
På grunn av Toyotas kontinuerlige produktutvikling,
forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer uten
forutgående varsel. Vær oppmerksom på at denne
instruksjonsboken dekker alle varianter og forklarer
alt utstyr, ekstrautstyr innbefattet. Av denne grunn
kan utstyr som ikke er montert på din bil være
beskrevet.

© 2019 TOYOTA MOTOR CORPORATION
Alle rettigheter. Denne bok kan ikke gjengis helt

eller delvis uten skriftlig tillatelse.

Gratulerer med ny Toyota
På vegne av Toyota Motor Corporation og Toyota-organisasjonen i Norge, takker jeg for
at du valgte Toyota.

Toyotas kvalitet er et faktum som er bevist gjennom en rekke forskjellige uavhengige
tester foretatt av store forbrukerorganisasjoner verden over, blant annet i Tyskland,
Sverige, USA og Norge.

Denne brukerhåndboken og ”SUPRA Passport” vil forklare virkemåte, bruk og vedlike-
hold av din nye SUPRA. Jeg anbefaler at du leser nøye igjennom bøkene og følger våre
råd, så du får glede av bilen i mange år.

Periodisk teknisk ettersyn, som anvist i begge bøkene, er et viktig element i bilens
vedlike-hold. Toyotas mekanikere er spesielt skolert på Toyota. I tillegg har et Toyota-
verksted spesialutstyr og riktige data, i tillegg mottar de fortløpende informasjon fra
Toyota-fabrikken om din bil. Vi anbefaler derfor at du følger fabrikkens vedlikeholdspro-
gram, og du er derved sikret at bilen yter maksimalt, er økonomisk, driftssikker og
miljøvennlig. Dette vil dessuten sikre deg dine rettigheter i tilfelle det skulle oppstå feil
eller mangler med bilen i garantiperioden.

Med vennlig hilsen

TOYOTA NORGE AS

Alar Metsson
Adm. direktør

OM99T05NO
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1-1.MERKNADER

Den raskeste måten å finne informa-
sjon om et bestemt emne eller en 
funksjon på, er å se i det alfabetiske 
stikkordregisteret.

Vi anbefaler at du leser gjennom det 
første kapitlet for å få en oversikt 
over bilen.

En autorisert Toyota-forhandler, et 
verksted autorisert av Toyota eller et 
annet pålitelig verksted svarer gjer-
ne på ytterligere spørsmål.

Handlingene som skal utføres, vises 
som en nummerert liste. Rekkeføl-
gen til trinnene må følges.

1 Første handling.

2 Andre handling.

Alternativer og lister over elementer 
uten noen bestemt rekkefølge vises 
som punktlister:
• Første alternativ.
• Andre alternativ.

Merknader

Om denne brukerhåndboken

Orientering

Andre informasjonskilder

En autorisert Toyota-
forhandler, et verksted 
autorisert av Toyota eller et 
annet pålitelig verksted

Symboler og displayer

Symboler i brukerhåndboken

Symbol Betydning

Forholdsregler som må 
følges for å unngå mulig-
het for skader på deg selv 

og andre samt alvorlig 
skade på bilen.

Tiltak som kan gjøres for å 
bidra til å beskytte miljøet.

”...”
Tekstinformasjon i et dis-

play i bilen for å velge 
funksjoner.

›...‹
Kommandoer for talesty-

ringssystemet.

››...‹‹
Svar fra talestyringssyste-

met.

Handlinger

Lister
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 Dette symbolet på en bilkompo-
nent indikerer at ytterligere informa-
sjon om komponenten er tilgjengelig 
i brukerhåndboken.

Denne brukerhåndboken beskriver 
alle modeller og alt nasjonalt utstyr 
og spesialutstyr som er tilgjengelig 
for modellserien. Som et resultat, 
kan denne brukerhåndboken også 
inneholde beskrivelser og illustrasjo-
ner av utstyr og funksjoner som ikke 
finnes i en bil, for eksempel på 
grunn av valgt spesialutstyr eller 
landsspesifikasjonen.

Dette gjelder også for funksjoner og 
systemer knyttet til sikkerhet.

Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

Hvis noe utstyr og modeller ikke er 
beskrevet i denne brukerhåndbok-
en, kan du se tilleggsbrukerhåndbø-
kene som leveres.

Produksjonsdatoen til bilen finnes 
nederst på dørstolpen i førerdøren.

Produksjonsdatoen er definert som 
kalendermåneden og kalenderåret 
som karosseriet og drivverket settes 
sammen og bilen kjøres eller flyttes 
fra produksjonslinjen.

Kontinuerlig utvikling sørger for god 
bilsikkerhet og høy kvalitet. I sjeldne 
tilfeller kan bilen derfor avvike fra in-
formasjonen som gis her.

Når du leser denne brukerhåndbok-
en, bør du huske på følgende: for å 
sørge for at bilene våre fortsetter å ha 
den høyeste kvaliteten og de høyes-
te sikkerhetsstandardene, følger vi 
en politikk om kontinuerlig, pågående 
utvikling. Siden endringer i designet 
til både biler og tilbehør kan gjøres 
når som helst, kan utstyret i bilen din 
være annerledes enn det som er be-
skrevet i denne håndboken. Derfor er 
det heller ikke mulig å garantere at 
alle beskrivelsene vil være helt nøy-
aktige på alle måter.

Vi ber derfor om din forståelse for at 
produsenten av bilen ikke kan ta an-
svar for erstatningskrav basert på 
forskjeller mellom dataene, illustra-
sjonene og beskrivelsene i denne 
brukerhåndboken og utstyret i din 
bil. Vær også oppmerksom på at 
noe av tilleggsutstyret som er be-
skrevet i denne brukerhåndboken, 
ikke er tilgjengelig på australske mo-
deller på grunn av restriksjoner fra 
Australian Design Rules og andre 
krav.

Symbol på komponenter og 
enheter

Bilutstyr

Produksjonsdato

Status for brukerhåndboken

Generelt

For Australia / New Zealand: 
generelt
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Hvis du ønsker mer informasjon, må 
du gjerne kontakte ditt servicesen-
ter.

Følg følgende når du bruker bilen:
• Brukerhåndboken.
• Informasjon på bilen. Ikke fjern 

klistremerker.
• Tekniske data for bilen.
• Gjeldende lover og sikkerhets-

standarder i landet der bilen bru-
kes.

• Bildokumenter og juridiske doku-
menter.

Bilen er teknisk utformet for driftsbe-
tingelsene og godkjenningskravene 
som gjelder i landet den først ble le-
vert i – homologasjon. Hvis bilen 
skal brukes i et annet land, kan det 
hende at den må tilpasses på for-
hånd til andre gjeldende driftsbetin-
gelser og godkjenningskrav. Hvis bi-
len ikke overholder homologasjons-
kravene i et bestemt land, kan du ik-
ke fremme garantikrav for bilen i 
dette landet. En autorisert Toyota-
forhandler, et verksted autorisert av 
Toyota eller et annet pålitelig verk-
sted kan gi mer informasjon.

Den avanserte teknologien som bru-
kes i bilen, for eksempel de toppmo-
derne materialene og elektronikken 
med høy ytelse, krever egnede me-
toder for vedlikehold og reparasjo-
ner.

Derfor anbefaler produsenten av bi-
len at slikt arbeid utføres av Toyota. 

Hvis du velger å bruke et annet 
verksted, anbefaler Toyota at du 
bruker et som utfører slikt vedlike-
hold og reparasjoner i henhold til 
Toyotas spesifikasjoner med perso-
nell med egnet opplæring. I denne 
brukerhåndboken kalles slike verk-
steder ”andre pålitelige verksteder”.

Hvis slikt arbeid, for eksempel vedli-
kehold og reparasjoner, utføres på 
utilstrekkelig måte, kan det føre til 
skader og dermed utgjøre en sikker-
hetsrisiko.

Toyota anbefaler å bruke deler og til-
behør som er spesifikt godkjent for 
dette formålet av Toyota.

Din egen sikkerhet

Beregnet bruk

Garanti

Vedlikehold og reparasjoner

ADVARSEL

Reparasjoner av lakken til bilen som 
ikke utføres på riktig måte, kan føre til 
at radarføleren slutter å fungere, noe 
som fører til en sikkerhetsrisiko. Det er 
fare for ulykker eller skader på eien-
dom. For biler med radarfølere skal re-
parasjoner i lakken på støtfangerne ut-
føres av en autorisert Toyota-forhand-
ler, et verksted autorisert av Toyota el-
ler et annet pålitelig verksted.

Deler og tilbehør
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Det anbefales at du rådfører deg 
med Toyota om originale deler og til-
behør fra Toyota, andre produkter 
som er godkjent av Toyota og ek-
spertråd om tilknyttede saker.

Sikkerheten og kompatibiliteten for 
disse produktene i tilknytning til biler 
fra Toyota, er kontrollert av Toyota.

Toyota tar produktansvar for origina-
le deler og tilbehør fra Toyota. 
Toyota tar ikke ansvar for deler eller 
tilbehør som ikke er godkjent.

Toyota kan ikke vurdere hvert indivi-
duelle uoriginale produkt når det 
gjelder egnethet for bruk på biler fra 
Toyota uten noen sikkerhetsrisiko. 

Egnethet kan heller ikke garanteres 
hvis det er gitt en offisiell tillatelse for 
produktet i et bestemt land. Tester 
som er gjennomført for slike tillatel-
ser kan ikke alltid dekke alle drifts-
betingelsene for biler fra Toyota, og 
noen av dem er dermed utilstrekkeli-
ge.

Det er installert en rekke elektronis-
ke kontrollenheter i bilen. Elektronis-
ke kontrollenheter behandler data 
som de mottar fra følere i bilen, ge-
nererer seg selv eller utveksler infor-
masjon med hverandre. Noen kon-
trollenheter er nødvendige for at bi-
len skal fungere på en sikker måte 
eller gi assistanse under kjøring, for 
eksempel førerassisteringssyste-
mer. 

Videre legger kontrollenheter til rette 
for komfort- eller infotainmentfunk-
sjoner.

Informasjon om dataene som lag-
res eller utveksles, kan fås fra bilpro-
dusenter, for eksempel i en egen 
brosjyre.

Hver bil har et unikt understellsnum-
mer. Avhengig av landet, kan en bi-
leier identifiseres av understells-
nummeret, nummerskiltet og rele-
vante myndigheter. Det er også an-
dre måter å spore data som er inn-
hentet i bilen, tilbake til føreren eller 
bileieren, for eksempel via Toyota 
Supra Connect-kontoen som bru-
kes.

Dataminne

Generelt

Personlig identifikasjon
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Ifølge gjeldende personvernlover 
har bilbrukere bestemte rettigheter 
de kan kreve mot bilprodusenten el-
ler selskaper som innhenter eller be-
handler deres personlige data.

Bilbrukere har en ubegrenset rett til 
å innhente informasjon uten kostna-
der fra organer som lagrer deres 
personlige data.

Disse organene kan være:
• Bilprodusent.
• En autorisert Toyota-forhandler 

eller verksted autorisert av 
Toyota.

• Andre pålitelige verksteder.
• Tjenesteleverandører.

Bilbrukere kan be om informasjon 
om hvilke personlige data som er 
lagret, hva de brukes til og hvor de 
kommer fra. Det kreves bevis på ei-
erskap eller bruk for å innhente den-
ne informasjonen.

Retten til informasjon strekker seg 
også til informasjon om data som 
har blitt overført til andre selskaper 
eller organer.

Se nettsiden til bilprodusenten for 
aktuelle retningslinjer for person-
vern. Disse retningslinjene for per-
sonvern inneholder informasjon om 
retten til få data slettet eller korrigert. 
Bilprodusentens nettside inneholder 
også kontaktopplysninger for både 
produsenten og personvernansvar-
lig.

Bileieren kan få data som er lagret i 
bilen lest opp av en autorisert 
Toyota-forhandler, et verksted auto-
risert av Toyota eller et annet pålite-
lig verksted mot å betale et gebyr 
om ønskelig.

Det lovpålagte uttaket for omborddi-
agnostikk i bilen brukes til å lese opp 
bildataene.

Bilprodusenten er forpliktet til, i hen-
hold til gjeldende lover, å gi myndig-
heter lagrede data. De nødvendige 
dataene gis bare i spesielle tilfeller, 
for eksempel for å undersøke lov-
brudd.

Statlige myndigheter er autorisert, i 
henhold til gjeldende lover, til å selv 
lese opp data fra bilen for spesifikke 
saker. Informasjon kan leses opp fra 
kontrollenheten til kollisjonsputen for 
å for eksempel belyse omstendighe-
tene rundt en ulykke.

Kontrollenheter behandler data for å 
betjene bilen.

Disse dataene omfatter blant annet:
• Statusmeldinger i bilen og de indi-

viduelle komponentene, for ek-
sempel hjulrotasjonshastighet, 
hjulhastighet, nedbremsing, side-
akselerasjon, indikator for festet 
sikkerhetsbelte.

Personvernlover

Juridiske krav om utlevering 
av data

Driftsdata i bilen
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• Omgivelsesforhold, for eksempel 
temperatur, regnfølersignaler.

Dataene behandles bare i selve bi-
len og er vanligvis flyktige. Dataene 
lagres ikke etter at bilen slås av.

Elektroniske deler, for eksempel 
kontrollenheter og bilnøkler, består 
av komponenter for lagring av tek-
nisk informasjon. Informasjon om bi-
lens tilstand, komponentbelastning, 
foreskrevet vedlikehold, hendelser 
eller feil kan lagres midlertidig eller 
permanent.

Denne informasjonen dokumente-
rer vanligvis tilstanden til en kompo-
nent, en modul, et system eller om-
givelsene deres.
• Driftsstatuser for systemkompo-

nenter, for eksempel fyllnivåer, 
dekktrykk, batteristatus.

• Funksjonsfeil og feil i viktige sys-
temkomponenter, for eksempel 
lys og bremser.

• Respons fra bilen til spesielle kjø-
resituasjoner, for eksempel utløs-
ning av en kollisjonspute, aktive-
ring av stabilitetskontrollsysteme-
ne.

• Informasjon om hendelser som 
skader bilen.

Dataene er nødvendige slik at kon-
trollenhetene kan utføre sine funk-
sjoner. De brukes også til å oppdage 
og rette opp funksjonsfeil, og hjelper 
bilprodusenten med å optimalisere 
bilens funksjoner.

De fleste av disse dataene er flykti-
ge og behandles bare i selve bilen. 
Det er kun en liten del av dataene 
som lagres i hendelses- eller feilmin-
ner som respons på bestemte om-
stendigheter.

Når servicearbeid utføres, for ek-
sempel reparasjoner, servicehand-
linger, garantiarbeid og kvalitetskon-
trolltiltak, kan denne tekniske infor-
masjonen leses opp fra bilen sam-
men med understellsnummeret.

En autorisert Toyota-forhandler, et 
verksted autorisert av Toyota eller et 
annet pålitelig verksted kan lese opp 
denne informasjonen. Det lovpålag-
te uttaket for omborddiagnostikk 
(OBD) i bilen brukes til å lese opp 
dataene.

Dataene innhentes, behandles og 
brukes av relevante organisasjoner i 
servicenettverket. Dataene doku-
menterer de tekniske tilstandene til 
bilen og bidrar til å lokalisere feil, 
overholde garantiforpliktelser og for-
bedre kvaliteten.

Videre må produsenten oppfylle for-
pliktelser til produktovervåking i tråd 
med produktansvarslover. For å 
oppfylle disse forpliktelsene trenger 
bilprodusenten tekniske data fra bi-
len. Data fra bilen kan også brukes 
til å sjekke kundegarantikrav.
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Feil- og hendelsesminner i bilen kan 
tilbakestilles når en autorisert 
Toyota-forhandler, et verksted auto-
risert av Toyota eller andre pålitelige 
verksteder utfører reparasjoner eller 
servicearbeid.

Avhengig av bilutstyret, kan følgen-
de komfortinnstillinger og individuel-
le innstillinger lagres i bilen og en-
dres eller tilbakestilles når som 
helst.

Disse omfatter blant annet:
• Innstilling for setestilling.
• Innstillinger for oppheng og klima-

anlegg.

Data kan importeres til bilens under-
holdnings- og kommunikasjonssys-
tem om nødvendig, for eksempel via 
en smarttelefon.

Avhengig av bilutstyret, omfatter dis-
se dataene:
• Multimediadata som musikk, fil-

mer eller bilder for avspilling i et 
integrert multimediesystem.

• Adressebokdata for bruk sam-
men med et integrert handsfree-
system eller et integrert naviga-
sjonssystem.

• Angitte navigasjonsdestinasjoner.
• Data om bruk av internettjenester.

Disse dataene kan bli lagret lokalt i 
bilen eller bli funnet på en enhet 
som er koblet til bilen, for eksempel 
en smarttelefon, USB-minne eller 
MP3-spiller. Hvis disse dataene er 
lagret i bilen, kan de slettes når som 
helst.

Disse dataene overføres bare til 
tredjeparter hvis det blir uttrykkelig 
bedt om under bruk av nettjenester. 
Overføringen er avhengig av innstil-
lingene som er valgt for bruk av tje-
nestene.

Avhengig av utstyret, kan mobile en-
heter som er koblet til bilen, for ek-
sempel smarttelefoner, kontrolleres 
via bilkontrollene.

Lyd og bilder fra den mobile enheten 
kan spilles av og vises gjennom 
multimediesystemet. Bestemt infor-
masjon overføres samtidig til den 
mobile enheten. Avhengig av type 
integrering, omfatter dette blant an-
net posisjonsdata og annen generell 
bilinformasjon. Dette optimaliserer 
måten utvalgte apper, for eksempel 
navigasjon eller avspilling av mu-
sikk, fungerer på.

Det er ikke noe ytterligere samspill 
mellom den mobile enheten og bi-
len, for eksempel aktiv tilgang til bil-
data.

Dataoppføring og 
dataoverføring til bilen

Generelt

Integrering av mobile enheter
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Hvordan dataene behandles videre 
er opp til leverandøren av den spesi-
fikke appen som brukes. Utvalget av 
mulige innstillinger er avhengig av 
respektive app og operativsystemet 
til den mobile enheten.

Hvis bilen har trådløs nettverkstilko-
bling, kan data utveksles mellom bi-
len og andre systemer. Den trådløse 
nettverkstilkoblingen etableres via 
en sender- og mottakerenhet i bilen 
eller via personlige mobile enheter 
som er tatt med inn i bilen, for ek-
sempel smarttelefoner. Denne tråd-
løse nettverkstilkoblingen gjør det 
mulig å bruke nettfunksjoner. Disse 
omfatter nettjenester og apper som 
leveres av bilprodusenten eller an-
dre leverandører.

Når det gjelder tjenester fra bilpro-
dusenten, er de relevante funksjo-
nene beskrevet på egnet sted, for 
eksempel i brukerhåndboken eller 
på nettsiden til produsenten. Den re-
levante juridiske informasjonen an-
gående personvern er også gitt. 
Personlige data kan brukes til å utfø-
re nettjenester. Data utveksles over 
en sikker forbindelse, for eksempel 
med IT-systemene til bilprodusenten 
som er beregnet til dette formålet.

All innhenting, behandling og bruk 
av personlige data til annet enn det 
som er nødvendig for å levere tje-
nestene, må alltid være basert på ju-
ridisk tillatelse, en kontraktavtale el-
ler samtykke. Det er også mulig å 
aktivere eller deaktivere dataforbin-
delsen som en helhet. Dette gjelder 
ikke funksjoner og tjenester som er 
lovpålagt, for eksempel nødanrops-
systemer.

Når du bruker nettjenester fra andre 
leverandører, er disse tjenestene 
ansvaret til den aktuelle leverandø-
ren og underlagt deres personvern-
regler og bruksvilkår. Bilprodusenten 
har ingen kontroll over innholdet 
som utveksles ved bruk av disse tje-
nestene. Informasjon om hvordan 
personlige data innhentes og brukes 
når det gjelder tjenester fra tredje-
parter, omfanget av slike og formå-
let, kan fås fra den aktuelle tjeneste-
leverandøren.

Tjenester

Generelt

Tjenester fra bilprodusenten

Tjenester fra andre leverandører
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Det lovpålagte eCall-nødanropssys-
temet gjør det mulig å foreta manu-
elle eller automatiske nødanrop ved 
blant annet ulykker.

Nødanropene blir besvart av den of-
fentlige nødsentralen.

Informasjon om det lovpålagte 
eCall-nødanropssystemet, som er 
basert på 112-nødanrop, betjening 
av systemet og dets funksjoner fin-
ner du på side 337.

Den 112-baserte eCall-tjenesten er 
en offentlig tjeneste av allmenn in-
teresse, og den er gratis.

Hvis det oppstår en alvorlig ulykke, 
aktiveres som standard eCall-
nødanropssystemet automatisk tak-
ket være følere i bilen. Det vil også 
aktiveres automatisk hvis bilen er ut-
styrt med et intelligent nødanrops-
system som ikke fungerer dersom 
det skjer en alvorlig ulykke.

eCall-nødanropssystemet kan også 
aktiveres manuelt ved behov.

Hvis det oppstår en kritisk systemfeil 
som setter eCall-systemet ut av drift, 
vil passasjerene i bilen få et varsel, 
se side 338.

eCall-nødanropssystemet behand-
ler personlige data i samsvar med 
følgende bestemmelser:
• Personvern: Forordning 

2016/679/EU for EU.
• Personvern: EU-direktiv 

2002/58/EF.

Personlige data behandles kun med 
formål om å overføre eCall-nødan-
ropene til det standardiserte euro-
peiske nødnummeret 112.

eCall-nødanropssystemet drives via 
mobil kommunikasjon gjennom SIM-
kortet som er installert i bilen. SIM-
kortet er ikke koblet permanent til 
mobiltelefonnettverket, men forblir 
bare tilkoblet så lenge nødanropet 
er aktivt.

eCall-nødanropssystemet kan bare 
innhente og behandle følgende da-
ta:
• Understellsnummeret for rask 

identifisering av bilen, for eksem-
pel modellen.

• Kjøretøytype, for eksempel bil.
• Type bil, for eksempel bensin el-

ler diesel, for å vurdere risikoene 
som er involvert i redningsarbei-
det, for eksempel risikoen for 
brann som skyldes drivstoff.

Lovpålagt nødanropssystem

Prinsipp

Generelt

Informasjon om databehandling

SIM-kort

Datatyper og deres mottakere
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• Bilens posisjon på tidspunktet for 
ulykken, de siste tre plasseringe-
ne og kjøreretningen for å lokali-
sere bilen raskere i for eksempel 
svært kompliserte ruteområder.

• Loggfil for automatisk systemakti-
vering og tidsstempel.

• Kontrollinformasjon, som forteller 
redningstjenester om nødanro-
pet ble aktivert automatisk eller 
manuelt.

• Et tidsstempel for å fastslå klok-
keslettet for ulykken for å optima-
lisere utrykningsplanene til red-
ningstjenestene.

• Kjøreretningen for å etablere 
blant annet hvilken side av kjøre-
banen det gjelder.

Myndighetene i det landet som 
eCall-nødanropet gjøres, bestem-
mer hvilken nødsentral som vil mot-
ta og behandle nødanropet.

eCall-nødanropssystemet sikrer at 
ingen har tilgang til dataene i sys-
temminnet før et nødanrop aktive-
res.

Data som innhentes for eCall-
nødanropssystemet lagres bare i bi-
len og sendes til nødsentralen når et 
nødanrop aktiveres.

eCall-nødanropssystemet sørger for 
at de ikke kan spores og det ikke er 
noen permanent sporing under nor-
mal bruk.

eCall-nødanropssystemet sørger for 
at dataene i det interne systemmin-
net slettes automatisk og kontinuer-
lig.

Data knyttet til bilens plassering 
overskrives kontinuerlig i det interne 
systemminnet, slik at de tre siste bil-
plasseringene som er nødvendig for 
at systemet skal fungere normalt, 
alltid er tilgjengelig og ikke noen fle-
re.

Aktivitetsdataloggen til eCall-nødan-
ropssystemet beholdes ikke lenger 
enn det som er nødvendig for å be-
handle eCall-nødanropet og ikke un-
der noen omstendigheter lenger enn 
13 timer etter at eCall-nødanropet 
ble aktivert.

Personen som påvirkes av databe-
handling, for eksempel bileieren, har 
rett til innsyn i dataene og kan be om 
at data som angår han/henne, som 
ikke behandles i samsvar med re-
glene, skal korrigeres, slettes eller 
blokkeres. Hver gang data korrige-
res, slettes eller blokkeres i tråd med 
disse reglene, må tredjeparter som 
disse dataene ble overført til, bli in-
formert, forutsatt at dette kan gjøres 
med rimelig kostnad.

Databehandlingskonfigurasjon

Rettigheter for personer påvirket 
av databehandling
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Personen som påvirkes av databe-
handling, har rett til å klage til egnet 
tilsynsmyndighet hvis han/hun me-
ner at hans/hennes rettigheter ikke 
er overholdt ved behandling av dis-
se personlige dataene.

For saker som gjelder innsynsrett 
kan du kontakte en autorisert 
Toyota-forhandler, et verksted auto-
risert av Toyota eller et annet pålite-
lig verksted.

Det automatiske nødanropssyste-
met gjør det mulig å foreta manuelle 
eller automatiske nødanrop ved 
blant annet ulykker.

Nødanropene blir besvart av en 
nødsentral som er utnevnt av bilpro-
dusenten.

I tillegg til det automatiske nødan-
ropssystemet, finnes også eCall-
nødanropssystemet i bilen og det er 
aktivt avhengig av situasjonen.

Bileieren har rett til å bruke enten 
det automatiske nødanropssystemet 
eller eCall-nødanropssystemet.

Se side 337 for informasjon om be-
tjening av og funksjoner for det auto-
matiske nødanropssystemet.

Det automatiske nødanropssyste-
met behandler personlige data i 
samsvar med følgende bestemmel-
ser:
• Personvern: EU-direktiv 

95/46/EF.
• Personvern: EU-direktiv 

2002/58/EF.

Toyota Supra Connect-kontrakten 
for denne funksjonen samt gjelden-
de lover og EU-direktiver gir det 
rettslige grunnlaget for aktivering av 
og funksjonen til nødanropssyste-
met.

Gjeldende forordninger og direkti-
ver styrer personvernet når det gjel-
der behandling av personlige data.

Det automatiske nødanropssyste-
met behandler personlige data i 
samsvar med EU-direktiver om per-
sonvern.

Det automatiske nødanropssyste-
met behandler kun personlige data 
med samtykke fra bileieren.

Det automatiske nødanropssyste-
met og andre tjenester med ekstra 
fordeler kan bare behandle personli-
ge data med uttrykkelig samtykke 
fra personen som påvirkes av data-
behandlingen, for eksempel bileie-
ren.

Automatisk 
nødanropssystem

Prinsipp

Rettslig grunnlag
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Det automatiske nødanropssyste-
met drives via mobilkommunikasjon 
gjennom SIM-kortet som er installert 
i bilen. SIM-kortet er permanent log-
get på mobiltelefonnettverket slik at 
en forbindelse kan etableres raskt. 
Dataene sendes til bilprodusenten 
ved en eventuell nødssituasjon.

Bilprodusenten bruker også dataene 
som sendes som en del av et 
nødanrop til å forbedre kvaliteten på 
produkter og tjenester.

Det er kun leverandøren av mobilte-
lefonnettverket som kan fastslå plas-
seringen til bilen basert på plasse-
ringen av mobiltelefonmaster. Nett-
verksoperatøren kan ikke knytte un-
derstellsnummeret til telefonnum-
meret til det installerte SIM-kortet. 
Det er kun bilprodusenten som kan 
knytte understellsnummeret til tele-
fonnummeret til det installerte SIM-
kortet.

Loggdataene for nødanrop lagres i 
bilminnet. De eldste loggdataene 
slettes regelmessig. Loggdataene 
omfatter blant annet informasjon om 
når og hvor et nødanrop ble gjort.

I unntakstilfeller kan loggdataene le-
ses ut fra bilminnet. Det er vanligvis 
bare mulig å lese opp loggdata med 
en rettskjennelse og dersom korre-
sponderende enheter er koblet di-
rekte til bilen.

Systemet er laget slik at et nødan-
rop aktiveres automatisk etter en 
ulykke med en bestemt alvorlighets-
grad, som registreres av følerne i bi-
len.

Hvis det automatiske nødanropssys-
temet foretar et nødanrop, sendes 
den samme informasjonen til den ut-
nevnte nødsentralen som normalt 
sendes til den offentlige nødsentra-
len av eCall-nødanropssystemet.

Det automatiske nødanropssyste-
met sender også følgende ekstra in-
formasjon til en nødsentral utnevnt 
av bilprodusenten og, om aktuelt, til 
den offentlige nødsentralen:
• Ulykkesdata, for eksempel retnin-

gen til kollisjonen som registrert 
av følerne i bilen for å kunne tilret-
telegge planene for redningstje-
nester.

• Kontaktdata, for eksempel tele-
fonnummeret til det installerte 
SIM-kortet og førerens telefon-
nummer, om tilgjengelig, slik at de 
som er involvert i ulykken kan 
kontaktes så fort som mulig.

SIM-kort

Forbedre kvalitet

Fastslå plassering

Loggdata for nødanrop

Automatisk nødanrop

Informasjon som blir sendt
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Dataene knyttet til et foretatt nødan-
rop aktiveres i bilen. Dataene inne-
holder informasjon om nødanropet, 
for eksempel sted og klokkeslett det 
ble foretatt.

Nødsentralen lagrer lydopptak av 
nødanropet.

Lydopptak av kundene lagres i 24 ti-
mer, i tilfelle det er nødvendig å ana-
lysere detaljer i nødanropet. Etter 
det slettes lydopptakene. Lydopptak 
av ansatte på nødsentralen lagres i 
24 timer for kvalitetskontrollformål.

Data som innhentes ved et automa-
tisk nødanrop, brukes bare til å be-
handle nødanropet. Hvis bilprodu-
senten er juridisk forpliktet til å gjøre 
det, vil de utlevere data som er be-
handlet og, om aktuelt, fortsatt er 
lagret.

Eieren av en bil med et automatisk 
nødanropssystem og eCall-nødan-
ropssystemet har rett til å bruke 
eCall-nødanropssystemet i bilen i 
stedet for det automatiske nødan-
ropssystemet.

For forespørsler om deaktivering 
kan du kontakte en autorisert 
Toyota-forhandler, et verksted auto-
risert av Toyota eller et annet pålite-
lig verksted.

eCall-nødanropssystemet står alltid 
standby i tillegg til det automatiske 
nødanropssystemet. eCall-nødan-
ropssystemet tar over nødanrops-
funksjonen hvis det automatiske 
nødanropssystemet av tekniske år-
saker ikke fungerer, for eksempel 
hvis den utnevnte nødsentralen ikke 
kan nås.

eCall-nødanropssystemet bruker in-
frastrukturen til det offentlige 
112-nødnummeret.

Systemet kan konfigureres slik at 
nødanrop alltid gjøres via eCall-
nødanropssystemet, og ikke via det 
automatiske nødanropssystemet. 
Få innstillingen konfigurert av en au-
torisert Toyota-forhandler, et verk-
sted autorisert av Toyota eller et an-
net pålitelig verksted.

Datalagring

Utlevering av personlige data

Lovpålagt nødanropssystem
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For Russland, Kasakhstan og Hvite-
russland:

TEKNISK REGULERING AV 
TOLLBESTEMMELSER ”OM 
SIKKERHETEN FOR KJØRETØY 
MED HJUL” TR CU 018/2011 
Vedlegg nr. 3, §2 (Krav til kjøretøy 
om indre støy), Tabell 2.1, 
Bemerkning 3

Denne bilen kan ikke brukes til of-
fentlige formål (som f.eks. drosjer). Understellsnummeret er i motorrom-

met, på høyre side av bilen.

Støynivå i bilen Understellsnummer

Motorrom

Andre forholdsregler

ADVARSEL

Ikke modifiser bilen.

Ikke modifiser bilen med deler (for ek-
sempel batterier, elektriske kompo-
nenter osv.) som ikke er originaldeler 
og -tilbehør fra Toyota eller deler som 
er godkjent av Toyota. Det kan føre til 
uventet funksjonsfeil eller en ulykke. 
Hvis du vil ha mer informasjon om ori-
ginale deler og tilbehør fra Toyota, 
kontakt en autorisert Toyota-forhand-
ler, et verksted autorisert av Toyota el-
ler et annet pålitelig verksted.
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Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

Følg også den ekstra brukerhånd-
boken som følger med, i tillegg til 
dokumentasjonen i bilen ved behov.

ADVARSEL

Ikke fest tilbehør på frontruten.

Hvis det festes tilbehør på frontruten 
eller det innvendige speilet, kan det 
blokkere sikten over veien eller være 
forstyrrende, og muligens føre til en 
ulykke. Hvis gjenstander som suge-
kopper festes på frontruten, kan de 
fungere som en linse og føre til brann. 
Ikke monter et bredt innvendig speil 
på det innvendige speilet. Det kan 
løsne i en kollisjon og føre til skader.

ADVARSEL

Ikke la sigarettennere ligge igjen i bi-
len.

Når bilen er parkert i direkte sollys, 
kan temperaturen i bilen bli ekstremt 
høy. Derfor er det veldig farlig å la 
gjenstander som inneholder brennba-
re materialer, slik som sigarettennere, 
ligge i bilen siden de kan eksplodere 
eller begynne å brenne. Og hvis en si-
garettenner setter seg fast i de beve-
gelige delene til setet når setet flyttes, 
kan tenneren bli ødelagt og forårsake 
brann.

Brukerhåndboksmedier

Bilutstyr

Trykket brukerhåndbok

Ekstra brukerhåndbok
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Utfør de nødvendige rutinekontrolle-
ne på bilen før du starter motoren. 
Det er eierens ansvar å utføre ruti-
nekontrollene og eventuelt lovpålag-
te årlige kontroller på bilen, i hen-
hold til lokale lover og forskrifter. Se 
serviceheftet (vedlikeholdsveilednin-
gen) for mer informasjon om kon-
trollprosedyrer.

Sette seg inn i bilen

Før du begynner å kjøre

Kontroll av bilen

ADVARSEL

Ikke la brennbare ting bli liggende 
igjen i bilen.

Hvis en drivstoffbeholder, bilpleiepro-
dukter, spraybokser e.l. blir liggende i 
bilen, er det fare for at de begynner å 
brenne og eksploderer. Og når bilen 
er parkert med dørene og vinduene 
helt lukket, må du ikke la beholdere 
med kullsyreholdig drikke ligge i bilen, 
siden temperaturen inne i bilen kan 
øke til over 50 °C, avhengig av plas-
sering.

ADVARSEL

Sørg for å stue all bagasje på en trygg 
måte.

Ved kraftig nedbremsing eller en kolli-
sjon kan usikrede gjenstander fly 
rundt og treffe passasjerer, og der-
med forårsake skader. Legg bagasje 
trygt i bagasjerommet når det er mu-
lig.

ADVARSEL

Ikke legg gjenstander på gulvet på fø-
rersiden.
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ADVARSEL

Hvis en gjenstand setter seg fast bak 
bremsepedalen, kan det bli umulig å 
bremse og gasspedalen går kanskje 
ikke ut igjen etter at den blir trykket 
inn, noe som kan føre til en svært far-
lig situasjon.

ADVARSEL

Sørg for at gulvmattene er forsvarlig 
festet.

Bruk bare originale gulvmatter fra 
Toyota som er beregnet for denne 
modellen, og fest dem med de med-
følgende festene. Når gulvmattene er 
tatt ut, for eksempel ved rengjøring av 
bilen, må du sørge for å feste gulv-
mattene igjen med festene før du be-
gynner å kjøre.

Hvis en gulvmatte som ikke kan fes-
tes skikkelig, på grunn av et skadet 
feste e.l. brukes, kan den bevege seg 
under kjøring og dekke gasspedalen, 
trykke den inn og føre til en ulykke.

Du må heller aldri legge to eller flere 
gulvmatter oppå hverandre. Ekstra 
gulvmatter vil ikke bare forstyrre nor-
mal betjening av pedalene, men det 
er også en fare for at en matte kan 
krølle seg bak bremsepedalen og for-
hindre at den kan trykkes inn.

ADVARSEL

Du må ikke inhalere eksosgasser.

Eksosen inneholder fargeløs, luktfri 
karbonmonoksid (CO). Karbonmon-
oksid (CO) kan inhaleres uten at man 
merker det og kan i verste fall være 
dødelig. Pass på å ikke la motoren gå 
på tomgang i en lukket garasje eller 
andre steder med dårlig ventilasjon.

Hvis det er et hull eller en sprekk i ek-
sosanlegget, forårsaket av korrosjon 
e.l., kan eksosgasser komme inn i bi-
len under kjøring. Hvis det lukter ek-
sos i bilen, må du åpne alle vinduene 
og få bilen kontrollert av en autorisert 
Toyota-forhandler, et verksted autori-
sert av Toyota eller et annet pålitelig 
verksted.

Bekreft sikkerheten 
i omgivelsene
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 Det er blindsoner rundt bilen som 
du ikke kan se fra førersetet. Kon-
troller området rundt bilen og se 
at det ikke er små barn eller lave 
gjenstander der før du begynner 
å kjøre.

 Når du rygger og ikke kan se om-
rådet bak bilen i tilstrekkelig grad, 
må du gå ut av bilen og kontrolle-
re området før du fortsetter.

Unngå å kjøre når du er veldig sliten 
eller ikke føler deg bra.

Og hvis du kjører i lange perioder, er 
det viktig å stoppe og hvile innimel-
lom.

1 Låse opp

2 Låse
3 Låse opp bagasjeromslokket
4 Funksjon for forlenget frontlys

Avhengig av innstillingene, låses ba-
re førerdøren eller alle tilgangspunk-
tene opp.

Hvis bare førerdøren låses opp, 
trykker du på knappen på fjernkon-
trollen igjen for å låse opp de andre 
tilgangspunktene i bilen.

1 Lukk førerdøren.

2  Trykk på knappen på 

fjernkontrollen.

Alle innganger i bilen låses.

Sentrallåsknapper.

Dårlig fysisk tilstand

Åpne og lukke

Knapper på fjernkontrollen

Låse opp bilen

Trykk på knappen på 
fjernkontrollen.

Låse bilen

Sentrallåsknapper

Oversikt

OM99T05NO.book  Page 22  Thursday, May 2, 2019  12:39 PM



23

2

Brukerhåndbok for Supra

2-1. HURTIGVEILEDNING
H

U
R

T
IG

V
E

ILE
D

N
IN

G

Drivstoffluken forblir ulåst.

Denne funksjonen gjør det mulig å 
åpne bilen uten å betjene fjernkon-
trollen.

Det er tilstrekkelig å ha fjernkontrol-
len på deg, for eksempel i lommen.

Bilen gjenkjenner automatisk fjern-
kontrollen når den er i nærheten av 
eller inne i bilen.

Ta et godt tak i håndtaket i bildøren.

Berør innrykket i dørhåndtaket til en 
lukket bildør med fingeren i ca. 1 se-
kund, uten å ta tak i dørhåndtaket.

 Trykk og hold inne knappen 

på fjernkontrollen i ca. 1 sekund.

Om aktuelt, låses også dørene opp.

Lukk bagasjeromslokket manuelt.

Låse

Trykk på knappen for å lå-
se bilen når fordørene er 
lukket.

Låse opp

Trykk på knappen for å lå-
se opp bilen.

Smartnøkkelsystem

Prinsipp

Låse opp bilen

Låse bilen

Bagasjeromslokk

Åpne

Lukke
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1 Vindusviskere

2 Instrumentpanel
3 Blinklys, fjernlys
4 Lysbryterelement

Indikator- og varsellamper kan lyse i 
ulike kombinasjoner og farger.

Når motoren starter eller standbytil-
stand blir slått på, kontrolleres funk-
sjonaliteten til noen av lampene.

1 Utvendige speil

2 Brytere for elektriske vinduer
3 Sentrallåssystem
4 Låse opp bagasjeromslokket

1 Girspak

2 Kontrollenhet
3 Kanselleringsknapp for automa-

tisk start/stopp
4 Sportsmodusbryter
5 Parkeringshjelpknapp
6 VSC OFF-knapp
7 Toyota Supra Safety-knapp
8 Parkeringsbrems

Displayer og kontroller

Rundt rattet

Indikator- og varsellamper

Instrumentpanel

1

2

3

4

Førerdør

Brytergruppe

3 2 1

4
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Toyota Supra Command samler 
funksjonene til en rekke brytere. Dis-
se funksjonene kan betjenes ved 
hjelp av fjernkontrollen og, avhengig 
av utstyrsversjon, berøringsskjer-
men.

n Generelt

Knappene kan brukes til å hente 
frem menyer direkte. Kontrollenhe-
ten kan brukes til å velge menyele-
menter og utføre innstillinger.

n Knapper på kontrollenheten

n Aktivere talestyringssystemet

1  Trykk på knappen på rat-

tet.

2 Vent på lydsignalet.

3 Si kommandoen.

Hvis det ikke er mulig å si flere kom-
mandoer, bytter du til Toyota Supra 
Command for å betjene funksjonen.

n Slå av talestyringssystemet

n Hjelp med talestyringssyste-
met

 For å få mulige talekommandoer 
lest høyt: ›Talekommandoer‹.

 For å få informasjon om talesty-
ringssystemet lest høyt: ›Generell 
informasjon om talestyring‹.

Toyota Supra Command

Prinsipp

Kontrollenhet

Knapp Funksjon

Trykk én gang: hente frem 
hovedmenyen.

Trykk to ganger: vise alle 
menyelementene til hove-
dmenyen.

Hente frem menyen Kom-
munikasjon.

Hente frem menyen Me-
dia/radio.

Hente frem menyen Angi 
destinasjon for naviga-
sjonssystemet.

Hente frem navigasjons-
kartet.

Trykk én gang: hente frem 
forrige skjermbilde.

Trykk og hold inne: hente 
frem de sist brukte meny-
ene.

Hente frem menyen Alter-
nativer.

Talestyring

Si talekommandoer

Dette symbolet i kontroll-
displayet viser at talesty-
ringssystemet er aktivt.

Trykk på knappen på rat-
tet eller si ›Avbryt‹.

Knapp Funksjon
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 For å få hjelp om de aktuelle me-
nyene lest høyt: ›Hjelp‹.

Talestyringssystemet skal ikke bru-
kes til nødanrop. Under stress kan 
talen og stemmeleiet til en person 
endre seg. Dette kan føre til unød-
vendig forsinkelse i anropet.

Bruk i stedet SOS-knappen som er 
plassert i nærheten av det innvendi-
ge speilet.

1 Seteryggvinkel

2 Høyde
3 Seteryggbredde
4 Korsryggstøtte
5 Forover/bakover
6 Setevinkel

1 Forover/bakover, høyde, setevin-
kel

2 Minnefunksjon for førersete
3 Seteryggvinkel
4 Seteryggbredde
5 Korsryggstøtte

Informasjon for nødanrop

Innstilling og betjening

Seter, speil og ratt

Manuelt justerbare seter

Elektrisk justerbare seter

6 5 4 3 2 1
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1 Justere

2 Velge et speil, automatisk parke-
ringsfunksjon

3 Folde inn og ut

1 Skyv hendelen nedover.

2 Flytt rattet til ønsket høyde og 
vinkel som passer din sittestilling.

3 Skyv hendelen tilbake opp.

Minnefunksjonen gjør det mulig å 
lagre og hente frem følgende innstil-
linger ved behov:
• Setestilling.
• Stilling for utvendig speil.
• Høyden til frontrutedisplayet.

1 Angi ønsket stilling.

2  Trykk på knappen på fø-

rersetet. Bokstavene på knappen 
lyser.

3 Trykk på ønsket knapp 1 eller 2 
på førersetet mens bokstavene 
lyser. Et lydsignal høres.

Trykk på ønsket knapp 1 eller 2.

1 Endre underholdningskilden

Justere de utvendige 
speilene

Justere rattet

Justering av rattet

Minnefunksjon

Prinsipp

Lagre

Hente frem

Infotainment

Radio
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2 Lydutgang på/av, volum
3 Knapper for favoritter
4 Endre stasjon/spor
5 Trafikkinformasjon

n Land

1 ”Navigasjon”

2  ”Legge inn adresse”

3 ”Land?”

4 Vipp kontrollenheten til høyre for 
å velge landet fra listen.

n Angi en adresse

1 ”By/sted eller postnummer?”

2 Skriv inn bokstaver eller tall.

3 Vipp kontrollenheten til høyre for 
å velge by/sted eller postnummer 
fra listen.

4 ”Gate?”

5 Angi gaten på samme måte som 
for by/sted.

6 ”Husnummer/kryss?”

7 Bytt til listen over husnumre og 
kryss.

8 Velg husnummeret eller krysset.

”Start ruteveiledning”

Hvis bare by/sted ble angitt: rutevei-
ledning til byen/stedet starter.

Når mobiltelefonen har blitt koblet til 
i bilen, kan den betjenes med Toyota 
Supra Command, knappene på rat-
tet og med talestyring.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Mobile enheter”

4 ”Koble til ny enhet”

5 Velg funksjoner som du ønsker å 
bruke mobiltelefonen til.

Bluetooth-navnet til bilen vises i kontroll-
displayet.

6 Se bruksanvisningen til mobilte-
lefonen for å utføre annen betje-
ning på mobiltelefon: for eksem-
pel finne / koble til Bluetooth-en-
het eller ny enhet.

Bluetooth-navnet til bilen vises på skjer-
men til mobiltelefonen. Velg Bluetooth-
navnet til bilen.

Legge inn navigasjons-
destinasjon

Angi destinasjon ved hjelp av en 
adresse

Starte ruteveiledning

Koble til mobiltelefon

Generelt

Koble til mobiltelefon med ad-
gangskode
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7 Avhengig av den mobile enheten 
vises enten et kontrollnummer, 
eller så må du skrive inn kontroll-
nummeret selv.

• Sammenligne kontrollnummeret 
som vises i kontrolldisplayet med 
kontrollnummeret på skjermen til 
enheten.

Bekreft kontrollnummeret på enheten og 
i kontrolldisplayet.

