aplicació Remote Park i
registreu el vehicle.

4.El vehicle registrat es mostrarà a la
pantalla del telèfon intel·ligent.
Seleccioneu el vehicle.
El nom i la imatge del vehicle es poden
canviar a la nova pantalla de registre
del vehicle.
Els vehicles es poden afegir a través
de la pantalla del menú.

Activar/desactivar la funció de control
remot

1.Seleccioneu i després
seleccioneu "Advanced Park" a la
pantalla multimèdia.

2.Seleccioneu "Remote Park" per
activar-lo/desactivar-lo. (La
configuració predeterminada està
activada.)

3.Premeu l'interruptor principal de
l'Advanced Park.
Si es prem l'interruptor mentre s'està
realitzant l'assistència, es cancel·larà
l'assistència.

4.Seleccioneu el botó que es mostra
a la pantalla multimèdia.

AVÍS
• Quan utilitzeu la funció de control

remot, assegureu-vos de portar la
clau electrònica a la butxaca, etc.

• Si es manté una clau electrònica
juntament amb un telèfon intel·ligent,
etc., és possible que no es pugui
detectar la clau electrònica.

• En entrar al vehicle després d'utilitzar
la funció de control remot,
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AVÍS (Continuat)
assegureu-vos que la clau electrònica
s'introdueix al vehicle i que totes les
portes estan tancades.

• Vehicles amb el sistema d'accés fàcil:
després de pujar al vehicle i desactivar
la funció remota, el retorn del seient
es fa cordant el cinturó de seguretat o
trepitjant el fre. Assegureu-vos de
portar la clau electrònica.

• Si l'interruptor d'encesa s'apaga quan
la funció de control remot ha finalitzat
o s'ha cancel·lat, les portes es
bloquejaran automàticament. No
obstant això, si una porta està oberta,
és possible que no es bloquegi.
Comproveu l'estat del vehicle un cop
finalitzada la funció de control remot.

• Quan les portes es bloquegen després
que la funció de control remot hagi
finalitzat o s'hagi cancel·lat, pot sonar
una alarma si es detecta algú dins del
vehicle.

Situacions en les quals és possible que
la funció no funcioni correctament
• Quan és possible que les funcions del

sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent no funcionin
correctament: →P. 172

• Quan el vehicle està a prop de llums
fluorescents

Interferència d'ones de ràdio
→P. 173
Bateria de la clau electrònica
consumida
• Quan s'utilitza la funció de control

remot, s'utilitzarà la bateria de la clau
electrònica ja que la clau electrònica
contínuament enviarà i rebrà ones de
ràdio.

• Si s'esgota la bateria de la clau
electrònica: →P. 431

Situacions en les quals pot ser que els
sensors no funcionin correctament.
→P. 288
• Si utilitzeu la funció de control remot,

la visibilitat de la zona al voltant del
vehicle pot ser limitada.

AVÍS (Continuat)
Assegureu-vos de comprovar els
punts següents quan utilitzeu la
funció de control remot.
– El vehicle i la zona al voltant del

vehicle són clarament visibles
– No hi ha persones, animals ni

objectes a la trajectòria del vehicle
– Es pot mantenir una distància

adequada amb el vehicle i es pot
garantir la vostra seguretat i la dels
altres

– Sempre es manté la precaució amb
l'entorn del vehicle i no hi ha perill

– Podeu cancel·lar la funció de control
remot immediatament si cal

Cancel·lació/suspensió de l'Advanced
Park

L'assistència es cancel·larà si

En situacions com les següents, el
funcionament de l'Advanced Park es
cancel·larà.

Degut a que s'ha cancel·lat l'operació del
sistema, inicieu l'operació de nou o
continueu aparcant manualment
utilitzant el volant.

• Es prem l'interruptor principal de
l'Advanced Park

• La posició del canvi de marxes s'ha
canviat a P

• S'acciona el fre d'estacionament
• S'obre una porta o porta posterior
• El cinturó de seguretat del conductor

no s'ha cordat
• Els miralls retrovisors exteriors

estiguin plegats
• El TRAC o VSC estiguin desactivats
• El TRAC, VSC o ABS estiguin

funcionant
• L'interruptor d'encesa estigui activat
• El sistema determina que l'assistència

no pot continuar en l'entorn
d'estacionament actual

• El sistema no funciona correctament
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• Mentre el vehicle estava aturat, s'ha
seleccionat "Cancel" (Cancel·la) a la
pantalla multimèdia

L'assistència se suspendrà quan

En situacions com les següents, el
funcionament de l'Advanced Park se
suspendrà.

Es pot tornar a iniciar l'assistència
seguint les instruccions que es mostren a
la pantalla multimèdia.

A més, quan se suspèn l'assistència, si es
canvia la posició del canvi dues vegades
amb el pedal del fre trepitjat, l'assistència
es cancel·larà en aquesta posició del
canvi. Tanmateix, si l'assistència se
suspèn canviant la posició del canvi,
l'assistència es cancel·larà si es canvia
una vegada la posició del canvi.

• S'acciona el volant
• Es trepitja el pedal de l'accelerador
• Quan es canvia la posició del canvi
• El control del fre està en

funcionament
• Es prem l'interruptor de la càmera
• El PKSB (Fre d'assistència a

l'estacionament) i PCS (Sistema
anticol·lisió) s'han posat en
funcionament

L'assistència de la funció de control
remot es cancel·larà quan

En situacions com les següents, el
funcionament de control remot es
cancel·larà.

Com que s'ha cancel·lat el funcionament
del sistema, amb la clau electrònica a
sobre, entreu al vehicle i estacioneu-lo
manualment amb el volant.

• Quan es compleix una condició per
aturar l'assistència d'Advanced Park,
amb l'excepció de la suspensió a causa
de l'obertura d'una porta o
l'alliberament del cinturó de seguretat
del conductor

• Quan la funció de control remot
s'executa mentre funciona l'aire
condicionat remot i l'interruptor
d'encesa es canvia a ON abans que
finalitzi l'aire condicionat remot

• Quan han passat 5 minuts des que es
va iniciar l'operació de la funció de
control remot

• Quan han passat 3 minuts des que es
va fer alguna operació

• Quan hagin passat 30 segons i el
vehicle no es pot conduir, tot i estar
utilitzant la pantalla del telèfon
intel·ligent per conduir el vehicle

• Quan se seleccioni el botó d'encesa de
la pantalla del telèfon intel·ligent

• Quan l'aplicació Remote Park es tanca
forçadament

• Quan el vehicle està en un pendent
pronunciat

• Quan es detecta una clau electrònica
dins del vehicle mentre se suspèn
l'operació de la funció de control
remot

• Quan la temperatura ambient és igual
o inferior a -10 °C (14 °F)

L'assistència de la funció de control
remot se suspendrà quan

En situacions com les següents, el
funcionament de l'assistència se
suspendrà.

• Quan es perd la comunicació
Bluetooth entre el telèfon intel·ligent i
el sistema multimèdia

• Quan el funcionament continu del
telèfon intel·ligent se suspèn

• Quan l'aplicació Remote Park s'envia al
fons (es rep una trucada, es prem el
botó d'inici, etc.)

• Quan no es detecta la clau electrònica
• Quan hi ha una obstrucció en la

direcció de moviment del vehicle
• Quan el vehicle s'opera mentre està

conduït per l'assistència
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• Quan el una clau intel·ligent s'opera
mentre el vehicle està conduït per
l'assistència

• Quan la porta es desbloqueja mentre
el vehicle està conduït per
l'assistència

• Quan s'obre una porta mentre es
condueix el vehicle

Canvi de la configuració d'Advanced
Park

Seleccioneu a la pantalla multimèdia
i després seleccioneu "Advanced Park"
(Aparcament assistit).

Remote Park

La funció de control remot es pot
activar/desactivar.

Perfil de velocitat

Es pot configurar la velocitat quan es
realitza l'assistència.

No es pot canviar aquesta configuració
quan es registra una plaça d'aparcament a
la funció de memòria.

Rang de detecció

Es pot configurar la distància des de la
qual s'eviten els obstacles durant el
funcionament de l'assistència.

Mètode d'aparc.

Es pot configurar la direcció
d'aparcament preferida que es mostrarà
quan el vehicle es trobi davant d'una
plaça en què és possible estacionar-hi en
perpendicular (cap endavant/marxa
enrere) o en paral·lel.

Direcció de l'aparc.

Es pot seleccionar la direcció
d'estacionament preferida que es mostra
quan és possible tirar perpendicularment
cap endavant o cap enrere cap a una
plaça d'estacionament.

Dir. sortida: per.

Es pot seleccionar la direcció de sortida
preferida que es mostra quan és possible
tirar cap endavant o cap enrere cap a
l'esquerra o cap a la dreta d'una plaça
d'estacionament.

Dir. sortida: par.

Es pot seleccionar la direcció de sortida
preferida que es mostra quan és possible
sortir a l'esquerra o a la dreta des d'una
plaça d'aparcament en paral·lel.

Vista de l'estacionament

Es pot configurar l'angle de visualització
de la imatge de la càmera quan s'utilitza la
funció d'estacionament en perpendicular
(cap endavant/marxa enrere) o la funció
d'estacionament en paral·lel.

Vista de la sortida

Es pot configurar l'angle de visualització
de la imatge de la càmera quan s'utilitza la
funció de sortida en perpendicular (cap
endavant/marxa enrere) o la funció de
sortida en paral·lel.

Ajust de la trajectòria d'aparcament

Es pot ajustar el recorregut d'aparcament
de l'assistència a l'estacionament cap
endins o cap enfora.

Si els pneumàtics estan desgastats, és
possible que el recorregut del vehicle es
desviï del centre de la plaça
d'aparcament. En aquest cas, utilitzeu
aquest paràmetre per ajustar el curs
d'aparcament.

Ajust de l'amplada de la carretera

Quan s'inicia l'assistència a
l'estacionament, es pot ajustar la
quantitat de moviment lateral mentre el
vehicle avança.
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Ajust de la posició d'estacionament
(endavant)

Es pot ajustar la posició en què es
completa l'estacionament en
perpendicular (cap endavant/fent marxa
enrere). (Excepte en utilitzar la funció de
memòria.)

Ajust de la posició d'estacionament
(enrere)

Es pot ajustar la posició en què es
completa l'estacionament en
perpendicular (cap endavant/fent marxa
enrere). (Excepte en utilitzar la funció de
memòria.)

Configuració dels accessoris posteriors

Si s'ha instal·lat un accessori, com ara un
enganxall de remolc, a la part posterior
del vehicle, es pot ajustar la longitud de la
part posterior del vehicle per evitar xocs
amb objectes a la part posterior del
vehicle.

Esborrar la plaça d'aparcament
registrada

Les places d'aparcament registrades a la
funció de memòria es poden esborrar. La
informació de l'estacionament no es pot
esborrar quan es realitza l'assistència o
quan es registra la informació de la plaça
d'aparcament a la funció de memòria.

Canviar la configuració de l'aplicació
Remote Park

Avís acústic del sensor d'assistència a
l'aparcament de Toyota ON/OFF
(configuració del telèfon intel·ligent)

Els sons d'advertència del sensor
d'assistència a l'aparcament de Toyota de
l'aplicació per a telèfons intel·ligents es
poden activar/desactivar mitjançant
l'aplicació Remote Park.

Ajust del volum del so d'avís del sensor de
l'assistència l'aparcament de Toyota
(configuració del telèfon intel·ligent)

El volum dels sons d'advertència del
sensor d'assistència a l'aparcament de
Toyota de l'aplicació per a telèfons
intel·ligents es pot ajustar mitjançant
l'aplicació Remote Park.

Advanced Park ha mostrat missatges

A la pantalla multimèdia es mostra l'estat
de funcionament, l'operació de
l'assistència, etc. d'Advanced Park. Si es
mostra un missatge, responeu segons el
contingut mostrat.

Si es mostra "No available parking
space" (Cap plaça d'aparcament
disponible)

Moveu el vehicle a una ubicació en la qual
es pugui detectar la plaça d'aparcament o
les línies d'aparcament.

Si es mostra "Unavailable in current
condition" (No disponible en la condició
actual)

Moveu el vehicle a una altra ubicació i
utilitzeu el sistema.

Si es mostra “Not enough space to exit”
(No hi ha espai suficient per sortir)

La funció de sortida de l'estacionament
en paral·lel no es pot utilitzar a causa
d'una situació com per exemple que la
distància entre el vehicle i els vehicles
estacionats davant i darrere del vehicle és
curta, l'existència d'un objecte en la
direcció de sortida, etc.

Comproveu les condicions de la zona que
envolta el vehicle i sortiu de la plaça
d'aparcament manualment.

Si es mostra “Cannot control speed”
(No es pot controlar la velocitat)

El sistema ha considerat que no pot
ajustar la velocitat del vehicle quan
s'utilitza el sistema en una zona amb
pendent o esglaonada i s'ha cancel·lat
l'assistència.
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Utilitzeu el sistema en una ubicació plana.

Si es mostra “Obstacle detected” (S'ha
detectar un obstacle)

El fre d'assistència d'emergència es va
activar i es va suspendre l'assistència.

Comproveu l'estat de la zona circumdant.
Per reprendre l'assistència, seleccioneu el
botó “Start” (Inici) de la pantalla
multimèdia.

Si es mostra "No available parking
space to registre" (No hi ha cap plaça
d'aparcament per registrar)

Aquest missatge es mostra quan s'ha
seleccionat en una plaça d'aparcament
que no es pot detectar.

Accioneu el sistema a un plaça
d'aparcament on es puguin reconèixer
diferències al ferm de la carretera
(→P. 333)

5.4.23 Mode Snow*

*Si està instal·lat

Es pot seleccionar el mode Snow per
adaptar el vehicle quan es condueix per
superfícies lliscants, com ara amb
presència de neu.

Funcionament del sistema

Premeu l'interruptor del mode Snow

Quan es prem l'interruptor, el mode Snow
s'activa i l'indicador del mode Snow
s'il·lumina a la pantalla d'informació
múltiple. Quan l'interruptor es torna a
prémer, l'indicador del mode Snow
s'apaga.

Desactivació automàtica del mode
Snow

El mode Snow es desactiva
automàticament desactivant l'interruptor
d'encesa o seleccionant l'impuls de
regeneració.

Quan el mode Snow no està disponible

Quan se selecciona l'impuls de
regeneració, no es pot canviar al mode
Snow.

5.4.24 X-MODE*

*Si està instal·lat

Aquest mode ha millorat la capacitat de
conducció fora de la carretera.

Seleccioneu entre els 2 tipus de mode,
SNOW/DIRT i D.SNOW/MUD.

Amb el "X-MODE", el sistema de control
d'assistència de gradient cap avall
controlarà els frens per mantenir una
velocitat constant del vehicle quan es
condueix en baixades pronunciades.

El control d'adherència ajuda el
conductor a mantenir una velocitat baixa
del vehicle en pendents pronunciades i
carreteres relliscoses sense haver de
trepitjar el pedal de l'accelerador o el
pedal del fre.

ADVERTÈNCIA!
Assegureu-vos d'observar el següent
abans d'utilitzar "X-MODE"
En cas contrari, podria haver-hi un
accident inesperat.
• Conduïu el vehicle després de

comprovar que s'encén l'indicador
SNOW/DIRT i l'indicador
D.SNOW/MUD.

• "X-MODE" no és un dispositiu de
millora del rendiment limitat del
vehicle. Comproveu bé les condicions
de la superfície de la carretera i la
ruta amb antelació, i conduïu amb
precaució.

Condicions en les quals és possible
que no funcioni correctament
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
Quan es condueix per les següents
carreteres, és possible que no es pugui
mantenir una velocitat constant del
vehicle, cosa que pot provocar un
accident inesperat.

– Desnivells molt pronunciats
– Carreteres accidentades
– Carreteres relliscoses, com ara

carreteres nevades i congelades

Components del sistema

A Interruptor "X-MODE"
B Interruptor de control d'adherència

(→P. 349)

C Indicadors

Selecció del mode de conducció

Premeu l'interruptor "X-MODE"
repetidament fins que el sistema canviï al
mode de conducció que voleu mentre el
vehicle està aturat o circula a una
velocitat inferior a aproximadament
20 km/h (13 mph).

1.Mode normal
És un bon equilibri entre el rendiment
del consum elèctric, el silenci i el
rendiment de conducció, i és adequat
per a la conducció en zones urbanes.

2.Mode SNOW/DIRT
Quan és probable que els pneumàtics
llisquin o rellisquin en carreteres
relliscoses, com ara carreteres
nevades, carreteres de grava, etc., el
gir dels pneumàtics es redueix,
facilitant així la conducció.
En aquest moment, l'indicador del
mode SNOW/DIRT s'il·lumina de color
verd al comptador.

3.Mode D.SNOW/MUD
En casos especials, com ara quan els
pneumàtics estan enterrats en neu
profunda o fang, la funció TRC (control
de tracció) es cancel·la temporalment
i els pneumàtics romanen sense
tracció segons sigui necessari per
facilitar l'arrencada.
En aquest moment, l'indicador del
mode D.SNOW/MUD s'il·lumina de
color verd al comptador. A més,
l'indicador VSC OFF i la llum d'avís PCS
s'encendran al comptador.
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Quan "X-MODE" no està disponible

En els casos següents, el sistema no
funciona.

• Quan el sistema EV no s'inicia
• Quan el mode SNOW/DIRT o

D.SNOW/MUD no està seleccionat
• Quan se selecciona l'impuls de

regeneració
• Quan s'utilitza l'Advanced Park (si està

instal·lat)
• Quan el sistema EV no funciona

correctament

Quant al control de creuer amb radar
dinàmic o el control de velocitat de
creuer

El control de creuer amb radar dinàmic i
el control de velocitat de creuer no es
poden utilitzar durant el "X-MODE". Si
s'està utilitzant el control de creuer amb
radar dinàmic o el control de velocitat de
creuer, es desactivaran automàticament.

Durant el "X-MODE"
• En "X-MODE", VSC no s'activa/

desactiva encara que s'accioni
l'interruptor VSC OFF. Es fixa com a
ON en el mode SNOW/DIRT i OFF en el
mode D.SNOW/MUD.

• Durant el "X-MODE", fins i tot si
s'acciona l'interruptor de mode Eco o
l'interruptor d'impuls de regeneració,
les operacions no canviaran als modes
respectius.

Cancel·lació automàtica del "X-MODE"
• "X-MODE" es cancel·la

automàticament quan es desactiva
l'interruptor d'encesa en posició
apagada.

• Quan la velocitat del vehicle supera
uns 40 km/h (25 mph), el "X-MODE" es
cancel·la, l'indicador "X-MODE"
s'il·lumina de color blanc i canvia al
mode normal.

• Quan la velocitat del vehicle és
d'aproximadament 35 km/h (22 mph)

o menys, l'indicador "X-MODE"
s'il·lumina de color verd i torna a
canviar a "X-MODE".

Precaucions sobre l'ús del sistema

Per seguretat, les operacions següents
no s'accepten quan "X-MODE" està
activat.

• Funcionament de l'interruptor del
mode Eco

• Funcionament de l'interruptor
d'impuls de regeneració

Quan seleccioneu "X-MODE", Sistema
de control d'assistència de gradient cap
avall

Quan es prem l'interruptor "X-MODE" i se
selecciona el mode SNOW/DIRT o
D.SNOW/MUD, el control d'assistència de
gradient cap avall entra automàticament
en estat d'espera i funciona en les
condicions següents.

• Quan la velocitat del vehicle és
d'aproximadament 30 km/h (18 mph)
o menys

• No s'accionen ni el pedal de
l'accelerador ni el pedal del fre

Canvi de la velocitat objectiu del vehicle

Quan canvieu la velocitat objectiu del
vehicle, ajusteu-la amb el pedal de
l'accelerador o el pedal del fre. Quan es
retira el peu del pedal, el sistema
funcionarà a la velocitat del vehicle en
aquest moment.

Sistema de control d'assistència de
gradient cap avall durant X-MODE
• En el mode SNOW/DIRT o

D.SNOW/MUD, el control d'assistència
de gradient cap avall es pot configurar
a l'estat d'espera. L'indicador de
funcionament canvia en funció de
l'estat de funcionament del control
d'assistència de gradient cap avall.

• Quan el sistema no funciona,
l'indicador s'encén de color blanc.
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Quan el sistema de control
d'assistència de gradient cap avall no
està disponible quan seleccioneu
X-MODE

En els casos següents, el sistema no
funciona.

• Quan el mode SNOW/DIRT o
D.SNOW/MUD no està seleccionat

• Quan el canvi de marxes està en la
posició P

• Quan el control d'adherència està en
funcionament

• Quan el sistema de frens o el sistema
EV no funciona correctament

Quan utilitzeu el control d'adherència

Amb el mode SNOW/DIRT o el mode
D.SNOW/MUD seleccionat, premeu
l'interruptor de control d'adherència.

En aquest moment, l'indicador del
sistema de control d'assistència de
gradient cap avall s'apaga i l'indicador de
control d'adherència s'encén.

Quan el vehicle estigui aturat, premeu
fermament el pedal de fre i accioneu
l'interruptor. El vehicle pot començar a
moure's involuntàriament en un pendent.

Establiment de la velocitat del control
d'adherència

Premeu l'interruptor del control
d'adherència cap amunt o cap avall per
ajustar la velocitat desitjada
(aproximadament de 2 a 10 km/h [de 2 a
6 mph]). La velocitat establerta es mostra
a la pantalla d'informació múltiple.

A Augmentar la velocitat
B Disminuir la velocitat
C Llums indicadors

Funcionament del control d'adherència

Durant el funcionament del sistema,
l'indicador del control d'adherència
s'encén de color verd. Si l'indicador del
control d'adherència és blanc, deixeu anar
el pedal de fre per activar el sistema.

Mentre el sistema està en funcionament,
el pedal de l'accelerador i el pedal del fre
es poden utilitzar per accelerar o
desaccelerar temporalment. Si s'atura el
pedal de l'accelerador o el pedal del fre, la
velocitat tornarà a la velocitat establerta.

Quan s'allibera el control d'adherència

• Premeu l'interruptor "X-MODE"
Quan s'allibera el control
d'adherència, el llum de funcionament
del control d'adherència s'apaga i, al
cap d'una estona, s'encén l'indicador
del sistema de control d'assistència de
gradient cap avall.
Conduïu amb compte quan deixeu
anar el control d'adherència mentre
conduïu.
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Condicions de funcionament del control
d'adherència
• Quan esteu en "X-MODE"
• Quan el canvi de marxes està en la

posició D
• Quan s'hagi deixat anar el fre

d'estacionament
• Quan es tanca la porta del conductor
• Quan el vehicle s'atura trepitjant el fre

o la velocitat del vehicle és
d'aproximadament de 2 a 10 km/h [de
2 a 6 mph]

Alliberament automàtic del control
d'adherència

En qualsevol dels casos següents, el
control d'adherència s'allibera.

• Quan el vehicle s'atura trepitjant el
pedal del fre

• Quan la velocitat del vehicle supera els
20 km/h (13 mph)

• Quan la palanca de canvi de marxes
canvia a una posició diferent de D

• Quan s'acciona el fre d'estacionament
• Quan s'obre la porta del conductor.
• Quan el ABS/VSC està activat.
• Quan s'activen el control del fre i la

supressió de la sortida mitjançant el
dispositiu de suport a la conducció
(exemple: sistema de col·lisió prèvia,
fre d'assistència a l'estacionament (si
està instal·lat))

• Quan el sistema determina que no pot
continuar en l'entorn actual

• En posar l'interruptor d'encesa en OFF

Qual el control d'adherència no està
disponible

En les següents condicions, el control
d'adherència no està disponible.

• Quan el sistema de frens o el sistema
EV no funciona correctament

• Després d'iniciar el sistema EV i fins
que el vehicle hagi estat en marxa
durant un temps

Sistema de retenció del fre

El sistema de retenció del fre s'apaga
quan s'utilitza el control d'adherència.
Premeu fermament el pedal de fre i
accioneu l'interruptor.

Quan torneu a utilitzar el sistema de
retenció del fre, activeu el sistema de
retenció del fre després d'alliberar el
control d'adherència.

AVÍS
Ús a llarg termini
Si s'utilitza contínuament durant un llarg
període de temps, la temperatura dels
frens pot augmentar i el sistema pot
aturar-se temporalment.
Sorolls i vibracions de funcionament
• Es pot escoltar soroll de funcionament

des del motor, però això no és una
avaria.

• Quan es trepitja el pedal del fre, pot
estar més dur del que és habitual o pot
tenir un tacte diferent, però això no és
una avaria.

Quan l'indicador de funcionament no
s'encén al comptador fins i tot després
d'accionar l'interruptor
És possible que el sistema no funcioni
correctament. Aneu a un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota o a un taller
de confiança perquè inspeccionin el
vehicle immediatament.

5.4.25 Sistemes d'assistència a la
conducció
Amb la finalitat de mantenir la seguretat i
el rendiment de la conducció, els sistemes
següents funcionen automàticament en
resposta a diverses situacions de
conducció. No obstant això, tingueu en
compte que aquests sistemes són
complementaris i no hi heu de confiar
excessivament quan conduïu el vehicle.
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Resum dels sistemes d'assistència a la
conducció

ECB (sistema de frenada controlat
electrònicament)

El sistema controlat electrònicament
genera la força de frenada corresponent
per al funcionament del fre

ABS (sistema antibloqueig dels frens)

Ajuda a evitar el bloqueig de les rodes
quan els frens s'accionen sobtadament, o
si els frens s'accionen mentre es condueix
en una superfície relliscosa

Assistència de frenada

Genera un major nivell de força de
frenada després de trepitjar el pedal del
fre quan el sistema detecta una situació
de parada de pànic

VSC (control d'estabilitat del vehicle)

Ajuda el conductor a controlar el
derrapatge quan vira sobtadament o gira
en superfícies relliscoses.

Control d'oscil·lació del remolc

Ajuda el conductor a controlar l'oscil·lació
del remolc aplicant selectivament la
pressió de frenada a les rodes individuals i
reduint el parell motor quan es d.etecta
que el remolc oscil·la.

TRC (control de tracció)

Ajuda a mantenir la potència motriu i
evita que les rodes motrius girin en
arrencar el vehicle o accelerar en
carreteres relliscoses

Assistència de revolts activa (ACA)

Ajuda a evitar que el vehicle es desviï cap
al costat exterior mitjançant el control de
la frenada de la roda interna quan
s'intenta accelerar en agafar revolts

Control d'assistència d'arrencada en
pendent

Ajuda a reduir el moviment cap enrere del
vehicle quan s'arrenca en un pendent

EPS (direcció assistida elèctrica)

Utilitza un motor elèctric per reduir
l'esforç necessari per girar el volant

Senyal de frenada d'emergència

Quan s'apliquen els frens sobtadament,
els llums de fre parpellegen
automàticament per alertar el vehicle del
darrere.

Fre de col·lisió secundari

Quan el sensor del coixí de seguretat SRS
detecta una col·lisió i el sistema s'activa,
els frens i els llums dels frens es controlen
automàticament per reduir la velocitat
del vehicle, i això ajuda a reduir la
possibilitat de sofrir danys addicionals a
causa d'una col·lisió secundària.

Quan els sistemes de control
d'oscil·lació del remolc/TRC/VSC/ABS
estan funcionant

El llum indicador de lliscament
parpellejarà mentre els sistemes de
control d'oscil·lació del remolc/TRC/VSC/
ABS estiguin funcionant.
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Desactivació del sistema TRC

Si el vehicle queda atrapat en fang, terra o
neu, el sistema TRC pot reduir la potència
del sistema EV a les rodes. Prémer
l'interruptor per apagar el sistema
pot fer que resulti més fàcil balancejar el
vehicle per alliberar-lo.

Per apagar el sistema TRC, premeu i
deixeu anar ràpidament l'interruptor .

Es mostrarà "Traction Control Turned
OFF" (Control de tracció desactivat) a la
pantalla d'informació múltiple.

Premeu l'interruptor una altra
vegada per tornar a encendre el sistema.

Apagada dels sistemes de control
d'oscil·lació del remolc/TRC/VSC

Per apagar els sistemes de control
d'oscil·lació del remolc/TRC/VSC,
mantingueu premut l'interruptor
durant més de 3 segons mentre el vehicle
està aturat.

El llum indicador VSC OFF s'encendrà i es
mostrarà "Traction Control Turned OFF"
(Control de tracció desactivat) a la
pantalla d'informació múltiple.*

Premeu l'interruptor una altra
vegada per tornar a encendre els
sistemes.
*El PCS (sistema anticol·lisió) també
s'inhabilitarà (només està disponible
l'alerta anticol·lisió). El llum d'advertència
de PCS s'encendrà i apareixerà un
missatge a la pantalla d'informació
múltiple. (→P. 243)

Quan apareix el missatge a la pantalla
d'informació múltiple indicant que s'ha
inhabilitat el TRC tot i que no s'ha
premut l'interruptor

El TRC està desactivat temporalment. Si
la informació continua apareixent,
contacteu amb un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.

Condicions de funcionament del control
d'assistència d'arrencada en pendent

El control d'assistència d'arrencada en
pendent funcionarà quan es compleixin
totes les condicions següents:

• La palanca del canvi de marxes està en
una posició diferent de P o N (quan
s'arrenca cap endavant/cap enrere en
un pendent ascendent)

• El vehicle està aturat
• El pedal de l'accelerador no està

trepitjat
• El fre d'estacionament no està

accionat
• Es posa l'interruptor d'encesa en ON

Cancel·lació automàtica del sistema de
control d'assistència d'arrencada en
pendent

El control d'assistència d'arrencada en
pendent s'apagarà en qualsevol de les
situacions següents:

• La palanca del canvi de marxes es mou
a la posició P o N

• Es trepitja el pedal de l'accelerador
• S'acciona el fre d'estacionament
• Han transcorregut 2 segons com a

màxim des que es va deixar anar el
pedal del fre

• Es posa l'interruptor d'encesa en OFF
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Sons i vibracions provocats per l'ABS,
assistència de frenada, VSC, control
d'oscil·lació del remolc, TRC i sistemes
de control d'assistència d'arrencada en
pendent
• És possible que s'escolti un so del

compartiment del motor quan es
trepitja repetidament el pedal del fre,
quan s'inicia el sistema EV o just
després que el vehicle comenci a
moure's. Aquest so no indica que
s'hagi produït una avaria en cap
d'aquests sistemes.

• Es pot produir qualsevol de les
condicions següents quan els
sistemes anteriors estan funcionant.
Cap d'elles no indica que s'hagi
produït una avaria.

– Es poden sentir vibracions a la
carrosseria i la direcció del vehicle.

– També es pot escoltar un so de
motor després que el vehicle s'aturi.

So de funcionament de l'ECB

Pot escoltar-se el so de funcionament de
l'ECB en els casos següents, però això no
indica que s'hagi produït una avaria.

• El so de funcionament s'escolta des
del compartiment del motor quan
s'acciona el pedal del fre.

• El so de funcionament s'escolta des
del compartiment del motor quan
passen un o dos minuts després que el
sistema EV s'hagi aturat.

Sons i vibracions de funcionament de
l'Assistència en revolts activa

Quan s'acciona l'Assistència en revolts
activa, el sistema de frens pot generar
sons i vibracions de funcionament, però
això no és una avaria.

So de funcionament d'EPS

Quan es mou el volant, es pot escoltar un
so del motor (brunzit). Això no indica
una avaria.

Reactivació automàtica dels sistemes
TRC, Control d'oscil·lació del remolc i
VSC.

Després d'apagar els sistemes TRC,
Control d'oscil·lació del remolc i VSC, els
sistemes es tornaran a habilitar
automàticament en les situacions
següents:

• En posar l'interruptor d'encesa en OFF
• Si només està apagat el sistema TRC,

s'encendrà quan augmenti la velocitat
del vehicle. Si els dos sistemes, TRC i
VSC, estan apagats, no es tornaran a
habilitar automàticament quan
augmenti la velocitat del vehicle.

Condicions de funcionament de
l'Assistència en revolts activa

El sistema funciona quan ocorre el
següent.

• El TRC/VSC pot funcionar
• El conductor intenta accelerar mentre

fa un revolt
• El sistema detecta que el vehicle es

desplaça cap al costat exterior
• El pedal del fre s'ha deixat anar

Efectivitat reduïda del sistema EPS

L'efectivitat del sistema EPS es redueix
per evitar que el sistema se sobreescalfi
quan hi ha entrades de direcció
freqüents durant un període prolongat
de temps. Com a resultat, el volant pot
semblar pesat. En cas que això ocorri,
eviteu moure la direcció en excés o
atureu el vehicle i apagueu el sistema EV.
El sistema EPS hauria de tornar a la
normalitat en 10 minuts.

Condicions de funcionament del senyal
de frenada d'emergència

Quan es compleixen les condicions
següents, el senyal del frenada
d'emergència s'activa:

• Els llums d'emergència estan apagats.
• La velocitat real del vehicle supera els

55 km/h (35 mph).
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• Per la desacceleració del vehicle, el
sistema valora que es tracta d'una
operació de frenada sobtada.

Cancel·lació automàtica del sistema de
senyal de frenada d'emergència

El senyal de frenada d'emergència es
cancel·larà en qualsevol de les
situacions següents:

• Els llums d'emergència estan encesos.
• Per la desacceleració del vehicle, el

sistema valora que no es tracta d'una
operació de frenada sobtada

Condicions de funcionament del fre de
col·lisió secundari

El sistema funciona quan el sensor dels
coixins d'emergència SRS detecta una
col·lisió mentre el vehicle està en
moviment. No obstant això, el sistema
no funciona quan els components estan
danyats.

Cancel·lació automàtica del fre de
col·lisió secundari

El sistema es cancel·la automàticament
en les situacions següents.

• La velocitat del vehicle baixa per sota
d'aproximadament 0 km/h (0 mph)

• Transcorre una determinada quantitat
de temps durant l'operació

• Es trepitja fortament el pedal de
l'accelerador

ADVERTÈNCIA!
L'ABS no funciona efectivament quan
• S'han excedit els límits del rendiment

d'adherència dels pneumàtics (com
quan els pneumàtics estan
excessivament desgastats en una
carretera coberta de neu).

• El vehicle rellisca en l'aigua mentre
conduïu a alta velocitat en carreteres
mullades o relliscoses.

La distància de parada quan l'ABS
està funcionant pot excedir la de les
condicions normals

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
L'ABS no està dissenyat per escurçar la
distància de frenada del vehicle.
Mantingueu sempre una distància de
seguretat amb el vehicle precedent,
especialment en les situacions
següents:
• En conduir per terra, grava o

carreteres cobertes de neu
• En conduir amb cadenes per

pneumàtics
• En passar per sobre de sots de la

carretera
• En conduir per carreteres amb sots o

superfícies desiguals
És possible que el TRC/VSC no
funcioni efectivament quan
És possible que no s'aconsegueixi la
potència i el control direccional mentre
es condueix en superfícies relliscoses,
fins i tot si el sistema TRC/VSC està
funcionant. Conduïu el vehicle amb
precaució en condicions on l'estabilitat
i la potència puguin perdre's.
L'Assistència en revolts activa no
funciona eficaçment quan
• No confieu excessivament en

l'Assistència en revolts activa. És
possible que l'Assistència en revolts
activa no funcioni de manera efectiva
en accelerar per pendents o conduir
per superfícies relliscoses.

• Quan l'Assistència en revolts activa
s'utilitza amb freqüència, pot deixar
de funcionar temporalment per
garantir el funcionament correcte
dels frens, TRC i VSC.

El control d'assistència d'arrencada
en pendent no funciona de manera
efectiva quan
• No confieu excessivament en el

control d'assistència d'arrencada en
pendent. És possible que el control
d'assistència d'arrencada en pendent
no funcioni de manera efectiva en
pendents pronunciats i carreteres
cobertes de gel.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• A diferència del fre d'estacionament,

el control d'assistència d'arrencada
en pendent no està dissenyat per
mantenir el vehicle aturat durant un
període prolongat de temps. No
intenteu utilitzar el control
d'assistència d'arrencada en pendent
per mantenir el vehicle en un
pendent, ja que fer-ho pot provocar
un accident.

Quan s'activa el Control d'oscil·lació
del remolc/TRC/ABS/VSC
El llum indicador de lliscament
parpelleja. Conduïu sempre amb
precaució. Conduir imprudentment pot
provocar un accident. Teniu especial
precaució quan el llum indicador
parpellegi.
Quan els sistemes de control
d'oscil·lació del remolc/TRC/VSC
estan apagats
Tingueu especial precaució i conduïu a
una velocitat adequada per a l'estat de
la carretera. Com que aquests són els
sistemes que ajuden a garantir
l'estabilitat del vehicle i la força motriu,
no apagueu els sistemes de control
d'oscil·lació del remolc/TRC/VSC llevat
que sigui necessari. El control
d'oscil·lació del remolc forma part del
sistema VSC i no funcionarà si el VSC
està apagat o avariat.
Substitució de pneumàtics
Assegureu-vos que tots els pneumàtics
tinguin la mida, marca, dibuix de la
banda de rodament i capacitat de
càrrega total especificats. A més,
assegureu-vos que els pneumàtics
estiguin inflats amb la pressió
d'inflament recomanada. Els sistemes
de control d'oscil·lació del remolc, ABS,
TRC i VSC no funcionaran correctament
si es col·loquen diferents pneumàtics al
vehicle. Contacteu amb un distribuïdor
o taller autoritzat de Toyota, o un taller
de confiança per obtenir més

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
informació quan substituïu els
pneumàtics o les rodes.
Manipulació dels pneumàtics i la
suspensió
Utilitzar pneumàtics amb qualsevol
tipus de problema o modificar la
suspensió afectarà els sistemes
d'assistència a la conducció i pot
provocar una avaria del sistema.
Precaució amb el control d'oscil·lació
del remolc
El sistema de control d'oscil·lació del
remolc no pot reduir l'oscil·lació del
remolc en totes les situacions. En
funció de molts factors, com les
condicions del vehicle, el remolc, la
superfície de la carretera i l'entorn de
conducció, pot ser que el sistema de
control d'oscil·lació del remolc no sigui
efectiu. Consulteu el manual del
propietari del remolc per obtenir
informació sobre com arrossegar el
remolc correctament.
Si el remolc es balanceja
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas de no fer-se, es podria
provocar la mort o lesions greus.
• Agafeu fermament el volant. Conduïu

cap endavant. No intenteu controlar
el balanceig del remolc girant el
volant.

• Comenceu per deixar anar el pedal de
l'accelerador immediatament però
molt gradualment per reduir la
velocitat. No augmenteu la velocitat.
No accioneu els frens del vehicle. Si
no realitzeu una correcció extrema
amb la direcció o els frens, el vostre
vehicle i el remolc haurien
d'estabilitzar-se. (→P. 198)

Fre de col·lisió secundari
No confieu únicament en el fre de
col·lisió secundari. Aquest sistema està
dissenyat per ajudar a reduir la
possibilitat de sofrir danys addicionals
a causa d'una col·lisió secundària; no

5.4 Ús dels sistemes d'assistència a la conducció

355

5

Conducció



ADVERTÈNCIA! (Continuat)
obstant això, l'efecte canvia en funció
de diverses condicions. Confiar
excessivament en el sistema podria
causar la mort o lesions greus.

5.5 Consells de conducció
5.5.1 Consells de conducció a
l'hivern
Realitzeu els preparatius i les inspeccions
necessàries abans de conduir el vehicle a
l'hivern. Conduïu sempre el vehicle d'una
manera apropiada per a les condicions
climàtiques imperants.

Preparació per a l'hivern

• Utilitzeu líquids que siguin apropiats per
a les temperatures exteriors imperants.

– Refrigerant de la unitat de control
de potència

– Refrigerant de l'escalfador
– Líquid de l'eixugaparabrises

• Aneu a un tècnic de servei perquè
inspeccioni l'estat de la bateria de
12 volts.

• Demaneu que col·loquin al vehicle
quatre pneumàtics de neu o compreu
un joc de cadenes per als pneumàtics
davanters.
Assegureu-vos que tots els
pneumàtics siguin de la mateixa mida i
marca, i que les cadenes coincideixin
amb la mida dels pneumàtics.

ADVERTÈNCIA!
Conducció amb pneumàtics de neu
Tingueu en compte les precaucions
següents per reduir el risc d'accidents.
En cas contrari, es podria perdre el
control del vehicle i provocar la mort o
lesions greus.
• Utilitzeu pneumàtics de la mida

especificada.
• Mantingueu el nivell de pressió d'aire

recomanat.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• No conduïu a velocitats superiors al

límit de velocitat o al límit de
velocitat especificat per als
pneumàtics de neu que utilitzeu.

• Utilitzeu pneumàtics de neu en totes
les rodes, no només en algunes.

Conducció amb cadenes per a
pneumàtics.
Tingueu en compte les precaucions
següents per reduir el risc d'accidents.
En cas contrari, és possible que no es
pugui conduir el vehicle amb seguretat i
es podria causar la mort o lesions greus.
• No conduïu per sobre del límit de

velocitat especificat per a les
cadenes per a pneumàtics utilitzades,
o 50 km/h (30 mph), la que sigui
menor.

• Eviteu conduir per carreteres
irregulars o amb sots.

• Eviteu l'acceleració sobtada, els
canvis sobtats de direcció, les
frenades sobtades i les operacions de
canvi de marxa que provoquin una
frenada regenerativa sobtada.

• Abans d'agafar un revolt, reduïu
suficientment la velocitat per
garantir que es mantingui el control
del vehicle.

• No utilitzeu l'LTA (assistència de
traçat de carril).

AVÍS
Reparació o substitució dels
pneumàtics de neu
Sol·liciteu reparacions o substitucions
de pneumàtics de neu a qualsevol
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota,
o a qualsevol taller de confiança o
venedor de pneumàtics legítim.
Retirar i instal·lar pneumàtics per a neu
afecta el funcionament de les vàlvules i
transmissors d'alerta de pressió dels
pneumàtics.
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Abans de conduir el vehicle.

Realitzeu el següent d'acord amb les
condicions de conducció:

• No intenteu obrir una finestreta per la
força o moure un eixugaparabrises que
estigui congelat. Aboqueu aigua tèbia
sobre l'àrea congelada per fondre el gel.
Netegeu l'aigua immediatament per
evitar que es congeli.

• Per garantir el funcionament correcte
del ventilador del sistema de control
de clima, retireu la neu que s'hagi
acumulat a les reixetes de ventilació
d'entrada d'aire davant del parabrisa.

• Comproveu i elimineu l'excés de gel o
neu que pugui haver-se acumulat als
llums exteriors, el sostre del vehicle, el
xassís, al voltant dels pneumàtics o als
frens.

• Retireu la neu o el fang de la part
inferior de les vostres sabates abans
de pujar al vehicle.

Durant la conducció del vehicle

Accelereu el vehicle lentament,
mantingueu una distància de seguretat
amb el vehicle precedent i conduïu a una
velocitat reduïda que sigui adequada per
a les condicions de la carretera.

Quan estacioneu el vehicle

• Desactiveu el mode automàtic del fre
d'estacionament. Si no ho feu, el fre
d'estacionament es podria congelar i no
es podria alliberar automàticament.
A més, eviteu utilitzar els sistemes
següents, perquè el fre
d'estacionament es podria activar
automàticament encara que el mode
automàtic estigui desactivat.

– Sistema de retenció del fre
– Funció d'aparcament remot

• Estacioneu el vehicle i moveu la posició
de la palanca del canvi de marxes a P
sense posar el fre d'estacionament. El
fre d'estacionament pot congelar-se i
impedir que es pugui alliberar. Si el
vehicle està estacionat sense el fre

d'estacionament, assegureu-vos de
bloquejar les rodes. No fer-ho pot ser
perillós, perquè pot fer que el vehicle es
mogui inesperadament, la qual cosa
podria provocar un accident. Quan el fre
d'estacionament està en mode
automàtic, deixeu anar el fre
d'estacionament després de canviar la
palanca del canvi de marxes a P.
(→P. 214)

• Si el vehicle està estacionat sense el
fre d'estacionament, confirmeu que la
palanca del canvi de marxes no pugui
moure's fora de P.

• Si el vehicle es deixa estacionat amb
els frens humits a temperatures
fredes, hi ha la possibilitat que els
frens es congelin.

ADVERTÈNCIA!
Quan estacioneu el vehicle
En estacionar el vehicle sense posar el
fre d'estacionament, assegureu-vos de
bloquejar les rodes. Si no bloquegeu les
rodes, el vehicle pot moure's
inesperadament, la qual cosa podria
provocar un accident.

Selecció de les cadenes per a
pneumàtics

Quan instal·leu cadenes, utilitzeu-ne
unes de la mida correcta. La mida de les
cadenes està regulada per a cada mida de
pneumàtic.