• Skriv inn det samme kontrollnum-
meret på enheten og via Toyota 
Supra Command, og bekreft.

Enheten er koblet til og vises i en-
hetslisten.

Innkommende anrop kan godtas på 
ulike måter.
• Via Toyota Supra Command:

 ”Godta”

•  Trykk på knappen på rat-

tet.
• Via valglisten i instrumentpanelet:

Velg ved hjelp av det knudrete hjulet på 
rattet: ”Godta”

Via Toyota Supra Command:

1 ”Kommunikasjon”

2 ”Slå nummer”

3 Legg inn numrene.

4  Velg symbolet. Anropet gjøres 
med den mobiltelefonen som er 
tilordnet telefonfunksjonen.

Etablere forbindelse via ekstratele-
fonen:

1  Trykk på knappen.

2 ”Ring via”

CarPlay gjør det mulig å betjene vis-
se funksjoner på en kompatibel 
Apple iPhone ved hjelp av Siri-
talebetjening og Toyota Supra 
Command.

• Kompatibel iPhone.

iPhone 5 eller nyere med iOS 7.1 eller 
nyere.

• Tilsvarende mobilradiokontrakt.
• Bluetooth, WiFi og Siri-talebetje-

ning er aktivert på iPhone-en.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Mobile enheter”

4 ”Innstillinger”

5 Angi følgende innstilling:

”Bluetooth”

”Apple CarPlay”

Telefoni

Godta et anrop

Slå et nummer

Klargjøring av Apple CarPlay

Prinsipp

Driftskrav

Slå på Bluetooth og CarPlay
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Registrer iPhone via Bluetooth i bi-
len.

Velg CarPlay som funksjon:

 ”Apple CarPlay”

iPhone-en kobles til bilen og vises i 
enhetslisten.

1 Sett giret i P-stilling når bilen står 
stille.

2 Trykk på start/stopp-knappen.

Motoren slås av.

3 Koble inn parkeringsbremsen.

Automatisk start/stopp slår av moto-
ren automatisk når bilen står stille 
for å spare drivstoff. Når du skal kjø-
re starter motoren automatisk under 
følgende betingelser:
• Ved å slippe opp bremsepedalen.

Registrere iPhone med CarPlay Under kjøring

Kjøring

Kjøreklar tilstand

Slå på kjøreklar tilstand

• Trykk inn bremse-
pedalen.

• Trykk på start/stopp-
knappen.

Slå av kjøreklar tilstand

Automatisk start/stopp

Parkeringsbrems

Sette på

Trekk i bryteren.

LED- og indikatorlampen 
tennes.
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LED- og indikatorlampen slukker.

Parkeringsbremsen frigjøres.

• D kjørestilling.
• N nøytral.
• R revers.

Skyv girspaken kort i ønsket retning, 
og gå kanskje forbi et motstands-
punkt med sikkerhetsbeltet i førerse-
tet festet. Girspaken går i hvert tilfel-
le tilbake til midtstilling.

Trykk inn bremsen til du er klar til å 
kjøre, hvis ikke vil bilen bevege seg 
når en kjørestilling eller revers blir 
valgt.

En girspaklås forhindrer utilsiktet 
skifte til R-stilling eller utilsiktet skifte 
til noe annet enn P-stilling.

Sett bare giret i R-stilling når bilen 
står stille.

Trykk på knappen.

Sett bare giret i P-stilling når bilen 
står stille.

Trykk på P-knappen.

Koble ut

Med kjøreklar tilstand slått 
på:

Automatisk girkasse: trykk 
på bryteren med bremse-
pedalen trykket inn eller 
giret i P-stilling.

Automatisk girkasse

Sette giret i D-, N- og R-stilling

Kansellere girspaklåsen

Sette giret i P-stilling
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Aktivere manuell betjening:

Skyv girspaken ut av D-stilling til 
venstre.

Manuell betjening:
• Gire ned: trykk girspaken forover.
• Gire opp: trykk girspaken bak-

over.

Deaktivere manuell betjening:

Trykk girspaken til høyre.

Skyv hendelen forover eller trekk 
den tilbake.

• Fjernlys på, pil 1.

Fjernlysene tennes når nærlysene er 
slått på.

• Fjernlys av / blinklys foran, pil 2.

• På: trykk hendelen forbi mot-
standspunktet.

• Av: trykk hendelen i motsatt ret-
ning forbi motstandspunktet.

• Trippelt blinklys: skyv hendelen 
forsiktig opp eller ned.

• Kort blinklys: trykk hendelen helt 
til motstandspunktet og hold den 
der så lenge du ønsker at blinkly-
sene skal blinke.

Automatisk girkasse, 
manuell betjening

Fjernlys, blinklys, indikator

Fjernlys, blinklys foran

Blinklys
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n Slå på

Trykk hendelen oppover til ønsket 
stilling er nådd.
• Hvilestilling for viskerne: stilling 0.
• Regnføler: stilling 1.
• Normal viskerhastighet: stilling 2.
• Rask viskerhastighet: stilling 3.

n Slå av og rask visking

Skyv hendelen ned.
• Slå av: trykk hendelen nedover til 

utgangsstillingen er nådd.
• Rask visking: trykk hendelen ned-

over fra utgangsstillingen.

Lys og belysning

Lysfunksjoner

Symbol Funksjon

Tåkelys bak.

Lys av.

Kjørelys.

Sidelys.

Automatisk 
kjørelyskontroll.

Adaptive lysfunksjoner.

Nærlys.

Instrumentlys.

Parkeringslys, høyre.

Parkeringslys, venstre.

Vindusviskersystem

Slå viskerne på/av og rask visking
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n Aktivere/deaktivere

Aktivere: trykk hendelen opp én 
gang fra utgangsstillingen, pil 1.

Deaktivere: trykk hendelen tilbake til 
utgangsstillingen.

n Justere følsomheten

Vri på det knudrete hjulet på visker-
hendelen.

Trekk i viskerhendelen.Regnføler

Rengjøre frontruten

Klimaanlegg

Knapp Funksjon

Temperatur.

Modus for resirkulert luft.

Maksimal kjøling.

AUTO-program.

Luftspredning, manuell.

Slå av.

Fjern is og dugg fra 
frontruten.

Fjerne is fra bakrute.
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1 Trykk på den bakre kanten av 
drivstoffluken for å åpne den.

2 Vri tanklokket mot klokken.

3 Plasser tanklokket i holderen på 
drivstoffluken.

For optimalt drivstofforbruk bør ben-
sinen være uten svovel eller ha lavt 
svovelinnhold.

Du må ikke bruke drivstoff som er 
merket med at de inneholder metall. 
S. 307

Dekktrykkinskripsjonene finnes på 
dekktrykkplaten på dørstolpen.

For dekktrykkovervåking (TPM):

Tilbakestill dekktrykkovervåkingen 
(TPM) for dekk som ikke finnes i 
dekktrykkinskripsjonen i kontrolldis-
playet.

Kontroller regelmessig og juster ved 
behov:
• Minst to ganger i måneden.
• Før en lang kjøretur.

Setevarme.

Betjening av klimakontroll.

Luftstrøm, manuell.

Stopp for å fylle drivstoff

Fylle drivstoff

Tanklokk

Bensin

Knapp Funksjon

Felger og dekk

Informasjon om dekktrykk

Etter justering av dekktrykket

Kontrollere dekktrykket
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En aktuell måling er tilgjengelig etter 
ca. 30 minutters normal kjøring.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøystatus”

3  ”Motoroljenivå”

Ulike meldinger vises i kontrolldis-
playet, avhengig av motoroljenivå-
et. Følg disse meldingene

Stans bilen på et trygt sted og slå av 
kjøreklar tilstand før du fyller på 
motorolje.

Ikke fyll på olje hvis ikke en melding 
vises i instrumentpanelet.

Legg merke til påfyllingsmengden i 
meldingen.

Ikke fyll på for mye motorolje.

Vær oppmerksom på anbefalte 
motoroljetyper.

Knappen er plassert i midtkonsollen.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Tilkoblet tjen.”

2 ”Toyota Supra Assistance”

3 ”Bilbergingstjeneste”

En taletilkobling etableres.

Elektronisk oljemåling

Driftskrav

Vise motoroljenivået

Etterfylle motorolje

Generelt

Fylle på

Havarihjelp

Nødblinklys

Havarihjelp

Bilbergingstjeneste
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Conciergetjenesten gir informasjon 
om hoteller, restauranter osv. og kan 
sende en SMS med ønsket informa-
sjon til bilen. Adresser kan også 
sendes direkte til navigasjonssyste-
met.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Tilkoblet tjen.”

2 ”Toyota Supra Assistance”

3 ”Conciergetjenester”

En taletilkobling til concier-
getjenesten etableres.

Fjernvedlikehold er tjenester som bi-
drar til å holde bilen mobil.

Fjernvedlikehold kan bestå av føl-
gende tjenester:
• Bilbergingstjeneste
• Batterivern

Når du forlater bilen, slår du av mo-
toren, setter på parkeringsbremsen 
og låser dørene.

Ved parkering stopper du bilen på et 
trygt og egnet parkeringsområde, 
setter giret i ”P”-stilling og slår av 
tenningsbryteren.

Toyota Supra Connect

Conciergetjeneste

Fjernvedlikehold

Etter kjøring

Ved parkering

ADVARSEL

Skru alltid av tenningsbryteren der-
som du sover i bilen.

Når en hvil i bilen ikke er til å unngå, 
parkerer du bilen på et trygt sted, slår 
av tenningsbryteren og, om mulig, so-
ver i passasjersetet. Hvis du lar moto-
ren gå, kan du utilsiktet trykke inn 
gasspedalen eller betjene girspaken, 
noe som kan føre til en ulykke. Og 
hvis motoren går i høyt turtall over en 
lengre periode, kan eksosanlegget og 
motoren bli svært varme, noe som 
kan føre til en brann.
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ADVARSEL

Vær forsiktig når du parkerer slik at 
du ikke parkerer bilen i nærheten av 
brennbart materiale.

Ikke parker bilen i nærheten av brenn-
bart materiale som tørt gress, blader, 
papir, olje e.l. Hvis slike materialer 
kommer i kontakt med eksosanlegget, 
kan det føre til brann.
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Generelle innstillinger...........61
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Displayer ........................... 151
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3-1.KONTROLLENHETER

Dette kapitlet beskriver alt standardutstyr, landsspesifikt utstyr og spesialut-
styr som er tilgjengelig for modellserien. Det kan derfor beskrive utstyr og 
funksjoner som ikke er installert i bilen, for eksempel for valgt tilleggsutstyr el-
ler landsspesifikasjonen. Dette gjelder også for funksjoner og systemer knyt-
tet til sikkerhet. Følg gjeldende lover og bestemmelser når du bruker funksjo-
nene og systemene.

1 Sentrallåssystem

 Låse opp S. 74

 Låse S. 74

2  Brytere for elektriske 

vinduer S. 93

3 Betjening av utvendig speil 
S. 104

4 Lys

 Tåkelys bak S. 176

 Lys av S. 171

Kjørelys S. 174

 Sidelys S. 172

Kjøreområde

Bilutstyr

Rundt rattet
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 Automatisk kjørelyskontroll 

S. 171
Automatisk fjernlys S. 174

 Nærlys S. 172

 Instrumentlys S. 177

 Parkeringslys bak S. 173

 Venstre parkeringslys 

S. 173
5 Hendel på rattstamme, venstre

 Blinklys S. 139

 Fjernlys, blinklys foran 

S. 140

 Automatisk fjernlys S. 174

 Startsperrecomputer 

S. 164
6 Girbryter S. 146
7 Knapper på rattet, venstre

 Manuell 

hastighetsbegrenser S. 220

 Cruisekontroll på/av 

S. 222

Gjenoppta cruisekontroll 

S. 220

Avbryter cruisekontroll 

S. 220

 Adaptiv cruisekontroll 

på/av S. 225

 Cruisekontroll: for å lagre 

en hastighet S. 220

 Avbryte cruisekontroll / 

gjenoppta cruisekontroll S. 220

 Adaptiv cruisekontroll: for 

å øke/redusere avstanden 
S. 220
Vippebryter for cruisekontroll 
S. 220

8 Instrumentpanel S. 151
9 Knapper på rattet, høyre

 Valglister S. 163

 Volum, se brukerhåndbok 

for navigasjon, underholdning, 
kommunikasjon 

 Talestyringssystem S. 58

 Telefon, se brukerhåndbok 

for navigasjon, underholdning, 
kommunikasjon 
Knudrete hjul for valglister 
S. 163

10Girbryter S. 146
11Hendel på rattstamme, høyre

 Vindusvisker S. 140

 Regnføler S. 141

 Rengjøre frontruten S. 142

12Justere rattet S. 106

13  Horn, hele området

14  Frigjøre panseret S. 306
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15  Låse opp 

bagasjeromslokket S. 77

1 Kontrolldisplay S. 50

2  Nødblinklys S. 336

3 Ventilasjon S. 255
4 HanskeromS. 260
5 Radio/multimedia, se 

brukerhåndbok for navigasjon, 
underholdning, kommunikasjon 

6 Automatisk klimaanlegg S. 250
7 Kontrollenhet med knapper S. 50 

S. 51

8  Sportsmodusbryter S. 149

SPORT-kjøremodus

 Toyota Supra Safety 

S. 191

 Automatisk start/stopp 

S. 134

 Parkeringsfølere S. 236

Ryggekamera S. 242
Varsling av kryssende trafikk 
S. 246
Parkeringshjelp S. 236

 Stabilitetskontroll, VSC 

S. 216

9  Parkeringsbrems S. 137

10Girspak for automatisk girkasse 
S. 143

Rundt midtkonsollen

1

4

2
3

5

6

7

89

10

11
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11  Slå kjøreklar tilstand på/av 

S. 134

1  Indikatorlampe for 

kollisjonspute for 
forsetepassasjeren S. 190

2  Leselys S. 178

3  Kupélys S. 178

4  Nødanrop, SOS S. 337

Rundt takfôringen
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Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

Avhengig av situasjonen, er bilen i 
én av disse tre tilstandene:
• Tomgangstilstand.
• Standbytilstand.
• Kjøreklar tilstand.

Når bilen er i tomgangstilstand, blir 
den slått av. Alle elementer som for-
bruker strøm, deaktiveres.

Bilen er i tomgangstilstand før du 
åpner den fra utsiden og når du har 
gått ut av bilen og låst den.

Bilens driftsstatus

Bilutstyr

Generelt

Tomgangstilstand

Prinsipp

Generelt

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

En usikret bil kan begynne å bevege 
seg og rulle bort. Det er fare for ulyk-
ker. Sikre bilen før du forlater den for 
å forhindre at den ruller.

Gjør følgende for å sørge for at bilen 
er sikret mot å rulle:

• Koble inn parkeringsbremsen.

• Vri forhjulene mot fortauet i oppo-
ver- eller nedoverbakker.

• Sikre bilen ekstra i oppover- og 
nedoverbakker, for eksempel med 
en kloss.

ADVARSEL

Hvis barn eller kjæledyr er alene i bi-
len, kan de sette bilen i bevegelse og 
sette seg selv eller andre brukere av 
veien i fare, for eksempel ved at de 
gjør følgende:

• Trykker på start/stopp-knappen.

• Kobler ut parkeringsbremsen.

• Åpner og lukker dørene eller vindu-
ene

• Setter giret i N-stilling.

• Betjener utstyret i bilen.

Det er fare for ulykker eller skader. Ik-
ke la barn eller kjæledyr være igjen i 
bilen uten tilsyn. Ta fjernkontrollen 
med deg og lås bilen når du forlater 
den.
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Bilen bytter automatisk til tomgangs-
tilstand under følgende betingelser:
• Etter noen minutter, hvis bilen ik-

ke betjenes.
• Når batterinivået er lavt.
• Når du går ut av bilen, hvis en av 

fordørene åpnes, avhengig av 
innstillingen til Toyota Supra 
Command.

Tomgangstilstand blir ikke etablert 
automatisk under en telefonsamtale.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstilling”

3 ”Dører/nøkkel”

4 ”Slå av etter åpning av dør”

Etablere tomgangstilstand i bilen et-
ter endt kjøretur:

Når standbytilstand er aktivert, kan 
de fleste funksjoner betjenes mens 
bilen står stille. Alle ønskede innstil-
linger kan utføres.

Bilen bytter til standbytilstand etter 
at fordørene åpnes fra utsiden.

Det å slå på kjøreklar tilstand tilsva-
rer å starte motoren.

Noen funksjoner, for eksempel sta-
bilitetskontroll VSC, kan bare be-
tjenes når kjøreklar tilstand er slått 
på.

Automatisk 
tomgangstilstand

Etablere tomgangstilstand 
ved åpning av fordørene

Manuell tomgangstilstand

Trykk og hold inne 
knappen til OFF-dis-
playet i instrument-
panelet slukker.

Standbytilstand

Prinsipp

Generelt

Display i instrumentpanelet

OFF vises i instru-
mentpanelet. Tennin-
gen slås av og stand-
bytilstand slås på.

Kjøreklar tilstand

Prinsipp

Generelt
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1 Trykk inn bremsepedalen.

2 Trykk på start/stopp-knappen.

Startprosessen aktiveres automatisk 
i en kort periode og stopper når mo-
toren starter.

De fleste indikator- og varsellampe-
ne i instrumentpanelet lyser med ulik 
varighet.

Avhengig av motorversjon vil full 
drivkraft bare være tilgjengelig etter 
ca. 30 sekunder etter at motoren 
startes. I dette tilfellet vil ikke bilen 
akselerere på vanlig måte.

Når kjøreklar tilstand er slått på, vi-
ser turtelleren det nåværende 
motorturtallet.

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Et blokkert eksosanlegg eller utilstrek-
kelig ventilasjon kan gjøre at skadeli-
ge eksosgasser kommer inn i bilen. 
Eksosgassene inneholder forurens-
ning som er fargeløs og luktfri. På 
innelukkede steder kan eksosgasser 
også bygge seg opp utenfor bilen. Det 
er fare for alvorlige personskader. 
Hold eksosanlegget åpent og sikre til-
strekkelig ventilasjon.

ADVARSEL

En usikret bil kan begynne å bevege 
seg og rulle bort. Det er fare for ulyk-
ker. Sikre bilen før du forlater den for 
å forhindre at den ruller.

Gjør følgende for å sørge for at bilen 
er sikret mot å rulle:

• Koble inn parkeringsbremsen.

• Vri forhjulene mot fortauet i oppo-
ver- eller nedoverbakker.

• Sikre bilen ekstra i oppover- og 
nedoverbakker, for eksempel med 
en kloss.

OBS

Gjentatte startforsøk eller å starte fle-
re ganger i rask rekkefølge innebærer 
at drivstoff ikke forbrennes eller for-
brennes i utilstrekkelig grad. Kata-
lysatoren kan bli overopphetet. Det er 
fare for skade på eiendom. Unngå å 
starte gjentatte ganger etter hveran-
dre.

Slå på kjøreklar tilstand

Prinsipp

Kjøreklar tilstand 
slås på med 
start/stopp-knappen:

Automatisk girkasse

Bensinmotor

Display i instrumentpanelet
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1 Sett giret i P-stilling når bilen står 
stille.

2 Trykk på start/stopp-knappen.

Motoren slås av. Bilen bytter til standby-
tilstand.

3 Koble inn parkeringsbremsen.

Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr som ikke er installert i bilen, 
for eksempel for valgt tilleggsutstyr 
eller landsspesifikasjonen. Dette 
gjelder også for funksjoner og syste-
mer knyttet til sikkerhet. Følg gjel-
dende lover og bestemmelser når 
du bruker funksjonene og systeme-
ne.

Toyota Supra Command samler 
funksjonene til en rekke brytere. Dis-
se funksjonene kan betjenes ved 
hjelp av fjernkontrollen og, avhengig 
av utstyrsversjon, berøringsskjer-
men.

Slå av kjøreklar tilstand

Automatisk girkasse

Toyota Supra Command

Bilutstyr

Prinsipp

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Hvis du betjener integrerte informa-
sjonssystemer og kommunika-
sjonsenheter under kjøring, kan det 
distrahere deg fra trafikken. Du kan 
miste kontrollen over bilen. Det er fare 
for ulykker. Betjen kun systemene el-
ler enhetene hvis trafikksituasjonen 
tillater det. Stans om nødvendig og 
betjen systemene eller enhetene når 
bilen står stille.
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Bokstaver og tall kan angis ved hjelp 
av kontrollenheten eller berøringss-
kjermen. Tastaturvisningen endres 
automatisk.

Når du legger inn navn og adresser, 
gjøres valget gradvis smalere og 
suppleres kanskje for hver bokstav 
som legges inn. små bokstaver.

Oppføringer sammenlignes kontinu-
erlig med dataene som er lagret i bi-
len.
• Det er kun bokstaver for tilgjenge-

lige data som tilbys for oppføring.
• Destinasjonssøk: stedsnavn kan 

angis på alle språk som er tilgjen-
gelig i Toyota Supra Command.

Noen menyelementer har en avkrys-
ningsboks foran seg. Boksen indike-
rer om funksjonen er aktivert eller 
deaktivert. Funksjonen aktiveres el-
ler deaktiveres når du velger menye-
lementet.

 Funksjonen er aktivert.

 Funksjonen er deaktivert.

Statusfeltet er plassert i det øvre 
området av kontrolldisplayet. Status-
informasjonen vises i form av sym-
boler.

n Telefon

Oppføring og visning

Bokstaver og tall

Symbol Funksjon

eller Bytt mellom store og små 
bokstaver.

Sette inn mellomrom.

Bruke talestyring.

Bekrefte oppføringen.

Sammenligning av oppføring

Aktivere/deaktivere 
funksjoner

Statusinformasjon

Generelt

Symboler i statusfeltet

Symbol Betydning

Innkommende og utgående 
anrop.

Tapt anrop.

Mottaksforhold for mobiltele-
fonnettverk.

Søker etter nettverk.

Ingen mobiltelefonnettverk 
er tilgjengelig.

Kritisk ladenivå for mobilte-
lefonen.
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n Underholdning

n Andre funksjoner

Tilleggsinformasjon, for eksempel 
informasjon fra startsperrecompute-
ren, kan vises på høyre side av det 
delte skjermbildet i noen menyer.

Tilleggsinformasjonen forblir synlig i 
det delte skjermbildet selv om du 
bytter til en annen meny.

1  Trykk på knappen.

2 ”Delt skjermbilde”

Visningen kan velges i menyene der 
et delt skjermbilde er mulig.

1 Vipp kontrollenheten til høyre til 
delt skjermbilde er valgt.

2 Trykk på kontrollenheten.

3 Velg ønsket innstilling.

Visningsvalget kan defineres.

1 Vipp kontrollenheten til høyre til 
delt skjermbilde er valgt.

2 Trykk på kontrollenheten.

3 ”Spesialtilpass meny”

4 Velg ønsket innstilling.

5 Vipp kontrollenheten til venstre.

Dataoverføring er ikke 
mulig.

Aktiv roaming.

Tekstmelding mottatt.

Melding mottatt.

Påminnelse.

Kan ikke sende.

Kontakter lastes.

Symbol Betydning

Musikkharddisk.

Bluetooth-audio.

USB-audiogrensesnitt.

Symbol Betydning

Melding.

Lyd er slått av.

Fastslår bilens nåværende 
posisjon.

Trafikkinformasjon.

Delt skjermbilde

Generelt

Symbol Betydning

Slå på/av

Velge visning

Definere visningsvalget.
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1 Kontrolldisplay, med berørings
skjerm avhengig av utstyrsver-
sjon.

2 Kontrollenhet med knapper og, 
avhengig av utstyrsversjon, med 
berøringsskjerm.

Følg pleieanvisningene for å rengjø-
re kontrolldisplayet, se side 354.

Hvis kontrolldisplayet utsettes for 
svært høyre temperaturer, for ek-
sempel ved sterkt sollys, kan lysstyr-
ken reduseres og kontrolldisplayet 
kan slå seg av. Normal funksjon vil 
gjenopprettes når temperaturen re-
duseres, for eksempel ved å skjer-
me mot solen eller bruke klimaan-
legget.

Kontrolldisplayet slås på automatisk 
når bilen låses opp.

I visse situasjoner slås kontrolldis-
playet av automatisk, for eksempel 
hvis ikke bilen betjenes på flere mi-
nutter.

Kontrolldisplayet kan også slås av 
manuelt.

1  Trykk på knappen.

2 ”Slå av kontrolldisplay”

Trykk på kontrollenheten eller på en 
knapp på kontrollenheten for å slå 
det på igjen.

Knappene kan brukes til å hente 
frem menyer direkte. Kontrollenhe-
ten kan brukes til å velge menyele-
menter og utføre innstillinger.

Kontrollenheter

Oversikt

Kontrolldisplay

Generelt

1

2

Sikkerhetsmerknad

OBS

Gjenstander som er plassert foran 
kontrolldisplayet, kan falle ned og 
skade kontrolldisplayet. Det er fare for 
skade på eiendom. Ikke sett gjenstan-
der foran kontrolldisplayet.

Slå på/av automatisk

Slå på/av manuelt

Kontrollenhet med 
navigasjonssystem

Generelt
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Noen av funksjonene til Toyota 
Supra Command kan betjenes med 
berøringspanelet på kontrollenhe-
ten, se side 56.

• Vri for å blant annet bytte mellom 
menyelementer.

• Trykk for å blant annet velge et 
menyelement.

• Vipp i fire retninger for å blant an-
net bytte mellom skjermbilder.

Knappene kan brukes til å hente 
frem menyer direkte. Kontrollenhe-
ten kan brukes til å velge menyele-
menter og utføre innstillinger.

• Vri for å blant annet bytte mellom 
menyelementer.

Betjening

Knapper på kontrollenheten

Knapp Funksjon

Trykk én gang: hente frem 
hovedmenyen.
Trykk to ganger: vise alle 
menyelementene til 
hovedmenyen.

Hente frem menyen 
Kommunikasjon.

Hente frem menyen 
Media/radio.

Hente frem menyen Angi 
destinasjon for 
navigasjonssystemet.

Hente frem 
navigasjonskartet.

Trykk én gang: hente frem 
forrige skjermbilde.
Trykk og hold inne: hente 
frem de sist brukte 
menyene.

Hente frem menyen 
Alternativer.

Kontrollenhet uten 
navigasjonssystem

Generelt

Betjening
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• Trykk for å blant annet velge et 
menyelement.

• Vipp i to retninger for å blant an-
net bytte mellom skjermbilder.

 Trykk på knappen.

Hovedmenyen vises.

Alle Toyota Supra Command-funk-
sjoner kan hentes frem via hoved-
menyen.

Knapper på kontrollenheten

Knapp Funksjon

Trykk én gang: hente frem 
hovedmenyen.
Trykk to ganger: vise alle 
menyelementene til 
hovedmenyen.

Hente frem menyen 
Kommunikasjon.

Hente frem menyen 
Media/radio.

Trykk én gang: hente frem 
forrige skjermbilde.
Trykk og hold inne: hente 
frem de sist brukte menyene.

Hente frem menyen 
Alternativer.

Betjening med 
kontrollenheten

Hente frem hovedmenyen
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1  Trykk på knappen to ganger.

Alle menyelementene til hovedmenyen 
vises.

2 Velg et menyelement.

3 Vipp kontrollenheten til høyre el-
ler venstre for å flytte et menyele-
ment til ønsket posisjon.

Fremhevede menyelementer kan 
velges.

1 Vipp kontrollenheten til ønsket 
menyelement er fremhevet.

2 Trykk på kontrollenheten.

Når et menyelement er valgt, for ek-
sempel ”Systeminnstillinger”, vises 
et nytt skjermbilde.
• Vipp kontrollenheten til venstre.

Det aktuelle skjermbildet lukkes og det 
forrige skjermbildet vises.

•  Trykk på knappen.

Det forrige skjermbildet åpnes igjen.

• Vipp kontrollenheten til høyre.

Det nye skjermbildet åpnes.

En pil indikerer at ytterligere skjerm-
bilder kan hentes frem.

 Trykk og hold inne knappen.

De nylig brukte menyene vises.

 Trykk på knappen.

Menyen ”Alternativer” vises.

Menyen består av ulike områder:
• Skjermbildeinnstillinger, for ek-

sempel ”Delt skjermbilde”.
• Betjeningsalternativer for valgt 

hovedmeny, for eksempel for 
”Media/radio”.

• Om aktuelt, andre betjeningsal-
ternativer for den valgte menyen, 
for eksempel ”Lagre stasjon”.

Innstillinger som lysstyrke kan jus-
teres.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Displayer”

4 ”Kontrolldisplay”

5 ”Lysstyrke om kvelden”

Tilpasse hovedmenyen

Velge et menyelement

Bytte mellom skjermbilder

Hente frem nylig brukte 
menyer

Hente frem menyen 
Alternativer

Justere innstillingene
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6 Vri kontrollenheten til ønsket inn-
stilling vises.

7 Trykk på kontrollenheten.

1 Vri kontrollenheten: for å velge 
bokstaver eller tall.

2 : for å bekrefte oppføringen.

For alfabetiske lister med mer enn 
30 oppføringer, kan bokstavene for 
tilgjengelige oppføringer vises til 
venstre.

1 Vri kontrollenheten raskt til ven-
stre eller høyre.

Alle bokstavene som har en tilgjengelig 
oppføring, vises til venstre.

2 Velg forbokstaven til ønsket opp-
føring.

Den første oppføringen for den valgte 
bokstaven vises.

Kontrolldisplayet har en berøringss-
kjerm.

Trykk på skjermen med fingrene. Ik-
ke bruk gjenstander til dette.

 Trykk på symbolet.

Hovedmenyen vises.

Alle Toyota Supra Command-funk-
sjoner kan hentes frem via hoved-
menyen.

1  Trykk på symbolet.

Alle menyelementene til hovedmenyen 
vises.

2 Dra menyelementet til ønsket po-
sisjon til høyre eller venstre.

Trykk på ønsket menyelement.

Skrive inn bokstaver og tall

Skrive inn

Slette

Symbol Funksjon

Trykk på kontrollenheten: for 
å slette bokstaver eller tall.

Trykk og hold inne kontrol-
lenheten: for å slette alle 
bokstaver eller tall.

Betjene alfabetiske lister

Betjening via 
berøringsskjerm

Generelt

Hente frem hovedmenyen

Tilpasse hovedmenyen

Velge et menyelement
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Dynamisk innhold kan vises i meny-
elementene. Innholdet i menyele-
mentene oppdateres automatisk, for 
eksempel aktiv ruteveiledning i navi-
gasjon. Trykk på det nederste områ-
det i menyelementet for å gå rett til 
det dynamiske innholdet.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Innhold i hovedmeny”

Når et menyelement er valgt, vises 
et nytt skjermbilde.

En pil indikerer at ytterligere skjerm-
bilder kan hentes frem.
• Sveip til venstre.
• Trykk på pilen.

Det nye skjermbildet åpnes.

Innstillinger som lysstyrke kan gjø-
res ved hjelp av berøringsskjermen.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Displayer”

4 ”Kontrolldisplay”

5 ”Lysstyrke om kvelden”

6 Gjør ønsket innstilling.
• Flytt til høyre eller venstre til øn-

sket innstilling vises.

•  Trykk på symbolet.

1 Trykk på symbolet  på berø-
ringsskjermen. Et tastatur vises i 
kontrolldisplayet.

2 Skriv inn bokstaver og tall.

Navigasjonskartet kan flyttes via be-
røringsskjermen.

Dynamisk innhold

Bytte mellom skjermbilder

Justere innstillingene

Skrive inn bokstaver og tall

Skrive inn

Slette

Symbol Funksjon

Trykk på symbolet: for å 
slette bokstav eller tall.

Trykk og hold på symbolet: 
for å slette alle bokstaver 
eller tall.

Betjene navigasjonskartet

Funksjon Betjening

Forstørre/redusere 
kartet.

Trekk fingrene 
sammen eller fra 
hverandre.
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Noen av funksjonene til Toyota 
Supra Command kan betjenes med 
berøringspanelet på kontrollenhe-
ten.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Berøringspanel”

4 Velg ønsket innstilling:
• ”Skriv”: for å skrive inn bokstaver 

og tall.
• ”Kart”: for å betjene kartet.
• ”Søkefelt”: for å skrive inn boksta-

ver uten å velge listefeltet.
• ”Lydtilbakemelding”: for å få de 

angitte bokstavene og tallene lest 
høyt.

Det krever litt trening når du først 
begynner å skrive inn bokstaver. 
Vær oppmerksom på følgende når 
du skriver:
• Systemet gjenkjenner store og 

små bokstaver og tall. Det kan 
være nødvendig å bytte mellom 
store og små bokstaver, tall og 
tegn, se side 54.

• Skriv inn tegnene slik de vises i 
kontrolldisplayet.

• Skriv alltid inn tilknyttede tegn, for 
eksempel aksenter eller streker, 
slik at bokstaven registreres på 
riktig måte. Alternativet for å skri-
ve inn er avhengig av det angitte 
språket. Det kan hende du må 
legge inn spesialtegn ved hjelp av 
kontrollenheten.

Kartet til navigasjonssystemet kan 
flyttes ved hjelp av berøringspane-
let.

Berøringspanel

Generelt

Velge funksjoner

Skrive inn bokstaver og tall

Skrive inn spesialtegn

Skrive inn Betjening

Slette et tegn.
Sveip til venstre på 
berøringspanelet.

Skrive inn et 
mellomrom.

Sveip i midten av 
berøringspanelet 
og mot høyre.

Skrive inn en 
bindestrek.

Sveip på toppen av 
berøringspanelet 
og mot høyre.

Skrive inn en 
understrek.

Sveip på bunnen 
av berøringspane-
let og mot høyre.

Betjene kartet

Funksjon Betjening

For å flytte kartet.
Sveip i egnet 
retning.

Forstørre/redusere 
kartet.

Trekk sammen 
eller dra fingrene 
fra hverandre på 
berøringspanelet.

For å vise menyen. Trykk én gang.
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Toyota Supra Command-funksjo-
ner, for eksempel radiostasjoner, na-
vigasjonsdestinasjoner og telefon-
numre, kan lagres til knapper for fa-
voritter og hentes frem direkte.

Innstillingene lagres for den fører-
profilen som brukes for øyeblikket.

1 Velg funksjon via Toyota Supra 
Command.

2  Trykk og hold inne ønsket 

knapp til du hører et lydsignal.

 Trykk på knappen.

Funksjonen utføres umiddelbart. 
Hvis du har valgt for eksempel et te-
lefonnummer, vil forbindelsen også 
etableres.

Trykk på knappene med fingeren. 
Ikke bruk hansker eller gjenstander.

Tilordningen av knapper vises øv-
erst i skjermen.

1 Trykk og hold inne knapp 1 og 8 
samtidig i ca. 5 sekunder.

2 ”OK”

Knapper for favoritter

Generelt

Lagre en funksjon

Utføre en funksjon

Vise tilordningen av knapper

Slette tilordningen av 
knapper
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Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr som ikke er installert i bilen, 
for eksempel for valgt tilleggsutstyr 
eller landsspesifikasjonen. Dette 
gjelder også for funksjoner og syste-
mer knyttet til sikkerhet. Følg gjel-
dende lover og bestemmelser når 
du bruker funksjonene og systeme-
ne.

Talestyringssystemet gjør det mulig 
å bruke de fleste av funksjonene 
som vises i kontrolldisplayet ved 
hjelp av uttalte kommandoer. Syste-
met gir uttalte meldinger som hjelper 
deg med funksjonen.

• Funksjoner som bare kan brukes 
når bilen står stille, kan bare be-
tjenes via talestyringssystemet i 
begrenset grad.

• Systemet har en egen mikrofon 
på førersiden.

• ›...‹ indikerer kommandoer for ta-
lestyringssystemet i brukerhånd-
boken.

• Kommandoer, tall og bokstaver 
skal uttales flytende, med vanlig 
trykk og med normalt volum og 
hastighet.

• Si alltid kommandoene på språ-
ket til talestyringssystemet.

• Bruk den alminnelige uttalelsen 
av stasjonsnavnet slik det vises i 
kontrolldisplayet, når du velger ra-
diostasjon.
›[...] stasjon ...‹, for eksempel 
klassisk radiostasjon.

For at talekommandoene skal gjen-
kjennes, må et språk angis med 
Toyota Supra Command som støt-
tes av talestyringssystemet.

Velge språk, se side 61.

1  Trykk på knappen på rat-

tet.

2 Vent på lydsignalet.

3 Si kommandoen.

Det er mulig at ingen flere talekom-
mandoer er tilgjengelig. I dette tilfel-
let, bytter du til Toyota Supra 
Command for å betjene funksjonen.

Talestyringssystem

Bilutstyr

Prinsipp

Generelt

Driftskrav

Si talekommandoer

Aktivere 
talestyringssystemet

Dette symbolet i kontrolldis-
playet viser at talestyrings-
systemet er aktivt.
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En smarttelefon som er koblet til bi-
len, kan betjenes via talestyring.

Aktiver talestyring på smarttelefonen 
for å gjøre dette.

1  Trykk og hold inne knap-

pen på rattet i ca. 3 sekunder.

Talestyring aktiveres på smarttelefonen.

2  Slipp knappen.

Hvis aktivering lykkes, vises en bekref-
telse i kontrolldisplayet.

Hvis det ikke var mulig å aktivere ta-
lestyring, vises listen over Bluetooth-
enheter i kontrolldisplayet.

De fleste av menyelementene i kon-
trolldisplayet kan sies som komman-
doer.

Kommandoer fra andre menyer kan 
også sies.

Noen listeoppføringer, for eksempel 
telefonbokoppføringer, kan også vel-
ges med talestyringssystemet. Når 
du gjør det, må du si listeoppføringe-
ne nøyaktig slik de vises i den aktu-
elle listen.

Følgende vises i det øvre området 
av kontrolldisplayet:
• Noen av de mulige kommandoe-

ne for aktuell meny.
• Noen av de mulige kommandoe-

ne fra andre menyer.
• Stemmegjenkjenningsstatus.

•  Kryptert tilkobling er ikke til-
gjengelig.

• For å få mulige talekommandoer 
lest høyt: ›Talekommandoer‹.

• For å få informasjon om talesty-
ringssystemet lest høyt: ›Generell 
informasjon om talestyring‹.

• For å få hjelp om de aktuelle me-
nyene lest høyt: ›Hjelp‹.

Kommandoene for menyelemente-
ne uttales nøyaktig slik de velges 
med kontrollenheten.

1 Slå om nødvendig på lydutgan-
gen for underholdningssystemet.

2  Trykk på knappen på rat-

tet.

3 ›Media og radio‹

4 ›Lyd‹

Slå av talestyringssystemet

Trykk på knappen på rattet 
eller si ›Avbryt‹.

Betjene en smarttelefon via 
talestyring

Mulige kommandoer

Generelt

Vise mulige kommandoer

Hjelp med 
talestyringssystemet

Et eksempel: hente frem 
lydinnstillinger
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Du kan velge om systemet skal bru-
ke standarddialog eller den korte va-
rianten.

Hvis den korte varianten velges, 
spilles systemmeldingene i forkortet 
form.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Språk”

4 ”Talestyring:”

5 Velg ønsket innstilling.

Stemmegjenkjenning via server gjør 
det mulig å bruke diktatfunksjonen, 
naturlig angivelse av destinasjoner 
og forbedrer kvaliteten til stemme-
gjenkjenningen. Denne brukes ved 
å sende data over en kryptert forbin-
delse til en tjenesteleverandør og 
lagres lokalt der.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Språk”

4 ”Servertalegjenkjenning”

Det er mulig å svare mens talesty-
ringssystemet stiller spørsmål om 
den forrige uttalte instruksjonen. 
Funksjonen kan deaktiveres hvis 
spørsmålene ofte avbrytes utilsiktet, 
for eksempel på grunn av bak-
grunnsstøy eller tale.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Språk”

4 ”Tale under opplesning”

Språket som skal brukes til talesty-
ring og systemmeldinger kan angis.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 Om aktuelt, ”Språk”

4 ”Språk:”

5 Velg ønsket språk.

Vri volumbryteren under taleanvis-
ningene til ønsket volum er nådd.
• Voluminnstillingen beholdes selv 

om du endrer volumet til andre 
lydkilder.

• Voluminnstillingen lagres for den 
førerprofilen som brukes for øye-
blikket.

Innstillinger

Angi taledialogen

Aktivere 
stemmegjenkjenning 
via server

Tale under opplesning

Velge språk

Justere volumet
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Talestyringssystemet skal ikke bru-
kes til nødanrop. Under stress kan 
talen og stemmeleiet til en person 
endre seg. Dette kan føre til unød-
vendig forsinkelse i anropet.

Bruk i stedet SOS-knappen, se side 
337, som er plassert i nærheten av 
det innvendige speilet.

• Dører og vinduer skal holdes luk-
ket for å unngå støyforstyrrelser.

• Unngå bakgrunnsstøy i bilen 
mens du snakker.

Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr som ikke er installert i bilen, 
for eksempel for valgt tilleggsutstyr 
eller landsspesifikasjonen. Dette 
gjelder også for funksjoner og syste-
mer knyttet til sikkerhet. Følg gjel-
dende lover og bestemmelser når 
du bruker funksjonene og systeme-
ne.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 Om aktuelt, ”Språk”

4 ”Språk:”

5 Velg ønsket innstilling.

Innstillingen lagres for den førerpro-
filen som brukes for øyeblikket.

Taledialog for talestyringssystemet, 
se side 60.

Informasjon for nødanrop

Driftsbetingelser

Generelle innstillinger

Bilutstyr

Språk

Velge språk

Angi taledialogen
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Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Dato og klokkeslett”

4 ”Tidssone:”

5 Velg ønsket innstilling.

Innstillingen lagres for den førerpro-
filen som brukes for øyeblikket.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Dato og klokkeslett”

4 ”Klokkeslett”

5 Vri kontrollenheten til ønskede ti-
mer vises.

6 Trykk på kontrollenheten.

7 Vri kontrollenheten til ønskede 
minutter vises.

8 Trykk på kontrollenheten.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Dato og klokkeslett”

4 ”Tidsformat:”

5 Velg ønsket innstilling.

Innstillingen lagres for den førerpro-
filen som brukes for øyeblikket.

Avhengig av utstyret, oppdateres 
klokkeslett, dato og, om nødvendig, 
tidssone, automatisk.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Dato og klokkeslett”

4 ”Automatisk innstilling av tid”

Innstillingen lagres for den førerpro-
filen som brukes for øyeblikket.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Dato og klokkeslett”

4 ”Dato:”

5 Drei på kontrollenheten til ønsket 
dag vises.

6 Trykk på kontrollenheten.

7 Endre innstillingen for måned og 
år.

Tid

Stille inn tidssonen

Stille inn klokkeslettet

Stille inn tidsformatet

Automatisk innstilling av tid

Dato

Stille datoen
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Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Dato og klokkeslett”

4 ”Datoformat:”

5 Velg ønsket innstilling.

Innstillingen lagres for den førerpro-
filen som brukes for øyeblikket.

Avhengig av landsspesifikasjonene, 
er det mulig å velge måleenhetene 
for ulike verdier, for eksempel for-
bruk, avstander og temperatur.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Enheter”

4 Velg ønsket menyelement.

5 Velg ønsket innstilling.

Innstillingen lagres for den førerpro-
filen som brukes for øyeblikket.

Hvis sporing av bilen er aktivert, kan 
bilens nåværende posisjon vises i 
Toyota Supra-appene.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Sporing av bilen”

4 ”Sporing av bilen”

Informasjonsvinduer vises automa-
tisk i kontrolldisplayet for noen funk-
sjoner. Noen av disse informasjons-
vinduene kan aktiveres eller deakti-
veres.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Popup-meldinger”

4 Velg ønsket innstilling.

Innstillingen lagres for den førerpro-
filen som brukes for øyeblikket.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Displayer”

4 ”Kontrolldisplay”

5 ”Lysstyrke om kvelden”

Angi datoformat

Stille inn måleenheter

Aktivere/deaktivere visning 
av bilens nåværende 
posisjon.

Prinsipp

Aktivere/deaktivere

Aktivere/deaktivere 
informasjonsvinduer

Kontrolldisplay

Lysstyrke
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6 Vri kontrollenheten til ønsket lys-
styrke vises.

7 Trykk på kontrollenheten.

Innstillingen lagres for den førerpro-
filen som brukes for øyeblikket.

Avhengig av lysforholdene, vises 
kanskje ikke justeringen av lysstyrke 
umiddelbart.

Innholdet som vises i noen menye-
lementer i hovedmenyen kan vel-
ges.

1  Trykk på knappen.

2 ”Innhold i hovedmeny”

3 Velg ønsket meny og ønsket inn-
hold.

Innstillingen lagres for den førerpro-
filen som brukes for øyeblikket.

Menyen viser alle meldinger som er 
mottatt av bilen, sentralt i form av en 
liste.

Følgende meldinger kan bli vist:
• Trafikkmeldinger.
• Bilmeldinger.

• Kommunikasjonsmeldinger, for 
eksempel e-post, SMS eller på-
minnelser.

• Meldinger om nødvendig vedlike-
hold.

Meldinger vises også i statusfeltet.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Varslinger”

2 Velg ønsket melding.

Den tilknyttede menyen blir åpnet og 
meldingen vises.

Alle meldinger som ikke er bilmel-
dinger, kan slettes fra listen. Bilmel-
dinger blir så lenge de er relevante.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Varslinger”

2 Velg ønsket melding om nødven-
dig.

3  Trykk på knappen.

4 ”Slett denne varslingen” eller 
”Slett alle varslinger”

Følgende innstillinger kan gjøres:
• Velg applikasjoner som meldinger 

er tillatt fra.
• Sorter rekkefølgen til meldinger 

etter dato eller prioritet.

Velge innholdet 
i hovedmenyen

Meldinger

Prinsipp

Generelt

Hente frem meldinger

Slette meldinger

Innstillinger
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Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Varslinger”

4 Velg ønsket innstilling.

Bilen tilbyr ulike funksjoner som kre-
ver at data skal overføres til Toyota 
eller en tjenesteleverandør. Da-
taoverføringen kan deaktiveres for 
noen funksjoner.

Hvis dataoverføring er deaktivert for 
en funksjon, kan ikke denne funksjo-
nen brukes.