Cadena lateral:
A 3 mm (0,12 in) de diàmetre
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B 10 mm (0,39 in) d'ample
C 30 mm (1,18 in) de llarg

Cadena creuada:

D 4 mm (0,16 in) de diàmetre
E 14 mm (0,55 in) d'ample
F 25 mm (0,98 in) de llarg

Normatives sobre l'ús de cadenes per a
pneumàtics

Les normatives sobre l'ús de cadenes per
a pneumàtics varien en funció de la
ubicació i del tipus de carretera.
Comproveu sempre les normatives locals
abans d'instal·lar les cadenes.

Instal·lació de cadenes per a
pneumàtics

Tingueu en compte les precaucions
següents en instal·lar i retirar les
cadenes:

• Instal·leu i retireu les cadenes per a
pneumàtics en un lloc segur.

• Instal·leu només cadenes per a
pneumàtics en els pneumàtics
davanters. No instal·leu cadenes per a
pneumàtics en els pneumàtics
posteriors.

• Instal·leu cadenes per a pneumàtics
en les rodes davanteres tant
fermament com sigui possible. Torneu
a tensar les cadenes després de
conduir 0,5 - 1,0 km (1/4 - 1/2 milla).

• Instal·leu les cadenes per a
pneumàtics seguint les instruccions
proporcionades.

AVÍS
Muntatge de les cadenes per a
pneumàtics
Les vàlvules i els transmissors d'alerta
de pressió dels pneumàtics podria ser
que no funcionessin correctament si
s'instal·len cadenes per a pneumàtics.

5.5.2 Precaucions en vehicles
utilitaris
Aquest vehicle pertany a la classe de
vehicles utilitaris, que té una distància del
terra més alta i una banda de rodament
més estreta en relació amb l'altura del seu
centre de gravetat.

Característica de vehicle utilitari

• Les característiques de disseny
específiques li donen un centre de
gravetat més alt que els cotxes de
passatgers comuns. Aquesta
característica de disseny del vehicle fa
que aquest tipus de vehicle sigui més
propens a bolcar. Els vehicles utilitaris
tenen una taxa de bolcada
significativament major que altres
tipus de vehicles.

• Un avantatge de la major distància del
terra és el fet de poder gaudir d'una
millor vista de la carretera, que us
permet anticipar problemes.

• No s'ha dissenyat per agafar els
revolts a les mateixes velocitats que
els cotxes de passatgers normals, de la
mateixa manera que els cotxes
esportius de baixa altura no s'han
dissenyat per funcionar
satisfactòriament en condicions fora
d'asfalt. Per tant, els girs bruscos a
velocitats excessives poden causar
bolcades.

ADVERTÈNCIA!
Precaucions en vehicles utilitaris
Tingueu sempre en compte les
precaucions següents per minimitzar el
risc de mort, lesions greus o danys al
vostre vehicle:
• En un xoc amb bolcada, una persona

que no porti el cinturó té una
probabilitat significativament major
de morir que una persona que sí que
el porti. Per tant, el conductor i tots
els passatgers s'han de cordar
sempre el cinturó de seguretat.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Eviteu els girs i les maniobres

bruscos, si és possible. Si no conduïu
aquest vehicle correctament, podeu
perdre el control o bolcar i causar la
mort o lesions greus.

• Col·locar la càrrega al
portaequipatges del sostre (si està
instal·lat) farà que el centre de
gravetat del vehicle sigui més alt.
Eviteu velocitats altes, arrencades
sobtades, girs bruscs, frenades
sobtades o maniobres brusques; en
cas contrari, es podria perdre el
control del vehicle o tombar-lo
perquè no funciona correctament.

• Disminuïu sempre la velocitat quan hi
hagi ratxes de vents creuats. A causa
del seu perfil i del centre de gravetat
més alt, el vostre vehicle és més
sensible als vents laterals que un
cotxe de passatgers comú. Disminuir
la velocitat us permetrà tenir un
millor control.

• No conduïu horitzontalment en
pendents pronunciats. Es preferible
conduir cap amunt o cap avall. El
vostre vehicle (o qualsevol altre
vehicle tot terreny similar) pot bolcar
cap als costats molt més fàcilment
que cap endavant o cap endarrere.

Conducció fora d'asfalt

El vostre vehicle no està dissenyat per
conduir fora d'asfalt. Amb tot, si no es pot
evitar conduir fora d'asfalt, tingueu en
compte les precaucions següents per
ajudar a evitar les àrees prohibides per als
vehicles.

• Conduïu el vehicle només en àrees on
els vehicles tot terreny tinguin permís
per circular.

• Respecteu la propietat privada.
Obtingueu el permís del propietari
abans d'entrar en una propietat privada.

• No entreu en àrees que estiguin
tancades. Feu cas a les portes, barreres i
senyals que restringeixen la circulació.

• Mantingueu-vos en els camins
establerts. Quan les condicions siguin
d'humitat, s'han de canviar les
tècniques de conducció o retardar la
circulació per evitar danys en les
carreteres.

ADVERTÈNCIA!
Precaucions de conducció fora d'asfalt
Tingueu sempre en compte les
precaucions següents per minimitzar el
risc de mort, lesions greus o danys al
vostre vehicle:
• Conduïu amb precaució fora d'asfalt.

No correu riscos innecessaris
conduint per llocs perillosos.

• No agafeu els radis del volant quan
conduïu fora d'asfalt. Un cop fort
podria sacsejar el volant i
lesionar-vos les mans. Mantingueu
totes dues mans i especialment els
polzes a la part exterior del volant.

• Comproveu sempre l'efectivitat dels
frens immediatament després de
conduir per sorra, fang, aigua o neu.

• Després de passar sobre herba alta,
fang, roca, sorra, aigua, etc.,
comproveu que no hi hagi herba,
arbustos, paper, draps, pedres, sorra,
etc. adherits o atrapats en la part
inferior de la carrosseria. En cas de
trobar algun d'aquests elements,
traieu-lo. Si el vehicle s'utilitza amb
aquests materials atrapats o adherits
a la part inferior de la carrosseria,
podria produir-se una avaria o un
incendi.

• En conduir fora d'asfalt o en un
terreny accidentat, no conduïu a
velocitats excessives, ni salteu, feu
girs bruscos, colpegeu objectes, etc.
Això pot provocar la pèrdua de
control o la bolcada del vehicle i
causar la mort o lesions greus. També
correu el risc de causar danys
costosos en la suspensió i el xassís
del vehicle.
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AVÍS
Per evitar danys per aigua
Prengueu totes les mesures de seguretat
necessàries per garantir que no es
produeixin danys per aigua a la bateria
de tracció, el sistema EV o altres
components.
• Si entra aigua al compartiment del

motor, es poden produir danys greus
al sistema EV.

• Si entra aigua a la transmissió,
provocarà un deteriorament de la
qualitat de la transmissió. És possible
que el vehicle no es pugui conduir.

• L'aigua pot eliminar el greix dels
coixinets de les rodes i causar oxidació
i avaries prematures, a més d'entrar en
la caixa de transmissió i reduir les
qualitats lubrificants de l'oli per a
engranatges.

En conduir per aigua
Si conduïu per aigua, com ara quan
creueu rierols poc profunds, comproveu
primer la profunditat de la massa d'aigua
i la fermesa del llit del riu. Conduïu a poc
a poc i eviteu les aigües profundes.
Inspecció després de conduir fora
d'asfalt
• La sorra i el fang acumulats al voltant

dels discs de fre poden afectar
l'eficiència de frenada i poden fer
malbé els components del sistema de
frens.

• Realitzeu sempre una inspecció de
manteniment després de conduir fora
d'asfalt per un terreny accidentat, amb
sorra, fang o aigua.
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6.1 Ús del sistema d'aire
condicionat i desentelador
6.1.1 Control ALL AUTO ("ECO")
Els escalfadors dels seients*, els
ventiladors del seient* i l'escalfador del
volant* es controlen automàticament en
funció de la temperatura establerta del
sistema de l'aire condicionat, de la
temperatura exterior i la de l'habitacle,
etc. ALL AUTO (“ECO”) controla el
consum d'energia per tal d'ampliar
l'autonomia de creuer i mantenir unes
condicions còmodes.
*Si està instal·lat

Activació del control ALL AUTO ("ECO")

Premeu l'interruptor ALL AUTO (“ECO”)

L'indicador de l'interruptor ALL AUTO
("ECO") s'il·lumina, i el sistema d'aire
condicionat automàtic, els escalfadors* i
ventiladors dels seients* i l'escalfador del
volant* funcionaran en mode automàtic.

Si s'opera manualment qualsevol part del
sistema, l'indicador s'apagarà. No obstant
això, tota la resta de funcions seguiran
operant en mode automàtic.

Encara que es desactivi el control ALL
AUTO ("ECO"), l'aire condicionat,
l'escalfador/ventilador dels seients i
l'escalfador del volant no s'apagaran.

Si el vidre de la finestra davantera
s'entela a causa d'una baixada de la
temperatura de l'aire exterior mentre el
control ALL AUTO ("ECO") està en
funcionament, podeu desentelar el vidre
prement l'interruptor AUTO al tauler de
control de l'aire condicionat.
*Si està instal·lat

Operació de cada sistema

Sistema d'aire condicionat automàtic
(→P. 362)

La temperatura es pot ajustar
independentment per a cada seient.

Escalfadors i ventiladors dels seients (si
estan instal·lats) (→P. 370)

La calefacció o la ventilació se
seleccionen automàticament en funció de
la temperatura establerta per a l'aire
condicionat, de la temperatura exterior,
etc.

Volant escalfat (si està instal·lat)
(→P. 370)

El volant escalfat funciona
automàticament en funció de la
temperatura establerta per a l'aire
condicionat, de la temperatura exterior,
etc.

Funcions de detecció de passatgers

Quan es detecta un passatger en el seient
del passatger davanter, l'escalfador i el
ventilador del seient funcionen
automàticament.

Funcionament dels escalfadors/
ventiladors dels seients (si estan
instal·lats)

Si l'interruptor de l'escalfador/ventilador
del seient està ajustat a automàtic,
funcionarà sense realitzar la detecció de
passatgers. Quan es prem l'interruptor
ALL AUTO ("ECO") en aquest estat,
l'escalfador i el ventilador del seient del
passatger funcionaran segons l'estat
detectat del passatger.

Funcionament de l'escalfador dels
seients posteriors (si està instal·lat)

Els seients posteriors no estan controlats
pel control ALL AUTO ("ECO").
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6.1.2 Sistema d'aire condicionat automàtic
Les sortides d'aire i la velocitat del ventilador s'ajusten automàticament d'acord amb
l'ajust de la temperatura.

Les il·lustracions següents son per a vehicles amb el volant a l'esquerra.

Les posicions dels botons són diferents per als vehicles amb el volant a la dreta.

Controls de l'aire condicionat

A Interruptor ALL AUTO ("ECO")
(→P. 362)

B Interruptor de mode automàtic
C Interruptor "OFF"
D Interruptor de mode d'aire

exterior/recirculat
E Interruptor "A/C"
F Interruptor del mode de flux d'aire

concentrat al seient davanter
(S-FLOW)

G Interruptor del descongelador de
l'eixugaparabrises (si està instal·lat) o
interruptor del descongelador de
l'eixugaparabrises tèrmic (si està
instal·lat)

H Interruptor “SYNC”
I Interruptor de control de temperatura

del costat dret
J Interruptor de control del mode de

flux d'aire
K Commutador de control de la

velocitat del ventilador
L Interruptor de control de temperatura

del costat esquerre
M Interruptor del desentelador de la

finestreta posterior i del
desentelador dels retrovisors
exteriors

N Interruptor del desentelador del
parabrisa

Ajust de la temperatura

Moveu l'interruptor de control de la
temperatura cap a dalt per augmentar la
temperatura, i cap avall per disminuir-la.

Si no es prem "A/C", el sistema emetrà
aire a temperatura ambient o calent.

Ajust de la velocitat del ventilador

Accioneu cap amunt l'interruptor de
control de la velocitat del ventilador per
augmentar la velocitat del ventilador i cap
avall per disminuir la velocitat del
ventilador.

Premeu l'interruptor "OFF" per apagar el
ventilador.
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Canvi del mode de flux d'aire

Accioneu el commutador de control del
mode de flux d'aire cap amunt o cap avall.

El mode canvia de la manera següent
cada vegada que s'opera l'interruptor.

1.Flux d'aire a la part superior del cos.
2.Flux d'aire a la part superior del cos i

als peus.
3.Flux d'aire als peus.
4.Flux d'aire als peus i funcionament del

desentelador del parabrises.

Canvi entre els modes d'aire exterior i
aire recirculat

Premeu l'interruptor de mode d'aire
exterior/recirculat.

El mode canvia entre el mode d'aire
exterior (l'indicador està apagat) i el
mode d'aire recirculat (l'indicador està
encès) cada vegada que es prem
l'interruptor.

Configurar la funció de refrigeració i
deshumidificació

Premeu l'interruptor "A/C".

Quan la funció està activada, l'indicador
en l'interruptor "A/C" s'il·lumina.

Desentelament del parabrisa

Els desenteladors s'utilitzen per
desentelar el parabrisa i les finestretes
laterals davanteres.

Premeu l'interruptor del desentelador del
parabrisa.

Configureu l'interruptor del mode d'aire
exterior/recirculat al mode d'aire exterior
si s'utilitza el mode d'aire recirculat. (Pot
canviar automàticament.)

Per desentelar ràpidament el parabrisa i
les finestretes laterals, augmenteu el flux
d'aire i la temperatura.

Per tornar al mode anterior, premeu de
nou l'interruptor del desentelador del
parabrisa quan aquest estigui desentelat.

Quan l'interruptor del desentelador del
parabrisa està encès, l'indicador en
l'interruptor del desentelador del
parabrisa s'il·lumina.

Desentelament de la finestreta posterior
i dels retrovisors exteriors

Els desenteladors s'utilitzen per
desentelar la finestreta posterior i per
eliminar les gotes de pluja, la rosada i el
gebre dels retrovisors exteriors.

Premeu l'interruptor del desentelador de
la finestreta posterior i del retrovisor
exterior.

Els desenteladors s'apagaran
automàticament al cap d'una estona.

Descongelador dels eixugaparabrises (si
està instal·lat)

Aquesta funció s'utilitza per evitar que el
gel s'acumuli en el parabrisa i les
escombretes de l'eixugaparabrises.

Premeu l'interruptor del descongelador
de l'eixugaparabrises.

L'indicador A s'encén quan el
descongelador del eixugaparabrises està
encès.
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El descongelador de l'eixugaparabrises
s'apagarà automàticament al cap d'un
cert temps.

Entelament de les finestretes
• Les finestretes s'entelaran fàcilment

quan la humitat en el vehicle sigui alta.
Seleccionar “A/C” deshumidificarà
l'aire de les sortides i desentelarà el
parabrisa de manera eficaç.

• Si desactiveu “A/C” les finestretes
poden entelar-se amb més facilitat.

• Si s'utilitza el mode d'aire recirculat, és
possible que les finestretes s'entelin.

Quan conduïu per carreteres
polsegoses

Tanqueu totes les finestretes. Si la pols
que aixeca el vehicle continua entrant al
vehicle després de tancar les finestretes,
es recomana ajustar el mode d'entrada
d'aire en mode d'aire exterior i la
velocitat del ventilador en qualsevol
posició que no sigui la de parada.

Mode d'aire exterior/recirculat
• Establir temporalment el mode d'aire

recirculat es recomana per evitar que
l'aire brut entri a l'interior del vehicle i
per ajudar a refredar el vehicle quan la
temperatura de l'aire exterior és alta.

• El mode d'aire exterior/recirculat pot
canviar automàticament en funció de
l'ajust de la temperatura o la
temperatura interior.

Quan la temperatura exterior és baixa

La funció de deshumidificació pot ser
que no funcioni encara que se seleccioni
"A/C".

Olors de l'aire condicionat i la
ventilació
• Per permetre l'entrada d'aire fresc,

configureu el sistema d'aire
condicionat en el mode d'aire exterior.

• Durant l'ús, diverses olors de l'interior
i de l'exterior del vehicle poden entrar
i acumular-se en el sistema d'aire
condicionat. Això pot fer que s'emeti
una olor de les reixetes de ventilació.

• Per reduir la probabilitat que es
produeixin olors:

– Es recomana que el sistema d'aire
condicionat es configuri en mode
d'aire exterior abans d'apagar el
vehicle.

– El temps d'inici del ventilador es pot
retardar per un breu període de
temps immediatament després que
el sistema d'aire condicionat
arrenqui en mode automàtic.

Filtre de l'aire condicionat

→P. 429

Personalització

La configuració (per exemple,
funcionament en mode automàtic de
l'interruptor d'aire condicionat) es pot
canviar. (Característiques
personalitzables: →P. 492)

ADVERTÈNCIA!
Per evitar que el parabrisa s'enteli
No utilitzeu l'interruptor del
desentelador del parabrisa mentre
funcioni l'aire fred en climes
extremadament humits. La diferència
entre la temperatura de l'aire exterior i
la del parabrisa pot fer que la superfície
exterior del parabrisa s'enteli i us
bloquegi la visió.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
Per prevenir cremades
• No toqueu les superfícies dels miralls

retrovisors exteriors, ja que poden
escalfar-se molt i us podríeu cremar.

• Vehicles amb descongelador del
parabrisa: no toqueu el vidre en la
part inferior del parabrisa o al costat
dels pilars davanters quan el
descongelador del parabrisa estigui
encès.

AVÍS
Per evitar la descàrrega de la bateria
de 12 volts
No deixeu el sistema d'aire condicionat
encès més temps del necessari quan el
sistema EV estigui apagat.

Ús del mode automàtic
1.Premeu l'interruptor de mode

automàtic.
2.Ajusteu la temperatura.
3.Per aturar el funcionament, premeu

l'interruptor "OFF".

Si s'activen els modes d'ajust de la
velocitat del ventilador o del flux d'aire,
l'indicador de mode automàtic s'apaga.
No obstant això, es manté el mode
automàtic per a funcions diferents de les
activades.

Ús del mode automàtic

La velocitat del ventilador s'ajusta
automàticament d'acord amb l'ajust de la
temperatura i les condicions ambientals.

Per tant, el ventilador pot aturar-se una
estona fins que l'aire calent o fred està a
punt per fluir immediatament després de
prémer l'interruptor de mode automàtic.

L'aire fred pot bufar al voltant de la part
superior del cos fins i tot quan el radiador
està encès a causa de la llum solar.

Ajustar per separat la temperatura dels
seients del conductor i del passatger
davanter (mode "SYNC")

Per activar el mode "SYNC", dueu a terme
qualsevol dels procediments següents:

• Premeu l'interruptor del mode "SYNC".
• Ajusteu la temperatura del costat del

passatger davanter.

L'indicador s'il·lumina quan el mode
"SYNC" està activat.

Disposició i operacions de la sortida
d'aire

Ubicació de les sortides d'aire.

Les sortides d'aire i el volum d'aire canvia
d'acord amb el mode de flux d'aire
seleccionat.

Ajust de la posició i obertura i tancament
de les sortides d'aire.

Part davantera

Flux d'aire directe cap a l'esquerra o cap a
la dreta, cap amunt o cap avall
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Moveu el botó completament cap enfora
per tancar la ventilació.

Flux d'aire directe cap a l'esquerra o cap a
la dreta, cap amunt o cap avall

Moveu el botó completament cap avall
per tancar la ventilació.

Part posterior

1.Flux d'aire directe cap a l'esquerra o
cap a la dreta, cap amunt o cap avall

2.Gireu el botó per obrir o tancar la
reixeta de ventilació

ADVERTÈNCIA!
Per evitar que el desentelador del
parabrisa funcioni incorrectament
No col·loqueu res sobre el quadre de
comandament que pugui cobrir les
sortides d'aire. En cas contrari, es
podria obstruir el flux d'aire i evitar que
els desenteladors del parabrisa
compleixin la seva funció.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)

Mode de flux d'aire concentrat al seient
davanter (S-FLOW)

Aquesta funció controla automàticament
el flux d'aire de l'aire condicionat per
donar prioritat als seients davanters.

Se suprimeix l'aire condicionat
innecessari, la qual cosa contribueix a
millorar l'eficiència del consum elèctric.

El mode de flux d'aire concentrat al seient
davanter s'activa en les situacions següents.

• No es detecta cap passatger als
seients posteriors

• El ventilador del desentelador del
parabrisa no està funcionant

Mentre està en funcionament,
s'il·lumina.

Activació/desactivació manual del mode
de flux d'aire concentrat al seient
davanter

En el mode de flux d'aire concentrat al
seient davanter, es pot canviar la direcció
del flux d'aire només als seients davanters o
a tots els seients mitjançant l'interruptor.

Quan s'ha canviat el mode manualment,
el control del flux automàtic deixa de
funcionar.

Premeu al tauler de control de l'aire
condicionat i canvieu el flux d'aire.

• Indicador il·luminat: Flux d'aire només
als seients davanters

• Indicador apagat: Flux d'aire a tots els
seients
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Funcionament del control del flux
d'aire automàtic
• Per mantenir un interior agradable, és

possible que es dirigeixi el flux d'aire
als seients sense passatgers
immediatament després d'iniciar el
sistema EV i en altres situacions en
funció de la temperatura exterior.

• Després d'iniciar el sistema EV, si hi ha
passatgers que es mouen en l'interior
o entren/surten del vehicle, el sistema
no pot detectar amb precisió la
presència de passatgers i el control de
flux automàtic no s'activarà.

Funcionament del control del flux
d'aire manual

Fins i tot si la funció està ajustada
manualment perquè dirigeixi el flux
d'aire només als seients davanters, quan
hi ha un seient del darrere ocupat, és
possible que dirigeixi l'aire
automàticament a tots els seients.

Per tornar al control del flux d'aire
automàtic

1.Amb l'indicador apagat, apagueu
l'interruptor d'encesa.

2.Després que hagin transcorregut
60 minuts o més, canvieu l'interruptor
d'encesa a ON.

Descongelador del parabrisa tèrmic (si
està instal·lat)

Utilitzeu el descongelador del parabrisa
tèrmic per desglaçar el parabrisa tèrmic.

Premeu l'interruptor per encendre/
apagar el sistema.

L'indicador A s'activa quan el
descongelador del parabrisa tèrmic està
encès.

El descongelador del parabrisa tèrmic
s'apagarà automàticament després de
4 minuts.

El descongelador del parabrisa tèrmic no
funcionarà si la temperatura exterior és
de 5 °C (41 °F) o més.

El descongelador del parabrisa tèrmic
es pot utilitzar quan:
• L'interruptor d'encesa està en ON.
• La temperatura exterior és inferior a 5

°C (41°F) (Quan la temperatura de
l'aire exterior és de 5 °C [41 °F] o
superior, només l'indicador s'il·lumina
durant 5 segons).

Condicions que afecten el
funcionament
• No funciona quan el vidre de la

finestra frontal està calent.
• Es pot activar quan l'aire condicionat

s'activa automàticament o quan es
prem l'interruptor del descongelador
frontal. (En aquest cas, el llum
indicador no s'encén).

• Quan la temperatura exterior és baixa,
el descongelador pot trigar una mica a
descongelar el vidre de la finestra
davantera.

ADVERTÈNCIA!
Per prevenir cremades
No toqueu el vidre de la finestra
davantera, ja que està calent i pot
provocar cremades quan el
descongelador del parabrisa tèrmic
està encès.
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Si s'utilitza el sistema d'aire condicionat
remot amb el cable de càrrega connectat
al vehicle, se suprimirà la reducció de
càrrega de la bateria de tracció perquè
pugueu utilitzar l'electricitat com una
font d'alimentació externa.

La càrrega es farà automàticament
després d'aturar el sistema d'aire
condicionat remot.

Abans de sortir del vehicle

Comproveu la configuració de
temperatura del sistema d'aire
condicionat. (→P. 363)

El sistema d'aire condicionat s'activarà
segons la configuració de temperatura de
l'aire condicionat.

Activació del sistema d'aire condicionat
remot

Mantingueu premut “A/C” al control
remot sense fil per activar el sistema
d'aire condicionat remot.

El sistema s'apagarà si s'obre una porta.

El sistema es pot aturar prement “A/C”
dues vegades.

Condicions operatives

El sistema només s'activarà si es
compleixen totes les condicions
següents:

• L'interruptor d'encesa està apagat.
• Totes les portes estan tancades.
• El capó està tancat.

Apagat automàtic del sistema d'aire
condicionat remot

El sistema s'apagarà automàticament en
les següents condicions:

• Després d'aproximadament 20 minuts
des de l'inici de l'activació

• No es compleix qualsevol de les
condicions de funcionament

És possible que el sistema també
s'apagui si el nivell de càrrega de la
bateria de tracció cau a baix.

Condicions que afecten el
funcionament

Pot ser que el sistema no s'iniciï en les
situacions següents:

• El nivell de càrrega de la bateria de
tracció és baix

• Quan el sistema EV està fred (per
exemple, després de deixar-lo molt de
temps en temperatures baixes)

Desentelador del parabrisa

Quan desenteleu el parabrisa amb el
sistema d'aire condicionat remot, és
possible que el desentelament no sigui
suficient perquè la restricció d'energia
és major que durant el funcionament
normal de l'aire condicionat. A més, és
possible que l'exterior del parabrisa
s'enteli a causa de la temperatura
exterior, humitat o temperatura
configurades a l'aire condicionat.
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Funció de seguretat

Qualsevol porta desbloquejada es
bloquejarà automàticament quan el
sistema està en funcionament.

Els llums d'emergència parpellegen per
indicar que les portes s'han bloquejat.

Condicions que afecten el
funcionament

→P. 170

Quan el sistema d'aire condicionat
remot està en funcionament
• En funció de la condició de

funcionament del sistema d'aire
condicionat remot, és possible que el
ventilador elèctric giri i escolteu un
soroll de funcionament. No obstant,
això no indica una avaria.

• És possible que el sistema d'aire
condicionat remot s'aturi
temporalment si altres funcions que
consumeixen electricitat (per
exemple, l'escalfador des seients, els
llums, els eixugaparabrises, etc.) estan
activades o si el nivell de la bateria de
12 volts és baix.

• Els fars, l'eixugaparabrises, el
comptador, etc. no funcionaran.

• El sensor d'intrusió es cancel·larà
automàticament.

Bateria de la clau electrònica esgotada

→P. 148

Quan s'esgota completament la bateria
de la clau electrònica

→P. 431

Personalització

La configuració (per exemple,
funcionament amb “A/C” al control
remot sense fil) es pot canviar.
(Característiques personalitzables:
→P. 492)

ADVERTÈNCIA!
Precaucions del sistema d'aire
condicionat remot
• No utilitzeu el sistema amb gent dins

del vehicle.
Fins i tot quan el sistema està en ús,
és possible que la temperatura
interior encara arribi a un nivell alt o
baix per funcions com l'apagament
automàtic. Els nens i les mascotes
que es deixin dins del vehicle poden
patir insolació, deshidratació o
hipotèrmia, o podrien morir o patir
lesions greus.

• En funció de l'entorn, els senyals de
l'interruptor sense fil podrien
transmetre més temps del previst.
Pareu l'atenció adequada als

voltants del vehicle i utilitzeu
l'interruptor només quan sigui
necessari.

• No activeu "A/C" amb el capó obert.
És possible que l'aire condicionat
s'activi de manera no intencionada i
entrin objectes en el ventilador de
refrigeració elèctric.

AVÍS
Per evitar que la bateria de tracció es
descarregui a causa d'un accionament
incorrecte
Utilitzeu "A/C" només quan sigui
necessari.

6.1.4 Volant escalfat*/
escalfadors dels seients*/
ventiladors dels seients*

*Si està instal·lat

• Volant escalfat
Escalfa l'agafador del volant

• Escalfadors dels seients
Escalfeu la tapisseria del seient

• Ventiladors dels seients
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Manteniu un bon flux d'aire en la
tapisseria del seient aspirant aire en
els seients

ADVERTÈNCIA!
Per prevenir cremades menors
S'ha d'anar amb compte si algú de les
següents categories entra en contacte
amb el volant o els seients quan
l'escalfador està encès:
• Bebès, nens petits, ancians, malalts i

discapacitats físics
• Persones amb pell sensible
• Persones fatigades
• Persones que han pres alcohol o

fàrmacs que produeixen son
(fàrmacs per dormir, remeis per al
refredat, etc.)

AVÍS
Per evitar fer malbé els escalfadors
dels seients i els ventiladors dels
seients
No col·loqueu objectes pesats que
tinguin una superfície irregular sobre el
seient, i no claveu objectes afilats
(agulles, claus, etc.) en el seient.
Per evitar la descàrrega de la bateria
de 12 volts
No utilitzeu les funcions quan el sistema
EV estigui apagat.

Volant escalfat

Encén/apaga el volant escalfat

Cada vegada que es prem l'interruptor, la
condició de funcionament canvia de la
manera següent.

AUTO (il·luminat) → Alt (2 segments
il·luminats) → Baix (1 segment il·luminat)
→ Apagat

L'indicador AUTO A o l'indicador de
nivell B s'il·luminen durant l'operació.

El volant escalfat es pot utilitzar quan

L'interruptor d'encesa està en ON.

Escalfadors dels seients

Part davantera

Encén/apaga els escalfadors dels seients

Cada vegada que es prem l'interruptor, la
condició de funcionament canvia de la
manera següent. AUTO (il·luminat) → Alt
(3 segments il·luminats) → Mitjà
(2 segments il·luminats) → Baix
(1 segment il·luminat) → Apagat

L'indicador AUTO A o l'indicador de
nivell B s'il·luminen durant l'operació.
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Posteriors (seients laterals posteriors)

Cada vegada que es prem l'interruptor, la
condició de funcionament canvia de la
manera següent. Alt (3 segments
il·luminats) → Mitjà (2 segments
il·luminats) → Baix (1 segment il·luminat)
→ Apagat

Quan no s'utilitzi, col·loqueu l'interruptor
en la posició neutral. L'indicador A
s'apagarà.

Els escalfadors de seients es poden
utilitzar quan

L'interruptor d'encesa està en ON.

ADVERTÈNCIA!
Per evitar possibles causes de
sobreescalfament i cremades menors
Tingueu en compte les precaucions
següents quan utilitzeu un escalfador
dels seients
• No cobriu el seient amb una manta o

coixí quan utilitzeu l'escalfador dels
seients.

• No utilitzeu l'escalfador dels seients
més del necessari.

Ventiladors dels seients (seients
davanters)

Encén/apaga els ventiladors dels seients

Cada vegada que es prem l'interruptor, la
condició de funcionament canvia de la
manera següent. AUTO (il·luminat) → Alt
(3 segments il·luminats) → Mitjà
(2 segments il·luminats) → Baix
(1 segment il·luminat) → Apagat

L'indicador AUTO A o l'indicador de
nivell B s'il·luminen durant l'operació.

Els ventiladors dels seients es poden
utilitzar quan

L'interruptor d'encesa està en ON.

Mode de control vinculat al sistema
d'aire condicionat

Quan el nivell de velocitat del ventilador
dels seients és Alt, la velocitat del
ventilador dels seients augmenta d'acord
amb la velocitat del ventilador del sistema
d'aire condicionat.
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6.2 Ús de les llums interiors
6.2.1 Llista de llums interiors

Ubicació dels llums interiors

A Llums exteriors d'il·luminació del
terra (si estan instal·lats)

B Llums interiors de la maneta de la
porta (si estan instal·lats)

C Llum interior posterior (→P. 374)

D Llums per als peus (si estan
instal·lats)

E Llums interiors davanters/llums
personals (→P. 374, P. 375)

F Indicadors de canvi de marxa
G Llums de les caixes auxiliars (si estan

instal·lats)/Llums de la base del
carregador sense fil (si estan
instal·lats)

H Llum de la consola central (si està
instal·lat)

I Llums dels embellidors de les portes
(si estan instal·lats)

6.2 Ús de les llums interiors
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Llums personals/llums interiors
automàtics encesos/apagats
• Sistema d'entrada il·luminada: els

llums s'encenen/apaguen
automàticament d'acord amb el mode
d'interruptor d'encesa, la presència de
la clau electrònica, si les portes estan
bloquejades/desbloquejades i si les
portes estan obertes/tancades.

• Si els llums interiors romanen encesos
quan l'interruptor d'encesa està apagat,
s'apagaran automàticament al cap de
20 minuts.

Els llums interiors s'activaran
automàticament quan

Si algun dels coixins de seguretat SRS
s'activa (infla), o en cas d'un fort impacte
en la part posterior, els llums interiors
s'encendran automàticament. Els llums
interiors s'apagaran automàticament al
cap de 20 minuts aproximadament.

Els llums interiors es poden apagar
manualment. No obstant això, per ajudar
a prevenir més col·lisions, es recomana
deixar-los encesos fins que es pugui
garantir la seguretat.

(És possible que els llums interiors no
s'encenguin automàticament en funció
de la força de l'impacte i les condicions
de la col·lisió.)

Personalització

La configuració (p. ex. el temps que
passa abans que s'apaguin els llums) es
pot canviar.

(Característiques personalitzables:
→P. 493)

AVÍS
Per evitar la descàrrega de la bateria
de 12 volts
No deixeu els llums encesos més temps
del necessari quan el sistema EV estigui
apagat.

Funcionament de les llums interiors

Llums interiors davanters

1.Apaga la posició vinculada a la porta
2.Activa la posició vinculada a la porta

(posició de la porta)
Els llums s'encenen/apaguen segons
l'obertura/tancament de les portes.

3.Encén/apaga els llums
Premeu l'interruptor per
encendre/apagar els llums interiors
davanters/llums personals i els llums
interiors posteriors.

Llums interiors posteriors

1.Encén el llum
2.Activa la posició vinculada a la porta

(posició de la porta)
Els llums s'encenen/apaguen segons
l'obertura/tancament de les portes. El
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llum interior posterior s'encén/apaga
juntament amb el llum interior
davanter.

Funcionament dels llums personals

Encén/apaga el llum

6.3 Ús dels elements d'emmagatzematge
6.3.1 Llista dels elements d'emmagatzematge

Ubicació dels elements d'emmagatzematge

A Portaampolles (→P. 377)

B Targeters (→P. 378)

C Portatasses (→P. 377)

D Caixa auxiliar (si està instal·lada)
(→P. 378)

E Caixa de la consola (→P. 376)

F Safata oberta (→P. 378)
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ADVERTÈNCIA!
Articles que no s'han de deixar en el
vehicle
No deixeu ulleres, encenedors ni
aerosols en els espais
d'emmagatzematge, ja que això pot
causar el següent quan la temperatura
de la cabina sigui alta:
• Els vidres es poden deformar per la

calor o esquerdar-se si entren en
contacte amb altres articles
emmagatzemats.

• Els encenedors o les llaunes d'aerosol
poden explotar. Si entren en
contacte amb altres articles
emmagatzemats, l'encenedor pot
incendiar-se o l'aerosol pot alliberar
gas i provocar un incendi.

Quan no s'utilitzen els compartiments
d'emmagatzematge
Mentre conduïu o quan no utilitzeu la
guantera i la caixa de la consola,
mantingueu-les tancades.
En cas de frenada o canvi de direcció
sobtats, es pot produir un accident a
causa de l'impacte amb una tapa oberta
o amb els articles emmagatzemats al
seu interior.

Caixa de la consola

1.Llisqueu la tapa cap enrere.
2.Aixequeu la tapa mentre estireu la

palanca cap amunt per alliberar el
bloqueig.

Tapa de la caixa de la consola

La tapa es pot fer lliscar cap
endavant/enrere.

Safata dins de la caixa de la consola

La safata es pot treure aixecant-la.

ADVERTÈNCIA!
Precaució durant la conducció
Mantingueu la caixa de la consola
tancada. En cas d'accident o frenada
sobtada, es poden produir lesions.

AVÍS
Per evitar danys en la caixa de la
consola
No apliqueu una força excessiva sobre el
reposabraços.
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Porta tasses

Part davantera

Llisqueu la tapa cap enrere.

Part posterior

Estireu el reposabraços cap avall.

ADVERTÈNCIA!
Articles inadequats per als
portatasses
No col·loqueu articles que no siguin
tasses o llaunes d'alumini en els
portatasses. Altres articles poden sortir
disparats dels portatasses en cas
d'accident o frenada sobtada, cosa que
podria causar lesions. Si és possible,
cobriu les begudes calentes per evitar
cremades.

Portaampolles

Part davantera

Part posterior

Portaampolles
• Quan deseu una ampolla, tanqueu-ne

la tapa.
• És possible que no es pugui

emmagatzemar l'ampolla en funció de
la seva grandària o forma.

AVÍS
Articles que no s'han de desar en els
portaampolles
No col·loqueu ampolles obertes o gots
de vidre o de paper que continguin líquid
en els portaampolles. El contingut pot
vessar-se i els vidres poden trencar-se.

6.3 Ús dels elements d'emmagatzematge

377

6

Característiquesinteriors



Targeters

Abaixeu la visera.

Caixa auxiliar (vehicles sense
carregador sense fil)

Premeu la tapa per obrir la caixa auxiliar.

Safata oberta

ADVERTÈNCIA!
Precaució durant la conducció
Tingueu en compte les precaucions
següents quan col·loqueu articles en la
safata oberta. En cas contrari, els
articles poden sortir disparats de la
safata en cas de frenada sobtada o
canvi de direcció sobtada. En aquests

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
casos, els articles poden interferir amb
el funcionament del pedal o distreure al
conductor, la qual cosa podria provocar
un accident.
• No emmagatzemeu articles en la

safata que puguin desplaçar-se o
desenrotllar-se fàcilment.

• No apileu articles a la safata per
sobre de la vora.

• No col·loqueu articles a la safata que
puguin sobresortir de la vora.

6.3.2 Característiques del
maleter

Ganxos de càrrega

Aixequeu els ganxos que voleu utilitzar.

Els ganxos de càrrega es proporcionen
per fixar articles solts.

A Ganxo superior (ganxo de corda)
B Ganxo superior (ganxo d'utilitat)
C Ganxo inferior

ADVERTÈNCIA!
Quan no s'utilitzin els ganxos de
càrrega
Per evitar lesions, torneu a posar
sempre els ganxos en posició recollida
quan no s'utilitzin.
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AVÍS
Per evitar danys al ganxo superior
(ganxo d'utilitat)
No pengeu objectes que pesin més de
4 kg (8 lb) al ganxo superior (ganxo
d'utilitat).

Coberta de la safata

Canvi de les posicions de la coberta de la
safata

L'altura del terra de la safata es pot
canviar col·locant la coberta sota el terra.

A Superior
B Inferior
1.Estireu la pestanya per aixecar la

coberta de la safata i moveu-la cap a
vosaltres per retirar-la.

2.Col·loqueu la coberta de la safata per
la ranura i moveu-la cap endavant.

Col·locar la coberta de la safata en
posició vertical

En treure les eines, la coberta de la safata
es pot posar en posició vertical.

Quan la superfície posterior (la superfície
de resina) de la coberta de la safata està
cap amunt, torneu-la a girar fins a la
posició original.

1.Estireu la pestanya per aixecar la
coberta de la safata i doblegueu-la
cap endavant.

2.La coberta de la safata en posició
vertical; poseu la vora als forats.
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ADVERTÈNCIA!
En utilitzar la coberta de la safata
No col·loqueu res sobre la coberta de la
safata quan la utilitzeu. En cas contrari,
els vostres dits podrien quedar atrapats
o es podria produir un accident amb
lesions.
Precaució durant la conducció
Mantingueu la coberta de la safata
tancada. En cas de frenada sobtada, es
pot produir un accident pel fet que un
ocupant es colpegi amb la coberta de la
safata o els articles emmagatzemats
sota la coberta de la safata.

Coberta sota la safata

Estireu la pestanya per aixecar la coberta
de la safata i doblegueu-la cap endavant.

ADVERTÈNCIA!
Precaució durant la conducció
Mantingueu la coberta de la safata
tancada. En cas de frenada sobtada, es
pot produir un accident pel fet que un
ocupant es colpegi amb la coberta de la
safata o els articles emmagatzemats
sota la coberta de la safata.

Reflector d'advertència

En funció de la mida i la forma de la caixa
del reflector d'advertència, és possible
que no el pugueu desar.

Safata de l'equipatge (si està
instal·lada)

Retirar la unitat de la safata de
l'equipatge

1.Estireu la pestanya per aixecar la
coberta de la safata i doblegueu-la
cap endavant. (→P. 379)

2.Traieu la unitat de la safata de
l'equipatge.

Instal·lació de la safata de l'equipatge
1.Comprimiu els dos extrems de la

safata de l'equipatge i inseriu-los en el
rebaix per instal·lar-la.

2.Estireu enfora la safata de l'equipatge
i enganxeu-la en els ancoratges.
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Retirar la safata de l'equipatge
1.Allibereu la safata dels ancoratges

esquerre i dret i deixeu que es retregui.

2.Comprimiu l'extrem de la safata de
l'equipatge i aixequeu-la.

Desar la unitat de la safata de
l'equipatge

1.Estireu la pestanya per aixecar la
coberta de la safata i doblegueu-la
cap endavant. (→P. 379)

2.Per emmagatzemar la unitat de la
safata de l'equipatge, comprimiu els
dos extrems fins que es bloquegin.

1.Introduïu l'extrem esquerre de la
unitat de la safata de l'equipatge a la
ranura del costat esquerre de la

coberta.
2.Introduïu l'extrem dret de la unitat de

la safata de l'equipatge a la ranura del
costat dret de la coberta.

ADVERTÈNCIA!
Safata de l'equipatge
• En instal·lar/desar la safata de

l'equipatge, assegureu-vos que
estigui ben instal·lada/desada. Si no
és així, es poden produir lesions
greus en cas de frenada sobtada o
col·lisió.

• No col·loqueu res sobre la safata de
l'equipatge. En cas de frenades o girs
sobtats, l'article pot sortir disparat i
colpejar un ocupant. Això podria
provocar un accident inesperat que
podria causar la mort o lesions greus.

• No permeteu que els nens pugin a la
safata de l'equipatge. Enfilar-se a la
safata de l'equipatge podria
provocar-li danys i causar la mort o
lesions greus als nens.

6.4 Ús dels altres elements
interiors
6.4.1 Para-sol electrònic*

*Si està instal·lat

Utilitzeu els commutadors superiors per
accionar el para-sol electrònic.

Funcionament del para-sol electrònic

1.Obrir*

2.Tancar*
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*Per aturar el para-sol electrònic a mig
camí, premeu lleugerament l'interruptor
en un dels seus extrems.

El para-sol electrònic es pot utilitzar
quan

L'interruptor d'encesa està en ON.

Funció de protecció contra embussos
del para-sol electrònic
• Si un objecte queda atrapat entre el

para-sol electrònic i el marc mentre
s'està tancant el para-sol electrònic,
se n'atura el moviment i el para-sol
electrònic s'obre lleugerament.

• Quan s'ha activat la funció contra
embussos, encara que el costat
"CLOSE" del commutador es torni a
prémer, el para-sol electrònic no es
mourà en la direcció de tancament
fins que s'hagi aturat completament
l'operació inversa.

• És possible que el para-sol electrònic
funcioni a l'inrevés en cas que rebi un
impacte causat per l'entorn o les
condicions de conducció.

Quan el sostre solar panoràmic no es
tanca correctament

Dueu a terme el procés d'inicialització
següent.

1.Col·loqueu l'interruptor d'encesa en la
posició ON.

2.Mantingueu premut l'interruptor
"CLOSE".

Es tanca fins que és a pro de la posició
totalment tancada i després s'atura.
Després, funciona en la direcció
d'obertura i es tanca en la posició
completament tancada.

Si es deixa anar l'interruptor en el
moment incorrecte, s'haurà de repetir el
procediment des del principi.

Si la funció d'obertura i tancament auto-
màtics no es duen a terme normalment, fins
i tot després de dur a terme les operacions

anteriors, aneu a un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o a un taller de
confiança, perquè inspeccionin el vehicle.

ADVERTÈNCIA!
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari, es podria
provocar la mort o lesions greus.
Obertura i tancament del para-sol
electrònic
• Comproveu que cap passatger tingui

cap part del cos en una posició en la
qual pogués quedar atrapada quan
s'estigui accionant el para-sol
electrònic.

• No permeteu que els nens utilitzin el
para-sol electrònic. Tancar el
para-sol electrònic sobre algú pot
causar-li la mort o lesions greus.

Funció de protecció contra embussos
• No utilitzeu mai cap part del vostre cos

per activar intencionadament la funció
de protecció contra embussos.

• És possible que la funció de protecció
contra embussos no funcioni si alguna
cosa s'hi embussa just abans que es
tanqui per complet el para-sol
electrònic. A més, la funció de
protecció contra embussos no està
dissenyada per funcionar mentre es
prem l'interruptor. Aneu amb compte
que els dits, etc. no hi quedin atrapats.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
Per prevenir cremades o lesions
No toqueu la zona entre la part inferior
del sostre solar panoràmic i el para-sol
electrònic. La vostra mà podria quedar
atrapada i podríeu ferir-vos. A més, si el
vehicle es deixa exposat a la llum solar
directa durant molt de temps, la part
inferior del sostre solar panoràmic es
podria escalfar molt i provocar
cremades.

6.4.2 Altres elements interiors

Viseres

1.Per col·locar la visera en la posició cap
endavant, gireu-la cap avall.

2.Per col·locar la visera en la posició
lateral, abaixeu-la, desenganxeu-la i
gireu-la cap a un costat.

Miralls de cortesia

Llisqueu la tapa per obrir-los.

El llum s'encén quan la tapa s'obre.

Llums de cortesia

Si els llums de cortesia romanen encesos
quan l'interruptor d'encesa es desactiva,
s'apagaran automàticament al cap de
20 minuts.

AVÍS
Per evitar la descàrrega de la bateria
de 12 volts
No deixeu els llums de cortesia encesos
durant períodes prolongats mentre el
sistema EV estigui apagat.

Presa de corrent

Utilitzeu una font d'alimentació per a
productes electrònics que utilitzin menys
de 12 V CC/10 A (consum d'energia de
120 W).

Quan utilitzeu productes electrònics,
assegureu-vos que el consum d'energia
de totes les preses de corrent
connectades sigui inferior a 120 W.

Obriu la tapa.

La presa de corrent es pot utilitzar quan

L'interruptor d'encesa està en ACC o ON.

Quan s'aturar el sistema EV

Desconnecteu els dispositius elèctrics
amb funcions de càrrega, com les bateries
mòbils.

Si es deixen connectats aquests
dispositius, és possible que el sistema EV
no s'aturi amb normalitat.
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AVÍS
Quan no s'està utilitzant la presa de
corrent
Per evitar fer malbé la presa de corrent,
tanqueu-ne la tapa mentre no s'utilitzi.
Els líquids o objectes estranys que
entren en la presa de corrent poden
provocar un curtcircuit.
Per evitar la descàrrega de la bateria
de 12 volts
No utilitzeu la presa de corrent més
temps del necessari quan el sistema EV
estigui apagat.
Per evitar una operació incorrecta del
vehicle
Quan apagueu l'interruptor d'encesa,
assegureu-vos de desconnectar de les
preses de corrent els accessoris
dissenyats per carregar-se, com ara els
carregadors portàtils, les bateries
externes, etc.
Si es deixa connectat algun d'aquests
accessoris, es pot produir el següent:
• Les portes no es podran bloquejar.
• La pantalla inicial es mostrarà a la

pantalla d'informació múltiple.
• Els llums interiors, del quadre de

comandament, etc. s'encendran.

Ports de càrrega USB del tipus C

Els ports de càrrega USB del tipus C
s'utilitzen per subministrar 3 A
d'electricitat a 5 V a dispositius externs.

Els ports de càrrega USB del tipus C
només són per carregar. No estan
dissenyats per a la transferència de dades
o altres finalitats.

En funció del dispositiu extern, és
possible que no es carregui correctament.
Consulteu el manual inclòs amb el
dispositiu abans d'utilitzar un port de
càrrega USB.

Consulteu el "Manual multimèdia del
propietari" per obtenir informació sobre
l'USB tipus A.

Ús dels ports de càrrega USB del tipus C

Consola central

Part posterior

Els ports de càrrega USB del tipus C
poden utilitzar-se quan

L'interruptor d'encesa està en ACC o ON.

Situacions en les quals pot ser que els
ports de càrrega USB del tipus C no
funcionin correctament
• Si es connecta un dispositiu que

consumeix més de 3 A a 5 V
• Si es connecta un dispositiu dissenyat

per comunicar-se amb un ordinador
portàtil, com un dispositiu de memòria
USB

• Si el dispositiu extern connectat està
apagat (en funció del dispositiu)

• Si la temperatura a l'interior del
vehicle és alta, com després que el
vehicle s'hagi estacionat al sol
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Sobre els dispositius externs
connectats

En funció del dispositiu extern
connectat, la càrrega pot suspendre's
ocasionalment i després començar de
nou. Això no és una avaria.

AVÍS
Per evitar danys en els ports de
càrrega USB del tipus C
• No inseriu objectes estranys en els

ports.
• No vesseu aigua o altres líquids en els

ports.
• No apliqueu una força excessiva ni

colpegeu els ports de càrrega USB del
tipus C.

• No desmunteu ni modifiqueu els ports
de càrrega USB del tipus C.

Per evitar danys a dispositius externs
• No deixeu dispositius externs en el

vehicle. La temperatura a l'interior del
vehicle pot augmentar, la qual cosa
pot fer malbé el dispositiu extern.

• No pressioneu cap avall ni apliqueu
una força innecessària a un dispositiu
extern o al cable d'un dispositiu
extern mentre estigui connectat.

Per evitar la descàrrega de la bateria
de 12 volts
No utilitzeu els ports de càrrega USB del
tipus C durant un llarg període de temps
amb el sistema EV aturat.

Carregador sense fil (si està instal·lat)

Es pot carregar un dispositiu portàtil
simplement col·locant en l'àrea de càrrega
els dispositius portàtils compatibles amb la
càrrega sense fil Qi estàndard d'acord amb
el Wireless Power Consortium, com telèfons
intel·ligents i bateries mòbils, etc.

Aquesta funció no es pot utilitzar amb
dispositius portàtils que siguin més grans
que la safata de càrrega. A més, en funció
del dispositiu portàtil, és possible que no
funcioni amb normalitat. Llegiu el manual
de funcionament dels dispositius
portàtils que utilitzareu.

El símbol "Qi"

El símbol "Qi" és una marca comercial de
Wireless Power Consortium.

Nom de totes les peces

A Safata de càrrega
B Àrea de càrrega*

C Llum indicador de funcionament
*Els dispositius portàtils i carregadors
sense fil contenen bobines de càrrega. La
bobina de càrrega del carregador sense fil
es pot moure dins de l'àrea de càrrega a
prop del centre de la safata de càrrega. Si
es detecta la bobina de càrrega dins d'un
dispositiu portàtil a l'àrea de càrrega, la
bobina de càrrega dins del carregador
sense fil es mourà cap a ella i començarà a
carregar-se. Si la bobina de càrrega d'un
dispositiu portàtil es mou fora de l'àrea de
càrrega, la càrrega s'aturarà
automàticament.

Si es col·loquen 2 o més dispositius
portàtils a la safata de càrrega, és
possible que les seves bobines de càrrega
no es detectin correctament i que no es
carreguin.
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Ús del carregador sense fil
1.Obriu la tapa.
2.Col·loqueu el dispositiu portàtil a

sobre de la safata de càrrega.

Col·loqueu el costat de càrrega del
dispositiu portàtil cap avall amb el centre
del dispositiu al centre de l'àrea de
càrrega.

En funció del dispositiu portàtil, pot ser
que la bobina de càrrega no estigui
situada al centre del dispositiu. En aquest
cas, col·loqueu el dispositiu portàtil de
manera que la seva bobina de càrrega
estigui al centre de l'àrea de càrrega.

Durant la càrrega, s'encén el llum
indicador de funcionament (taronja).

Si no s'està carregant, proveu de col·locar
el dispositiu portàtil al més a prop
possible del centre de l'àrea de càrrega.

Quan es completa la càrrega, s'encén el
llum indicador de funcionament (verd).

Funció de recàrrega

• Quan es completa la càrrega i al cap
d'un temps fixat en l'estat de
suspensió de la càrrega, la càrrega es
reinicia.

• Quan un dispositiu portàtil es mou
molt a l'àrea de càrrega, la bobina de
càrrega es desconnecta i la càrrega
s'atura momentàniament. Tanmateix,
si hi ha una bobina de càrrega a l'àrea
de càrrega, la bobina de càrrega dins
del carregador sense fil es mourà cap
a ella i es reiniciarà la càrrega.

Funció de càrrega ràpida

• Els següents dispositius portàtils
admeten la càrrega ràpida.

– Dispositius portàtils compatibles
amb WPC Ver1.2.4 i compatibles
amb càrrega ràpida

– iPhone amb una versió d'iOS que
admet la càrrega de 7,5 W (iPhone
8 i models posteriors)

• Quan es carrega un dispositiu portàtil
que admet la càrrega ràpida, la
càrrega canvia automàticament a la
funció de càrrega ràpida.
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Condicions lumíniques del llum indicador de funcionament
Llum indicador de funcionament

CondicionsLateral de la safata
de càrrega

Lateral de la pantalla
del sistema multimè-

dia

En desactivar la Desaparèixer Quan la font d'alimentació del carregador
sense fil està apagada

Verd (s'encén) Gris
En espera (estat de càrrega possible)*1

Quan s'ha completat la càrrega*2

Taronja (s'encén) Blau
En col·locar el dispositiu portàtil en l'àrea de
càrrega (i detectar el dispositiu portàtil)
Carregant

*1No s'emetrà energia de càrrega en el mode d'espera. Un objecte metàl·lic no s'escalfarà
si es col·loca a la safata de càrrega quan es troba en aquest estat.
*2En funció del dispositiu portàtil, hi ha casos en els quals el llum indicador de
funcionament continuarà encès de color taronja fins i tot després que es completi la
càrrega.

El carregador sense fil no funciona correctament.

A continuació es mostren situacions en què el carregador sense fil no funciona
correctament i com tractar-ne les possibles causes.

Llum indicador
de funcionament

Pantalla del sistema
multimèdia Causes probables/Mètode de resolució

Taronja (parpel-
leig repetit una
vegada per se-

gon)

Gris

Fallada de comunicació amb el carregador sense fil
i la clau intel·ligent
Si el sistema EV està encès, apagueu-lo i, a con-
tinuació, reinicieu el sistema EV
Si l'interruptor d'encesa està en ACC, arranqueu el
sistema EV. (→P. 203)

Verd (parpelleig
repetit una

vegada per se-
gon)

Desaparèixer

Fallada de comunicació amb el carregador sense fil
i el sistema multimèdia
Si el sistema EV està encès, apagueu-lo i, a con-
tinuació, reinicieu el sistema EV
Si l'interruptor d'encesa està en ACC, arranqueu el
sistema EV. (→P. 203)

Verd (s'encén) Blau

Les emissores de ràdio AM s'estan seleccionant
automàticament.
Espereu fins que el sistema hagi completat la
selecció automàtica d'emissores de ràdio AM. En
el cas que la selecció automàtica no es pugui
completar, atureu la selecció automàtica.

El sistema d'entrada i arrencada intel·ligent de-
tecta la clau

Espereu fins que s'hagi completat la detecció de
la clau.
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Llum indicador
de funcionament

Pantalla del sistema
multimèdia Causes probables/Mètode de resolució

Taronja (parpel-
leig repetit
3 vegades
contínues)

Gris

Detecció de substància estranya: hi ha una sub-
stància estranya metàl·lica a l'àrea de càrrega, de
manera que funciona la funció de prevenció
d'escalfament anormal de la bobina de càrrega.
Traieu la substància estranya de la zona de càr-
rega.
Dispositiu portàtil desalineat:
La bobina de càrrega del dispositiu portàtil es va
desplaçar de l'àrea de càrrega i, per tant, estava
activada la funció de prevenció d'escalfament
anormal de la bobina de càrrega.

Taronja (parpel-
leig repetit
4 vegades
contínues)

Gris

Apagat de seguretat quan la temperatura dins del
carregador sense fil supera el valor establert
Deixeu de carregar, traieu el dispositiu portàtil
de la safata de càrrega i espereu que disminueixi
la temperatura abans de tornar a carregar.

El carregador sense fil es pot utilitzar
quan

L'interruptor d'encesa està en ACC o ON.

Dispositius portàtils que es poden
carregar
• Al carregador sense fil es poden

carregar dispositius portàtils
compatibles amb la càrrega sense fil
Qi estàndard. No obstant això, no es
garanteix la compatibilitat amb tots
els dispositius que tenen la càrrega
sense fil Qi estàndard.

• El carregador sense fil està dissenyat
per subministrar electricitat de baixa
potència (5 W o menys) a telèfons
mòbils, telèfons intel·ligents o altres
dispositius portàtils.

• Si no ho feu, es podria produir un
incendi. Tanmateix, els dispositius
portàtils com els següents, es poden
carregar amb més de 5 W.

– Els iPhone compatibles amb la
càrrega a 7,5 W es poden carregar a
7,5 W o menys.

– Els dispositius portàtils compatibles
amb WPC Ver 1.2.4 (perfil
d'alimentació ampliada) es poden
carregar a 10 W o menys.

Quan s'instal·len cobertes i accessoris
als dispositius portàtils

No feu la càrrega en situacions en què hi
hagi cobertes i accessoris connectats al
dispositiu portàtil que no siguin
compatibles amb Qi.

Depenent del tipus de coberta (incloent
algunes peces originals del fabricant) i
l'accessori, pot ser que no sigui possible
la càrrega.

Quan no es dugui a terme la càrrega, tot i
haver col·locat el dispositiu portàtil en
l'àrea de càrrega, retireu la coberta i els
accessoris.

Precaucions de càrrega
• Si no es pot detectar la clau

electrònica a l'interior del vehicle, la
càrrega no és possible. Quan s'obre i
es tanca una porta, la càrrega pot
suspendre's temporalment.

• Durant la càrrega, el carregador sense
fil i el dispositiu portàtil s'escalfaran.
Això no és una avaria.
Si un dispositiu portàtil s'escalfa
mentre es carrega i la càrrega s'atura a
causa de la funció de protecció del
dispositiu portàtil, espereu fins que es
refredi i torneu-lo a carregar.
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• En funció de l'ús del dispositiu portàtil,
potser no es carregui completament.
Això no és una avaria.

Punts importants del carregador sense
fil
• Si no es pot detectar la clau

electrònica a l'interior del vehicle, la
càrrega no és possible. Quan s'obre i
es tanca la porta, la càrrega pot
suspendre's temporalment.

• Durant la càrrega, el dispositiu de
càrrega sense fil i el dispositiu portàtil
s'escalfaran; això no és una avaria.
Quan s'escalfa un dispositiu portàtil
mentre s'està carregant, la càrrega pot
aturar-se a causa de la funció de
protecció del dispositiu portàtil. En
aquest cas, torneu a fer la càrrega
quan la temperatura del dispositiu
portàtil baixi significativament.
El ventilador pot començar a
funcionar per baixar la temperatura
dins del carregador sense fil, però no
implica que hi hagi cap avaria.

So generat durant l'operació

Quan s'activa l'alimentació o quan s'està
identificant un dispositiu portàtil, es
poden escoltar sons de funcionament.
Això no és una avaria.

Neteja del carregador sense fil

→P. 397

Certificació

→P. 566

ADVERTÈNCIA!
Precaució durant la conducció
Per raons de seguretat, en carregar un
dispositiu portàtil, el conductor no ha
d'utilitzar la part principal del dispositiu
portàtil mentre condueix.
Precaució quan s'està en moviment
No carregueu dispositius lleugers com
ara auriculars sense fil mentre esteu en
moviment. Aquests dispositius són

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
molt lleugers i poden sortir disparats de
la safata de càrrega provocant
accidents imprevistos.
Precaució sobre interferències amb
dispositius electrònics
Les persones amb marcapassos cardíacs
implantables, marcapassos amb teràpia
de resincronització cardíaca, marca-
passos o cardioversors implantables, així
com qualsevol altre dispositiu mèdic
elèctric, han de consultar al seu metge
sobre l'ús del carregador sense fil.
Per evitar avaries o cremades
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari, podrien
produir-se errors i danys en l'equip,
incendis o cremades a causa del
sobreescalfament o descàrrega
elèctrica.
• No inseriu cap objecte metàl·lic entre

l'àrea de càrrega i el dispositiu
portàtil durant la càrrega

• No enganxeu cap adhesiu d'alumini ni
cap altre objecte metàl·lic a la zona
de càrrega

• No enganxeu cap adhesiu d'alumini ni
cap altre objecte metàl·lic al costat
del dispositiu portàtil (o a la seva
carcassa o coberta) que toqui l'àrea
de càrrega.

• No utilitzeu la safata de càrrega com
a petit espai d'emmagatzematge

• No la sotmeteu a força o impactes
forts

• No la desmunteu, modifiqueu ni
retireu

• No carregueu dispositius que no
siguin els dispositius portàtil
especificats

• Manteniu allunyats els elements
magnètics

• No carregueu dispositius si l'àrea de
càrrega està coberta de pols

6.4 Ús dels altres elements interiors
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• No la tapeu amb un drap o materials

similars

AVÍS
Situacions en les quals és possible que
la funció no funcioni amb normalitat
És possible que els dispositius no es
carreguin amb normalitat en les
situacions següents.
• El dispositiu portàtil està

completament carregat
• El dispositiu portàtil s'està carregant

amb un cable connectat
• Hi ha materials estranys entre l'àrea

de càrrega i el dispositiu portàtil
• La càrrega ha fet que el dispositiu

portàtil s'escalfi
• La temperatura al voltant de la safata

de càrrega és de 35 °C (95 °F) o més,
com ara en condicions de calor
extrema

• El dispositiu portàtil es col·loca amb el
costat de càrrega cap amunt

• El dispositiu portàtil es col·loca en una
zona desalineada de l'àrea de càrrega

• El dispositiu portàtil és més gran que
la safata de càrrega

• Es col·loca un dispositiu portàtil fora
de l'àrea de càrrega

• La lent de la càmera sobresurt 3 mm
(0,12 in) o més des de la superfície del
dispositiu portàtil

• El vehicle es troba en una zona on
s'emeten fortes ones o sorolls
elèctrics, com ara prop d'una torre de
televisió, central elèctrica, benzinera,
estació de radiodifusió, pantalla gran,
aeroport, etc.

• Qualsevol dels objectes següents que
sobresurt 3 mm (0,12 in) o més de
gruix està enganxat o instal·lat entre
el costat de càrrega del dispositiu
portàtil i l'àrea de càrrega.
– Fundes i tapes gruixudes

AVÍS (Continuat)
– Una funda o una coberta fixada amb

una superfície irregular o inclinada,
de manera que el costat de càrrega
no sigui pla

– Decoracions gruixudes
– Accessoris com ara anells per al dit,

corretges, etc.
• Quan el dispositiu portàtil està en

contacte o coberta pels objectes
metàl·lics següents:
– Targetes amb metall, com ara

làmines d'alumini, etc.
– Un paquet de tabac amb làmina

d'alumini
– Una cartera o una bossa de metall
– Monedes
– Un coixinet tèrmic
– CD, DVD o altres suports multimèdia
– Accessori metàl·lic
– Una funda o coberta de metall

• S'estan utilitzant comandaments a
distància sense fil d'ona elèctrica a
prop

• La clau electrònica no és a dins del
vehicle

• S'han col·locat 2 o més dispositius
portàtils a la safata de càrrega al
mateix temps

Si la càrrega és anormal o el llum
indicador de funcionament continua
parpellejant per qualsevol altre motiu, és
possible que el carregador sense fil no
funcioni correctament. Contacteu amb
un distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança.
Per evitar mal funcionament i
corrupció de dades
• En carregar, portar una targeta de

crèdit o una altra targeta magnètica o
un suport d'emmagatzematge
magnètic a prop de l'àrea de càrrega
pot esborrar les dades
emmagatzemades a causa de la
influència magnètica. No apropeu
tampoc cap rellotge de polsera o
altres instruments de precisió a prop
de l'àrea de càrrega, ja que poden
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AVÍS (Continuat)
provocar un mal funcionament.

• No carregueu amb targetes IC sense
contacte, per exemple inserint una
targeta IC del sistema de transport
entre el costat de càrrega d'un
dispositiu portàtil i l'àrea de càrrega.
El xip IC pot escalfar-se moltíssim i
danyar el dispositiu portàtil o la
targeta IC. Aneu amb molt de compte
de no carregar cap dispositiu portàtil
dins d'una fonda o coberta quan hi ha
una targeta IC adjuntada.

• No deixeu els dispositius portàtils dins
del vehicle. L'interior del vehicle es
pot escalfar moltíssim i podria causar
errors de funcionament.

Si s'ha actualitzat el sistema operatiu
del telèfon intel·ligent
Si s'ha actualitzar el sistema operatiu del
telèfon intel·ligent a una versió més
nova, les especificacions de càrrega
poden haver canviat significativament.
Per obtenir més detalls, consulteu la
informació de la web del fabricant.
Per evitar la descàrrega de la bateria
de 12 volts
No utilitzeu el carregador sense fil
durant un llarg període de temps quan el
sistema EV està aturat.

Reposabraços

Abaixeu el reposabraços per utilitzar-lo.

AVÍS
Per evitar danys en el reposabraços
No apliqueu massa càrrega sobre el
reposabraços.

Ganxos per a abrics

Els ganxos per a abrics se subministren
amb els agafadors posteriors.

ADVERTÈNCIA!
Objectes que no s'han de penjar en el
ganxo
No pengeu perxes o altres objectes
durs o afilats en els ganxos. Si es
despleguen els coixins de seguretat
SRS de cortina, aquests objectes poden
convertir-se en projectils i causar la
mort o lesions greus.
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Agafadors

Es pot utilitzar un agafador instal·lat en el
sostre per descansar el cos mentre
estigueu assegut al seient.

ADVERTÈNCIA!
Agafadors
No utilitzeu l'agafador en entrar o sortir
del vehicle o aixecar-vos del seient.

AVÍS
Per evitar danys en l'agafador
No pengeu cap objecte pesat ni poseu
cap càrrega pesada sobre l'agafador.
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7.1 Manteniment i cura
7.1.1 Neteja i protecció de
l'exterior del vehicle
Realitzeu la neteja d'una manera
apropiada per a cada component i
material.

Instruccions de neteja

• Des de dalt cap a baix, apliqueu aigua
abundant a la carrosseria del vehicle,
als passos de roda i a la part inferior
del vehicle per eliminar la brutícia i la
pols.

• Renteu la carrosseria del vehicle amb
una esponja o un drap suau, com una
camussa.

• Per a marques difícils d'eliminar,
utilitzeu sabó per a cotxes i
esbandiu-lo bé amb aigua.

• Assequeu l'aigua que quedi.
• Encereu el vehicle quan el revestiment

impermeable es deteriori.
Si l'aigua no llisca sobre la superfície
neta, apliqueu-hi cera amb la
carrosseria del vehicle freda.

Revestiment autorestaurador

La carrosseria del vehicle té un
revestiment autorestaurador que és
resistent a petites ratllades en la
superfície provocats per túnels de rentat
de cotxes, etc.

• El revestiment dura entre 5 i 8 anys
des que el vehicle surt de la planta.

• El temps de restauració varia segons
la profunditat de la ratllada i la
temperatura exterior. El temps de
restauració pot reduir-se si el
revestiment s'escalfa aplicant-hi aigua
tèbia.

• Les ratllades profundes causades per
claus, monedes, etc. no es poden
restaurar.

• No utilitzeu cera que contingui
abrasius.

Túnel de rentat de cotxes automàtic
• Abans de rentar el vehicle:

– Plegueu els miralls
– Desactivació de la porta posterior

elèctrica (si està instal·lada)
Comenceu a rentar el vehicle des de la
part davantera. Obriu els miralls abans
de conduir.

• Els raspalls utilitzats en els túnels de
rentat de cotxes automàtic poden
ratllar la superfície del vehicle, les
peces (rodes, etc.) i fer malbé la
pintura.

• És possible que no es pugui rentar
l'aleró posterior (si està instal·lat) en
alguns túnels de rentat de cotxes
automàtics. També pot haver-hi un
major risc que el vehicle pateixi danys.

• Quan la posició del canvi de marxes
s'ha de mantenir en N, consulteu
P. 211.

Túnels de rentat de cotxes a alta
pressió

Com que és possible que entri aigua a la
cabina, no col·loqueu la punta del
broquet a prop dels buits al voltant de
les portes o del perímetre de les
finestretes, ni ruixeu aquestes àrees
contínuament.

Nota per al sistema d'entrada i
arrencada intel·ligent
• Si la maneta de la porta es mulla

mentre la clau electrònica està dins de
l'abast, la porta es pot bloquejar i
desbloquejar repetidament. En aquest
cas, seguiu els procediments de
correcció següents per rentar el
vehicle:

– Col·loqueu la clau en una posició de
2 m (6 peus) o més de distància del
vehicle mentre el renteu. (Aneu amb
compte que no us furtin la clau.)

– Ajusteu el mode d'estalvi de bateria
a la clau electrònica per desactivar
el sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent (→P. 170)
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• Si la clau electrònica és a dins del
vehicle i la maneta de la porta es mulla
mentre es renta el cotxe, es pot sentir
un indicador acústic fora del vehicle i
es pot mostrar “Key Detected in
Vehicle” (S'ha detectat la clau al
vehicle) a la pantalla d'informació
múltiple. Per apagar l'alarma,
bloquegeu totes les portes.

Rodes i ornaments de rodes
• Elimineu immediatament la brutícia

amb un detergent neutre.
• Elimineu el detergent immediatament

amb aigua després de l'ús.
• Per protegir la pintura contra danys,

assegureu-vos de tenir en compte les
precaucions següents.

– No utilitzeu detergents àcids,
alcalins o abrasius.

– No utilitzeu raspalls durs.
– No utilitzeu detergent a les rodes

quan estiguin calentes, com després
de conduir o aparcar en clima
calorós.

Pinces de fre pintades (si estan
instal·lades)
• Si utilitzeu detergent, utilitzeu-ne un

neutre. No utilitzeu raspalls durs ni
netejadors abrasius, ja que
perjudiquen la pintura.

• No utilitzeu detergent a les pinces de
fre quan estiguin calentes.

• Elimineu el detergent immediatament
després de l'ús.

Pastilles i pinces de fre

És possible que aparegui òxid si
estacioneu el vehicle amb els discs o les
pastilles del fre humits, cosa que pot
provocar que quedin enganxats. Abans
d'estacionar el vehicle després de
rentar-lo, conduïu a poc a poc i accioneu
els frens diverses vegades per
assecar-ne els components.

Para-xocs

No els fregueu amb netejadors abrasius.

Parts xapades

Si no es pot eliminar la brutícia, netegeu
les peces de la manera següent:

• Utilitzeu un drap suau humitejat amb
una solució de detergent neutre i
aigua al 5% aproximadament per
netejar la brutícia.

• Netegeu la superfície amb un drap
suau i sec per eliminar la humitat
restant.

• Per eliminar els dipòsits oliosos,
utilitzeu tovalloletes humides amb
alcohol o un producte similar.

ADVERTÈNCIA!
En rentar el vehicle
No apliqueu aigua a l'interior del
compartiment del motor. En cas
contrari, els components elèctrics, etc.,
podrien incendiar-se.
En netejar el parabrisa (vehicles amb
eixugaparabrises amb sensor de
pluja)
Poseu l'interruptor de
l'eixugaparabrises en posició OFF.
Si l'interruptor de l'eixugaparabrises
està en AUTO, els eixugaparabrises
poden funcionar inesperadament en les
situacions següents i poden fer que les
mans quedin atrapades o provocar
altres lesions greus, i fer malbé les
escombretes de l'eixugaparabrises.

A Apagat
B AUTO

7.1 Manteniment i cura
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Quan la part superior del parabrisa on

es troba el sensor de gotes de pluja es
toca amb la mà

• Quan es manté un drap humit o similar
a prop del sensor de gotes de pluja

• Si alguna cosa xoca contra el parabrisa
• Si toqueu directament el cos del

sensor de gotes de pluja o si alguna
cosa xoca contra el sensor de gotes de
pluja

Precaució sobre el para-xocs posterior
Si la pintura del para-xocs posterior està
escrostonada o ratllada, pot ser que els
sistemes següents no funcionin
correctament. Si passés això, consulteu
amb un distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança.
• Toyota Safety Sense
• BSM (si està instal·lat)
• RCTA (si està instal·lat)
• PKSB (si està instal·lat)

AVÍS
Per evitar la deterioració de la pintura i
la corrosió a la carrosseria i els
components (rodes d'alumini, etc.)
• Renteu el vehicle immediatament en

els casos següents:
– Després de conduir a prop de la

costa
– Després de conduir per carreteres

amb sal
– Si hi ha quitrà d'hulla o saba d'arbre

en la superfície de la pintura
– Si hi ha insectes morts, excrements

d'insectes o excrements d'ocells en
la superfície de la pintura

– Després de conduir en una àrea
contaminada amb sutge, fum oliós,
pols de mina, pols de ferro o
substàncies químiques

– Si el vehicle s'embruta molt amb
pols o fang

– Si es vessen líquids com benzè o

AVÍS (Continuat)
gasolina sobre la superfície de la
pintura

• Si la pintura està escrostonada o
ratllada, feu que la reparin
immediatament.

• Per evitar que les rodes es corroeixin,
elimineu la brutícia i guardeu-les en
un lloc amb poca humitat quan les
emmagatzemeu.

Neteja dels llums exteriors
• Renteu-los amb cura. No utilitzeu

substàncies orgàniques ni els netegeu
amb un raspall dur. Això pot fer malbé
les superfícies dels llums.

• No apliqueu cera a les superfícies dels
llums. La cera pot fer malbé les lents.

Quan s'utilitza un túnel de rentat de
cotxes automàtic (vehicles amb
eixugaparabrises amb sensor de pluja)
Col·loqueu l'interruptor de
l'eixugaparabrises en posició OFF. Si
l'interruptor de l'eixugaparabrises està
en AUTO, l'eixugaparabrises pot
funcionar i les escombretes poden fer-se
malbé.
Quan s'utilitza un túnel de rentat de
cotxes a alta pressió
• En rentar el vehicle, no ruixeu la

càmera o l'àrea al seu voltant
directament amb aigua a alta pressió.
L'impacte produït per l'aigua a alta
pressió pot fer que el dispositiu no
funcioni correctament.

• No ruixeu aigua directament sobre el
radar que hi ha instal·lat darrere de la
tapa del sensor de radar. En cas
contrari, podria danyar el dispositiu.

• No apropeu la punta del broquet als
maleters (coberta de cautxú o resina),
ni als connectors o a les peces
següents. Les peces es poden fer
malbé pel contacte amb aigua a alta
pressió.
– Peces relacionades amb la tracció
– Peces de la direcció
– Peces de la suspensió
– Peces del fre
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AVÍS (Continuat)
• Mantingueu el filtre de neteja a una

distància d'almenys 30 cm (11,9 in) de
la carrosseria del vehicle. En cas
contrari, les seccions de resina, com
les motllures i el para-xocs, poden
deformar-se i fer-se malbé. A més, no
sostingueu contínuament el broquet
en el mateix lloc.

• No ruixeu la part inferior del parabrisa
contínuament. Si entra aigua a l'entrada
del sistema d'aire condicionat situada a
prop de la part inferior del parabrisa, és
possible que el sistema d'aire
condicionat no funcioni correctament.

• No renteu la part inferior del vehicle
en un túnel de rentat de cotxes a alta
pressió. Si entra aigua a la bateria de
tracció, és possible que el sistema EV
no funcioni correctament.

• No utilitzeu el rentaparabrises a l'àrea
dels voltants de la tapa del port de
càrrega. Podria entrar aigua en
l'entrada de càrrega i podria danyar el
vehicle.

Neteja de peces d'alumini
Quan netegeu el capó, no ho feu amb
força ni hi afegiu pes. La part d'alumini
es podria abonyegar.

7.1.2 Neteja i protecció de
l'interior del vehicle
Realitzeu la neteja d'una manera
apropiada per a cada component i
material.

Protecció de l'interior del vehicle

• Elimineu la brutícia i la pols amb una
aspiradora. Netegeu les superfícies
brutes amb un drap humitejat amb
aigua tèbia.

• Si no es pot eliminar la brutícia,
netegeu-la amb un drap suau
humitejat amb un detergent neutre
diluït fins aproximadament l'1%.
Escorreu l'excés d'aigua del drap i
netegeu a fons les restes de detergent
i aigua.

Neteja de les catifes amb sabó

Hi ha disponibles diversos netejadors
comercials de tipus escumant. Utilitzeu
una esponja o un raspall per aplicar
l'escuma. Fregueu en cercles superposats.
No utilitzeu aigua. Netegeu les superfícies
brutes i deixeu que s'assequin. S'obtenen
resultats excel·lents mantenint la catifa al
més seca possible.

Manipulació dels cinturons de seguretat

Netegeu-los amb un sabó suau i aigua
tèbia amb un drap o una esponja.
Comproveu també els cinturons
periòdicament per si estan
excessivament desgasts, deteriorats o
tenen talls.

Revestiment protector contra la llum
infraroja de les finestretes laterals
davanteres (vehicles amb revestiment
protector contra llum infraroja)

Les finestretes laterals davanteres tenen
un revestiment protector contra la llum
infraroja. Per evitar fer malbé el
revestiment protector contra la llum
infraroja, tingueu en compte el següent:

• Si les finestretes estan brutes,
netegeu-les amb compte amb un drap
humitejat amb aigua o aigua tèbia al
més aviat possible.

• Si les finestretes estan molt brutes, no
les obriu i tanqueu repetidament.

ADVERTÈNCIA!
Aigua en el vehicle
• No esquitxeu ni vesseu líquids en el

vehicle. Si ho feu, els components
elèctrics, etc. es podrien avariar o
incendiar.

• No permeteu que cap dels
components o el cablejat de l'SRS de
l'interior del vehicle es mullin. (→
P. 27)
Una avaria elèctrica pot fer que els
coixins de seguretat s'activin o no
funcionin correctament, la qual cosa
podria causar la mort o lesions greus.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Vehicles amb carregador sense fil: No

permeteu que el carregador sense fil
(→P. 385) es mulli. En cas contrari, el
carregador podria escalfar-se i
provocar cremades o una descàrrega
elèctrica que podria provocar la mort
o lesions greus.

Neteja de l'interior (especialment del
quadre de comandament)
No utilitzeu cera ni brunyidors. El
quadre de comandament pot
reflectir-se en el parabrisa, obstruir la
visió del conductor i provocar un
accident, la qual cosa podria provocar la
mort o lesions greus.

AVÍS
Detergents de neteja
• No utilitzeu els següents tipus de

detergents, ja que poden descolorir
l'interior del vehicle o tacar o fer
malbé les superfícies pintades:
– Peces que no siguin els seients:

Substàncies orgàniques com benzè
o gasolina, solucions alcalines o
àcides, colorant i lleixiu

– Seients: solucions alcalines o àcides,
com diluents, benzè i alcohol

• No utilitzeu cera ni brunyidors. La
superfície pintada del quadre de
comandaments o una altra art interior
es podria fer malbé.

Aigua en el sòl
No renteu el sòl del vehicle amb aigua.
És possible que els sistemes del vehicle,
com el sistema d'àudio, es facin malbé si
l'aigua entra en contacte amb
components elèctrics, com el sistema
d'àudio situat a damunt o a sota del sòl
del vehicle. L'aigua també pot fer que la
carrosseria s'oxidi.
Quan netegeu el parabrisa des de
l'interior del vehicle
No permeteu que el netejador de vidres
entri en contacte amb la lent. A més, no
toqueu la lent. (→P. 233)

AVÍS (Continuat)
Neteja de l'interior de la finestreta
posterior
• No utilitzeu netejador de vidres per

netejar la finestreta posterior, ja que
poden fer-se malbé l'antena o els
cables de l'escalfador del
desentelador de la finestreta
posterior. Utilitzeu un drap humitejat
amb aigua tèbia per netejar suaument
la finestreta. Netegeu la finestreta
fent moviments paral·lels a l'antena o
als cables de l'escalfador.

• Aneu amb compte de no ratllar o fer
malbé l'antena o els cables de
l'escalfador.

Neteja de les finestretes laterals
davanteres (vehicles amb revestiment
protector contra llum infraroja)
No utilitzeu productes compostos o
abrasius (com ara netejavidres,
detergent, cera) per netejar les
finestretes. Es podria fer malbé el
revestiment.

Neteja de les àrees amb detalls de
metall setinat

• Retireu la brutícia amb un drap suau
humitejat amb aigua o amb una
camussa sintètica.

• Netegeu la superfície amb un drap
suau i sec per eliminar la humitat
restant.

Neteja de les àrees amb detalls de
metall setinat

Les àrees metàl·liques porten una capa
de metall real per a la superfície. És
necessari netejar-les regularment. Si les
àrees brutes es deixen sense netejar
durant llargs períodes de temps, poden
ser difícils de netejar.

Neteja de les àrees de cuir

Netejar el cuir

• Elimineu la brutícia i la pols amb una
aspiradora.
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• Netegeu qualsevol excés de brutícia i
pols amb un drap suau humitejat amb
detergent diluït.
Utilitzeu una solució d'aigua diluïda
amb aproximadament un 5% de
detergent neutre per a llana.

• Escorreu l'excés d'aigua del drap i
netegeu a fons totes les restes de
detergent.

• Netegeu la superfície amb un drap
suau i sec per eliminar la humitat
restant. Permeteu que el cuir s'assequi
en una àrea ombrejada i ventilada.

Cura de les àrees de cuir

Toyota recomana netejar l'interior del
vehicle almenys dues vegades l'any per
mantenir la qualitat de l'interior del
vehicle.

AVÍS
Prevenció de danys en les superfícies
de cuir
Tingueu en compte les precaucions
següents per evitar fer malbé i
deteriorar les superfícies de cuir:
• Traieu immediatament la pols o la

brutícia de les superfícies de cuir.
• No exposeu el vehicle a la llum solar

directa durant llargs períodes de
temps. Aparqueu el vehicle a l'ombra,
especialment a l'estiu.

• No col·loqueu articles de vinil, plàstic
o cera sobre la tapisseria, ja que es
podrien adherir a la superfície de cuir
si l'interior del vehicle s'escalfa
significativament.

Neteja de les àrees de cuir sintètic.

• Elimineu la brutícia i la pols amb una
aspiradora.

• Netegeu-la amb un drap suau
humitejat amb detergent neutre diluït
a aproximadament l'1%.

• Escorreu l'excés d'aigua del drap i
netegeu a fons les restes de detergent
i aigua.

Neteja de les parts de la tapisseria

• Per retirar la pols de la tapisseria,
utilitzeu una aspiradora o cinta
adhesiva.
Tanmateix, traieu la pols a prop de
l'ornament del coixí de seguretat del
passatger amb la mà.

• Utilitzeu un drap humitejat amb aigua
per netejar suaument la tapisseria.

No utilitzeu detergents per netejar la
tapisseria.

7.2 Manteniment
7.2.1 Requisits de manteniment
Per garantir una conducció segura i
econòmica, la cura diària i el
manteniment regular són essencials.
Toyota recomana el manteniment
següent.

On cal anar per al servei de
manteniment?

Per mantenir el vehicle en les millors
condicions possibles, Toyota recomana
que les operacions del servei de
manteniment, així com les altres
inspeccions i reparacions, les realitzin
distribuïdors o tallers autoritzats de
Toyota, o tallers de confiança. Per a les
reparacions i els serveis coberts per la
garantia, acudiu a un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, que utilitzarà peces
originals de Toyota per reparar qualsevol
problema que pugui trobar. També pot
haver-hi avantatges a l'hora d'anar a
distribuïdors o tallers autoritzats de
Toyota per a reparacions i serveis que no
estiguin coberts per la garantia, ja que els
membres de la xarxa de Toyota podran
ajudar-vos de manera experta amb
qualsevol problema que pugueu trobar.

El vostre distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o qualsevol altre taller de
confiança, realitzarà tot el manteniment
programat del vostre vehicle de manera
fiable i econòmica gràcies a la seva
experiència amb vehicles Toyota.
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ADVERTÈNCIA!
Si el vehicle no es manté
adequadament
Un manteniment inadequat pot
provocar danys greus en el vehicle i
possibles lesions greus o fins i tot la
mort.
Manipulació de la bateria de 12 volts
Els borns, terminals i accessoris
relacionats de la bateria de 12 volts
contenen plom i compostos de plom
que se sap que causen danys cerebrals.
Renteu-vos les mans després de
manipular-los. (→P. 407)

Manteniment programat

El manteniment programat s'ha de
realitzar a intervals específics, d'acord
amb el programa de manteniment.

Per obtenir tots el detalls del vostre
programa de manteniment, llegiu el
"Fullet de servei de Toyota" o el "Fullet de
garantia de Toyota".

Auto-manteniment

I el manteniment per part del propietari?

Molts dels elements de manteniment els
podeu fer fàcilment pel vostre compte si
teniu certa habilitat mecànica i algunes
eines bàsiques d'automoció.

No obstant això, tingueu en compte que
algunes tasques de manteniment
requereixen eines i habilitats especials. És
millor que aquests tipus de tasques els
realitzin tècnics qualificats. Fins i tot si
sou mecànics amb experiència, us
recomanem que les reparacions i el
manteniment els realitzi un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota o un taller de
confiança. Un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota mantindrà un
registre del manteniment, que podria ser
útil en cas de necessitar algun dia el
Servei de garantia. En cas que decidíssiu
optar per un professional qualificat i
equipat que no sigui un taller autoritzat

de Toyota per donar-vos servei o
mantenir el vostre vehicle, us recomanem
que sol·liciteu que es porti un registre de
manteniment.

El vehicle necessita reparacions?

Estigueu alerta als canvis de rendiment i
als sorolls, així com als suggeriments
visuals que indiquen que es necessita
servei. Algunes pistes importants són:

• Pèrdua apreciable de potència
• Sorolls estranys
• Un vessament de líquid sota el vehicle

(No obstant això, és normal que degoti
aigua del sistema d'aire condicionat
després de l'ús.)

• Pneumàtics d'aspecte pla, xerric
excessiu dels pneumàtics en revolts,
desgast desigual dels pneumàtics

• El vehicle estira cap a un costat quan
es condueix recte per una carretera
anivellada

• Sorolls estranys relacionats amb el
moviment de la suspensió

• Pèrdua de l'efectivitat dels frens,
pedal del fre amb sensació esponjosa,
pedal que gairebé toca el sòl, vehicle
que estira cap a un costat quan freneu

Si observeu algun d'aquests símptomes,
porteu el vehicle a un distribuïdor o un
taller autoritzat de Toyota o a un taller
de confiança tan aviat com sigui
possible. És possible que s'hi hagin de
fer ajustos o reparacions.
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7.3 Auto-manteniment
7.3.1 Precaucions amb
l'auto-manteniment
Si feu el manteniment pel vostre compte,
assegureu-vos de seguir el procediment
correcte, tal com s'indica en aquestes
seccions.

Manteniment
Elements Peces i eines

Estat de la
bateria de
12 volts
(→P. 407)

■ Aigua calenta
■ Bicarbonat de sodi
■ Greix
■ Clau anglesa convencional

(per a cargols d'abraçadora
de terminal)

■ Aigua destil·lada

Nivell de
refrigerant
de
l'escalfador
(→P. 405,
P. 406)

■ "Toyota Super Long Life
Coolant" o un refrigerant
d'alta qualitat similar sense
silicat, sense amina, sense
nitrit i sense borat a base
d'etilenglicol amb tecno-
logia d'àcid orgànic híbrid
de llarga durada . "Toyota
Super Long Life Coolant"
està premesclat amb 50%
de refrigerant i 50%
d'aigua desionitzada.

■ Embut (utilitzat només
per afegir refrigerant)

Nivell de
refrigerant
de la unitat
de control
de potèn-
cia
(→P. 406)

■ Per assegurar el màxim
rendiment del sistema de
refrigeració de la bateria
de tracció i limitar els
riscos de curtcircuit de la
bateria i altres danys al
vostre vehicle, Toyota
recomana utilitzar "Toyota
Genuine Traction Battery
Coolant" (refrigerant de
bateria de tracció original
de Toyota) o un refrigerant
d'alta qualitat similar a
base d'etilenglicol, de baixa
conductivitat elèctrica,
sense amina i sense borat
amb additius azòlics.

■ Embut (utilitzat només
per afegir refrigerant)

Elements Peces i eines
Fusibles
(→P. 433)

■ Fusible amb el mateix
amperatge que l'original

Radiador i
condensa-
dor
(→P. 405)

−

Pressió
d'inflament
dels
pneumàtics
(→P. 426)

■ Indicador de pressió dels
pneumàtics

■ Font d'aire comprimit

Líquid de
l'eixugapa-
rabrises
(→P. 409)

■ Aigua o líquid del
rentaparabrises que
contingui anticongelant
(per a l'ús a l'hivern)

■ Embut (utilitzat només
per afegir aigua o líquid
del rentaparabrises)

ADVERTÈNCIA!
El compartiment del motor conté molts
mecanismes i líquids que poden
moure's sobtadament, escalfar-se o
carregar-se elèctricament. Per evitar la
mort o lesions greus, tingueu en
compte les precaucions següents.
Quan es treballa en el compartiment
del motor
• Assegureu-vos que "POWER ON" a la

pantalla d'informació múltiple i
l'indicador "READY" estiguin tots dos
apagats.

• Mantingueu les mans, la roba i les
eines allunyades del ventilador
mòbil.