Gjør bare innstillinger når bilen står 
stille.

Følg instruksjonene i kontroll-
displayet.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Personvern”

4 Velg ønsket innstilling.

Avhengig av bruk, lagrer bilen per-
sonlige data, slik som lagrede radio-
stasjoner. Disse personlige dataene 
kan slettes permanent ved hjelp av 
Toyota Supra Command.

Avhengig av utstyret i bilen, kan føl-
gende data slettes:
• Førerprofilinnstillinger.
• Lagrede radiostasjoner.
• Lagrede knapper for favoritter.
• Tur- og startsperrecomputer-

verdier.
• Musikkharddisk.
• Navigasjon, for eksempel lagre-

de destinasjoner.
• Telefonbok.
• Internettdata, for eksempel favo-

ritter, informasjonskapsler.
• Kontordata, for eksempel taleme-

mo.
• Påloggingsopplysninger.

Det kan ta opptil 15 minutter totalt å 
slette data.

Data kan bare slettes når bilen står 
stille.

Databeskyttelse

Dataoverføring

Prinsipp

Generelt

Aktivere/deaktivere

Slette personlig informasjon 
i bilen

Prinsipp

Generelt

Driftskrav
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Følg instruksjonene i kontroll-
displayet.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Personvern”

4 ”Slett kundespesifikke data”

5 ”Slett kundespesifikke data”

6 ”OK”

7 Gå ut av og lås bilen.

Slettingen er fullført etter 15 minutter.

Hvis ikke alle data blir slettet, gjentar 
du om nødvendig sletteprosessen.

Slå på kjøreklar tilstand for å kansel-
lere sletting av data.

Ulike tilkoblingstyper er tilgjengelig 
for bruk av mobile enheter i bilen. 
Tilkoblingstypen som skal velges, er 
avhengig av den mobile enheten og 
ønsket funksjon.

Følgende oversikt viser mulige funk-
sjoner og egnede tilkoblingstyper for 
dem. Funksjonsnivået er avhengig 
av den mobile enheten.

Følgende tilkoblingstyper krever en 
engangsregistrering med bilen:
• Bluetooth.
• Apple CarPlay.
• Skjermspeiling.

Registrerte enheter gjenkjennes og 
kobles deretter automatisk til bilen. 

Slette data

Kansellere sletting

Tilkoblinger

Prinsipp

Generelt

Funksjon
Tilkoblings-
type

Ringe ved bruk av 
handsfree-systemet.

Betjene telefonfunksjo-
ner via Toyota Supra 
Command.

Bruke kontorfunksjoner 
på smarttelefoner.

Bluetooth.

Spille av musikk fra 
smarttelefonen eller au-
diospilleren.

Bluetooth 
eller USB.

Betjene kompatible ap-
per via Toyota Supra 
Command.

Bluetooth 
eller USB.

USB-lagringsmedium:

Eksportere og importe-
re førerprofiler.

Importere og eksporte-
re lagrede kjøreturer.

Avspilling av musikk.

USB.

Spille av videoer fra 
smarttelefonen eller 
USB-enheten.

USB.

Betjene Apple CarPlay-
apper via Toyota Supra 
Command og med tale-
kommandoer.

Bluetooth og 
WLAN.

Skjermspeiling: Viser 
smarttelefonskjermen i 
kontrolldisplayet.

WLAN.
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• Kompatibel enhet med Bluetooth-
grensesnitt.

• Enheten kan betjenes.
• Bluetooth aktiveres på enheten 

og slås på i bilen, se side 67.
• Enheten kan kreve at visse stan-

dardinnstillinger for Bluetooth er 
angitt, for eksempel synlighet, se 
bruksanvisningen til enheten.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Mobile enheter”

4 ”Innstillinger”

5 ”Bluetooth”

For å kunne bruke alle de støttede 
funksjonene på en mobiltelefon er 
det nødvendig å aktivere følgende 
funksjoner før du registrerer mobilte-
lefonen i bilen.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Mobile enheter”

4 ”Innstillinger”

5 Velg ønsket innstilling.
• ”Kontor”

Aktiver denne funksjonen for å overføre 
SMS-meldinger, e-poster, kalender, 
oppgaver, notater og påminnelser til bi-
len. Det kan medføre kostnader å over-
føre alle data til bilen.

• ”Kontaktbilder”

Aktiver denne funksjonen for å vise kon-
taktbilder.

6 Vipp kontrollenheten til venstre.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Mobile enheter”

4 ”Koble til ny enhet”

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Hvis du betjener integrerte informa-
sjonssystemer og kommunika-
sjonsenheter under kjøring, kan det 
distrahere deg fra trafikken. Du kan 
miste kontrollen over bilen. Det er fare 
for ulykker. Betjen kun systemene el-
ler enhetene hvis trafikksituasjonen 
tillater det. Stans om nødvendig og 
betjen systemene eller enhetene når 
bilen står stille.

Bluetooth-tilkobling

Driftskrav

Slå på Bluetooth

Aktivere/deaktivere 
telefonfunksjoner

Registrere den mobile enheten 
i bilen
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5 Velg funksjoner:

•  ”Telefon”

•  ”Bluetooth-audio”

•  ”Apper”

•  ”Apple CarPlay”

•  ”Skjermspeiling”

Bluetooth-navnet til bilen vises i kontroll-
displayet.

6 Søk etter Bluetooth-enheter i 
nærheten på den mobile enhe-
ten.

Bluetooth-navnet til bilen vises på skjer-
men til den mobile enheten.

Velg Bluetooth-navnet til bilen.

7 Avhengig av den mobile enheten 
vises enten et kontrollnummer, 
eller så må du skrive inn kontroll-
nummeret selv.

• Sammenlign kontrollnummeret 
som vises i kontrolldisplayet med 
kontrollnummeret på skjermen til 
enheten.

Bekreft kontrollnummeret på enheten og 
i kontrolldisplayet.

• Skriv inn det samme kontrollnum-
meret på enheten og via Toyota 
Supra Command, og bekreft.

Enheten er koblet til og vises i enhetslis-
ten, se side 72.

Det kan være tilfeller der mobile en-
heter ikke fungerer som forventet, 
selv om alle forutsetninger er møtt 
og alle nødvendige trinn er utført i 
riktig rekkefølge. Den mobile enhe-
ten fungerer likevel ikke som forven-
tet.

I slike tilfeller kan følgende forklarin-
ger hjelpe:

Hvorfor kunne ikke mobiltelefonen 
bli parkoblet eller koblet til?
• Det er parkoblet for mange 

Bluetooth-enheter til mobiltelefo-
nen eller bilen.

Slett Bluetooth-tilkoblinger med andre 
enheter i bilen.

Slett alle kjente Bluetooth-tilkoblinger fra 
enhetslisten på mobiltelefonen og start 
et nytt enhetssøk.

• Mobiltelefonen står i strømspa-
ringsmodus eller batterinivået er 
lavt.

Lad opp mobiltelefonen.

Hvorfor reagerer ikke mobiltelefonen 
lenger?
• Applikasjonene på mobiltelefonen 

fungerer ikke lenger.

Slå mobiltelefonen av og på igjen.

• Omgivelsestemperaturen er for 
høy eller lav til å bruke mobiltele-
fonen.

Unngå å utsette mobiltelefonen for ek-
streme forhold.

Hvorfor kan ikke telefonfunksjonene 
betjenes via Toyota Supra Comm-
and?
• Det er ikke sikkert at mobiltelefo-

nen er konfigurert riktig, for ek-
sempel som en Bluetooth-audio-
enhet.

Koble mobiltelefonen til telefon- eller ek-
stratelefonfunksjonen.

Vanlige spørsmål
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Hvorfor vises ikke noen telefon-
bokoppføringer, ikke alle telefon-
bokoppføringer eller ufullstendige 
oppføringer?
• Overføringen av telefonbokoppfø-

ringene er ikke fullført enda.
• Under visse omstendigheter over-

føres bare de telefonbokoppførin-
gene som er lagret på mobiltele-
fonen eller SIM-kortet.

• Det er mulig at telefonbokoppfø-
ringer med spesialtegn ikke kan 
vises.

• Det er kanskje ikke mulig å over-
føre kontakter fra sosiale nett-
verk.

• Antall telefonbokoppføringer som 
skal lagres, er for høyt.

• Datavolumet til kontakten er for 
stort, for eksempel på grunn av 
lagret informasjon som notater.

Reduser datavolumet for kontakten.

• En mobiltelefon kan bare kobles 
til som en lydkilde eller som en te-
lefon.

Konfigurer mobiltelefonen og koble den 
til telefon- eller ekstratelefonfunksjonen.

Hvordan kan kvaliteten på telefontil-
koblingen bli bedre?
• Juster styrken til Bluetooth-signa-

let på mobiltelefonen. Frem-
gangsmåten varierer fra mobilte-
lefon til mobiltelefon.

• Juster volumet til mikrofonen og 
høyttaleren hver for seg i lydinn-
stillingene.

Hvis alle punktene på listen er gjen-
nomgått, og ønsket funksjon ikke 
kan utføres, kan du kontakte kunde-
støtte, en autorisert Toyota-forhand-
ler, et verksted autorisert av Toyota 
eller et annet pålitelig verksted.

Mobile enheter med en USB-port 
kobles til USB-grensesnittet.
• Lydenheter, for eksempel MP3-

spillere.
• USB-lagringsenheter.

Vanlige filsystemer støttes. Formatene 
FAT32 og exFAT anbefales.

En tilkoblet USB-enhet kan få lade-
strøm via USB-grensesnittet hvis 
enheten støtter dette. Vær oppmerk-
som på maksimal ladestrøm for 
USB-grensesnittet.

Følgende kan gjøres med USB-
grensesnitt som er kompatible med 
dataoverføring:
• Eksportere og importere førerpro-

filer, se side 86.
• Spille av musikkfiler via USB-au-

dio.
• Spille av videofilmer via USB-vi-

deo.
• Importere turer.

Husk på følgende når du kobler til:
• Ikke bruk kraft når du setter plug-

gen inn i USB-grensesnittet.
• Bruk en fleksibel adapterkabel.

USB-tilkobling

Generelt
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• Beskytt USB-enheten mot meka-
niske skader.

• På grunn av den store variasjo-
nen av USB-enheter som er til-
gjengelig på markedet, er det ikke 
sikkert at alle enheter kan be-
tjenes via bilen.

• Ikke utsett USB-enheten for ek-
streme omgivelsesforhold, for ek-
sempel svært høye temperaturer. 
Se bruksanvisningen til enheten.

• På grunn av den store variasjo-
nen i ulike komprimeringsteknik-
ker, kan vi ikke garantere korrekt 
avspilling av medier som lagres 
på USB-enheten i alle tilfeller.

• For å sikre korrekt overføring av 
de lagrede dataene, må du ikke 
lade en USB-enhet fra uttaket i bi-
len når enheten også er koblet til 
USB-grensesnittet.

• Avhengig av USB-enheten som 
blir brukt, kan det være nødven-
dig å utføre innstillinger for USB-
enheten. Se bruksanvisningen for 
enheten.

Uegnede USB-enheter:
• USB-harddisker.
• USB-huber.
• USB-minnekortleser med flere 

porter.
• HFS-formaterte USB-enheter.
• Enheter som vifter eller lamper.

Kompatibel enhet med USB-grense-
snitt.

Koble USB-enheten til et USB-gren-
sesnitt, se side 259, ved bruk av en 
egnet adapterkabel.

USB-enheten vises i enhetslisten, 
se side 72.

CarPlay gjør det mulig å betjene vis-
se funksjoner på en kompatibel 
Apple iPhone ved hjelp av Siri-
talebetjening og Toyota Supra 
Command.

• Kompatibel iPhone.

iPhone 5 eller nyere med iOS 7.1 eller 
nyere.

• Tilsvarende mobilradiokontrakt.
• Bluetooth, WLAN og Siri-tale-

betjening er aktivert på iPhone-
en.

• Bestille Toyota Supra Connect-
tjenesten: Klargjøring av Apple 
CarPlay.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Mobile enheter”

4 ”Innstillinger”

Driftskrav

Koble til en enhet

Klargjøring av Apple CarPlay

Prinsipp

Driftskrav

Slå på Bluetooth og CarPlay
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5 Velg følgende innstillinger:
• ”Bluetooth”
• ”Apple CarPlay”

Registrer iPhone via Bluetooth i bi-
len, se side 67.

Velg CarPlay som funksjon:  
”Apple CarPlay”

iPhone-en er koblet til og vises i en-
hetslisten, se side 72.

Se brukerhåndboken for navigasjon, 
underholdning og kommunikasjon 
for mer informasjon.

Det kan være tilfeller der mobile en-
heter ikke fungerer som forventet, 
selv om alle forutsetninger er møtt og 
alle nødvendige trinn er utført i riktig 
rekkefølge. Den mobile enheten fun-
gerer likevel ikke som forventet.

I slike tilfeller kan følgende forklarin-
ger hjelpe:

iPhone-en er allerede koblet til 
Apple CarPlay. CarPlay kan ikke 
lenger velges når en ny tilkobling 
etableres.
• Slett iPhone-en det gjelder fra en-

hetslisten.
• På iPhone-en sletter du bilen det 

gjelder fra listen over lagrede til-
koblinger under Bluetooth og un-
der WLAN.

• Parkoble iPhone-en som en ny 
enhet.

Hvis trinnene som er listet opp, er 
utført og ønsket funksjon fortsatt ik-
ke kan kjøres, kontakter du kunde-
støtte, en autorisert Toyota-forhand-
ler, et verksted autorisert av Toyota 
eller et annet pålitelig verksted.

Skjermspeiling gjør det mulig å vise 
smarttelefonskjermen i kontrolldis-
playet.

• Kompatibel smarttelefon med 
skjermspeilingsgrensesnitt.

• Skjermspeiling er slått på på 
smarttelefonen.

• WLAN er slått på i bilen.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Mobile enheter”

4 ”Innstillinger”

5 ”WiFi i bilen”

Registrere iPhone med CarPlay

Betjening

Vanlige spørsmål

Skjermspeiling

Generelt

Driftskrav

Slå på WLAN
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Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Mobile enheter”

4 ”Koble til ny enhet”

5  ”Skjermspeiling”

WLAN-navnet til bilen vises i kontrolldis-
playet.

6 Søk etter WLAN-enheter i nær-
heten på smarttelefonen.

WLAN-navnet til bilen vises på skjermen 
til enheten. Velg WLAN-navnet til bilen.

7 Bekreft tilkoblingen via Toyota 
Supra Command.

Enheten er koblet til og vises i en-
hetslisten, se side 72.

• Etter en engangsregistrering opp-
dages enhetene automatisk og 
kobles til igjen når standbytilstand 
blir slått på.

• Dataene som er lagret på SIM-
kortet eller i mobiltelefonen, over-
føres til bilen etter at enheten 
oppdages.

• Noen enheter kan kreve bestem-
te innstillinger, for eksempel auto-
risering, se bruksanvisningen til 
enheten.

Alle enheter som er registrert eller 
koblet til bilen, vises i enhetslisten.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Mobile enheter”

Et symbol indikerer hvilken funksjon 
en enhet brukes til.

Funksjoner kan aktiveres eller deak-
tiveres på en registrert eller tilkoblet 
enhet.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Mobile enheter”

4 Velg ønsket enhet.

5 Velg ønsket innstilling.

Registrere smarttelefonen med 
skjermspeiling

Administrere mobile enheter

Generelt

Vise enhetslisten

Symbol Funksjon

”Telefon”

”Ekstratelefon”

”Bluetooth-audio”

”Apper”

”Apple CarPlay”

”Skjermspeiling”

Konfigurere enheten
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Hvis en funksjon tilordnes en enhet, 
men allerede er aktivert på en an-
nen tilkoblet enhet, overføres den til 
den nye enheten og den tidligere 
enheten kobles fra.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Mobile enheter”

4 Velg en enhet.

5 ”Koble fra enhet”

Enheten forblir registrert og kan ko-
bles til igjen, se side 73.

En frakoblet enhet kan kobles til på 
nytt.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Mobile enheter”

4 Velg en enhet.

5 ”Koble til enhet”

Funksjoner som var tilkoblet enhe-
ten før den ble koblet fra, tilordnes 
på nytt til enheten ved tilkobling på 
nytt. Om aktuelt, deaktiveres disse 
funksjonene for en enhet som alle-
rede er koblet til.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Mobile enheter”

4 Velg en enhet.

5 ”Slett enhet”

Enheten kobles fra og slettes fra en-
hetslisten.

Hvis to mobiltelefoner er koblet til bi-
len, kan du bytte mellom funksjone-
ne på telefonen og ekstratelefonen.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Mobile enheter”

4 ”Innstillinger”

5 ”Bytt telefon/ekstratelefon”

Koble fra en enhet

Koble til en enhet

Slette en enhet

Bytte mellom telefonen og 
ekstratelefonen
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Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

Leveringsspesifikasjonen omfatter 
to fjernkontroller med integrerte 
nøkler.

Hver fjernkontroll har et utskiftbart 
batteri. Bytte batteri, se side 77.

Knappefunksjonene kan tilordnes, 
avhengig av utstyrs- og landsspesifi-
kasjoner. For innstillinger se side 89.

En førerprofil, se side 86, med per-
sonlige innstillinger kan tilordnes en 
fjernkontroll.

Ta med deg fjernkontrollen når du 
forlater bilen for å forhindre at den 
blir låst inne i bilen.

Åpne og lukke

Bilutstyr

Fjernkontroll

Generelt

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Personer som blir i bilen, eller kjæle-
dyr som forlates i bilen, kan låse dø-
rene fra innsiden og låse seg selv 
inne. I dette tilfellet kan ikke bilen åp-
nes fra utsiden. Det er fare for skader. 
Ta med deg fjernkontrollen slik at du 
kan åpne bilen fra utsiden.

ADVARSEL

Med noen landsspesifikasjoner er det 
bare mulig å låse opp bilen fra innsi-
den hvis du har spesialkunnskap om 
dette.

Det er en risiko for skader eller fare 
for livet til personer som befinner seg i 
bilen i lange perioder og dermed ut-
settes for ekstreme temperaturer. Ikke 
lås bilen fra utsiden når det befinner 
seg noen inne i bilen.

ADVARSEL

Hvis barn eller kjæledyr er alene i bi-
len, kan de sette bilen i bevegelse og 
sette seg selv eller andre brukere av 
veien i fare, for eksempel ved at de 
gjør følgende:

• Trykker på start/stopp-knappen.

• Kobler ut parkeringsbremsen.

• Åpner og lukker dørene eller vindu-
ene

• Setter giret i N-stilling.

• Betjener utstyret i bilen.

Det er fare for ulykker eller skader. Ik-
ke la barn eller kjæledyr være igjen i 
bilen uten tilsyn. Ta fjernkontrollen 
med deg og lås bilen når du forlater 
den.
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1 Låse opp

2 Låse
3 Låse opp bagasjeromslokket
4 Funksjon for forlenget frontlys

Atferden til bilen når den låses opp 
med fjernkontrollen er avhengig av 
følgende innstillinger, se side 89, for 
låsing og opplåsing:
• Om bare førerdøren og drivstof-

fluken eller alle tilgangspunkter i 
bilen låses opp når du først tryk-
ker på knappen.

• Om opplåsing av bilen vises med 
et lyssignal.

• Om inngangslyset, se side 173, 
slås på når bilen låses opp.

• Om de utvendige speilene foldes 
ut og inn automatisk når bilen lå-
ses opp og låses.

Utvendige speil som foldes ved hjelp av 
komfortlukking, må foldes ut ved hjelp av 
komfortåpning.

• Om vinduet senkes ytterligere for 
å gjøre det enklere å sette seg inn 
i bilen.

Hvis bare førerdøren og drivstofflu-
ken har blitt låst opp på grunn av 
innstillingene, trykker du på knap-
pen på fjernkontrollen igjen for å lå-
se opp de andre tilgangspunktene i 
bilen.

Følgende funksjoner utføres også:
• Hvis en førerprofil, se side 86, har 

blitt tilordnet fjernkontrollen, akti-
veres denne førerprofilen og inn-
stillingene som er lagret for den-
ne, konfigureres.

• Kupélyset slås på hvis ikke det 
ble slått av manuelt. Slå kupély-
set på/av manuelt, se side 178.

• Med tyverisikring: Tyverisikringen 
slås av.

• Med alarmsystem: Alarmsyste-
met, se side 91, slås av.

Avhengig av innstillingene, senkes 
vinduet ytterligere når du åpner en 
dør.

Bilen kan betjenes, se side 45, etter 
at én av fordørene er åpnet.

Lysfunksjonene kan være avhengig 
av lysstyrken i omgivelsene.

Oversikt

Låse opp

Generelt

Låse opp bilen

Trykk på knappen på 
fjernkontrollen.

Trykk på knappen på 
fjernkontrollen to ganger rett 
etter hverandre for å aktivere 
komfortminne.
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Vinduene åpnes så lenge knappen 
på fjernkontrollen holdes inne.

Utvendige speil som ble foldet inn 
med komfortlukkingsfunksjonen, fol-
des ut.

Atferden til bilen når den låses med 
fjernkontrollen, er avhengig av føl-
gende innstillinger, se side 89.
• Om låsing av bilen vises med et 

lyssignal.
• Om de utvendige speilene foldes 

inn og ut automatisk når bilen lå-
ses opp og låses.

• Om funksjonen for forlenget front-
lys, se side 173, aktiveres når bi-
len låses.

1 Lukk førerdøren.

2  Trykk på knappen på 

fjernkontrollen.

Følgende funksjoner utføres:
• Alle dørene, bagasjeromslokket 

og drivstoffluken låses.

• Med tyverisikring: Tyverisikringen 
slås på. Dette forhindrer at døre-
ne låses opp med låseknappene 
eller døråpnerne.

• Med alarmsystem: Alarmsyste-
met, se side 91, slås på.

Hvis kjøreklar tilstand fortsatt er slått 
på når du låser, høres hornet til bilen 
to ganger. I dette tilfellet, slår du av 
kjøreklar tilstand med start/stopp-
knappen.

Vinduene lukkes så lenge knappen 
på fjernkontrollen holdes inne.

De utvendige speilene foldes inn.

Hvis nødblinklysene er slått på, fol-
des ikke de utvendige speilene inn.

Komfortåpning

Åpne

Trykk og hold inne knappen 
på fjernkontrollen.

Låse

Generelt

Låse bilen

Komfortlukking

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Deler av kroppen kan komme i klem 
når komfortlukkingsfunksjonen be-
tjenes. Det er fare for skader. Under 
komfortlukking må du sørge for at be-
vegelsesområdet er klart.

Lukke

Hold inne knappen på fjern-
kontrollen etter at du har låst.
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Funksjonen er ikke tilgjengelig i de 
første 10 sekundene etter at du har 
låst.
• Kupélyset slås på hvis ikke det 

ble slått av manuelt. Slå kupély-
set på/av manuelt, se side 178.

• Avhengig av innstillingene, se si-
de 173, slås de utvendige lysene 
på.

Lysfunksjonene kan være avhengig 
av lysstyrken i omgivelsene.

Forhindre at fjernkontrollen blir låst 
inne i bilen ved å unngå å legge den 
i bagasjerommet.

Det er mulig å angi om dørene skal 
låses opp når bagasjeromslokket 
åpnes med fjernkontrollen. For inn-
stillinger se side 89.

På noen utstyrsversjoner låses også 
dørene opp hver gang.

Angi varigheten, se side 173.

1 Ta den integrerte nøkkelen ut av 
fjernkontrollen, se side 80.

Slå på kupélysene og de 
utvendige lysene

Trykk på knappen på 
fjernkontrollen når bilen er 
låst.

Bagasjeromslokk

Generelt

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Kroppsdeler kan komme i klem når ba-
gasjeromslokket betjenes. Det er fare 
for skader. Når du åpner og lukker, må 
du sørge for at bevegelsesområdet til 
bagasjeromslokket er klart.

OBS

Bagasjeromslokket svinger bakover og 
oppover når det åpnes. Det er fare for 
skade på eiendom. Når du åpner og 
lukker, må du sørge for at bevegelses-
området til bagasjeromslokket er klart.

Låse opp

Trykk og hold inne knappen 
på fjernkontrollen i ca. 
1 sekund.

Slå på funksjonen for 
forlenget frontlys

Trykk og hold inne knappen 
på fjernkontrollen i ca. 1 se-
kund.

Skifte batteriet
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2 Plasser den integrerte nøkkelen 
under batteridekselet, pil 1, og 
fjern dekselet med en hevarmbe-
vegelse med den integrerte nøk-
kelen, pil 2.

3 Bruk en spiss gjenstand til å sky-
ve batteriet i pilens retning og løft 
det ut.

4 Sett inn et nytt CR 2032-batteri 
med den positive siden vendt 
opp.

5 Trykk dekselet tilbake på plass.

Ekstra fjernkontroller fås hos en au-
torisert Toyota-forhandler, et verk-
sted autorisert av Toyota eller et an-
net pålitelig verksted.

En mistet fjernkontroll kan blokkeres 
og erstattes hos en autorisert 
Toyota-forhandler, et verksted auto-
risert av Toyota eller et annet pålite-
lig verksted.

Hvis en førerprofil, se side 86, er til-
ordnet fjernkontrollen som er mistet, 
må tilkoblingen til denne fjernkon-
trollen fjernes. Da kan en ny fjern-
kontroll tilordnes førerprofilen.

En bilmelding, se side 152, vises.

Det kan være vanskelig for bilen å 
registrere fjernkontrollen i noen for-
hold, inkludert følgende:
• Batteriet i fjernkontrollen er utla-

det. Bytte batteri, se side 77.
• Forstyrrelse i radioforbindelsen 

fra overføringsmaster eller annet 
utstyr som overfører kraftige sig-
naler.

• Fjernkontrollen er skjermet av 
metallgjenstander.

Ikke transporter fjernkontrollen sammen 
med metallgjenstander.

Lever gamle batterier hos en 
autorisert Toyota-forhandler, 
et verksted autorisert av 
Toyota eller et annet pålitelig 
verksted eller til et autorisert 
innsamlingspunkt.

Ekstra fjernkontroller

Miste fjernkontroller

Funksjonsfeil

Generelt
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• Forstyrrelse i radioforbindelsen 
fra mobiltelefoner eller andre 
elektroniske innretninger i umid-
delbar nærhet til fjernkontrollen.

Ikke transporter fjernkontrollen sammen 
med elektroniske innretninger.

• Forstyrrelser i radiooverføring på 
grunn av lading av mobile enhe-
ter, for eksempel en mobiltelefon.

• Fjernkontrollen ligger rett i nærhe-
ten av den trådløse ladestasjo-
nen. Legg fjernkontrollen et annet 
sted.

Hvis det er en funksjonsfeil, kan bi-
len bli låst opp og låst fra utsiden 
med den integrerte nøkkelen, se si-
de 79.

Kjøreklar tilstand kan ikke slås på 
hvis ikke fjernkontrollen er oppdaget 
i bilen.

Hvis dette skjer, gjør du følgende:

1 Hold baksiden av fjernkontrollen 
mot merket på rattstammen. Vær 
oppmerksom på displayet i in-
strumentpanelet.

2 Hvis fjernkontrollen blir oppda-
get: Slå på kjøreklar tilstand 
innen 10 sekunder.

Hvis fjernkontrollen ikke oppdages, 
flytter du litt på fjernkontrollen og 
gjentar prosedyren.

Hva kan gjøres for å åpne bilen hvis 
fjernkontrollen har blitt låst inne i bi-
len?
• Fjerntjenestene i Toyota Supra 

Connect-appen kan brukes til å 
låse og låse opp bilen.

Dette krever en aktiv Toyota Supra 
Connect-kontrakt og Toyota Supra 
Connect-appen må være installert på en 
smarttelefon.

• Du kan be om å få låst opp bilen 
via conciergetjenestene.

Dette krever en aktiv Toyota Supra 
Connect-kontrakt.

Førerdøren kan låses opp og låses 
med den integrerte nøkkelen uten 
fjernkontrollen.

Den integrerte nøkkelen passer og-
så i hanskerommet.

Bruk den integrerte nøkkelen til å 
betjene nøkkelbryteren for kolli-
sjonsputene for forsetepassasjeren, 
se side 188.

Slå på kjøreklar tilstand med ID-
funksjonen på fjernkontrollen.

Vanlige spørsmål

Integrert nøkkel

Generelt
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Trykk på knappen, pil 1,og trekk ut 
den integrerte nøkkelen, pil 2.

1 Trekk dørhåndtaket utover med 
én hånd og hold det der.

2 Skyv en finger på den andre hån-
den under dekselet bakfra og 
skyv dekselet utover.

Støtt dekselet med tommelen for å hin-
dre at det faller ut av dørhåndtaket.

3 Ta av dekselet.

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Med noen landsspesifikasjoner er det 
bare mulig å låse opp bilen fra innsi-
den hvis du har spesialkunnskap om 
dette.

Det er en risiko for skader eller fare 
for livet til personer som befinner seg i 
bilen i lange perioder og dermed ut-
settes for ekstreme temperaturer. Ikke 
lås bilen fra utsiden når det befinner 
seg noen inne i bilen.

OBS

Dørlåsen er koblet fast til døren. Dør-
håndtaket kan beveges. Hvis du trek-
ker i dørhåndtaket når den integrerte 
nøkkelen står i, kan det skade lakken 
eller den integrerte nøkkelen. Det er 
fare for skade på eiendom. Trekk ut 
den integrerte nøkkelen før du trekker 
i det utvendige dørhåndtaket.

Fjerne

Låse opp / låse med 
dørlåsen.
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4 Lås opp eller lås dørlåsen med 
den integrerte nøkkelen.

De andre dørene må låses opp eller 
låses fra innsiden.

Alarmsystemet blir ikke slått på hvis 
bilen har blitt låst med den integrerte 
nøkkelen.

Alarmsystemet utløses når døren 
åpnes etter at den har blitt låst opp 
via dørlåsen.

Stopp alarmen ved å låse opp bilen 
med fjernkontrollen, om nødvendig 
ved bruk av ID-funksjonen på fjern-
kontrollen, se side 78.

Bilen låses automatisk opp hvis den 
er involvert i en ulykke med tilstrek-
kelig alvorlighetsgrad. Nødblinklyse-
ne og kupélysene tennes.

Sentrallåsknapper.

• Drivstoffluken forblir ulåst.
• Låsing aktiverer ikke bilens tyveri-

sikring.

•  Trykk på knappen for å lå-

se opp alle dørene samtidig.

Trekk i døråpneren over armlenet.

• Vri døråpneren på døren som 
skal åpnes. De andre dørene for-
blir låst.

Alarmsystem

Sentrallåsknapper

Generelt

Oversikt

Låse

Trykk på knappen med fordø-
rene lukket.

Låse opp

Trykk på knappen.

Åpne
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Denne funksjonen gjør det mulig å 
åpne bilen uten å betjene fjernkon-
trollen.

Det er tilstrekkelig å ha fjernkontrol-
len på deg, for eksempel i lommen.

Bilen gjenkjenner automatisk fjern-
kontrollen når den er i nærheten av 
eller inne i bilen.

Smartnøkkelsystemet støtter følgen-
de funksjoner:
• Låse opp og låse bilen ved hjelp 

av dørhåndtaket.

• For å låse må fjernkontrollen væ-
re utenfor bilen i nærheten av dø-
rene.

• Bilen kan bare låses opp og låses 
igjen etter ca. 2 sekunder.

 Føreren skal alltid ha på seg 
fjernkontrollen og ta den med når 
han/hun forlater bilen.

 Avhengig av plasseringen til bi-
len eller radiobølgeforholdene i 
omgivelsene, er det ikke sikkert at 
fjernkontrollen fungerer normalt. 
Sørg for at du ikke bærer fjern-
kontrollen sammen med en elek-
tronisk innretning, for eksempel 
en mobiltelefon eller datamaskin.

 Pass på å alltid ta med deg fjern-
kontrollen når du forlater bilen, i 
tilfelle batteriet i fjernkontrollen la-
des ut eller det er funksjonsfeil i 
fjernkontrollen.

Smartnøkkelsystem

Prinsipp

Generelt

Driftskrav

Viktige punkter
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Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Bilen sender ut radiobølger når smart-
nøkkelsystemet brukes til å låse eller 
låse opp dørene, åpne bagasje-
romslokket, eller når tenningsbryteren 
betjenes. Derfor kan dette systemet 
påvirke implanterte pacemakere og 
defibrillatorer.

Personer med implanterte pacemake-
re eller defibrillatorer skal holde en 
avstand på minst 22 cm fra bilen når 
en dør åpnes eller lukkes. De bør og-
så unngå å lene seg mot bilen eller se 
gjennom vinduene fra utsiden når en 
dør åpnes eller lukkes.

Brukere av annet elektrisk medisinsk 
utstyr enn innoperert pacemaker, 
pacemaker for kardial resynkronise-
ringsbehandling og hjertedefibrillato-
rer bør rådføre seg med lege eller 
produsenten av apparatet for å finne 
ut om det vil påvirkes av radiobølger.
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Nær fremre kant av midtkonsollen

Nær bakre kant av midtkonsollen

I bagasjerommet og i nærheten av støtfangeren bak

Nær hver dør og dørhåndtak

Atferden til bilen når den låses opp 
med smartnøkkelsystemet, er av-
hengig av følgende innstillinger, se 
side 89.
• Om opplåsing av bilen vises med 

et lyssignal.
• Om inngangslyset, se side 173, 

slås på når bilen låses opp.

• Om de utvendige speilene foldes 
ut og inn automatisk når bilen lå-
ses opp og låses.

Utvendige speil som foldes ved hjelp av 
komfortlukking, må foldes ut ved hjelp av 
komfortåpning.

Rekkevidde (områder som smartnøkkelsystemet sender ut 
radiobølger)

A

B

C

D

Låse opp

Generelt
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Ta et godt tak i håndtaket i bildøren.

Atferden til bilen når den låses med 
smartnøkkelsystemet, er avhengig 
av følgende innstillinger, se side 89.
• Om låsing av bilen vises med et 

lyssignal.
• Om de utvendige speilene foldes 

ut og inn automatisk når bilen lå-
ses opp og låses.

• Om funksjonen for forlenget front-
lys, se side 173, aktiveres når bi-
len låses.

Lukk førerdøren.

Berør innrykket i dørhåndtaket til en 
lukket bildør med fingeren i ca. 1 se-
kund, uten å ta tak i dørhåndtaket.

Forhindre at fjernkontrollen blir låst 
inne i bilen ved å unngå å legge den 
i bagasjerommet.

Avhengig av utstyrs- og landsspesi-
fikasjonene, er det mulig å velge om 
også dørene skal låses opp. Justere 
innstillingene, se side 89.

Låse opp bilen

Låse

Generelt

Låse bilen

Bagasjeromslokk

Generelt

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Kroppsdeler kan komme i klem når 
bagasjeromslokket betjenes. Det er 
fare for skader. Når du åpner og luk-
ker, må du sørge for at bevegelses-
området til bagasjeromslokket er 
klart.
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•  Trykk og hold inne knap-

pen på fjernkontrollen i ca. 1 se-
kund.

Om aktuelt, låses også dørene opp. Åp-
ne med fjernkontrollen, se side 77.

Trekk bagasjeromslokket ned ved 
hjelp av innrykket i håndtaket.

Trekk i håndtaket i bagasjerommet.

Da låses bagasjeromslokket opp.

Individuelle innstillinger for flere fø-
rere kan lagres i førerprofilene og 
hentes frem ved behov.

Tre profiler er gitt, der personlige bil-
innstillinger kan lagres. Hver fjern-
kontroll er tildelt en av disse fører-
profilene.

Når bilen låses opp med en fjern-
kontroll, aktiveres den tildelte fører-
profilen. Alle innstillingene som er 
lagret i førerprofilen, brukes automa-
tisk.

OBS

Bagasjeromslokket svinger bakover 
og oppover når det åpnes. Det er fare 
for skade på eiendom. Når du åpner 
og lukker, må du sørge for at bevegel-
sesområdet til bagasjeromslokket er 
klart.

Åpne og lukke

Åpne utenfra

Åpne fra innsiden

Trykk på knappen i 
oppbevaringsrommet i 
førerdøren.

Lukke

Nødutløser for bagasjeromslokket

Førerprofiler

Prinsipp

Generelt
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Hvis flere førere bruker sin egen 
fjernkontroll, vil bilen bruke deres 
personlige innstillinger når den låses 
opp. Disse innstillingene gjenoppret-
tes også hvis bilen i mellomtiden 
brukes av noen med en annen fjern-
kontroll.

Endringer i innstillingene lagres og-
så automatisk i den førerprofilen 
som brukes for øyeblikket.

Hvis en annen førerprofil blir valgt 
via Toyota Supra Command, brukes 
innstillingene som er lagret her auto-
matisk. Den nye førerprofilen tilord-
nes fjernkontrollen som brukes for 
øyeblikket.

En gjesteprofil er også tilgjengelig, 
som ikke er tilordnet noen fjernkon-
troll. Den kan brukes til å gjøre inn-
stillinger i bilen uten å endre de per-
sonlige førerprofilene.

For å sikre at riktig førerprofil kan 
angis må systemet kunne tilordne 
den oppdagede fjernkontrollen unikt 
til føreren.

Dette gjøres hvis følgende betingel-
ser er oppfylt:
• Føreren har bare på seg sin egen 

fjernkontroll.
• Føreren låser opp bilen.
• Føreren setter seg inn i bilen 

gjennom førerdøren.

Navnet på førerprofilen som brukes 
for øyeblikket, vises når kontrolldis-
playet blir slått på.

Velg en førerprofil, se side 88.

Når motoren startes eller en knapp 
blir trykket, vises det sist valgte dis-
playet i kontrolldisplayet.

Kansellere velkomstskjermbildet via 
Toyota Supra Command: ”OK”

Innstillinger for følgende systemer 
og funksjoner lagres i førerprofilen 
som brukes for øyeblikket. Hvilke 
innstillinger som kan lagres, er av-
hengig av land og utstyr.
• Låse opp og låse.
• Lys.
• Klimaanlegg.
• Radio.
• Instrumentpanel.
• Knapper for favoritter.
• Volumer, lyd.
• Kontrolldisplay.
• Navigasjon.
• Parkeringsfølere.
• Ryggekamera.
• Frontrutedisplay.
• Sportsmodusbryter.
• Setestilling, stilling for utvendig 

speil

Stillingene som angis via seteminnet og 
den sist angitte stillingen lagres.

• Cruisekontroll.
• Toyota Supra Safety.

Driftskrav

Førerprofil som brukes for 
øyeblikket

Innstillinger
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Uansett hvilken fjernkontroll som 
brukes for øyeblikket, er det mulig å 
hente frem en annen førerprofil. Det-
te gjør det mulig å hente frem de 
personlige bilinnstillingene, selv om 
bilen ikke ble låst opp med førerens 
egen fjernkontroll.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Førerprofiler”

3 Velg en førerprofil.

4 ”OK”

• Innstillingene som er lagret i den 
valgte førerprofilen, brukes auto-
matisk.

• Den valgte førerprofilen tilordnes 
den fjernkontrollen som brukes 
for øyeblikket.

• Hvis førerprofilen allerede er til-
ordnet en annen fjernkontroll, bru-
kes denne førerprofilen til begge 
fjernkontrollene.

Med gjesteprofilen kan det gjøres in-
dividuelle innstillinger som ikke lag-
res i noen av de tre førerprofilene.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Førerprofiler”

3 ”Start (gjest)”

4 ”OK”

Du kan ikke gi gjesteprofilen nytt 
navn. Den tilordnes ikke fjernkontrol-
len som brukes for øyeblikket.

For å unngå å blande førerprofiler er 
det mulig å gi et personlig navn til fø-
rerprofilen som brukes for øyeblik-
ket.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Førerprofiler”

3 Velg en førerprofil.

 Førerprofilen som er merket med 
dette symbolet kan gis nytt navn.

4 ”Endre førerprofilnavn”

5 Angi et førerprofilnavn.

6  Velg symbolet.

Innstillingene for den aktive fører-
profilen tilbakestilles til fabrikkinnstil-
linger.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Førerprofiler”

3 Velg en førerprofil.

 Førerprofilen som er merket med 
dette symbolet, kan tilbakestilles.

4 ”Tilbakestill førerprofil”

5 ”OK”

Profilstyring

Velge en førerprofil

Gjesteprofil

Gi førerprofilen nytt navn

Tilbakestille førerprofilen
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De fleste innstillingene i førerprofilen 
som brukes for øyeblikket, kan ek-
sporteres.

Det kan være nyttig å eksportere for 
å sikkerhetskopiere og hente frem 
personlige innstillinger, for eksempel 
før bilen skal på verksted. Når fører-
profilene er sikkerhetskopiert, kan 
de tas med over til en annen bil.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Førerprofiler”

3 Velg en førerprofil.

 Førerprofilen som er merket med 
dette symbolet, kan eksporteres.

4 ”Eksporter førerprofil”

5 Velg et medium for eksport av fø-
rerprofilen.

• ”USB-enhet”

Velg om nødvendig USB-lagringsmedi-
et, se side 69.

De eksisterende innstillingene for fø-
rerprofilen som brukes for øyeblik-
ket, overskrives med innstillingene til 
den importerte førerprofilen.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Førerprofiler”

3 Velg førerprofilen som skal over-
skrives.

 Førerprofilen som er merket med 
dette symbolet, kan overskrives.

4 ”Importer førerprofil”

5 Velg et medium for import av fø-
rerprofilen.

• USB-lagringsmedium: ”USB-en-
het”

Velg om nødvendig USB-lagringsmedi-
et.

6 Velg førerprofilen som skal im-
porteres.

Det er ikke alltid mulig å tilordne 
fjernkontrollen unikt til en fører. Det-
te kan være tilfellet i følgende situa-
sjoner:
• Forsetepassasjeren låser opp bi-

len med sin fjernkontroll, men en 
annen person kjører.

• Føreren låser opp bilen med 
smartnøkkelsystemet og har på 
seg flere fjernkontroller.

• Hvis det byttes fører uten at bilen 
låses og låses opp.

• Hvis det finnes flere fjernkontrol-
ler i området utenfor bilen.

Ulike innstillinger er mulig for fjern-
kontrollfunksjonene, avhengig av ut-
styrs- og landsspesifikasjonene.

Disse innstillingene lagres for den 
førerprofilen som brukes for øyeblik-
ket.

Eksportere en førerprofil

Importere en førerprofil

Systembegrensninger

Innstillinger

Generelt
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Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Dører/nøkkel”

4  ”Førerdør” eller  
”Alle dører”

5 Velg ønsket innstilling:
• ”Kun førerdør”

Kun førerdøren og drivstoffluken låses 
opp. Trykk igjen for å låse opp hele bi-
len.

• ”Alle dører”

Hele bilen låses opp.

Avhengig av utstyrs- og landsspesi-
fikasjonene, er det ikke sikkert at 
disse innstillingene er tilgjengelige.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Dører/nøkkel”

4  ”Bakluke” eller  
”Bakluke og dør(er)”

5 Velg ønsket innstilling:
• ”Bakluke”

Bagasjeromslokket åpnes.

• ”Bakluke og dør(er)”

Bagasjeromslokket åpnes og dørene lå-
ses opp.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Førerprofiler”

3 Velg en førerprofil.

 Innstillingen kan gjøres for førerprofi-
len som er merket med dette symbolet.

4 ”Siste setestilling automatisk”

Når bilen låses opp, justeres fører-
setet og de utvendige speilene til de 
sist angitte stillingene.

Den siste innstillingen er avhengig 
av stillingene som ble lagret via se-
teminnet.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Dører/nøkkel”

4 ”Blink for lås / lås opp”

Opplåsing bekreftes med to blink, låsing 
med ett blink.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Dører/nøkkel”

4 Velg ønsket innstilling:
• ”Lås igjen automatisk”

Bilen låses igjen automatisk etter en kort 
stund hvis ingen av dørene åpnes etter 
at de blir låst opp.

Låse opp

Dører

Bagasjeromslokk

Stille inn siste sete- og speilstilling

Bekreftelsessignaler i bilen

Automatisk låsing
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• ”Lås etter oppstart”

Bilen låses automatisk når du begynner 
å kjøre.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Dører/nøkkel”

4 ”Lås opp på slutten av turen”

Når kjøreklar tilstand blir slått av ved å 
trykke på start/stopp-knappen, låses den 
låste bilen opp automatisk.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Dører/nøkkel”

4 ”Fold inn speil ved låsing”

Når du låser, foldes de utvendige speile-
ne inn automatisk, og når du låser opp, 
foldes de ut automatisk.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Dører/nøkkel”

4 ”Slå av etter åpning av dør”

Tomgangstilstand, se side 44, etableres 
når fordørene åpnes.

Alarmsystemet reagerer på følgen-
de endringer når bilen er låst:
• En dør, panseret eller bagasje-

romslokket åpnes.
• Bevegelser inne i bilen.
• Hellingen til bilen endrer seg, for 

eksempel at det gjøres et forsøk 
på å jekke opp bilen og stjele hju-
lene eller at den heves før den 
taues bort.

• Det oppstår en forstyrrelse i 
strømforsyningen fra batteriet.

• Feil bruk av uttaket for omborddi-
agnostikk, OBD.

Alarmsystemet varsler om følgende 
endringer visuelt og hørbart:
• Lydalarm: Avhengig av lokale for-

skrifter, kan lydalarmen dempes.
• Visuell alarm: Ved å blinke med 

de utvendige lysene.

Alarmsystemet slås av og på samti-
dig som bilen låses opp og låses 
med fjernkontrollen eller smartnøk-
kelsystemet.

Automatisk opplåsing

Folde inn speilene 
automatisk

Etablere tomgangstilstand 
etter åpning av fordørene

Alarmsystem

Generelt

Slå på/av
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Alarmsystemet utløses når en dør 
åpnes hvis døren har blitt låst opp 
med den integrerte nøkkelen i dørlå-
sen.

Stoppe alarmen, se side 93.

Bagasjeromslokket kan åpnes selv 
om alarmsystemet er slått på.

Når du lukker bagasjeromslokket, 
låses det igjen og overvåkes så len-
ge dørene er låst. Nødblinklysene 
blinker én gang.

• Varsellampen blinker hvert 2. se-
kund: Alarmsystemet slås på.