• Aneu amb compte de no tocar el
motor, la unitat de control de
potència, el radiador, etc. just
després de conduir, ja que poden
estar calents. El refrigerant i altres
líquids també poden estar calents.

• No deixeu res que pugui cremar-se
fàcilment, com paper i draps, en el
compartiment del motor.

• No fumeu, provoqueu espurnes o
exposeu una flama oberta a la bateria
de 12 volts. Els vapors de la bateria
de 12 volts són inflamables.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Aneu amb molta cura quan treballeu

a la bateria de 12 volts. Conté àcid
sulfúric verinós i corrosiu.

• No toqueu, desmunteu, retireu o
substituïu mai els components, els
cables o els connectors d'alta tensió.
Poden provocar cremades greus o
descàrregues elèctriques que poden
causar la mort o lesions greus.

• Aneu amb compte perquè el líquid de
frens pot causar lesions a les mans o
els ulls i fer malbé les superfícies
pintades. Si us cau líquid a les mans o
als ulls, renteu l'àrea afectada amb
aigua neta immediatament. Si encara
sentiu molèsties, consulteu a un
metge.

Quan treballeu a prop del ventilador
elèctric o la reixeta del radiador
Assegureu-vos que l'interruptor
d'encesa estigui apagat. Amb
l'interruptor d'encesa en ON, el
ventilador de refredament elèctric pot
començar a funcionar automàticament
si l'aire condicionat està encès i/o la
temperatura del refrigerant és alta.
(→P. 405)
Ulleres protectores
Porteu ulleres protectores per evitar
que els materials que volen o cauen, el
líquid d'un aerosol, etc., entrin en
contacte amb els vostres ulls.

AVÍS
Si el nivell de líquid és baix o alt
És normal que el nivell de líquid de frens
disminueixi lleugerament a mesura que
es desgasten les pastilles de fre o quan
el nivell de líquid de l'acumulador és alt.
Si heu d'omplir el dipòsit amb
freqüència, pot ser indicatiu d'un
problema greu.

7.3.2 Capó

Obrir el capó
1.Estireu la palanca d'alliberament del

bloqueig del capó.
El capó s'obrirà lleugerament.

2.Estireu la palanca de bloqueig auxiliar
cap a l'esquerra i aixequeu el capó.

3.Mantingueu el capó obert inserint la
vareta de suport a la ranura.
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ADVERTÈNCIA!
Comprovació abans de conduir
Comproveu que el capó estigui
completament tancat i bloquejat. Si el
capó no està bloquejat correctament,
pot obrir-se mentre el vehicle està en
moviment i provocar un accident, la
qual cosa podria causar la mort o
lesions greus.
Després d'instal·lar la vareta de
suport a la ranura
Assegureu-vos que la vareta estigui
correctament inserida a la ranura per
evitar que el capó es tanqui sobre el
vostre cap o el vostre cos.
En tancar el capó
En tancar el capó, tingueu molta cura
per evitar que els vostres dits, etc.
quedin atrapats.

AVÍS
En tancar el capó
Assegureu-vos de tornar a col·locar la
vareta de suport en el seu clip abans de
tancar el capó. Si tanqueu el capó sense
tornar a col·locar la vareta de suport
correctament, el capó es podria fer
malbé.

7.3.3 Col·locació d'un gat de terra
En utilitzar un gat de terra, seguiu les
instruccions del manual proporcionat
amb el gat i feu l'operació de manera
segura.

En aixecar el vehicle amb un gat de terra,
col·loqueu el gat correctament. Col·locar
el gat incorrectament pot fer malbé el
vehicle o provocar lesions.

Ubicació de la subjecció del gat

Part davantera

Part posterior
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7.3.4 Compartiment del motor

Components

A Dipòsit de refrigerant de l'escalfador
(→P. 405)

B Dipòsit de líquid del rentaparabrises
(→P. 409)

C Dipòsit de refrigerant de la unitat de
control de potència (→P. 406)

D Bateria de 12 volts (→P. 407)

E Caixa de fusibles (→P. 433)

F Radiador (→P. 405)

G Condensador (→P. 405)

H Ventilador de refredament elèctric
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Comprovació del refrigerant de
l'escalfador

El nivell de refrigerant és satisfactori si es
troba entre les línies "MAX" i "MIN" del
dipòsit amb el sistema EV fred.

A Tapa del dipòsit
B Línia "MAX"
C Línia "MIN"

Si el nivell està en o per sota de la línia
"MIN", afegiu refrigerant fins a la línia
"MAX". (→P. 473)

Selecció del refrigerant

Utilitzeu només "Toyota Super Long Life
Coolant" o un refrigerant d'alta qualitat
similar sense silicat, sense amina, sense
nitrit i sense borat a base d'etilenglicol
amb tecnologia d'àcid orgànic híbrid de
llarga durada.

"Toyota Super Long Life Coolant" és una
mescla de 50% de refrigerant i 50%
d'aigua desionitzada. (Temperatura
mínima: -35 °C [-31 °F])

Per obtenir més detalls sobre el refrigerant,
contacteu amb un distribuïdor o taller auto-
ritzat de Toyota, o un taller de confiança.

Si el nivell de refrigerant disminueix
poc temps després d'emplenar

Comproveu visualment el radiador, els
tubs, les tapes del dipòsit de refrigerant
de la unitat de control de potència,
l'aixeta de drenatge i la bomba d'aigua.

Si no trobeu la fuita, demaneu a un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota o
un taller de confiança que provi la tapa i

comprovi si hi ha fuites en el sistema de
refrigeració.

ADVERTÈNCIA!
Quan el sistema EV està calent
No retireu les tapes del dipòsit de
refrigerant de la unitat de control de
potència.
El sistema de refredament pot estar
sotmès a pressió i pot ruixar refrigerant
calent si es retira la tapa, i podria causar
lesions greus com ara cremades.

AVÍS
En afegir refrigerant
El refrigerant no és aigua normal ni
anticongelant i prou. S'ha d'utilitzar la
mescla correcta d'aigua i anticongelant
per proporcionar la lubricació, la
protecció contra la corrosió i el
refredament adequats. Assegureu-vos
de llegir l'etiqueta de l'anticongelant o
del refrigerant.
Si vesseu refrigerant
Assegureu-vos de rentar-lo amb aigua
per evitar que faci malbé peces o la
pintura.

Comprovació del radiador i
condensador

Comproveu el radiador i el condensador, i
retireu qualsevol objecte estrany.

Si qualsevol de les peces anteriors està
extremadament bruta o no en podeu
verificar l'estat, aneu a un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota o a un taller de
confiança perquè inspeccionin el vehicle.

ADVERTÈNCIA!
Quan el sistema EV està calent
No toqueu el radiador o el condensador,
ja que poden estar calents i poden
causar lesions greus, com ara cremades.
Quan el ventilador elèctric està
funcionant
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
No toqueu el compartiment del motor.
Amb l'interruptor d'encesa en ON, el
ventilador de refredament elèctric pot
començar a funcionar automàticament
si l'aire condicionat està encès i/o la
temperatura del refrigerant és alta.
Assegureu-vos que l'interruptor
d'encesa estigui en OFF quan treballeu
a prop del ventilador de refredament
elèctric o la reixeta del radiador.

Comprovació del refrigerant de la unitat
de control de potència

El nivell de refrigerant és satisfactori si es
troba entre les línies "MAX" i "MIN" del
dipòsit amb el sistema EV fred.

A Tapa del dipòsit
B Línia "MAX"
C Línia "MIN"

Si el nivell es troba per sota i just sobre la
línia "MIN", afegiu refrigerant fins a la línia
"MAX".

Selecció del refrigerant

Per assegurar el màxim rendiment del
sistema de refrigeració de la bateria de
tracció i limitar els riscos de curtcircuit de
la bateria i altres danys al vostre vehicle,
Toyota recomana utilitzar "Toyota
Genuine Traction Battery Coolant"
(refrigerant de bateria de tracció original
de Toyota) o un refrigerant d'alta qualitat
similar a base d'etilenglicol, de baixa
conductivitat elèctrica, sense amina i
sense borat amb additius azòlics.

Toyota no pot garantir que l'ús d'un
producte que no sigui el "Toyota Genuine
Traction Battery Coolant" (refrigerant de
bateria de tracció original de Toyota)
evitarà riscos de curtcircuit de la bateria o
altres danys.

No utilitzeu mai aigua, ja que provocarà
danys.

No reutilitzeu el refrigerant que s'ha
extret del radiador.

Per obtenir més detalls sobre el refrigerant,
contacteu amb un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.

Si el nivell de refrigerant disminueix
poc temps després d'emplenar

Comproveu visualment els tubs, les tapes
del dipòsit de refrigerant de l'escalfador,
l'aixeta de drenatge i la bomba d'aigua.

Si no trobeu la fuita, demaneu a un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota o
un taller de confiança que provi la tapa i
comprovi si hi ha fuites en el sistema de
refrigeració.

ADVERTÈNCIA!
Quan el sistema escalfador està calent
No retireu les tapes del dipòsit de
refrigerant de l'escalfador.
El sistema d'escalfament pot estar
sotmès a pressió i pot ruixar refrigerant
calent si es retira la tapa, i podria causar
lesions greus com ara cremades.

AVÍS
En afegir refrigerant
El refrigerant no és aigua normal ni
anticongelant i prou. S'ha d'utilitzar la
mescla correcta d'aigua i anticongelant
per proporcionar la lubricació, la protecció
contra la corrosió i el refredament
adequats. Assegureu-vos de llegir
l'etiqueta de l'anticongelant o del
refrigerant.
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AVÍS (Continuat)
Si vesseu refrigerant
Assegureu-vos de rentar-lo amb aigua
per evitar que faci malbé peces o la
pintura.

Comprovació de la bateria de 12 volts

Comproveu la bateria de 12 volts de la
següent manera.

Exterior de la bateria de 12 volts

Assegureu-vos que els terminals de la
bateria de 12 volts no estiguin corroïts i
que no hi hagi connexions soltes,
esquerdes o abraçadores soltes.

A Terminals
B Abraçadora de subjecció

Comprovació del líquid de la bateria de
12 volts

Comproveu que el nivell estigui entre les
línies “UPPER LEVEL” (Nivell superior) i
“LOWER LEVEL” (Nivell inferior).

A Línia “UPPER LEVEL” (Nivell
superior)

B Línia “LOWER LEVEL” (Nivell inferior)

Si el nivell del líquid es troba per sota o
just a la línia “LOWER LEVEL” (Nivell
inferior), afegiu aigua destil·lada.

Afegir aigua destil·lada
1.Retireu el connector de ventilació.
2.Afegiu aigua destil·lada.

Si no es pot veure “UPPER LEVEL”
(Nivell superior), comproveu el nivell
del líquid mirant directament la cel·la.

3.Torneu a col·locar el connector de
ventilació i tanqueu-lo de manera
segura.

Abans de recarregar

En recarregar, la bateria de 12 volts
produeix gas d'hidrogen que és
inflamable i explosiu. Per tant, tingueu en
compte les precaucions següents abans
de recarregar:

• Si s'està recarregant amb la bateria de
12 volts instal·lada al vehicle,
assegureu-vos de desconnectar el
cable de terra.

• Assegureu-vos que l'interruptor
d'encesa del carregador estigui apagat
quan connecteu i desconnecteu els
cables del carregador a la bateria de
12 volts.

Després de recarregar/reconnectar la
bateria de 12 volts
• El sistema EV no pot iniciar-se. Seguiu

el procediment següent per inicialitzar
el sistema.

1.Moveu la palanca del canvi de marxes
a la posició P.
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2.Obriu i tanqueu qualsevol de les
portes.

3.Reiniciar el sistema EV.

• És possible que no pugueu
desbloquejar les portes amb el
sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent immediatament després
de tornar a connectar la bateria de
12 volts. Si això succeís, utilitzeu el
control remot sense fil o la clau
mecànica per bloquejar/desbloquejar
les portes.

• Inicieu el sistema EV amb l'interruptor
d'encesa en ACC. És possible que el
sistema EV no s'iniciï amb l'interruptor
d'encesa apagat. No obstant això, el
sistema EV funcionarà normalment
des del segon intent.

• El mode de l'interruptor d'encesa
queda registrat al vehicle. Si es
desconnecta i es torna a connectar la
bateria de 12 volts, el vehicle tornarà
el mode de l'interruptor d'encesa a
l'estat en què es trobava abans que es
desconnectés la bateria de 12 volts.
Assegureu-vos d'apagar l'interruptor
d'encesa abans de desconnectar la
bateria de 12 volts. Aneu amb molta
cura en connectar la bateria de
12 volts si desconeixeu el mode de
l'interruptor d'encesa abans de
desconnectar la bateria de 12 volts.

Si el sistema EV no s'inicia ni tan sols
després d'intentar-ho diverses vegades
amb tots els mètodes esmentats
anteriorment, contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota,
o un taller de confiança.

ADVERTÈNCIA!
Productes químics de la bateria de
12 volts
Les bateries contenen àcid sulfúric, que
és verinós i corrosiu, i pot produir gas
d'hidrogen, que és inflamable i explosiu.
Per reduir el risc de mort o de lesions

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
greus, preneu les precaucions següents
mentre treballeu amb la bateria de
12 volts o a prop d'ella:
• No toqueu els terminals de la bateria

de 12 volts amb eines per no
provocar espurnes.

• No fumeu ni encengueu un misto a
prop de la bateria de 12 volts.

• Eviteu el contacte amb els ulls, la pell
i la roba.

• No inhaleu o ingeriu mai l'electròlit.
• Porteu ulleres protectores de

seguretat quan treballeu a prop de la
bateria de 12 volts.

• Mantingueu la bateria de 12 volts
fora de l'abast dels nens.

On carregar de manera segura la
bateria de 12 volts
Carregueu sempre la bateria de 12 volts
en una zona oberta. No carregueu la
bateria de 12 volts en un garatge o una
habitació tancada sense suficient
ventilació.
Mesures d'emergència relatives a
l'electròlit
• Si us entra electròlit als ulls

Esbandiu-vos els ulls amb aigua neta
durant almenys 15 minuts i rebeu
atenció mèdica immediatament. Si és
possible, continueu posant-vos-hi
aigua amb una esponja o un drap
mentre aneu al centre mèdic més
pròxim.

• Si l'electròlit entra en contacte amb
la vostra pell Renteu exhaustivament
l'àrea afectada. Si sentiu dolor o
cremor, rebeu atenció mèdica
immediatament.

• Si l'electròlit entra en contacte amb
la vostra roba Pot travessar la roba i
entrar en contacte amb la pell.
Traieu-vos la roba immediatament i
seguiu el procediment anterior si és
necessari.

7.3 Auto-manteniment

408



ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Si accidentalment ingeriu electròlit

Beveu una gran quantitat d'aigua o
llet. Rebeu atenció mèdica
d'emergència immediatament.

Quan no hi ha prou líquid a la bateria
de 12 volts
No l'utilitzeu si no hi ha prou líquid a la
bateria de 12 volts. Hi ha perill que la
bateria de 12 volts exploti.

AVÍS
En recarregar la bateria de 12 volts
No recarregueu mai la bateria de
12 volts mentre el sistema EV estigui
funcionant. A més, assegureu-vos que
tots els accessoris estiguin apagats.
En afegir aigua destil·lada
Eviteu omplir-lo en excés. Si es vessa
aigua durant la recàrrega de la bateria de
12 volts, es pot generar corrosió.

Addició de líquid al rentaparabrises

Si un eixugaparabrises no funciona o si
apareix el missatge d'alerta a la pantalla
d'informació múltiple, pot ser que el
dipòsit de l'eixugaparabrises estigui buit.
Afegiu líquid de l'eixugaparabrises.

ADVERTÈNCIA!
En afegir el líquid del rentaparabrises
No afegiu líquid al rentaparabrises quan
el sistema EV estigui calent o en marxa,
ja que el líquid del rentaparabrises
conté alcohol i pot encendre's si es
vessa sobre el motor, etc.

AVÍS
No utilitzeu cap altre líquid que no
sigui líquid de l'eixugaparabrises
No utilitzeu aigua sabonosa ni
anticongelant en lloc del líquid de
l'eixugaparabrises.
En cas contrari, podria ratllar les
superfícies pintades del vehicle, a més
de fer malbé la bomba, la qual cosa
podria fer que el líquid de
l'eixugaparabrises no es ruixés.
Dilució del líquid del rentaparabrises
Diluïu el líquid del rentaparabrises amb
aigua segons sigui necessari.
Consulteu les temperatures de
congelació que figuren en l'etiqueta de
l'ampolla del líquid del rentaparabrises.

7.3.5 Pneumàtics
Substituïu o gireu els pneumàtics d'acord
amb els programes de manteniment i el
desgast de la banda de rodament.

Comprovació dels pneumàtics

Comproveu si es poden veure els
indicadors de desgast de la banda de
rodament en els pneumàtics. Comproveu
també que els pneumàtics no estiguin
desgastats, com en cas de desgast
excessiu d'un costat de la banda de
rodament.
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A Banda de rodament nova
B Banda de rodament desgastada
C Indicador de desgast de la banda de

rodament

La ubicació dels indicadors de desgast de
la banda de rodament es mostra
mitjançant les marques “TWI” o " "
etc., modelades a la paret lateral de cada
pneumàtic.

Substituïu els pneumàtics en el cas que es
puguin veure els indicadors de desgast de
la banda de rodament d'un pneumàtic.

Quan substituir els pneumàtics del
vehicle

Els pneumàtics s'han de substituir si:

• Es poden veure els indicadors de
desgast de la banda de rodament d'un
pneumàtic.

• Els pneumàtics estan malmesos, per
exemple si tenen talls, fractures,
esquerdes prou profundes per
exposar el teixit i protuberàncies que
indiquin danys interns

• Un pneumàtic es desinfla
repetidament o no es pot reparar
adequadament a causa de la mida o la
ubicació d'un tall o altres danys

Si no esteu segur, consulteu a qualsevol
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota,
o qualsevol taller de confiança.

Vida útil dels pneumàtics

Qualsevol pneumàtic de més de 6 anys
s'ha de fer revisar per un tècnic
qualificat, encara que s'hagi utilitzat
poques vegades o mai, o els danys no
siguin evidents.

Si la banda de rodament dels
pneumàtics de neu es desgasta per
sota de 4 mm (0,16 in)

Es perd l'efectivitat dels pneumàtics com
a pneumàtics de neu.

Substitució de pneumàtics

Pot ser que el vehicle estigui equipat
amb les eines següents i un gat per
canviar un pneumàtic. Si és així, quan
canvieu els pneumàtics, compreu les
eines i el gat. Les eines i el gat es poden
comprar en un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.

• Clau per a cargols de roda
• Gat
• Maneta del gat

ADVERTÈNCIA!
En inspeccionar o substituir els
pneumàtics
Teniu en compte les següents
precaucions per a evitar accidents. En
cas contrari, es podrien fer malbé peces
de la cadena de transmissió, així com
característiques de manipulació
perilloses, que podrien provocar un
accident que podria causar la mort o
lesions greus.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• No combineu pneumàtics de

marques, models o patrons de banda
de rodament diferents. A més, no
combineu pneumàtics amb un
desgast de la banda de rodament
notablement diferent.

• No utilitzeu pneumàtics de mides
diferents de les recomanades per
Toyota.

• No combineu pneumàtics construïts
de manera diferent (pneumàtics
radials, diagonals o d'estructura
diagonal cinturada).

• No combineu pneumàtics d'estiu, de
tota temporada i de neu.

• No utilitzeu pneumàtics que s'hagin
usat en un altre vehicle. No utilitzeu
pneumàtics si no sabeu com es van
usar anteriorment.

• No arrossegueu res quan el
pneumàtic instal·lat s'hagi reparat
amb el kit de reparació de punxades
d'emergència. La càrrega sobre el
pneumàtic pot provocar danys
inesperats al pneumàtic.

AVÍS
Conducció per carreteres accidentades
Aneu amb especial cura en conduir per
carreteres amb superfícies soltes o amb
sots. Aquestes condicions poden causar
pèrdues en la pressió d'inflament dels
pneumàtics, cosa que reduiria la
capacitat d'amortiment dels
pneumàtics. A més, conduir per
carreteres accidentades pot fer malbé
els pneumàtics, així com les rodes i la
carrosseria del vehicle.
Si la pressió d'inflament de cada
pneumàtic es redueix durant la
conducció
No continueu conduint, o els pneumàtics
i/o rodes podrien deteriorar-se.

Rotació dels pneumàtics

Gireu els pneumàtics en l'ordre indicat.

A Part davantera

Per igualar el desgast dels pneumàtics i
ajudar a prolongar-ne la vida útil, Toyota
recomana que la rotació dels pneumàtics
es faci aproximadament cada 10000 km
(6000 milles).

No oblideu inicialitzar el sistema
d'advertència de la pressió dels
pneumàtics després de la rotació dels
pneumàtics.

En girar els pneumàtics

Assegureu-vos que l'interruptor d'encesa
estigui en OFF. Si la rotació dels
pneumàtics es fa amb l'interruptor
d'encesa en ON, no s'actualitzarà la
informació de la posició dels pneumàtics.

Si, accidentalment, això ocorre, poseu
l'interruptor d'encesa en OFF i torneu-lo a
posar en ON, o inicialitzeu el sistema
d'advertència de pressió dels pneumàtics
després de comprovar que la pressió dels
pneumàtics està correctament ajustada.

Sistema d'advertència de la pressió dels
pneumàtics

El vostre vehicle està equipat amb un
sistema d'advertència de la pressió dels
pneumàtics que utilitza vàlvules i
transmissors d'advertència de la pressió
dels pneumàtics per detectar una pressió
d'inflament baixa dels pneumàtics abans
que sorgeixin problemes greus.
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El sistema d'advertència de la pressió dels
pneumàtics d'aquest vehicle adopta un
sistema d'advertència de tipus 2.

• Quan es mostra "Adjust Pressure"
(Ajusteu la pressió) (Advertència
normal)

Una advertència amb la llum d'advertència
de pressió dels pneumàtics i l'indicador
acústic d'alerta quan hi ha un nivell desco-
negut de pressió baixa dels pneumàtics
amb l'aparença del pneumàtic degut a la
fugida d'aire natural, així com la disminució
de la pressió a causa de canvis en la pres-
sió d'acord amb la temperatura exterior.

• Quan es mostri "Immediately Check
tire when Safe" (Verificar
immediatament el pneumàtic quan
sigui segur) (Advertència
d'emergència)

Una advertència amb la llum
d'advertència de pressió dels
pneumàtics i l'indicador acústic d'alerta
quan hi ha un nivell conegut de pressió
baixa dels pneumàtics amb l'aparença
del pneumàtic degut a que la pressió
baixa sobtadament.

No obstant això, és possible que el
sistema no pugueu detectar ruptures
sobtades dels pneumàtics (esclats, etc.).

• La pressió detectada pel sistema
d'advertència de la pressió dels
pneumàtics es pot mostrar a la
pantalla d'informació múltiple.

Com canviar la unitat
1.Estacioneu el vehicle en un lloc segur i

apagueu el sistema EV.

2.Iniciar el sistema EV.
No es pot canviar la unitat mentre el
vehicle està en moviment.

3.Premeu o de l'interruptor de
control del comptador per seleccionar

.
4.Premeu o dels interruptors de

control dels comptadors i seleccioneu
“Vehicle Settings” (Configuració del
vehicle) i, a continuació, manteniu
premut "OK" (D'acord).

5.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu
"TPWS setting" (Configuració TPWS) i
després premeu "OK" (D'acord).

6.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu
"Setting Unit" (Unitat de configuració)
i després premeu "OK" (D'acord).

7.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu la
unitat que vulgueu, i després premeu
"OK" (D'acord).

Controls rutinaris de la pressió
d'inflament dels pneumàtics

El sistema d'advertència de la pressió dels
pneumàtics no substitueix els controls
rutinaris de la pressió d'inflament dels
pneumàtics. Assegureu-vos de
comprovar la pressió d'inflament dels
pneumàtics com a part de la vostra rutina
de revisions diàries del vehicle.

Pressió d'inflament dels pneumàtics
• La pressió d'inflament dels

pneumàtics pot trigar uns minuts a
aparèixer després de posar
l'interruptor d'encesa en ON. També
pot trigar uns minuts a mostrar-se la
pressió d'inflament dels pneumàtics
després d'ajustar-la.

• La pressió d'inflament dels
pneumàtics canvia amb la
temperatura.
Els valors mostrats també poden ser
diferents dels mesurats amb un
indicador de pressió dels pneumàtics.
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Situacions en les quals és possible que
el sistema d'advertència de la pressió
dels pneumàtics no funcioni
correctament
• És possible que el sistema

d'advertència de la pressió dels
pneumàtics no funcioni correctament
en els casos següents.

– Si s'utilitzen rodes no originals de
Toyota.

– S'ha substituït un pneumàtic per un
que no és equip original (OE, per les
seves sigles en anglès).

– S'ha substituït un pneumàtic per un
que no és de la mida especificada.

– Hi ha cadenes per a pneumàtics, etc.
– Si s'instal·la un tintat de finestreta

que afecta els senyals d'ones de
ràdio.

– Si hi ha molta neu o gel al vehicle,
especialment al voltant de les rodes
o els passos de roda.

– Si la pressió d'inflament dels
pneumàtics és extremadament més
alta que el nivell especificat.

– Si s'utilitzen rodes sense vàlvules i
transmissors d'advertència de la
pressió dels pneumàtics.

– Si el codi d'identificació a les
vàlvules i els transmissors
d'advertència de la pressió dels
pneumàtics no està registrat a
l'ordinador d'advertència de la
pressió dels pneumàtics.

• El rendiment pot veure's afectat en les
situacions següents.

– Esteu prop d'una torre de televisió,
una planta d'energia elèctrica, una
emissora de ràdio, una gran
pantalla, un aeroport o una altra
instal·lació que generi soroll elèctric
o ones de ràdio fortes

– En portar una ràdio portàtil, telèfon
mòbil, telèfon sense fil o un altre
dispositiu de comunicació sense fil

Si la informació de la posició dels
pneumàtics no es mostra correctament a
causa de les condicions de les ones de

ràdio, es pot corregir la visualització
conduint i canviant les condicions de les
ones de ràdio.

• Quan el vehicle està estacionat, el
temps necessari perquè s'encengui o
apagui l'alerta podria ampliar-se.

• És possible que l'alerta no funcioni
quan la pressió d'inflament dels
pneumàtics disminueix ràpidament,
per exemple, quan un pneumàtic ha
rebentat.

Instal·lació de vàlvules i transmissors
d'advertència de la pressió dels
pneumàtics

En substituir pneumàtics o rodes, també
s'han d'instal·lar vàlvules i transmissors
d'advertència de la pressió dels
pneumàtics.

Quan s'instal·len vàlvules i transmissors
d'advertència de la pressió dels pneumàtics
nous, s'han de registrar els nous codis
d'identificació a l'ordinador d'advertència
de la pressió dels pneumàtics i s'ha
d'inicialitzar el sistema d'advertència de la
pressió dels neumàtics. (→P. 418)

En substituir els pneumàtics i les rodes

Si el codi d'identificació de la vàlvula i
transmissor d'advertència de la pressió
dels pneumàtics no està registrat, el
sistema d'advertència de la pressió dels
neumàtics no funcionarà correctament.
Després de conduir durant uns 10 minuts,
el llum d'advertència de la pressió dels
pneumàtics parpelleja durant 1 minut i
roman encès per indicar una avaria del
sistema.

AVÍS
Reparació o substitució de
pneumàtics, rodes, vàlvules
d'advertència de la pressió dels
pneumàtics, transmissors i tapes de
les vàlvules dels pneumàtics
• Quan retireu o col·loqueu rodes,

pneumàtics o vàlvules i transmissors
d'advertència de la pressió dels
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AVÍS (Continuat)
pneumàtics, contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança, ja que
les vàlvules i els transmissors
d'advertència de la pressió dels
pneumàtics poden fer-se malbé si no
es manipulen correctament.

• Assegureu-vos d'instal·lar les tapes de
les vàlvules dels pneumàtics. Si no
s'instal·len les tapes de les vàlvules
dels pneumàtics, podria entrar aigua
en les vàlvules d'advertència de la
pressió dels pneumàtics i podrien
veure's limitades.

• En substituir les tapes de les vàlvules
dels pneumàtics, no utilitzeu tapes de
vàlvules per a pneumàtics diferents de
les especificades. La tapa pot quedar
enganxada.

Per evitar fer malbé les vàlvules i els
transmissors d'advertència de la
pressió dels pneumàtics
Quan un pneumàtic es repara amb
segelladors líquids, és possible que la
vàlvula i el transmissor d'advertència de
la pressió dels pneumàtics no funcionin
correctament. Si s'utilitza un segellador
líquid, contacteu amb un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança o un altre taller de servei
qualificat tan aviat com sigui possible.
Després d'utilitzar segellador líquid,
assegureu-vos de substituir la vàlvula i
el transmissor d'advertència de la
pressió dels pneumàtics quan repareu o
substituïu el pneumàtic.

Registre de la posició de cada roda
després de realitzar una rotació de
pneumàtics

En girar els pneumàtics

És necessari registrar la posició de cada
roda després de realitzar una rotació de
pneumàtics.

El registre de la posició de la roda el pot
realitzar un mateix. El registre de la
posició de la roda es realitza conduint cap
endavant amb girs moderats a l'esquerra i
la dreta. De totes maneres, en funció de
les condicions i l'entorn de conducció, pot
trigar algun temps a completar-se el
registre.

Registre de la posició del pneumàtic
1.Estacioneu el vehicle en un lloc segur i

atureu el sistema EV durant 15 minuts
o més.

2.Iniciar el sistema EV (→P. 203)
No es pot fer el registre mentre el
vehicle està en moviment.

3.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu

.
4.Premeu o dels interruptors de

control del comptador i seleccioneu
"Vehicle Settings" (Configuració del
vehicle) i després manteniu premut
"OK" (D'acord).

5.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu
"TPWS Setting" (Configuració TPWS) i
després premeu "OK" (D'acord).

6.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu
"Tyre Rotation" (Rotació dels
pneumàtics) i després premeu "OK"
(D'acord).

7.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu
"OK" i després premeu "OK" (D'acord).
Es mostra un missatge a la pantalla
d'informació múltiple. A més, es
mostrarà "--" per a la pressió
d'inflament de cada pneumàtic a la
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pantalla d'informació múltiple quan el
sistema d'advertència de pressió dels
pneumàtics en determini la posició.

A "Setting Pressure Wait a Moment"
(Configuració de la pressió, espereu
un moment)

8.Conduïu a aproximadament 40 km/h
(25 mph) o més durant 10-30 minuts,
aproximadament.

Quan s'hagi completat el registre de la
posició de la roda, es mostrarà la pressió
d'inflament de cada pneumàtic a la
pantalla d'informació múltiple.

Fins i tot si el vehicle no es condueix a
aproximadament 40 km/h (25 mph) o
més, es pot completar el registre si es
condueix durant molt de temps. No
obstant això, si no es completa la
inicialització després de conduir durant
1 hora o més, estacioneu el vehicle en un
lloc segur durant aproximadament
15 minuts i torneu a conduir-lo.

Quan es realitza el registre de la posició
de la roda
• Normalment, el registre de la posició

de la roda es pot completar en uns
30 minuts aproximadament.

• El registre de la posició de la roda es
realitza mentre es condueix el vehicle
a una velocitat d'aproximadament
40 km/h (25 mph) o més.

L'operació d'inicialització
• Si l'interruptor d'encesa està apagat

mentre es registra la posició de la
roda, la propera vegada que
l'interruptor d'encesa es posi en

posició ON, el registre de la posició de
la roda es reprendrà i no serà
necessari reiniciar el procediment.

• Quan s'està determinant la posició de
cada pneumàtic i no es mostren les
pressions d'inflament dels pneumàtics
a la pantalla d'informació múltiple, si la
pressió d'un pneumàtic baixa, el llum
d'advertència de pressió dels
pneumàtics s'encendrà.

Si el sistema d'advertència de la
pressió dels pneumàtics no es registra
correctament
• En les situacions següents, el registre

de la posició de la roda pot trigar més
del normal a completar-se, o potser no
sigui possible fer-lo.

– El vehicle no es condueix a
aproximadament 40 km/h (25 mph)
o més

– Es condueix el vehicle per carreteres
no pavimentades

Si no es completa la inicialització després
de conduir durant 1 hora o més,
estacioneu el vehicle en un lloc segur
durant aproximadament 15 minuts i
torneu a conduir-lo.

• Si el vehicle es condueix marxa enrere
durant el registre de la posició de la
roda, s'esborraran totes les dades
recollides fins aleshores. Torneu a
conduir.

Configuració de la pressió dels
pneumàtics

Quan necessiteu ajustar la pressió dels
pneumàtics

En les situacions següents, serà necessari
realitzar el procediment d'establiment de
la pressió d'inflament del pneumàtic del
sistema d'alerta de pressió dels
pneumàtics.

• Quan ha canviat la pressió d'inflament
dels pneumàtics especificada, com ara
a causa de la càrrega transportada,
etc.
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• Quan la pressió d'inflament dels
pneumàtics canvia, com en canviar la
mida dels pneumàtics.

Si la pressió d'inflament dels pneumàtics
s'ha ajustat al nivell especificat, realitzeu
el procediment de configuració
d'inflament dels pneumàtics
seleccionant la pressió d'inflament
especificada a la pantalla d'informació
múltiple.

Quan la pressió d'inflament dels
pneumàtics sigui diferent de
l'especificada, com ara quan s'utilitzin
pneumàtics diferents de la mida
especificada, etc., configureu la pressió
d'inflament dels pneumàtics utilitzant la
pressió actual. Assegureu-vos d'ajustar
la pressió d'inflament de cada pneumàtic
al nivell adequat abans de realitzar la
configuració de la pressió dels
pneumàtics. El sistema d'alerta de
pressió dels pneumàtics funciona en
funció d'aquesta pressió d'inflament dels
pneumàtics.

Configuració seleccionant una pressió
d'inflament de pneumàtics especificada

1.Iniciar el sistema EV (→P. 203)
La pressió d'inflament dels
pneumàtics no es pot establir mentre
el vehicle es mou.

2.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu

.
3.Premeu o dels interruptors de

control del comptador i seleccioneu
"Vehicle Settings" (Configuració del
vehicle) i després manteniu premut
"OK" (D'acord).

4.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu
"TPWS Setting" (Configuració TPWS) i
després premeu "OK" (D'acord).

5.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu
"Tyre Pressure Setting" (Configuració
de la pressió dels pneumàtics) i
després premeu "OK" (D'acord).

6.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu
"Setting by Specified Pressure"
(Configuració mitjançant la pressió
especificada) i després premeu "OK"
(D'acord).
Seleccioneu la pressió dels
pneumàtics davanters i posteriors
desitjada.

7.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu
"OK" i després premeu "OK" (D'acord).

El llum d'advertència de la pressió dels
pneumàtics parpellejarà lentament
3 vegades i es mostrarà un missatge que
indica que s'està configurant la pressió
d'inflament dels pneumàtics a la pantalla
d'informació múltiple.

Després d'establir la pressió d'inflament
dels pneumàtics, es mostrarà un missatge
que indica que s'ha completat la
configuració a la pantalla d'informació
múltiple.

A "Setting Pressure Wait a Moment"
(Configuració de la pressió, espereu
un moment)

Configuració mitjançant la pressió
actual d'inflament dels pneumàtics

1.Ajusteu la pressió d'inflament dels
pneumàtics al nivell de pressió
d'inflament especificat dels
pneumàtics en fred.
Assegureu-vos d'ajustar la pressió
dels pneumàtics al nivell de pressió
d'inflament especificat dels
pneumàtics en fred. El sistema
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d'advertència de la pressió dels
pneumàtics funcionarà segons aquest
nivell de pressió.

2.Iniciar el sistema EV (→P. 203)
La pressió d'inflament dels
pneumàtics no es pot establir mentre
el vehicle es mou.

3.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu

.
4.Premeu o dels interruptors de

control del comptador i seleccioneu
"Vehicle Settings" (Configuració del
vehicle) i després manteniu premut
"OK" (D'acord).

5.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu
"TPWS Setting" (Configuració TPWS) i
després premeu "OK" (D'acord).

6.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu
"Tyre Pressure Setting" (Configuració
de la pressió dels pneumàtics) i
després premeu "OK" (D'acord).

7.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu
"Setting by Current Pressure"
(Configuració mitjançant la pressió
actual) i després premeu "OK"
(D'acord).

8.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu
"OK" i després premeu "OK" (D'acord).

El llum d'advertència de la pressió dels
pneumàtics parpellejarà lentament
3 vegades i es mostrarà un missatge que
indica que s'està configurant la pressió
d'inflament dels pneumàtics a la pantalla
d'informació múltiple.

Després d'establir la pressió d'inflament
dels pneumàtics, es mostrarà un missatge
que indica que s'ha completat la
configuració a la pantalla d'informació
múltiple.

A "Setting Pressure Wait a Moment"
(Configuració de la pressió, espereu
un moment)

Eficàcia de les alertes del sistema
d'advertència de pressió dels
pneumàtics (configuració mitjançant la
pressió actual d'inflament dels
pneumàtics)
• Quan es realitza la configuració de la

pressió dels pneumàtics mitjançant la
pressió d'inflament actual dels
pneumàtics, el temps d'alerta del
sistema d'alerta de pressió dels
pneumàtics variarà segons les
condicions en què s'hagi realitzat la
pressió dels pneumàtics. Per tant, es
pot emetre un avís fins i tot si la
pressió d'inflament dels pneumàtics
baixa lleugerament o si la pressió
d'inflat dels pneumàtics augmenta per
sobre de la que es va establir.

• Assegureu-vos de realitzar el
procediment de configuració
d'inflament dels pneumàtics després
d'ajustar la pressió de inflament dels
pneumàtics. A més, assegureu-vos
que els pneumàtics estiguin freds
abans de realitzar el procediment de
configuració d'inflament dels
pneumàtics o d'ajustar la pressió
d'inflat dels pneumàtics.

Procés de configuració de la pressió
d'inflament dels pneumàtics
(configuració mitjançant la pressió
actual d'inflament dels pneumàtics)
• Si l'interruptor d'encesa està apagat

mentre s'estableix la pressió
d'inflament dels pneumàtics, la
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propera vegada que l'interruptor
d'encesa es posi en posició ON, es
reprendrà el procediment de
configuració i no serà necessari
reiniciar el procediment.

• Si el procés de configuració de la
pressió d'inflament de pneumàtics
s'inicia innecessàriament, ajusteu la
pressió d'inflat dels pneumàtics al
nivell especificat amb els pneumàtics
freds i, a continuació, realitzeu la
configuració seleccionant una pressió
d'inflament dels pneumàtics
especificada o realitzeu el
procediment de configuració de la
pressió d'inflat dels pneumàtics amb
la pressió d'inflament dels pneumàtics
actual.

Si la pressió d'inflament dels
pneumàtics no es pot ajustar
correctament
• Normalment, el procediment de

configuració de la pressió d'inflament
dels pneumàtics es pot completar en
2 o 3 minuts.

• Si el llum d'avís de pressió dels
pneumàtics no parpelleja 3 vegades
quan s'inicia el procediment de
configuració de la pressió d'inflament
dels pneumàtics, és possible que el
procediment no s'hagi iniciat. Torneu a
realitzar el procediment des del
principi.

• Si no podeu completar el procés de
configuració d'inflament dels
pneumàtics després de realitzar el
procediment anterior, contacteu amb
un distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o amb un taller de confiança.

ADVERTÈNCIA!
Quan es configura mitjançant la
pressió actual d'inflament dels
pneumàtics
Assegureu-vos d'ajustar la pressió
d'inflament de cada pneumàtic al nivell
adequat abans de realitzar la
configuració de la pressió dels

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
pneumàtics. En cas contrari, el llum
d'advertència de la pressió dels
pneumàtics podria no il·luminar-se fins
i tot si la pressió d'inflament dels
pneumàtics disminuís o es podria
il·luminar tot i que la pressió
d'inflament dels pneumàtics fos
normal.

Registre de codis d'identificació

En registrar codis d'identificació

La vàlvula i transmissor d'advertència de
la pressió dels pneumàtics té un codi
d'identificació únic.

Quan s'instal·len vàlvules i transmissors
d'advertència de la pressió dels
pneumàtics nous, s'han de registrar els
nous codis d'identificació a l'ordinador
d'advertència de la pressió dels
pneumàtics.

Com registrar el codi d'identificació
1.Estacioneu el vehicle en un lloc segur i

espereu durant aproximadament
15 minuts.

2.Iniciar el sistema EV. (→P. 203)
El procediment de registre del codi
d'identificació no es pot realitzar
mentre el vehicle es mou.

3.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu

.
4.Premeu o dels interruptors de

control del comptador i seleccioneu
"Vehicle Settings" (Configuració del
vehicle) i després manteniu premut
"OK" (D'acord).

5.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu
"TPWS Setting" (Configuració TPWS) i
després premeu "OK" (D'acord).

6.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu
"Tyre Set Switching" (Canvi del joc de
pneumàtics) i després premeu "OK"
(D'acord).
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7.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu
"Register New Value/ID" (Registrar la
nova vàlvula/ID) i després premeu
"OK" (D'acord).

8.Comproveu si es mostra el conjunt de
rodes desitjat ("Tyre Set 1" (Conjunt 1)
o "Tyre Set 2" (Conjunt 2)).
Els codis d'identificació es registraran
al conjunt de rodes que es mostra.
Per canviar el conjunt de rodes que
voleu registrar, premeu o dels
interruptors de control dels
comptadors, i a continuació,
seleccioneu el conjunt de rodes que
voleu registrar.
Si els codis d'identificació ja s'han
registrat per a aquest conjunt de
rodes, el llum d'alerta de la pressió
dels pneumàtics parpellejarà
lentament 3 vegades i es mostrarà un
missatge que indica que s'està
produint un canvi a la pantalla
d'informació múltiple.

A "Setting Pressure Wait a Moment"
(Configuració de la pressió, espereu
un moment)

9.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu
"OK" i després premeu "OK" (D'acord).
El llum d'avís de pressió dels
pneumàtics parpellejarà lentament
3 vegades i es mostrarà un missatge
que indica que s'està realitzant el
registre del codi d'identificació a la
pantalla d'informació múltiple. Es
cancel·larà el canvi de joc de rodes i
començarà el registre.

Quan s'hagi fet el registre, el llum
d'advertència de la pressió dels
pneumàtics parpellejarà durant
aproximadament 1 minut, després
s'il·luminarà, i es mostrarà "--" en la
pressió d'inflament de cada pneumàtic a
la pantalla d'informació múltiple.

A "Setting Pressure Wait a Moment"
(Configuració de la pressió, espereu
un moment)

10.Conduïu en línia recta (amb girs
ocasionals a esquerra i dreta) a
aproximadament 40 km/h (25 mph) o
més durant 10-30 minuts,
aproximadament.
Quan es completi el registre, el llum
d'avís de pressió dels pneumàtics
s'apagarà i es mostrarà un missatge
que indica que s'ha completat el
registre a la pantalla d'informació
múltiple.
El registre pot tardar més del normal a
completar-se si la velocitat del vehicle
no es pot mantenir aproximadament a
40 km/h (25 mph) o més. Si el registre
no es pot completar després de
conduir durant 1 hora o més, torneu a
realitzar el procediment de registre
des del principi.

En registrar codis d'identificació
• Normalment, el registre de la posició

de la roda es pot completar en uns
30 minuts aproximadament.

• El registre dels codis d'identificació es
realitza mentre es condueix el vehicle
a una velocitat d'aproximadament
40 km/h (25 mph) o més.
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• Podeu registrar els codis
d'identificació vosaltres mateixos,
però en funció de les condicions i
l'entorn de conducció, pot trigar algun
temps a completar-se el registre.

• Quan s'utilitza un conjunt de rodes del
qual ja s'han registrat tots els codis
d'identificació, es pot canviar el
conjunt de rodes ràpidament.

Si els codis d'identificació no s'han
registrat correctament
• En les situacions següents, el registre

del codi d'identificació pot trigar més
del normal a completar-se, o potser no
sigui possible fer-lo.

– Quan el vehicle no hagi estat
estacionat durant aproximadament
15 minuts o més abans de
conduir-lo

– El vehicle no es condueix a
aproximadament 40 km/h (25 mph)
o més

– Es condueix el vehicle per carreteres
no pavimentades

– Es condueix el vehicle a prop d'altres
vehicles i el sistema no pot
reconèixer les vàlvules i els
transmissors d'advertència de
pressió dels pneumàtics del vostre
vehicle respecte als dels altres
vehicles.

– Hi ha una roda amb vàlvula i
transmissor d'advertència de la
pressió del pneumàtic instal·lats a
dins o a prop del vehicle

• Si el vehicle es condueix marxa enrere
durant el registre, s'esborraran totes
les dades recollides fins aleshores.
Torneu a conduir.