• Varsellampen blinker i ca. 10 se-
kunder før den blinker hvert 2. se-
kund: Den innvendige bevegel-
sesdetektoren og hellingsalarmfø-
leren er ikke aktive fordi dørene, 
panseret eller bagasjeromslokket 
ikke er lukket riktig. Riktig lukkede 
tilgangspunkter sikres.

Hvis de åpne tilgangspunktene deretter 
lukkes, slås den innvendige beskyttel-
sen og hellingsalarmføleren på.

• Varsellampen slukker når bilen lå-
ses opp: Det er ikke gjort noen 
forsøk på å tukle med bilen.

• Varsellampen blinker etter at bilen 
låses opp til kjøreklar tilstand blir 
slått på, men ikke lenger enn ca. 
5 minutter: Alarmen har blitt ut-
løst.

Hellingen til bilen overvåkes.

Alarmsystemet reagerer, for eksem-
pel når det gjøres et forsøk på å stje-
le et hjul eller ved borttauing.

Kupeen overvåkes til høyden til se-
teputene. Derfor slås alarmsyste-
met, inkludert den innvendige beve-
gelsesdetektoren, på når vinduet er 
åpent. Fallende gjenstander som 
blader, kan utilsiktet utløse alarmen.

Åpne dørene når 
alarmsystemet er slått på

Åpne bagasjeromslokket når 
alarmsystemet er slått på

Varsellampe i det utvendige 
speilet Hellingsalarmføler

Innvendig 
bevegelsesdetektor
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Hellingsalarmføleren og den innven-
dige bevegelsesdetektoren kan utlø-
se en alarm uten det forekommer 
noen uautorisert aktivitet.

Mulige situasjoner for en uønsket 
alarm:
• I vaskehaller eller vaskeautoma-

ter.
• I garasjer med to nivåer.
• Under transport via biltog, bilferje 

eller trailer.
• Når det er kjæledyr i bilen.
• Når bilen låses etter at du har 

startet å fylle drivstoff.

Hellingsalarmføleren og den innven-
dige beskyttelsen kan slås av i slike 
situasjoner.

Varsellampen lyser i ca. 2 sekunder 
og blinker deretter igjen.

Hellingsalarmføleren og den innven-
dige bevegelsesdetektoren slås av 
til neste gang bilen låses.

• Slå av alarmen med fjernkontrol-
len, om nødvendig ved bruk av 
ID-funksjonen på fjernkontrollen, 
se side 78.

• Med smartnøkkelsystem: ta et 
godt tak i dørhåndtaket på enten 
førersiden eller passasjersiden 
med fjernkontrollen på deg.

Unngå falske alarmer

Generelt

Slå av hellingsalarmføleren og 
den innvendige 
bevegelsesdetektoren

Trykk på knappen på 
fjernkontrollen innen 
10 sekunder etter at bilen 
har blitt låst.

Slå av alarmen

Brytere for elektriske 
vinduer

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Kroppsdeler kan komme i klem når 
vinduene betjenes. Det er fare for per-
sonskader og skader på eiendom. 
Når du åpner og lukker, må du sørge 
for at bevegelsesområdet til vindue-
ne er klart.

Oversikt

Brytere for elektriske vinduer
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Vinduene kan betjenes under føl-
gende betingelser.
• Standbytilstand er etablert.
• Kjøreklar tilstand er etablert.
• I en kort periode etter at tom-

gangstilstand er etablert.
• Fjernkontrollen er i kupeen.

•  Skyv bryteren helt til mot-

standspunktet.

Vinduet åpner seg så lenge du holder 
bryteren.

•  Skyv bryteren forbi mot-

standspunktet.

Vinduet åpnes automatisk. Bevegelsen 
stoppes ved å trykke på bryteren igjen.

•  Trekk bryteren helt til mot-

standspunktet.

Vinduet lukker seg så lenge du holder 
bryteren.

•  Trekk bryteren forbi mot-

standspunktet.

Vinduet lukkes automatisk hvis døren er 
lukket. Trekk i bryteren igjen for å stoppe 
bevegelsen.

Hvis lukkekraften overstiger en gitt 
verdi når et vindu lukkes, avbrytes 
lukkingen.

Vinduet åpnes litt.

Hvis en utvendig fare eller is hindrer 
deg i å lukke vinduene normalt, gjør 
du følgende:

1  Trekk bryteren forbi mot-

standspunktet og hold den der.

Vinduet lukkes med en begrenset an-
tiklemmekanisme. Hvis lukkekraften 
overstiger en gitt verdi, avbrytes lukkin-
gen.

2  Trekk bryteren forbi mot-

standspunktet igjen innen ca. 4 
sekunder og hold den der.

Vinduet lukkes uten antiklemmekanis-
men.

Driftskrav

Åpne

Lukke

Antiklemmekanisme

Generelt

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Tilbehør på vinduer, for eksempel an-
tenner, kan svekke antiklemmekanis-
men. Det er fare for skader. Ikke fest 
tilbehør i bevegelsesområdet til vindu-
ene.

Lukke uten antiklemmekanismen
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Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

En setestilling som er tilpasset pas-
sasjerene er viktig for avslappet kjø-
ring og så lite trøtthet som mulig.

Ved en eventuell ulykke, spiller en 
riktig setestilling en viktig rolle. Følg 
merknadene i følgende kapitler:
• Seter, se side 95.
• Sikkerhetsbelter, se side 98.
• Hodestøtter, se side 103.
• Kollisjonsputer, se side 179.

Seter, speil og ratt

Bilutstyr

Trygg setestilling

Seter

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Hvis du justerer setet under kjøring, 
kan det føre til at setet beveger seg 
uventet. Du kan miste kontrollen over 
bilen. Det er fare for ulykker. Juster 
bare setet på førersiden når bilen står 
stille.

ADVARSEL

Hvis seteryggen er lagt for mye ned, 
kan ikke den beskyttende effekten til 
sikkerhetsbeltet lenger garanteres. 
Det er fare for å gli under sikkerhets-
beltet ved en eventuell ulykke. Det er 
fare for alvorlige personskader. Juster 
setet før du begynner å kjøre. Juster 
seteryggen til så oppreist stilling som 
mulig, og ikke endre den under turen.

ADVARSEL

Det er fare for klemskader når setene 
flyttes. Det er fare for personskader 
og skader på eiendom. Sørg for at be-
vegelsesområdet til setet er klart før 
du gjør noen justeringer.
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1 Seteryggvinkel

2 Høyde
3 Seteryggbredde
4 Korsryggstøtte
5 Forover/bakover
6 Setevinkel

Trekk i hendelen og legg vekten din 
på eller løft vekten din av seteryg-
gen etter behov.

Trekk hendelen opp eller trykk hen-
delen ned gjentatte ganger til setet 
når ønsket høyde.

Trekk i hendelen og skyv setet i øn-
sket retning.

Når du har sluppet hendelen, beve-
ger du setet forsiktig forover eller 
bakover for å sørge for at det fester 
seg skikkelig.

Manuelt justerbare seter

Oversikt

Seteryggvinkel

6 5 4 3 2 1

Høyde

Forover/bakover
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Trekk hendelen opp eller trykk hen-
delen ned gjentatte ganger til setet 
når ønsket vinkel.

Førerseteinnstillingen lagres for den 
førerprofilen som brukes for øyeblik-
ket, se side 90. Hvis en førerprofil 
blir valgt, hentes den lagrede stillin-
gen frem automatisk.

Den nåværende setestillingen kan 
lagres med minnefunksjonen, se si-
de 106.

1 Forover/bakover, høyde, setevin-
kel

2 Minnefunksjon for førersete
3 Seteryggvinkel
4 Seteryggbredde
5 Korsryggstøtte

Trykk bryteren forover eller bakover.

Trykk bryteren opp eller ned.

Setevinkel

Elektrisk justerbare seter

Generelt

Oversikt

Forover/bakover

Høyde

OM99T05NO.book  Page 97  Thursday, May 2, 2019  12:39 PM



98

Brukerhåndbok for Supra

3-1. KONTROLLENHETER

Vipp bryteren opp eller ned.

Vipp bryteren forover eller bakover.

Kurven til seteryggen kan endres 
slik at korsryggen støttes. Den øvre 
delen av bekkenet og ryggsøylen 
støttes for å gi en oppreist sittestil-
ling.

Justering av seteryggbredden kan gi 
bedre sidestøtte i svinger.

For å justere bredden på seteryggen 
kan sideputene til seteryggen jus-
teres på førersiden.

Bilen er utstyrt med to sikkerhetsbel-
ter for sikkerheten til passasjerene i 
bilen. De kan imidlertid kun gi effek-
tiv beskyttelse når de brukes på rik-
tig måte.

Setevinkel

Seteryggvinkel

Korsryggstøtte

Prinsipp

Justere

• Trykk på knappen 
foran/bak: Kurven 
økes/reduseres.

• Trykk på knappen på 
toppen/bunnen: Kurven 
flyttes oppover/nedover.

Seteryggbredde

Prinsipp

Generelt

Justere

• Trykk på knappen 
foran: Seteryggbredden 
reduseres.

• Trykk på knappen bak: 
Seteryggbredden økes.

Sikkerhetsbelter

Antall sikkerhetsbelter og 
beltelåser
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Før en kjøretur må du alltid sørge for 
at alle passasjerer har festet sikker-
hetsbeltene. Kollisjonsputene sup-
plerer sikkerhetsbeltene som en ek-
stra sikkerhetsinnretning. Kollisjons-
putene er ikke noen erstatning for 
sikkerhetsbeltene.

Beltefestet er egnet for voksne per-
soner i alle størrelser hvis setet er 
riktig justert.

Generelt

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Ikke fest mer enn én person med 
hvert sikkerhetsbelte. Hvis det gjøres, 
kan ikke den beskyttende effekten til 
sikkerhetsbeltet garanteres. Det er fa-
re for alvorlige personskader. Fest 
kun én person med hvert sikkerhets-
belte. Ikke la spedbarn og barn sitte 
på fanget til andre passasjerer under 
kjøring. Fest i stedet spedbarnet eller 
barnet i et barnesete som er beregnet 
for dette formålet.

ADVARSEL

Den beskyttende funksjonen til sikker-
hetsbeltene kan bli begrenset eller til 
og med ikke fungere i det hele tatt 
hvis sikkerhetsbeltene brukes feil. 
Hvis et sikkerhetsbelte ikke brukes 
riktig, kan det føre til ekstra skader, 
for eksempel ved en ulykke eller 
bremsing og unnamanøvrer. Det er 
fare for alvorlige personskader. Sørg 
for at alle passasjerene i bilen har fes-
tet sikkerhetsbeltet på riktig måte.

ADVARSEL

Sikkerhetsbelter er designet for å lig-
ge mot kroppens skjelett og skal ligge 
lavt over forsiden av bekkenet, eller 
ligge mot bekkenet, brystet og skul-
drene. Ikke før hoftebeltet over ma-
gen.

For å gi den beskyttelsen de er ment 
for, skal sikkerhetsbeltene justeres 
slik at de sitter så godt stramt som 
mulig uten at det er ubehagelig. Et 
slakt belte vil i stor grad redusere be-
skyttelsen av brukeren.

Ikke la sikkerhetsbeltet komme i kon-
takt med poleringsmidler, oljer og kje-
mikalier, og spesielt batterisyre. Det 
kan rengjøres på en trygg måte med 
mild såpe og vann. Skift ut sikkerhets-
beltet hvis det blir frynsete, forurenset 
eller skadet. Sikkerhetsbelter skal ik-
ke brukes når stroppene er vridd. 
Hvert sikkerhetsbelte skal kun brukes 
av én passasjerer. Det er ikke lov å ha 
spedbarn og barn på fanget.

Det er veldig viktig å skifte ut hele sik-
kerhetsbeltet hvis det er brukt av en 
passasjerer i bilen ved et kraftig sam-
menstøt, selv om det ikke ser skadet 
ut.

ADVARSEL

Brukeren må ikke gjøre endringer el-
ler feste tilbehør som enten vil for-
hindre justeringsenhetene for stram-
ming av sikkerhetsbeltet, eller for-
hindre at sikkerhetsbeltet strammes.
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• Sett sikkerhetsbeltet inn i beltefø-
reren.

• Plasser sikkerhetsbeltet stramt 
over bekkenet og skulderen, helt 
inntil kroppen og uten vridninger.

• Pass på at sikkerhetsbeltet er 
plassert lavt over hoften i bekken-
området. Sikkerhetsbeltet må ik-
ke presse på magen.

• Sikkerhetsbeltet må ikke gnis mot 
skarpe kanter, føres over faste 
gjenstander eller gjenstander 
som kan gå i stykker eller komme 
i klem.

• Unngå klumpete klær.

• Hold sikkerhetsbeltet stramt ved å 
innimellom trekke den øvre delen 
oppover.

Riktig kjørestilling er vesentlig for 
sikker kjøring. Det å opprettholde en 
riktig kjørestilling bidrar ikke bare til 
å redusere trøtthet under kjøring, 
det hjelper også til å sikre at beskyt-
telsesinnretningene for passasjere-
ne, slik som sikkerhetsbelter og kol-
lisjonsputer, vil fungere som de skal i 
en kollisjon og reduserer sammen-
støtet for passasjerene.

ADVARSEL

Den beskyttende funksjonen til sikker-
hetsbeltene kan bli begrenset eller 
gjøre at de ikke fungerer i det hele tatt 
i følgende situasjoner:

• Sikkerhetsbeltene eller beltelåsene 
er skadet, skitne eller er endret på 
annen måte.

• Beltestrammere eller rullelåsene er 
endret.

Sikkerhetsbelter kan bli skadet i en 
ulykke selv om ikke det vises. Det er 
fare for alvorlige personskader. Ikke 
endre sikkerhetsbelter, beltelåser, 
beltestrammere, rullelåser og feste-
punkter og sørg for å holde dem rene. 
Etter en ulykke må du få sikkerhets-
beltene kontrollert av en autorisert 
Toyota-forhandler, et verksted autori-
sert av Toyota eller et annet pålitelig 
verksted.

Riktig bruk av 
sikkerhetsbelter

Riktig kjørestilling

Riktig bruk av 
sikkerhetsbeltene
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Den mest grunnleggende beskyttel-
sesinnretningen for passasjerer er 
sikkerhetsbeltet. Kollisjonsputene er 
ment å supplere sikkerhetsbeltene, 
ikke brukes i stedet for dem. Bruk av 
sikkerhetsbelte sikrer at passasjere-
ne holdes i setene og bidrar til å for-
hindre at de kommer i kontakt med 
deler i interiøret eller at de kastes ut 
av bilen i en kollisjon. 

Derfor er det nødvendig at alle pas-
sasjerer bruker sikkerhetsbelte. 
Hvis sikkerhetsbeltet brukes feil, re-
duserer det effekten som en be-
skyttelsesinnretning for passasje-
rer i betydelig grad. Vær oppmerk-
som på det følgende for å sikre rik-
tig kjørestilling og bruk av sikker-
hetsbeltene.

Plasser hodestøtten slik at midten av den har samme høyde som top-
pen av ørene.

Sørg for at sikkerhetsbeltet ikke er vridd

Juster setet slik at armene er litt bøyd i albuen når du tar tak i den øvre 
delen av rattet

Sørg for at sikkerhetsbeltet sitter stramt og ikke er løst noen steder

Plasser hoftebeltet så lavt som mulig over hoftene

Sitt godt tilbake i setet med seteryggen oppreist

Riktig kjørestilling og bruk av sikkerhetsbeltene

A

B

C

D

E

F
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Sitt slik at hele ryggen er i kontakt med seteryggen

Plasser skulderbeltet slik at det ikke er i kontakt med halsen eller sklir av 
skulderen

G

H

ADVARSEL

Ikke legg ned seteryggene for mye 
under kjøring.

Hvis seteryggen legges for mye ned, 
vil sikkerhetsbeltet bli helt ineffektivt 
som en beskyttelsesinnretning for 
passasjerer ved kraftig nedbremsing 
eller en kollisjon. Og i en eventuell 
kollisjon kan hoftebeltet skli over hof-
tene og klemme direkte på mageregi-
onen, eller halsen kan komme i kon-
takt med skulderbeltet og dermed øke 
faren for alvorlig personskade.

ADVARSEL

Sørg for at alle passasjerene bruker 
sikkerhetsbeltet på riktig måte.

Bruk av sikkerhetsbelter kan være på-
budt under lokale lover og forskrifter. 
Hvis et sikkerhetsbelte ikke brukes på 
riktig måte, kan en passasjerer kom-
me i kontakt med innvendige deler el-
ler bli kastet fra bilen ved kraftig ned-
bremsing eller en kollisjon, noe som 
kan føre til alvorlige personskader. Og 
hvis en passasjerer har feil sittestilling 
under kjøring, vil kollisjonsputene bli 
ineffektive som en beskyttelsesinnret-
ning for passasjerer og kan faktisk 
forårsake skade når de utløses.

ADVARSEL

Riktig bruk av sikkerhetsbeltene ved 
graviditet:

Gravide kvinner må bruke sikkerhets-
belte. Rådfør deg med legen angåen-
de riktig bruk av sikkerhetsbelte. Plas-
ser hoftebeltet så lavt som mulig over 
hoftene og skulderbeltet helt over 
skulderen, over midten av brystet, slik 
at sikkerhetsbeltet ikke trykker mot 
magen.
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• Trekk låseplaten diagonalt over 
kroppen og trykk den inn i beltelå-
sen til du hører at den fester seg.

• Det er viktig å justere belteleng-
den riktig. Juster hoftebeltet og 
kontroller om låseplaten er festet 
riktig i låsen ved å trekke skulder-
delen av beltet oppover til hofte-
beltet sitter stramt.

• Den diagonale skulderstroppen 
justeres automatisk for å gi beve-
gelsesfrihet.

• Trykk på knappen på beltelåsen 
for å frigjøre sikkerhetsbeltet.

1 Ta på sikkerhetsbeltet ved å føre 
det langsomt over skulderen og 
bekkenet.

2 Sett låseplaten inn i beltelåsen. 
Du må høre at beltelåsen fester 
seg.

1 Ta et godt grep i sikkerhetsbeltet.

2 Trykk på den røde knappen på 
beltelåsen.

3 Før sikkerhetsbeltet opp til innrul-
lingsmekanismen.

Varsel om sikkerhetsbelte aktiveres 
når sikkerhetsbeltet på førersiden ik-
ke er festet.

For noen landsspesifikasjoner akti-
veres også varsel om sikkerhetsbel-
te hvis sikkerhetsbeltet for passa-
sjersetet foran ikke er festet og det 
er tunge gjenstander i passasjerse-
tet foran.

Justering for sikkerhetsbelter 
med automatisk inntrekking

Feste sikkerhetsbeltet

Løsne sikkerhetsbeltet

Varsel om sikkerhetsbelte for 
fører- og passasjersetet 
foran

Generelt

Display i instrumentpanelet

En bilmelding vises. Kontrol-
ler om sikkerhetsbeltet er rik-
tig festet.

Hodestøtter foran

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Gjenstander på hodestøtten reduse-
rer beskyttelseseffekten i hode- og 
nakkeområdet. Det er fare for skader.

• Ikke fest trekk på setene eller hode-
støttene.
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Hodestøttene er integrert i seteryg-
gen og kan ikke justeres.

Avstanden fra bakhodet stilles inn 
gjennom seteryggvinkelen.

Juster avstanden slik at hodestøtten 
er så nær bakhodet som mulig.

Hodestøttene kan ikke tas av.

Speilinnstillingen lagres for den fø-
rerprofilen som brukes for øyeblik-
ket, se side 90. Hvis en førerprofil 
blir valgt, hentes den lagrede stillin-
gen frem automatisk.

Den nåværende speilstillingen kan 
lagres med minnefunksjonen, se si-
de 106.

1 Justere

2 Velge et speil, automatisk parke-
ringsfunksjon

3 Folde inn og ut

 Trykk på knappen.

Det valgte speilet beveger seg i tråd 
med trykking på knappen.

 Bytte til det andre speilet: 

Trykk på bryteren.

ADVARSEL

• Ikke heng gjenstander som kles-
hengere direkte på hodestøtten.

• Bruk kun tilbehør som er klassifisert 
som trygge på hodestøtten.

• Ikke bruk tilbehør, for eksempel pu-
ter, under kjøreturen.

Justere høyden

Stille inn avstanden

Fjerne

Utvendige speil

Generelt

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Gjenstander som vises i speilet, er 
nærmere enn de virker. Avstanden til 
brukere av veien bak bilen kan bereg-
nes feil, for eksempel når du skifter 
kjørefelt. Det er fare for ulykker. Se 
deg over skulderen for å beregne av-
standen fra trafikken bak.

Oversikt

Elektrisk justering

Velge et speil
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Ved en elektrisk feil trykker du på 
kantene av speilglasset for å justere 
speilet.

 Trykk på knappen.

Det er mulig å folde inn speilene 
opptil en hastighet på ca. 20 km/t.

Det er nyttig å folde speilene inn og 
ut i følgende situasjoner:
• I bilvaskautomater.
• I smale gater.

Speil som er foldet inn, foldes auto-
matisk ut når bilen når en hastighet 
på ca. 40 km/t.

Om nødvendig, varmes begge de 
utvendige speilene opp når kjøreklar 
tilstand slås på.

Det utvendige speilet på førersiden 
dimmes automatisk. Fotoceller i det 
innvendige speilet, se side 105, for å 
kontrollere denne funksjonen.

Når bilen settes i revers, vippes 
speilglasset på passasjersiden ned. 
Dette gir bedre sikt over fortauet el-
ler andre hindringer ved bakken, for 
eksempel ved parkering.

1  Trykk på bryteren for fø-

rerens speilstilling.

2 Sett giret i R-stilling.

 Trykk på bryteren for forsete-

passasjerens speilstilling.

Det innvendige speilet dimmes auto-
matisk.

Funksjonen kontrolleres av fotocel-
ler:
• I speilglasset.
• På baksiden av speilet.

Funksjonsfeil

Folde inn og ut

OBS

På grunn av bilens bredde kan den bli 
skadet i bilvaskautomater. Det er fare 
for skade på eiendom. Fold inn spei-
lene manuelt eller med knappen før 
vask.

Automatisk oppvarming

Automatisk dimming

Automatisk 
parkeringsfunksjon, 
utvendig speil

Prinsipp

Aktivere

Deaktivere

Innvendig speil, 
automatisk dimming

Generelt
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• Hold fotocellene rene.
• Unngå å blokkere sonen mellom 

det innvendige speilet og frontru-
ten.

1 Skyv hendelen nedover.

2 Flytt rattet til ønsket høyde og 
vinkel som passer din sittestilling.

3 Skyv hendelen tilbake opp.

Minnefunksjonen gjør det mulig å 
lagre og hente frem følgende innstil-
linger ved behov:
• Setestilling.
• Stilling for utvendig speil.
• Høyden til frontrutedisplayet.

For hver førerprofil, se side 86, kan 
to minneplasser tildeles ulike innstil-
linger.

Følgende innstillinger lagres ikke:
• Seteryggbredde.
• Korsryggstøtte.

Oversikt

Driftskrav

Ratt

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Justering av rattet under kjøring kan 
føre til at rattet beveger seg uventet. 
Du kan miste kontrollen over bilen. 
Det er fare for ulykker. Juster bare rat-
tet når bilen står stille.

Manuell justering av rattet

Minnefunksjon

Prinsipp

Generelt
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Minneknappene er plassert på fører-
setet.

1 Angi ønsket stilling.

2  Trykk på knappen. Bok-

stavene på knappen lyser.

3 Trykk på ønsket knapp 1 eller 2 
mens bokstavene lyser. Et lyd-
signal høres.

Trykk på ønsket knapp 1 eller 2.

Den lagrede stillingen hentes frem.

Betjeningen kanselleres når du tryk-
ker på en setejusteringsbryter eller 
trykker på en av minneknappene 
igjen.

Justering av setestillingen på fører-
siden blir avbrutt etter en kort stund 
under kjøring.

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Bruk av minnefunksjonen under kjø-
ring kan føre til at setet eller rattet be-
veger seg uventet. Du kan miste kon-
trollen over bilen. Det er fare for ulyk-
ker. Hent bare frem minnefunksjonen 
når bilen står stille.

ADVARSEL

Det er fare for klemskader når setene 
flyttes. Det er fare for personskader 
og skader på eiendom. Sørg for at be-
vegelsesområdet til setet er klart før 
du gjør noen justeringer.

Oversikt

Lagre

Hente frem

Setevarme

Oversikt

Setevarme
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 Trykk på knappen 

én gang for hvert temperaturnivå.

Maksimal temperatur er valgt hvis 
de tre LED-lampene lyser.

 Trykk og hold inne 

knappen til LED-lampene slukker.

Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

Slå på

Slå av

Sikkerhet for barn

Bilutstyr

Når det er barn i bilen

ADVARSEL

Pass på at alle barn i bilen bruker sik-
kerhetsbelte.

Ikke la passasjerer sitte med barn i 
armene eller på fanget. Ved kraftig 
nedbremsing eller en kollisjon kan 
barnet slå hodet i dashbordet eller 
frontruten, eller de kan til og med bli 
kastet ut av bilen.
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ADVARSEL

Sikkerhetsbeltene er designet for å 
beskytte voksne personer med gjen-
nomsnittlig høyde og vekt. Et barn 
som er 150 cm eller kortere, skal sitte 
i et barnesete av egnet størrelse, for 
eksempel et originalt barnesete fra 
Toyota. Ikke la barn sitte usikret i bilen 
når den er i bevegelse. Det kan være 
ekstremt farlig.

ADVARSEL

La aldri barn være alene i bilen.

Når du parkerer bilen, slår du av ten-
ningsbryteren, går ut av bilen sam-
men med barnet og låser dørene. 
Selv om det bare er for en kort perio-
de, kan det være ekstremt farlig å la 
et barn være alene i bilen av følgende 
årsaker:

lNår bilen er parkert i direkte sollys, 
kan temperaturen i bilen stige til 
over 50 °C, selv om vinteren. I slike 
situasjoner kan passasjerer opple-
ve dehydrering eller heteslag.

lHvis en bryter betjenes utilsiktet, 
kan det føre til uventede skader.

l Ikke la barn åpne og lukke dørene. 
Når du lukker en dør, må du passe 
på at ikke barnets hender og føtter 
kommer i klem i døren.

l Ikke lå barn stikke hodet eller andre 
kroppsdeler ut av dørvinduet og 
kontroller at de ikke er i nærheten 
av vinduet før du åpner det med 
bryteren for elektriske vinduer.

Viktige hensyn

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Hvis barn eller kjæledyr er alene i bi-
len, kan de sette bilen i bevegelse og 
sette seg selv eller andre brukere av 
veien i fare, for eksempel ved at de 
gjør følgende:

lTrykker på start/stopp-knappen.

lKobler ut parkeringsbremsen.

lÅpner og lukker dørene eller vindu-
ene

lSetter giret i N-stilling.

lBetjener utstyret i bilen.

Det er fare for ulykker eller skader. Ik-
ke la barn eller kjæledyr være igjen i 
bilen uten tilsyn. Ta fjernkontrollen 
med deg og lås bilen når du forlater 
den.

ADVARSEL

Barn som er lavere enn 150 cm, kan 
ikke bruke sikkerhetsbeltet riktig uten 
å bruke ekstra barnesikringssyste-
mer. Den beskyttende funksjonen til 
sikkerhetsbeltene kan bli begrenset 
eller til og med ikke fungere i det hele 
tatt hvis sikkerhetsbeltene brukes feil. 
Hvis et sikkerhetsbelte ikke brukes 
riktig, kan det føre til ekstra skader, 
for eksempel ved en ulykke eller 
bremsing og unnamanøvrer. Det er 
fare for alvorlige personskader. Barn 
som er lavere enn 150 cm, må sikres i 
egnede barneseter.
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Ved bruk av et barnesete i passa-
sjersetet foran, må du sørge for at 
front- og sidekollisjonsputene på 
passasjersiden er deaktivert. Kolli-
sjonsputer for forsetepassasjer kan 
bare deaktiveres med nøkkelbryte-
ren for kollisjonsputene for forsete-
passasjeren, se side 188.

Egnede barneseter for alle alders-
grupper og vektklasser er tilgjenge-
lig fra autoriserte Toyota-forhandle-
re, verksteder autorisert av Toyota 
og andre pålitelige verksteder.

Følg bruksanvisningene og sikker-
hetsinstruksene fra produsenten av 
barnesetet når du velger, monterer 
og bruker barneseter.

Ikke for Australia / 
New Zealand: 
Barn i passasjersetet foran

Generelt

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Aktive kollisjonsputer for forsetepas-
sasjeren kan skade et barn i barnese-
te hvis de utløses. Det er fare for ska-
der. Sørg for at kollisjonsputene for 
forsetepassasjeren er deaktivert og 
PASSENGER AIRBAG OFF-indika-
torlampen lyser.

ADVARSEL

Barn som er lavere enn 150 cm, kan 
ikke bruke sikkerhetsbeltet riktig uten 
å bruke ekstra barnesikringssyste-
mer. Den beskyttende funksjonen til 
sikkerhetsbeltene kan bli begrenset 
eller til og med ikke fungere i det hele 
tatt hvis sikkerhetsbeltene brukes feil. 
Hvis et sikkerhetsbelte ikke brukes 
riktig, kan det føre til ekstra skader, 
for eksempel ved en ulykke eller 
bremsing og unnamanøvrer. Det er 
fare for alvorlige personskader. Barn 
som er lavere enn 150 cm, må sikres i 
egnede barneseter.

Montere barneseter

Generelt
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Vær oppmerksom på følgende ad-
varsel fordi bilen er utstyrt med en 
frontkollisjonspute for passasjersetet 
foran som ikke kan deaktiveres:

Før du monterer et barnesete i pas-
sasjersetet foran, må du sørge for at 
front- og sidekollisjonsputene på 
passasjersiden er deaktivert.

Deaktivere kollisjonsputene for pas-
sasjersete foran med nøkkelbryter, 
se side 188.

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Hvis barnesetene og deres festesys-
temer har blitt skadet eller utsatt for 
belastninger i en ulykke, kan beskyt-
telsesfunksjonen bli begrenset eller 
ikke fungere i det hele tatt. Det er ikke 
sikkert at et barn er tilstrekkelig sikret 
ved en eventuell ulykke eller ved 
bremsing og unnamanøvrer. Det er 
fare for alvorlige personskader. Hvis 
barnesetene og deres festesystemer 
har blitt skadet eller utsatt for belast-
ninger i en ulykke, må du få dem kon-
trollert hos en autorisert Toyota-for-
handler, et verksted autorisert av 
Toyota eller et annet pålitelig verksted 
og skiftet ut om nødvendig.

ADVARSEL

Hvis setejusteringen eller monterin-
gen av barnesetet er feil, kan barne-
setet ha begrenset stabilitet eller ikke 
være stabilt i det hele tatt. Det er fare 
for alvorlige personskader. Sørg for at 
barnesetet er godt plassert mot sete-
ryggen. Om mulig, skal seteryggvin-
kelen til alle berørte seterygger tilpas-
ses og setene skal justeres riktig. 
Sørg for at setene og seteryggene er 
festet og låst skikkelig på plass.

For Australia / New Zealand: 
Montere barneseter

Det anbefales å ikke bru-
ke noen type barneseter 
på passasjersetet foran.

ADVARSEL

Ikke bruk et bakovervendt barnesete i 
et sete med kollisjonspute.

Ikke for Australia / 
New Zealand: 
På passasjersetet foran

Deaktivere kollisjonsputer

ADVARSEL

Aktive kollisjonsputer for forsetepas-
sasjeren kan skade et barn i barnese-
te hvis de utløses. Det er fare for ska-
der. Sørg for at kollisjonsputene for 
forsetepassasjeren er deaktivert og 
PASSENGER AIRBAG OFF-indika-
torlampen lyser.
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Følg informasjonen på solskjermen 
på passasjersiden.

Bruk ALDRI et bakovervendt barne-
sete på et sete som er beskyttet av 
en AKTIV KOLLISJONSPUTE foran 
setet. Det kan forårsake 
ALVORLIGE PERSONSKADER for 
BARNET.

Unntatt ASEAN-landene, Sør-Afrika, 
Australia og New Zealand uten ne-
dre ISOFIX-feste og manuell av/på-
bryter for kollisjonspute: Før du 
monterer et universelt barnesete 
flytter du passasjersetet foran så 
langt bak som mulig og justerer det 
så høyt som mulig. 

Denne setestillingen og -høyden gir 
best mulig føring av beltet og be-
skyttelse ved en eventuell ulykke.

Hvis det øvre festepunktet for sik-
kerhetsbeltet er plassert foran belte-
føringen til barnesetet, må du flytte 
passasjersetet foran forsiktig forover 
til best mulig belteføring oppnås.

Med justerbar seteryggbredde: åpne 
seteryggbredden helt før du monte-
rer et barnesete på passasjersetet 
foran. Ikke endre seteryggbredden 
etter dette og ikke hent frem en min-
nestilling.

Merknad for Australia: ISOFIX-bar-
neseter er ikke tillatt for bruk på vei-
en i Australia på tidspunktet for tryk-
king. Men siden det er forventet en 
endring i disse bestemmelsene i 
fremtiden, leveres nedre ISOFIX-
fester også i tråd med gjeldende 
ADR-er også for Australia.

Følg bruksanvisningene og sikker-
hetsinstruksene fra produsenten av 
barnesetet når du velger, monterer 
og bruker ISOFIX-barneseter.

Bakovervendte barneseter

ADVARSEL

Aktive kollisjonsputer for forsetepas-
sasjeren kan skade et barn i et bak-
overvendt barnesete hvis de utløses. 
Det er fare for alvorlige personskader. 
Sørg for at kollisjonsputene for forse-
tepassasjeren er deaktivert og 
PASSENGER AIRBAG OFF-indika-
torlampen lyser.

Setestilling og -høyde

Seteryggbredde

ISOFIX barnesetefester

Generelt
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Kun bestemte ISOFIX-barneseter 
kan brukes i setene som er beregnet 
til dette formålet. Korresponderen-
de størrelsesklasse og størrelseska-
tegori er angitt med en bokstav eller 
ISO-referanse på en plate på barne-
setet.

For informasjon om hvilke barnese-
ter som kan brukes i de ulike setene 
og om barnesetene er egnet for eller 
samsvarer med ISOFIX, kan du se 
Seter som er egnet for barneseter, 
se side 115.

Ikke for Australia / New Zealand: 
Brakettene for de nedre ISOFIX-fes-
tene er plassert i mellomrommet 
mellom setet og seteryggen.

Trekk sikkerhetsbeltet unna området 
til barnesetefestene.

1 Monter barnesetet i henhold til 
produsentens anvisninger.

2 Sørg for at begge ISOFIX-feste-
ne er låst riktig på plass.

i-Size er en bestemmelse for barne-
seter, som brukes til godkjenning av 
barneseter.

Egnet for ISOFIX-barneseter

Braketter for nedre ISOFIX-
fester

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Hvis ISOFIX-barnesetene ikke er fes-
tet riktig, kan den beskyttende effek-
ten til ISOFIX-barnesetene bli begren-
set. Det er fare for alvorlige person-
skader. Sørg for at det nedre feste-
punktet er festet riktig og at ISOFIX-
barnesetet sitter godt mot seteryggen.

Plassering

Før du monterer ISOFIX-
barneseter

Montere ISOFIX-barneseter

i-Size barneseter

Generelt
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Det er et festepunkt for den øvre 
stroppen på ISOFIX-barneseter.

1 Bevegelsesretning

2 Hodestøtte
3 Krok for den øvre stroppen
4 Festepunkt/krok
5 Bilgulv
6 Sete
7 Øvre stropp

Symbol Betydning

Hvis du ser dette 
symbolet i bilen, er bilen 
godkjent i henhold til 
i-Size. Symbolet viser 
festene for de nedre 
festene til systemet.

Korresponderende 
symbol viser 
festepunktet til den øvre 
stroppen.

Fester for den øvre ISOFIX-
stroppen

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Hvis den øvre stroppen brukes på feil 
måte med barnesetet, kan den be-
skyttende effekten bli redusert. Det er 
fare for skader. Pass på at den øvre 
stroppen ikke føres til den øvre feste-
stroppen over skarpe kanter og at den 
ikke er vridd.

OBS

Festepunktene til de øvre stroppene 
til barnesetet er kun beregnet for dis-
se stroppene. Festepunktene kan bli 
skadet hvis andre gjenstander blir 
festet til dem. Det er fare for skade på 
eiendom. Fest kun barneseter til de 
øvre stroppene.

Festepunkter

Symbol Betydning

Korresponderende sym-
bol viser festepunktet til 
den øvre stroppen.

Føring av stroppen
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1 Åpne dekselet til festepunktet.

2 Før den øvre stroppen over ho-
destøtten til festepunktet.

3 Fest kroken på stroppen til feste-
punktet.

4 Stram til stroppen.

Lovbestemmelser om hvilket barne-
sete som er tillatt for hvilken alder og 
kroppsstørrelse kan variere fra land 
til land. Følg gjeldende nasjonale 
bestemmelser.

Du kan få mer informasjon fra en au-
torisert Toyota-forhandler, et verk-
sted autorisert av Toyota eller et an-
net pålitelig verksted.

Informasjon om hvilke barneseter 
som kan brukes på de ulike setene i 
henhold til ECE-R 16- og ECE-R 
129-standarden.

*1: Flytt forsetet helt tilbake. Hvis passa-
sjersetehøyden kan justeres, settes 
det i høyeste posisjon.

Feste den øvre stroppen til 
festepunktet

Egnede seter for barneseter

Oversikt

Generelt

Kompatibilitet for passasjersete 
med barneseter (for ASEAN-land 
med nedre ISOFIX-feste og 
manuell av/på-bryter for 
kollisjonspute)

*1, 2

*3

Passer for barneseter i 
”universal”-kategorien som 
festes med sikkerhetsbeltet.

Egnet for ISOFIX-barneseter.

Inkluderer et 
toppreimfestepunkt.

Monter aldri et bakovervendt 
barnesete i passasjersetet foran 
når den manuelle av/på-bryteren 
for kollisjonsputen er på.
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*2: Sett seteryggen så loddrett som mu-
lig. Ved montering av forovervendt 
barnesete: Hvis det er avstand mel-
lom barnesetet og seteryggen, jus-
teres seteryggvinkelen til det er kon-
takt mellom disse.

*3: Bruk kun forovervendte barneseter 
når den manuelle av/på-bryteren for 
kollisjonsputene er på.

*1: Flytt forsetet helt tilbake. Hvis passa-
sjersetehøyden kan justeres, settes 
det i høyeste posisjon.

*2: Sett seteryggen så loddrett som mu-
lig. Ved montering av forovervendt 
barnesete: Hvis det er avstand mel-
lom barnesetet og seteryggen, jus-
teres seteryggvinkelen til det er kon-
takt mellom disse.

Kompatibilitet for passasjersete 
med barneseter (for ASEAN-land 
uten nedre ISOFIX-feste og 
manuell av/på-bryter for 
kollisjonspute)

*1, 2
*3

Passer for barneseter i ”univer-
sal”-kategorien som festes med 
sikkerhetsbeltet.
Monter aldri et bakovervendt 
barnesete i passasjersetet for-
an.
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*3: Bruk kun et forovervendt barnesete.

*1: Flytt forsetet helt tilbake. Hvis passa-
sjersetehøyden kan justeres, settes 
det i høyeste posisjon.

*2: Sett seteryggen så loddrett som mu-
lig. Ved montering av forovervendt 
barnesete: Hvis det er avstand mel-
lom barnesetet og seteryggen, jus-
teres seteryggvinkelen til det er kon-
takt mellom disse.

*3: Bruk kun forovervendte barneseter 
når den manuelle av/på-bryteren for 
kollisjonsputene er på.

Kompatibilitet for passasjersete 
med barneseter (for Mexico)

*1, 2

*3

Passer for barneseter i 
”universal”-kategorien som 
festes med sikkerhetsbeltet.

Passer for barneseter fra 
anbefalte barneseter og 
kompatibilitetstabell (s. 127).

Egnet for ISOFIX-barneseter.

Inkluderer et 
toppreimfestepunkt.

Monter aldri et bakovervendt 
barnesete i passasjersetet 
foran når den manuelle av/på-
bryteren for kollisjonsputen er 
på.
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*1: Flytt forsetet helt tilbake. Hvis passa-
sjersetehøyden kan justeres, settes 
det i høyeste posisjon.

*2: Sett seteryggen så loddrett som mu-
lig. Ved montering av forovervendt 
barnesete: Hvis det er avstand mel-
lom barnesetet og seteryggen, jus-
teres seteryggvinkelen til det er kon-
takt mellom disse.

*3: Bruk kun forovervendte barneseter 
når den manuelle av/på-bryteren for 
kollisjonsputene er på.

*1: Flytt forsetet helt tilbake. Hvis passa-
sjersetehøyden kan justeres, settes 
det i høyeste posisjon.

Kompatibilitet for passasjersete 
med barneseter (for Sør-Afrika 
med nedre ISOFIX-feste og 
manuell av/på-bryter for 
kollisjonspute)

*1, 2

*3

Passer for barneseter i 
”universal”-kategorien som 
festes med sikkerhetsbeltet.

Egnet for ISOFIX-barneseter.

Inkluderer et 
toppreimfestepunkt.

Monter aldri et bakovervendt 
barnesete i passasjersetet foran 
når den manuelle av/på-bryteren 
for kollisjonsputen er på.

Kompatibilitet for passasjersete 
med barneseter (for Sør-Afrika, 
Australia og New Zealand uten 
nedre ISOFIX-feste og manuell 
av/på-bryter for kollisjonspute)

*1, 2
*3

Passer for barneseter i 
”universal”-kategorien som 
festes med sikkerhetsbeltet.
Monter aldri et bakovervendt 
barnesete i passasjersetet 
foran.
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*2: Sett seteryggen så loddrett som mu-
lig. Ved montering av forovervendt 
barnesete: Hvis det er avstand mel-
lom barnesetet og seteryggen, jus-
teres seteryggvinkelen til det er kon-
takt mellom disse.

*3: Bruk kun et forovervendt barnesete.

*1: Flytt forsetet helt tilbake. Hvis passa-
sjersetehøyden kan justeres, settes 
det i høyeste posisjon.

Kompatibilitet for passasjersetet 
med barneseter (for Ukraina, 
Russland, Israel, Tyrkia, 
Hviterussland, Moldova, 
Aserbajdsjan, Armenia, Georgia, 
Usbekistan, Kasakhstan, 
Kirgisistan, Tadsjikistan og 
Turkmenistan uten nedre ISOFIX-
feste og manuell av/på-bryter for 
kollisjonspute)

*1, 2
*3

Passer for barneseter i 
”universal”-kategorien som 
festes med sikkerhetsbeltet.

Passer for barneseter fra 
anbefalte barneseter og 
kompatibilitetstabell (s. 133).

Monter aldri et bakovervendt 
barnesete i passasjersetet 
foran.
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*2: Sett seteryggen så loddrett som mu-
lig. Ved montering av forovervendt 
barnesete: Hvis det er avstand mel-
lom barnesetet og seteryggen, jus-
teres seteryggvinkelen til det er kon-
takt mellom disse.

*3: Bruk kun et forovervendt barnesete.

Kompatibilitet for passasjersetet 
med barneseter (for Ukraina, 
Russland, Israel, Tyrkia, 
Hviterussland, Moldova, 
Aserbajdsjan, Armenia, Georgia, 
Usbekistan, Kasakhstan, 
Kirgisistan, Tadsjikistan og 
Turkmenistan med nedre ISOFIX-
feste og manuell av/på-bryter for 
kollisjonspute)

*1, 2

*3

Passer for barneseter i 
”universal”-kategorien som 
festes med sikkerhetsbeltet.

Passer for barneseter fra 
anbefalte barneseter og 
kompatibilitetstabell (s. 132).

Egnet for ISOFIX-barneseter.

Inkluderer et 
toppreimfestepunkt.

Monter aldri et bakovervendt 
barnesete i passasjersetet 
foran når den manuelle av/på-
bryteren for kollisjonsputen er 
på.
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*1: Flytt forsetet helt tilbake. Hvis passa-
sjersetehøyden kan justeres, settes 
det i høyeste posisjon.

*2: Sett seteryggen så loddrett som mu-
lig. Ved montering av forovervendt 
barnesete: Hvis det er avstand mel-
lom barnesetet og seteryggen, jus-
teres seteryggvinkelen til det er kon-
takt mellom disse.

*3: Bruk kun forovervendte barneseter 
når den manuelle av/på-bryteren for 
kollisjonsputene er på.

*1: Flytt forsetet helt tilbake. Hvis passa-
sjersetehøyden kan justeres, settes 
det i høyeste posisjon.

*2: Sett seteryggen så loddrett som mu-
lig. Ved montering av forovervendt 
barnesete: Hvis det er avstand mel-
lom barnesetet og seteryggen, jus-
teres seteryggvinkelen til det er kon-
takt mellom disse.

Kompatibilitet for passasjersetet 
med barneseter (unntatt Ukraina, 
Russland, Israel, Tyrkia, 
Hviterussland, Moldova, 
Aserbajdsjan, Armenia, Georgia, 
Usbekistan, Kasakhstan, 
Kirgisistan, Tadsjikistan, 
Turkmenistan, ASEAN-landene, 
Mexico, Taiwan, Sør-Afrika, 
Australia og New Zealand)

*1, 2

*3

Passer for barneseter i 
”universal”-kategorien som 
festes med sikkerhetsbeltet.

Passer for barneseter fra 
anbefalte barneseter og 
kompatibilitetstabell (s. 132).

Passer for i-Size- og ISOFIX-
barneseter.

Inkluderer et 
toppreimfestepunkt.

Monter aldri et bakovervendt 
barnesete i passasjersetet 
foran når den manuelle av/på-
bryteren for kollisjonsputen er 
på.
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*3: Bruk kun forovervendte barneseter 
når den manuelle av/på-bryteren for 
kollisjonsputene er på.

*: Sørg for å flytte setet til nederste stilling.

Kompatibilitet for passasjersete 
med barneseter (for Taiwan)

Ikke egnet for barneseter.