• Si el registre no es completa després
de conduir durant 1 hora o més,
torneu a realitzar el procediment de
registre del codi d'identificació des del
principi.

• Si el llum d'avís de pressió dels
pneumàtics no parpelleja 3 vegades
quan s'inicia el procediment de
registre del codi d'identificació, és

possible que el procediment no s'hagi
iniciat. Torneu a realitzar el
procediment des del principi.

• Si no podeu registrar els codis
d'identificació tot i dur a terme el
procediment anterior, contacteu amb
un distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o amb un taller de confiança.

Cancel·lació del registre del codi
d'identificació

Per cancel·lar el registre del codi
d'identificació després que s'hagi iniciat,
seleccioneu de nou "Register New
Valve/ID" (Registrar la nova vàlvula/ID) a
la pantalla d'informació múltiple.

Si s'ha cancel·lat el registre del codi
d'identificació, el llum d'avís de pressió
dels pneumàtics s'apagarà.

Si el llum d'advertència no s'apaga, pot
ser que el registre del codi d'identificació
no s'hagi cancel·lat correctament. Per
cancel·lar el registre, seleccioneu
"Register New Valve/ID" (Registrar la
nova vàlvula/ID) a la pantalla
d'informació múltiple.

Selecció del joc de rodes

El vostre vehicle està equipat amb un
sistema d'alerta de pressió dels
pneumàtics amb la funció de registrar dos
conjunts de codis d'identificació. Això
permet registrar un segon joc de rodes,
per exemple un conjunt d'hivern.

• El conjunt de rodes només es pot
canviar si s'ha registrat un segon joc
de rodes al sistema. Si no s'ha
registrat un segon conjunt de rodes,
es mostrarà un missatge i no es podrà
canviar al conjunt de rodes
seleccionat.
Els codis d'identificació els podeu
registrar vosaltres mateixos.

• Només és possible canviar entre
ambdós jocs de rodes registrats; no es
poden combinar els dos jocs de rodes.
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• Mentre es registren codis
d'identificació, és possible que no
sigui possible canviar entre els
conjunts de rodes de forma normal.
Cancel·leu el registre abans de canviar
entre jocs de rodes.

Com canviar entre jocs de rodes
1.Instal·leu el conjunt de rodes desitjat.
2.Iniciar el sistema EV. (→P. 203)

El procediment de selecció del codi
d'identificació no es pot realitzar
mentre el vehicle es mou.

3.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu

.
4.Premeu o dels interruptors de

control del comptador i seleccioneu
"Vehicle Settings" (Configuració del
vehicle) i després manteniu premut
"OK" (D'acord).

5.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu
"TPWS Setting" (Configuració TPWS) i
després premeu "OK" (D'acord).

6.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu
"Tyre Set Switching" (Canvi del joc de
pneumàtics) i després premeu "OK"
(D'acord).

7.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu
"Register Value/ID" (Registrar la
vàlvula/ID) i després premeu "OK"
(D'acord).

8.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i se
seleccionarà el conjunt de rodes ("Tyre
Set 1" (Conjunt 1) o "Tyre Set 2"
(Conjunt 2)).

9.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu
"OK" i després premeu "OK" (D'acord).
El llum d'alerta de la pressió dels
pneumàtics parpellejarà lentament
3 vegades, es mostrarà un missatge
que indica que s'està produint un
canvi i el canvi de joc de rodes
s'iniciarà.

Començarà el canvi de joc de rodes i el
llum d'avís de pressió dels pneumàtics
parpellejarà durant 1 minut i, a
continuació, s'encendrà. A més,
mentre es realitza el canvi, es
mostrarà "---" per a la pressió
d'inflament de cada pneumàtic a la
pantalla d'informació múltiple.
Al cap d'uns 2 minuts
aproximadament, el canvi de joc de
rodes finalitzarà, el llum d'avís de
pressió dels pneumàtics s'apagarà i es
mostrarà un missatge de finalització a
la pantalla d'informació múltiple.
Si el canvi no finalitza al cap d'uns
4 minuts aproximadament, es
mostrarà un missatge que indica que
el canvi no s'ha pogut completar.
Comproveu quin joc de rodes està
instal·lat i torneu a realitzar el
procediment de canvi des del principi.

A "Setting Pressure Wait a Moment"
(Configuració de la pressió, espereu
un moment)

10.Si la pressió d'inflament dels
pneumàtics especificada del conjunt
de rodes instal·lat difereix de la del
conjunt anterior, serà necessari
realitzar el procediment de
configuració de la pressió d'inflament
dels pneumàtics del sistema d'alerta
de pressió dels pneumàtics.
Si la pressió d'inflament dels
pneumàtics especificada és la
mateixa, no serà necessari realitzar el
procediment de configuració de la
pressió d'inflament dels pneumàtics.

11.Registreu la posició de cada roda.
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7.3.6 Substitució del pneumàtic
En aixecar el vehicle amb un gat,
col·loqueu el gat correctament.

Col·locar el gat incorrectament pot fer
malbé el vehicle o provocar lesions.

En cas que sigui difícil canviar el
pneumàtic, contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota,
o amb un taller de confiança.

Abans d'aixecar el vehicle amb el gat

• Atureu el vehicle en un lloc segur
sobre una superfície dura i plana.

• Poseu el fre d'estacionament.
• Moveu la palanca del canvi de marxes

a la posició P.

• Apagueu el sensor d'intrusió i sensor
d'inclinació (si està instal·lat) (→P. 58)

• Atureu el sistema EV.
• Vehicles amb porta posterior

elèctrica: desactiveu el sistema de la
porta posterior elèctrica. (→P. 168)

Eines

Com que el vostre vehicle està equipat
amb un kit de reparació de punxades
d'emergència, les eines següents per
substituir un pneumàtic no s'inclouen
amb el vehicle. Es poden comprar en un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota,
o un taller de confiança.

• Gat
• Maneta del gat

Ubicació de les eines

A Passador guia*

B Ullet de remolc
C Clau per a cargols de roda

D Gat*

E Maneta del gat*

F Got per a cargols de roda*

*Es poden comprar en un distribuïdor o taller autoritzat de Toyota, o un taller de confiança.
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ADVERTÈNCIA!
Ús del gat per a pneumàtics
Tingueu en compte les precaucions
següents.
L'ús incorrecte del gat pot fer que el
vehicle caigui sobtadament, la qual
cosa podria causar la mort o lesions
greus.
• No utilitzeu el gat per a cap altre

propòsit que no sigui substituir els
pneumàtics o instal·lar i treure
cadenes antilliscants.

• No utilitzeu altres gats per substituir
els pneumàtics d'aquest vehicle.

• Col·loqueu el gat correctament en la
seva subjecció.

• No col·loqueu cap part del cos sota el
vehicle mentre estigui suportat pel
gat.

• No inicieu el sistema EV ni conduïu el
vehicle mentre estigui suportat pel
gat.

• No aixequeu el vehicle mentre hi hagi
algú a dins.

• En aixecar el vehicle, no col·loqueu
cap objecte damunt o sota del gat.

• No aixequeu el vehicle a una altura
major que la requerida per substituir
el pneumàtic.

• Utilitzeu un suport de gat si és
necessari ficar-vos sota el vehicle.

• En baixar el vehicle, assegureu-vos
que no hi hagi ningú a prop. Si hi ha
gent a prop, advertiu-los vocalment
abans de baixar el vehicle.

Substitució d'un pneumàtic desinflat
1.Calceu els pneumàtics.

Pneumàtic Posicions dels falques
per a rodes

Costat
davanter es-
querre

Darrere del pneumàtic
posterior dret

Costat
davanter dret

Darrere del pneumàtic
posterior esquerre

Costat poste-
rior esquerre

Davant del pneumàtic
davanter dret

Costat poste-
rior dret

Davant del pneumàtic
davanter esquerre

2.Afluixeu lleugerament els cargols de
roda (una volta).

3.Gireu la part A del gat amb la mà i
col·loqueu la part superior del gat a la
posició que es mostra a la il·lustració.
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Part davantera

Part posterior

4.Instal·leu els cargols de roda a la
maneta del gat.

5.Aixequeu el vehicle fins que el
pneumàtic estigui lleugerament
separat del sòl.

6.Retireu tots el cargols de roda i el
pneumàtic.
En deixar el pneumàtic en el sòl,
col·loqueu-lo de manera que el
disseny de la roda quedi cap amunt
per evitar ratllar la seva superfície.
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ADVERTÈNCIA!
Substitució d'un pneumàtic desinflat
• No toqueu les rodes de disc o l'àrea al

voltant dels frens immediatament
després d'haver conduït el vehicle.
Després d'haver conduït el vehicle,
les rodes de disc i l'àrea al voltant
dels frens estaran extremadament
calentes. Tocar aquestes àrees amb
les mans, els peus o altres parts del
cos mentre es canvia un pneumàtic,
etc., pot provocar cremades.

• Si no se segueixen aquestes
precaucions, els cargols de la roda
podrien afluixar-se i el pneumàtic
podria caure i provocar lesions greus
o fins i tot la mort.
– No apliqueu mai oli ni greixos als

cargols de roda ni a la seva
superfície de contacte A . Si ho
feu, pot ser que els cargols de la
roda quedin excessivament collats,
cosa que pot danyar els cargols, la
part roscada amb la qual
s'instal·len a B o la roda. A més,
els cargols de la roda es poden
desprendre, cosa que pot provocar
que la roda es desprengui i causi un
greu accident. Si s'adhereix oli o
greix a alguna d'aquestes parts,
traieu-lo.

• Quan instal·leu una roda, utilitzeu els
mateixos cargols de roda que vàreu
retirar amb la roda. A més, no
utilitzeu cap cargol de roda que no
sigui original de Toyota.
– Si el forat d'algun cargol de roda en

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
una roda o la rosca d'un cargol de
roda o del cub de la roda estan
deformats, esquerdats, rovellats o
danyats d'una altra manera, aneu a
un distribuïdor o taller autoritzat
de Toyota, o a un taller de
confiança, perquè inspeccionin el
vehicle.

En collar els cargols de les rodes
No premeu excessivament els cargols
de les rodes.
Fer-ho podria fer malbé els cargols de
les rodes, la rosca del cub de la roda o la
roda.
Substituir un pneumàtic desinflat en
vehicles amb porta posterior elèctrica
En casos com quan se substitueixen
pneumàtics, assegureu-vos de
cancel·lar el sistema de la porta
posterior elèctrica (→P. 168). En cas
contrari, la porta posterior podria
funcionar involuntàriament si
l'interruptor de la porta posterior
elèctrica es toca accidentalment, fent
que mans i dits quedin atrapats i es
lesionin.

AVÍS
Reparació o substitució de
pneumàtics, rodes, vàlvules
d'advertència de la pressió dels
pneumàtics, transmissors i tapes de
les vàlvules dels pneumàtics
→P. 413

Instal·lació del pneumàtic
1.Retireu qualsevol brutícia o matèria

estranya de la superfície de contacte
de la roda.
Si hi ha matèries estranyes a la
superfície de contacte de la roda, els
cargols de la roda es poden afluixar
quan el vehicle està en moviment,
cosa que faria que el pneumàtic es
deixés anar.
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2.Instal·leu la roda i colleu lleugerament
cada cargol de roda amb la mà
aproximadament amb la mateixa
força.
Colleu els cargols de les rodes fins que
la part cònica A entri lleugerament
en contacte amb el seient del disc de
la roda B .

A Part esfèrica

B Llanda
3.Abaixeu el vehicle.

4.Colleu fermament cada cargol de roda
dues o tres vegades en l'ordre que es
mostra a la il·lustració.

Parell de collament: 140 N•m
(14,3 kgf•m, 103 peus•lbf)

5.Deseu totes les eines.

7.3.7 Pressió d'inflament dels
pneumàtics
Assegureu-vos de mantenir la pressió
d'inflament adequada dels pneumàtics.
La pressió d'inflament dels pneumàtics
s'ha de comprovar almenys una vegada al
mes. No obstant això, Toyota recomana
que es comprovi la pressió d'inflament
dels pneumàtics una vegada cada dues
setmanes.

Efectes d'una pressió d'inflament
incorrecta del pneumàtic

Conduir amb una pressió d'inflament
incorrecta dels pneumàtics pot resultar
en el següent:

• Reducció de l'eficiència del consum
d'electricitat

• Menor confort de conducció i mal
control

• Menor vida útil dels pneumàtics a
causa del desgast

• Menor seguretat
• Danys en la cadena de transmissió

Si s'ha d'inflar un pneumàtic amb
freqüència, aneu a qualsevol distribuïdor
o taller autoritzat de Toyota o a un taller
de confiança perquè ho revisin.
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Instruccions per comprovar la pressió
d'inflament dels pneumàtics.

En comprovar la pressió d'inflament dels
pneumàtics, tingueu en compte el
següent:

• Comproveu-la només quan els
pneumàtics estiguin freds. Si el vostre
vehicle ha estat estacionat durant
almenys 3 hores o no ha circulat més
d'1,5 km (1 milla), obtindreu una
lectura precisa de la pressió
d'inflament dels pneumàtics en fred.

• Utilitzeu sempre un indicador de la
pressió dels pneumàtics. És difícil
valorar si un pneumàtic està inflat
correctament només per la seva
aparença.

• És normal que la pressió d'inflament
dels pneumàtics sigui més gran
després de conduir, ja que es genera
calor en el pneumàtic. No reduïu la
pressió d'inflament dels pneumàtics
després de conduir.

• Els passatgers i el pes de l'equipatge
s'han de col·locar de manera que el
vehicle estigui equilibrat.

ADVERTÈNCIA!
Un inflament correcte és fonamental
per millorar el rendiment dels
pneumàtics
Mantingueu els pneumàtics
degudament inflats. Si els pneumàtics
no estan inflats correctament, es poden
produir les condicions següents, que
podrien provocar un accident i
provocar la mort o lesions greus:
• Desgast excessiu
• Desgast desigual
• Mal control
• Possibilitat de rebentades com a

resultat del sobreescalfament dels
pneumàtics

• Fuites d'aire entre el pneumàtic i la
roda

• Deformació de la roda i/o danys al
pneumàtic

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Major possibilitat de danys en els

pneumàtics durant la conducció (a
causa dels perills en la carretera,
juntes d'expansió, vores afilades a la
carretera, etc.)

AVÍS
En inspeccionar i ajustar la pressió
d'inflament dels pneumàtics
Assegureu-vos de tornar a col·locar les
tapes de les vàlvules dels pneumàtics. Si
no s'instal·la una tapa de la vàlvula,
podria entrar brutícia o humitat a la
vàlvula i provocar una fuita d'aire, cosa
que reduiria la pressió d'inflament dels
pneumàtics.

7.3.8 Rodes
Si una roda està doblegada, esquerdada o
molt corroïda, s'ha de substituir. En cas
contrari, és possible que el pneumàtic es
separi de la roda o que es perdi el control
durant la conducció.

Selecció de les rodes

En substituir les rodes, s'ha d'anar amb
compte per garantir que siguin
equivalents a les que es van retirar pel
que fa a la capacitat de càrrega, el
diàmetre, l'amplada del pneumàtic i la
inserció*.

Les rodes de recanvi estan disponibles a
qualsevol distribuïdor o taller autoritzat
de Toyota, o a qualsevol taller de
confiança.
*Convencionalment anomenat
compensació.

Toyota no recomana utilitzar el següent:

• Rodes de diferents mides o tipus
• Rodes usades
• Rodes doblegades que s'han redreçat
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En substituir les rodes

Les rodes del vostre vehicle estan
equipades amb vàlvules i transmissors
d'advertència de la pressió dels
pneumàtics que permeten que el
sistema d'advertència de la pressió dels
pneumàtics avisi anticipadament en cas
de pèrdua de pressió d'inflament dels
pneumàtics. Sempre que se
substitueixin les rodes, s'han d'instal·lar
vàlvules i transmissors d'advertència de
la pressió dels pneumàtics. (→P. 413)

ADVERTÈNCIA!
En substituir les rodes
• No utilitzeu rodes que siguin d'una

mida diferent de la recomanada al
Manual del propietari, ja que això pot
resultar en una pèrdua del control
durant la conducció.

• No utilitzeu mai una cambra interior
en una roda amb fuites que està
dissenyada per a un pneumàtic
sense cambra. Fer-ho podria resultar
en un accident que resultaria en
mort o lesions greus.

Cargols de les rodes
Teniu en compte les precaucions
següents per reduir el risc de mort o
lesions greus:
• No els colleu massa fort.
• No utilitzeu mai oli o greix en els

cargols de les rodes. L'oli i el greix
poden fer que els cargols de la roda
es collin excessivament, la qual cosa
pot ocasionar danys en els cargols o
en la roda del disc. A més, l'oli o el
greix poden fer que els cargols de la
roda s'afluixin i la roda caigui i causi
un accident greu. Retireu l'oli o el
greix dels cargols de les rodes.

• Si els cargols de la roda tenen
esquerdes o deformacions, o si es
desgasta el tractament superficial,
aneu a un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o a un taller de
confiança, perquè canviïn els cargols
de les rodes. Si no se segueixen

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
aquestes precaucions, els cargols de
la roda podrien afluixar-se i el
pneumàtic podria caure i provocar
lesions greus o fins i tot la mort.

Està prohibit l'ús de rodes
defectuoses
No utilitzeu rodes esquerdades o
deformades. En cas contrari, el
pneumàtic podria perdre aire durant la
conducció, la qual cosa podria provocar
un accident.

AVÍS
Substitució de vàlvules i transmissors
d'advertència de la pressió dels
pneumàtics
• Com que la reparació o substitució

dels pneumàtics pot afectar les
vàlvules i els transmissors
d'advertència de la pressió dels
pneumàtics, assegureu-vos que les
reparacions siguin revisades per un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança o un
altre taller de servei qualificat. A més,
assegureu-vos de comprar les vàlvules
i els transmissors d'advertència de la
pressió dels pneumàtics a qualsevol
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o qualsevol taller de confiança.

• Assegureu-vos d'utilitzar només rodes
originals de Toyota en el vostre
vehicle. És possible que les vàlvules i
els transmissors d'advertència de la
pressió dels pneumàtics no funcionin
correctament amb rodes no originals.

Precaucions per a les rodes d'alumini

• Utilitzeu només cargols i claus de roda
de Toyota dissenyades per a l'ús amb
les vostres rodes.

• En girar, reparar o canviar els
pneumàtics, comproveu que els
cargols de les rodes continuïn collats
després de conduir 1.600 km
(1.000 milles).
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• Aneu amb compte de no fer malbé les
rodes d'alumini quan utilitzeu cadenes
per a pneumàtics.

• Utilitzeu només pesos originals de
Toyota o equivalents i un martell de
plàstic o de goma per equilibrar les
rodes.

7.3.9 Filtre de l'aire condicionat
El filtre de l'aire condicionat s'ha de
canviar regularment per mantenir
l'eficiència de l'aire condicionat.

Extracció del filtre de l'aire condicionat
1.Apagueu l'interruptor d'encesa.

Confirmeu que el connector de
càrrega no està connectat. A més, no
utilitzeu el sistema d'aire condicionat
remot durant el procediment.

2.Obriu la porta del passatger davanter.
En mantenir la porta oberta, es pot
evitar el funcionament no previst del
sistema d'aire condicionat. (→P. 368)

3.Mentre pressioneu l'arpa, agafeu la
maneta A i traieu el panell.

4.Vehicles amb llums dels peus:
desendolleu el connector.

5.Desbloquegeu la coberta del filtre
( A ), traieu la coberta del filtre de les
arpes ( B ) i retireu la coberta del
filtre.

6.Agafeu la caixa del filtre A i traieu la
caixa del filtre inferior.
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7.Agafeu la caixa del filtre A i tireu cap
avall la caixa del filtre superior.

8.Agafeu la caixa del filtre A i traieu la
caixa del filtre superior.

9.Retireu el filtre de l'aire condicionat
de la caixa del filtre superior i inferior i
substituïu-lo per un nou.

Instal·leu-lo de manera que la fletxa
apunti cap a la part posterior del
vehicle.

10.En muntar-la, feu els passos indicats a
la inversa.

Quan instal·leu la coberta del filtre

Feu lliscar la part rebaixada A de la
coberta del filtre a la superfície superior
de la caixa del filtre superior B com es
mostra a la figura, i col·loqueu-la de
manera que s'aixequi cap a la part
d'inserció de la fixació de la coberta.

Vehicles amb el volant a l'esquerra

Vehicles amb el volant a la dreta

Interval de comprovació

Inspeccioneu i substituïu el filtre de l'aire
condicionat d'acord amb el programa de
manteniment. En àrees polsoses o amb
molt de trànsit, pot ser necessari
substituir-lo més aviat. Per obtenir
informació sobre el manteniment
programat, consulteu el "Fullet de servei
de Toyota" o el "Fullet de garantia de
Toyota".
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Si el flux d'aire de les reixetes de
ventilació disminueix dràsticament

Pot ser que el filtre estigui obstruït.
Comproveu el filtre i substituïu-lo si és
necessari.

ADVERTÈNCIA!
Quan substituïu el filtre de l'aire
condicionat
Tingueu en compte les precaucions
següents. No fer-ho pot causar
l'activació el sistema d'aire condicionat
durant el procediment i provocar
ferides.
• Comproveu que el connector de

càrrega no estigui connectat
• No utilitzeu el sistema d'aire

condicionat remot

AVÍS
En utilitzar el sistema d'aire
condicionat
• Assegureu-vos que hi hagi sempre un

filtre instal·lat. L'ús del sistema d'aire
condicionat sense filtre pot fer malbé
el sistema.

• El filtre es pot substituir. En netejar el
filtre, no el renteu amb aigua o amb
una pistola d'aire.

Per evitar danys en la coberta del filtre
En moure la coberta del filtre en la
direcció de la fletxa per alliberar
l'accessori, aneu amb compte de no
aplicar massa força a les arpes. En cas
contrari, les arpes es podrien fer malbé.

7.3.10 Bateria de la clau
electrònica
Substituïu la bateria per una de nova si
està esgotada.

Si s'esgota la bateria de la clau
electrònica

Es poden produir els símptomes
següents:

• El sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent i el control remot sense fil
no funcionaran correctament.

• El rang operatiu es reduirà.

Articles que s'han de preparar

Prepareu el següent abans de substituir la
bateria:

• Tornavís de punta plana
• Tornavís petit de punta plana
• Bateria de liti CR2450

Utilitzeu una bateria de liti CR2450
• Les bateries es poden comprar en

qualsevol distribuïdor o taller autoritzat
de Toyota, o en qualsevol taller de
confiança, botigues locals d'aparells
elèctrics o botigues de càmeres.

• Substituïu-les només amb el mateix
tipus o l'equivalent recomanat pel
fabricant.

• Rebutgeu les bateries usades d'acord
amb les lleis locals.

Substitució de la bateria
1.Traieu el bloqueig i retireu la clau

mecànica.
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2.Traieu la tapa.
Utilitzeu un tornavís d'una mida
adequada. Fer palanca amb força pot
fer malbé la coberta.
Per evitar fer malbé la clau, cobriu la
punta del tornavís de punta plana amb
un drap.

3.Retireu la bateria esgotada amb un
tornavís de punta plana petit.
En retirar la coberta, el mòdul de la
clau electrònica pot adherir-se a la
coberta i és possible que la bateria no
sigui visible.
En aquest cas, retireu el mòdul de clau
electrònica per extreure la bateria.
En extreure la bateria, utilitzeu un
tornavís d'una mida adequada.
Inseriu una bateria nova amb el
terminal "+" cap amunt.

4.En instal·lar la coberta de la clau i la
clau mecànica, feu-ho seguint els
passos 2 i 1 amb les instruccions
invertides.

ADVERTÈNCIA!
Precaucions amb la bateria
Tingueu en compte les precaucions
següents.
En cas contrari, es podria provocar la
mort o lesions greus.
• No ingeriu la bateria. Fer-ho podria

provocar cremades químiques.
• S'utilitza una bateria de tipus

moneda o de tipus botó en la clau
electrònica. Si s'ingereix una pila, pot
causar cremades químiques greus en
només 2 hores i pot provocar la mort
o lesions greus.

• Mantingueu les bateries noves i
retirades lluny dels nens.

• Si no es pot tancar la coberta
fermament, deixeu d'utilitzar la clau
electrònica i guardeu la clau en un
lloc fora de l'abast dels nens, i
després contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança.

• Si ingeriu una bateria per accident o
claveu una bateria dins d'una part
del cos, obteniu assistència mèdica
d'emergència immediatament.

Per evitar l'explosió de la bateria o la
fuita de líquid o gas inflamable.
• Substituïu la bateria per una bateria

nova del mateix tipus. Si s'utilitza un
tipus de bateria equivocat, podria
explotar.

• No sotmeteu les bateries a pressions
molt baixes a causa de altes altituds
o temperatures molt fredes.

• No cremeu, trenqueu o talleu una
bateria.

Certificació de la bateria de la clau
electrònica
PRECAUCIÓ
EXISTEIX RISC D'EXPLOSIÓ SI LA
BATERIA SE SUBSTITUEIX PER UNA DE
TIPUS INCORRECTE.
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
REBUTGEU LES BATERIES USADES
D'ACORD AMB LES INSTRUCCIONS.

AVÍS
En substituir la bateria
Utilitzeu un tornavís d'una mida
adequada. Si s'aplica una força
excessiva, es pot deformar o fer malbé la
tapa.
Per a un funcionament normal després
de substituir la bateria
Tingueu en compte les precaucions
següents per evitar accidents:
• Treballeu sempre amb les mans

seques. La humitat pot oxidar la
bateria.

• No toqueu ni moveu cap altre
component dins del control remot.

• No doblegueu cap dels terminals de la
bateria.

7.3.11 Comprovació i substitució
de fusibles
Si algun dels components elèctrics no
funciona, és possible que s'hagi fos un
fusible. Si això succeeix, comproveu i
substituïu els fusibles segons sigui
necessari.

Comprovació i substitució de fusibles
1.Apagueu l'interruptor d'encesa.

Confirmeu que el connector de
càrrega no està connectat. A més, no
utilitzeu el sistema d'aire condicionat
remot durant el procediment.

2.Obriu la coberta de la caixa de
fusibles.

Compartiment del motor
Premeu la pestanya i aixequeu la tapa.

Quadre de comandament a l'esquerra
(vehicles amb el volant a l'esquerra)
Retireu la tapa.

Quadre de comandament a la dreta
(vehicles amb el volant a la dreta)
Retireu la tapa.

3.Retireu el fusible.
Només es pot treure el fusible tipus A
amb l'eina d'extracció.
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4.Comproveu si el fusible està fos.
Substitució del fusible fos per un
fusible nou amb una classificació
d'amperatge adequada. La
classificació d'amperatge es pot veure
a la tapa de la caixa de fusibles.

Tipus A

A Fusible normal
B Fusible fos

Tipus B

A Fusible normal
B Fusible fos

Tipus C

A Fusible normal
B Fusible fos

Després de substituir un fusible
• En instal·lar la tapa, assegureu-vos

que la pestanya estigui ben
instal·lada.

• Si els llums no s'encenen tot i haver
substituït el fusible, és possible que
s'hagi de canviar una bombeta.

• Si el fusible substituït es fon de nou,
aneu a un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota o a un taller de
confiança perquè inspeccionin el
vehicle.

Si hi ha una sobrecàrrega en un circuit

Els fusibles estan dissenyats per fondre's
i protegir l'arnès de cablejat contra
danys.

Quan substituïu un components
elèctric, com llums, etc.

Toyota recomana que utilitzeu productes
originals de Toyota dissenyats per a
aquest vehicle. Ja que determinades
bombetes van connectades a circuits
dissenyats per evitar la sobrecàrrega,
pot ser que no es puguin utilitzar peces
no originals o que no s'han dissenyat per
a aquest vehicle.
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ADVERTÈNCIA!
Per evitar avaries en el sistema i
incendis al vehicle
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari es poden
provocar danys al vehicle, i
possiblement un incendi o lesions.
• No utilitzeu mai un fusible amb un

amperatge superior a l'indicat, ni
utilitzeu cap altre objecte en lloc
d'un fusible.

• Utilitzeu sempre un fusible Toyota
original o equivalent. No substituïu
mai un fusible per un cable, ni tan
sols com a arranjament temporal.

• No modifiqueu els fusibles o les
caixes dels fusibles.

AVÍS
Abans de substituir els fusibles
Aneu a un distribuïdor autoritzat de
Toyota, a un taller autoritzat de Toyota o
a qualsevol altre taller de confiança tan
aviat com sigui possible perquè
determinin i reparin la causa de la
sobrecàrrega elèctrica.

7.3.12 Bombetes
Si no s'encén cap llum exterior, porteu el
vehicle a un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota o qualsevol taller de
confiança perquè els substitueixin.

Llums LED

Els llums consten d'una sèrie de LED. Si
algun dels LED es fon, porteu el vostre
vehicle a un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o a un taller de
confiança perquè substitueixin el llum.

Acumulació de condensació a l'interior
de la lent

L'acumulació temporal de condensació a
l'interior de la lent del far no indica una
avaria. Contacteu amb un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança per obtenir més informació en
les situacions següents:

• S'han acumulat grans gotes d'aigua a
l'interior de la lent.

• S'ha acumulat aigua dins del far.

Quan substituïu un component
elèctric, com un llum, etc.

→P. 434
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8.1 Informació essencial
8.1.1 Llums d'emergència
Els llums d'emergència s'utilitzen per
advertir a altres conductors quan s'ha de
aturar el vehicle a la carretera a causa
d'una avaria, etc.

Instruccions de funcionament

Premeu l'interruptor.

Tots els intermitents parpellejaran. Per
apagar-los, torneu a prémer l'interruptor.

Llums d'emergència
• Si s'utilitzen els llums d'emergència

durant molt de temps mentre el
sistema EV no està funcionant
(mentre l'indicador “READY” no està
il·luminat), la bateria de 12 volts pot
descarregar-se.

• Si algun dels coixins de seguretat SRS
s'activa (infla), o en cas d'un fort
impacte en la part posterior, els llums
d'emergència s'encendran
automàticament. Els llums
d'emergència s'apagaran
automàticament al cap
d'aproximadament 20 minuts. Per
apagar manualment els llums
d'emergència, premeu l'interruptor
dues vegades.

(És possible que els llums d'emergència
no s'encenguin automàticament en
funció de la força de l'impacte i les
condicions de la col·lisió.)

8.1.2 Si heu d'aturar el vehicle
per una emergència
Només en cas d'emergència, com ara si no
podeu aturar el vehicle de la manera
habitual, atureu-lo seguint el
procediment següent:

Aturada del vehicle

1. Trepitgeu constantment el pedal del fre
amb tots dos peus amb fermesa.

No trepitgeu el pedal del fre
repetidament, ja que això augmentaria
l'esforç requerit per reduir la velocitat del
vehicle.

2. Moveu la palanca del canvi de marxes a
la posició N.

Si la palanca del canvi de marxes es mou a la
posició N

3. Després de reduir la velocitat, atureu el
vehicle en un lloc segur al costat de la
carretera.

4. Atureu el sistema EV.

Si la posició del canvi de marxes no es pot
moure a N

3. Continueu trepitjant el pedal del fre
amb tots dos peus per reduir la velocitat
del vehicle tant com sigui possible.

4. Per aturar el sistema EV, mantingueu
pressionat l'interruptor d'encesa durant
2 segons consecutius o més, o premeu-lo
breument 3 vegades o més seguides.

5. Atureu el vehicle en un lloc segur al
costat de la carretera.

8.1 Informació essencial
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ADVERTÈNCIA!
Si s'ha d'apagar el sistema EV mentre
es condueix
Es perdrà la potència de la direcció
assistida, cosa que farà que sigui més
difícil girar el volant. Desaccelereu al
màxim possible abans d'apagar el
sistema EV.

8.1.3 Si el vehicle està submergit
o l'aigua a la carretera augmenta
Aquest vehicle no està dissenyat per
poder circular per carreteres
profundament inundades d'aigua. No
conduïu per carreteres inundades o on
l'aigua pugi. És perillós romandre al
vehicle si es preveu que el vehicle
s'inundarà o es produirà una deriva.
Mantingueu la calma i seguiu aquests
passos.

• Si es pot obrir la porta, obriu-la i sortiu
del vehicle.

• Si no es pot obrir la porta, obriu la
finestra amb l'interruptor de
l'alçavidres i assegureu-vos que podeu
sortir.

• Si es pot obrir la finestra, sortiu del
vehicle per la finestra.

• Si la finestra i la porta no es poden
obrir a causa de l'aigua que puja,
mantingueu la calma, espereu fins que
el nivell d'aigua a l'interior del vehicle
augmenti i la pressió de l'aigua a
l'interior del vehicle sigui igual a la
pressió de l'aigua a l'exterior del
vehicle. Obriu la porta després
d'esperar que l'aigua que puja entri al
vehicle i sortiu del vehicle. Quan el
nivell de l'aigua exterior superi la
meitat de l'alçada de la porta, la porta
no es pot obrir des de l'interior a causa
de la pressió de l'aigua.

El nivell de l'aigua supera el terra

Quan el nivell de l'aigua excedeixi el terra
i hagi passat el temps, l'equip elèctric es
danyarà, els vidres elèctrics no
funcionaran, el motor s'aturarà i és
possible que el vehicle no pugui moure's.

Utilització d'un martell d'escapament
d'emergència*

El parabrisa d'aquest vehicle està fet de
vidre laminat.

El vidre laminat no es pot trencar amb un
martell d'emergència*.

Al vidre d'aquest vehicle està fet de vidre
trempat.
*Contacteu amb un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança, o un fabricant d'accessoris de
postvenda per obtenir més informació
sobre els martells d'emergència.

ADVERTÈNCIA!
Precaució durant la conducció
No conduïu per carreteres inundades o
on l'aigua pugi. Si ho feu, pot ser que el
vehicle es danyi o quedi immobilitzat,
s'inundi o es desplaci en deriva, fets que
podrien provocar la mort.

8.2 Passos que cal fer en
cas d'emergència
8.2.1 Si s'ha de remolcar el
vehicle
En cas que sigui necessari remolcar,
recomanem que ho faci un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, un taller de
confiança o un servei de remolc
comercial, utilitzant un carretó elevador
de rodes o un camió de remolc.

Utilitzeu un sistema de cadena de
seguretat per a tots els remolcs i compliu
totes les lleis estatals/provincials i locals.

8.1 Informació essencial
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Situacions en què no és possible que un
altre vehicle remolqui el vehicle

En les situacions següents, no és possible
que un altre vehicle remolqui el vehicle
mitjançant cables o cadenes, ja que és
possible que les rodes davanteres
estiguin bloquejades a causa del bloqueig
d'estacionament. Contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota,
un taller de confiança o un servei de
remolcament comercial.

• Hi ha una avaria en el sistema de
control del canvi de marxes. (→P. 206,
P. 455)

• Hi ha una avaria en el sistema
immobilitzador. (→P. 56)

• Hi ha una avaria al sistema d'entrada i
arrencada intel·ligent. (→P. 468)

• La bateria de 12 volts està
descarregada. (→P. 470)

Situacions en les quals és necessari
contactar amb els distribuïdors abans
de remolcar

El següent pot indicar un problema amb la
transmissió. Contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota,
un taller de confiança o un servei de
remolcament comercial abans de
remolcar.

• Apareix el missatge d'advertència del
sistema EV a la pantalla d'informació
múltiple i el vehicle no es mou.

• El vehicle fa un soroll anormal.

Remolcament amb un carretó elevador
de rodes

Des de la part frontal (models 2WD)

Deixeu anar el fre d'estacionament.

Desactiveu el mode automàtic. (→P. 214)

Des de la part frontal (models AWD)

Utilitzeu un carretó de remolc sota les
rodes posteriors.

Des de la part posterior

Utilitzeu un carretó de remolc sota les
rodes davanteres.

8.2 Passos que cal fer en cas d'emergència
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ADVERTÈNCIA!
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari, es podria
provocar la mort o lesions greus.
En remolcar el vehicle
Models 2WD
Assegureu-vos de transportar el vehicle
amb les rodes davanteres o amb les
quatre rodes aixecades del sòl. Si el
vehicle es remolca amb les rodes
davanteres en contacte amb el sòl, la
cadena de transmissió i les parts
relacionades poden fer-se malbé, o
l'electricitat generada pel funcionament
del motor pot provocar un incendi, en
funció de la naturalesa del dany o l'avaria.

Models AWD
Assegureu-vos de transportar el vehicle
amb les quatre rodes aixecades del sòl. Si
el vehicle es remolca amb els pneumàtics
en contacte amb el sòl, la cadena de
transmissió o les parts relacionades
poden fer-se malbé, el vehicle pot sortir
del carretó o l'electricitat generada pel
funcionament del motor pot provocar un
incendi, en funció de la naturalesa del
dany o l'avaria.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)

AVÍS
Per evitar danys al vehicle en
remolcar-lo amb un carretó elevador
de rodes
• Vehicles amb el volant a la dreta: no

remolqueu el vehicle des de la part
posterior quan l'interruptor d'encesa
estigui apagat. El mecanisme de
bloqueig de la direcció no és prou fort
per mantenir les rodes davanteres
rectes.

• En aixecar el vehicle, assegureu-vos
de tenir una distància del sòl
adequada per remolcar-lo des de
l'extrem oposat del vehicle elevat.
Sense un espai adequat, el vehicle
podria fer-se malbé mentre es
remolca.

Remolcament amb un camió de tipus
eslinga
No remolqueu amb un camió de tipus
eslinga per evitar danys en la
carrosseria.

8.2 Passos que cal fer en cas d'emergència
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AVÍS (Continuat)

Ús d'un camió de remolc

Quan utilitzeu un camió de remolc per
transportar el vehicle, utilitzeu corretges
de subjecció dels pneumàtics. Consulteu
el manual del propietari del camió de
remolc per conèixer el mètode de
subjecció dels pneumàtics.

Per suprimir el moviment del vehicle
durant el transport, poseu el fre
d'estacionament i apagueu l'interruptor
d'encesa.

Remolcament d'emergència

Si no hi ha cap grua disponible en cas
d'emergència, el vehicle es pot remolcar
temporalment amb cables o cadenes
assegurats als ullets de remolc
d'emergència. Això només s'ha d'intentar
en carreteres de superfície dura, a una
distància curta i per sota dels 30 km/h
(18 mph).

Ha d'haver-hi un conductor en el vehicle
per controlar la direcció i accionar els
frens. Les rodes, la cadena de transmissió,
els eixos, la direcció i els frens del vehicle
han d'estar en bones condicions.

Procediment de remolcament
d'emergència

Perquè el vostre vehicle sigui remolcat
per un altre vehicle, l'ullet de remolc ha
d'estar instal·lat en el vostre vehicle.
Instal·leu l'ullet de remolc amb el
procediment següent.

1.Traieu la clau per a cargols de roda i
l'ullet de remolcament.
(→P. 422,P. 458)

2.Retireu la coberta de l'ullet amb un
tornavís de punta plana.
Per protegir la carrosseria, col·loqueu
un drap entre el tornavís i la
carrosseria del vehicle com es mostra
a la il·lustració.

3.Inseriu l'ullet de remolc en l'orifici i
colleu-lo parcialment amb la mà.

4.Colleu fermament l'ullet de remolc
amb una clau per a cargols de roda o
una barra de metall dur.

8.2 Passos que cal fer en cas d'emergència
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5.Fixeu fermament els cables o les
cadenes a l'ullet de remolc.
Aneu amb compte de no fer malbé la
carrosseria del vehicle.

6.Accediu al vehicle remolcat i
arrenqueu el sistema EV.
Si el sistema EV no s'inicia, col·loqueu
l'interruptor d'encesa en la posició
ON.

7.Moveu la posició del canvi de marxes a
N i deixeu anar el fre d'estacionament.
Desactiveu el mode automàtic.
(→P. 214)

En remolcar

Si el sistema EV està apagat, la potència
de l'assistència als frens i a la direcció no
funcionarà i això dificultarà la conducció i
la frenada.

Clau per a cargols de roda

La clau per a cargols de roda està
instal·lada en el compartiment de
l'equipatge. (→P. 422, P. 458)

ADVERTÈNCIA!
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari, es podria
provocar la mort o lesions greus.
En remolcar
• En remolcar utilitzant cables o cade-

nes, eviteu arrencades sobtades, etc.,
que suposin un esforç excessiu en els
ullets, els cables o les cadenes de re-
molc. Els ullets, els cables o les cade-
nes de remolc poden fer-se malbé, els
residus trencats poden colpejar les
persones i provocar danys greus.

• No realitzeu cap de les accions
següents, ja que poden provocar que
s'activi el mecanisme de bloqueig
d'estacionament, que bloqueja les
rodes davanteres i podria causar un
accident mortal o lesions greus:
– Descordar el cinturó de seguretat i

obrir la porta del conductor.
– Apagueu l'interruptor d'encesa.

Instal·lació dels ullets de remolc en el
vehicle

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
Assegureu-vos que els ullets de remolc
estiguin ben instal·lats. Si no estan ben
instal·lats, els ullets de remolc poden
deixar-se anar en remolcar.

AVÍS
Per evitar danys en el vehicle durant el
remolcament d'emergència
No fixeu cables o cadenes als
components de la suspensió.

8.2.2 Si creieu que alguna cosa no
va bé
Si noteu algun dels símptomes següents,
és probable que hàgiu d'ajustar o reparar
el vehicle. Contacteu amb un distribuïdor
o taller autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança, al més aviat possible.

Símptomes visibles

• Vessament de líquid sota el vehicle (És
normal que degoti aigua del sistema
d'aire condicionat després de l'ús.)

• Pneumàtics d'aspecte pla o desgast
desigual dels pneumàtics

Símptomes audibles

• Grinyol excessiu del pneumàtic en els
revolts

• Sorolls estranys relacionats amb el
sistema de suspensió

• Altres sorolls relacionats amb el
sistema EV

Símptomes operatius

• Funcionament a batzegades o
incorrecte

• Pèrdua apreciable de potència
• En frenar, el vehicle es mou

marcadament cap a un costat
• En conduir per una carretera

anivellada, el vehicle es mou
marcadament cap a un costat

• Pèrdua de l'efectivitat del fre, sensació
esponjosa, el pedal gairebé toca el sòl

8.2 Passos que cal fer en cas d'emergència

443

8

Q
uan

sorgeixin
problem

es



8.2.3 Si s'encén un llum d'alerta o sona un indicador acústic d'alerta
Feu les accions següents amb calma si algun dels llums d'advertència s'encén o parpelleja.
Si un llum s'encén o parpelleja, però després s'apaga, això no indica necessàriament una
avaria en el sistema. Si això continua passant, aneu a un distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota o a un taller de confiança perquè inspeccionin el vehicle.

Accions als llums d'advertència o indicadors acústics d'alerta

Llum d'advertència del sistema de frenada (indicador acústic d'advertència)
Llum d'advertència Detalls/accions

(Vermell)

Indica que:
■ El nivell de líquid dels frens està baix
■ El sistema de frens no funciona correctament
Atureu immediatament el vehicle en un lloc segur i
contacteu amb un distribuïdor o taller autoritzat de Toyota,
o un taller de confiança. Continuar conduint el vehicle pot
ser perillós.

Llum d'advertència del sistema de frenada
Llum d'advertència Detalls/accions

(Groc)

Indica una avaria a:
■ El sistema de frenada regenerativa;
■ El sistema de frenada controlat electrònicament, o
■ El sistema de fre d'estacionament
Aneu a un distribuïdor o taller autoritzat de Toyota o a un
taller de confiança perquè inspeccionin el vehicle
immediatament.

Llum d'advertència del sistema de càrrega*

Llum d'advertència Detalls/accions
Indica una avaria en el sistema de càrrega del vehicle
Atureu immediatament el vehicle en un lloc segur i contac-
teu amb un distribuïdor o taller autoritzat de Toyota, o un
taller de confiança.

*Aquest llum s'il·lumina a la pantalla d'informació múltiple, on es mostra un missatge.

Llum d'advertència SRS (indicador acústic d'alerta)
Llum d'advertència Detalls/accions

Indica una avaria a:
■ El sistema de coixins de seguretat SRS, o
■ El sistema del pretensor del cinturó de seguretat
Aneu a un distribuïdor o taller autoritzat de Toyota o a un
taller de confiança perquè inspeccionin el vehicle
immediatament.

8.2 Passos que cal fer en cas d'emergència
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Llum d'advertència ABS
Llum d'advertència Detalls/accions

Indica una avaria a:
■ L'ABS
■ El sistema d'assistència de frenada
Aneu a un distribuïdor o taller autoritzat de Toyota o a un
taller de confiança perquè inspeccionin el vehicle
immediatament.