Detaljert informasjon for montering av barneseter (for ASEAN-landene og 
Sør-Afrika med nedre ISOFIX-feste og manuell av/på-bryter for 
kollisjonspute)

Seteplassering

Seteplasseringsnummer
Manuell av/på-bryter for kollisjonspute

PÅ AV

Seteplassering er egnet for feste med 
universalbelter (ja/nei)

Ja

Kun forovervendt
Ja

i-Size-seteplassering (ja/nei) Nei Nei

Seteplassering er egnet for sidefeste 
(L1/L2/nei)

Nei Nei

Egnet bakovervendt feste 
(R1/R2X/R2/R3/nei)

Nei R1, R2*

Egnet forovervendt feste 
(F2X/F2/F3/nei)

F2X, F2, F3 F2X, F2, F3

Egnet feste for sittepute (B2/B3/nei) B2, B3 B2, B3
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ISOFIX-barneseter er delt inn i ulike ”fester”. Barnesetet kan brukes i de sete-
plasseringene for ”feste” som er nevnt i tabellen ovenfor. Se følgende tabell 
for type forhold for ”feste”.
Hvis barnesetet ikke har noen type ”feste” (eller hvis du ikke finner informa-
sjon i tabellen nedenfor), se ”kjøretøylisten” for barnesetet for informasjon om 
kompatibilitet eller spør forhandleren av barnesetet.

 Ved montering av et barnesete 
med base: Hvis seteryggen er i 
veien for barnesetet når barnese-
tet settes i basen, skyver du sete-
ryggen bakover til den ikke er i 
veien lenger.

 Hvis sikkerhetsbeltets skulderfes-
te er foran belteføreren på barne-
setet, flytter du seteputen frem-
over.

 Ved montering av en sittepu-
te/barnesete: Hvis barnet sitter 
veldig rett i ryggen på sitteputen, 
justerer du vinkelen på seteryg-
gen til en mer komfortabel stilling. 
Og hvis sikkerhetsbeltets skulder-
feste er foran belteføreren på bar-
nesetet, flytter du seteputen frem-
over.

Feste Beskrivelse

F3 Forovervendte barneseter i full høyde

F2 Forovervendte barneseter med redusert høyde

F2X Forovervendte barneseter med redusert høyde

R3 Bakovervendte barneseter i full størrelse

R2 Bakovervendte barneseter med redusert størrelse

R2X Bakovervendte barneseter med redusert størrelse

R1 Bakovervendt spedbarnssete

L1 Venstrevendt (babybag) spedbarnssete

L2 Høyrevendt (babybag) spedbarnssete

B2 Sittepute/barnesete

B3 Sittepute/barnesete
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 Hvis barnesetet har et støttebein, 
må du fjerne gulvmatten før du 
monterer det.

ISOFIX-barneseter er delt inn i ulike ”fester”. Barnesetet kan brukes i de sete-
plasseringene for ”feste” som er nevnt i tabellen ovenfor. Se følgende tabell 
for type forhold for ”feste”.
Hvis barnesetet ikke har noen type ”feste” (eller hvis du ikke finner informa-
sjon i tabellen nedenfor), se ”kjøretøylisten” for barnesetet for informasjon om 
kompatibilitet eller spør forhandleren av barnesetet.

Detaljert informasjon for montering av barneseter (for ASEAN-landene, 
Sør-Afrika, Australia, New Zealand uten nedre ISOFIX-feste og manuell 
av/på-bryter for kollisjonspute)

Seteplassering

Seteplasseringsnummer

Seteplassering er egnet for feste med universalbelter (ja/nei)
Ja

Kun forovervendt

i-Size-seteplassering (ja/nei) Nei

Seteplassering er egnet for sidefeste (L1/L2/nei) Nei

Egnet bakovervendt feste (R1/R2X/R2/R3/nei) Nei

Egnet forovervendt feste (F2X/F2/F3/nei) Nei

Egnet feste for sittepute (B2/B3/nei) B2, B3

Feste Beskrivelse

F3 Forovervendte barneseter i full høyde

F2 Forovervendte barneseter med redusert høyde

F2X Forovervendte barneseter med redusert høyde

R3 Bakovervendte barneseter i full størrelse

R2 Bakovervendte barneseter med redusert størrelse

R2X Bakovervendte barneseter med redusert størrelse

R1 Bakovervendt spedbarnssete

L1 Venstrevendt (babybag) spedbarnssete

L2 Høyrevendt (babybag) spedbarnssete
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 Ved montering av et barnesete 
med base: Hvis seteryggen er i 
veien for barnesetet når barnese-
tet settes i basen, skyver du sete-
ryggen bakover til den ikke er i 
veien lenger.

 Hvis sikkerhetsbeltets skulderfes-
te er foran belteføreren på barne-
setet, flytter du seteputen frem-
over.

 Ved montering av en sittepu-
te/barnesete: Hvis barnet sitter 
veldig rett i ryggen på sitteputen, 
justerer du vinkelen på seteryg-
gen til en mer komfortabel stilling. 
Og hvis sikkerhetsbeltets skulder-
feste er foran belteføreren på bar-
nesetet, flytter du seteputen frem-
over.

 Hvis barnesetet har et støttebein, 
må du fjerne gulvmatten før du 
monterer det.

B2 Sittepute/barnesete

B3 Sittepute/barnesete

Feste Beskrivelse

Detaljert informasjon for montering av barneseter (for Mexico)

Seteplassering

Seteplasseringsnummer
Manuell av/på-bryter for kollisjonspute

PÅ AV

Seteplassering er egnet for feste med 
universalbelter (ja/nei)

Ja

Kun forovervendt
Ja

i-Size-seteplassering (ja/nei) Nei Nei

Seteplassering er egnet for sidefeste 
(L1/L2/nei)

Nei Nei
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*: Sørg for å flytte setet til nederste stilling.

ISOFIX-barneseter er delt inn i ulike ”fester”. Barnesetet kan brukes i de sete-
plasseringene for ”feste” som er nevnt i tabellen ovenfor. Se følgende tabell 
for type forhold for ”feste”.
Hvis barnesetet ikke har noen type ”feste” (eller hvis du ikke finner informa-
sjon i tabellen nedenfor), se ”kjøretøylisten” for barnesetet for informasjon om 
kompatibilitet eller spør forhandleren av barnesetet.

Egnet bakovervendt feste 
(R1/R2X/R2/R3/nei)

Nei R1, R2*

Egnet forovervendt feste 
(F2X/F2/F3/nei)

F2X, F2, F3 F2X, F2, F3

Egnet feste for sittepute (B2/B3/nei) B2, B3 B2, B3

Feste Beskrivelse

F3 Forovervendte barneseter i full høyde

F2 Forovervendte barneseter med redusert høyde

F2X Forovervendte barneseter med redusert høyde

R3 Bakovervendte barneseter i full størrelse

R2 Bakovervendte barneseter med redusert størrelse

R2X Bakovervendte barneseter med redusert størrelse

R1 Bakovervendt spedbarnssete

L1 Venstrevendt (babybag) spedbarnssete

L2 Høyrevendt (babybag) spedbarnssete

B2 Sittepute/barnesete

B3 Sittepute/barnesete

Seteplassering

Seteplasseringsnummer
Manuell av/på-bryter for kollisjonspute

PÅ AV
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Det kan være at barnesetene i tabellen ikke er tilgjengelige utenfor LATIN-
området.

 Ved montering av et barnesete 
med base: Hvis seteryggen er i 
veien for barnesetet når barnese-
tet settes i basen, skyver du sete-
ryggen bakover til den ikke er i 
veien lenger.

 Hvis sikkerhetsbeltets skulderfes-
te er foran belteføreren på barne-
setet, flytter du seteputen frem-
over.

 Ved montering av en sittepu-
te/barnesete: Hvis barnet sitter 
veldig rett i ryggen på sitteputen, 
justerer du vinkelen på seteryg-
gen til en mer komfortabel stilling. 
Og hvis sikkerhetsbeltets skulder-
feste er foran belteføreren på bar-
nesetet, flytter du seteputen frem-
over.

 Hvis barnesetet har et støttebein, 
må du fjerne gulvmatten før du 
monterer det.

Anbefalte barneseter og kompatibilitetstabell (for Mexico)

Vektgrupper Anbefalt barnesete

Seteplassering

Manuell av/på-bryter for kollisjonspute

PÅ AV

0, 0+
Opptil 13 kg

MIDI 2 (ja/nei) Nei Ja

I
9–18 kg

TOYOTA DUO 
PLUS (ja/nei)

Ja Ja

MIDI 2 (ja/nei)
Ja

kun forovervendt
Ja
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*: Sørg for å flytte setet til nederste stilling.

ISOFIX-barneseter er delt inn i ulike ”fester”. Barnesetet kan brukes i de sete-
plasseringene for ”feste” som er nevnt i tabellen ovenfor. Se følgende tabell 
for type forhold for ”feste”.
Hvis barnesetet ikke har noen type ”feste” (eller hvis du ikke finner informa-
sjon i tabellen nedenfor), se ”kjøretøylisten” for barnesetet for informasjon om 
kompatibilitet eller spør forhandleren av barnesetet.

Detaljert informasjon for montering av barneseter (for Ukraina, Russland, 
Israel, Tyrkia, Hviterussland, Moldova, Aserbajdsjan, Armenia, Georgia, 
Usbekistan, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Turkmenistan med 
nedre ISOFIX-feste og manuell av/på-bryter for kollisjonspute)

Seteplassering

Seteplasseringsnummer
Manuell av/på-bryter for kollisjonspute

PÅ AV

Seteplassering er egnet for feste med 
universalbelter (ja/nei)

Ja

Kun forovervendt
Ja

i-Size-seteplassering (ja/nei) Nei Nei

Seteplassering er egnet for sidefeste 
(L1/L2/nei)

Nei Nei

Egnet bakovervendt feste 
(R1/R2X/R2/R3/nei)

Nei R1, R2*

Egnet forovervendt feste 
(F2X/F2/F3/nei)

F2X, F2, F3 F2X, F2, F3

Egnet feste for sittepute (B2/B3/nei) B2, B3 B2, B3

Feste Beskrivelse

F3 Forovervendte barneseter i full høyde

F2 Forovervendte barneseter med redusert høyde

F2X Forovervendte barneseter med redusert høyde

R3 Bakovervendte barneseter i full størrelse

R2 Bakovervendte barneseter med redusert størrelse

R2X Bakovervendte barneseter med redusert størrelse

OM99T05NO.book  Page 128  Thursday, May 2, 2019  12:39 PM



129

3

Brukerhåndbok for Supra

3-1. KONTROLLENHETER
K

O
N

T
R

O
LLE

N
H

E
T

E
R

ISOFIX-barneseter er delt inn i ulike ”fester”. Barnesetet kan brukes i de sete-
plasseringene for ”feste” som er nevnt i tabellen ovenfor. Se følgende tabell 
for type forhold for ”feste”.
Hvis barnesetet ikke har noen type ”feste” (eller hvis du ikke finner informa-
sjon i tabellen nedenfor), se ”kjøretøylisten” for barnesetet for informasjon om 
kompatibilitet eller spør forhandleren av barnesetet.

R1 Bakovervendt spedbarnssete

L1 Venstrevendt (babybag) spedbarnssete

L2 Høyrevendt (babybag) spedbarnssete

B2 Sittepute/barnesete

B3 Sittepute/barnesete

Detaljert informasjon for montering av barneseter (for Ukraina, Russland, 
Israel, Tyrkia, Hviterussland, Moldova, Aserbajdsjan, Armenia, Georgia, 
Usbekistan, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Turkmenistan uten 
nedre ISOFIX-feste og manuell av/på-bryter for kollisjonspute)

Seteplassering

Seteplasseringsnummer

Seteplassering er egnet for feste med universalbelter (ja/nei)
Ja

Kun forovervendt

i-Size-seteplassering (ja/nei) Nei

Seteplassering er egnet for sidefeste (L1/L2/nei) Nei

Egnet bakovervendt feste (R1/R2X/R2/R3/nei) Nei

Egnet forovervendt feste (F2X/F2/F3/nei) Nei

Egnet feste for sittepute (B2/B3/nei) B2, B3

Feste Beskrivelse

F3 Forovervendte barneseter i full høyde

F2 Forovervendte barneseter med redusert høyde

F2X Forovervendte barneseter med redusert høyde

R3 Bakovervendte barneseter i full størrelse

R2 Bakovervendte barneseter med redusert størrelse

Feste Beskrivelse
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*: Sørg for å flytte setet til nederste stilling.

R2X Bakovervendte barneseter med redusert størrelse

R1 Bakovervendt spedbarnssete

L1 Venstrevendt (babybag) spedbarnssete

L2 Høyrevendt (babybag) spedbarnssete

B2 Sittepute/barnesete

B3 Sittepute/barnesete

Detaljert informasjon for montering av barneseter (unntatt Ukraina, 
Russland, Israel, Tyrkia, Hviterussland, Moldova, Aserbajdsjan, Armenia, 
Georgia, Usbekistan, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, 
ASEAN-landene, Mexico, Taiwan, Sør-Afrika, Australia og New Zealand)

Seteplassering

Seteplasseringsnummer
Manuell av/på-bryter for kollisjonspute

PÅ AV

Seteplassering er egnet for feste med 
universalbelter (ja/nei)

Ja

Kun forovervendt
Ja

i-Size-seteplassering (ja/nei) Ja Ja

Seteplassering er egnet for sidefeste 
(L1/L2/nei)

Nei Nei

Egnet bakovervendt feste 
(R1/R2X/R2/R3/nei)

Nei R1, R2*

Egnet forovervendt feste 
(F2X/F2/F3/nei)

F2X, F2, F3 F2X, F2, F3

Egnet feste for sittepute (B2/B3/nei) B2, B3 B2, B3

Feste Beskrivelse
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ISOFIX-barneseter er delt inn i ulike ”fester”. Barnesetet kan brukes i de sete-
plasseringene for ”feste” som er nevnt i tabellen ovenfor. Se følgende tabell 
for type forhold for ”feste”.
Hvis barnesetet ikke har noen type ”feste” (eller hvis du ikke finner informa-
sjon i tabellen nedenfor), se ”kjøretøylisten” for barnesetet for informasjon om 
kompatibilitet eller spør forhandleren av barnesetet.

Feste Beskrivelse

F3 Forovervendte barneseter i full høyde

F2 Forovervendte barneseter med redusert høyde

F2X Forovervendte barneseter med redusert høyde

R3 Bakovervendte barneseter i full størrelse

R2 Bakovervendte barneseter med redusert størrelse

R2X Bakovervendte barneseter med redusert størrelse

R1 Bakovervendt spedbarnssete

L1 Venstrevendt (babybag) spedbarnssete

L2 Høyrevendt (babybag) spedbarnssete

B2 Sittepute/barnesete

B3 Sittepute/barnesete

OM99T05NO.book  Page 131  Thursday, May 2, 2019  12:39 PM



132

Brukerhåndbok for Supra

3-1. KONTROLLENHETER

Det kan være at barnesetene i tabellen ikke er tilgjengelige utenfor EU-områ-
det.

 Ved montering av et barnesete 
med base: Hvis seteryggen er i 
veien for barnesetet når barnese-
tet settes i basen, skyver du sete-
ryggen bakover til den ikke er i 
veien lenger.

 Hvis sikkerhetsbeltets skulderfes-
te er foran belteføreren på barne-
setet, flytter du seteputen frem-
over.

 Ved montering av en sittepu-
te/barnesete: Hvis barnet sitter 
veldig rett i ryggen på sitteputen, 
justerer du vinkelen på seteryg-
gen til en mer komfortabel stilling. 
Og hvis sikkerhetsbeltets skulder-
feste er foran belteføreren på bar-
nesetet, flytter du seteputen frem-
over.

Anbefalte barneseter og kompatibilitetstabell (unntatt Ukraina, Russland, 
Israel, Tyrkia, Hviterussland, Moldova, Aserbajdsjan, Armenia, Georgia, 
Usbekistan, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Turkmenistan uten 
nedre ISOFIX-feste og manuell av/på-bryter for kollisjonspute og ASEAN-
landene, Mexico, Taiwan, Sør-Afrika, Australia og New Zealand)

Vektgrupper Anbefalt barnesete

Seteplassering

Manuell av/på-bryter for kollisjonspute

PÅ AV

0, 0+
Opptil 13 kg

G0+ BABY SAFE 
PLUS med SEAT 
BELT FIXATION, 
BASE PLATFORM 
(ja/nei)

Nei Ja

I
9–18 kg

TOYOTA DUO 
PLUS (ja/nei)

Ja Ja
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 Hvis barnesetet har et støttebein, 
må du fjerne gulvmatten før du 
monterer det.

Det kan være at barnesetene i tabellen ikke er tilgjengelige utenfor EU-områ-
det.

 Ved montering av et barnesete 
med base: Hvis seteryggen er i 
veien for barnesetet når barnese-
tet settes i basen, skyver du sete-
ryggen bakover til den ikke er i 
veien lenger.

 Hvis sikkerhetsbeltets skulderfes-
te er foran belteføreren på barne-
setet, flytter du seteputen frem-
over.

 Ved montering av en sittepu-
te/barnesete: Hvis barnet sitter 
veldig rett i ryggen på sitteputen, 
justerer du vinkelen på seteryg-
gen til en mer komfortabel stilling. 
Og hvis sikkerhetsbeltets skulder-
feste er foran belteføreren på bar-
nesetet, flytter du seteputen frem-
over.

 Hvis barnesetet har et støttebein, 
må du fjerne gulvmatten før du 
monterer det.

Anbefalte barneseter og kompatibilitetstabell (for Ukraina, Russland, 
Israel, Tyrkia, Hviterussland, Moldova, Aserbajdsjan, Armenia, Georgia, 
Usbekistan, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Turkmenistan uten 
nedre ISOFIX-feste og manuell av/på-bryter for kollisjonspute)

Vektgrupper Anbefalt barnesete

Seteplassering

I
9–18 kg

TOYOTA DUO PLUS (ja/nei) Ja
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Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

Automatisk girkasse: Kjøreklar til-
stand slås på ved å trykke på 
start/stopp-knappen når bremsepe-
dalen er trykket inn.

Trykk på start/stopp-knappen igjen 
for å slå kjøreklar tilstand av igjen og 
standbytilstand, se side 44, slås på.

Automatisk start/stoppfunksjon bi-
drar til å spare drivstoff. Systemet 
stopper motoren når bilen står stille, 
for eksempel i kø eller ved trafikklys. 
Kjøreklar tilstand forblir slått på. Mo-
toren starter automatisk når du skal 
kjøre igjen.

Hver gang motoren startes med 
start/stopp-knappen, settes automa-
tisk start/stopp i standby. Funksjo-
nen aktiveres fra en hastighet på ca. 
5 km/t.

Avhengig av valgt kjøremodus, se 
side 149, aktiveres eller deaktiveres 
systemet automatisk.

n Automatisk girkasse

Motoren slås av automatisk når bi-
len står stille under følgende forhold:

 Giret står i D-stilling.

 Bremsepedalen forblir trykket inn 
når bilen står stille.

 Sikkerhetsbeltet i førersetet er 
festet eller førerdøren lukkes.

Kjøring

Bilutstyr

Start/stopp-knapp

Prinsipp

Kjøreklar tilstand, se side 
44, slås på og av med 
start/stopp-knappen.

Automatisk start/stopp

Prinsipp

Generelt

Slå av motoren

Driftskrav
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Hvis motoren ikke ble slått av auto-
matisk når bilen stanset, kan den 
slås av manuelt:

 Trykk raskt inn bremsepedalen 
fra nåværende posisjon.

 Sett giret i P-stilling.

Hvis alle driftskravene er oppfylt, 
slås motoren av.

Luftstrømmen til klimaanlegget re-
duseres når motoren ikke er i gang.

n Generelt

Motoren slås ikke av automatisk i 
følgende situasjoner:

 I bratte nedoverbakker.

 Bremsen trykkes ikke hardt nok 
inn.

 Høy utetemperatur og drift av det 
automatiske klimaanlegget.

 Kupeen varmes ikke opp eller 
kjøles ned til ønsket temperatur.

 Hvis det er en risiko for kondens 
når det automatiske klimaanleg-
get slås på.

 Motoren eller andre deler har ikke 
driftstemperatur.

 Nedkjøling av motoren er nød-
vendig.

 Spiss styrevinkel eller betjening 
av rattet.

 Bilbatteriet er helt utladet.

 I høyden.

 Panseret er låst opp.

 Parkeringshjelp er aktivert.

 Køkjøring.

 Automatisk girkasse: giret står i 
N- eller R-stilling.

 Etter rygging.

 Bruk av drivstoff med høyt etanol-
innhold.

n Automatisk girkasse

Når du skal kjøre starter motoren 
automatisk under følgende betingel-
ser:

 Ved å slippe opp bremsepedalen.

Automatisk girkasse: manuell 
stopp av motoren

Klimaanlegg når bilen er parkert

Displayer i instrumentpanelet

Displayet i turtelleren 
indikerer at den 
automatiske 
start/stoppfunksjonen er 
klar for å starte motoren 
automatisk

Displayet indikerer at 
forutsetningene for en 
automatisk stopp av 
motoren ikke er møtt.

Funksjonsbegrensninger

Motorstart

Driftskrav
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Øk hastigheten som normalt etter at 
motoren er startet.

Etter en automatisk avslåing vil mo-
toren ikke starte igjen automatisk 
hvis noe av det følgende gjelder:

 Sikkerhetsbeltet i førersetet er ik-
ke festet og førerdøren er åpen.

 Panseret er låst opp.

Flere varsellamper lyser med varie-
rende varighet.

Motoren kan bare startes med 
start/stopp-knappen.

Selv om du ikke ønsker å kjøre, star-
ter motor igjen automatisk i følgende 
situasjoner:

 Svært høy temperatur i kupeen 
når kjølefunksjonen slås på.

 Svært lav temperatur i kupeen 
når varmefunksjonen slås på.

 Hvis det er en risiko for kondens 
når det automatiske klimaanleg-
get slås på.

 Føreren setter på rattlåsen.

 Automatisk girkasse:

Giret settes fra D- til N- eller R-stilling.

 Automatisk girkasse:

Giret settes fra P- til N-, D- eller R-stil-
ling.

 Bilbatteriet er helt utladet.

 Oljenivåmåling starter.

Motoren slås ikke av automatisk.

Motoren startes under en automa-
tisk stopp av motoren.

 Trykk på knappen.

Automatisk start/stopp deaktiveres 
også når giret står i M-stilling.

Automatisk start/stopp deaktiveres 
også i SPORT-kjøremodus for 
sportsmodusbryteren.

Oppstart

Sikkerhetsfunksjon

Systembegrensninger

Deaktivere/aktivere systemet 
manuelt

Prinsipp

Bruke knappen

Automatisk girkasse: via stillingen 
til girspaken

Sportsmodusbryter
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n Generelt

Med automatisk stopp av motoren 
kan bilen parkeres trygt, for eksem-
pel hvis du skal forlate den.

n Automatisk girkasse

1 Trykk på start/stopp-knappen.

 Kjøreklar tilstand blir slått av.

 Standbytilstand blir slått på.

 Giret settes automatisk i P-stilling.

2 Koble inn parkeringsbremsen.

I visse situasjoner deaktiveres auto-
matisk start/stopp automatisk av sik-
kerhetsgrunner, for eksempel hvis 
det registreres at føreren ikke sitter i 
bilen. 

Automatisk start/stopp slår ikke len-
ger av motoren automatisk. En bil-
melding vises. Det er mulig å fortset-
te å kjøre. Få systemet kontrollert av 
en autorisert Toyota-forhandler, et 
verksted autorisert av Toyota eller et 
annet pålitelig verksted.

Parkeringsbremsen brukes til å hin-
dre at bilen ruller når den er parkert.

Parkere bilen under automatisk 
stopp av motoren

Automatisk deaktivering

Generelt

Funksjonsfeil

Parkeringsbrems

Prinsipp

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

En usikret bil kan begynne å bevege 
seg og rulle bort. Det er fare for ulyk-
ker. Sikre bilen før du forlater den for 
å forhindre at den ruller.

Gjør følgende for å sørge for at bilen 
er sikret mot å rulle:

lKoble inn parkeringsbremsen.

lVri forhjulene mot fortauet i oppo-
ver- eller nedoverbakker.

lSikre bilen ekstra i oppover- og 
nedoverbakker, for eksempel med 
en kloss.

ADVARSEL

Hvis barn eller kjæledyr er alene i bi-
len, kan de sette bilen i bevegelse og 
sette seg selv eller andre brukere av 
veien i fare, for eksempel ved at de 
gjør følgende:

lTrykker på start/stopp-knappen.

lKobler ut parkeringsbremsen.

lÅpner og lukker dørene eller vindu-
ene.

lSetter giret i N-stilling.

lBetjener utstyret i bilen.

Det er fare for ulykker eller skader. Ik-
ke la barn eller kjæledyr være igjen i 
bilen uten tilsyn. Ta fjernkontrollen med 
deg og lås bilen når du forlater den.
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n Generelt

Bruk under kjøring fungerer som en 
nødbrems.

Trekk i og hold bryteren. Bilen brem-
ser kraftig så lenge bryteren holdes.

En bilmelding vises.

Sett på parkeringsbremsen når bilen 
står stille.

1 Slå på kjøreklar tilstand.

2  Automatisk girkasse: trykk 

på bryteren med bremsepedalen 
trykket inn eller giret i P-stilling.

LED- og indikatorlampen slukker.

Parkeringsbremsen frigjøres.

Parkeringsbremsen frigjøres auto-
matisk når du begynner å kjøre.

LED- og indikatorlampen slukker.

Hvis parkeringsbremsen har funk-
sjonsfeil:

Når du går ut av bilen, sikrer du den 
mot å rulle vekk, for eksempel med 
en kloss.

Oversikt

Parkeringsbrems

Sette på

Når bilen står stille

Trekk i bryteren.

LED-lampen tennes.
Indikatorlampen i 
instrumentpanelet lyser 
rødt. Parkeringsbremsen 
står på.

Når bilen er i bevegelse

Indikatorlampen i 
instrumentpanelet lyser 
rødt, et lydsignal høres og 
bremselysene tennes.

Koble ut

Koble ut manuelt

Automatisk frigjøring

Funksjonsfeil
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Gjenopprette parkeringsbremsfunk-
sjonaliteten etter et strømbrudd:

1 Slå på standbytilstand.

2  Trekk i bryteren med brem-

sepedalen trykket inn eller giret i 
P-stilling og trykk så på den.

Prosedyren kan ta noen sekunder. 
Eventuelle lyder som oppstår, er 
normale.

Ikke fold inn de utvendige speilene 
under kjøring eller når du betjener 
blinklysene eller nødblinklysene for 
å sikre at blinklysene i de utvendige 
speilene er godt synlige.

Trykk hendelen forbi motstands-
punktet.

Trykk kort bryteren opp eller ned.

Varigheten til trippelt blinklys kan an-
gis.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Utvendige lys”

4 ”Blinklys med ett trykk”

5 Velg ønsket innstilling.

Innstillingen lagres for den førerpro-
filen som brukes for øyeblikket.

Trykk hendelen helt til motstands-
punktet og hold den der så lenge du 
ønsker at blinklysene skal blinke.

Etter et strømbrudd

Indikatorlampen tennes 
ikke så fort 
parkeringsbremsen 
fungerer igjen.

Blinklys

Blinklys i utvendig speil

Blinke

Trippelt blinklys

Kort blinklys
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Skyv hendelen forover eller trekk 
den tilbake.

1 Fjernlys på, pil 1.

Fjernlysene tennes når nærlysene er 
slått på.

2 Fjernlys av / blinklys foran, pil 2.

Ikke bruk vindusviskerne på en tørr 
frontrute. Det fører til tidlig slitasje el-
ler skader på viskerbladene.

Trykk hendelen oppover til ønsket 
stilling er nådd.

 Hvilestilling for viskerne, stilling 0.

 Regnføler, stilling 1.

 Normal viskerhastighet, stilling 2.

Når bilen står stille, bytter viskerne til in-
tervallvisking.

 Rask viskerhastighet, stilling 3.

Når bilen står stille, bytter viskerne til 
normal hastighet.

Hvis en kjøretur avbrytes når vin-
dusviskersystemet er slått på: vis-
kerne fortsetter å gå på tidligere an-
gitt nivå når turen fortsetter.

Fjernlys, blinklys foran

Vindusviskersystem

Generelt

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Hvis vindusviskerne begynner å be-
vege seg når de er vippet bort fra 
frontruten, kan kroppsdeler komme i 
klem eller bilen kan bli skadet. Det er 
fare for personskader og skader på 
eiendom. Pass på at bilen er slått av 
når viskerne vippes bort fra frontru-
ten, og at viskerne er i kontakt med 
frontruten når de slås på.

OBS

Hvis viskerne er frosset fast i frontru-
ten, kan det føre til at viskerbladene 
rives av og viskermotoren overopphe-
tes hvis de slås på. Det er fare for 
skade på eiendom. Varm opp frontru-
ten før du slår på viskerne.

Slå på
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Skyv hendelen ned.

 Slå av: trykk hendelen nedover til 
utgangsstillingen er nådd.

 Rask visking: trykk hendelen ned-
over fra utgangsstillingen.

Når du slipper hendelen, går den tilbake 
til utgangsstillingen.

Regnføleren styrer automatisk vis-
kerdriften avhengig av hvor mye det 
regner.

Føleren er montert på frontruten, rett 
foran det innvendige speilet.

Trykk hendelen oppover ett hakk fra 
utgangsstillingen, pil 1.

Visking starter.

LED-lampen i viskerhendelen lyser.

Det er ikke sikkert at visking starter 
hvis det er frost.

Trykk hendelen tilbake til utgangs-
stillingen.

Slå av og rask visking

Regnføler

Prinsipp

Generelt

Sikkerhetsmerknad

OBS

I bilvaskautomater kan viskerne be-
gynne å bevege seg hvis regnføleren 
aktiveres. Det er fare for skade på ei-
endom. Deaktiver regnføleren i bil-
vaskautomater.

Aktivere

Deaktivere
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Vri på det knudrete hjulet for å angi 
følsomheten for regnføleren.

Oppover: høy følsomhet for regnfø-
leren.

Nedover: lav følsomhet for regnføle-
ren.

Trekk i hendelen.

Væske fra spylervæskebeholderen 
sprayes på frontruten og viskerne 
går en kort periode.

Frontrutespylerdysene varmes auto-
matisk opp når standbytilstand blir 
slått på.

I utfelt stilling kan viskerne vippes ut 
fra frontruten.

Dette er viktig hvis du for eksempel 
skal skifte viskerblader eller vippe 
dem ut fra frontruten ved frost.

Angi følsomheten for regnføleren

Frontrutespyler

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Ved lave temperaturer kan spylervæ-
sken fryse på frontruten og begrense 
sikten. Det er fare for ulykker. Bruk 
kun vindusviskersystemet hvis det ik-
ke er noen mulighet for at spylervæs-
ken fryser. Bruk om nødvendig frost-
væske.

OBS

Hvis spylervæskebeholderen er tom, 
kan ikke viskerpumpen fungere som 
beregnet. Det er fare for skade på ei-
endom. Ikke bruk vindusviskersyste-
met hvis spylervæskebeholderen er 
tom.

Rengjøre frontruten

Frontrutespylerdyser

Utfelt stilling for viskerne

Prinsipp

Generelt
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2 Trykk hendelen ned og hold den 
der til viskerne stopper i omtrent 
vertikal stilling.

3 Løft viskerne helt bort fra frontru-
ten.

Når viskerne vippes inn, må vindus-
viskersystemet aktiveres på nytt.

1 Vipp viskerne helt inn til frontru-
ten.

2 Slå på standbytilstand og trykk 
og hold viskerhendelen igjen.

3 Viskerne går tilbake til hvilestil-
ling og er klare til drift igjen.

Den automatisk girkassen kombine-
rer funksjonene for å skifte gir manu-
elt om nødvendig.

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Hvis vindusviskerne begynner å be-
vege seg når de er vippet bort fra 
frontruten, kan kroppsdeler komme i 
klem eller bilen kan bli skadet. Det er 
fare for personskader og skader på 
eiendom. Pass på at bilen er slått av 
når viskerne vippes bort fra frontru-
ten, og at viskerne er i kontakt med 
frontruten når de slås på.

OBS

Hvis viskerne er frosset fast i frontru-
ten, kan det føre til at viskerbladene 
rives av og viskermotoren overopphe-
tes hvis de slås på. Det er fare for 
skade på eiendom. Varm opp frontru-
ten før du slår på viskerne.

Vippe ut viskerne

Vippe inn viskerne

Automatisk girkasse

Prinsipp

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

En usikret bil kan begynne å bevege 
seg og rulle bort. Det er fare for ulyk-
ker. Sikre bilen før du forlater den for 
å forhindre at den ruller, for eksempel 
ved å sette på parkeringsbremsen.
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Girspakstilling for all normal kjøring. 
Alle gir for kjøring fremover velges 
automatisk.

Sett bare giret i R-stilling når bilen 
står stille.

I N-stilling kan bilen skyves eller rul-
le uten kraft fra motoren, for eksem-
pel i bilvaskautomater, se side 145.

Girspakstilling for blant annet parke-
ring av bilen. I P-stilling blokkerer 
girkassen drivhjulene.

Sett bare giret i P-stilling når bilen 
står stille.

n Giret settes i P automatisk

Giret settes automatisk i P-stilling i 
følgende situasjoner:

 Etter at kjøreklar tilstand slås av 
hvis giret settes i R-, D- eller M-
stilling.

 Etter at standbytilstand slås av 
hvis giret settes i N-stilling.

 Hvis sikkerhetsbeltet i førersetet 
løsnes, førerdøren åpnes og 
bremsepedalen ikke er trykket inn 
mens bilen står stille og giret set-
tes i D-, M- eller R-stilling.

Trykk inn bremsen til du er klar til å 
kjøre, hvis ikke vil bilen bevege seg 
når en kjørestilling blir valgt.

Girspaken vil kun flytte seg fra P-stil-
ling til en annen stilling hvis kjøreklar 
tilstand er slått på og bremsepeda-
len trykkes inn.

Om aktuelt, kan girstilling P kun en-
dres etter at alle tekniske krav er 
oppfylt.

En girspaklås forhindrer følgende 
feil betjening:

 Utilsiktet skifte til R-stilling.

 Utilsiktet skifte fra P-stilling til en 
annen stilling.

1 Fest sikkerhetsbeltet i førersetet.

Girspakstillinger

D kjørestilling

R revers

N nøytral

P parkering

Velge girspakstillinger

Generelt

Driftskrav

Sette giret i D-, N- og R-stilling
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2 Trykk og hold inne knappen for å 
kansellere girspaklåsen.

3 Hold girspaken kort i ønsket ret-
ning, og gå kanskje forbi et mot-
standspunkt. Girspaken går tilba-
ke til midtstilling når du slipper 
den.

Trykk på P-knappen.

I noen situasjoner kan det hende at 
bilen må rulles over en kort avstand 
uten kraft, for eksempel i en bilvas-
kautomat, eller bli skjøvet.

1 Slå på kjøreklar tilstand mens du 
trykker inn bremsen.

2 Frigjør om nødvendig parke-
ringsbremsen.

3 Trykk inn bremsepedalen.

4 Trykk på girspaklåsen og sett gi-
ret i N-stilling.

5 Slå av kjøreklar tilstand.

Da forblir standbytilstand slått på og en 
bilmelding vises.

Nå kan bilen rulle.

Uavhengig av standbytilstand, set-
tes giret i P-stilling automatisk etter 
ca. 35 minutter.

Hvis det er en feil, er det kanskje ik-
ke mulig å skifte girspakstilling.

Lås opp girkasselåsen elektronisk 
om nødvendig, se side 147.

Sette giret i P-stilling

Rulle eller skyve bilen

Generelt

Sette giret i N-stilling.

OBS

Giret settes automatisk i P-stilling når 
standbytilstand slås av. Det er fare for 
skade på eiendom. Ikke slå av stand-
bytilstand i bilvaskautomater.
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Automatisk girskifte ved å trykke 
gasspedalen helt inn gjør det mulig 
å oppnå maksimal ytelse.

Trykk gasspedalen inn forbi den 
vanlig full gass-stillingen. Du vil kjen-
ne motstand.

Girene kan skiftes med manuell be-
tjening.

Skyv girspaken ut av D-stilling til 
venstre.

Det valgte giret vises i instrumentpa-
nelet, for eksempel 1M.

 Gire ned: trykk girspaken forover.

 Gire opp: trykk girspaken bak-
over.

Trykk girspaken til høyre.

D vises i instrumentpanelet.

Girbrytere på rattet gjør det mulig å 
skifte gir raskt uten å ta hendene 
bort fra rattet.

n Girskift

Girskift gjøres bare ved egnet 
motorturtall og bilhastighet.

n Kortvarig manuell betjening

I girstilling D vil systemet bytte til 
midlertidig manuell betjening når en 
girbryter betjenes.

Girkassen går tilbake til automatisk 
fra manuell betjening etter en viss 
periode med moderat kjøring uten 
akselerasjon eller girskifter ved hjelp 
av girbryterne.

Det er mulig å endre til automatisk 
betjening på denne måten:

 Trekk og hold i høyre girskiftbry-
ter.

 Trekk kort i venstre girbryter i til-
legg til å trekke kort i høyre girbry-
ter.

Automatisk girskifte ved å 
trykke gasspedalen helt inn

Manuell betjening

Prinsipp

Aktivere manuell betjening

Skifte gir

Gå ut av manuell betjening

Girbrytere

Prinsipp

Generelt
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n Permanent manuell betjening

I girstilling M vil systemet bytte til 
permanent manuell betjening (mo-
dus) når en girbryter betjenes.

 Gire opp: trekk kort i høyre girbry-
ter.

 Gire ned: trekk kort i venstre gir-
bryter.

 Trekk og hold i venstre girbryter 
for å gire ned til laveste gir.

Det valgte giret vises kort i instru-
mentpanelet, etterfulgt av giret som 
brukes for øyeblikket.

Lås opp girkasselåsen elektronisk 
for å manøvrere bilen ut av et fare-
område.

Det er mulig å låse opp hvis starte-
ren kan slå på motoren.

Før girkasselåsen frigjøres setter du 
på parkeringsbremsen for å hindre 
at bilen ruller.

1 Trykk ned bremsepedalen og 
hold den der.

2 Trykk på start/stopp-knappen. 
Starteren må høres før du kan 
begynne å svinge. Trykk og hold 
inne start/stopp-knappen.

3 Med den ledige hånden trykker 
du på knappen på girspaken, pil 
1, setter giret til N-stilling og hol-
der den der, pil N, til N-stilling vi-
ses i instrumentpanelet.

Skifte gir

Displayer i instrumentpanelet

Girstillingen vises, for 
eksempel P.

Låse opp girkasselåsen 
elektronisk

Generelt

Sette giret i N-stilling
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En bilmelding vises.

4 Slipp start/stopp-knappen og gir-
spaken.

5 Slipp opp bremsen så fort starte-
ren stopper.

6 Manøvrer bilen ut av fareområ-
det og sikre den mot å rulle.

Du finner mer informasjon i kapitlet 
Tauestart og tauing, se side 345.

Når forholdene i omgivelsene er tør-
re, gir oppstartskontrollen optimali-
sert akselerasjon på et veidekke 
som gir godt grep.

Bruk av oppstartskontrollen fører til 
tidlig slitasje på komponenter, siden 
funksjonen utsetter bilen for svært 
store belastninger.

Ikke bruk oppstartskontrollen under 
innkjøring av bilen, se side 266.

Ikke drei på rattet når du starter med 
oppstartskontroll.

Oppstartskontroll er tilgjengelig når 
motoren har driftstemperatur. Moto-
ren når driftstemperatur etter en 
uavbrutt kjøretur på minst 10 km.

1 Slå på kjøreklar tilstand.

2 Trykk sportsknappen.

SPORT vises i instrumentpanelet, noe 
som indikerer at sportsmodus er valgt.

3  Trykk på knappen.

TRACTION vises i instrumentpanelet og 
VSC OFF-indikatorlampen lyser.

4 Sett giret i D-stilling.

1

R

N

Oppstartskontroll

Prinsipp

Generelt

Driftskrav

Starte med oppstartskontroll
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5 Trykk bremsepedalen bestemt 
og helt inn med venstre fot.

6 Trykk gasspedalen helt inn og 
hold den i stilling for automatisk 
girskift.

Et flaggsymbol vises i instrumentpane-
let.

7 Motorturtallet blir justert for opp-
start. Slipp opp bremsepedalen 
innen 3 sekunder.

Når oppstartskontrollen har blitt 
brukt, trenger girkassen ca. 5 minut-
ter til å kjøle seg ned før den kan 
brukes igjen. Oppstartskontroll til-
passer seg forholdene i omgivelse-
ne når den brukes igjen.

Aktiver stabilitetskontroll, VSC igjen 
så fort som mulig for bedre kjøresta-
bilitet.

En erfaren fører kan oppnå bedre 
akselerasjonsverdier i VSC OFF-
modus.

Sportsmodusbryteren påvirker kjø-
redynamikkegenskapene til bilen.

Følgende systemer påvirkes:

 Motoregenskaper.

 Automatisk girkasse.

 Tilpasset variabel fjæring (Adapti-
ve variable suspension).

 Styring.

 Display i instrumentpanelet.

 Cruisekontroll.

Bruke igjen under en kjøretur

Etter bruk av oppstartskontroll

Systembegrensninger

Sportsmodusbryter

Prinsipp

Generelt

Oversikt

Displayer i instrumentpanelet

Den valgte 
kjøremodusen vises 
i instrumentpanelet.
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NORMAL-kjøremodus velges auto-
matisk når kjøreklar tilstand slås på.

n Prinsipp

Balansert konfigurasjon mellom dy-
namisk og effektiv kjøring.

n Prinsipp

Dynamisk konfigurasjon for bedre 
smidighet med optimalisert opp-
heng.

n Slå på

n Prinsipp

I kjøremodusen SPORT INDIVIDU-
ELL kan du angi individuelle innstil-
linger.

n Konfigurere

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Konfigurere SPORT INDIVIDU-
ELL”

4 ”Tilpass innstillinger”

5 Velg ønsket innstilling.

Innstillingen lagres for den førerpro-
filen som brukes for øyeblikket.

Tilbakestill tilpassede innstillinger til 
standardinnstilling:

”Tilbakestill til SPORT STANDARD”.

Kjøremodi

Knapp i bilen

Knapp
Kjøre-
modus

Konfigu-
rasjon

SPORT SPORT Tilpass

Kjøremodi i detalj

NORMAL

SPORT

Trykk på knappen.

SPORT INDIVIDUELL
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Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

Instrumentpanelet er et varierende 
display. Når sportsmodusbryteren 
brukes til å endre kjøremodusen, vi-
ser instrumentpanelet endringen for 
indikere kjøremodusen.

Endringer i displayene i instrument-
panelet kan deaktiveres via Toyota 
Supra Command.

Displayene i instrumentpanelet kan 
noen ganger være annerledes enn 
illustrasjonene i denne brukerhånd-
boken.

1 Drivstoffmåler S. 157

2 Speedometer
3 Turteller S. 157

Status for sportsmodusbryter 
S. 149

4 Tid S. 159
5 Variable displayer S. 151
6 Utetemperatur S. 158
7 Motorens kjølevæsketemperatur 

S. 158
8 Bilmeldinger S. 152

Område S. 164
9 Girindikator S. 143
10Variable displayer S. 151

Fartsgrenseinformasjon S. 160

I visse områder av instrumentpane-
let kan ulike hjelpesystemer, for ek-
sempel cruisekontroll, vises. Dis-
playene kan variere avhengig av ut-
styrs- og landsspesifikasjonene.

Displayer

Bilutstyr

Instrumentpanel

Prinsipp

Generelt

Oversikt

Variable displayer
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Displayet kan endres for sportsmo-
dus.

Kjøremodusen bytter til sportsmo-
dus.

Bilmeldingene overvåker bilens 
funksjoner og varsler deg om even-
tuelle feil i de overvåkede systeme-
ne.

En bilmelding vises som en kombi-
nasjon av indikator- eller varsellam-
per og tekstinformasjon i instrument-
panelet og, om aktuelt, i frontrutedis-
playet.

Om aktuelt, vises tekstinformasjo-
nen i kontrolldisplayet samtidig som 
et lydsignal høres.

Trykk på knappen på blinklyshen-
delen.

Noen bilmeldinger vises permanent 
og helt til feilen er reparert. Hvis det 
er flere funksjonsfeil samtidig, vises 
meldingene etter hverandre.

Meldingene kan skjules i ca. 8 se-
kunder. De vises deretter igjen auto-
matisk.

Noen bilmeldinger skjules automa-
tisk etter ca. 20 sekunder. Bilmeldin-
gene lagres og kan vises igjen.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøystatus”

3  ”Bilmeldinger”

4 Velg en tekstinformasjon.

Sportsmodusdisplay

Prinsipp

Endre displayet

Trykk på sportsmodusbry-
teren til SPORT vises.

Bilmeldinger

Prinsipp

Generelt

Skjule bilmeldinger

Kontinuerlig display

Midlertidig display

Vise bilmeldinger som er 
lagret i minnet
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Tekstinformasjon og symboler i in-
strumentpanelet forklarer betydnin-
gen av en bilmelding og indikator- 
og varsellampene.

Du kan hente frem ekstra informa-
sjon via bilmeldinger, for eksempel 
årsaken til feilen og eventuelle nød-
vendige handlinger.

Den ekstra tekstinformasjonen vises 
automatisk i kontrolldisplayet for vik-
tige meldinger.

Det er mulig å velge ekstra assistan-
se avhengig av bilmeldingen.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøystatus”

3  ”Bilmeldinger”

4 Velg ønsket tekstinformasjon.

5 Velge ønsket innstilling

Noen meldinger som vises under 
kjøring, vises igjen når kjøreklar til-
stand blir slått av.

Indikator- og varsellamper i instru-
mentpanelet viser statusen til noen 
funksjoner i bilen og indikerer når 
det er en feil i overvåkede systemer.

Indikator- og varsellamper kan lyse i 
ulike kombinasjoner og farger.

Når kjøreklar tilstand blir slått på, 
kontrolleres funksjonaliteten til noen 
lamper og de lyser kort.

Display

Bilmeldinger

Minst én bilmelding vises 
eller lagres.

Tekstinformasjon

Ekstra tekstinformasjon

Meldinger vist på slutten av en 
kjøretur

Indikator- og varsellamper

Prinsipp

Generelt

Røde lys

Varsel om sikkerhetsbelte

Sikkerhetsbeltet på fører-
siden er ikke festet. Med 
noen landsspesifikasjo-
ner: sikkerhetsbeltet for 
passasjersetet foran er ik-
ke festet, eller det er re-
gistrert gjenstander i pas-
sasjersetet foran.

Kontroller om sikkerhets-
beltet er riktig festet.
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Kollisjonsputesystem

Det kan være feil med kol-
lisjonsputesystemet og 
beltestrammeren.

Få bilen kontrollert av en 
autorisert Toyota-forhand-
ler, et verksted autorisert 
av Toyota eller et annet 
pålitelig verksted umiddel-
bart.

Parkeringsbrems

Parkeringsbremsen står 
på.

Frigjør parkeringsbrem-
sen, se side 138.

Bremsesystem

Funksjonsfeil i bremse-
systemet. Fortsett å kjøre i 
moderat hastighet.

Få bilen kontrollert av en 
autorisert Toyota-forhand-
ler, et verksted autorisert 
av Toyota eller et annet 
pålitelig verksted umiddel-
bart.

Gule lys

Blokkeringsfritt bremsesystem, 
ABS

Det kan være feil med 
bremsekraftforsterkeren. 
Unngå kraftig nedbrem-
sing. Ta hensyn til at 
bremselengden blir len-
ger.

Få bilen kontrollert av en 
autorisert Toyota-forhand-
ler, et verksted autorisert 
av Toyota eller et annet 
pålitelig verksted umiddel-
bart.

Stabilitetskontroll, VSC

Hvis indikatorlampen blin-
ker: VSC regulerer aksele-
rasjons- og bremsekraf-
ten. Bilen stabiliseres. Re-
duser hastigheten og til-
pass kjørestilen til veifor-
holdene.

Hvis indikatorlampen ly-
ser: Det er feil med VSC.

Få systemet kontrollert av 
en autorisert Toyota-for-
handler, et verksted auto-
risert av Toyota eller et an-
net pålitelig verksted 
umiddelbart.

VSC, se side 216.
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Stabilitetskontrollsystem, VSC 
deaktivert, eller antispinnmodus 
aktivert

VSC deaktiveres eller an-
tispinnmodus aktiveres.

VSC, se side 216, og an-
tispinnmodus, se side 
218.

Dekktrykkovervåking (TPM)

Indikatorlampen lyser: 
dekktrykkovervåkingen 
rapporterer om et lavt 
dekktrykk eller et punktert 
dekk. Vær oppmerksom 
på informasjonen i bilmel-
dingen.

Indikatorlampen blinker og 
lyser deretter kontinuer-
lig: ingen punkterte dekk 
eller tap av dekktrykk er 
registrert.
 Feil på grunn av syste-

mer eller enheter med 
samme radiofrekvens: 
systemet aktiveres au-
tomatisk på nytt når bi-
len kjører ut av området 
med interferens.

 Et dekk uten TPM-elek-
tronikk er montert: få det 
kontrollert hos en autori-
sert Toyota-forhandler, 
et verksted autorisert av 
Toyota eller et annet på-
litelig verksted om nød-
vendig.

 Funksjonsfeil: få syste-
met kontrollert av en au-
torisert Toyota-forhand-
ler, et verksted autori-
sert av Toyota eller et 
annet pålitelig verksted.

Dekktrykkovervåking, se 
side 290.
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Styringssystem

Det kan være feil på sty-
ringssystemet.

Få systemet kontrollert av 
en autorisert Toyota-for-
handler, et verksted auto-
risert av Toyota eller et an-
net pålitelig verksted.

Utslipp

Feil med motorfunksjo-
nen.

Få bilen kontrollert av en 
autorisert Toyota-forhand-
ler, et verksted autorisert 
av Toyota eller et annet 
pålitelig verksted.

Uttak for omborddiagnos-
tikk, se side 317.

Tåkelys bak

Tåkelyset bak slås på.

Tåkelys bak, se side 176.

Grønne lys

Blinklys

Blinklyset slås på.

Hvis indikatorlampen blin-
ker raskere en vanlig, er 
det feil med et blinklys.

Blinklys, se side 139.

Sidelys

Sidelysene slås på.

Sidelys/nærlys, se side 
172.

Nærlys

Nærlysene slås på.

Sidelys/nærlys, se side 
172.

Lane departure warning

Indikatorlampen lyser: 
systemet er slått på. Minst 
én kjørefeltlinje er regis-
trert og varsler kan gis på 
minst én side av bilen.

Lane departure warning, 
se side 203.
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Det nåværende nivået i drivstofftan-
ken vises.

Vinkelen til bilen gi svingninger i dis-
playet.

Merknader om fylling av drivstoff, se 
side 276.

Det er svært viktig å unngå motor-
turtall i den røde varselsonen. I den-
ne sonen avbrytes drivstofforsynin-
gen for å beskytte motoren.

Avhengig av utstyret, indikerer girly-
sene på turtelleren maksimalt gir-
punkt for når best mulig akselera-
sjon kan oppnås.

Når den valgte kjøremodusen er 
sportsmodus, vises et girlys.

1 Velg SPORT med sportsmodus-
bryteren.

2 Aktiver manuell modus for gir-
kassen.

Automatisk fjernlys

Automatisk fjernlys er slått 
på.

Fjernlysene slås på og av 
automatisk avhengig av 
trafikksituasjonen.

Automatisk fjernlys, se si-
de 174.

Blå lys

Fjernlys

Fjernlysene er slått på.

Fjernlys, se side 140.

Drivstoffmåler

Prinsipp

Generelt

Display

En pil ved siden av ben-
sinpumpesymbolet viser 
hvilken side av bilen driv-
stoffluken er på.

Turteller

Girlys

Prinsipp

Driftskrav

Slå på girlys
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• Oransje segmenter som lyser opp 
etter tur, indikerer når det er på ti-
de å gire opp.

• Segmentene lyser rødt. Seneste 
punkt for å gire opp.

Når det maksimalt tillatte motortur-
tallet nås, blinker hele displayet rødt 
og drivstofforsyningen begrenses for 
å beskytte motoren.

Se Tomgangstilstand, standbytil-
stand og kjøreklar tilstand for mer in-
formasjon, se side 44.

Hvis måleren faller til +3 °C eller la-
vere, høres et lydsignal.

En bilmelding vises.

Det er økt fare for underkjølt regn.

Display

Standbytilstand og kjøreklar 
tilstand

OFF i turtelleren indikerer 
at kjøreklar tilstand er slått 
av og standbytilstand er 
slått på.

Bokstavene READY i tur-
telleren indikerer at den 
automatiske start/stopp-
funksjonen er klar for au-
tomatisk motorstart.

Motorens 
kjølevæsketemperatur

Display

 Når motortemperaturen 
er lav: Kun segmentene 
i det lave temperatur-
området tennes. Kjør 
med moderat motortur-
tall og bilhastighet.

 Når motortemperaturen 
er normal: Alle segmen-
tene til midten av tem-
peraturområdet tennes.

 Når motortemperaturen 
er høy: Alle segmente-
ne til det høye tempera-
turområdet tennes. En 
varselmelding vises og-
så.

Kontrollere kjølevæskeni-
vået, se side 312.

Utetemperatur

Generelt
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Tiden vises i instrumentpanelet. An-
gi klokkeslett og tidsformat, se side 
62.

Funksjonen viser gjeldende service-
krav og relaterte vedlikeholdsjobber.

Gjenværende avstand eller tid til 
neste service vises kort i instrument-
panelet etter at tenningen blir slått 
på.

Mer detaljert informasjon om omfan-
get til vedlikeholdet kan vises i kon-
trolldisplayet.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøystatus”

3  ”Servicekrav”

Viktige vedlikeholdsrutiner og eventuel-
le pålagte kontroller vises.

4 Trykk på en oppføring for å vise 
detaljert informasjon.

Legg inn tidsfrister for lovpålagte bil-
kontroller.

Pass på at datoen og klokkeslettet 
er angitt riktig i bilen.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøystatus”

3  ”Servicekrav”

4 ”Dato:”

5 Velg ønsket innstilling.

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Selv ved temperaturer over +3 °C kan 
det være økt fare for underkjølt regn, 
for eksempel på broer eller deler av 
veien som ligger i skyggen. Det er fa-
re for ulykker. Tilpass kjørestilen til 
værforholdene ved lave temperaturer.

Tid

Servicekrav

Prinsipp

Generelt

Display

Detaljert informasjon om 
servicekrav

Symboler

Symboler Beskrivelse

Ingen service er nødven-
dig for øyeblikket.

Det er snart tid for vedlike-
hold eller en lovpålagt 
kontroll.

Servicearbeid burde vært 
utført.

Legge inn tidsfrister
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Systemet anbefaler det mest effekti-
ve giret for nåværende kjøresitua-
sjon.

Avhengig av designet og landsspe-
sifikasjonene, er girpunktindikato-
ren aktiv i manuell modus for den 
automatiske girkassen.

Informasjon om giring opp eller ned 
vises i instrumentpanelet.

Fartsgrenseinformasjon viser den 
gjeldende fartsgrensen i instrument-
panelet og frontrutedisplayet, samt 
andre skilt om aktuelt, for eksempel i 
våte forhold.

Kameraet ved det innvendige speilet 
registrerer trafikkskilt langs veien 
samt ulike skilt over veien.

Veiskilt med tilleggsinstruksjoner, for 
eksempel begrensninger som gjel-
der i vått vær, tas hensyn til og kor-
releres med informasjon i bilen, slik 
som vindusviskersignalet. Veiskiltet 
og eventuelle tilleggsskilt vises der-
etter i instrumentpanelet og frontru-
tedisplayet, om aktuelt, eller blir ig-
norert, avhengig av situasjonen. No-
en tilleggsskilt tas med i beregnin-
gen av fartsgrense, men vises ikke i 
instrumentpanelet.

Systemet tar hensyn til informasjo-
nen som er lagret i navigasjonssys-
temet som gjeldende, og viser også 
fartsgrensene som gjelder på umer-
kede deler av veien.

Girpunktindikator

Prinsipp

Generelt

Automatisk girkasse: 
displayer

Eksempel Beskrivelse

Det mest effektive giret 
velges.

Bytt til et mer effektivt gir.

Display for 
fartsgrenseinformasjon 
med forbikjøring forbudt 

Fartsgrenseinformasjon

Prinsipp

Generelt
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Forbikjøring forbudt-skilt og forbud 
opphevet-skilt som registreres av 
kameraet, indikeres av korrespon-
derende symboler i instrumentpane-
let og, om aktuelt, frontrutedisplayet.

Systemet tar hensyn til forbikjøring 
forbudt og opphevet forbud som vi-
ses ved hjelp av skilt.

Ingenting vises i følgende situasjo-
ner:

 I land der forbikjøring forbudt pri-
mært vises med veimarkeringer.

 På ruter uten skilt.

 Ved jernbaneoverganger, kjøre-
feltmarkeringer og andre situasjo-
ner som indikerer forbikjøring for-
budt, men som ikke er skiltet.

Avhengig av utstyrsversjon, kan et 
ekstra symbol med avstandsinfor-
masjon også vises for å indikere 
slutten på forbikjøring forbudt.

Kameraet er plassert på forsiden av 
det innvendige speilet.

Hold frontruten ren og klar i området 
foran det innvendige speilet.

Avhengig av utstyret, vises farts-
grenseinformasjon permanent i in-
strumentpanelet eller via Toyota 
Supra Command.

Display for forbikjøring 
forbudt

Prinsipp

Generelt

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Systemet fritar deg ikke fra det per-
sonlige ansvaret for å vurdere siktfor-
holdene og trafikksituasjonen på riktig 
måte. Det er fare for ulykker. Tilpass 
kjørestilen til trafikkforholdene. Følg 
med på trafikksituasjonen og grip ak-
tivt inn hvis situasjonen krever det.

Oversikt

Kamera

Vise fartsgrenseinformasjon

Generelt
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1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Displayer”

4 ”Instrumentpanel”

5 ”Trafikkskilt”

Avhengig av det nasjonale utstyret, 
vises tilleggsskilt og forbikjøring for-
budt-skilt sammen med fartsgrense-
informasjonen.

Avhengig av utstyrsversjon, kan et 
ekstra symbol med avstandsinfor-
masjon også vises for å indikere at 
det er en endring i fartsgrensen len-
ger fremme. Avhengig av utstyr, kan 
også midlertidige fartsgrenser vi-
ses, for eksempel fartsgrenser ved 
områder med veiarbeid eller trafikk-
styringssystemer.

Displayet blinker hvis den registrerte 
fartsgrensen overstiges.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Displayer”

4 ”Instrumentpanel”

Display via Toyota Supra 
Command

Display

Generelt

Fartsgrenseinformasjon

Gjeldende fartsgrense.

Fartsgrenseinformasjon er 
ikke tilgjengelig.

Display for forbikjøring forbudt

Forbikjøring forbudt.

Forbikjøring forbudt opp-
hevet.

Tilleggsskilt

Symboler Beskrivelse

Fartsgrense med tidsbe-
grensning.

Fartsgrense gjelder kun i 
våte forhold.

Fartsgrense gjelder kun i 
forhold med snø.

Fartsgrense gjelder kun i 
forhold med tåke.

Fartsgrense gjelder av-
kjørsel til venstre.

Fartsgrense gjelder av-
kjørsel til høyre.

Innstillinger
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5 Velg ønsket innstilling:

 ”Varsel ved fartsoverskridelse”: 
aktiver eller deaktiver blinkingen 
til displayet for fartsgrenseinfor-
masjon i instrumentpanelet og 
frontrutedisplayet når den gjel-
dende fartsgrensen overskrides.

 ”Vis fartsoverskridelse”: fartsgren-
sen som registreres i fartsgrense-
informasjonen indikeres med et 
merke i speedometeret i instru-
mentpanelet.

Funksjonen kan være begrenset og 
kan vise feil informasjon i følgende 
situasjoner:

 I tett tåke, våte forhold eller snø.

 Hvis skilt er helt eller delvis dek-
ket av gjenstander, klistremerker 
eller maling.

 Hvis bilen er for nær bilen foran.

 Ved sterkt møtende lys eller ster-
ke refleksjoner.

 Når frontruten foran det innvendi-
ge speilet er dekket med kon-
dens, smuss, klistremerker e.l.

 Hvis kameraet er overopphetet 
på grunn av for høye temperatu-
rer og er midlertidig deaktivert.

 Som et resultat av feil registrering 
av kameraet.

 Hvis fartsgrensene som er lagret i 
navigasjonssystemet eller veida-
ta, er feil.

 Ved fartsgrenser som er avhengig 
av tid på dagen eller ukedag.

 I områder som ikke dekkes av na-
vigasjonssystemet.

 Hvis det er avvik knyttet til naviga-
sjon, for eksempel på grunn av 
endringer i ruten.

 Når det er elektroniske veiskilt.

 Når bilen kjører forbi busser eller 
lastebiler med veiskiltklistremer-
ker.

 Hvis trafikkskilt ikke er standard-
skilt.

 Hvis skilt som registreres, gjelder 
en parallell vei.

 Ved landsspesifikke skilt eller vei-
utforming.

 Under kalibreringsprosessen for 
kameraet umiddelbart etter at bi-
len er levert.

Displayet kan betjenes ved behov.

 Underholdningskilde.

 Nåværende lydkilde.

 Liste over siste anrop.

De relevante menyene åpnes om 
aktuelt i kontrolldisplayet.

Systembegrensninger

Valglister

Prinsipp
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Elementer som vises kan variere av-
hengig bilens spesifikasjoner.

Startsperrecomputeren vises ulike 
bilrelaterte data, for eksempel gjen-
nomsnittsverdier, i instrumentpane-
let.

Trykk på knappen på blinklyshen-
delen.

Informasjon vises i instrumentpane-
let. Trykk på knappen gjentatte gan-
ger for å vise ytterligere informasjon.

Følgende informasjon kan vises 
med startsperrecomputeren.
• Kilometerteller og turteller.
• Nåværende kjørbar rekkevidde
• Forbruksdisplay.
• Gjennomsnittsforbruk og gjen-

nomsnittshastighet.

Det er mulig å velge om noen infor-
masjonselementer fra startsper-
recomputeren kan hentes frem i in-
strumentpanelet:

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Displayer”

4 ”Instrumentpanel”

Display

Vise og bruke listen

Knapp Funksjon

Endre underholdningskil-
den.

Trykk på knappen igjen 
for å lukke listen som vi-
ses.

Vis listen over siste an-
rop.

Vri på det knudrete hjulet 
for å velge ønsket innstil-
ling.

Trykk på det knudrete hju-
let for å bekrefte innstillin-
gen.

Den sist viste listen kan 
vises igjen ved å vri det 
knudrete hjulet på rattet.

Startsperrecomputer 
i instrumentpanelet

Prinsipp

Hente frem informasjon

Oversikt over informasjonen

Velge informasjon for 
startsperrecomputeren
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5 ”Startsperrecomputer”

6 Velg ønsket innstilling.

Innstillingen lagres for den førerpro-
filen som brukes for øyeblikket.

n Vise/tilbakestille kilometere

• Hold knotten trykket inn for å til-
bakestille turavstanden.

n Display

n Prinsipp

Rekkevidden viser hvilken avstand 
som fortsatt kan kjøres med driv-
stoffmengden i tanken for øyeblik-
ket.

n Generelt

Den beregnede rekkevidden for 
gjenværende drivstoff vises perma-
nent i instrumentpanelet.

En bilmelding vises kort hvis gjen-
værende rekkevidde er kort. Hvis du 
har en dynamisk kjørestil, for ek-
sempel raske svinger, kan ikke 
motorfunksjonen alltid sikres.

Hvis rekkevidden kommer under ca. 
50 km, vises meldingen kontinuerlig.

n Sikkerhetsmerknad

n Display

n Prinsipp

Nåværende forbruk indikerer hvor 
mye drivstoff som brukes for øye-
blikket. Det er mulig å sjekke økono-
mien og kompatibiliteten for omgi-
velsene for din kjørestil.

Detaljert informasjon

Kilometerteller og avstandsmåler

• Trykk på knotten for å 
vise avstanden for tu-
ren.

Når kjøreklar tilstand blir 
slått av, vises total av-
stand kjørt og avstand for 
turen.

Nåværende kjørbar rekkevidde

OBS

Hvis rekkevidden kommer under 
50 km, er det ikke sikkert at motoren 
lenger får tilført nok drivstoff. Motor-
funksjonen er ikke lenger sikret. Det 
er fare for skade på eiendom. Fyll på 
drivstoff i god tid.

Forbruksdisplay
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n Generelt

Nåværende drivstofforbruk vises i 
instrumentpanelet som en stolpevis-
ning.

n Display

n Generelt

Gjennomsnittshastigheten og gjen-
nomsnittsforbruket beregnes for av-
standen som er kjørt siden startsper-
recomputeren sist ble tilbakestilt.

Beregningen av gjennomsnittshas-
tighet ignorerer eventuelle perioder 
der bilen sto stille og motoren ble 
slått av manuelt.

n Tilbakestille 
gjennomsnittsverdier

Trykk og hold inne knappen på blin-
klyshendelen.

n Display

Startsperrecomputeren viser ulike 
bilrelaterte data, for eksempel gjen-
nomsnittsverdier, i kontrolldisplayet.

To typer startsperrecomputer er til-
gjengelig i kontrolldisplayet:
• ”Startsperrecomputer”: gjennom-

snittsverdier, for eksempel for-
bruk, vises. Verdiene kan tilbake-
stilles individuelt.

• ”Turcomputer”: verdiene gir en 
oversikt over en bestemt rute, og 
kan tilbakestilles så ofte som nød-
vendig.

Gjennomsnittshastighet og gjen-
nomsnittsforbruk

Startsperrecomputer 
i kontrolldisplayet

Prinsipp

Generelt
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Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøreinformasjon”

3 ”Startsperrecomputer” eller ”Tur-
computer”

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøreinformasjon”

3 ”Startsperrecomputer”

4 ”Forbruk” eller ”Hastighet”

5 ”OK”

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøreinformasjon”

3 ”Turcomputer”

4 Vipp om nødvendig kontrollenhe-
ten til venstre.

•  ”Tilbakestill”: alle verdier blir 

tilbakestilt.

•  ”Tilbakestill automatisk”: alle 

verdier blir tilbakestilt hvis bilen 
står stille i ca. 4 timer.

5 Om nødvendig, ”OK”

Avhengig av bilspesifikasjonene, 
kan nåværende ytelse og dreiemo-
ment vises i kontrolldisplayet.

Følgende informasjon vises:

 Dreiemoment.

 Ytelse.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Sportsdisplayer”

En hastighetsgrense kan angis som 
utløser et varsel når grensen nås.

Varselet gjentas hvis bilens hastig-
het overstiger den angitte hastig-
hetsgrensen igjen, etter at den har 
vært under 5 km/t.

Hente frem 
startsperrecomputeren 
eller turcomputeren

Tilbakestille 
startsperrecomputeren

Tilbakestille turcomputeren

Sportsdisplayer

Prinsipp

Visning i kontrolldisplayet

Oversikt

Displayer

Hastighetsvarsel

Prinsipp

Generelt
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Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Hastighetsvarsel”

4 ”Varsel ved:”

5 Vri kontrollenheten til ønsket 
hastighet vises.

6 Trykk på kontrollenheten.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Hastighetsvarsel”

4 ”Hastighetsvarsel”

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Hastighetsvarsel”

4 ”Velg nåværende hastighet”

Statusen kan vises eller handlinger 
utføres for noen systemer.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøystatus”

•  ”Dekktrykkovervåking”: Status 
for dekktrykkovervåking, se side 
290.

•  ”Motoroljenivå”: Elektronisk 
oljemåling, se side 309.

•  ”Bilmeldinger”: Bilmeldinger 
lagres i bakgrunnen og kan vises 
i kontrolldisplayet. Vise lagrede 
bilmeldinger, se side 152.

•  ”Servicekrav”: visning av 
servicekravene, se side 159.

•  ”Fjernvarsel om vedlikehold”: 
Fjernvarsel om vedlikehold.

Systemet projiserer viktig informa-
sjon, for eksempel hastigheten, i 
synsfeltet til føreren.

Føreren kan registrere denne infor-
masjonen uten å ta oppmerksomhe-
ten bort fra veien.

Justere hastighetsvarselet

Aktivere/deaktivere 
hastighetsvarselet

Angi nåværende hastighet 
som hastighetsvarsel

Bilens status

Generelt

Hente frem bilens status

Oversikt over informasjonen

Frontrutedisplay 
(biler med frontrutedisplay)

Prinsipp
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Følg instruksjonene for rengjøring 
av frontrutedisplayet, se side 354.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Displayer”

4 ”Frontrutedisplay”

5 ”Frontrutedisplay”

Følgende informasjon vises i fron-
trutedisplayet:

 Hastighet.

 Navigasjonsanvisninger.

 Bilmeldinger.

 Valgliste i instrumentpanelet.

 Førerassisteringssystemer.

Noe av denne informasjonen vises 
kun kort ved behov.

Ulike visninger er tilgjengelig i fron-
trutedisplayet.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Displayer”

4 ”Frontrutedisplay”

5 Velg ønsket innstilling.

Innstillingen lagres for den førerpro-
filen som brukes for øyeblikket.

Lysstyrken tilpasses automatisk et-
ter lysene i omgivelsene.

Den grunnleggende innstillingen 
kan justeres manuelt.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Displayer”

4 ”Frontrutedisplay”

5 ”Lysstyrke”

6 Vri kontrollenheten til ønsket lys-
styrke vises.

7 Trykk på kontrollenheten.

Lysstyrken til frontrutedisplayet kan 
også justeres med instrumentlysene 
hvis nærlysene er slått på.

Generelt

Oversikt

Slå på/av

Display

Oversikt

Velge visning

Justere lysstyrken
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Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Toyota Supra Command-innstil-
linger”

3 ”Displayer”

4 ”Frontrutedisplay”

5 ”Høyde”

6 Vri kontrollenheten til ønsket 
høyde nås.

7 Trykk på kontrollenheten.

Innstillingen lagres for den førerpro-
filen som brukes for øyeblikket.

Høyden til frontrutedisplayet kan og-
så lagres med minnefunksjonen, se 
side 106.

Frontrutedisplayvisningen kan ro-
teres.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Displayer”

4 ”Frontrutedisplay”

5 ”Rotasjon”

6 Vri kontrollenheten til ønsket inn-
stilling nås.

7 Trykk på kontrollenheten.

Synligheten til visningen i frontru-
tedisplayet kan bli påvirket av føl-
gende:

 Setestilling.

 Gjenstander plassert på dekselet 
til frontrutedisplayet.

 Solbriller med visse polariserings-
filtre.

 Våt vei.

 Ugunstige lysforhold.

Hvis bildet er forvrengt, må du få de 
grunnleggende innstillingene kon-
trollert av en autorisert Toyota-for-
handler, et verksted autorisert av 
Toyota eller et annet pålitelig verk-
sted.

Frontruten utgjør en del av syste-
met.

Formen på frontruten gjør det mulig 
å projisere et skarpt bilde.

En film i frontruten forhindrer doble 
bilder.

Derfor anbefales det på det sterkes-
te at spesialfrontruten skiftes av en 
autorisert Toyota-forhandler, et verk-
sted autorisert av Toyota eller et an-
net pålitelig verksted.

Justere høyden

Justere rotasjonen

Synligheten til visningen

Spesialfrontrute
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Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

Lysbryterelementet er plassert ved 
siden av rattet.

Avhengig av lysstyrken i omgivelse-
ne, slår systemet nærlysene på eller 
av automatisk, for eksempel i en 
tunnel, i skumring og i regn eller 
snø.

Frontlysene kan også tennes når 
solen er lav mot en blå himmel.

Hvis nærlysene slås på manuelt, de-
aktiveres den automatiske kjørelys-
kontrollen.

Lys

Bilutstyr

Lys og belysning

Bryter i bilen

Symbol Funksjon

Tåkelys bak.

Lys av.

Kjørelys.

Sidelys.

Automatisk 
kjørelyskontroll.

Adaptive lysfunksjoner.

Nærlys.

Instrumentlys.

Parkeringslys, høyre.

Parkeringslys, venstre.

Automatisk kjørelyskontroll

Prinsipp

Generelt

Symbol Funksjon
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LED-lampen i knappen lyser.

Den automatiske kjørelyskontrollen 
er ingen erstatning for å bruke egen 
oppfatning til å vurdere lysforholde-
ne.

Følerne kan for eksempel ikke gjen-
kjenne tåke eller disig vær. I slike si-
tuasjoner må du slå på lyset manu-
elt.

Hvis førerdøren åpnes når kjøreklar 
tilstand er slått av, slås de utvendige 
lysene av automatisk.

Sidelysene kan bare slås på i lave 
hastigheter.

Bilen lyser hele veien rundt.

Du skal ikke la sidelysene være på i 
lange perioder, siden bilbatteriet kan 
bli utladet og det er kanskje ikke len-
ger mulig å slå på kjøreklar tilstand.

Den automatiske kjørelyskontrollen 
aktiveres når kjøreklar tilstand slås 
på.

Nærlysene lyser hvis kjøreklar til-
stand er slått på.

Aktivere

Trykk på knappen på lys-
bryterelementet.

Indikatorlampen i instru-
mentpanelet lyser når 
nærlysene er slått på.

Systembegrensninger

Sidelys, nærlys og 
parkeringslys

Generelt

Sidelys

Generelt

Slå på

Trykk på knappen på lys-
bryterelementet.

Indikatorlampen i instru-
mentpanelet lyser.

Slå av

Trykk på knappen på lys-
bryterelementet eller slå 
på kjøreklar tilstand.

Nærlys

Slå på

Trykk på knappen på lys-
bryterelementet.

Indikatorlampen i instru-
mentpanelet lyser.
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Trykk på knappen igjen for å slå på 
nærlysene når standbytilstand slås 
på.

Avhengig i landsspesifikasjonene, 
kan nærlysene bli slått av i lave has-
tigheter.

Det er mulig å slå på et parkerings-
lys på én side når du parkerer bilen.

Avhengig av utstyrsversjonen, kan 
de utvendige lysene på bilen jus-
teres individuelt.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Utvendige lys”

4 Velg ønsket innstilling:

 ”Inngangslys”

Individuelle lysfunksjoner slås på i en 
begrenset periode når bilen låses opp.

Hvis fjernlysene aktiveres når stand-
bytilstand er slått på, fortsetter nær-
lysene å lyse i en viss periode.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Utvendige lys”

4 ”Hjemlys”

5 Velg ønsket innstilling.

Slå av

Trykk på knappen på lys-
bryterelementet.

Parkeringslys

Knapp Funksjon

Parkeringslys, 
høyre på/av.

Parkeringslys, 
venstre på/av.

Inngangslys

Generelt

Aktivere/deaktivere

Funksjon for forlenget 
frontlys

Generelt

Angi varigheten
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Kjørelysene lyser hvis kjøreklar til-
stand er slått på.

I noen land er kjørelys påbudt, og 
hvis dette er tilfellet, kan ikke kjøre-
lysene deaktiveres.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Utvendige lys”

4 ”Kjørelys”

Innstillingen lagres for den førerpro-
filen som brukes for øyeblikket.

Variabel lysspredning gir enda be-
dre belysning av kjørebanen.

Lysspredningen tilpasses automa-
tisk etter hastigheten.

Hvis utstyret omfatter et naviga-
sjonssystem, tilpasses lyssprednin-
gen automatisk avhengig av naviga-
sjonsdata og hastighet.

Det opplyste området til nærlysene 
utvides på sidene.

Lysbredden til nærlysene utvides.

I skarpe svinger opptil en spesifisert 
hastighet, for eksempel i hårnåls-
svinger eller ved avkjøring, tennes 
et svinglys for å lyse opp innsiden av 
svingen.

Svinglyset aktiveres automatisk av-
hengig av styrevinkelen eller bruk av 
blinklysene.

Svinglyset kan aktiveres automatisk 
når du rygger, uavhengig av styre-
vinkelen.

Automatisk fjernlys registrerer andre 
veibrukere i god tid og aktiverer eller 
deaktiverer fjernlysene avhengig av 
trafikksituasjonen.

Kjørelys

Generelt

Aktivere/deaktivere

Variabel lysspredning

Prinsipp

Generelt

Bylys

Motorveistrålemønster

Svinglys

Automatisk fjernlys

Prinsipp
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Automatisk fjernlys sikrer at fjernly-
sene slås på når trafikksituasjonen 
tillater det. Fjernlysene slås ikke på 
av systemet ved lave hastigheter.

Systemet reagerer på lys fra møten-
de trafikk og trafikken foran deg, og 
på lys i omgivelsene, for eksempel i 
bebygde områder.

Fjernlysene kan slås på og av ma-
nuelt når som helst.

Hvis bilen har blendingsfritt automa-
tisk fjernlys, slås ikke fjernlysene av 
for møtende biler eller biler som kjø-
rer foran deg. I stedet blir de områ-
dene av lysstrålen som ellers ville 
blendet møtende trafikk eller trafikk 
foran deg, dekket. I dette tilfellet fort-
setter den blå indikatorlampen å ly-
se.

Hvis frontlyktene er bygget om, se 
side 176, kan det hende at det auto-
matiske fjernlyset bare fungerer i be-
grenset grad.

1 Trykk på -knappen på lys-

bryterelementet.

LED-lampen i knappen lyser.

2 Trykk på knappen på blinklys-
hendelen.

Systemet skifter automatisk mellom 
nærlys og fjernlys.

Hvis en kjøretur avbrytes med fjern-
lysene aktivert: fjernlysene forblir 
aktivert når turen gjenopptas.

Automatisk fjernlys deaktiveres ved 
å slå fjernlysene på og av manuelt, 
se side 140.

Trykk på knappen på blinklyshen-
delen for å aktivere automatisk fjern-
lys igjen.

Generelt

Aktivere

Indikatorlampen i instru-
mentpanelet lyser når 
nærlysene er slått på.

Den blå indikatorlampen i 
instrumentpanelet lyser 
hvis fjernlysene slås på av 
systemet.
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Trykk på knappen på blinklyshen-
delen.

Automatisk fjernlys kan ikke erstatte 
førerens egne vurderinger om bruk 
av fjernlysene. Derfor må du aktive-
re de nedvippede frontlysene manu-
elt hvis situasjonen krever det.

I følgende situasjoner vil ikke syste-
met fungere eller funksjonen er 
svekket og du må kanskje gripe inn:

 I ekstremt dårlige værforhold, slik 
som tåke eller kraftig nedbør.

 Når det registrerer dårlig opplys-
te veibrukere, slik som fotgjenge-
re, syklister eller hesteryttere eller 
vogner, og når tog eller skip er i 
nærheten av veien eller når dyr 
krysser veien.

 I smale svinger, på bratte bakke-
topper eller i dumper, når det er 
kryssende trafikk eller hvis sikten 
mot møtende biler på en motorvei 
er hindret.

 I dårlig opplyste byer eller når det 
er sterkt reflekterende skilt.

 Når frontruten foran det innvendi-
ge speilet er dekket med kon-
dens, smuss, klistremerker, eti-
ketter e.l.

Nærlysene må være slått på før tå-
kelysene bak kan slås på.

Hvis automatisk kjørelyskontroll, se 
side 171, er aktivert, slås nærlysene 
på automatisk når tåkelyset bak slås 
på.

Når du kjører i land der bilene kjører 
på motsatt side av veien enn der bi-
len din er registrert, må du forhindre 
at frontlysene blender møtende bi-
ler.

Deaktivere

Systembegrensninger

Tåkelys

Tåkelys bak

Driftskrav

Slå på/av

Trykk på knappen.

Den gule indikatorlampen 
i instrumentpanelet lyser 
når tåkelyset bak er slått 
på.

Venstrekjøring/høyrekjøring

Generelt
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Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Utvendige lys”

4 ”Venstrekjøring/høyrekjøring”

5 Velg ønsket innstilling.

Automatisk fjernlys fungerer kanskje 
bare i begrenset grad.

Tilgjengeligheten til de adaptive lys-
funksjonene kan være begrenset.

Lysstyrken kan bare justeres når si-
delysene eller nærlysene er slått på.

Bytte frontlysene

Systembegrensninger

Instrumentlys

Driftskrav

Justere

Lysstyrken kan angis ved 
hjelp av det knudrete hju-
let.
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Avhengig av utstyret, kontrolleres 
kupélyset, fotromslysene og dørly-
sene automatisk.

Slå av permanent: trykk og hold inne 
knappen i ca. 3 sekunder.

Kupélys

Generelt

Oversikt

Knapper i bilen

Kupélys

Leselys

Slå kupélyset på/av

Trykk på knappen.

Slå leselyset på/av

Trykk på knappen.
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Dette kapitlet beskriver alt standardutstyr, landsspesifikt utstyr og spesialut-
styr som er tilgjengelig for modellserien. Det kan derfor beskrive utstyr og 
funksjoner som ikke er installert i bilen, for eksempel for valgt tilleggsutstyr el-
ler landsspesifikasjonen. Dette gjelder også for funksjoner og systemer knyt-
tet til sikkerhet. Følg gjeldende lover og bestemmelser når du bruker funksjo-
nene og systemene.

1 Knekollisjonspute

2 Frontkollisjonspute, fører
3 Frontkollisjonspute, forsetepassasjer
4 Gardinkollisjonspute
5 Sidekollisjonspute

Sikkerhet

Bilutstyr

Kollisjonsputer
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Frontkollisjonsputer beskytter føre-
ren og forsetepassasjeren ved en 
eventuell frontkollisjon der beskyttel-
sen fra sikkerhetsbeltene alene ikke 
er tilstrekkelig.

I en sidekollisjon støtter sidekolli-
sjonsputene kroppen fra siden i 
bryst-, bekken- og hodeområdet.

Knekollisjonsputen støtter beina ved 
en eventuell frontkollisjon.

Gardinkollisjonsputen støtter hodet 
ved en eventuell sidekollisjon.

Kollisjonsputene aktiveres ikke i alle 
kollisjoner, for eksempel ved mindre 
ulykker og kollisjoner bakfra.

 Hold avstand fra kollisjonsputene.

 Hold alltid rattet i rattkransen. 
Plasser hendene på klokken 3 og 
9 for å minimere risikoen for ska-
der på hendene eller armene når 
kollisjonsputen utløses.

 Sørg for at forsetepassasjeren sit-
ter riktig, med andre ord med føt-
tene eller beina i fotrommet, og ik-
ke på dashbordet.

 Sørg for at passasjerene i bilen 
holder hodet unna sidekollisjons-
puten.

 Ikke plasser andre personer, kjæ-
ledyr eller gjenstander mellom 
kollisjonsputene og personer.

 Hold dashbordet og frontruten på 
passasjersiden fri, ikke fest for ek-
sempel klebefilm eller lignende 
og ikke fest braketter for naviga-
sjonsenheter eller mobiltelefoner.

 Ikke fest noe til kollisjonspute-
dekslene, dekk dem aldri til eller 
endre dem på noen måte.

 Ikke bruk frontkollisjonsputedek-
selet på passasjersiden som opp-
bevaring.

Frontkollisjonsputer

Sidekollisjonspute

Knekollisjonspute

Gardinkollisjonspute

Beskyttende effekt

Generelt

Merknader om å oppnå optimal 
effekt fra kollisjonsputene

ADVARSEL

Hvis setestillingen er feil eller utløs-
ningsområdet til kollisjonsputen er be-
grenset, kan ikke kollisjonsputesyste-
met gi den tiltenkte beskyttelsen eller 
kan forårsake ekstra skader når de ut-
løses. Det er fare for alvorlige person-
skader. Følg dette for å oppnå optimal 
beskyttende effekt.
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 Deksler, setetrekk, puter eller an-
dre gjenstander som ikke er spe-
sielt tilpasset for seter med inte-
grerte sidekollisjonsputer, må ikke 
festes på forsetene.

 Ikke heng klesplagg, for eksem-
pel frakker eller jakker, over sete-
ryggene.

 Ikke endre individuelle kompo-
nenter eller ledninger for syste-
met på noen måte. Dette gjelder 
også for deksler på rattet, dash-
bordet og setene.

 Ikke demonter kollisjonsputesys-
temet.

Selv om alt dette følges, kan ikke, 
avhengig av omstendighetene rundt 
en ulykke, visse skader som et re-
sultat av kontakt med kollisjonspu-
ten utelukkes helt.

Støyen som kommer fra en kolli-
sjonspute som utløses, kan føre til 
midlertidig hørselstap for passasje-
rer som er følsomme for støy.

Få systemet kontrollert.

Kollisjonsputene er ikke beregnet for 
å brukes i stedet for sikkerhetsbelte-
ne.

Driftsklarhet for 
kollisjonsputesystemet

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Individuelle komponenter i kollisjons-
putesystemet kan bli varme etter ut-
løsning. Det er fare for skader. Ikke 
berør individuelle komponenter.

ADVARSEL

Arbeid som utføres feil kan føre til feil, 
funksjonsfeil eller tilfeldig utløsning av 
kollisjonsputesystemet. Hvis det er en 
funksjonsfeil, er det ikke sikkert at kolli-
sjonsputesystemet utløses som bereg-
net i en ulykke, til tross for at ulykken 
er alvorlig nok. Det er fare for alvorlige 
personskader. Få kollisjonsputesyste-
met testet, reparert eller fjernet og kas-
sert av en autorisert Toyota-forhandler, 
et verksted autorisert av Toyota eller et 
annet pålitelig verksted.

Display i instrumentpanelet

Når kjøreklar tilstand slås på, 
lyser varsellampen i instru-
mentpanelet kort for å vise at 
hele kollisjonsputesystemet 
og beltestrammerne er klare til 
drift.

Funksjonsfeil

 Varsellampen lyser ikke et-
ter at kjøreklar tilstand er 
slått på.

 Varsellampen lyser perma-
nent.

SRS-frontkollisjonspute / 
SRS-knekollisjonspute
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SRS-frontkollisjonsputene og SRS-
knekollisjonsputene er beregnet for 
å supplere sikkerhetsbeltene, ikke 
for å brukes i stedet for dem, for å 
øke effektiviteten som en beskyttel-
sesinnretning for passasjerer.

SRS er en forkortelse for ekstra sikrings-
system (Supplemental Restraint Sys-
tem)

Ved en eventuell kollisjon holder sik-
kerhetsbeltene passasjerene i sete-
ne sine, men hvis sammenstøtet 
ved kollisjonen er spesielt kraftig, er 
det en fare for at hodet og brystet til 
en passasjer kommer i kontakt med 
rattet, dashbordet og frontruten. I 
dette tilfellet utløses SRS-frontkolli-
sjonsputene og SRS-knekollisjons-
putene (blåses opp) umiddelbart og 
skaper en luftpute for bidra til redu-
sere sammenstøtet for passasjere-
ne, og sikre at de ikke kommer i 
kontakt med rattet osv. med hodet, 
brystet og knærne.

SRS-frontkollisjonsputene og SRS-
knekollisjonsputene utløses bare 
hvis det blir registrert et sammenstøt 
over en bestemt terskelverdi. I en 
kollisjon, selv om sammenstøtet er 
kraftig nok til å deformere karosseri-
et, er det ikke sikkert at SRS-kolli-
sjonsputene utløses hvis sammen-
støtet blir tilstrekkelig spredt av kra-
sjstrukturene i karosseriet. Hvis kraf-
ten til kollisjonen ikke gjør at kolli-
sjonsputene utløses, vil 
sikkerhetsbeltene beskytte passa-
sjerene.

Når en kollisjonspute utløses, siden 
den vil blåse seg opp nesten umid-
delbart, kan den treffe en passasjer 
og forårsake skade, eller den høye 
lyden fra tenning eller utløsning kan 
forårsake midlertidig delvis hørsel-
stap. Og siden en kollisjonspute og 
deler i nærheten vil bli svært varme 
etter at kollisjonsputen utløses, kan 
berøring av disse forårsake brann-
skader. Derfor er ikke utløsning av 
kollisjonsputene helt uten risiko. 
Derfor, for å redusere denne risiko-
en, er kollisjonsputene designet for 
å kun utløses når det er nødvendig 
med ekstra reduksjon av sammen-
støtet som passasjerene utsettes for 
i en kollisjon.

ADVARSEL

Bruk sikkerhetsbeltet på riktig måte 
og ha riktig kjørestilling.

Hvis du sitter med hodet for nær rattet 
når SRS-frontkollisjonsputen utløses, 
kan kroppen utsettes for et svært kraf-
tig sammenstøt. Sitt i førersetet med 
riktig kjørestilling og hold egnet av-
stand til rattet.
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Bilen er involvert i en frontkollisjon 
som overstiger et terskelnivå som til-
svarer å kollidere med en betong-
vegg som ikke flytter seg eller blir 
deformert

Et sammenstøt som overstiger et ter-
skelnivå påføres bilen i en vinkel på 
30 grader eller mindre mot venstre 
eller høyre hjørne foran på bilen (A)

ADVARSEL

Ikke plasser passasjersetet for nær 
dashbordet eller legg føttene på das-
hbordet. Det kan føre til alvorlig skade 
hvis SRS-kollisjonsputen utløses. Sitt 
i passasjersetet med riktig sittestilling 
og hold egnet avstand til dashbordet.

ADVARSEL

Unngå å feste gjenstander eller lene 
gjenstander mot områder i nærheten 
av SRS-kollisjonsputene.

Ikke monter eller fest noe, for eksem-
pel klistremerker, til områder som ratt-
dekselet eller i nærheten av SRS-
knekollisjonsputene. Fest heller ikke 
tilbehør, slik som luftfriskere, til dash-
bordet på passasjersiden eller plasser 
noe på gulvet foran setet. Hvis gjen-
stander festes til eller plasseres i dis-
se områdene, kan det forhindre at kol-
lisjonsputen utløses eller den kan bli 
prosjektiler når kollisjonsputen utlø-
ses.

SRS-frontkollisjonsputene og 
SRS-knekollisjonsputene utløses 
når
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Et sammenstøt som overstiger et ter-
skelnivå, treffer undersiden av bilen

Bilen kolliderer med et fortau

Bilen faller ned i et dypt hull eller en 
grøft

Bilen hopper og lander hardt

Bilen er involvert i en frontkollisjon 
med en parkert bil med omtrent 
samme masse

Bilen er involvert i en underkjøring-
skollisjon med en lastebil

SRS-frontkollisjonsputene og 
SRS-knekollisjonsputene kan 
utløses når

Terskelnivået for når SRS-frontkol-
lisjonsputene og SRS-knekolli-
sjonsputene utløses, øker betyde-
lig når 
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Bilen kolliderer med en strømstolpe 
eller et tre

Bilen kolliderer med en gjenstand 
som lett blir deformert eller flytter 
seg, for eksempel autovern

Bilen er involvert i en påkjørsel bak-
fra

Bilen er involvert i en sidekollisjon

Bilen er involvert i en velteulykke

Bilen utsettes for et kraftig frontsam-
menstøt mens den sklir
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Bilen utsettes for et kraftig frontsam-
menstøt i en sidekollisjon

 En etterfølgende kollisjon skjer et-
ter at SRS-frontkollisjonsputene 
eller SRS-knekollisjonsputene 
har blitt utløst

 Bilen utsettes for et lite frontsam-
menstøt i en kollisjon

 Varsellampen for SRS-kollisjons-
puten lyser

Kollisjonsputene er ikke beregnet for 
å brukes i stedet for sikkerhetsbelte-
ne.