Llum d'advertència de funcionament del pedal inadequat* (indicador acústic)
Llum d'advertència Detalls/accions

Quan sona un indicador acústic:
Indica una avaria a:
■ El sistema d'anul·lació del fre;
■ El control d'arrencada
Aneu a un distribuïdor o taller autoritzat de Toyota o a un
taller de confiança perquè inspeccionin el vehicle
immediatament.
Indica que la posició del canvi s'ha canviat i que el control
d'arrencada s'ha accionat mentre es trepitjava el pedal de
l'accelerador.
Deixeu anar momentàniament el pedal de l'accelerador.
Quan no sona un indicador acústic:
Indica que els pedals de l'accelerador i del fre es premen
simultàniament, i que el Sistema d'anul·lació del fre està
funcionant.
Deixeu anar el pedal de l'accelerador i trepitgeu el pedal del
fre.

*Aquest llum s'il·lumina a la pantalla d'informació múltiple, on es mostra un missatge.

Llum d'advertència del sistema de direcció assistida elèctrica (indicador acústic
d'advertència)

Llum d'advertència Detalls/accions

(Vermell)
o

(Groc)

Indica una avaria del sistema EPS (direcció assistida elèctrica)
Aneu a un distribuïdor o taller autoritzat de Toyota o a un
taller de confiança perquè inspeccionin el vehicle
immediatament.

Llum d'advertència de càrrega de la bateria de tracció
Llum d'advertència Detalls/accions

Indica que la càrrega restant de la bateria de tracció és baixa i
cal carregar-la
Quan la temperatura exterior és baixa, aquest llum es pot en-
cendre abans de l'habitual per instar el conductor a carregar la
bateria de tracció abans d'hora.
Càrrega de la bateria de tracció. (→P. 88)

8.2 Passos que cal fer en cas d'emergència
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Llum de recordatori del cinturó de seguretat del conductor i del passatger davanter
(indicador acústic d'alerta*)

Llum d'advertència Detalls/accions
Avisa el conductor i/o el passatger davanter que es cordin els
cinturons de seguretat
Cordeu-vos el cinturó de seguretat.
Si el seient del passatger davanter està ocupat, el cinturó de
seguretat del passatger també ha de cordar-se perquè la
llum d'advertència (indicador acústic) s'apagui.

*Indicador acústic d'advertència del cinturó de seguretat del conductor i del passatger
davanter:

L'indicador acústic del cinturó de seguretat del conductor i del passatger davanter sona
per alertar el conductor i el passatger davanter que el seu cinturó de seguretat no està
cordat. Si es descorda el cinturó de seguretat, l'indicador acústic sona intermitentment
durant un cert període de temps després que el vehicle arribi a una velocitat determinada.

Llums de recordatori del cinturó de seguretat dels passatgers posteriors (indicador
acústic d'alerta*)

Llum d'advertència Detalls/accions

Avisa els passatgers posteriors que es cordin els cinturons de
seguretat
Cordeu-vos el cinturó de seguretat.

*Indicador acústic d'alerta del cinturó de seguretat dels passatgers posteriors:

L'indicador acústic del cinturó de seguretat dels passatgers posteriors sona per alertar el
passatger posterior que el seu cinturó de seguretat no està cordat. Si es descorda el
cinturó de seguretat, l'indicador acústic sona intermitentment durant un cert període de
temps després que el vehicle arribi a una velocitat determinada.

Llum d'advertència de la pressió dels neumàtics
Llum d'advertència Detalls/accions

Quan el llum s'encén després de parpellejar durant aproxima-
dament 1 minut (no sona un indicador acústic):
Avaria del sistema d'advertència de la pressió dels pneumàtics
Aneu a un distribuïdor o taller autoritzat de Toyota o a un
taller de confiança perquè inspeccionin el sistema.
Quan la llum s'encén (sona un indicador acústic):
La pressió d'inflament dels pneumàtics baixa per causes natu-
rals
Després que la temperatura dels neumàtics s'hagi reduït
suficientment, comproveu la pressió d'inflament de cada
neumàtic i ajusteu-la al nivell especificat.(→P. 444)
Baixeu la pressió d'inflament del pneumàtic desinflat
Atureu el vehicle immediatament en un lloc segur i feu les
accions necessàries(→P. 449)
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Indicador LDA (indicador acústic)
Llum d'advertència Detalls/accions

(Taronja)

Indica una avaria al LDA (Alerta de sortida de carril).
Seguiu les instruccions que es mostren a la pantalla
d'informació múltiple.

Indicador LTA (indicador acústic d'alerta)
Llum d'advertència Detalls/accions

(Taronja)

Indica una avaria a l'LTA (Assistència de traçat de carril).
Seguiu les instruccions que es mostren a la pantalla
d'informació múltiple.

Indicador d'informació d'assistència a la conducció
Llum d'advertència Detalls/accions

Indica que els següents sistemes no funcionen correctament.
■ PCS (Sistema anticol·lisió)
■ LDA (Alerta de sortida de carril)
Seguiu les instruccions que es mostren a la pantalla
d'informació múltiple.
Indica que un dels sistemes següents no funciona o està
desactivat.
■ PKSB (sistema de fre d'assistència a l'estacionament) (si

està instal·lat)
■ RCD (Detecció de la càmera posterior) (si està instal·lada)
■ BSM (Monitor d'angle mort) (si està instal·lat)
■ SEA (Assistència de sortida segura) (si està instal·lada)
■ RCTA (Alerta de trànsit posterior) (si està instal·lada)
Seguiu les instruccions que es mostren a la pantalla
d'informació múltiple.

Indicador OFF del sensor d'assistència a l'estacionament de Toyota (indicador acústic
d'alerta)

Llum d'advertència Detalls/accions

(Parpelleja)
(si està instal·lat)

Indica una avaria a la funció del sensor d'assistència a
l'estacionament de Toyota
Aneu a un distribuïdor o taller autoritzat de Toyota o a un
taller de confiança perquè inspeccionin el vehicle immedi-
atament.
Indica que el sistema no està disponible temporalment, pos-
siblement perquè un sensor està brut o cobert de gel, etc.
Seguiu les instruccions que es mostren a la pantalla
d'informació múltiple.

8.2 Passos que cal fer en cas d'emergència
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Indicador de control de creuer (indicador acústic)
Llum d'advertència Detalls/accions

(Taronja)

Indica una avaria en el sistema de control de velocitat de
creuer.
Seguiu les instruccions que es mostren a la pantalla
d'informació múltiple.

Indicador de control de creuer amb radar dinàmic (indicador acústic)
Llum d'advertència Detalls/accions

(Taronja)

Indica una avaria al sistema de control de velocitat de creuer
amb radar dinàmic.
Seguiu les instruccions que es mostren a la pantalla
d'informació múltiple.

Indicador de limitador de velocitat (indicador acústic)
Llum d'advertència Detalls/accions

(Taronja)
(si està instal·lat)

Indica una avaria en el sistema del limitador de velocitat.
Seguiu les instruccions que es mostren a la pantalla
d'informació múltiple.

Llum d'advertència PCS (indicador acústic d'advertència)
Llum d'advertència Detalls/accions

(Parpelleja o s'encén)

Indica una avaria en el PCS (sistema anticol·lisió).
Seguiu les instruccions que es mostren a la pantalla
d'informació múltiple.
S'il·lumina quan el sistema PCS (sistema anticol·lisió) o el
sistema VSC (control d'estabilitat del vehicle) està
desactivat.

Indicador de lliscament
Llum d'advertència Detalls/accions

Indica una avaria a:
■ El sistema VSC;
■ El sistema TRC, o
■ El sistema de control d'assistència d'arrencada en pendent
Aneu a un distribuïdor o taller autoritzat de Toyota o a un
taller de confiança perquè inspeccionin el vehicle
immediatament.

Indicador del fre d'estacionament
Llum d'advertència Detalls/accions

(Parpelleja)

És possible que el fre d'estacionament no estigui completa-
ment activat o alliberat.
Accioneu el commutador del fre d'estacionament una altra
vegada.
Aquest llum s'encén quan el fre d'estacionament no està allib-
erat. Si el llum s'apaga després d'alliberar per complet el fre
d'estacionament, el sistema està funcionant normalment.
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Indicador d'accionament de la retenció del fre
Llum d'advertència Detalls/accions

(Parpelleja)

Indica una avaria del sistema de retenció del fre
Aneu a un distribuïdor o taller autoritzat de Toyota o a un
taller de confiança perquè inspeccionin el vehicle
immediatament.

Indicador acústic d'alerta

En alguns casos, és possible que
l'indicador acústic no se senti perquè
esteu en un lloc sorollós o hi ha so
d'àudio.

Sensor de detecció del passatger
davanter, recordatori del cinturó de
seguretat i indicador acústic
• Si es col·loca equipatge en el seient

del passatger davanter, el sensor de
detecció del passatger davanter pot
fer que el llum d'advertència
parpellegi i l'indicador acústic soni
encara que no hi hagi cap passatger
assegut al seient.

• Si es col·loca un coixí al seient, és
possible que el sensor no detecti un
passatger i que el llum d'advertència
no funcioni correctament.

Llum d'advertència del sistema de
direcció assistida elèctrica (indicador
acústic d'advertència)

Quan la càrrega de la bateria de 12 volts
és insuficient o la tensió cau
temporalment, el llum d'advertència del
sistema de direcció assistida elèctrica
pot encendre's i l'indicador acústic pot
sonar.

Quan el llum d'advertència de pressió
dels neumàtics s'encén

Inspeccioneu els neumàtics per veure si
n'hi ha algun de punxat.

Si hi ha un neumàtic punxat: →P. 457

Si no hi ha cap pneumàtic punxat:
apagueu l'interruptor d'encesa i
torneu-lo a posar en ON. Comproveu si
el llum d'advertència de la pressió dels
neumàtics s'encén o parpelleja.

Si el llum d'advertència de la pressió dels
neumàtics parpelleja durant
aproximadament 1 minut i després roman
encès

És possible que hi hagi una avaria en el
sistema d'advertència de la pressió dels
pneumàtics. Aneu a un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota o a un taller
de confiança perquè inspeccionin el
vehicle immediatament.

Si el llum d'advertència de la pressió dels
neumàtics s'encén

1.Després que la temperatura dels
neumàtics s'hagi reduït suficientment,
comproveu la pressió d'inflament de
cada neumàtic i ajusteu-la al nivell
especificat.

2.Si el llum d'advertència no s'apaga al
cap d'uns minuts, comproveu que la
pressió d'inflament de cada
pneumàtic estigui al nivell especificat
i dueu a terme el procés de
configuració de la pressió d'inflament
dels pneumàtics. (→P. 414)

Si el llum d'advertència no s'apaga encara
que hagin passat uns quants minuts des
que s'ha realitzat el procés de
configuració de la pressió d'inflament
dels pneumàtics, feu que el vehicle sigui
inspeccionat per qualsevol distribuïdor
autoritzat de Toyota o reparador
autoritzat per Toyota o per qualsevol
reparador fiable.

El llum d'advertència de la pressió dels
neumàtics pot encendre's per causes
naturals

El llum d'advertència de la pressió dels
neumàtics pot encendre's per causes
naturals, com fuites naturals d'aire i
canvis en la pressió d'inflament a causa
de la temperatura. En aquest cas, l'ajust
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de la pressió d'inflament dels neumàtics
desactivarà el llum d'advertència (al cap
d'uns minuts).

Condicions en les quals el sistema
d'advertència de la pressió dels
neumàtics podria no funcionar
correctament

→P. 411

ADVERTÈNCIA!
Si tant el llum d'advertència de l'ABS
com el del sistema de frenada
romanen encesos
Atureu immediatament el vehicle en un
lloc segur i contacteu amb un distribuïdor
o taller autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança. El vehicle serà extremadament
inestable durant la frenada, i és possible
que el sistema ABS falli, la qual cosa pot
provocar un accident que resultaria en
mort o lesions greus.
Quan el llum d'advertència del
sistema de direcció assistida elèctrica
s'encén
Quan s'encén el llum groc, la direcció
assistida elèctrica està restringida.
Quan s'encén el llum vermell, la direcció
assistida elèctrica s'ha perdut i les
operacions de control del volant són
extremadament pesades. Si les
operacions del volant són més pesades
del normal, subjecteu-lo fermament i
moveu-lo fent més força de la normal.
Si el llum d'advertència de la pressió
dels neumàtics s'encén
Assegureu-vos de tenir en compte les
precaucions següents. En cas contrari,
es podria perdre el control del vehicle i
provocar la mort o lesions greus.
• Atureu el vehicle en un lloc segur al

més aviat possible. Ajusteu
immediatament la pressió dels
neumàtics.

• Si el llum d'advertència de la pressió
dels neumàtics s'encén tot i haver-ne
ajustat la pressió d'inflament, és
probable que el neumàtic estigui
punxat. Comproveu els neumàtics. Si

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
un pneumàtic està desinflat,
repareu-lo amb el kit d'emergència
de reparació de punxades.

• Eviteu fer maniobres o frenades
brusques. Si els neumàtics del vehicle
es deterioren, podeu perdre el
control del volant o dels frens.

Si es produís una rebentada o una
fuita sobtada d'aire
És possible que el sistema
d'advertència de la pressió dels
neumàtics no s'activi immediatament.

AVÍS
Per garantir que el sistema
d'advertència de la pressió dels
neumàtics funciona correctament
No instal·leu neumàtics amb
especificacions o fabricants diferents,
perquè el sistema d'advertència de la
pressió dels neumàtics podria no
funcionar correctament.

8.2.4 Si apareix un missatge
d'advertència
La pantalla d'informació múltiple mostra
advertències per a les avaries del sistema,
les operacions realitzades de manera
incorrecta i missatges que indiquen la
necessitat de manteniment. Quan es
mostri un missatge, realitzeu el
procediment correctiu apropiat per al
missatge.

Si es torna a mostrar un missatge
d'advertència després d'haver realitzat
les accions apropiades, contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota,
o un taller de confiança.

A més, si un llum d'advertència s'encén o
parpelleja al mateix temps que es mostra
un missatge d'advertència, preneu
mesures de correcció adequades per al
llum d'advertència. (→P. 444)
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Missatges d'advertència

Els missatges d'advertència que
s'expliquen a continuació poden ser
diferents dels missatges reals, en funció
de les condicions de funcionament i les
especificacions del vehicle.

Indicador acústic d'alerta

En alguns casos, és possible que
l'indicador acústic no se senti perquè
esteu en un lloc sorollós o hi ha so
d'àudio.

Si es mostra el missatge “EV system
stopped Steering power low” (Sistema
EV aturat, potència de direcció baixa)

Aquest missatge es mostra si el sistema
EV s'atura mentre conduïu.

Si les operacions del volant són més
pesades del normal, subjecteu-lo
fermament i moveu-lo fent més força de
la normal.

Si es mostra el missatge “EV system
overheated Output power reduced”
(Sortida del sistema EV sobreescalfada,
potència reduïda)

És possible que es mostri aquest missatge
quan es condueix en condicions de
funcionament extremes. (Per exemple, en
pujar un pendent llarg i pronunciat.)
Mètode de resolució: →P. 473

Si es mostra "Shift System Malfunction
Shifting Unavailable Drive to a Safe
Place and Stop" (Avaria del sistema de
canvi de marxes. Canvi de marxes no
disponible. Conduïu fins arribar a un
lloc segur i atureu-vos) o "Shift System
Malfunction Driving Unavailable"
(Avaria del sistema de canvi de marxes.
Canvi de marxes no disponible)

Hi ha una avaria en el sistema de control
del canvi de marxes. Aneu a un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota o
a un taller de confiança perquè
inspeccionin el vehicle immediatament.

Si es mostra “Shift is in N Release
accelerator before shifting” (El canvi
està en N, deixeu anar l'accelerador
abans de canviar)

S'ha trepitjat el pedal de l'accelerador
amb la palanca del canvi de marxes en la
posició N.

Deixeu anar el pedal de l'accelerador i
moveu la posició del canvi de marxes a D
o R.

Si es mostra "Press Brake when Vehicle
is Stopped EV System may Overheat"
(Trepitgeu el fre quan el vehicle estigui
aturat; el sistema de pila de
combustible pot sobreescalfar-se)

És possible que el missatge es mostri quan
el pedal de l'accelerador està trepitjat per
retenir el vehicle mentre està aturat en un
pendent, etc. El sistema EV pot
sobreescalfar-se. Deixeu anar el pedal de
l'accelerador i trepitgeu el pedal del fre.

Si es mostra "Auto Power Off to
Conserve Battery" (Apagada automàtica
per conservar bateria)

El vehicle s'ha aturat a causa de la funció
d'apagada automàtica. La pròxima vegada
que inicieu el sistema EV, accioneu el
sistema EV durant aproximadament
5 minuts per recarregar la bateria de
12 volts.

Si es mostra “Regenerative Braking
Limited Press Brake to Decelerate”
(Frenada regenerativa limitada; premeu
el fre per desaccelerar)

Es pot restringir la frenada regenerativa
en les situacions següents. Premeu el
pedal de fre amb fermesa per
desaccelerar el vehicle.

• Quan l'energia elèctrica ja no es pot
regenerar perquè la bateria de tracció
està completament carregada

• Quan la temperatura de la bateria de
tracció és extremadament alta o baixa

• Quan la temperatura del motor
elèctric o de la unitat de control de
potència, etc., és extremadament alta
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Si es mostra "High Power
Consumption Power to Climate
Temporarily Limited" (Alt consum
d'energia, alimentació del
climatitzador limitada temporalment)

Desactiveu els equips electrònics
innecessaris per reduir el consum
d'energia.

Espereu fins que l'alimentació torni al
nivell normal.

Si es mostra “Headlight System
Malfunction Visit Your Dealer” (Avaria
al sistema dels fars, acudiu al vostre
distribuïdor)

Els següents sistemes poden estar
funcionant malament. Aneu a un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota
o a un taller de confiança perquè
inspeccionin el vehicle immediatament.

• El sistema de fars LED
• AHS (sistema d'adaptació dels llums

de carretera) (si està instal·lat)
• Llums de carretera automàtics (si

estan instal·lats)

Si es mostra “System Malfunction Visit
Your Dealer” (Avaria del sistema,
acudiu al vostre distribuïdor)

Indica que un dels sistemes següents
està desactivat.

• PCS (Sistema anticol·lisió)
• LDA (Alerta de sortida de carril)
• LTA (Assistència de traçat de carril)
• AHB (llums de carretera automàtics)

(si estan instal·lats)
• AHS (sistema d'adaptació dels llums

de carretera) (si està instal·lat)
• Control de creuer amb radar dinàmic
• Limitador de velocitat (si està

instal·lat)
• RSA (Assistència de senyals de

trànsit)
• BSM (Monitor d'angle mort) (si està

instal·lat)

• RCTA (Alerta de trànsit posterior) (si
està instal·lada)

• FHL (Intermitents d'emergència
posteriors automàtics)

• SEA (Assistència de sortida segura) (si
està instal·lada)

• Sensor d'assistència a l'estacionament
de Toyota (si està instal·lat)

• PKSB (sistema de fre d'assistència a
l'estacionament) (si està instal·lat)

• RCD (Detecció de la càmera posterior)
(si està instal·lada)

Aneu a un distribuïdor o taller autoritzat
de Toyota o a un taller de confiança
perquè inspeccionin el vehicle
immediatament.

Si es mostra "System Stopped See
Owner's Manual" (Sistema aturat.
Consulteu el manual del propietari)

Indica que un dels sistemes següents
està desactivat.

• PCS (Sistema anticol·lisió)
• LDA (Alerta de sortida de carril)
• LTA (Assistència de traçat de carril)
• AHB (llums de carretera automàtics)

(si estan instal·lats)
• AHS (sistema d'adaptació dels llums

de carretera) (si està instal·lat)
• Control de creuer amb radar dinàmic
• Limitador de velocitat (si està

instal·lat)
• RSA (Assistència de senyals de

trànsit)
• BSM (Monitor d'angle mort) (si està

instal·lat)
• RCTA (Alerta de trànsit posterior) (si

està instal·lada)
• FHL (Intermitents d'emergència

posteriors automàtics)
• SEA (Assistència de sortida segura) (si

està instal·lada)
• Sensor d'assistència a l'estacionament

de Toyota (si està instal·lat)
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• PKSB (sistema de fre d'assistència a
l'estacionament) (si està instal·lat)

• RCD (Detecció de la càmera posterior)
(si està instal·lada)

Seguiu els mètodes de correcció
següents.

– Comproveu la tensió de la bateria
– Traieu qualsevol brutícia o matèria

estranya dels sensors del radar
laterals davanters/posteriors

Si es mostra "System Stopped Front
Camera Low Visibility See Owner’s
Manual" (Sistema aturat, càmera
frontal amb baixa visibilitat, consulteu
el manual del propietari)

Indica que un dels sistemes següents
està desactivat.

• PCS (Sistema anticol·lisió)
• LDA (Alerta de sortida de carril)
• LTA (Assistència de traçat de carril)
• AHB (llums de carretera automàtics)

(si estan instal·lats)
• AHS (sistema d'adaptació dels llums

de carretera) (si està instal·lat)
• Control de creuer amb radar dinàmic
• Limitador de velocitat (si està

instal·lat)
• RSA (Assistència de senyals de

trànsit)

Seguiu els mètodes de correcció
següents.

– Amb els eixugaparabrises, traieu la
brutícia o la matèria estranya del
parabrisa.

– Feu servir el sistema d'aire
condicionat per desentelar el
parabrisa.

– Tanqueu el capó, traieu els adhesius,
etc. per eliminar l'obstrucció davant
de la càmera frontal.

Si es mostra “System Stopped Front
Camera Out of Temp. Range Wait until
Normal Temperature” (Sistema aturat,
càmera frontal fora del rang de
temperatura. Espereu fins a la
temperatura normal)

Indica que un dels sistemes següents
està desactivat.

• PCS (Sistema anticol·lisió)
• LDA (Alerta de sortida de carril)
• LTA (Assistència de traçat de carril)
• AHB (llums de carretera automàtics)

(si estan instal·lats)
• AHS (sistema d'adaptació dels llums

de carretera) (si està instal·lat)
• Control de creuer amb radar dinàmic
• Limitador de velocitat (si està

instal·lat)
• RSA (Assistència de senyals de

trànsit)

Seguiu els mètodes de correcció
següents.

– Si la càmera frontal està calenta, per
exemple després d'estacionar el
vehicle al sol, utilitzeu el sistema
d'aire condicionat per disminuir la
temperatura al voltant de la càmera
frontal

– Si s'ha utilitzat un para-sol quan el
vehicle estava estacionat, en funció
del tipus de para-sol, la llum solar
reflectida des de la superfície del
para-sol pot fer que la temperatura
de la càmera frontal sigui
excessivament alta

– Si la càmera frontal està freda, per
exemple després d'estacionar el
vehicle en un entorn
extremadament fred, utilitzeu el
sistema d'aire condicionat per
augmentar la temperatura al voltant
de la càmera frontal
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Si es mostra "System Stopped Front
Radar Sensor Blocked Clean Radar
Sensor" (Sistema aturat, sensor del
radar frontal bloquejat, netegeu el
sensor del radar)

Indica que un dels sistemes següents
està desactivat.

• PCS (Sistema anticol·lisió)
• LDA (Alerta de sortida de carril)
• LTA (Assistència de traçat de carril)
• AHB (llums de carretera automàtics)

(si estan instal·lats)
• AHS (sistema d'adaptació dels llums

de carretera) (si està instal·lat)
• Control de creuer amb radar dinàmic
• Limitador de velocitat (si està

instal·lat)
• RSA (Assistència de senyals de

trànsit)

Seguiu els mètodes de correcció
següents.

– Comproveu si hi ha alguna matèria
estranya enganxada al sensor de
radar o a la tapa del sensor de radar i
netegeu-los si cal (→P. 234)

– Aquest missatge es pot mostrar
quan conduïu en una zona oberta
amb pocs vehicles o estructures a
prop, com ara un desert, pastures,
suburbis, etc.
Aquest missatge desapareixerà
quan conduïu en una zona amb
estructures, vehicles, etc. a prop
vostre.

Si es mostra “System Stopped Front
Radar Sensor Out of Temp. Range Wait
until Normal Temperature” (Sistema
aturat, sensor del radar frontal fora del
rang de temperatura. Espereu fins a la
temperatura normal)

Indica que un dels sistemes següents
està desactivat.

• PCS (Sistema anticol·lisió)
• LDA (Alerta de sortida de carril)
• LTA (Assistència de traçat de carril)

• AHB (llums de carretera automàtics)
(si estan instal·lats)

• AHS (sistema d'adaptació dels llums
de carretera) (si està instal·lat)

• Control de creuer amb radar dinàmic
• Limitador de velocitat (si està

instal·lat)
• RSA (Assistència de senyals de

trànsit)

Seguiu els mètodes de correcció
següents.

– La temperatura del sensor del radar
està fora del rang operatiu. Espereu
a que la temperatura sigui
adequada.

Si es mostra "System Stopped Front
Radar In Self Calibration See Owner’s
Manual" (Sistema aturat, radar frontal
en autocalibració. Consulteu el manual
del propietari)

Indica que un dels sistemes següents
està desactivat.

• PCS (Sistema anticol·lisió)
• LDA (Alerta de sortida de carril)
• LTA (Assistència de traçat de carril)
• AHB (llums de carretera automàtics)

(si estan instal·lats)
• AHS (sistema d'adaptació dels llums

de carretera) (si està instal·lat)
• Control de creuer amb radar dinàmic
• Limitador de velocitat (si està

instal·lat)
• RSA (Assistència de senyals de

trànsit)

Seguiu els mètodes de correcció
següents.

– Comproveu si hi ha alguna matèria
estranya enganxada al sensor de
radar o a la tapa del sensor de radar i
netegeu-los si cal (→P. 234)

– És possible que el sensor de radar
estigui desalineat i s'ajustarà
automàticament durant la
conducció. Continueu conduint una
estona.
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Si es mostra "Cruise Control
Unavailable See Owner’s Manual"
(Control de velocitat de creuer no
disponible; consulteu el Manual del
propietari)

Indica que un dels sistemes següents
està desactivat.

• Control de creuer amb radar dinàmic
• Control de creuer

Es mostra un missatge quan es prem
repetidament l'interruptor d'assistència
a la conducció.

Premeu l'interruptor d'assistència a la
conducció de forma ràpida i ferma.

Si es mostra "Speed Limiter
Unavailable See Owner’s Manual"
(Limitador de velocitat no disponible;
consulteu el manual del propietari) (si
està instal·lat)

És possible que es mostri aquest
missatge quan la posició del canvi de
marxes estigui en R.

Moveu la palanca del canvi de marxes a
la posició D.

Es mostra un missatge quan es prem
repetidament l'interruptor d'assistència
a la conducció.

Premeu l'interruptor d'assistència a la
conducció de forma ràpida i ferma.

Si es mostra "Driver Monitor
Unavailable See Owner’s Manual"
(Monitor del conductor no disponible;
consulteu el manual del propietari)

És possible que la lent de la càmera del
monitor del conductor estigui bruta.

Quan hi hagi brutícia a la lent de la
càmera, netegeu-la amb un drap sec i
suau per no danyar-la.

Si es mostra "System Stopped Driver
Monitor Out of Temperature" (Sistema
aturat, monitor del conductor fora de
temperatura)

Indica que un dels sistemes següents
està desactivat.

• Monitor del conductor

La temperatura del monitor del
conductor es troba fora del rang
operatiu. Espereu a que la temperatura
sigui adequada.

Si es mostra un missatge que indica la
necessitat de contactar amb un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança

El sistema o la peça que es mostra a la
pantalla d'informació múltiple no
funciona correctament. Aneu a un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota
o a un taller de confiança perquè
inspeccionin el vehicle immediatament.

Si es mostra un missatge que indica la
necessitat d'accionar la palanca de
canvi giratòria

Per tal d'evitar que la palanca del canvi
giratòria s'accioni de manera incorrecta
o que el vehicle es mogui
inesperadament, a la pantalla
d'informació múltiple es mostrarà un
missatge que requereix que es mogui la
posició del canvi de marxes. En aquest
cas, seguiu les instruccions del missatge
i moveu la posició del canvi de marxes.

Si es mostra un missatge que indica la
necessitat de consultar el Manual del
propietari
• Si es mostra qualsevol del missatges

següents a la pantalla d'informació
múltiple, seguiu les instruccions.

– “Battery Low” (Bateria baixa)
(→P. 470)

– “Check Charging System Close
Charging Port Lid” (Comproveu el
sistema de càrrega, tanqueu la tapa
del port de càrrega) (→P. 128)

– “Charging system malfunction”
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(Avaria al sistema de càrrega)
(→P. 128)

– “Charging stopped High energy
use” (Càrrega aturada; ús d'energia
elevat) (→P. 128)

• Si es mostra qualsevol del missatges
següents a la pantalla d'informació
múltiple, pot ser que indiquin una
avaria. Aneu a un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota o a un taller de
confiança perquè inspeccionin el
vehicle immediatament.

– "Entry & Start System Malfunction"
(Avaria al sistema d'entrada i
arrencada)

– "Traction battery system
malfunction" (Avaria al sistema de la
bateria de tracció)

– "Accelerator System Malfunction"
(Avaria al sistema de l'accelerador)

– "Plug-in charging system
malfunction" (Avaria del sistema de
càrrega endollable)

– “EV system malfunction” (Avaria del
sistema EV)

– "Shift System Malfunction Apply
Parking Brake Securely When
Parking See Owner's Manual"
(Avaria del sistema de canvi de
marxes. Trepitgeu el pedal del fre
amb fermesa quan estacioneu.
Consulteu el manual del propietari)

– "Shift System Malfunction See
Owner's Manual" (Avaria del sistema
de canvi de marxes. Consulteu el
manual del propietari)

– "Shift System Malfunction Stop in a
Safe Place See Owner's Manual"
(Avaria del sistema de canvi de
marxes. Atureu-vos en un lloc segur.
Consulteu el manual del propietari)

– "P Switch Malfunction Apply Parking
Brake Securely When Parking See
Owner's Manual" (Avaria de
l'interruptor P. Trepitgeu el pedal del
fre amb fermesa quan estacioneu.
Consulteu el manual del propietari)

– "Shift System Unavailable Apply
Parking Brake Securely When
Parking See Owner's Manual"

(Sistema de canvi de marxes no
disponible. Trepitgeu el pedal del fre
amb fermesa quan estacioneu.
Consulteu el manual del propietari)

– "Battery Low Shifting Unavailable
See Owner's Manual" (Nivell de
bateria baix. Canvi de marxes no
disponible. Consulteu el manual del
propietari)

• Si es mostra qualsevol del missatges
següents a la pantalla d'informació
múltiple, pot ser que indiquin una
avaria. Atureu immediatament el
vehicle i contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança.

– "Braking Power Low" (Potència de
frenada baixa)

AVÍS
Si es mostra amb freqüència "High
Power Consumption Power to Climate
Temporarily Limited" (Alt consum
d'energia, alimentació del
climatitzador limitada temporalment)
Hi ha una possible avaria relacionada
amb el sistema de càrrega o la bateria de
12 volts pot estar deteriorant-se. Aneu a
un distribuïdor autoritzat de Toyota, a un
taller autoritzat de Toyota o a un altre
taller de confiança perquè inspeccionin
el vehicle.
Si es mostra “Battery Low” (Bateria
baixa) freqüentment
És possible que la bateria de 12 volts
s'hagi deteriorat. Atès que és possible
que la bateria es descarregui si es deixa
sense vigilància en aquest estat, aneu a
un distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o a un taller de confiança, perquè
inspeccionin el vehicle.
Si es mostra el missatge "Maintenance
Reqd. for Traction Battery at Your
Dealer" (Manteniment necessari per a
la bateria de tracció al vostre
distribuïdor)
La bateria de tracció té una inspecció o
substitució programada. Aneu a un
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AVÍS (Continuat)
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota
o a un taller de confiança perquè
inspeccionin el vehicle immediatament.
• Si continueu conduint el vehicle sense

haver inspeccionat la bateria de
tracció, el sistema EV no s'iniciarà.

• Si el sistema EV no s'inicia, contacteu
immediatament amb un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, o un taller
de confiança.

8.2.5 Si un pneumàtic està
desinflat
El vostre vehicle no està equipat amb un
pneumàtic de recanvi, sinó amb un kit
d'emergència de reparació de punxades.

Les punxades provocades per un clau o un
cargol que traspassa la banda de
rodament del pneumàtic es poden
reparar temporalment amb el kit
d'emergència de reparació de punxades.

(El kit conté una ampolla de segellador. El
segellador es pot utilitzar només una vega-
da per reparar temporalment una pneumà-
tic sense treure el clau o el cargol del pneu-
màtic.) En funció del dany del pneumàtic
sense aire, pot ser que no es pugui utilitzar
el kit de reparació de punxades
d'emergència per reparar el pneumàtic.

Després de reparar temporalment el
pneumàtic amb el kit, feu que us reparin o
substitueixin el pneumàtic al distribuïdor
o taller autoritzat de Toyota més proper, o
a qualsevol taller de confiança.

ADVERTÈNCIA!
Si un pneumàtic està desinflat
No continueu conduint amb un
pneumàtic desinflat.
Conduir ni que sigui una distància curta
amb un pneumàtic desinflat pot fer
malbé el pneumàtic i la roda sense
possibilitat de reparació, la qual cosa
podria provocar un accident.

Abans de reparar el vehicle

• Atureu el vehicle en un lloc segur
sobre una superfície dura i plana.

• Poseu el fre d'estacionament.
• Moveu la palanca del canvi de marxes

a la posició P.
• Atureu el sistema EV.
• Enceneu els llums d'emergència.
• Comproveu el grau de danys del

pneumàtic.
Els pneumàtics només s'han de
reparar amb el kit d'emergència de
reparació de punxades si els danys es
deuen a un clau o un cargol que ha
traspassat la banda de rodament.

– No traieu el clau o cargol del
pneumàtic. En retirar l'objecte es pot
fer més gran l'obertura i fer
impossible les reparacions
d'emergència amb el kit de reparació.

– Per evitar el vessament de segellador,
moveu el vehicle fins que l'àrea de la
perforació, si se sap on és, estigui en
la part superior del pneumàtic.

Pneumàtics punxats que no es poden
reparar amb el kit d'emergència de
reparació de punxades

Els pneumàtics punxats no es poden
reparar amb el kit d'emergència de
reparació de punxades en els casos
següents. Contacteu amb un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.

• Quan el pneumàtic està malmès per
haver conduït sense suficient pressió
d'aire
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• Quan hi ha esquerds o danys en
qualsevol lloc del pneumàtic, com en
la paret lateral, excepte la banda de
rodament

• Quan el pneumàtic està visiblement
separat de la roda

• Quan el tall o el dany a la banda de
rodament és de 4 mm (0,16 in) o més

• Quan la roda està malmesa
• Quan s'han punxat dos o més

pneumàtics
• Quan més d'un objecte afilat, com

claus o cargols, han passat a través de
la banda de rodament en un mateix
pneumàtic

Ubicació del kit d'emergència de reparació de punxades i eines

A Ullet de remolc
B Clau per a cargols de roda

C Kit d'emergència de reparació de
punxades
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Components del kit d'emergència de
reparació de punxades

Ampolla

A Adhesiu

Compressor

A Indicador de pressió d'aire
B Interruptor del compressor
C Connector d'alimentació
D Tub
E Tapa d'alliberament d'aire

Kit d'emergència de reparació de
punxades
• El segellador emmagatzemat en el kit

d'emergència de reparació de punxades
només es pot utilitzar una vegada per
reparar temporalment un sol
pneumàtic. Si s'ha utilitzat el segellador
de l'ampolla i altres parts del kit i és
necessari substituir-los, contacteu amb
un distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança.

• El compressor es pot utilitzar
repetidament.

• El segellador es pot utilitzar quan la
temperatura exterior està entre -40 °C
(-40 °F) i 60 °C (140 °F).

• El kit està dissenyat exclusivament per
a la mida i el tipus de pneumàtics
instal·lats originalment al vehicle. No
l'utilitzeu per a pneumàtics d'una mida
diferent de l'original ni per a cap altre
finalitat.

• Si us cau segellador a la roba, pot
deixar una taca.

• Si el segellador s'adhereix a una roda o
la superfície de la carrosseria del
vehicle, és possible que la taca no es
pugui treure si no es neteja de
seguida. Netegeu el segellador amb un
drap humit immediatament.

• En utilitzar el kit de reparació, es
produeix un fort soroll de funcionament.
Això no indica una avaria.

• No l'utilitzeu per comprovar o ajustar
la pressió dels pneumàtics.

Nota per comprovar el kit
d'emergència de reparació de
punxades
• Comproveu la data de caducitat del

segellador de tant en tant. La data de
caducitat s'indica a l'ampolla.

• No utilitzeu el segellador si està
caducat. Si no, és possible que les
reparacions realitzades amb el kit
d'emergència de reparació de
punxades no es realitzin
correctament.
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• El segellador té una vida útil limitada.
La data de caducitat està marcada a
l'ampolla. El segellador s'ha de
substituir abans de la data de
caducitat. Contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança per
substituir-lo.

ADVERTÈNCIA!
Si un pneumàtic està desinflat
Conduir ni que sigui una distància curta
amb un pneumàtic desinflat pot fer
malbé el pneumàtic i la roda sense
possibilitat de reparació.
Conduir amb un pneumàtic desinflat
pot provocar un solc circumferencial en
la paret lateral. En aquest cas, el
pneumàtic pot explotar quan s'utilitza
un kit de reparació.
Precaució durant la conducció
• Deseu el kit de reparació al maleter.

En cas d'accident o frenada sobtada,
es poden produir lesions.

• El kit de reparació és exclusivament
per al vostre vehicle. No utilitzeu el
kit de reparació en altres vehicles, ja
que podria provocar un accident i
causar la mort o lesions greus.

• No utilitzeu un kit de reparació en
pneumàtics d'una mida diferent de la
dels originals ni amb cap altra
finalitat. Si els pneumàtics no s'han
reparat per complet, podria provocar
un accident i causar la mort o lesions
greus.

Precaucions d'ús del segellador
• Ingerir el segellador és perillós per a

la salut. Si ingeriu segellador, beveu
tanta aigua com pugueu i després
consulteu a un metge
immediatament.

• Si el segellador entra en contacte
amb els ulls o s'adhereix a la pell,
renteu-lo immediatament amb aigua.
Si la molèstia persisteix, consulteu a
un metge.

Extracció del kit d'emergència de
reparació de punxades.

1.Obriu la coberta de la safata.

2.Traieu la tapa.

3.Extraieu el kit d'emergència de
reparació de punxades.

1.Compressor
2.Ampolla
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Procediment de reparació d'emergència
1.Extraieu el kit de reparació de la bossa

de plàstic.
Col·loqueu l'adhesiu que s'inclou amb
l'ampolla en els llocs especificats.
(Consulteu el pas 10.)

2.Traieu el tub i extraieu el connector
d'alimentació del compressor.

3.Connecteu l'ampolla al compressor.
Inseriu i connecteu l'ampolla recta en
el compressor com es mostra a la
il·lustració, i comproveu que les
grapes de l'ampolla quedin amagades
als forats.

4.Connecteu el tub a l'ampolla.
Tal com es mostra a la il·lustració,
comproveu que el tub estigui

fermament connectat a l'ampolla.

5.Retireu la tapa de la vàlvula del
pneumàtic punxat.

6.Esteneu el tub. Retireu la tapa
d'alliberament d'aire del tub.
Tornareu a utilitzar la tapa
d'alliberament d'aire. Per tant,
deseu-la en un lloc segur.
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7.Connecteu el tub a la vàlvula.
Enrosqueu l'extrem del tub en sentit
horari tant com sigui possible.

8.Assegureu-vos que l'interruptor del
compressor estigui apagat.

9.Connecteu el connector d'alimentació
a la presa de corrent. (→P. 383)

10.Col·loqueu l'adhesiu que s'inclou amb
el kit de reparació de punxades en una
posició que es pugui veure fàcilment
des del seient del conductor.

11.Comproveu la pressió d'inflament dels
pneumàtics especificada.
La pressió d'inflament dels
pneumàtics s'especifica a l'etiqueta,
com es mostra. (→P. 482)
Vehicles amb el volant a l'esquerra

Vehicles amb el volant a la dreta

12.Iniciar el sistema EV. (→P. 203)
13.Per injectar el segellador i inflar el

pneumàtic, enceneu el compressor.
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14.Infleu el pneumàtic fins arribar a la
pressió recomanada.

A S'injectarà el segellador i la
pressió augmentarà fins a entre
300 kPa (3,0 kgf/cm2 o bar, 44 psi) i
400 kPa (4,0 kgf/cm2 o bar, 58 psi), i
després disminuirà gradualment.

B L'indicador de pressió d'aire
mostrarà la pressió d'inflament dels
pneumàtics real aproximadament
d'1 a 5 minuts després d'encendre
l'interruptor.

• Apagueu el compressor i després
comproveu la pressió d'inflament
dels pneumàtics. Aneu amb compte
de no inflar els pneumàtics en excés,
comproveu i repetiu el procediment
d'inflament fins arribar a la pressió
d'inflament dels pneumàtics
especificada.

• El pneumàtic es pot inflar durant 5 -
20 minuts aproximadament (en
funció de la temperatura exterior). Si
la pressió d'inflament dels
pneumàtics continua sent inferior al
punt especificat després d'inflar
durant 25 minuts, el pneumàtic està
massa malmès per reparar-lo.

Apagueu l'interruptor del
compressor i contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança.

• Si la pressió d'inflament dels
pneumàtics supera la pressió
especificada, deixeu sortir una mica
d'aire per ajustar-la. (→P. 464)

15.Amb el compressor apagat, extraieu el
connector d'alimentació de la presa de
corrent i després desconnecteu el tub
de la vàlvula del pneumàtic.
És possible que es vessi una mica de
segellador en retirar el tub.

16.Instal·leu la tapa de la vàlvula del
pneumàtic reparat d'emergència.

17.Col·loqueu la tapa d'alliberament
d'aire a l'extrem del tub.
Si la tapa d'alliberament d'aire no està
col·locada, el segellador podria vessar
i el vehicle podria embrutar-se.

18.Deseu l'ampolla temporalment al
maleter mentre estigui connectada al
compressor.

19.Per escampar el segellador líquid pel
pneumàtic de manera uniforme,
conduïu immediatament amb
seguretat durant uns 5 km (3 milles)
per sota de 80 km/h (50 mph).

20.Després de conduir, atureu el vehicle
en un lloc segur sobre una superfície
dura i plana i torneu a connectar el kit
de reparació.
Retireu la tapa d'alliberament d'aire
del tub abans de tornar a
connectar-lo.
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21.Enceneu l'interruptor del compressor,
espereu uns segons i, després,
apagueu-lo. Comproveu la pressió
d'inflament dels pneumàtics.

A Si la pressió d'inflament dels
pneumàtics és inferior a 130 kPa
(1,3 kgf/cm2 o bar, 19 psi): La punxada
no es pot reparar. Contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança.

B Si la pressió d'inflament dels
pneumàtics és de 130 kPa
(1,3 kgf/cm2 o bar, 19 psi) o major,
però menor que la pressió d'aire
especificada: passeu al pas 22.

C Si la pressió d'inflament dels
pneumàtics és la pressió d'aire
especificada (→P. 482): passeu al pas
23.

22.Enceneu l'interruptor del compressor
per inflar el pneumàtic fins arribar a la
pressió d'aire especificada. Conduïu
aproximadament 5 km (3 milles) i
després feu el pas 20.

23.Col·loqueu la tapa d'alliberament
d'aire a l'extrem del tub.

Si la tapa d'alliberament d'aire no està
col·locada, el segellador podria vessar
i el vehicle podria embrutar-se.

24.Deseu l'ampolla al maleter mentre
està connectada al compressor.

25.Prenent precaucions per evitar
frenades o acceleracions sobtades i
girs bruscos, conduïu amb cura a
menys de 80 km/h (50 mph) fins al
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota més proper, o qualsevol taller
de confiança situat a menys de
100 km (62 milles) per reparar o
substituir els pneumàtics.
Per reparar i substituir un pneumàtic o
desfer-vos del kit de reparació de
punxades, contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança.
En anar a reparar o substituir el
pneumàtic, assegureu-vos d'informar
el distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o el taller de confiança, que
s'ha injectat segellador.

Si el pneumàtic està inflat a una pressió
d'aire major de l'especificada

1.Desconnecteu el tub de la vàlvula.
2.Instal·leu la tapa d'alliberament d'aire

a l'extrem del tub i premeu la
protuberància de la tapa
d'alliberament d'aire a la vàlvula per
deixar sortir una mica d'aire.
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3.Desconnecteu el tub de la vàlvula,
retireu la tapa d'alliberament d'aire del
tub i després torneu-lo a connectar.