SRS-sidekollisjonsputene og SRS-
gardinkollisjonsputene er designet 
for å utløses og beskytte overkrop-
pen og hodet til passasjerer når bi-
len utsettes for et kraftig sammen-
støt mot siden,

Ved en eventuell sidekollisjon utlø-
ses SRS-frontkollisjonsputen og 
SRS-gardinkollisjonsputen (blåses 
opp), og skaper umiddelbart en luft-
pute for bidra til redusere sammen-
støtet for passasjerene og forhindre 
at de kommer i kontakt med sidevin-
duet, døren osv. med hodet og over-
kroppen. Når en kollisjonspute utlø-
ses, siden den vil blåse seg opp 
nesten umiddelbart, kan den treffe 
en passasjer og forårsake skade, el-
ler den høye lyden fra tenning eller 
utløsning kan forårsake midlertidig 
delvis hørselstap. Og siden en kolli-
sjonspute og deler i nærheten vil bli 
svært varme etter at kollisjonsputen 
utløses, kan berøring av disse forår-
sake brannskader. Derfor er ikke ut-
løsning av kollisjonsputene helt uten 
risiko. Derfor, for å redusere denne 
risikoen, er kollisjonsputene desig-
net for å kun utløses når det er nød-
vendig med ekstra reduksjon av 
sammenstøtet som passasjerene 
utsettes for i en kollisjon.

SRS-frontkollisjonsputene og 
SRS-knekollisjonsputene utløses 
ikke når

SRS-sidekollisjonspute / 
SRS-gardinkollisjonspute
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Hvis kraften til kollisjonen ikke gjør at 
kollisjonsputene utløses, vil sikker-
hetsbeltene beskytte passasjerene.

Bilen er involvert i en alvorlig side-
kollisjon

Bilen utsettes for et kraftig sammen-
støt mot bunnen av bilen, for eksem-
pel når du kjører over et stort objekt i 
veien

ADVARSEL

Ikke sett på setetrekk som ikke er be-
regnet for bruk med denne bilen, fest 
en pute eller annet tilbehør til noen av 
forsetene eller heng noe på noen av 
forseteryggene. Ikke plasser gjen-
stander rundt sidene til noen av forse-
tene. Se 179 for monteringsposisjo-
nen til SRS-sidekollisjonsputene.

ADVARSEL

Ikke len deg mot døren eller sidevin-
duet.

Monter heller ikke en koppholder eller 
annet tilbehør i nærheten av SRS-si-
dekollisjonsputene.

Hvis noe er festet til eller ligger i utløs-
ningsområdet til en SRS-sidekolli-
sjonspute, kan det hindre at den utlø-
ses eller gjenstander kan bli prosjekti-
ler når kollisjonsputen utløses, noe 
som kan føre til skader. Og hvis en 
passasjerer lener seg mot dette om-
rådet, kan kollisjonsputen treffe og 
skade hodet eller armen til passasje-
ren når den utløses.

Bruk de eksisterende koppholderne i 
bilen. Ikke plasser noen annet enn 
beholdere i egnet størrelse i kopphol-
derne. Unngå å sette varme drikker 
eller glassbeholdere i koppholderne. 
Det kan føre til brannskader eller an-
dre skader ved en eventuell kollisjon 
eller kraftig nedbremsing.

SRS-sidekollisjonsputene og 
SRS-gardinkollisjonsputene 
utløses når

SRS-sidekollisjonsputene og 
SRS-gardinkollisjonsputene kan 
utløses når
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En felg, et dekk eller opphenget til 
bilen utsettes for et kraftig sammen-
støt

Bilen er involvert i en sidekollisjon i 
et annet område enn kupeen 
(motorrommet, bagasjerommet osv.)

Bilen er involvert i en sidekollisjon 
fra forskjøvet vinkel

 En etterfølgende kollisjon skjer et-
ter at SRS-sidekollisjonsputene 
eller SRS-gardinkollisjonsputene 
har blitt utløst

 Bilen utsettes for et lite sidesam-
menstøt i en kollisjon

 Varsellampen for SRS-kollisjons-
puten lyser

 Mesteparten av kraften fra et 
sammenstøt kun treffer en dør

Når et barnesete brukes på passa-
sjersetet foran, kan front- og sidekol-
lisjonsputene på passasjersiden for-
an deaktiveres med nøkkelbryteren 
for kollisjonsputer for forsetepassa-
sjer:

Terskelnivået for når SRS-
sidekollisjonsputene og SRS-
gardinkollisjonsputene utløses, 
øker betydelig når

SRS-sidekollisjonsputene og 
SRS-gardinkollisjonsputene 
utløses ikke når

Ikke for Australia / 
New Zealand: Nøkkelbryter 
for kollisjonsputer for 
forsetepassasjer

Prinsipp
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Front- og sidekollisjonsputene for 
passasjersetet foran kan deaktive-
res og reaktiveres med den integrer-
te nøkkelen fra fjernkontrollen.

Nøkkelbryter for kollisjonsputer for pas-
sasjersete foran er plassert på utsiden 
av dashbordet.

1 Sett inn nøkkelen og trykk den 
inn.

2 Mens nøkkelen er trykket inn, vrir 
du den til OFF-stilling så langt 
den går. Når du når stoppstillin-
gen, tar du ut nøkkelen.

3 Pass på at nøkkelbryteren er i 
endestilling slik at kollisjonspute-
ne blir deaktivert.

Kollisjonsputene for passasjersetet 
foran er deaktivert. Kollisjonsputene 
for fører er fortsatt aktive.

Hvis et barnesete ikke lenger er 
montert i passasjersetet foran, akti-
veres kollisjonsputene for forsete-
passasjeren igjen slik at de utløses 
som tiltenkt ved en eventuell ulykke.

Kollisjonsputestatusen vises på indi-
katorlampen i takfôringen, se side 
190.

1 Sett inn nøkkelen og trykk den 
inn.

2 Mens nøkkelen er trykket inn, vrir 
du den til ON-stilling så langt den 
går. Når du når stoppstillingen, 
tar du ut nøkkelen.

3 Pass på at nøkkelbryteren er i 
endestilling slik at kollisjonspute-
ne blir aktivert.

Generelt

Oversikt

Deaktivere kollisjonsputene 
for passasjersetet foran

Aktivere kollisjonsputene for 
passasjersetet foran
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Kollisjonsputene for passasjersetet 
foran er aktivert igjen og kan utløses 
på riktig måte ved behov.

Indikatorlampen for passasjersete 
foran i takfôringen viser driftsstatu-
sen til kollisjonsputene for passa-
sjersete foran.

Når kjøreklar tilstand slås på, lyser 
lampen kort og viser deretter om 
kollisjonsputene er aktivert eller de-
aktivert.

Det aktive fotgjengerbeskyttelses-
systemet hever panseret hvis fron-
ten av bilen kolliderer med en fot-
gjenger. Følere under støtfangeren 
brukes til registrering.

Når fotgjengerbeskyttelsessystemet 
utløses, skaper det en deforme-
ringssone under panseret for det på-
følgende sammenstøtet.

Indikatorlampe for 
kollisjonsputene for 
passasjersete foran

Display Funksjon

Hvis kollisjonsputen for 
passasjersete foran er 
aktivert, lyser indikator-
lampen i en kort periode 

og slukker.

Når kollisjonsputene for 
passasjersete foran er de-
aktivert, fortsetter indika-

torlampen å lyse.

Aktiv fotgjengerbeskyttelse

Prinsipp

Generelt

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Systemet kan utløses utilsiktet hvis 
det er kontakt med individuelle kom-
ponenter i hengslene og panserlåse-
ne. Det er fare for personskader og 
skader på eiendom. Ikke berør indivi-
duelle komponenter for hengslene og 
panserlåsene.

ADVARSEL

Endringer i fotgjengerbeskyttelses-
systemet kan føre til feil, funksjonsfeil 
eller utilsiktet utløsning av fotgjenger-
beskyttelsessystemet. Det er fare for 
alvorlige personskader. Ikke endre in-
dividuelle komponenter for fotgjenger-
beskyttelsessystemet eller ledninger 
for systemet på noen måte. Ikke de-
monter systemet.

ADVARSEL

Arbeid som utføres feil kan føre til feil, 
funksjonsfeil eller tilfeldig utløsning av 
systemet. Hvis det er en funksjonsfeil, 
er det ikke sikkert at systemet utløses 
som beregnet i en ulykke, til tross for 
at ulykken er alvorlig nok. Det er fare 
for alvorlige personskader. Få syste-
met testet, reparert eller fjernet og 
kassert av en autorisert Toyota-for-
handler, et verksted autorisert av 
Toyota eller et annet pålitelig verk-
sted.
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Det aktive fotgjengerbeskyttelses-
systemet utløses bare i hastigheter 
mellom ca. 30 km/t og 55 km/t.

Av sikkerhetsgrunner kan systemet 
også i sjeldne tilfeller utløses der 
sammenstøt med en fotgjenger ikke 
kan utelukkes fullstendig, for eksem-
pel i følgende situasjoner:

 Kollisjon med gjenstander som 
humper eller sperrer.

 Kollisjon med dyr.

 Steinsprut.

 Hvis bilen kjører inn i en snøfonn.

Kjør umiddelbart i moderat hastighet 
til en autorisert Toyota-forhandler, et 
verksted autorisert av Toyota eller et 
annet pålitelig verksted for å få sys-
temet kontrollert og reparert.

Toyota Supra Safety gjør det mulig å 
betjene førerassisteringssystemene 
sentralt.

Avhengig av utstyret, består Toyota 
Supra Safety av ett eller flere syste-
mer som kan bidra til å unngå risiko-
en for en kollisjon.

 Frontkollisjonsvarsel med brem-
sefunksjon, se side 193.

 Personvarsel med bylysbremse-
funksjon, se side 198.

 Lane departure warning, se side 
203.

 Blindsonedetektor, se side 207.

ADVARSEL

Hvis systemet har blitt utløst eller er 
skadet, vil funksjonene bli begrenset, 
eller vil ikke fungere i det hele tatt. Det 
er fare for alvorlige personskader.

Hvis systemet har blitt utløst eller er 
skadet, må du få det kontrollert og 
skiftet hos en autorisert Toyota-for-
handler, et verksted autorisert av 
Toyota eller et annet pålitelig verk-
sted.

OBS

Hvis du åpner panseret når fotgjen-
gerbeskyttelsessystemet har blitt ut-
løst, kan det føre til skader på panse-
ret eller fotgjengerbeskyttelsen. Det 
er fare for skade på eiendom. Ikke åp-
ne panseret etter at bilmeldingen vi-
ses. Få bilen kontrollert av en autori-
sert Toyota-forhandler, et verksted au-
torisert av Toyota eller et annet pålite-
lig verksted.

Systembegrensninger

Funksjonsfeil

En bilmelding vises.

Systemet har blitt utløst eller 
har feil.

Toyota Supra Safety

Prinsipp

Generelt
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Flere Toyota Supra Safety-syste-
mer aktiveres automatisk på starten 
av hver kjøretur. Flere Toyota Supra 
Safety-systemer er aktive avhengig 
av siste innstilling.

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Systemet fritar deg ikke fra det per-
sonlige ansvaret for å vurdere siktfor-
holdene og trafikksituasjonen på riktig 
måte. Det er fare for ulykker. Tilpass 
kjørestilen til trafikkforholdene. Følg 
med på trafikksituasjonen og grip ak-
tivt inn hvis situasjonen krever det.

ADVARSEL

Visninger og varsler fritar deg ikke fra 
ditt personlige ansvar. Systembe-
grensninger kan innebære at varsler 
eller systemreaksjoner ikke gis eller 
kommer for sent, feilaktig eller uten 
grunn. Det er fare for ulykker. Tilpass 
kjørestilen til trafikkforholdene. Følg 
med på trafikksituasjonen og grip ak-
tivt inn hvis situasjonen krever det.

ADVARSEL

På grunn av systembegrensninger er 
det ikke sikkert at individuelle funksjo-
ner fungerer skikkelig ved 
tauestart/tauing når Toyota Supra Sa-
fety-systemer er aktivert. Det er fare 
for ulykker. Slå av alle Toyota Supra 
Safety-systemer før tauestart/tauing.

Oversikt

Knapp i bilen

Toyota Supra Safety

Slå på/av

Knapp Status

Indikator lyser grønt: alle 
Toyota Supra Safety-sys-

temer er slått på.

Indikator lyser oransje: 
noen Toyota Supra Safe-
ty-systemer er slått av el-
ler er ikke tilgjengelige for 

øyeblikket.

Indikator lyser ikke: alle 
Toyota Supra Safety-sys-

temer er slått av.
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Menyen for Toyota Supra Safety-
systemene vises.

Hvis alle Toyota Supra Safety-syste-
mene var slått av, slås nå alle syste-
mene på.

”Tilpass innstillinger”: avhengig av 
utstyret, kan Toyota Supra Safety-
systemene konfigureres individuelt. 
De individuelle innstillingene aktive-
res og lagres for den førerprofilen 
som brukes for øyeblikket. Alle inn-
stillingene i menyen aktiveres når en 
innstilling endres i menyen.

”ALLE PÅ”: alle Toyota Supra Safe-
ty-systemer er slått på. Grunnleg-
gende innstillinger er aktivert for un-
derfunksjonene, for eksempel inn-
stillingen for varseltid.

”Tilpass”: Toyota Supra Safety-sys-
temene er slått på i henhold til de in-
dividuelle innstillingene. Noen 
Toyota Supra Safety-systemer kan 
ikke slås av individuelt.

Alle Toyota Supra Safety-systemer 
slås av.

Systemet kan bidra til å unngå ulyk-
ker. Hvis en ulykke ikke kan unngås, 
bidrar systemet til å redusere kolli-
sjonshastigheten.

Systemet varsler om den mulige risi-
koen for kollisjon og bremser auto-
matisk, etter behov.

Systemet kontrolleres ved hjelp av 
følgende følere, avhengig av utsty-
ret:

 Kameraet i området til det innven-
dige speilet.

 Radarføler i støtfangeren foran.

Fra hastigheter på ca. 5 km/t gir sys-
temet et totrinns varsel om mulige ri-
sikoer for kollisjon med biler. Tiden 
for disse varslene kan variere av-
hengig av den nåværende kjøresitu-
asjonen.

Når du med vilje beveger deg nær-
mere en bil, aktiveres varsel- og 
bremsefunksjonen til systemet se-
nere for å unngå unødige systemre-
aksjoner.

Trykk på knappen:

Trykk på knappen gjentatte 
ganger. Innstillingen bytter 
mellom følgende:

Trykk og hold inne knappen:

Frontkollisjonsvarsel med 
bremsefunksjon

Prinsipp

Generelt
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Kameraet er plassert på forsiden av 
det innvendige speilet.

Hold frontruten ren og klar i området 
foran det innvendige speilet.

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Systemet fritar deg ikke fra det per-
sonlige ansvaret for å vurdere siktfor-
holdene og trafikksituasjonen på riktig 
måte. Det er fare for ulykker. Tilpass 
kjørestilen til trafikkforholdene. Følg 
med på trafikksituasjonen og grip ak-
tivt inn hvis situasjonen krever det.

ADVARSEL

Visninger og varsler fritar deg ikke fra 
ditt personlige ansvar. Systembe-
grensninger kan innebære at varsler 
eller systemreaksjoner ikke gis eller 
kommer for sent, feilaktig eller uten 
grunn. Det er fare for ulykker. Tilpass 
kjørestilen til trafikkforholdene. Følg 
med på trafikksituasjonen og grip ak-
tivt inn hvis situasjonen krever det.

ADVARSEL

På grunn av systembegrensninger er 
det ikke sikkert at individuelle funksjo-
ner fungerer skikkelig ved 
tauestart/tauing når Toyota Supra Sa-
fety-systemer er aktivert. Det er fare 
for ulykker. Slå av alle Toyota Supra 
Safety-systemer før tauestart/tauing.

Oversikt

Knapp i bilen

Toyota Supra Safety

Kamera
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Radarføleren er plassert i den nedre 
delen av støtfangeren foran.

Hold radarføleren ren og uhindret.

Systemet aktiveres automatisk på 
starten av hver kjøretur.

Menyen for Toyota Supra Safety-
systemene vises.

Hvis alle Toyota Supra Safety-syste-
mene var slått av, slås nå alle syste-
mene på.

”Tilpass innstillinger”: avhengig av 
utstyret, kan Toyota Supra Safety-
systemene konfigureres individuelt. 
De individuelle innstillingene aktive-
res og lagres for den førerprofilen 
som brukes for øyeblikket. Alle inn-
stillingene i menyen aktiveres når en 
innstilling endres i menyen.

Innstillingen bytter mellom følgende:

”ALLE PÅ”: alle Toyota Supra Safe-
ty-systemer er slått på. Grunnleg-
gende innstillinger aktiveres for un-
derfunksjonene.

”Tilpass”: Toyota Supra Safety-sys-
temene er slått på i henhold til de in-
dividuelle innstillingene.

Noen Toyota Supra Safety-systemer 
kan ikke slås av individuelt.

Alle Toyota Supra Safety-systemer 
slås av.

Med radarføler

Slå på/av

Slå på automatisk

Slå på/av manuelt

Trykk på knappen.

Trykk på knappen gjentatte 
ganger.

Trykk og hold inne knappen.

Knapp Status

Indikator lyser grønt: alle 
Toyota Supra Safety-
systemer er slått på.
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Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Toyota Supra Safety”

4 ”Frontkollisjonsvarsel”

5 Velg ønsket innstilling:

 ”Tidlig”

 ”Middels”

 ”Sent”: kun kraftige varsler vises.

Den valgte tiden lagres for den fø-
rerprofilen som brukes for øyeblik-
ket.

Hvis det er risiko for kollisjon med en 
registrert bil, vises et varselsymbol i 
instrumentpanelet og, om aktuelt, i 
frontrutedisplayet.

Et tidlig varsel vises, for eksempel 
hvis en fare for kollisjon er forventet 
eller det er svært kort avstand til bi-
len foran.

Føreren må gripe inn personlig hvis 
det er et sterkt varsel.

Et sterkt varsel gis når bilen nærmer 
seg et annet objekt i høy differensi-
alhastighet og det er en umiddelbar 
risiko for kollisjon.

Føreren må gripe inn personlig hvis 
det er et sterkt varsel. Avhengig av 
kjøresituasjonen, kan det sterke var-
selet støttes av et kort støt med 
bremsene.

Hvis varseltidsinnstillingen er ”Sent”, 
skjer ikke dette støtet.

Om nødvendig kan systemet også 
bidra ved å bremse bilen automatisk 
hvis det er en risiko for kollisjon.

Et sterkt varsel kan utløses selv om 
det ikke er gitt et tidlig varsel først.

Indikator lyser oransje: 
noen Toyota Supra 

Safety-systemer er slått 
av eller er ikke tilgjengeli-

ge for øyeblikket.

Indikator lyser ikke: alle 
Toyota Supra Safety-
systemer er slått av.

Stille inn varseltiden

Varsel med bremsefunksjon

Display

Knapp Status Symbol Tiltak

Symbolet lyser rødt: tidlig 
varsel.

Brems og øk avstanden.

Symbolet blinker rødt og 
et lydsignal høres: sterkt 

varsel.

Brems og utfør om nød-
vendig en unnamanøver.

Tidlig varsel

Sterkt varsel med bremsefunksjon
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Varselet ber føreren om å gripe ak-
tivt inn. Når bremsen betjenes under 
et varsel, brukes maksimal nødven-
dig bremsekraft. Bremseassistanse 
krever at bremsepedalen trykkes 
raskt og langt nok inn på forhånd.

Systemet kan også bidra ved å 
bremse bilen automatisk hvis det er 
en risiko for kollisjon.

I lave hastigheter kan bilen bremse 
til den stanser.

Bybremsefunksjon: bremsefunksjon 
utføres opptil 85 km/t.

Med radarføler: bremsefunksjon ut-
føres opptil 250 km/t.

Ved hastigheter over ca. 210 km/t 
skjer bremsefunksjonen som et kort 
støt. Det er ikke noe automatisk 
nedbremsing.

Bremsene aktiveres bare hvis kjø-
restabiliteten ikke er svekket, for ek-
sempel ved å deaktivere stabilitets-
kontrollen, VSC.

Bremsing kan avbrytes ved å enten 
trykke inn gasspedalen eller aktivt 
dreie på rattet.

Registreringen av objekter kan være 
begrenset. Ta hensyn til rekkevidde-
begrensninger og funksjonsbe-
grensninger.

Registreringsevnen til systemet er 
begrenset.

Det er kun objekter som registreres 
av systemet som tas med i bereg-
ningen.

Derfor kan det hende at systemet ik-
ke reagerer eller bare har en forsin-
ket reaksjon.

Det er mulig at blant annet følgende 
ikke blir registrert:

 Saktegående bil når du nærmer 
deg i høy hastighet.

 Biler som plutselig kjører inn for-
an deg eller bremser kraftig.

Bremsefunksjon Systembegrensninger

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Det er ikke sikkert systemet reagerer i 
det hele tatt, eller det kan reagere for 
sent, feilaktig eller uten grunn på 
grunn av systembegrensninger. Det 
er fare for ulykker eller skader på ei-
endom.

Følg informasjonen om systembe-
grensningene og grip aktivt inn om 
nødvendig.

Registreringsområde
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 Biler med et uvanlig utseende.

 Kjøretøy med to hjul foran deg.

I hastigheter over ca. 250 km/t deak-
tiveres systemet midlertidig. Så fort 
hastigheten faller under denne ver-
dien igjen, reagerer systemet igjen i 
henhold til innstillingene.

Systemet kan ha begrenset funksjo-
nalitet i blant annet følgende situa-
sjoner:

 I tett tåke, våte forhold eller snø.

 I skarpe svinger.

 Når stabilitetskontrollsystemer er 
begrenset eller deaktivert, for ek-
sempel VSC OFF.

 Hvis synsfeltet til kameraet eller 
frontruten foran det innvendige 
speilet er tilsmusset eller tildek-
ket.

 Hvis kameraet er overopphetet 
på grunn av for høye temperatu-
rer og er midlertidig deaktivert.

 Avhengig av utstyrsversjonen: 
hvis radarfølerne er tilsmusset el-
ler tildekket.

 Opptil 10 sekunder etter at moto-
ren har blitt startet med 
start/stopp-knappen.

 Under kalibreringsprosessen for 
kameraet umiddelbart etter at bi-
len er levert.

 Når det er vedvarende blendende 
lys, for eksempel at solen står lavt 
på himmelen.

Jo høyere følsomheten til varselinn-
stillingene er, for eksempel varselti-
den, jo flere varsler blir vist. Som et 
resultat av dette, kan det være et økt 
antall for tidlige eller uberettigede 
varsler og reaksjoner.

Systemet kan bidra til å unngå ulyk-
ker med fotgjengere og syklister. 
Hvis en ulykke ikke kan unngås, bi-
drar systemet til å redusere kolli-
sjonshastigheten.

Systemet varsler om den mulige risi-
koen for kollisjon i urbane hastig-
hetsområder og bremser automa-
tisk, etter behov.

Ved hastigheter over ca. 5 km/t 
varsler systemet om den mulige risi-
koen for en kollisjon med fotgjenge-
re eller syklister.

Fotgjengere og syklister tas med i 
beregningen hvis de befinner seg i 
registreringsområdet til systemet.

Øvre fartsgrense

Funksjonsbegrensninger

Følsomhet for varslene

Personvarsel med 
bylysbremsefunksjon

Prinsipp

Generelt
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Systemet kontrolleres ved hjelp av 
følgende følere, avhengig av utsty-
ret:

 Kameraet i området til det innven-
dige speilet.

 Radarføler i støtfangeren foran.

Registreringssonen foran bilen be-
står av to deler:

 Sentral sone, pil 1, rett foran bi-
len.

 Utvidet sone, pil 2, til høyre og 
venstre for det sentrale området.

Det er en risiko for kollisjoner hvis 
det er personer i den sentrale so-
nen. Det gis bare et varsel om per-
soner i den utvidede sonen hvis de 
beveger seg mot den sentrale so-
nen.

Registreringsområde

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Systemet fritar deg ikke fra det per-
sonlige ansvaret for å vurdere siktfor-
holdene og trafikksituasjonen på riktig 
måte. Det er fare for ulykker. Tilpass 
kjørestilen til trafikkforholdene. Følg 
med på trafikksituasjonen og grip ak-
tivt inn hvis situasjonen krever det.

ADVARSEL

Visninger og varsler fritar deg ikke fra 
ditt personlige ansvar. Systembe-
grensninger kan innebære at varsler 
eller systemreaksjoner ikke gis eller 
kommer for sent, feilaktig eller uten 
grunn. Det er fare for ulykker. Tilpass 
kjørestilen til trafikkforholdene. Følg 
med på trafikksituasjonen og grip ak-
tivt inn hvis situasjonen krever det.

ADVARSEL

På grunn av systembegrensninger er 
det ikke sikkert at individuelle funksjo-
ner fungerer skikkelig ved 
tauestart/tauing når Toyota Supra Sa-
fety-systemer er aktivert. Det er fare 
for ulykker. Slå av alle Toyota Supra 
Safety-systemer før tauestart/tauing.

Oversikt

Knapp i bilen
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Kameraet er plassert på forsiden av 
det innvendige speilet.

Hold frontruten ren og klar i området 
foran det innvendige speilet.

Radarføleren er plassert i den nedre 
delen av støtfangeren foran.

Hold radarføleren ren og uhindret.

Systemet aktiveres automatisk på 
starten av hver kjøretur.

Menyen for Toyota Supra Safety-
systemene vises.

Hvis alle Toyota Supra Safety-syste-
mene var slått av, slås nå alle syste-
mene på.

”Tilpass innstillinger”: avhengig av 
utstyret, kan Toyota Supra Safety-
systemene konfigureres individuelt. 
De individuelle innstillingene aktive-
res og lagres for den førerprofilen 
som brukes for øyeblikket. Alle inn-
stillingene i menyen aktiveres når en 
innstilling endres i menyen.

Innstillingen bytter mellom følgende:

”ALLE PÅ”: alle Toyota Supra Safe-
ty-systemer er slått på. Grunnleg-
gende innstillinger aktiveres for un-
derfunksjonene.

”Tilpass”: Toyota Supra Safety-sys-
temene er slått på i henhold til de in-
dividuelle innstillingene.

Toyota Supra Safety

Kamera

Med radarføler

Slå på/av

Slå på automatisk

Slå på/av manuelt

Trykk på knappen.

Trykk på knappen gjentatte 
ganger.
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Noen Toyota Supra Safety-systemer 
kan ikke slås av individuelt.

Alle Toyota Supra Safety-systemer 
slås av.

Hvis det er risiko for kollisjon med en 
registrert fotgjenger eller syklist, vi-
ses et varselsymbol i instrumentpa-
nelet og, om aktuelt, i frontrutedis-
playet.

Grip øyeblikkelig inn ved å bremse 
eller styre unna.

Varselet ber føreren om å gripe ak-
tivt inn. Når bremsen betjenes under 
et varsel, brukes maksimal bremse-
kraft. Bremsekraftassistanse krever 
at bremsepedalen trykkes raskt og 
langt nok inn på forhånd.

I tillegg kan systemet også bidra ved 
å bremse hvis det er en risiko for 
kollisjon.

I lave hastigheter kan bilen bremse 
til den stanser.

Bremsene aktiveres bare hvis kjø-
restabiliteten ikke er svekket, for ek-
sempel ved å deaktivere stabilitets-
kontrollen, VSC.

Bremsing kan avbrytes ved å enten 
trykke inn gasspedalen eller aktivt 
dreie på rattet.

Registreringen av objekter kan være 
begrenset. Ta hensyn til rekkevidde-
begrensninger og funksjonsbe-
grensninger.

Trykk og hold inne knappen.

Knapp Status

Indikator lyser grønt: alle 
Toyota Supra Safety-
systemer er slått på.

Indikator lyser oransje: 
noen Toyota Supra 

Safety-systemer er slått 
av eller er ikke tilgjengeli-

ge for øyeblikket.

Indikator lyser ikke: alle 
Toyota Supra Safety-
systemer er slått av.

Varsel med bremsefunksjon

Display

Et rødt symbol vises og en 
varsellyd høres.

Alternativt, avhengig av utsty-
ret, lyser en rød varseltrekant 
i instrumentpanelet.

Bremsefunksjon
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Systemet reagerer på fotgjengere 
og syklister hvis din egen hastighet 
er under ca. 85 km/t.

Registreringsevnen til systemet er 
begrenset.

Som et resultat av dette, kan det 
hende at systemet ikke gir varsler 
eller gir varsler for sent.

Det er mulig at blant annet følgende 
ikke blir registrert:

 Delvis skjulte fotgjengere.

 Fotgjengere som ikke registreres 
som fotgjengere på grunn av vin-
kelen eller omrisset.

 Fotgjengere utenfor rekkevidden.

 Fotgjengere som er lavere enn 
ca. 80 cm.

Systemet kan ha begrenset funksjo-
nalitet i blant annet følgende situa-
sjoner:

 I tett tåke, våte forhold eller snø.

 I skarpe svinger.

 Hvis stabilitetskontrollsystemer er 
deaktivert, for eksempel VSC 
OFF.

 Hvis synsfeltet til kameraet eller 
frontruten foran det innvendige 
speilet er tilsmusset eller tildek-
ket.

 Hvis kameraet er overopphetet 
på grunn av for høye temperatu-
rer og er midlertidig deaktivert.

 Avhengig av utstyrsversjonen: 
hvis radarfølerne er tilsmusset el-
ler tildekket.

 Opptil 10 sekunder etter at moto-
ren har blitt startet med 
start/stopp-knappen.

 Under kalibreringsprosessen for 
kameraet umiddelbart etter at bi-
len er levert.

 Når det er vedvarende blendende 
lys, for eksempel at solen står lavt 
på himmelen.

 I mørket.

Systembegrensninger

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Det er ikke sikkert systemet reagerer 
i det hele tatt, eller det kan reagere for 
sent, feilaktig eller uten grunn på 
grunn av systembegrensninger. Det 
er fare for ulykker eller skader på ei-
endom.

Følg informasjonen om systembe-
grensningene og grip aktivt inn om 
nødvendig.

Øvre fartsgrense

Registreringsområde

Funksjonsbegrensninger
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Lane departure warning gir et varsel 
hvis bilen kjører ut av veien eller kjø-
refeltet.

Dette kamerabaserte systemet vars-
ler etter at en minimumshastighet er 
nådd.

Minimumshastigheten er landsspe-
sifikk og vises i menyen for Toyota 
Supra Safety-systemene.

Varsler gis ved vibrasjon i rattet. 
Styrken på vibrasjonen kan justeres.

Systemet avgir ikke noe varsel hvis 
føreren setter på blinklysene før 
han/hun kjører ut av kjørefeltet.

Hvis en kjørefeltlinje krysses i has-
tigheter opptil 210 km/t, griper ikke 
systemet bare inn ved å vibrere, 
men også med en kort aktiv styre-
funksjon. Systemet bidrar dermed til 
å holde bilen i kjørefeltet.

Kjørefeltlinjen må registreres av ka-
meraet for at lane departure warning 
skal aktiveres.

Lane departure warning

Prinsipp

Generelt

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Systemet fritar deg ikke fra det per-
sonlige ansvaret for å vurdere veiba-
nen og trafikksituasjonen. Det er fare 
for ulykker. Tilpass kjørestilen til tra-
fikkforholdene. Følg med på trafikksi-
tuasjonen og grip aktivt inn hvis situa-
sjonen krever det. Ikke drei rattet med 
unødvendig kraft hvis det avgis et var-
sel.

ADVARSEL

Visninger og varsler fritar deg ikke fra 
ditt personlige ansvar. Systembe-
grensninger kan innebære at varsler 
eller systemreaksjoner ikke gis eller 
kommer for sent, feilaktig eller uten 
grunn. Det er fare for ulykker. Tilpass 
kjørestilen til trafikkforholdene. Følg 
med på trafikksituasjonen og grip ak-
tivt inn hvis situasjonen krever det.

Driftskrav

Oversikt

Knapp i bilen
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Kameraet er plassert på forsiden av 
det innvendige speilet.

Hold frontruten ren og klar i området 
foran det innvendige speilet.

Lane departure warning aktiveres 
automatisk i begynnelsen av en kjø-
retur hvis funksjonen var slått på sist 
gang motoren ble stoppet.

Menyen for Toyota Supra Safety-
systemene vises.

Hvis alle Toyota Supra Safety-syste-
mene var slått av, slås nå alle syste-
mene på.

”Tilpass innstillinger”: avhengig av 
utstyret, kan Toyota Supra Safety-
systemene konfigureres individuelt. 
De individuelle innstillingene aktive-
res og lagres for den førerprofilen 
som brukes for øyeblikket. Alle inn-
stillingene i menyen aktiveres når en 
innstilling endres i menyen.

Innstillingen bytter mellom følgende:

”ALLE PÅ”: alle Toyota Supra 
Safety-systemer er slått på. Grunn-
leggende innstillinger aktiveres for 
underfunksjonene.

”Tilpass”: Toyota Supra Safety-sys-
temene er slått på i henhold til de in-
dividuelle innstillingene.

Noen Toyota Supra Safety-systemer 
kan ikke slås av individuelt.

Alle Toyota Supra Safety-systemer 
slås av.

Toyota Supra Safety

Kamera

Slå på/av

Slå på automatisk

Slå på/av manuelt

Trykk på knappen.

Trykk på knappen gjentatte 
ganger.

Trykk og hold inne knappen.

Knapp Status

Indikator lyser grønt: alle 
Toyota Supra Safety-
systemer er slått på.
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Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Toyota Supra Safety”

4 ”Lane departure warning”

5 Velg ønsket innstilling:

 ”Tidlig”: systemet avgir et tidlig 
varsel når det registrerer en farlig 
situasjon.

 ”Middels”: systemet oppfyller 
standardiserte sikkerhetskrav.

 ”Redusert”: avhengig av situasjo-
nen dempes noen varsler, for ek-
sempel under forbikjøringer uten 
bruk av blinklysene eller når du til-
siktet krysser kjørefeltlinjer i svin-
ger.

 ”Av”: ingen varsler gis.

Den valgte innstillingen lagres for 
den førerprofilen som brukes for øy-
eblikket.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Rattvibrasjon”

4 Velg ønsket innstilling.

Innstillingen aksepteres for alle 
Toyota Supra Safety-systemer og 
lagres for den førerprofilen som bru-
kes for øyeblikket.

Styrefunksjonen kan slås på og av 
separat for blindsonedetektoren el-
ler lane departure warning.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Toyota Supra Safety”

4 ”Styrefunksjon”

Den valgte innstillingen lagres for 
den førerprofilen som brukes for øy-
eblikket.

Indikator lyser oransje: 
noen Toyota Supra 

Safety-systemer er slått 
av eller er ikke tilgjengeli-

ge for øyeblikket.

Indikator lyser ikke: alle 
Toyota Supra Safety-
systemer er slått av.

Stille inn varseltiden

Knapp Status Justere styrken på vibrasjonen 
i rattet

Slå styrefunksjon på/av

OM99T05NO.book  Page 205  Thursday, May 2, 2019  12:39 PM



206

Brukerhåndbok for Supra

3-1. KONTROLLENHETER

Hvis bilen forlater kjørefeltet og kjø-
refeltlinjen er registrert, vibrerer rat-
tet i henhold til innstillingen for rattvi-
brasjon.

Hvis blinklyset slås på før skifte av 
kjørefelt, avgis ingen varsel.

Hvis en kjørefeltlinje krysses i has-
tigheter opptil 210 km/t, kan ikke 
systemet bare gripe inn ved å vibre-
re, men også med en kort aktiv sty-
refunksjon. Styrefunksjonen bidrar til 
å holde bilen i kjørefeltet. Styrefunk-
sjonen kan føles i rattet, og kan 
overstyres manuelt når som helst. 
Displayet blinker i instrumentpanelet 
ved aktiv styrefunksjon.

Hvis systemet utfører en aktiv styre-
funksjon flere ganger i løpet av 3 mi-
nutter uten at føreren berører rattet, 
avgis et lydsignal. Et kort lydsignal 
høres ved andre styrefunksjon. Et 
lenger lydsignal høres fra tredje sty-
refunksjon og videre.

En bilmelding vises også.

Varselsignalet og bilmeldingen ber 
føreren om å være mer oppmerk-
som på kjørefeltet.

Varselet avbrytes i følgende situa-
sjoner:

 Automatisk etter ca. 3 sekunder.

 Når bilen er tilbake i riktig kjøre-
felt.

 Hvis bilen bremser kraftig.

 Ved bruk av blinklys.

 Hvis stabilitetskontrollen, VSC gri-
per inn.

Display i instrumentpanelet

Symbolet lyser grønt: en kjø-
refeltlinje er registrert på 
minst én side av bilen og 
varsler kan avgis.

Varslingsfunksjon

Når du forlater kjørefeltet

Styrefunksjon

Varselsignal

Kansellere varselet
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Systemet kan ha begrenset funksjo-
nalitet i blant annet følgende situa-
sjoner:

 I tett tåke, våte forhold eller snø.

 Når det mangler kjørefeltlinjer el-
ler de er slitt, vises dårlig, går 
sammen / deles opp eller er uty-
delige, for eksempel i områder 
med veiarbeid.

 Hvis kjørefeltlinjer er dekket av 
snø, is, smuss eller vann.

 I skarpe svinger eller på smale 
veier.

 Hvis kjørefeltlinjene ikke er hvite.

 Hvis det er noe i veien for kjøre-
feltlinjene.

 Hvis bilen er for nær bilen foran.

 Når det er vedvarende blendende 
lys, for eksempel at solen står lavt 
på himmelen.

 Hvis synsfeltet til kameraet eller 
frontruten foran det innvendige 
speilet er tilsmusset eller tildek-
ket.

 Hvis kameraet er overopphetet 
på grunn av for høye temperatu-
rer og er midlertidig deaktivert.

 Opptil 10 sekunder etter at moto-
ren har blitt startet med 
start/stopp-knappen.

 Under kalibreringsprosessen for 
kameraet umiddelbart etter at bi-
len er levert.

En bilmelding kan bli vist dersom 
funksjonaliteten er begrenset.

Blindsonedetektoren registrerer biler 
i blindsonen, eller om biler nærmer 
seg bakfra i kjørefeltet ved siden av. 
Et varsel avgis i ulike graderinger i 
disse situasjonene.

Systembegrensninger

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Det er ikke sikkert systemet reagerer i 
det hele tatt, eller det kan reagere for 
sent, feilaktig eller uten grunn på 
grunn av systembegrensninger. Det 
er fare for ulykker eller skader på ei-
endom.

Følg informasjonen om systembe-
grensningene og grip aktivt inn om 
nødvendig.

Funksjonsbegrensninger

Blindsonedetektor

Prinsipp

Generelt
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Fra en minimumshastighet overvå-
ker to radarfølere i støtfangeren bak 
området bak og ved siden av bilen.

Minimumshastigheten vises i meny-
en for Toyota Supra Safety-syste-
mene.

Systemet varsler dersom det er biler 
i blindsonen, pil 1, eller nærmer seg 
bakfra i kjørefeltet ved siden av, pil 
2.

Lyset i det utvendige speilet lyser 
med et dimmet nivå.

Før skifte av kjørefelt med blinklyse-
ne slått på avgir systemet et varsel i 
situasjonene ovenfor.

Lyset i det utvendige speilet blinker 
og rattet vibrerer.

Radarfølerne er plassert i støtfange-
ren bak.

Hold støtfangerne rene og uhindret i 
området rundt radarfølerne.

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Systemet fritar deg ikke fra det per-
sonlige ansvaret for å vurdere siktfor-
holdene og trafikksituasjonen på riktig 
måte. Det er fare for ulykker. Tilpass 
kjørestilen til trafikkforholdene. Følg 
med på trafikksituasjonen og grip ak-
tivt inn hvis situasjonen krever det.

ADVARSEL

Visninger og varsler fritar deg ikke fra 
ditt personlige ansvar. Systembe-
grensninger kan innebære at varsler 
eller systemreaksjoner ikke gis eller 
kommer for sent, feilaktig eller uten 
grunn. Det er fare for ulykker. Tilpass 
kjørestilen til trafikkforholdene. Følg 
med på trafikksituasjonen og grip ak-
tivt inn hvis situasjonen krever det.

Oversikt

Knapp i bilen

Toyota Supra Safety

Radarfølere

OM99T05NO.book  Page 208  Thursday, May 2, 2019  12:39 PM



209

3

Brukerhåndbok for Supra

3-1. KONTROLLENHETER
K

O
N

T
R

O
LLE

N
H

E
T

E
R

Blindsonedetektoren aktiveres auto-
matisk igjen på starten av en kjøre-
tur hvis funksjonen var slått på sist 
gang motoren ble stoppet.

Menyen for Toyota Supra Safety-
systemene vises.

Hvis alle Toyota Supra Safety-syste-
mene var slått av, slås nå alle syste-
mene på.

”Tilpass innstillinger”: avhengig av 
utstyret, kan Toyota Supra Safety-
systemene konfigureres individuelt. 
De individuelle innstillingene aktive-
res og lagres for den førerprofilen 
som brukes for øyeblikket. Alle inn-
stillingene i menyen aktiveres når en 
innstilling endres i menyen.

Innstillingen bytter mellom følgende:

”ALLE PÅ”: alle Toyota Supra Safe-
ty-systemer er slått på. Grunnleg-
gende innstillinger aktiveres for un-
derfunksjonene.

”Tilpass”: Toyota Supra Safety-sys-
temene er slått på i henhold til de in-
dividuelle innstillingene.

Noen Toyota Supra Safety-systemer 
kan ikke slås av individuelt.

Alle Toyota Supra Safety-systemer 
slås av.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Toyota Supra Safety”

4 ”Blindsonedetektor”

5 Velg ønsket innstilling.

”Av”: det gis ingen varsel for denne inn-
stillingen.

Innstillingen lagres for den førerpro-
filen som brukes for øyeblikket.

Slå på/av

Slå på automatisk

Slå på/av manuelt

Trykk på knappen.

Trykk på knappen gjentatte 
ganger.

Trykk og hold inne knappen.

Knapp Status

Indikator lyser grønt: alle 
Toyota Supra Safety-
systemer er slått på.

Indikator lyser oransje: 
noen Toyota Supra 

Safety-systemer er slått 
av eller er ikke tilgjengeli-

ge for øyeblikket.

Indikator lyser ikke: alle 
Toyota Supra Safety-
systemer er slått av.

Stille inn varseltiden
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Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Rattvibrasjon”

4 Velg ønsket innstilling.

Innstillingen aksepteres for alle 
Toyota Supra Safety-systemer og 
lagres for den førerprofilen som bru-
kes for øyeblikket.

Det dimmede lyset i det utvendige 
speilet indikerer når det er biler i 
blindsonen eller nærmer seg bakfra.

Hvis blinklyset slås på når det er en 
bil i det kritiske området, vibrerer rat-
tet kort og lyset i det utvendige spei-
let blinker kraftig.

Varselet avsluttes når den andre bi-
len har forlatt det kritiske området el-
ler blinklyset slås av.

Når bilen låses opp, utfører syste-
met en selvtest ved å blinke med ly-
set.

I hastigheter over ca. 250 km/t deak-
tiveres systemet midlertidig.

I hastigheter under ca. 250 km/t rea-
gerer systemet igjen i henhold til inn-
stillingen.

Systemet kan ha begrenset funksjo-
nalitet i blant annet følgende situa-
sjoner:

 Hvis hastigheten til bilen som 
nærmer seg er betydelig høyere 
enn din egen hastighet.

Justere styrken på vibrasjonen 
i rattet

Varslingsfunksjon

Lys i det utvendige speilet

Tidlig varsel

Sterkt varsel

Blinke med lyset

Systembegrensninger

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Det er ikke sikkert systemet reagerer i 
det hele tatt, eller det kan reagere for 
sent, feilaktig eller uten grunn på 
grunn av systembegrensninger. Det 
er fare for ulykker eller skader på ei-
endom.

Følg informasjonen om systembe-
grensningene og grip aktivt inn om 
nødvendig.

Øvre fartsgrense

Funksjonsbegrensninger
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 I tett tåke, våte forhold eller snø.

 I skarpe svinger eller på smale 
veier.

 Hvis støtfangeren er skitten eller 
dekket av is eller for eksempel 
klistremerker.

 Når du transporterer last som 
stikker ut av bilen.

En bilmelding blir vist dersom funk-
sjonaliteten er begrenset.

Avhengig av den valgte innstillingen 
for varsler, for eksempel varseltiden, 
er det mulig at flere varsler vises. 
Som et resultat av dette, kan det 
være et økt antall for tidlige varsler 
om kritiske situasjoner.

Systemet reagerer på biler som 
nærmer seg bakfra.

To radarfølere i støtfangeren bak 
overvåker området bak bilen.

Hvis en bil nærmer seg bakfra i en 
viss hastighet, reagerer systemet 
som følger:

 Nødblinklysene slås på for å vars-
le trafikken bak om at det er fare 
for påkjørsel bakfra.

Varseldisplayer

Forhindre påkjørsel bakfra

Prinsipp

Generelt

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Systemet fritar deg ikke fra det per-
sonlige ansvaret for å vurdere siktfor-
holdene og trafikksituasjonen på riktig 
måte. Det er fare for ulykker. Tilpass 
kjørestilen til trafikkforholdene. Følg 
med på trafikksituasjonen og grip ak-
tivt inn hvis situasjonen krever det.
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Radarfølerne er plassert i støtfange-
ren bak.

Hold støtfangerne rene og uhindret i 
området rundt radarfølerne.

Systemet aktiveres automatisk på 
starten av hver kjøretur.

Systemet deaktiveres i følgende si-
tuasjoner:

 Når bilen rygger.

Systemet kan ha begrenset funksjo-
nalitet i følgende situasjoner:

 Hvis hastigheten til bilen som 
nærmer seg er betydelig høyere 
enn din egen hastighet.

 Hvis bilen som nærmer seg bak-
fra, kjører sakte.

 I tett tåke, våte forhold eller snø.

 I skarpe svinger eller på smale 
veier.

 Hvis støtfangeren er skitten eller 
dekket av is eller for eksempel 
klistremerker.

 Når du transporterer last som 
stikker ut av bilen.

Bremselysene blinker for å varsle 
trafikken bak deg om at du nød-
bremser. Dette kan redusere risiko-
en for en påkjørsel bakfra.

ADVARSEL

Visninger og varsler fritar deg ikke fra 
ditt personlige ansvar. Systembe-
grensninger kan innebære at varsler 
eller systemreaksjoner ikke gis eller 
kommer for sent, feilaktig eller uten 
grunn. Det er fare for ulykker. Tilpass 
kjørestilen til trafikkforholdene. Følg 
med på trafikksituasjonen og grip ak-
tivt inn hvis situasjonen krever det.