4.Enceneu l'interruptor del compressor,
espereu uns segons i, després,
apagueu-lo. Comproveu que
l'indicador de pressió d'aire mostri
que s'ha arribat a la pressió d'aire
especificada. (→P. 482)
Si la pressió d'aire està per sota de la
pressió designada, torneu a encendre
el compressor i repetiu el procediment
d'inflament fins arribar a la pressió
d'aire especificada.

Després de reparar un pneumàtic amb
el kit d'emergència de reparació de
punxades
• S'ha de substituir la vàlvula i el

transmissor d'advertència de la
pressió dels pneumàtics.

• Fins i tot si la pressió d'inflament dels
pneumàtics està en el nivell recomanat,
la llum d'advertència de la pressió dels
pneumàtics pot encendre's/parpellejar.

ADVERTÈNCIA!
En reparar el pneumàtic desinflat
• Atureu el vehicle en una àrea segura i

plana.
• No toqueu les rodes o l'àrea al voltant

dels frens immediatament després
d'haver conduït el vehicle. Després
d'haver conduït el vehicle, les rodes i
l'àrea al voltant dels frens poden
estar extremadament calentes. Tocar
aquestes àrees amb les mans, els
peus o altres parts del cos pot
provocar cremades.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Connecteu fermament la vàlvula i el

tub al pneumàtic instal·lat al vehicle.
Si el tub no està correctament
connectat a la vàlvula, es poden
produir fuites d'aire per la sortida del
segellador projectat.

• Si el tub surt de la vàlvula mentre
s'infla el pneumàtic, hi ha el risc que
el tub es mogui bruscament a causa
de la pressió de l'aire.

• Després d'inflar el pneumàtic, el
segellador pot esquitxar quan es
desconnecta el tub o es deixa sortir
una mica d'aire del pneumàtic.

• Seguiu el procediment d'operació per
reparar el pneumàtic. Si no se
segueixen els procediments, el
segellador pot esquitxar.

• Mantingueu-vos allunyat del
pneumàtic mentre s'està reparant, ja
que hi ha la possibilitat que exploti
mentre es realitza l'operació de
reparació. Si observeu alguna
esquerda o deformació al pneumàtic,
apagueu l'interruptor del compressor
i atureu l'operació de reparació
immediatament.

• El kit de reparació pot
sobreescalfar-se si s'utilitza durant
un llarg període de temps. No
utilitzeu el compressor de manera
contínua durant més de 40 minuts.

• Les peces del kit de reparació
s'escalfen durant el funcionament.
Aneu amb compte en manipular el kit
de reparació durant el funcionament
i després del funcionament. No
toqueu la part metàl·lica que
connecta l'ampolla i el compressor.
Estarà extremadament calenta.

• No col·loqueu l'adhesiu d'alerta de
velocitat del vehicle en una àrea que
no sigui la indicada. Si col·loqueu
l'adhesiu en una àrea on hi hagi un
coixí de seguretat SRS, com ara
l'encoixinat del volant, ja que pot
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
evitar que el coixí de seguretat SRS
funcioni correctament.

Conduir per escampar el segellador
líquid uniformement
Tingueu en compte les precaucions
següents per reduir el risc d'accidents.
En cas contrari, es podria perdre el
control del vehicle i provocar la mort o
lesions greus.
• Conduïu amb cura a una velocitat

baixa. Tingueu especial cura en girar i
als revolts.

• Si el vehicle no va en línia recta o
noteu una estrebada al volant, atureu
i comproveu el següent:
– Estat dels pneumàtics. És possible

que el pneumàtic s'hagi separat de
la roda.

– Pressió d'inflament dels
pneumàtics. Si la pressió
d'inflament dels pneumàtics és de
130 kPa (1,3 kgf/cm2 o bar, 19 psi) o
menys, el pneumàtic podria estar
greument malmès.

AVÍS
En realitzar una reparació
d'emergència
• Realitzeu la reparació d'emergència

sense treure el clau o cargol que ha
punxat la banda de rodament del
pneumàtic. Si traieu l'objecte que ha
punxat el pneumàtic, pot ser que no es
pugui reparar la punxada amb el kit de
reparació de punxades d'emergència.

• El kit de reparació no és impermeable.
Assegureu-vos que el kit de reparació
no estigui exposat a l'aigua, per
exemple si s'utilitza sota la pluja.

• No deixeu el kit de reparació
directament sobre terrenys polsosos,
com ara la sorra del costat de la
carretera. Si el kit de reparació aspira
pols, etc., es pot produir una avaria.

• Comproveu que l'ampolla de
segellador del kit de reparació estigui

AVÍS (Continuat)
en posició vertical. El kit de reparació
no funciona correctament quan està
tombat.

Precaucions per al kit d'emergència de
reparació de punxades
• La font d'alimentació del kit de

reparació ha de ser de 12 V CC,
adequada per a l'ús en el vehicle. No
connecteu el kit de reparació a cap
altra font d'alimentació.

• Col·loqueu el kit de reparació en un
lloc d'emmagatzematge per evitar que
s'exposi a brutícia o aigua.

• Deseu el kit de reparació al maleter,
fora de l'abast dels nens.

• No desmunteu ni modifiqueu el kit de
reparació. No sotmeteu peces com ara
l'indicador de pressió d'aire a
impactes. Això pot provocar una
avaria.

Per evitar fer malbé les vàlvules i els
transmissors d'advertència de la
pressió dels pneumàtics
Quan un pneumàtic es repara amb
segelladors líquids, és possible que la
vàlvula i el transmissor d'advertència de
la pressió dels pneumàtics no funcionin
correctament. Si s'utilitza un segellador
líquid, contacteu amb un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança o un altre taller de servei
qualificat tan aviat com sigui possible.
Després d'utilitzar segellador líquid,
assegureu-vos de substituir la vàlvula i
el transmissor d'advertència de la
pressió dels pneumàtics quan repareu o
substituïu el pneumàtic. (→P. 413)
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8.2.6 Si el sistema EV no s'inicia
Les raons per les quals el sistema EV no
arrenca varien en funció de la situació.
Comproveu el següent i seguiu el
procediment apropiat:

Contacteu amb un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança si el problema no es pot reparar
o si es desconeixen els procediments de
reparació.

El sistema EV no arrencarà encara que
se segueixi el procediment d'arrencada
correcte. (→P. 203)

La causa del problema pot ser una de les
següents:

• És possible que el cable de càrrega
romangui connectat al vehicle.
(→P. 91)

• És possible que la clau electrònica no
funcioni correctament.* (→P. 468)

• És possible que la bateria de tracció
estigui totalment descarregada.
Càrrega de la bateria de tracció.
(→P. 88)

• Pot haver-hi una avaria en el sistema
immobilitzador.* (→P. 56)

• És possible que hi hagi una avaria en el
sistema de control del canvi de
marxes.* (→P. 206, P. 455)

• En alguns models: pot haver-hi una
avaria en el sistema de bloqueig de la
direcció.

• El sistema EV pot estar avariat a causa
d'un problema elèctric, com
l'esgotament de la bateria de la clau
electrònica o un fusible fos. No
obstant això, en funció del tipus
d'avaria, hi ha una mesura provisional
disponible per arrencar el sistema EV.
(→P. 467)

• És possible que la temperatura de la
bateria de tracció sigui
extremadament baixa (per sota
d'aproximadament -30 °C [-22 °F]).
(→P. 66, P. 204)

*És possible que el canvi de marxes no es
pugui moure de la posició P.

Els llums interiors i els fars estan
apagats, o el clàxon no sona o ho fa a un
volum baix.

La causa del problema pot ser una de les
següents:

• És possible que la bateria de 12 volts
estigui descarregada. (→P. 470)

• És possible que les connexions dels
terminals de la bateria de 12 volts
estiguin soltes o corroïdes. (→P. 407)

Els llums interiors i els fars davanters
no s'encenen, o el clàxon no sona.

La causa del problema pot ser una de les
següents:

• És possible que un o tots dos
terminals de la bateria de 12 volts
estiguin desconnectats. (→P. 407)

• És possible que la bateria de 12 volts
estigui descarregada. (→P. 470)

Contacteu amb un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança si el problema no es pot
reparar o si es desconeixen els
procediments de reparació.

Funció d'arrencada d'emergència

Quan el sistema EV no arrenca, es poden
utilitzar els passos següents com a
mesura provisional per arrencar el
sistema EV si l'interruptor d'encesa
funciona amb normalitat. No utilitzeu
aquest procediment d'arrencada excepte
en casos d'emergència.

1.Poseu el fre d'estacionament.
2.Col·loqueu l'interruptor d'encesa en la

posició ACC.*

3.Mantingueu premut l'interruptor
d'encesa durant uns 15 segons
mentre trepitgeu el pedal del fre
fermament.

Encara que el sistema EV es pugui
arrencar seguint els passos anteriors, és
possible que no funcioni correctament.
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Aneu a un distribuïdor autoritzat de
Toyota, a un taller autoritzat de Toyota o a
un altre taller de confiança perquè
inspeccionin el vehicle.
*La configuració es pot personalitzar.
(→P. 488)

8.2.7 Si perdeu les claus
Qualsevol distribuïdor o taller autoritzat
de Toyota, o taller de confiança, pot fer
noves claus originals utilitzant una altra
clau i el número de clau imprès en la
vostra placa del número de clau.
Conserveu la placa en un lloc segur, com
ara la cartera, i no en el vehicle.

AVÍS
Quan es perd una clau electrònica
Si la clau electrònica roman perduda, el
risc que us furtin el vehicle augmenta
significativament. Visiteu
immediatament qualsevol distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota o un taller de
confiança amb totes les claus
electròniques que us quedin de les que
es van proporcionar amb el vehicle.

8.2.8 Si no es poden obrir les
tapes del port de càrrega
Si no es poden obrir les tapes del port de
càrrega quan s'utilitza el procediment
normal, es pot utilitzar el procediment
següent per obrir les tapes del port de
càrrega.

Obertura de les tapes del port de
càrrega

1.Obriu el capó.
2.Estireu la secció de l'anell de la

palanca d'alliberament d'emergència i
retireu-la.

3.Estireu la secció de l'anell
horitzontalment cap a l'interior del
vehicle.
Un cop finalitzada l'operació de
desbloqueig, estireu la part de l'anell
cap a la seva posició original fins que

encaixi al seu lloc.

A Palanca d'alliberament d'emergència

Quan es desbloqueja amb la palanca
d'alliberament d'emergència

Assegureu-vos de tenir en compte les
indicacions següents.

• No apliqueu una força excessiva sobre
la part de l'anell

• No estireu en excés horitzontalment

Utilitzeu-la només en cas d'emergència.

Si el problema persisteix, aneu a un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota
o a un taller de confiança perquè
inspeccionin el vehicle immediatament.

8.2.9 Si la clau electrònica no
funciona correctament
Si s'interromp la comunicació entre la
clau electrònica i el vehicle (→P. 170) o
no es pot utilitzar la clau electrònica
perquè la bateria està esgotada, no es
poden utilitzar el sistema d'entrada i
arrencada intel·ligents i el control remot
sense fil. En aquests casos, es poden obrir
les portes i arrencar el sistema EV seguint
el procediment següent.

Quan la clau electrònica no funciona
correctament
• Assegureu-vos que el sistema

d'entrada i arrencada intel·ligent no
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s'hagi desactivat a un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, o a un taller
de confiança. Si està desactivada,
activeu la funció.

• Comproveu si el mode d'estalvi de
bateria està configurat. Si està
configurat, cancel·leu la funció.
(→P. 170)

AVÍS
En cas de funcionament incorrecte del
sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent o altres problemes
relacionats amb la clau
Porteu el vostre vehicle amb totes les
claus electròniques proporcionades a un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota,
o a un taller de confiança.

Bloqueig i desbloqueig de les portes

Utilitzeu la clau mecànica (→P. 150) per
fer les operacions següents:

1.Bloqueja totes les portes
2.Desbloqueja totes les portes

Funcions vinculades amb la clau

1.Tanca les finestretes (mantenir girat)*

2.Obre les finestretes (mantenir girat)*

*Aquesta configuració s'ha de
personalitzar a qualsevol distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, o a un taller de
confiança.

ADVERTÈNCIA!
Quan utilitzeu la clau mecànica i
accioneu els alçavidres elèctrics
Accioneu l'alçavidres elèctric després
de comprovar que no hi hagi cap
possibilitat que algun passatger tingui
alguna part del cos atrapada a la
finestreta.
A més, no permeteu que els nens operin
la clau mecànica. És possible que els
nens i altres passatgers quedin
atrapats en l'alçavidres elèctric.

Iniciar el sistema EV
1.Trepitgeu el pedal del fre.
2.Toqueu la clau electrònica de

l'interruptor d'encesa.
Quan es detecta la clau electrònica,
sona un indicador acústic i
l'interruptor d'encesa es ficarà en ON.
Quan el sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent es desactiva en la
configuració de personalització,
l'interruptor d'encesa es ficarà en ACC.

3.Premeu fermament el pedal del fre i
comproveu que aparegui a la
pantalla d'informació múltiple.

4.Premeu l'interruptor d'encesa.
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Si el sistema EV encara no es pot
arrencar, contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança.

Aturar el sistema EV

Activeu el fre d'estacionament, canvieu la
posició del canvi de marxes a P i premeu
l'interruptor d'encesa com ho feu
normalment en aturar el sistema EV.

Bateria de la clau electrònica

Com que el procediment anterior és una
mesura temporal, es recomana que la
bateria de la clau electrònica se
substitueixi immediatament quan s'esgoti
la bateria. (→P. 431)

Alarma (si està instal·lada)

L'ús de la clau mecànica per bloquejar les
portes no activarà el sistema d'alarma. Si
es desbloqueja una porta amb la clau
mecànica quan el sistema d'alarma està
encès, pot ser que s'activi l'alarma.
(→P. 57)

Canvi de mode de l'interruptor d'encesa

Deixeu anar el pedal del fre i premeu
l'interruptor d'encesa en el pas 3 anterior.
El sistema EV no arrenca i els modes es
canviaran cada vegada que es premi
l'interruptor. (→P. 207)

8.2.10 Si la bateria de 12 volts
està descarregada
Es poden utilitzar els procediments
següents per arrencar el sistema EV en
cas que es descarregui la bateria de
12 volts del vehicle.

També podeu trucar a un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, o a un taller de
confiança.

Reinici del sistema EV

Si teniu un joc de cables de pont (o
booster) i un segon vehicle amb una
bateria de 12 volts, podeu arrencar el
vostre vehicle seguint els passos a
continuació.

1.Confirmeu que porteu la clau
electrònica a sobre.
En connectar els cables de pont (o
booster), en funció de la situació, és
possible que l'alarma s'activi i que les
portes es bloquegin. (→P. 58)

2.Obrir el capó. (→P. 402).
3.Obriu la tapa del terminal de la bateria

(+) positiva.
Mentre premeu l'arpa, obriu la tapa tal
com es mostra a la il·lustració.

4.Connecteu una pinça del cable de
pont positiu a A al vostre vehicle i la
pinça de l'altre extrem del cable
positiu a B al segon vehicle. A
continuació, connecteu una pinça del
cable negatiu a C al segon vehicle i
la pinça de l'altre extrem del cable
negatiu a D .
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A Terminal positiu (+) de la bateria
(el vostre vehicle)

B Terminal positiu (+) de la bateria
(segon vehicle)

C Terminal negatiu (-) de la bateria
(segon vehicle)

D Mantingueu la punta metàl·lica
sòlida, estàtica i sense pintar
allunyada de la bateria i de qualsevol
part mòbil, com es mostra a la
il·lustració

5.Arrenqueu el motor del segon vehicle.
Augmenteu lleugerament la velocitat
del motor i mantingueu-la a aquest
nivell durant aproximadament
5 minuts per recarregar la bateria de
12 volts del vostre vehicle.

6.Obriu i tanqueu qualsevol de les
portes del vostre vehicle amb
l'interruptor d'encesa en la posició
OFF.

7.Mantingueu la velocitat del motor del
segon vehicle i arrenqueu el sistema
EV del vostre vehicle girant
l'interruptor d'encesa a ON.

8.Assegureu-vos que s'encén l'indicador
"READY". Si el llum indicador no
s'encén, contacteu amb un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança.

9.Quan el sistema EV hagi arrencat,
retireu els cables de pont en l'ordre
exactament invers de com es van
connectar.

10.Tanqueu la tapa del terminal de la
bateria (+) positiva.

Quan arrenqui el sistema EV, aneu a un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota o
a un taller de confiança perquè
inspeccionin el vehicle tan aviat com sigui
possible.

Arrencada del sistema EV quan la
bateria de 12 volts està descarregada

El sistema EV no pot arrencar-se amb
l'arrencada manual.

Per evitar la descàrrega de la bateria de
12 volts
• Apagueu els fars, el sistema d'aire

condicionat, el sistema d'àudio, etc.
mentre el sistema EV estigui apagat.

• Apagueu qualsevol component
elèctric que no sigui necessari quan el
vehicle estigui funcionant a baixa
velocitat durant un període prolongat,
com ara en trànsit dens.

Càrrega de la bateria de 12 volts

L'electricitat emmagatzemada a la
bateria de 12 volts es descarregarà
gradualment encara que no s'estigui
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utilitzant el vehicle, a causa de la
descàrrega natural i els efectes de
drenatge de determinats aparells
elèctrics. Si es deixa el vehicle durant
molt de temps, la bateria de 12 volts pot
descarregar-se i el sistema EV no podrà
arrencar. (La bateria de 12 volts es
recarrega automàticament mentre el
sistema EV funciona.)

Quan la bateria de 12 volts s'extreu o
està descarregada.
• La informació emmagatzemada a

l'ECU s'esborra. Quan s'esgoti la
bateria de 12 volts, aneu a un
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota o a un taller de confiança
perquè inspeccionin el vehicle.

• En alguns casos, pot ser que no sigui
possible desbloquejar les portes amb
el sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent quan la bateria de 12 volts
està descarregada. Utilitzeu el control
remot sense fil o la clau mecànica per
bloquejar o desbloquejar les portes.

• És possible que el sistema EV no
arrenqui en el primer intent després
que la bateria de 12 volts s'hagi
recarregat, però arrencarà
normalment després del segon intent.
Això no és una avaria.

• El mode de l'interruptor d'encesa
queda memoritzat al vehicle. Quan es
torni a connectar la bateria de
12 volts, el sistema tornarà al mode en
què estava abans que es descarregués
la bateria de 12 volts. Abans de
desconnectar la bateria de 12 volts,
apagueu l'interruptor d'encesa. Si no
esteu segur del mode en què es
trobava l'interruptor d'encesa abans
que es descarregués la bateria de
12 volts, aneu amb especial cura en
tornar a connectar la bateria de
12 volts.

• Si es descarrega la bateria de 12 volts,
és possible que no es pugui canviar el
canvi de marxes a altres posicions. En

aquest cas, el vehicle no es pot
remolcar sense aixecar les dues rodes
davanteres, ja que estan bloquejades.

• La porta posterior elèctrica ha d'estar
inicialitzada (si està instal·lada).
(→P. 164)

En substituir la bateria de 12 volts
• Utilitzeu una bateria de 12 volts que

compleixi les regulacions europees.
• Utilitzeu una bateria de 12 volts en la

qual la mida de la caixa sigui la mateixa
que l'anterior (LN1), la capacitat de
20 hores (20HR) sigui equivalent
(45Ah) o major i la qualificació de
rendiment (CCA) sigui equivalent
(286A) o major.

– Si les mides són diferents, la bateria
de 12 volts no es pot fixar
correctament.

– Si s'utilitza una bateria de 12 volts
inadequada, el seu rendiment pot
disminuir i és possible que el
sistema EV no es pugui reiniciar.

– Si la capacitat de 20 hores és baixa,
fins i tot si el període de temps en el
qual no s'utilitza el vehicle és poc, és
possible que la bateria de 12 volts es
descarregui i que el sistema EV no
arrenqui.

Per obtenir més informació, consulteu a
un distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o un taller de confiança al més
aviat possible.

ADVERTÈNCIA!
En extreure els terminals de la bateria
de 12 volts
Extraieu sempre el terminal negatiu (-)
primer. Si el terminal positiu (+) entra
en contacte amb qualsevol metall de
l'àrea circumdant quan s'extreu el
terminal positiu (+), pot produir-se una
espurna que pot provocar un incendi, a
més de descàrregues elèctriques i
lesions greus o mortals.
Evitar incendis o explosions de les
bateries de 12 volts
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ADVERTÈNCIA! (Continuat)
Tingueu en compte les següents
precaucions per evitar que el gas
inflamable que pot emetre la bateria de
12 volts s'encengui accidentalment:
• Assegureu-vos que cada cable de

pont estigui connectat al terminal
correcte, i que no entri
accidentalment en contacte amb un
altre terminal que no sigui l'indicat.

• No permeteu que l'altre extrem del
cable de pont connectat al terminal
“+” entri en contacte amb altres
parts o superfícies metàl·liques de la
zona, com ara suports o metall no
pintat.

• No permeteu que les pinces + i - dels
cables de pont entrin en contacte
l'una amb l'altra.

• No fumeu, utilitzeu mistos,
encenedors ni permeteu que hi hagi
flames obertes a prop de la bateria de
12 volts.

Precaucions amb la bateria de
12 volts
La bateria de 12 volts conté electròlit
àcid verinós i corrosiu, mentre que les
parts relacionades contenen plom i
compostos de plom. Tingueu en
compte les precaucions següents en
manipular la bateria de 12 volts
• En treballar amb la bateria de

12 volts, utilitzeu sempre ulleres
protectores i aneu amb compte de no
permetre que els fluids de la bateria
(àcid) entrin en contacte amb la pell,
la roba o la carrosseria del vehicle.

• No us inclineu sobre la bateria de
12 volts.

• En cas que el líquid de la bateria
(àcid) entri en contacte amb la pell o
els ulls, renteu immediatament l'àrea
afectada amb aigua i rebeu atenció
mèdica. Col·loqueu una esponja o un
drap humit sobre l'àrea afectada fins
que pugueu rebre atenció mèdica.

ADVERTÈNCIA! (Continuat)
• Renteu-vos sempre les mans després

de manipular el suport de la bateria
de 12 volts i altres parts relacionades
amb la bateria.

• No permeteu que els nens s'acostin a
la bateria de 12 volts.

En substituir la bateria de 12 volts
• Quan el connector de ventilació està

a prop de l'abraçadora de subjecció,
és possible que es vessi líquid de la
bateria (àcid).

• Per obtenir informació sobre la
substitució de la bateria, contacteu
amb un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota o amb un taller
de confiança.

AVÍS
En manipular cables de pont
En connectar els cables de pont,
assegureu-vos que no s'emboliquin en el
ventilador de refrigeració.

8.2.11 Si el vostre vehicle se
sobreescalfa
Quan es mostra “EV System overheated
Output power reduced” (Sortida del
sistema EV sobreescalfada, potència
reduïda) a la pantalla multi-informació, és
possible que el vostre vehicle estigui
sobreescalfat.

AVÍS
Refrigerant del sistema de refrigeració
El refrigerant del radiador és exclusiu
per a l'ús del radiador. Es poden provocar
danys si s'utilitza aigua o qualsevol altre
tipus de refrigerant, per tant, no utilitzeu
mai cap altre fluid. Quan no hi hagi
"Toyota Genuine Traction Battery
Coolant" (refrigerant de bateria de
tracció original de Toyota), contacteu
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AVÍS (Continuat)
immediatament amb un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.

Procediments de correcció
1.Atureu el vehicle en un lloc segur,

apagueu el sistema d'aire condicionat.
2.Deixeu el sistema EV en funcionament

i aixequeu el capó amb cura.
3.Comproveu si el ventilador de

refrigeració funciona.
Si el ventilador funciona: espereu fins
que desaparegui el missatge “EV
System overheated Output power
reduced” (Sortida del sistema híbrid
sobreescalfada, potència reduïda) i
atureu el sistema EV. Si el missatge no
desapareix, truqueu a un distribuïdor
o taller autoritzat de Toyota, o un
taller de confiança.
Si el ventilador no funciona: atureu el
sistema EV immediatament i
contacteu amb un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.

4.Quan el sistema EV s'hagi refredat,
inspeccioneu els tubs i el nucli del
radiador (radiador) per comprovar
que no hi hagin fugides.

A Radiador

B Ventilador
Si hi ha una gran quantitat de fuita de
refrigerant, contacteu
immediatament amb un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, o un taller
de confiança.

5.El nivell de refrigerant és satisfactori
si es troba entre les línies "MAX" i
"MIN" del dipòsit.

A Dipòsit

B Línia "MAX"

C Línia "MIN"
6.Si no hi ha refrigerant suficient,

ompliu-lo amb "Toyota Genuine
Traction Battery Coolant" (refrigerant
de bateria de tracció original de
Toyota).
Si no teniu "Toyota Genuine Traction
Battery Coolant" (refrigerant de
bateria de tracció original de Toyota),
contacteu amb un distribuïdor o taller
autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.
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1.Retireu el pern.
2.Obriu la tapa del dipòsit.

Aneu a un distribuïdor o taller autoritzat
de Toyota més proper o a un taller de
confiança perquè inspeccionin el vehicle
tan aviat com sigui possible.

ADVERTÈNCIA!
Per evitar un accident o lesions en
inspeccionar sota el capó del vostre
vehicle
Tingueu en compte les precaucions
següents. En cas contrari, es poden
produir lesions greus, com cremades.
• Si es veu que surt vapor per sota del

capó, no l'obriu fins que el vapor hagi
baixat. El compartiment del motor
pot estar molt calent.

• Mantingueu les mans i la roba (espe-
cialment corbates, mocadors o bufan-
des) lluny del ventilador. En cas con-
trari, les mans o la roba poden quedar
atrapades i provocar lesions greus.

• No afluixeu la tapa del dipòsit de
refrigerant mentre el sistema EV i el
radiador estiguin calents. El
refrigerant o el vapor a alta
temperatura podrien esquitxar.

AVÍS
En afegir refrigerant
Afegiu refrigerant lentament després
que el sistema EV s'hagi refredat prou.
Afegir refrigerant fred a un sistema EV
calent massa ràpid pot provocar danys al
sistema EV.
Per evitar danys en el sistema de
refrigeració
Tingueu en compte les precaucions
següents:
• Eviteu contaminar el refrigerant amb

matèria estranya (com sorra o pols,
etc.).

• No utilitzeu aigua ni cap altre
refrigerant quan ompliu el
refrigerant. A més, no utilitzeu cap
agent additiu per al refrigerant.

8.2.12 Si el vehicle es queda
clavat
Seguiu els procediments següents si els
pneumàtics giren o el vehicle es queda
clavat en fang, terra o neu:

Procediment de recuperació
1.Atureu el sistema EV. Activeu el fre

d'estacionament i moveu la palanca
del canvi de marxes a P.

2.Retireu el fang, la neu o la sorra al
voltant de les rodes davanteres.

3.Col·loqueu fusta, pedres o algun altre
material sota les rodes davanteres per
ajudar a que hi hagi tracció.

4.Reiniciar el sistema EV.
5.Moveu la posició del canvi de marxes a

D o R i deixeu anar el fre
d'estacionament. Després, anant amb
compte, trepitgeu el pedal de
l'accelerador.

8.2 Passos que cal fer en cas d'emergència
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Quan és difícil alliberar el vehicle

Premeu l'interruptor per apagar el
TRC. (→P. 352)

ADVERTÈNCIA!
En intentar alliberar un vehicle
embussat
Si preferiu empènyer el vehicle cap
endavant i cap endarrere per
alliberar-lo, assegureu-vos que no hi
hagi res al voltant per evitar colpejar
altres vehicles, objectes o persones. És
possible que el vehicle també es llanci
cap endavant o cap endarrere
sobtadament a mesura que s'allibera.
Tingueu molta cura.
Quan es canvia la posició de la palanca
del canvi de marxes
Aneu amb compte de no canviar la
posició del canvi de marxes mentre
trepitgeu el pedal de l'accelerador. Això
podria provocar una acceleració
inesperada i ràpida del vehicle que
podria provocar un accident i causar la
mort o lesions greus.

AVÍS
Per evitar fer malbé la transmissió i
altres components
• Eviteu girar les rodes i trepitjar el

pedal de l'accelerador més del
necessari.

• Si el vehicle roman embussat fins i tot
després de seguir aquests
procediments, és possible que sigui
necessari remolcar-lo.

8.2 Passos que cal fer en cas d'emergència
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9.1 Especificacions
9.1.1 Dades de manteniment

Dimensions i pesos
Longitud total 4690 mm (184,6 in.)
Amplada total 1860 mm (73,2 in)
Altura total*1 1650 mm (65,0 in.)
Distància entre eixos 2850 mm (112,2 in.)

Banda de rodament
Part davantera 1600 mm (63,0 in)
Part posterior 1610 mm (63,4 in.)

Massa tècnica màxima del vehicle 2465 kg (5435 lb.)*2

2550 kg (5623 lb.)*3

Massa màxima admissible
de l'eix

Part davantera 1355 kg (2987 lb.)

Part posterior 1355 kg (2987 lb.)*2

1400 kg (3087 lb.)*3

Càrrega de la barra d'enganxament*4 75 kg (165 lb)
Capacitat de remolc*4 750 kg (1.653 lb)

*1Vehicle sense càrrega
*2Models 2WD
*3Models AWD
*4Vehicles amb paquets de remolc

Identificació del vehicle

Número d'identificació del vehicle

El número d'identificació del vehicle (VIN)
és l'identificador legal del vostre vehicle.
Aquest és el número d'identificació
principal del vostre Toyota. S'utilitza en
registrar la propietat del vostre vehicle.

Només vehicles amb el volant a la dreta:
aquest número es troba a la part superior
esquerra del quadre de comandament.

Aquest número també és a l'etiqueta del
fabricant.

Aquest número també és sota el seient
davanter dret.

9.1 Especificacions
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Tipus de model de motor i número de
motor

El tipus de model de motor i el número de
motor s'estampen al motor tal com es
mostra.

Motor elèctric davanter (motor de tracció)

Motor elèctric posterior (motor de tracció)
(models AWD)

Motor elèctric davanter (motor de tracció)

Model
2WD 1XM
AWD 1YM

Tipus Motor síncron d'imant permanent

Potència màxima
2WD 150 kW
AWD 80 kW

Parell motor
màxim

2WD 266,3 N•m (27,2 kgf•m, 196,4 peus•lbf)
AWD 168,5 N•m (17,2 kgf•m, 124,3 peus•lbf)

Motor elèctric posterior (motor de tracció) (models AWD)
Model 1YM
Tipus Motor síncron d'imant permanent
Potència màxima 80 kW
Parell motor màxim 168,5 N•m (17,2 kgf•m, 124,3 peus•lbf)

Bateria de tracció
Tipus Bateria d'ions de liti
Tensió 3,7 V/cel·la
Capacitat 201 Ah
Quantitat 96 cel·les
Tensió nominal 355,2 V

9.1 Especificacions
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Sistema de refrigeració

Capacitat*1 5,9 L (6,2 qt., 5,2 qt. imp.)*2

7,4 L (7,8 qt., 6,5 qt. imp.)*3

Tipus de
refrigerant

Utilitzeu qualsevol dels següents:
■ "Toyota Genuine Traction Battery Coolant" (refrigerant de bateria de

tracció original de Toyota)
■ Refrigerant d'alta qualitat similar a base d'etilenglicol, de baixa

conductivitat elèctrica, sense amina i sense borat amb additius azòlics.
No utilitzeu només aigua corrent.

*1La capacitat de refrigerant és la quantitat de referència. En cas de que sigui necessari
canviar-lo, contacteu amb un distribuïdor o taller autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.
*2Models 2WD
*3Models AWD

AVÍS
Refrigerant del sistema de refrigeració
Per assegurar el màxim rendiment del sistema de refrigeració de la bateria de tracció i
limitar els riscos de curtcircuit de la bateria i altres danys al vostre vehicle, Toyota
recomana utilitzar "Toyota Genuine Traction Battery Coolant" (refrigerant de bateria de
tracció original de Toyota) o un refrigerant d'alta qualitat similar a base d'etilenglicol, de
baixa conductivitat elèctrica, sense amina i sense borat amb additius azòlics.
Toyota no pot garantir que l'ús d'un producte que no sigui el "Toyota Genuine Traction
Battery Coolant" (refrigerant de bateria de tracció original de Toyota) evitarà riscos de
curtcircuit de la bateria o altres danys.
No utilitzeu mai aigua, ja que provocarà danys.
No reutilitzeu el refrigerant que s'ha extret del radiador.

Sistema de l'escalfador
Capacitat 4,0 L (4,2 qt., 3,5 qt. imp.)

Tipus de refrigerant

Utilitzeu qualsevol dels següents:
■ "Toyota Super Long Life Coolant"
■ Refrigerant d'alta qualitat similar a base de etilenglicol sense

silicat, sense amina, sense nitrit i sense borat amb tecnologia
d'àcid orgànic híbrid de llarga durada

No utilitzeu només aigua corrent.
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Sistema elèctric

Bateria de 12 volts

Lectura de gravetat específica a 20 °C
(68 °F):

1,250 o superior
Si la gravetat específica és inferior al valor estàndard,
carregueu la bateria de 12 volts.

Velocitats de càrrega
Càrrega rapida
Càrrega lenta

15 A màx.
5 A màx.

Eix electrònic davanter
Capacitat de líquids* 3,9 L (4,1 qt., 3,4 qt. imp.)
Tipus de líquid e-Transaxle Fluid TE (fluid del transeix electrònic)

*La capacitat de líquid és la quantitat de referència. En cas de que sigui necessari
canviar-lo, contacteu amb un distribuïdor o taller autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.

AVÍS
Tipus de fluid de l'eix electrònic davanter
L'ús d'un líquid de transeix que no sigui del tipus anterior pot provocar sorolls o
vibracions anormals, o fins i tot danyar l'eix electrònic davanter del vostre vehicle.

Eix electrònic posterior (models AWD)
Capacitat de líquids* 3,1 L (3,3 qt.; 2,7 qt. imp.)
Tipus de líquid e-Transaxle Fluid TE (fluid del transeix electrònic)

*La capacitat de líquid és la quantitat de referència. En cas de que sigui necessari
canviar-lo, contacteu amb un distribuïdor o taller autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança.

AVÍS
Tipus de fluid de l'eix electrònic posterior
L'ús d'un líquid de transeix que no sigui del tipus anterior pot provocar sorolls o
vibracions anormals, o fins i tot danyar l'eix electrònic posterior del vostre vehicle.
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Frens

Distància entre pedals*1 58 mm (2,28 in) Mín.*3

62 mm (2,44 in) Mín.*4

Moviment lliure dels pedals 1,0 - 6,0 mm (0,04 - 0,24 in)

Indicador del fre d'estacionament *2

Quan es prem l'interruptor del fre d'estacionament
entre 1 i 4 segons: s'apaga
Quan s'estira l'interruptor del fre d'estacionament
entre 1 i 4 segons: s'encén

Tipus de líquid SAE J1703 o FMVSS No. 116 DOT 3
SAE J1704 o FMVSS No. 116 DOT 4

*1Distància mínima sota el pedal quan es trepitja amb una força de 300 N (31 kgf, 66 lbf)
mentre el sistema EV està funcionant.
*2Assegureu-vos de confirmar que el llum d'advertència del sistema de frenada (groc) no
s'il·lumina. (Si el llum d'advertència del sistema de frenada s'il·lumina, consulteu P. 444)
*3Vehicles amb el volant a l'esquerra
*4Vehicles amb el volant a la dreta

Direcció
Moviment lliure Menys de 30 mm (1,2 in)

Pneumàtics i rodes

Pneumàtics de 18 polzades
Mida del pneumàtic 235/60R18 103H
Pressió d'inflament dels pneumàtics
(Pressió recomanada d'inflament dels
pneumàtics en fred)

Davant: 260 kPa (2,6 kgf/cm2 o bar, 38 psi)
Darrere: 260 kPa (2,6 kgf/cm2 o bar, 38 psi)

Mida de la roda 18 × 7 1/2 J
Parell de collament de les rodes 140 N•m (14,3 kgf•m, 103 peus•lbf)

Pneumàtics de 20 polzades
Mida del pneumàtic 235/50R20 104V XL
Pressió d'inflament dels pneumàtics
(Pressió recomanada d'inflament dels
pneumàtics en fred)

Davant: 260 kPa (2,6 kgf/cm2 o bar, 38 psi)
Darrere: 260 kPa (2,6 kgf/cm2 o bar, 38 psi)

Mida de la roda 20 × 7 1/2 J
Parell de collament de les rodes 140 N•m (14,3 kgf•m, 103 peus•lbf)

En arrossegar un remolc

Afegiu 20,0 kPa (0,2 kgf/cm2 o bar, 3 psi) a la pressió d'inflament recomanada del
pneumàtic i conduïu a velocitats per sota de 100 km/h (62 mph).
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9.2 Personalització
9.2.1 Característiques
personalitzables
El vostre vehicle inclou diverses
característiques electròniques que podeu
personalitzar per adaptar-les a les
vostres preferències. La configuració
d'aquestes funcions es pot canviar
mitjançant la pantalla d'informació
múltiple, el sistema multimèdia en un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota o
taller de confiança.

Personalització de les característiques
del vehicle

Canvi mitjançant la pantalla
d'informació múltiple

1.Premeu o dels interruptors de
control del comptador i seleccioneu

.
2.Premeu o dels interruptors de

control del comptador, seleccioneu
l'element.

3.Per activar i desactivar la funció,
premeu la icona per canviar a la
configuració desitjada.

4.Per realitzar una configuració
detallada de la funció, mantingueu
premut i visualitzeu la pantalla de
configuració.
El mètode de la configuració detallada
és diferent per a cada pantalla.
Consulteu la frase de consell que es
mostra a la pantalla.
Per tornar a la pantalla anterior o
sortir del mode de personalització,
premeu .

Canvi mitjançant el sistema multimèdia
1.Seleccioneu al menú principal
2.Seleccioneu “Vehicle customize”

(Personalització del vehicle).
3.En funció de la pantalla, seleccioneu la

configuració desitjada.
Es poden canviar diverses
configuracions.
Consulteu la llista de configuracions
que es poden canviar per a obtenir
més informació.

Quan es personalitza mitjançant el
sistema multimèdia o la pantalla
d'informació múltiple

Atureu el vehicle en un lloc segur,
accioneu el fre d'estacionament i canvieu
la palanca del canvi de marxes a P. A més,
per evitar la descàrrega de la bateria de
12 volts, deixeu el sistema EV en
funcionament mentre personalitzeu les
funcions.

AVÍS
Durant la personalització
Per evitar la descàrrega de la bateria de
12 volts, assegureu-vos que el sistema
EV estigui en funcionament mentre
personalitzeu les funcions.

9.2 Personalització
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Característiques personalitzables

La configuració d'algunes funcions es canvia simultàniament amb altres funcions que
personalitzades. Contacteu amb un distribuïdor o taller autoritzat de Toyota, o un taller de
confiança per obtenir més detalls.

A La configuració es pot canviar mitjançant el sistema multimèdia

B Configuracions que es poden canviar mitjançant la pantalla d'informació múltiple

C Configuracions que es poden canviar a qualsevol distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o taller de confiança.

Definició de símbols: O = Disponible, — = No disponible

Alarma (→P. 57)

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Desactiva l'alarma quan les portes
es desbloquegen amb la clau

mecànica
Apagat Encès — — O

Sistema de càrrega (→P. 94, P. 102)

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Corrent de càrrega MÀX
8 A

O O –
16 A

Límit de càrrega Complet

90 %

O O –
80 %
70 %
60 %
50 %

Potència de càrrega de CC MÀX

125 kW

O O –
100 kW
75 kW
50 kW

Refrigeració de la bateria Encès Apagat O O –

Indicadors, comptadors i pantalla d'informació múltiple (→P. 138, P. 141)

Funció*1 Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Idioma*2 Anglès Excepte anglès*3 — O —

Unitats*2 km (kWh/100 km)
km (km/kWh)

— O —
milles (milles/kWh)

Consum d'energia

Mitjana total (con-
sum mitjà d'energia

[després del
restabliment])

Mitjana del viatge
(consum mitjà

d'energia [després
de l'arrencada])

— O —
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Funció*1 Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Pantalla vinculada amb el sistema
d'àudio Encès Apagat — O —

Visualització del sistema AWD*4 Encès Apagat — O —
Drive Info Type (Tipus

d'informació de conducció) Després de l'inici Després del
restabliment — O —

Drive Info Items (Elements
d'informació de conducció) Distància

Velocitat mitjana
— O —

Temps total
Pantalla emergent Encès Apagat — O —

Pantalla de tancament Informació de con-
ducció

Programa de càr-
rega — O —

Funció de suggeriment Encès
Encès (quan el ve-
hicle està aturat) O — O

Apagat

*1Per veure detalls sobre cada funció: →P. 144
*2La configuració predeterminada varia en funció del país.
*3Els idiomes disponibles poden variar en funció de la regió de destí.
*4si està instal·lat

Recordatori del seient posterior (→P. 152)

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Indicació per evitar una mala
col·locació al seient posterior Activat Desactivat — O —

Bloqueig de la porta (→P. 150, P. 468)

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Desbloqueig mitjançant una clau
mecànica

Totes les portes
desbloquejades en

un pas

Porta del conductor
desbloquejada en
un pas, totes les

portes desbloque-
jades en dos passos

— — O

Funció de bloqueig de la porta
vinculada a la velocitat Encès Desactivat O — O

Funció de bloqueig de la porta
vinculada a la posició del canvi de

marxes
Desactivat Encès O — O

Funció de desbloqueig de la porta
vinculada a la posició del canvi de

marxes
Desactivat Encès O — O

Funció de desbloqueig vinculada
a la porta del conductor Encès Desactivat O — O

9.2 Personalització

485

9

Especificacionsdelvehicle



Porta posterior elèctrica* (→P. 158)

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Posició d'obertura de la porta
posterior elèctrica 5 1 a 4 — O —

Accionament de la porta poste-
rior elèctrica Activat Apagat — O —

Volum de l'indicador acústic Nivell 3
Nivell 1

— O —
Nivell 2

Indicador acústic de funciona-
ment Apagat Activat — — O

Porta posterior elèctrica de mans
lliures (sensor de peu)* Activat Apagat — O O

Indicador acústic de peu (sensor
de peu)* Activat Apagat — — O

Porta posterior elèctrica de mans
lliures (sensor de peu) quan

l'interruptor d'encesa està en
OFF*

Activat Apagat — — O

*Si està instal·lat

Sistema d'entrada i arrencada intel·ligent i control remot sense fil (→P. 149, P. 168)

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Temps que transcorre fins que
s'activa la funció de bloqueig au-
tomàtic de les portes si no s'obre
una porta després de desbloque-

jar

30 segons
60 segons

— — O
120 segons

Indicador acústic d'advertència
de porta oberta Activat Apagat — — O

Sistema d'entrada i arrencada intel·ligent (→P. 168)

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent Encès Apagat O — O

Desbloqueig intel·ligent de les
portes Totes les portes Porta del conductor O — O

Temps transcorregut fins que es
desbloquegen totes les portes en
agafar la maneta de la porta del

conductor

2 segons
Apagat

— — O1,5 segons
2,5 segons

Quantitat d'operacions consecu-
tives de bloqueig de les portes Tantes com desitgeu 2 vegades — — O
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Control remot sense fil (→P. 149)

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Control remot sense fil Activat Apagat — — O

Operació de desbloqueig
Totes les portes des-

bloquejades en un
pas

Porta del conductor
desbloquejada en
un pas, totes les

portes desbloque-
jades en dos passos

O — O

La funció que activa l'interruptor

del control remot sense fil en blo-
quejar la porta (→P. 158)*

Apagat

Encès (desbloqueja
totes les portes)

— — OEncès (desbloqueja
només les portes

posteriors)

*Si està instal·lat

Memòria de posició de conducció* (→P. 185)

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Selecció de la memòria de posició
de conducció vinculada a la porta

amb l'operació de desbloqueig
Porta del conductor Totes les portes — — O

Funció per evitar el contacte en-
tre el reposacaps i el sostre (men-

tre es mou fins a la posició de la
memòria)

Encès Desactivat — — O

*Si està instal·lat

Habilitar l'entrada i sortida fàcil del conductor (sistema d'accés fàcil elèctric)* (→P. 185)

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Moviment del seient del conduc-
tor en sortir del vehicle Complet

Apagat
O — O

Parcial

*Si està instal·lat

Miralls retrovisors exteriors (→P. 180)

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Operació de plegat i desplegat
automàtic dels miralls

Vinculada al
bloqueig/

desbloqueig de les
portes

Apagat

— — O
Vinculada al funcio-

nament de
l'interruptor

d'encesa
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Alçavidres elèctrics (→ P. 182)

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Operació vinculada a la clau
mecànica Desactivat Encès — — O

Operació vinculada al control re-
mot sense fil Desactivat Encès — — O

Senyal d'operació vinculada al
control remot sense fil (indicador

acústic)
Encès Desactivat — — O

Indicador acústic d'alerta de marxa enrere

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Senyal (indicador acústic) quan la
posició del canvi de marxes està

en R
Contínua Silenci — — O

Interruptor d'encesa (→P. 207)

Funció Configuració personalitzada A B C

Mode ACC ON/OFF O — O

Sistema d'apagada automàtica dels llums (→P. 218)

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Sensibilitat del sensor de llum Estàndard -2 a 2 O — O
Temps que transcorre abans que

s'apaguin els fars (sistema
d'ampliació dels llums de carret-

era)

30 segons
60 segons

— — O90 segons
120 segons

Llums (→P. 218)

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Indicador acústic de recordatori
de llums Encès Desactivat — — O

AHS (sistema d'adaptació dels llums de carretera)*1 (→P. 221)

Funció Configuració personalit-
zada

A B C

Sistema d'adaptació dels llums de carretera Encès/apagat — — O
Ajusta la brillantor i l'àrea il·luminada dels llums

de carretera segons la velocitat del vehicle
15 km/h (9 mph)/30 km/h

(19 mph)/60 km/h (37 mph) — — O
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Funció Configuració personalit-
zada

A B C

Ajust de la intensitat dels llums de carretera en
fer un revolt (il·lumina amb més intensitat l'àrea

en la direcció cap on gira el vehicle)
Encès/apagat — — O

Ajust de la distància fins on es projecten els
llums de carretera d'acord amb la distància fins

al vehicle precedent
Encès/apagat — — O

Control de la distribució dels llums de carretera
per a la pluja Encès/apagat — — O

Control de distribució de llum per a zones ur-
banes Encès/apagat — — O

*1Si està instal·lat

PCS (sistema anticol·lisió) (→P. 240)

Funció Configuració personalitzada A B C

Sistema anticol·lisió ON/OFF — O —
Temps d'alerta Més tard/Per defecte/Abans — O —

LDA (Alerta de sortida de carril) (→P. 253)

Funció Configuració personalitzada A B C

Sistema d'alerta de sortida de car-
ril ON/OFF — O —

Temporitzador de l'alerta Per defecte/abans — O —
Opcions d'alerta Vibració/xiulet — O —

Control de creuer amb radar dinàmic/limitador de velocitat (→P. 261, P. 271)

Funció Configuració personalitzada A B C

Temps de reinici ampliat ON/OFF — O —
Prevenció d'avançaments ON/OFF — O —

Configuració de l’acceleració Alt/Mitjà/Baix — O —
Configuració de la velocitat (pul-

sació breu)
■ 1 km/h/5 km/h/10 km/h*1

■ 1 mph/5 mph/10 mph*2 — O —

Configuració de la velocitat (pul-
sació llarga)

■ 1 km/h/5 km/h/10 km/h*1

■ 1 mph/5 mph/10 mph*2 — O —

DRCC (RSA) ON/OFF — O —
Desviament del límit de velocitat -5~+5 — O —

Missatge de guia ON/OFF — O —
Reducció de la velocitat en revolts OFF/Alt/Mitjà/Baix — O —

*1Quan la velocitat establerta es mostra en "km/h"
*2Quan la velocitat establerta es mostra en "MPH"
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Limitador de velocitat*1 (→P. 271)

Funció Configuració personalitzada A B C

Configuració de la velocitat (pul-
sació breu)

■ 1 km/h/5 km/h/10 km/h*2

■ 1 mph/5 mph/10 mph*3 — O —

Configuració de la velocitat (pul-
sació llarga)

■ 1 km/h/5 km/h/10 km/h*2

■ 1 mph/5 mph/10 mph*3 — O —

Desviament del límit de velocitat -5~+5 — O —
Missatge de guia ON/OFF — O —

*1Si està instal·lat
*2Quan la velocitat establerta es mostra en "km/h"
*3Quan la velocitat establerta es mostra en "MPH"

RSA (assistència de senyals de trànsit) (→P. 257)

Funció Configuració personalitzada A B C

Assistència de senyals de trànsit ON/OFF — O —
Mètode de notificació de l'excés de

velocitat Cap/Visual/Visual i audible — O —

Mètode d'altres notificacions (per
a vehicles amb sistema de naveg-

ació)
Cap/Visual/Visual i audible — O —

Nivell de notificació de l'excés de
velocitat

10 km/h (5 mph)/5 km/h
(3 mph)/2 km/h (1 mph) — O —

Suggeriment de pausa del conductor (→P. 253)

Funció Configuració personalitzada A B C

Suggeriment de pausa del conduc-
tor ON/OFF — O —

Monitor del conductor* (→P. 239)

Funció Configuració personalitzada A B C

Funció d'advertència ON/OFF — O —

*Si està instal·lat
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BSM (monitor d'angle mort)* (→P. 276)

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Brillantor dels indicadors dels
retrovisors exteriors Brillant Tènue — O —

Temporitzador d'alerta de la
presència d'un vehicle que

s'aproxima (sensibilitat)
Intermedi

Aviat
— O —

Tard
BSM (Monitor d'angle mort) Encès Desactivat — O —

*Si està instal·lat

Sensor d'assistència a l'estacionament de Toyota*1 (→P. 285)

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Sensor d'assistència a
l'estacionament de Toyota Encès Apagat — O —

Volum de l'indicador acústic*2 Nivell 2
Nivell 1

— O —
Nivell 3

*1Si està instal·lat
*2Aquest ajust està vinculat al volum de l'indicador acústic de la funció RCTA (alerta de
trànsit posterior).

Funció de l'RCTA (alerta de trànsit posterior)*1 (→P. 294)

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Funció de RCTA (alerta de trànsit
posterior) Encès Desactivat — O —

Volum de l'indicador acústic*2 Nivell 2
Nivell 1

— O —
Nivell 3

*1Si està instal·lat
*2Aquest ajust està vinculat al volum de l'indicador acústic de la funció del sensor
d'assistència a l'estacionament de Toyota.

RCD (Detecció de la càmera posterior)* (→P. 299)

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Funció RCD (Detecció de la
càmera posterior) Encès Desactivat — O —

*Si està instal·lat
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PKSB (fre d'assistència a l'estacionament)* (→P. 302)

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Funció PKSB (fre d'assistència a
l'estacionament) Encès Desactivat — O —

*Si està instal·lat

SEA (Assistència de sortida segura)*1 (→P. 281)

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Assistència de sortida segura Activat Desactivat — O —
Sensibilitat de detecció*2 Mitjà Alta — O —

Baix
Pantalla dels miralls retrovisors

exteriors*2 Activat Desactivat — O —

*1Si està instal·lat
*2Aquesta configuració canvia segons My Settings (La meva configuració)

Sistema d'aire condicionat automàtic (→P. 363)

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Operació de l'interruptor A/C
Auto Encès Desactivat O — O

Sistema d'aire condicionat remot (→P. 368)

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Funcionament amb el botó “A/C”
del control remot sense fil

Mantingueu premut
durant 0,8 segons

Premeu una vegada

— — O

Premeu dues veg-
ades

Mantingueu premut
durant 2,4 segons

Desactivat

Aturada del funcionament amb el
botó "A/C" del control remot

sense fil

Premeu dues veg-
ades

Premeu una vegada

— — O

Mantingueu premut
durant 0,8 segons

Mantingueu premut
durant 2,4 segons

Desactivat

9.2 Personalització

492



Il·luminació (→P. 373)

Funció Configuració pre-
determinada

Configuració per-
sonalitzada

A B C

Temps que transcorre fins que
s'apaguen els llums interiors 15 segons

Desactivat
O — O7,5 segons

30 segons
Operació en apagar l'interruptor

d'encesa Activat Desactivat — — O

Operació quan es desbloquegen
totes les portes Activat Desactivat — — O

Operació quan us aproximeu al
vehicle amb la clau electrònica a

sobre
Activat Desactivat — — O

Llum interior posterior i llums
dels peus* Activat Desactivat — — O

*Si està instal·lat

Personalització del vehicle
• Quan tant la funció de bloqueig de les

portes vinculada a la velocitat com la
de bloqueig de les portes vinculada a
la posició del canvi estan activades, el
bloqueig de les portes funciona de la
manera següent.

– Quan canvieu la posició del canvi de
marxes a qualsevol posició diferent
de P, es bloquejaran totes les portes.

– Si el vehicle s'encén amb totes les
portes bloquejades, la funció de
bloqueig de les portes vinculada a la
velocitat no funcionarà.

– Si el vehicle s'encén amb alguna
porta desbloquejada, la funció de
bloqueig de les portes vinculada a la
velocitat funcionarà.

• Quan el sistema d'entrada i arrencada
intel·ligent està apagat, no és possible
personalitzar la funció de desbloqueig
a l'entrada.

• Quan les portes romanen tancades
després de desbloquejar-les mentre la
funció del temporitzador de bloqueig
automàtic de les portes està activada,
es generaran senyals d'acord amb la
configuració dels senyals de
funcionament (llums d'emergència).
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9.3 Inicialització
9.3.1 Elements que cal inicialitzar
Cal reinicialitzar l'element següent perquè el sistema funcioni amb normalitat després de
casos com ara la reconnexió de la bateria de 12 volts o la realització del manteniment del
vehicle:

Llista d'elements que cal inicialitzar
Element Quan cal inicialitzar-lo Referència

Porta posterior elèctrica*
■ Després de reconnectar o canviar

la bateria de 12 volts
■ Després de canviar un fusible

P. 164

Alçavidres elèctric ■ Quan funcionen de manera
anòmala

P. 183

PKSB (fre d'assistència a
l'estacionament)*

■ Després de reconnectar o canviar
la bateria de 12 volts

P. 306

Sistema d'advertència de la pressió
dels pneumàtics

■ Quan ha canviat la pressió
d'inflament dels pneumàtics
especificada, com ara a causa de la
càrrega transportada, etc.

■ Quan la pressió d'inflament dels
pneumàtics canvia, com en canviar
la mida dels pneumàtics.

P. 414

Monitor d'assistència a
l'estacionament de Toyota*

■ S'ha reinstal·lat la bateria de
12 volts

■ S'ha mogut el volant mentre es
reinstal·lava la bateria de 12 volts.

■ La bateria de 12 volts té baixa
potència

Consulteu el
“Manual del
propietari
del sistema
multimèdia”.Monitor de vista panoràmica*

*Si està instal·lat
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Què fer si... (Resolució de
problemes)
Què fer si... (Resolució de
problemes)
Si teniu algun problema, comproveu el
següent abans de contactar amb un
distribuïdor o taller autoritzat de Toyota,
o un taller de confiança.

No es poden bloquejar, desbloquejar,
obrir o tancar les portes

Perdeu les claus

• Si perdeu les claus, qualsevol
distribuïdor o taller autoritzat de
Toyota, o taller de confiança, pot fer
noves claus originals. (→P. 468)

• Si perdeu les claus electròniques, el
risc que us furtin el vehicle augmenta
significativament. Contacteu
immediatament amb un distribuïdor o
taller autoritzat de Toyota, o un taller
de confiança. (→P. 468)

No es poden bloquejar o
desbloquejar les portes

• La bateria de la clau electrònica està
baixa o buida? (→P. 431)

• L'interruptor d'encesa està en ON?
En bloquejar les portes, apagueu
l'interruptor d'encesa. (→P. 207)

• Us heu deixat la clau electrònica dins
al vehicle?
En bloquejar la porta, assegureu-vos
que porteu la clau electrònica.

• Pot ser que la funció no funcioni
correctament a causa de la qualitat de
les ones de ràdio. (→P. 170)

No es pot obrir la porta
posterior

• Està activat el bloqueig per a nens?
La porta posterior no es pot obrir des
de l'interior del vehicle quan el
bloqueig està activat. Obriu la porta
posterior des de fora i desactiveu el
bloqueig per a nens. (→P. 154)

Si creieu que alguna cosa no va bé

El sistema EV no s'inicia

• El cable de càrrega està adherit al
vehicle? (→P. 91)

• Heu premut l'interruptor d'encesa
mentre trepitjàveu fermament el
pedal del fre? (→P. 203)

• La palanca del canvi de marxes està en
la posició P? (→P. 203)

• Us heu deixat la clau electrònica en
algun lloc detectable dins del vehicle?
(→P. 169)

• En alguns models: el volant està
desbloquejat? (→P. 205)

• La bateria de la clau electrònica està
baixa o buida?
En aquest cas, podeu iniciar el sistema
EV de manera temporal. (→P. 469)

• La bateria de 12 volts està
descarregada? (→P. 470)

Les finestretes no s'obren
ni es tanquen en accionar

els interruptors de
l'alçavidres elèctric

• Està premut l'interruptor de bloqueig
de les finestretes?
No es pot accionar l'alçavidres elèctric,
excepte el del seient del conductor, si
l'interruptor de bloqueig de les
finestretes està activat. (→P. 184)
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L'interruptor d'encesa es
desactiva automàticament

• La funció d'apagada automàtica
funcionarà si el vehicle es deixa en
posició ACC o ON (el sistema EV no
està funcionant) durant un cert
període de temps. (→P. 207)

Sonarà un indicador acús-
tic d'advertència durant la

conducció

• El recordatori del cinturó de seguretat
parpelleja
El conductor i els passatgers porten el
cinturó de seguretat cordat?
(→P. 446, P. 446)

• L'indicador de fre d'estacionament
s'il·lumina
Està alliberat el fre d'estacionament?
(→P. 215)

En funció de la situació, poden sonar
també altres tipus d'indicadors acústics.
(→P. 444, P. 450)

Hi ha una alarma activada i
sona el clàxon (vehicles

amb alarma)

• Algú a l'interior del vehicle ha obert
una porta mentre s'activava l'alarma?
El sensor ho detecta i fa sonar
l'alarma. (→P. 57)

Per aturar l'alarma, inicieu el sistema EV.

Sonarà un indicador acús-
tic d'advertència quan sor-

tiu del vehicle

• Es mostra un missatge a la pantalla
d'informació múltiple?
Comproveu el missatge que es mostra
a la pantalla d'informació múltiple.
(→P. 450)

S'encén un llum
d'advertència o es mostra
un missatge d'advertència

• Quan s'encén un llum d'advertència o
es mostra un missatge d'advertència,
consulteu P. 444, P. 450.

Quan s'ha produït un problema
Si un pneumàtic està
desinflat

• Atureu el vehicle en un lloc segur i
repareu temporalment el pneumàtic
amb el kit d'emergència de reparació
de punxades. (→P. 457)

El vehicle es queda clavat

• Proveu el procediment per quan el
vehicle es queda atrapat en fang, pols
o neu. (→P. 475)
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Certificacions
eCall

Certificacions
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Certificacions
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Sistema immobilitzador

Certificacions
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Certificacions
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Certificacions
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Certificacions
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Per a vehicles venuts al Regne Unit.

Per a vehicles venuts a Israel

Certificacions
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Sistema d'entrada i arrencada intel·ligent
Transmissor intel·ligent

Certificacions
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Certificacions
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Per a vehicles venuts al Regne Unit.
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Per a vehicles venuts a Sèrbia

Certificacions
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Sintonitzador intel·ligent

Certificacions
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537

Índex



Per a vehicles venuts al Regne Unit.

Certificacions
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Toyota Safety Sense

Certificacions
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Certificacions
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Certificacions
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Per a vehicles venuts a Albània

Certificacions
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Per a vehicles venuts al Regne Unit

Per a vehicles venuts a Israel

Certificacions
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BSM (Monitor d'angle mort)

Certificacions
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551

Índex



Certificacions
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Per a vehicles venuts a Sèrbia

Per a vehicles venuts al Regne Unit
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Per a vehicles venuts a Israel

Certificacions

557

Índex



Sistema d'advertència de la pressió dels pneumàtics
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Per a vehicles venuts al Regne Unit

Per a vehicles venuts a Sèrbia

Per a vehicles venuts a Israel

Certificacions
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Carregador sense fil

Certificacions
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Certificacions
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Certificacions
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571

Índex



Per a vehicles venuts al Regne Unit

Certificacions
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Per a vehicles venuts a Sèrbia

Per a vehicles venuts a Albània, Gibraltar, Bòsnia Hercegovina, Macedònia i Montenegro

Certificacions
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Per a vehicles venuts a Israel

Per a vehicles venuts a Turquia

Certificacions
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INFORMACIÓ D'ESTACIONS DE CÀRREGA

A Palanca de bloqueig auxiliar
(→P. 402)

B Tapa del port de càrrega (→P. 72)

C Commutador de la porta posterior
elèctrica* (→P. 158)

D Palanca d'alliberament del bloqueig
del capó (→P. 402)

E Pressió d'inflament dels pneumàtics
(→P. 482)

*Si està instal·lat
Font d'alimentació externa P. 88
Temps necessari per a la càrrega P. 90
Tipus de bateria de tracció P. 479
Pressió d'inflament dels
pneumàtics en fred

P. 482

INFORMACIÓ D'ESTACIONS DE CÀRREGA
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Abans de conduir
Arrossegar un remolc . . . . . . . .198
Càrrega i equipatge . . . . . . . . .197
Conducció del vehicle . . . . . . . .192
Control de restricció d'arrencada
sobtada (Control d'arrencada
DSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
Enganxall/suport de remolc . . . .199
Guia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Límits de pes . . . . . . . . . . . . .198
Posicions d'instal·lació per a
l'enganxall/suport de remolc i
la bola de l'enganxall. . . . . . . . .200
Procediment de conducció . . . . .192
Punts importants sobre les
càrregues de remolcs . . . . . . . .199

Ajust dels seients
Abatiment dels respatllers
posteriors . . . . . . . . . . . . . . .175
Ajust vertical . . . . . . . . . . . . .176
Extracció dels reposacaps . . . . . .177
Instal·lació dels reposacaps. . . . .178
Procediment d'ajust . . . . . .173 , 174
Reposacaps . . . . . . . . . . . . . .176
Seients davanters . . . . . . . . . .173
Seients posteriors . . . . . . . . . .174

Ajust del volant i els miralls
Ajust de l'altura del mirall
retrovisor . . . . . . . . . . . . . . .180
Fer sonar el clàxon . . . . . . . . . .179
Funció antienlluernament . . . . .180
Funció vinculada dels retrovisors
en fer marxa enrere. . . . . . . . . .182
Mirall retrovisor interior . . . . . . .180
Miralls retrovisors exteriors. . . . .180
Plegament i desplegament
dels miralls. . . . . . . . . . . . . . .181
Procediment d'ajust . . . . . .179 , 181
Volant. . . . . . . . . . . . . . . . . .179

Assistència d'emergència
Components del sistema . . . . . . .49
eCall* . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Llums indicadors . . . . . . . . . . . .50
Normativa d'implementació . . . . .53
Resum del sistema de servei
addicional . . . . . . . . . . . . . . . .52
Serveis de notificació
d'emergència . . . . . . . . . . . . . .50

Auto-manteniment
Abans d'aixecar el vehicle
amb el gat . . . . . . . . . . . . . . .422
Addició de líquid al
rentaparabrises . . . . . . . . . . . .409
Articles que s'han de preparar . . .431
Bateria de la clau electrònica . . . .431
Bombetes . . . . . . . . . . . . . . .435
Cancel·lació del registre
del codi d'identificació . . . . . . . .420
Capó . . . . . . . . . . . . . . . . . .402
Col·locació d'un gat de terra . . . .403
Compartiment del motor . . . . . .404
Components. . . . . . . . . . . . . .404
Comprovació de la bateria
de 12 volts . . . . . . . . . . . . . . .407
Comprovació del radiador i
condensador . . . . . . . . . . . . .405
Comprovació del refrigerant de la
unitat de control de potència. . . .406
Comprovació del refrigerant
de l'escalfador . . . . . . . . . . . . .405
Comprovació dels pneumàtics . . .409
Comprovació i substitució
de fusibles . . . . . . . . . . . . . . .433
Configuració de la pressió
dels pneumàtics . . . . . . . . . . .415
Extracció del filtre de l'aire
condicionat . . . . . . . . . . . . . .429
Filtre de l'aire condicionat. . . . . .429
Instal·lació del pneumàtic. . . . . .425
Instal·lació de vàlvules
i transmissors d'advertència
de la pressió dels pneumàtics . . .413
Manteniment . . . . . . . . . . . . .401
Obrir el capó . . . . . . . . . . . . . .402
Pneumàtics . . . . . . . . . . . . . .409
Precaucions amb l'auto-
manteniment . . . . . . . . . . . . .401
Precaucions per a les rodes
d'alumini . . . . . . . . . . . . . . . .428
Pressió d'inflament dels
pneumàtics . . . . . . . . . . . . . .426
Registre de codis d'identificació . .418
Registre de la posició de cada
roda després de realitzar
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Sistema d'advertència de
la pressió dels pneumàtics . . . . .411
Substitució de la bateria. . . . . . .431
Substitució del pneumàtic . . . . .422
Substitució d'un pneumàtic
desinflat . . . . . . . . . . . . . . . .423
Ubicació de la subjecció del gat . .403
Ubicació de les eines . . . . . . . . .422

Carregant
Apèndix . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Bloqueig i desbloqueig del
connector de càrrega de CA . . . . .84
Cable de càrrega de CA . . . . . . . .75
Càrrega sistemàtica . . . . . . . . . .90
Com utilitzar la càrrega de CA . . . .94
Com utilitzar la càrrega de CC. . . .102
Configuració de la funció del
programa de càrrega . . . . . . . . .107
Confirmeu el següent abans
de la càrrega. . . . . . . . . . . .92 , 102
Connexió a terra
(Cable de càrrega de CA de mode 2).77
Consells de càrrega . . . . . . . . . .90
Consulta d'informació relacionada
amb la càrrega . . . . . . . . . . . . .90
Coses que cal saber abans
de la càrrega. . . . . . . . . . . . . . .91
Després de la càrrega . . . . .100 , 106
Durant la càrrega . . . . . . . .94 , 102
Equip de càrrega . . . . . . . . . . . .72
Equip de càrrega i noms . . . . . . . .72
Fonts d'alimentació . . . . . . . . . .86
Fonts d'alimentació que es poden
utilitzar. . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Funcionament del sistema
de càrrega solar . . . . . . . . . . . .120
Funcions de seguretat . . . . . . . . .77
Funcions vinculades amb
la càrrega . . . . . . . . . . . . . . . .88
Indicador de càrrega . . . . . . . . . .74
Indicadors CCID (dispositiu
d'interrupció del circuit de càrrega) .78
Inici de My Room Mode
(Mode de la meva habitació) . . . .116
Inspecció del cable de càrrega
de CA . . . . . . . . . . . . . . . .81 , 92
Mètodes de càrrega . . . . . . . . . .88

Mostra informació sobre el balanç
de potència elèctrica en My Room
Mode (Mode de la meva
habitació) . . . . . . . . . . . . . . .117
Noms de cada peça del cable de
càrrega de CA (si està instal·lat) . . .76
Obertura i tancament de la tapa
del port de càrrega . . . . . . . . . . .73
Operacions de configuració a la
pantalla d'informació múltiple . . .109
Operacions de configuració
multimèdia. . . . . . . . . . . . . . .112
Precaucions de càrrega . . . . . . . .94
Quan es mostra el missatge
relacionat amb la càrrega . . . . . .128
Quan la càrrega de CC no es pot
dur a terme amb normalitat. . . . .125
Quan la funció del programa de
càrrega no s'executa amb
normalitat . . . . . . . . . . . . . . .127
Quan no es pot fer la càrrega . . . .123
Registre del programa de càrrega .107
Sistema de càrrega solar* . . . . . .120
Substitució del cable de l'endoll
(si està instal·lat) . . . . . . . . . . . .79
Tipus de mètodes de càrrega . . . . .88
Ús de la funció del programa de
càrrega . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Ús de “My Room Mode”
(Mode de la meva habitació). . . . .116
Visualització d'informació
relacionada amb el sistema
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Certificacions . . . . . . . . . . . . . . .498

Com cercar . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Configuració preferida
Funcions recuperades . . . . . . . .189
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conductor (sistema d'accés fàcil
elèctric) . . . . . . . . . . . . . . . .185
Memòria de posició de
conducció*. . . . . . . . . . . . . . .185
Memorització/recuperació d'una
posició de conducció . . . . . . . . .186
My Settings
(La meva configuració) . . . . . . .188
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Registre/recuperació/cancel·lació
d'una clau electrònica a la posició
de conducció (funció de
recuperació de memòria) . . . . . .187
Tipus de dispositius
d'autenticació assignats. . . . . . .189

Consells de conducció
Abans de conduir el vehicle. . . . .357
Característica de vehicle utilitari. .358
Conducció fora d'asfalt . . . . . . .359
Consells de conducció a l'hivern . .356
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d'encreuament . . . . . . . . .224 , 226
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Dial d'anivellament manual
dels fars* . . . . . . . . . . . . . . . .220
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Encendre els fars . . . . . . . . . . .218
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Interruptor dels fars . . . . . . . . .218
Interruptor dels llums antiboira . .227
Sistema d'ampliació dels llums
de carretera . . . . . . . . . . . . . .220
Ús del Sistema d'adaptació
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Ús del sistema de llums de
carretera automàtics . . . . . . . . .224
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Manteniment i cura
Instruccions de neteja . . . . . . . .394
Neteja de les àrees amb detalls
de metall setinat . . . . . . . . . . .398
Neteja de les àrees de cuir. . . . . .398
Neteja de les àrees de cuir
sintètic.. . . . . . . . . . . . . . . . .399
Neteja de les parts de
la tapisseria . . . . . . . . . . . . . .399
Neteja i protecció de l'exterior
del vehicle . . . . . . . . . . . . . . .394
Neteja i protecció de l'interior
del vehicle . . . . . . . . . . . . . . .397
Protecció de l'interior
del vehicle . . . . . . . . . . . . . . .397

Obertura i tancament de les
finestretes

Alçavidres elèctrics. . . . . . . . . .182
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de les finestretes) . . . . . . . . . .184
Obertura i tancament dels
alçavidres elèctrics . . . . . . . . . .182
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Ajust de la posició oberta de la
porta posterior (vehicles amb
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posterior . . . . . . . . . . . . . . . .154
Cancel·lació del sistema de porta
posterior elèctrica (vehicles amb
porta posterior elèctrica) . . . . . .168
Desbloquejar i bloquejar la porta
posterior des de l'exterior . . . . . .156
Desbloquejar i bloquejar la porta
posterior des de l'interior . . . . . .156
Desbloquejar i bloquejar les
portes des de l'exterior . . . . . . .150
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portes des de l'interior . . . . . . . .153
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(vehicles amb porta posterior
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elèctrica) . . . . . . . . . . . . . . . .157
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Portes laterals . . . . . . . . . . . . .150
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intel·ligent . . . . . . . . . . . . . . .168
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Passos que cal fer en cas d'emergència
El sistema EV no arrencarà encara
que se segueixi el procediment
d'arrencada correcte. (→P. . . . . .467
Abans de reparar el vehicle . . . . .457
Accions als llums d'advertència o
indicadors acústics d'alerta . . . . .444
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portes. . . . . . . . . . . . . . . . . .469
Components del kit d'emergència
de reparació de punxades . . . . . .459
Els llums interiors i els fars
davanters no s'encenen,
o el clàxon no sona. . . . . . . . . . .467
Els llums interiors i els fars estan
apagats, o el clàxon no sona o
ho fa a un volum baix. . . . . . . . .467
Extracció del kit d'emergència
de reparació de punxades. . . . . .460
Funció d'arrencada d'emergència .467
Iniciar el sistema EV . . . . . . . . .469
Obertura de les tapes del
port de càrrega . . . . . . . . . . . .468
Procediment de recuperació . . . .475
Procediment de remolcament
d'emergència . . . . . . . . . . . . .442
Procediment de reparació
d'emergència . . . . . . . . . . . . .461
Procediments de correcció . . . . .474
Reinici del sistema EV . . . . . . . .470
Remolcament amb un carretó
elevador de rodes. . . . . . . . . . .440
Remolcament d'emergència . . . .442
Si apareix un missatge
d'advertència . . . . . . . . . . . . .450
Si creieu que alguna cosa
no va bé . . . . . . . . . . . . . . . .443
Si el sistema EV no s'inicia. . . . . .467
Si el vehicle es queda clavat. . . . .475
Si el vostre vehicle se
sobreescalfa . . . . . . . . . . . . . .473
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descarregada . . . . . . . . . . . . .470
Si la clau electrònica no funciona
correctament . . . . . . . . . . . . .468
Símptomes audibles . . . . . . . . .443
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Símptomes operatius . . . . . . . .443
Símptomes visibles . . . . . . . . . .443
Si no es poden obrir les tapes
del port de càrrega . . . . . . . . . .468
Si perdeu les claus . . . . . . . . . .468
Si s'encén un llum d'alerta o sona
un indicador acústic d'alerta . . . .444
Si s'ha de remolcar el vehicle . . . .439
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contactar amb els distribuïdors
abans de remolcar . . . . . . . . . .440
Situacions en què no és possible
que un altre vehicle remolqui el
vehicle . . . . . . . . . . . . . . . . .440
Si un pneumàtic està desinflat . . .457
Ubicació del kit d'emergència de
reparació de punxades i eines . . .458
Ús d'un camió de remolc. . . . . . .442

Per la vostra informació. . . . . . . . . . .5

Per seguretat en l'ús
Abans de conduir . . . . . . . . . . . .22
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de l'espatlla del cinturó (seients
davanters) . . . . . . . . . . . . . . . .26
Ajust dels miralls . . . . . . . . . . . .23
Cinturons de seguretat . . . . . . . .23
Coixins de seguretat SRS . . . . . . .27
El sistema de coixins
de seguretat SRS . . . . . . . . . . . .27
Fixació i alliberament del
cinturó de seguretat . . . . . . . . . .25
Instal·lació de les estores . . . . . . .22
Per conduir amb seguretat . . . . . .23
Postura de conducció correcta . . . .23
Pretensors del cinturó de seguretat
(seients davanters i laterals
posteriors). . . . . . . . . . . . . . . .26
Ús correcte dels cinturons de
seguretat . . . . . . . . . . . . . .23 , 25

Personalització
Característiques
personalitzables . . . . . . . .483 , 484
Personalització de les
característiques del vehicle . . . . .483

Procediments de conducció
Activació del sistema. . . . . . . . .216
Aturar el sistema EV . . . . . . . . .206

Canvi de mode de l'interruptor
d'encesa . . . . . . . . . . . . . . . .207
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del canvi de marxes. . . . . . . . . .207
Fre d'estacionament . . . . . . . . .213
Iniciar el sistema EV . . . . . . . . .203
Instruccions de funcionament . . .213
Interruptor d'encesa (ignició) . . .203
Interruptor d'impuls de
regeneració . . . . . . . . . . . . . .211
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automàtica de selecció
de posició P . . . . . . . . . . . . . .211
Palanca de l'intermitent . . . . . . .213
Pantalla de posició del canvi de
marxes i com canviar la posició
del canvi de marxes. . . . . . . . . .208
Retenció del fre . . . . . . . . . . . .216
Selecció del mode de conducció . .211
Selecció del mode Eco . . . . . . . .212
Transmissió . . . . . . . . . . . . . .207

Quadre de comandament
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quadre de comandament . . . . . .140
Ajust del rellotge . . . . . . . . . . .140
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comptador . . . . . . . . . . .140 , 142
Comptaquilòmetres
i totalitzador. . . . . . . . . . . . . .140
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conducció . . . . . . . . . . . . . . .142
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Funció de suggeriment . . . . . . .144
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Indicadors . . . . . . . . . . . . . . .135
Indicadors i comptadors. . . . . . .138
Llums d'advertència . . . . . . . . .134
Llums d'advertència i indicadors. .134
Pantalla de configuració. . . . . . .144
Pantalla del comptador . . . . . . .138
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Pantalla d'informació múltiple . . .141
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el sistema d'àudio. . . . . . . . . . .143
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Què fer si... (Resolució de problemes)
No es poden bloquejar,
desbloquejar, obrir o tancar les
portes. . . . . . . . . . . . . . . . . .496
Quan s'ha produït un problema. . .497
Què fer si... (Resolució de
problemes). . . . . . . . . . . . . . .496
Si creieu que alguna cosa
no va bé . . . . . . . . . . . . . . . .496

Seguretat dels infants
Compatibilitat del sistema de
retenció infantil per a cada
posició del seient . . . . . . . . . . . .40
Components del sistema . . . . . . .35
Desactivació dels coixins de
seguretat del passatger davanter . .35
En utilitzar un sistema
de retenció infantil . . . . . . . . . . .38
Mètode d'instal·lació del sistema
de retenció infantil . . . . . . . . . . .45
Punts que cal recordar. . . . . . . . .37
Sistema d'activació/desactivació
manual dels coixins de seguretat . .35
Sistema de retenció infantil fixat
amb un ancoratge baix ISOFIX . . . .47
Sistema de retenció infantil fixat
amb un cinturó de seguretat . . . . .46
Sistemes de retenció infantil . . . . .36
Taula de contingut . . . . . . . . . . .37
Ús d'un ancoratge amb fixació
superior . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Viatges amb nens . . . . . . . . . . .36

Sistema antirobatori
Activació/cancel·lació/
aturada del sistema d'alarma . . . . .57
Alarma* . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Configuració/cancel·lació del
sistema de doble bloqueig . . . . . .56
Funcionament del sistema . . . . . .56
Sensor d'intrusió (si està instal·lat)
i sensor d'inclinació (si està
instal·lat) . . . . . . . . . . . . . . . .58
Sistema de doble bloqueig* . . . . .56
Sistema immobilitzador . . . . . . . .56

Sistema del vehicle elèctric
Accionament de la posició
del canvi de marxes . . . . . . . . . .69
Autonomia de conducció . . . . . . .70

Carregant . . . . . . . . . . . . . . . .63
Climatitzador . . . . . . . . . . . . . .70
Components del sistema. . . . .62 , 65
Comprovació de la pressió
d'inflament dels pneumàtics.. . . . .70
Conducció en autopista
(o autovia) . . . . . . . . . . . . . . . .70
Consells de conducció per
al vehicle elèctric de bateria . . . . .69
Consells per ampliar l'autonomia
de la conducció . . . . . . . . . . . . .71
En frenar . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Equipatge . . . . . . . . . . . . . . . .70
Funcions del sistema del vehicle
elèctric . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Missatge d'advertència . . . . . . . .69
Precaucions del sistema
del vehicle elèctric . . . . . . . . . . .65
Retards. . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Sistema d'alerta acústica del
vehicle . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Sistema d'apagada d'emergència . .68
Valor mostrat . . . . . . . . . . . . . .70
Visualització quan s'ha
completat la càrrega . . . . . . . . . .71

Ús de les llums interiors
Funcionament de les llums
interiors . . . . . . . . . . . . . . . .374
Funcionament dels llums
personals. . . . . . . . . . . . . . . .375
Llista de llums interiors . . . . . . .373
Ubicació dels llums interiors . . . .373

Ús dels altres elements interiors
Agafadors . . . . . . . . . . . . . . .392
Altres elements interiors . . . . . .383
Carregador sense fil (si està
instal·lat). . . . . . . . . . . . . . . .385
Funcionament del para-sol
electrònic . . . . . . . . . . . . . . .381
Ganxos per a abrics. . . . . . . . . .391
Miralls de cortesia . . . . . . . . . .383
Para-sol electrònic* . . . . . . . . .381
Ports de càrrega USB del tipus C . .384
Presa de corrent . . . . . . . . . . .383
Reposabraços . . . . . . . . . . . . .391
Viseres . . . . . . . . . . . . . . . . .383
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Ús dels elements d'emmagatzematge
Caixa auxiliar (vehicles sense
carregador sense fil) . . . . . . . . .378
Caixa de la consola . . . . . . . . . .376
Característiques del maleter . . . .378
Coberta de la safata . . . . . . . . .379
Coberta sota la safata . . . . . . . .380
Ganxos de càrrega . . . . . . . . . .378
Llista dels elements
d'emmagatzematge . . . . . . . . .375
Portaampolles. . . . . . . . . . . . .377
Porta tasses . . . . . . . . . . . . . .377
Safata de l'equipatge
(si està instal·lada) . . . . . . . . . .380
Safata oberta . . . . . . . . . . . . .378
Targeters . . . . . . . . . . . . . . . .378
Ubicació dels elements
d'emmagatzematge . . . . . . . . .375

Ús del sistema d'aire condicionat i
desentelador

Abans de sortir del vehicle . . . . .369
Activació del control ALL AUTO
("ECO") . . . . . . . . . . . . . . . . .362
Activació del sistema d'aire
condicionat remot . . . . . . . . . .369
Ajustar per separat la temperatura
dels seients del conductor i del
passatger davanter
(mode "SYNC") . . . . . . . . . . . .366
Control ALL AUTO ("ECO") . . . . .362
Controls de l'aire condicionat. . . .363
Descongelador del parabrisa
tèrmic (si està instal·lat) . . . . . .368
Disposició i operacions de
la sortida d'aire . . . . . . . . . . . .366
Escalfadors dels seients . . . . . . .371
Mode de flux d'aire concentrat al
seient davanter (S-FLOW) . . . . .367
Operació de cada sistema . . . . . .362
Sistema d'aire condicionat
automàtic . . . . . . . . . . . . . . .363
Sistema d'aire condicionat remot .368
Ús del mode automàtic . . . . . . .366
Ventiladors dels seients
(seients davanters). . . . . . . . . .372
Volant escalfat . . . . . . . . . . . .371
Volant escalfat*/escalfadors dels
seients*/ventiladors dels
seients* . . . . . . . . . . . . . . . .370

Ús dels sistemes d'assistència a la
conducció

Activació/desactivació de
la funció RCD . . . . . . . . . . . . .300
Activació/desactivació de
la funció RCTA . . . . . . . . . . . . .295
Activació/desactivació del
monitor d'angle mort . . . . . . . .278
Activació/desactivació del sistema
d'assistència de sortida segura. . .282
Activar/desactivar l'Advanced
Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322
Actualització de programari . . . .230
Actualitzar el programari . . . . . .231
Advanced Park ha mostrat
missatges . . . . . . . . . . . . . . .345
Advertència d'aproximació . . . . .267
Ajust de la velocitat establerta
del vehicle. . . . . . . . .265 , 270, 273
Assistència pel canvi de carril . . .268
BSM (monitor d'angle mort)*. . . .276
Cancel·lació/suspensió de
l'Advanced Park . . . . . . . . . . . .342
Cancel·lar/restablir el
control . . . . . . . . . . .265 , 271, 273
Canviar la configuració de
l'aplicació Remote Park . . . . . . .345
Canviar la configuració del control
de velocitat de creuer amb radar
dinàmic . . . . . . . . . . . . . . . . .269
Canviar la configuració de LDA. . .256
Canvi de la configuració
d'Advanced Park . . . . . . . . . . .344
Canvi de la configuració del
monitor del conductor . . . . . . . .239
Canvi de la configuració del
sistema anticol·lisió . . . . . . . . .248
Canvi de la configuració RSA . . . .261
Canvi de la distància entre
vehicles. . . . . . . . . . . . . . . . .265
Components del sistema . . .264 , 270,
272, 277, 281, 285, 294, 347
Comprovar la versió de
Toyota Safety Sense del vostre
vehicle . . . . . . . . . . . . . . . . .230
Configuració de la velocitat
del vehicle . . . . . . . . . . . .264 , 270
Configuració de la velocitat
màxima del vehicle . . . . . . . . . .272
Contingut del Manual del propietari
de Toyota Safety Sense . . . . . . .230
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Control de creuer . . . . . . . . . . .269
Control de creuer amb radar
dinàmic . . . . . . . . . . . . . . . . .261
Control de creuer amb radar dinàmic
amb assistència de senyals de
trànsit . . . . . . . . . . . . . . . . .268
Encesa/apagada del sensor
d'assistència a l'estacionament
de Toyota. . . . . . . . . . . . . . . .286
Exemples d'activació de
la funció . . . . . . . . . .306 , 308, 312
Exemples de funcionament
del sistema. . . . . . . . . . . . . . .310
Fase d'advertència 1 . . . . . . . . .276
Fase d'advertència 2 . . . . . . . . .276
Fase d'aturada de desacceleració .276
Fase d'aturada permanent . . . . .276
Finalitat de l'Advanced Park . . . .313
Finalitat de la funció de control
remot . . . . . . . . . . . . . . . . . .314
Funció d'advertència d'objectes
(vehicles amb Advanced Park) . . .292
Funció de control remot . . . . . . .337
Funció de la pantalla . . . . . . . . .258
Funció de memòria d'Advanced
Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333
Funció de notificació . . . . . . . . .258
Funció de prevenció
d'avançaments . . . . . . . . . . . .268
Funció de reducció de la
velocitat en revolts . . . . . . . . . .267
Funció de sortida en paral·lel
d'Advanced Park . . . . . . . . . . .331
Funció d'estacionament en
paral·lel d'Advanced Park . . . . . .328
Funció d'estacionament en
perpendicular d'Advanced Park
(endavant/enrere) . . . . . . . . . .324
Funcionament de les pantalles
i del sistema . . . . . . . . . . . . . .257
Funcionament del monitor d'angle
mort. . . . . . . . . . . . . . . . . . .278
Funcionament del sistema . . . . .346
Funcions bàsiques . . . .239 , 253, 263
Funcions de l'Advanced Park . . . .314
Funcions del sistema . . . . . . . . .240
Funcions LTA . . . . . . . . . . . . .249
Funció RCTA . . . . . . . . . . . . . .295
Habilitació/inhabilitació del
sistema . . . . . . . . . . . . . . . . .251

Habilitar/inhabilitar el fre
d'assistència a l'estacionament . .304
LDA (Alerta de sortida de carril) . .253
Les àrees de detecció
de l'assistència de sortida segura .283
Limitador de velocitat* . . . . . . .271
Limitador de velocitat amb
l'assistència de senyals
de trànsit (RSA) . . . . . . . . . . . .273
LTA (Assistència de traçat de
carril) . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
Mode Snow* . . . . . . . . . . . . . .346
Monitor del conductor* . . . . . . .239
Objectes detectables. . . . . . . . .240
Objectes estàtics al voltant
del vehicle
(vehicles amb Advanced Park) . . .312
Objectes estàtics davant
i darrere del vehicle* . . . . . . . . .306
Objectes que pot detectar
l'assistència de sortida segura . . .283
Pantalla de detecció del sensor,
distància de l'objecte. . . . . . . . .290
Pantalla de funcionament de
l'assistència de moviment del
volant . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
Pantalla i indicador acústic
per al control de la restricció de
sortida del sistema EV i el
control de frens . . . . . . . . . . . .304
Pantalla multimèdia . . . . . .300 , 310
Pantalles guia d'Advanced Park . .322
PCS (Sistema anticol·lisió) . . . . .240
PKSB (fre d'assistència a
l'estacionament)* . . . . . . . . . .302
Quan es detecta un vianant . . . . .300
Quan la velocitat establerta és
més alta que el límit de velocitat
detectat . . . . . . . . . . . . . . . .269
Quan la velocitat establerta és
més baixa que el límit
de velocitat detectat . . . . . . . . .268
Quan seleccioneu "X-MODE",
Sistema de control d'assistència
de gradient cap avall . . . . . . . . .348
Quan utilitzeu el control
d'adherència. . . . . . . . . . . . . .349
RCD (Detecció de la càmera
posterior)*. . . . . . . . . . . . . . .299
RCTA
(Alerta de trànsit posterior)* . . . .294
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Resum del sistema . . . . . . .275 , 305
Resum dels sistemes d'assistència
a la conducció . . . . . . . . . . . . .351
RSA (Assistència de senyals de
trànsit) . . . . . . . . . . . . . . . . .257
SEA (Assistència de sortida
segura)* . . . . . . . . . . . . . . . .281
Selecció del mode de conducció . .347
Sensor d'assistència a
l'estacionament de Toyota* . . . . .285
Sensors que utilitza
Toyota Safety Sense . . . . . . . . .233
Sistema d'aturada de la conducció
d'emergència . . . . . . . . . . . . .274
Sistema PKSB (Fre d'assistència
a l'estacionament) . . . . . . . . . .302
Sistemes d'assistència a la
conducció . . . . . . . . . . . .233 , 350
Sortida en perpendicular d'Advanced
Park (endavant/enrere) . . . . . . .326
Tipus de càmeres i sensors
d'Advanced Park . . . . . . . . . . .320
Tipus de sensors . . . . . . . .307 , 309
Tipus de senyals de carretera
compatibles . . . . . . . . . . . . . .259
Toyota Safety Sense . . . . . . . . .232
Toyota Teammate Advanced
Park* . . . . . . . . . . . . . . . . . .313
Vehicle en moviment darrere del
vehicle* . . . . . . . . . . . . . . . .308
Vianants darrere del vehicle*. . . .310
X-MODE*. . . . . . . . . . . . . . . .346
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