Oversikt

Radarfølere

Slå på/av

Systembegrensninger

Nødbremselys

Prinsipp

Generelt
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 Normal bremsing: bremselysene 
lyser.

 Kraftig bremsing: bremselysene 
blinker.

Nødblinklysene aktiveres like før bi-
len stanser helt.

Slå av nødblinklysene:

 Akselerer.

 Trykk på nødblinklysknappen.

Systemet kan automatisk stanse bi-
len i bestemte ulykkessituasjoner 
uten at føreren griper inn. Risikoen 
for en etterfølgende kollisjon og kon-
sekvensene av denne kan derfor re-
duseres.

Bremsen frigjøres automatisk når bi-
len har stanset.

I noen situasjoner kan det være 
nødvendig å stanse bilen raskere.

For å gjøre dette må bremsetrykket 
som brukes når bremsepedalen 
trykkes inn, være høyere enn brem-
setrykket som oppnås med den au-
tomatiske bremsefunksjonen. Den-
ne handlingen avbryter den automa-
tiske bremseprosessen.

I noen situasjoner kan det være 
nødvendig å kansellere automatisk 
bremsing, for eksempel for å foreta 
en unnamanøver.

Kansellere automatisk bremsing:

 Ved å trykke inn bremsepedalen.

 Ved å trykke inn gasspedalen.

Systemet kan registrere redusert 
oppmerksomhet eller påbegynnen-
de trøtthet hos føreren på lange, 
monotone kjøreturer, for eksempel 
på motorveier. I denne situasjonen 
anbefales det at du tar en pause.

Selvutløsende nødbremsing

Prinsipp

Bilen står stille

Hardere bremsing

Kansellere automatisk 
bremsing

Føreroppmerksomhets-
kontroll

Generelt

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Systemet fritar deg ikke fra det per-
sonlige ansvaret for å vurdere din fy-
siske tilstand på riktig måte. Økende 
uoppmerksomhet eller trøtthet regis-
treres kanskje ikke, eller registreres 
kanskje ikke i god tid. Det er fare for 
ulykker. Pass på at føreren er uthvilt 
og våken. Tilpass kjørestilen til trafikk-
forholdene.
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Systemet slås på hver gang kjøre-
klar tilstand slås på.

Når kjøreturen starter, tilpasser sys-
temet seg føreren slik at redusert 
oppmerksomhet eller økt trøtthet blir 
oppdaget.

Denne prosessen tar hensyn til føl-
gende kriterier:

 Personlig kjørestil, for eksempel 
styring.

 Kjøreforhold, for eksempel tid på 
dagen, varighet på kjøretur.

Systemet er aktivt fra ca. 70 km/t og 
kan også vise en anbefaling om å ta 
en pause.

Føreroppmerksomhetskontrollen 
aktiveres automatisk hver gang kjø-
reklar tilstand slås på og kan der-
med vise anbefalinger om å ta pau-
se.

Anbefalinger om å ta pause kan og-
så slås på eller av og justeres via 
Toyota Supra Command.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Oppmerksomhetsassistent”

4 Velg ønsket innstilling:

 ”Følsom”: anbefalingen om å ta 
pause vises tidligere.

 ”Standard”: anbefalingen om å ta 
pause vises med en definert ver-
di.

 ”Av”: det gis ingen anbefalinger 
om å ta pause.

Hvis førerens oppmerksomhet redu-
seres eller han/hun blir trøtt, vises 
en melding i kontrolldisplayet med 
anbefalingen om å ta en pause.

Følgende innstillinger kan velges 
mens meldingen vises:

 ”Ikke spør igjen”

 ”Steder å stoppe”

 ”Påminn meg senere”

Anbefalingen om å ta pause gjentas et-
ter 20 minutter.

Etter en pause kan ikke en ny anbe-
faling om å ta pause vises før etter 
tidligst ca. 45 minutter.

Funksjon

Anbefaling om å ta en pause

Justere

Display
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Systemet kan ha begrenset funksjo-
nalitet i følgende situasjoner, og feil 
varsel, eller ingen varsel kan vises:

 Klokkeslett er stilt inn feil.

 Når bilens hastighet stort sett er 
under 70 km/t.

 Hvis en sporty kjørestil brukes, for 
eksempel kraftig akselerasjon el-
ler raske svinger.

 I aktive kjøresituasjoner, for ek-
sempel hyppige bytter av kjøre-
felt.

 Ved dårlige veiforhold.

 I sterk kryssvind.

Systemet tilbakestilles ca. 45 minut-
ter etter at bilen stanser, for eksem-
pel når du tar en pause under en 
lang kjøretur på motorvei.

Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

ABS forhindrer at hjulene låser seg 
når bremsene brukes.

Styrekontroll opprettholdes selv ved 
full bremsing, og øker dermed den 
aktive veisikkerheten.

ABS er klar til drift hver gang moto-
ren starter.

Situasjoner der ABS ikke fungerer 
som det skal:

 Når du kjører inn i en sving i 
svært høy hastighet

Systembegrensninger Stabilitetskontroll-
systemer

Bilutstyr

Blokkeringsfritt 
bremsesystem, ABS
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I dette tilfellet, selv om ABS aktiveres, 
kan det ikke hindre en mulig farlig situa-
sjon. Føreren har alene ansvaret for å 
forstå sine omgivelser og kjøre i en trygg 
hastighet.

Når bremsepedalen trykkes raskt 
inn, bruker systemet automatisk 
maksimal bremsekraftassistanse. 
Ved å gjøre det holdes bremseleng-
den så kort som mulig ved full brem-
sing. Fordelene med det blokke-
ringsfrie bremsesystemet kan også 
utnyttes til det fulle.

Trykket på bremsen skal oppretthol-
des under hele den fulle bremsepro-
sessen.

Sammen med adaptiv cruisekontroll 
sikrer dette systemet at bremsene 
reagerer enda raskere ved bremsing 
i kritiske situasjoner.

Systemet gir støtte ved oppstart i 
oppoverbakker.

1 Hold bilen i ro ved å trykke inn 
bremsepedalen.

2 Slipp bremsepedalen og kjør av-
sted umiddelbart.

Bilen holdes i ca. 2 sekunder etter at 
bremsepedalen slippes opp.

Bilen kan rulle litt bakover, avhengig 
av lasten i bilen.

Systemet reduserer motoreffekt og 
bremser individuelle hjul, og bidrar 
dermed til å holde bilen på trygg 
kurs, innen begrensingene til de fy-
siske lovene.

VSC registrerer blant annet følgen-
de ustabile kjøreforhold:

 Tap av veigrep bak, som kan føre 
til overstyring.

 Tap av veigrep på forhjulene, som 
kan føre til understyring.

Bremseassistanse

Adaptiv bremseassistanse

Oppstartsassistent

Prinsipp

Oppstart

Stabilitetskontroll, VSC

Prinsipp

Generelt
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Kjørestabilitet under akselerasjon og 
i svinger er begrenset hvis VSC er 
deaktivert.

Aktiver VSC igjen så fort som mulig 
for å gi bedre kjørestabilitet.

VSC OFF vises i instrumentpanelet 
når VSC deaktiveres.

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Systemet fritar deg ikke fra det per-
sonlige ansvaret for å vurdere trafikk-
situasjonen på riktig måte. På grunn 
av systembegrensninger kan ikke 
systemet reagere selvstendig og på 
egnet måte i alle trafikkforhold. Det er 
fare for ulykker. Tilpass kjørestilen til 
trafikkforholdene. Følg med på trafikk-
situasjonen og grip aktivt inn hvis situ-
asjonen krever det.

ADVARSEL

Når du kjører med last på taket, for 
eksempel med takstativ, kan det høy-
ere tyngdepunktet føre til at trygg kjø-
ring ikke lenger er garantert i kritiske 
kjøresituasjoner. Det er fare for ulyk-
ker eller skader på eiendom. Ikke de-
aktiver stabilitetskontrollen når du kjø-
rer med last på taket.

Oversikt

Knapp i bilen

VSC OFF

Deaktivere/aktivere VSC

Generelt

Deaktivere VSC

Hold knappen inne til VSC 
OFF vises i instrumentpane-
let og VSC OFF-indikatorlam-
pen tennes.

Aktivere VSC

Trykk på knappen.

VSC OFF og VSC OFF-indi-
katorlampen slukker.

Display

I instrumentpanelet

Indikator- og varsellamper

Hvis indikatorlampen lyser: 
VSC er deaktivert.

Hvis indikatorlampen blinker: 
VSC regulerer akselerasjons- 
og bremsekraften.

Hvis indikatorlampen lyser: 
Det er feil med VSC.
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 Når du kjører inn i en sving i 
svært høy hastighet

I dette tilfellet, selv om VSC aktiveres, 
kan det ikke hindre en mulig farlig situa-
sjon. Føreren har alene ansvaret for å 
forstå sine omgivelser og kjøre i en trygg 
hastighet.

Antispinnmodus er en variant av sta-
bilitetskontrollen og er optimalisert 
for bevegelse fremover.

I spesielle veiforhold, for eksempel 
veier som ikke er ryddet for snø eller 
på løse underlag, sikrer systemet 
maksimal bevegelse fremover, men 
med noe begrenset kjørestabilitet.

Du får maksimalt veigrep hvis du ak-
tiverer antispinnmodus. Kjørestabili-
tet under akselerasjon og i svinger 
er begrenset.

Det kan være nyttig å aktivere an-
tispinnmodus i en kort periode i føl-
gende situasjoner:

 Når du kjører i snøslaps eller på 
snødekte veier som ikke er ryd-
det.

 Når du starter i dyp snø eller på et 
løst underlag.

 Ved bruk av kjettinger.

Situasjoner der VSC ikke 
fungerer som det skal

Antispinnmodus

Prinsipp

Generelt

Oversikt

Knapp i bilen

VSC OFF

Aktivere/deaktivere 
antispinnmodus

Aktivere antispinnmodus

Trykk på knappen.

TRACTION vises i instru-
mentpanelet og VSC OFF-in-
dikatorlampen tennes.
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Når antispinnmodus er aktivert, vi-
ses TRACTION i instrumentpanelet.

I noen situasjoner aktiveres VSC au-
tomatisk:

 Hvis adaptiv cruisekontroll med 
køkjøringsfunksjon ACC er akti-
vert.

 Ved bremsefunksjon fra Toyota 
Supra Safety-systemene.

 Hvis et dekk punkterer.

Den aktive differensialen låser trinn-
løst bakakselen avhengig av kjøre-
forholdene. Dette gir optimal kraft-
overføring i alle kjøreforhold ved å 
bidra til å forhindre hjulspinn på beg-
ge bakhjulene.

Føreren har ansvar for å bruke en 
kjørestil som passer situasjonen.

Deaktivere antispinnmodus

Trykk på knappen igjen.

TRACTION og VSC OFF-in-
dikatorlampen slukker.

Display

Display i instrumentpanelet

Indikator- og varsellamper

Indikatorlampen lyser: An-
tispinnmodus er aktivert.

Automatisk programskifte

Aktiv differensial
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Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

Systemet kan brukes til å angi en 
hastighetsgrense slik at fartsgrenser 
ikke overskrides.

Systemet gjør det mulig å stille inn 
hastigheter fra en verdi på 30 km/t 
som hastighetsgrense. Bilen kan 
kjøres uten begrensninger under 
den angitte grensen.

Den nåværende hastigheten brukes 
som hastighetsgrense.

Når du slår på systemet når bilen står 
stille eller kjører i lav hastighet, angis 
30 km/t som hastighetsgrense.

Når hastighetsgrensen aktiveres er 
det mulig at stabilitetskontrollen slås 
på og kjøremodus endres til 
NORMAL.

Førerassisterings-
systemer

Bilutstyr

Manuell 
hastighetsbegrenser

Prinsipp

Generelt

Oversikt

Knapper på rattet

Knapp Funksjon

System på/av, se side 
220.

Lagre nåværende hastig-
het.

Hastighetgrense-
assistent, se side 235: 
bruk foreslått hastighet 
manuelt.

Vippebryter:

Endre hastighetsgrensen, 
se side 221.

Betjening

Slå på

Trykk på knappen på rattet.
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Systemet slås av automatisk i blant 
annet følgende situasjoner:

 Når du slår av motoren.

 Når du slår på cruisekontroll.

 Når du aktiverer sportsmodus 
med sportsmodusbryteren.

Displayene slås av.

Systemet avbrytes når bilen settes i 
revers eller fri.

Skyv vippebryteren gjentatte gan-
ger opp eller ned til ønsket hastig-
hetsgrense er angitt.

 Hver gang vippebryteren trykkes 
til motstandspunktet, økes eller 
reduseres hastighetsgrensen 
med 1 km/t.

 Hver gang vippebryteren trykkes 
forbi motstandspunktet, endres 
hastighetsgrensen til neste mul-
tippel av 10 km/t i speedometeret.

Hvis du når eller utilsiktet overskri-
der den angitte hastighetsgrensen, 
for eksempel når du kjører i ned-
overbakke, er det ingen aktiv brem-
sefunksjon.

Hvis du angir en hastighetsgrense 
under kjøring som er under den nå-
værende hastigheten, reduserer bi-
len hastigheten til den angitte has-
tigheten.

Biler med hastighetsgrense-
assistent, se side 235: en endring i 
hastighetsgrensen som registreres 
av hastighetsgrenseassistenten, 
kan angis som ny hastighetsgrense.

Nåværende hastighet kan også lag-
res ved å trykke på knappen:

Systemet avgir et varsel hvis kjøre-
hastigheten overskrider den angitte 
grensen.

Du kan overskride hastighetsgren-
sen med vilje. Da avgis ingen varsel.

Trykk gasspedalen helt inn for å 
overskride den angitte hastighets-
grensen med vilje.

Hastighetsgrensen blir aktiv igjen så 
fort den nåværende hastigheten 
kommer under den angitt grensen.

Slå av

Trykk på knappen på rattet.

Avbryte

Endre hastighetsgrense
Trykk på knappen på rattet.

Overskride 
hastighetsgrensen
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Den angitte hastighetsgrensen blir 
vist, avhengig av spesifikasjonene 
for bilen.

Dette systemet gjør det mulig å angi 
en ønsket hastighet med knappene 
på rattet. Den ønskede hastigheten 
opprettholdes deretter av systemet. 
Systemet gjør dette ved å automa-
tisk akselerere og bremse bilen ved 
behov.

Egenskapene til cruisekontrollen 
kan endre seg, avhengig av bilinn-
stillingene.

Varsel når 
hastighetsgrensen 
overskrides

Visuelt varsel

Hvis hastighetsgrensen over-
skrides: indikatorlampen i in-
strumentpanelet blinker så 
lenge du overskrider den an-
gitte grensen.

Displayer i instrumentpanelet

Indikatorlampe

 Hvis indikatorlampen lyser: 
systemet er slått på.

 Hvis indikatorlampen blin-
ker: angitt hastighetsgren-
se overskrides.

 Grå indikatorlampe: syste-
met er avbrutt.

Statusdisplay

Cruisekontroll

Prinsipp

Generelt

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Systemet fritar deg ikke fra det per-
sonlige ansvaret for å vurdere trafikk-
situasjonen på riktig måte. På grunn 
av systembegrensninger kan ikke 
systemet reagere selvstendig og på 
egnet måte i alle trafikkforhold. Det er 
fare for ulykker. Tilpass kjørestilen til 
trafikkforholdene. Følg med på trafikk-
situasjonen og grip aktivt inn hvis situ-
asjonen krever det.

ADVARSEL

Bruk av systemet i blant annet følgen-
de situasjoner kan øke risikoen for en 
ulykke:

lPå veistrekninger med mange svin-
ger.

l I tett trafikk.

lHvis veien er isete, hvis det er tåke 
eller snø, hvis forholdene er våte el-
ler på løst veidekke.

Det er fare for ulykker eller skader på 
eiendom. Bruk kun systemet hvis det 
er mulig å kjøre i en konstant hastig-
het.

ADVARSEL

Den ønskede hastigheten kan bli stilt 
inn feil eller hentet frem ved en feil. 
Det er fare for ulykker. Juster ønsket 
hastighet etter trafikkforholdene. Følg 
med på trafikksituasjonen og grip ak-
tivt inn hvis situasjonen krever det.
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Indikatoren lyser.

Cruisekontrollen er aktivert. Kjøre-
hastigheten opprettholdes og lagres 
som ønsket hastighet.

Stabilitetskontrollen slås på om nød-
vendig.

Displayene slås av. Den lagrede øn-
skede hastigheten slettes.

Systemet avbrytes automatisk i føl-
gende situasjoner:

 Hvis føreren bremser.

 Automatisk girkasse: hvis giret 
settes i en annen stilling enn D.

 Hvis antispinnmodus aktiveres el-
ler stabilitetskontroll deaktiveres.

 Hvis stabilitetskontrollen, VSC gri-
per inn.

Oversikt

Knapper på rattet

Knapp Funksjon

Cruisekontroll på/av, se si-
de 223.

Fortsette cruisekontrollen 
med siste innstilling, se si-
de 224.

Avbryte cruisekontroll, se 
side 223.

Lagre nåværende hastig-
het.

Hastighetgrense-
assistent, se side 235: 
bruk foreslått hastighet 
manuelt.

Vippebryter:

Angi hastigheten, se side 
224.

Slå cruisekontroll på/av

Slå på

Trykk på knappen på rattet.

Slå av

Trykk på knappen på rattet.

Avbryter cruisekontroll

Avbryte manuelt

Trykk på knappen mens sys-
temet er aktivert.

Avbryte automatisk

OM99T05NO.book  Page 223  Thursday, May 2, 2019  12:39 PM



224

Brukerhåndbok for Supra

3-1. KONTROLLENHETER

Skyv vippebryteren opp eller ned én 
gang mens systemet er avbrutt.

Hvis systemet er slått på, oppretthol-
des og lagres nåværende hastighet 
som ønsket hastighet.

Den lagrede hastigheten vises, se 
side 225, på speedometeret.

Stabilitetskontrollen slås på om nød-
vendig.

Hastigheten kan også lagres ved å 
trykke på knappen.

Skyv vippebryteren gjentatte gan-
ger opp eller ned til ønsket hastighet 
er angitt.

Hvis systemet er aktivt, lagres den 
viste hastigheten og bilen når den 
lagrede hastigheten når veien er 
klar.

 Hver gang vippebryteren trykkes 
til motstandspunktet, økes eller 
reduseres ønsket hastighet med 
1 km/t.

 Hver gang vippebryteren trykkes 
forbi motstandspunktet, endres 
ønsket hastighet til neste multip-
pel av 10 km/t i speedometeret.

Maksimal hastighet som kan angis, er 
avhengig av bilen.

 Trykk vippebryteren til motstands-
punktet og hold den der for å øke 
eller redusere hastigheten til bilen 
uten å trykke inn gasspedalen.

Hastigheten opprettholdes etter at du 
slipper vippebryteren. Hvis du trykker 
forbi motstandspunktet, akselererer bi-
len raskere.

Hvis cruisekontroll blir avbrutt, kan 
den gjenopptas ved å hente frem 
den lagrede hastigheten.

Før du henter frem den lagrede has-
tigheten må du sørge for at forskjel-
len mellom den nåværende hastig-
heten og den lagrede hastigheten ik-
ke er for stor. Hvis den er det, kan 
det gi utilsiktet bremsing eller akse-
lerasjon.

Stille inn hastigheten

Opprettholde og lagre hastigheten

Trykk på knappen.

Endre hastigheten
Gjenoppta cruisekontroll
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Cruisekontrollen gjenopptas med de 
lagrede verdiene.

Den lagrede verdien slettes og kan 
ikke lenger hentes frem i følgende 
tilfeller:

 Når systemet er slått av.

 Når kjøreklar tilstand er slått av.

Med korresponderende utstyr vises 
den angitte hastighetsgrensen digi-
talt i en kort periode.

Noe av informasjonen fra systemet 
kan også vises i frontrutedisplayet.

Den ønskede hastigheten opprett-
holdes også i nedoverbakker. Bilen 
kan kjøre saktere enn ønsket hastig-
het i oppoverbakker hvis det ikke er 
tilstrekkelig med motorkraft.

Dette systemet gjør det mulig å angi 
en ønsket hastighet og en ønsket 
avstand fra bilen foran, ved hjelp av 
knappene på rattet.

Når veien foran er klar, oppretthol-
der systemet ønsket hastighet ved å 
bremse eller akselerere bilen auto-
matisk etter behov.

Hvis det er en bil foran, tilpasser 
systemet din egen hastighet for å 
opprettholde den angitte avstanden 
til bilen foran. Hastigheten tilpasses 
så langt den gitte situasjonen tillater 
det.

En radarføler er montert i støtfange-
ren foran og et kamera på det inn-
vendige speilet for å registrere biler 
som kjører foran.

Egenskapene til cruisekontrollen 
kan endre seg, avhengig av bilinn-
stillingene.

Trykk på knappen mens sys-
temet er avbrutt.

Displayer i instrumentpanelet

Indikatorlampe

 Grønn indikatorlampe: 
systemet er aktivt.

 Grå indikatorlampe: 
systemet er avbrutt.

 Ingen indikatorlampe: 
systemet er slått av.

Statusdisplay

Visninger i frontrutedisplayet

Symbolet vises når ønsket 
hastighet er nådd.

Systembegrensninger

Adaptiv cruisekontroll med 
køfunksjon ACC

Prinsipp

Generelt
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Avstanden kan angis i flere trinn, og 
er av sikkerhetsgrunner avhengig av 
den individuelle hastigheten.

Hvis bilen foran bremser til den stan-
ser og starter igjen kort tid etter, kan 
systemet gjenkjenne dette i den gitte 
konteksten.

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Systemet fritar deg ikke fra det per-
sonlige ansvaret for å vurdere trafikk-
situasjonen på riktig måte. På grunn 
av systembegrensninger kan ikke 
systemet reagere selvstendig og på 
egnet måte i alle trafikkforhold. Det er 
fare for ulykker. Tilpass kjørestilen til 
trafikkforholdene. Følg med på trafikk-
situasjonen og grip aktivt inn hvis situ-
asjonen krever det.

ADVARSEL

En usikret bil kan begynne å bevege 
seg og rulle bort. Det er fare for ulyk-
ker. Sikre bilen før du forlater den for 
å forhindre at den ruller.

Gjør følgende for å sørge for at bilen 
er sikret mot å rulle:

lKoble inn parkeringsbremsen.

lVri forhjulene mot fortauet i oppo-
ver- eller nedoverbakker.

lSikre bilen ekstra i oppover- og 
nedoverbakker, for eksempel med 
en kloss.

ADVARSEL

Den ønskede hastigheten kan bli stilt 
inn feil eller hentet frem ved en feil. 
Det er fare for ulykker. Juster ønsket 
hastighet etter trafikkforholdene. Følg 
med på trafikksituasjonen og grip ak-
tivt inn hvis situasjonen krever det.

ADVARSEL

Det er en fare for ulykker hvis forskjel-
len i hastighet i forhold til den andre 
bilen er veldig stor. Dette kan for ek-
sempel skje i følgende situasjoner:

lNår du raskt nærmer deg en sakte-
gående bil.

lHvis en annen bil plutselig kjører 
inn i kjørefeltet foran deg.

lNår du raskt nærmer deg stillestå-
ende biler.

Det er fare for alvorlige personskader. 
Følg med på trafikksituasjonen og 
grip aktivt inn hvis situasjonen krever 
det.
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Radarføleren er plassert i støtfange-
ren foran.

Hold radarføleren ren og uhindret.

Kameraet er plassert på forsiden av 
det innvendige speilet.

Hold frontruten ren og klar i området 
foran det innvendige speilet.

Systemet kan brukes til å optimali-
sere effekten på velbygde veier.

Minimumshastighet som kan angis 
er 30 km/t.

Maksimal hastighet som kan angis 
er 160 km/t.

Høyere hastigheter kan angis ved å 
bytte til cruisekontroll uten avstands-
kontroll.

Systemet kan også aktiveres når bi-
len står stille.

Oversikt

Knapper på rattet

Knapp Funksjon

Cruisekontroll på/av, se si-
de 228.

Lagre nåværende hastig-
het.

Hastighetgrenseassistent, 
se side 235: bruk foreslått 
hastighet manuelt.

Trykk på knappen mens 
systemet er aktivert: Av-
bryte cruisekontroll, se si-
de 228.

Trykk på knappen mens 
systemet er avbrutt: Fort-
sette cruisekontrollen med 
siste innstilling, se side 
230.

Angi avstanden, se side 
229.

Vippebryter:

Angi hastigheten, se side 
229.

Radarføler

Kamera

Bruksområde
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Indikatoren lyser.

Cruisekontrollen er aktivert. Kjøre-
hastigheten opprettholdes og lagres 
som ønsket hastighet.

Stabilitetskontrollen slås på om nød-
vendig.

Når du slår av når bilen står stille, 
trykker du inn bremsepedalen samti-
dig.

Trykk på følgende knapp på rattet 
igjen.

Displayene slås av. Den lagrede øn-
skede hastigheten slettes.

Trykk på følgende knapp på rattet 
når systemet er aktivert:

Hvis du avbryter systemet når bilen 
står stille, trykker du inn bremsepe-
dalen samtidig.

Systemet avbrytes automatisk i føl-
gende situasjoner:

 Hvis føreren bremser.

 Hvis giret settes i en annen stilling 
enn D.

 Hvis antispinnmodus aktiveres el-
ler stabilitetskontroll deaktiveres.

 Hvis stabilitetskontrollen, VSC gri-
per inn.

 Hvis bilen står stille og sikkerhets-
beltet løsnes og førerdøren åp-
nes.

 Hvis systemet ikke har registrert 
noen gjenstander på en stund, for 
eksempel på veier med lite trafikk 
og uten definerte kjørefelt.

 Hvis registreringsområdet til rada-
ren blir forstyrret, for eksempel på 
grunn av forurensning eller kraftig 
regn.

 Etter en lengre stillestående peri-
ode, hvis bilen ble bremset av 
systemet til den sto stille.

Slå cruisekontroll på/av og 
avbryte

Slå på

Trykk på knappen på rattet.

Slå av

Knapp på rattet

Avbryte manuelt

Knapp på rattet

Avbryte automatisk
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Skyv vippebryteren opp eller ned én 
gang mens systemet er avbrutt. 
Systemet aktiveres.

Nåværende hastighet oppretthol-
des og lagres som ønsket hastighet.

Den lagrede hastigheten vises i spe-
edometeret.

Stabilitetskontrollen slås på om nød-
vendig.

Hastigheten kan også lagres ved å 
trykke på knappen.

Skyv vippebryteren gjentatte gan-
ger opp eller ned til ønsket hastighet 
er angitt.

Hvis systemet er aktivt, lagres den 
viste hastigheten og bilen når den 
lagrede hastigheten når veien er 
klar.

 Hver gang vippebryteren trykkes 
til motstandspunktet, økes eller 
reduseres ønsket hastighet med 
1 km/t.

 Hver gang vippebryteren trykkes 
forbi motstandspunktet, endres 
ønsket hastighet til neste multip-
pel av 10 km/t i speedometeret.

Hold vippebryteren i én stilling for å 
gjenta handlingen.

Avstandsinnstillingen lagres for den 
førerprofilen som brukes for øyeblik-
ket.

Stille inn hastigheten

Opprettholde og lagre hastigheten

Trykk på knappen.

Endre hastigheten

Stille inn avstanden

Generelt

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Systemet fritar deg ikke fra ditt per-
sonlige ansvar. Systembegrensnin-
ger kan innebære at bremsing utføres 
for sent. Det er fare for ulykker eller 
skader på eiendom. Vær oppmerk-
som på trafikkforholdene til enhver 
tid. Tilpass avstanden til trafikk- og 
værforholdene, og følg fastsatt trygg 
avstand ved å bremse om nødvendig.
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Hvis cruisekontroll blir avbrutt, kan 
den gjenopptas ved å hente frem 
den lagrede hastigheten.

Før du henter frem den lagrede has-
tigheten må du sørge for at forskjel-
len mellom den nåværende hastig-
heten og den lagrede hastigheten ik-
ke er for stor. Hvis den er det, kan 
det gi utilsiktet bremsing eller akse-
lerasjon.

Cruisekontrollen gjenopptas med de 
lagrede verdiene.

Den lagrede verdien slettes og kan 
ikke lenger hentes frem i følgende 
tilfeller:

 Når systemet er slått av.

 Når kjøreklar tilstand er slått av.

Avstandskontroll kan slås av og på 
når du kjører med cruisekontroll akti-
vert.

Trykk på knappen igjen for å bytte 
tilbake til cruisekontroll med av-
standskontroll.

En melding vises etter at du har byt-
tet.

Den valgte avstanden til bilen foran 
vises.

Stille inn avstanden

Trykk på knappen gjentatte 
ganger til ønsket avstand er 
angitt.

Gjenoppta cruisekontroll

Trykk på knappen for å gjen-
oppta systemdrift når det er 
kansellert.

Bytte mellom cruisekontroll 
med/uten avstandskontroll

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Systemet reagerer ikke på trafikken 
foran deg, men opprettholder den lag-
rede hastigheten. Det er fare for ulyk-
ker eller skader på eiendom. Juster 
ønsket hastighet etter trafikkforholde-
ne og brems om nødvendig.

Bytte til cruisekontroll uten 
avstandskontroll

Trykk og hold inne knappen.

Displayer i instrumentpanelet

Statusdisplay

Den angitte fartsgrensen vi-
ses.

Bilavstand

SET 110
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Bilsymbolet i avstandsdisplayet for-
svinner så fort den registrerte bilen 
kjører av.

Akselerer ved å aktivere ACC, for 
eksempel ved å trykke kort på gass-
pedalen eller vippebryteren.

Symbol Beskrivelse

Avstand 1

Avstand 2

Avstand 3

Tilsvarer omtrent 
halvparten av verdien 
i speedometeret, ut-
trykt i meter. Valgt når 
systemet blir slått på 
for første gang.

Avstand 4

System avbrutt.

Ingen visning av av-
standskontroll fordi 
gasspedalen trykkes 
inn.

Registrert bil

Symbol Beskrivelse

Grønt symbol:

Registrert bil foran. 
Systemet oppretthol-
der den angitte av-
standen til bilen foran.

Indikator- og varsellamper

Symbol Beskrivelse

Grønn indikatorlam-
pe: systemet er aktivt.

Ingen indikatorlampe: 
systemet er slått av.
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Noe av informasjonen fra systemet 
kan også vises i frontrutedisplayet.

Avstandsinformasjonen er aktiv i føl-
gende omstendigheter:

 Adaptiv cruisekontroll er slått av.

 Visning i frontrutedisplayet er 
valgt, se side 168.

 Avstanden er for kort.

 Bilens hastighet er over ca. 
70 km/t.

Systemets registreringsevne og au-
tomatisk bremsekapasitet er be-
grenset.

Kjøretøy med to hjul registreres for 
eksempel ikke.

Systemet bremser ikke ned i følgen-
de situasjoner:

 For fotgjengere eller andre lignen-
de veibrukere som beveger seg 
sakte.

 For røde trafikklys.

 For kryssende trafikk.

 For møtende biler.

Bilsymbol blinker:

Driftskravene for sys-
temet er ikke lenger 
oppfylt.

Systemet har blitt de-
aktivert, men vil fort-
sette å bremse til du 
aktivt tar over ved å 
trykke inn bremse- el-
ler gasspedalen.

Bilsymbolet og av-
standsstolpen blinker 
rødt og et lydsignal 
høres:

Brems og utfør om 
nødvendig en un-
namanøver.

Visninger i frontrutedisplayet

Ønsket hastighet

Symbolet vises når ønsket 
hastighet er nådd.

Avstandsinformasjon

Symbolet vises hvis avstan-
den til bilen foran er for kort.

Symbol Beskrivelse

Systembegrensninger

Registreringsområde

Nedbremsing
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En bil som kjører foran deg, registre-
res bare når den er fullstendig i din 
kjørebane.

Hvis en annen bil plutselig kjører ut 
foran deg, er det ikke sikkert at sys-
temet kan etablere den valgte av-
standen igjen på egenhånd. I noen 
tilfeller er det kanskje heller ikke mu-
lig å gjenopprette den valgte avstan-
den hvis du kjører betydelig raskere 
enn bilene foran, for eksempel når 
du raskt nærmer deg en lastebil. 
Hvis en bil tydelig registreres foran 
deg, ber systemet deg gripe inn ved 
å bremse, og om nødvendig foreta 
en unnamanøver.

Hvis den ønskede hastigheten er for 
høy for å svinge, blir den redusert 
noe i svingen. Systemet registrerer 
imidlertid ikke svinger på forhånd. 
Derfor må du moderere hastigheten 
når du svinger.

Systemet har et begrenset registre-
ringsområde. Det kan oppstå situa-
sjoner i skarpe svinger der en bil 
som kjører foran deg, ikke blir regis-
trert eller blir registrert veldig sent.

Når bilen din nærmer seg en sving, 
kan vinkelen på svingen gjøre at 
systemet reagerer midlertidig på bi-
ler i motsatt kjørebane. Hvis syste-
met reagerer ved å bremse bilen, 
kan du kompensere for dette ved å 
trykke kort på gasspedalen. Syste-
met vil gjenoppta kontroll over bilens 
hastighet når gasspedalen slippes 
igjen.

I noen situasjoner kan ikke bilen 
starte opp automatisk, for eksempel:

 I bratte oppoverbakker.

 Før humper eller forhøyninger i 
veien.

Biler som kjører ut foran deg

Svinge

Oppstart
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I slike tilfeller trykker du inn gasspe-
dalen.

Følgende begrensninger kan gjelde 
hvis vær- eller lysforholdene er 
ugunstige:

 Svekket registrering av biler.

 Korte avbrudd når biler allerede 
er registrert.

Eksempler på ugunstige vær- eller 
lysforhold:

 Våte veier.

 Snøfall.

 Slaps.

 Tåke.

 Møtende lys.

Vær oppmerksom når du kjører og 
reager på gjeldende trafikkforhold. 
Grip om nødvendig aktivt inn, for ek-
sempel ved å bremse, styre eller 
manøvrere.

Den ønskede hastigheten opprett-
holdes også i nedoverbakker. Bilen 
kan kjøre saktere enn ønsket hastig-
het i oppoverbakker hvis det ikke er 
tilstrekkelig med motorkraft.

Systemet kan ikke aktiveres hvis ra-
darføleren ikke er riktig innrettet, for 
eksempel etter en parkeringsskade.

En bilmelding blir vist dersom det er 
feil i systemet.

Få systemet kontrollert av en autori-
sert Toyota-forhandler, et verksted 
autorisert av Toyota eller et annet 
pålitelig verksted.

Systemet kan ha begrenset funksjo-
nalitet hvis registreringsområdet til 
radarføleren er delvis dekket, for ek-
sempel av nummerskiltholderen.

Funksjonen for å registrere og rea-
gere på stillestående biler når du 
nærmer deg kan være begrenset i 
følgende situasjon:

 Under kalibreringsprosessen for 
kameraet umiddelbart etter at bi-
len er levert.

 Feil med eller tilsmusset kamera. 
En bilmelding vises.

Vær

Motorkraft

Funksjonsfeil

Radarføler

Kamera
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Når systemene i bilen (for eksempel 
fartsgrenseinformasjon) registrerer 
en endring i fartsgrensen på ruten, 
er det mulig å bruke denne nye 
fartsgrenseverdien for følgende sys-
temer:

 Manuell hastighetsbegrenser.

 Cruisekontroll.

 Adaptiv cruisekontroll med kø-
funksjon.

Fartsgrenseverdier blir foreslått som 
en ny ønsket hastighet for bruk. Det 
relevante systemet må aktiveres for 
at fartsgrensen skal brukes.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Hastighetsassistent”

En melding vises i instrumentpane-
let hvis systemet og cruisekontrollen 
er slått på.

Fartsgrenseassistent

Prinsipp

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Systemet fritar deg ikke fra det per-
sonlige ansvaret for å vurdere trafikk-
situasjonen på riktig måte. På grunn 
av systembegrensninger kan ikke 
systemet reagere selvstendig og på 
egnet måte i alle trafikkforhold. Det er 
fare for ulykker. Tilpass kjørestilen til 
trafikkforholdene. Følg med på trafikk-
situasjonen og grip aktivt inn hvis situ-
asjonen krever det.

ADVARSEL

Den ønskede hastigheten kan bli stilt 
inn feil eller hentet frem ved en feil. 
Det er fare for ulykker. Juster ønsket 
hastighet etter trafikkforholdene. Følg 
med på trafikksituasjonen og grip ak-
tivt inn hvis situasjonen krever det.

Oversikt

Knapper på rattet

Knapp Funksjon

Bruk den foreslåtte hastig-
heten manuelt.

Slå på/av og stille inn

Displayer i instrumentpanelet

Symbol Funksjon

Indikatorlampen lyser, 
sammen med symbolet for 
hastighetskontrollsyste-
met:

Fartsgrenseassistent er 
aktiv og registrerte farts-
grenser kan brukes manu-
elt for det viste systemet.
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I manuell modus kan du angi en re-
gistrert fartsgrense for cruisekontroll 
manuelt.

Det er mulig å angi om fartsgrensen 
skal godtas nøyaktig, eller med en 
toleranse på –15 km/t til +15 km/t.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Hastighetsassistent”

4 ”Juster fartsgrenser”

5 Bekreft ønsket innstilling.

Fartsgrenseassistent basert på 
fartsgrenseinformasjonssystemet.

Ta hensyn til begrensningene til 
fartsgrenseinformasjonssystemet, 
se side 163.

Avhengig av land, er det ikke sikkert 
at viste fartsgrenser kan godtas, el-
ler bare er tilgjengelig med begrens-
ninger, for eksempel med hastig-
hetsinformasjon fra navigasjonssys-
temet.

Cruisekontroll uten avstandskontroll: 
avhengig av systemet, er det ikke 
sikkert at det er mulig å angi farts-
grenser automatisk.

Det kan hende at fartsgrenser len-
ger fremme bare kan angis for adap-
tiv cruisekontroll.

Systemet reagerer kanskje ikke på 
fartsgrenser hvis navigasjonssyste-
met ikke kan fastslå posisjonen til bi-
len nøyaktig.

Parkeringsføleren hjelper til når du 
parkerer bilen. Hvis det er objekter 
foran eller bak bilen, indikeres disse 
ved hjelp av lydsignaler og en vis-
ning i kontrolldisplayet. 

Registrert endring i farts-
grensen registreres med 
umiddelbar effekt.

Avstandsdata bak symbo-
let indikerer at det kan 
være en endring i farts-
grensen lenger fremme.

Indikatorlampen lyser 
grønt: den registrerte 
fartsgrensen kan angis 
med SET-knappen.

Et grønt merke vises når 
fartsgrensen er angitt.

Angi den registrerte 
fartsgrensen manuelt

Trykk på knappen når SET-
symbolet lyser hvitt. 

Angi hastighetsjusteringen

Symbol Funksjon Systembegrensninger

Parkeringsfølere

Prinsipp
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Avhengig av utstyrsversjonen: 
hindringer på siden av bilen som blir 
registrert av ultralydfølerne på siden, 
kan også bli rapportert av flankebe-
skyttelsesfunksjonen, se side 240.

Ultralydfølerne for måling av av-
stand er plassert i støtfangerne og, 
om aktuelt, på siden av bilen.

Rekkevidden deres er ca. 2 m, av-
hengig av hindringen og omgivelse-
ne.

En varsellyd avgis hvis det er umid-
delbar fare for kollisjon på en av-
stand på ca. 70 cm fra hindringen.

Hvis det er hindringer bak bilen, av-
gis varsellyden tidligere, på en av-
stand på ca. 1,50 m.

For å sikre full funksjonalitet:

 Ikke dekk til følere, for eksempel 
med klistremerker, sykkelstativ.

 Hold følerne rene og uhindret.

Generelt

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Systemet fritar deg ikke fra det per-
sonlige ansvaret for å vurdere trafikk-
situasjonen på riktig måte. På grunn 
av systembegrensninger kan ikke 
systemet reagere selvstendig og på 
egnet måte i alle trafikkforhold. Det er 
fare for ulykker. Tilpass kjørestilen til 
trafikkforholdene. Følg med på trafikk-
situasjonen og grip aktivt inn hvis situ-
asjonen krever det.

ADVARSEL

Hvis bilen kjører i høy hastighet når 
parkeringsfølerne aktiveres, kan det 
være et forsinket varsel på grunn av 
fysiske forhold. Det er fare for person-
skader og skader på eiendom. Unngå 
å nærme deg et objekt i høy hastig-
het. Unngå å starte opp i høy hastig-
het når parkeringsfølerne ikke er akti-
vert ennå.

Oversikt

Knapp i bilen

Parkeringshjelpknapp

Ultralydfølere

Ultralydfølere for parke-
ringshjelpen, for eksempel 
i støtfangerne.

Driftskrav

OM99T05NO.book  Page 237  Thursday, May 2, 2019  12:39 PM



238

Brukerhåndbok for Supra

3-1. KONTROLLENHETER

Systemet slås på automatisk i føl-
gende situasjoner:

 Hvis giret settes i R-stilling mens 
motoren er i gang.

 Avhengig av utstyrsversjonen: 
når du nærmer deg registrerte 
hindringer med en hastighet på 
under ca. 4 km/t. Aktiveringsav-
standen er avhengig av den indi-
viduelle situasjonen.

Du kan aktivere og deaktivere om 
funksjonen skal slås på automatisk 
når hindringer er registrert.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Parkering”

4 Om aktuelt: ”Automatisk aktive-
ring av parkeringsfølere”

5 ”Automatisk aktiv. av parkerings-
følere”

Innstillingen lagres for den førerpro-
filen som brukes for øyeblikket.

En respektiv kameravisning slås og-
så på, avhengig av utstyrsversjo-
nen.

Systemet slås av når du overstiger 
en bestemt avstand eller hastighet.

Slå på systemet igjen om nødven-
dig.

 På: LED-lampen tennes.

 Av: LED-lampen slukker.

Bilde fra ryggekameraet vises når 
biles settes i revers og parkerings-
hjelpknappen trykkes.

n Generelt

En intervallyd indikerer posisjonen til 
et objekt etter hvert som bilen nær-
mer seg. Hvis det for eksempel er 
identifisert et objekt bak bilen til ven-
stre, kommer lydsignalet fra den 
venstre høyttaleren bak.

Jo kortere avstand det er til objektet, 
jo kortere blir intervallene.

Hvis avstanden til et registrert objekt 
er mindre enn ca. 25 cm, høres en 
kontinuerlig tone.

Hvis det er objekter foran og bak bi-
len samtidig, og de er mindre enn 
ca. 25 cm fra bilen, høres en veks-
lende, kontinuerlig tone.

Automatisk girkasse: intervalltonen 
og den kontinuerlige tonen slås av 
når giret settes i P-stilling.

Slå på/av

Slå på automatisk

Slå av automatisk når du kjører 
fremover

Slå på/av manuelt

Trykk på parkeringshjelpk-
nappen.

Varsel

Lydsignaler
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Når bilen står stille, slås intervally-
den av etter en kort periode.

n Volumkontroll

Volumet til lydsignalet for parke-
ringsføleren kan justeres.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Systeminnstillinger”

3 ”Lyder”

4 ”Voluminnstillinger”

5 ”Parkeringsføler”

6 Angi ønsket verdi.

Innstillingen lagres for den førerpro-
filen som brukes for øyeblikket.

Bilen som nærmer seg et objekt vi-
ses i kontrolldisplayet. Objekter som 
er lenger unna, vises allerede før et 
lydsignal gis.

Displayet dukker opp når parke-
ringsføleren aktiveres.

Registreringsområdet til følerne vi-
ses i grønt, gult og rødt hvis hindrin-
ger registreres i området.

Kjørelinjer vises for bedre beregning 
av plassen som trengs.

Hvis ryggekamerabildet vises, er det 
mulig å bytte til parkeringsføler eller, 
om nødvendig, til en annen visning 
med markerte hindringer:

1 Skyv om nødvendig kontrollen-
heten til venstre.

2 For eksempel ”Parkeringsfølere”

Varsling av kryssende trafikk, se si-
de 246: avhengig av utstyret, varsler 
også parkeringshjelpdisplayet om 
biler som nærmer seg fra sidene for-
an og bak.

Nødbremsefunksjonen til parke-
ringsføleren utfører nødbremsing 
hvis det er umiddelbar fare for kolli-
sjon.

På grunn av systembegrensningene 
kan ikke en kollisjon forhindres i alle 
omstendigheter.

Funksjonen er tilgjengelig i hastig-
heter under ganghastighet når du 
kjører eller ruller i revers.

Bremsefunksjonen avbrytes hvis du 
trykker inn gasspedalen.

Visuelt varsel

Avhengig av utstyrsversjon: 
nødbremsefunksjon, 
parkeringsfølere med 
nødbremsefunksjon

Prinsipp

Generelt
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Etter stans etter nødbremsing er det 
mulig å fortsette langsom kjøring 
mot hindringen. Trykk gasspedalen 
forsiktig inn for å kjøre.

Hvis gasspedalen trykkes lenger 
inn, kjører bilen som normalt. Du 
kan når som helst bremse manuelt.

Systemet bruker ultralydfølerne til 
parkeringsføleren og parkeringshjel-
pen.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Parkering”

4 ”Aktiv PDC-nødfunksjon”

5 ”Aktiv PDC-nødfunk.”

Innstillingen lagres for den førerpro-
filen som brukes for øyeblikket.

Systemet varsler om hindringer på 
siden av bilen.

Systemet bruker ultralydfølerne til 
parkeringsføleren og parkeringshjel-
pen.

Merkede hindringer vises på sidene 
av bilen for å beskytte flankene til bi-
len.

 Fargede markeringer: varsel om 
at hindringer er registrert.

 Grå markeringer, skravert overfla-
te: ingen hindringer er registrert.

 Ingen markeringer, svart overfla-
te: området ved siden av bilen er 
ennå ikke registrert.

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Systemet fritar deg ikke fra det per-
sonlige ansvaret for å vurdere trafikk-
situasjonen på riktig måte. Det er fare 
for ulykker. Tilpass kjørestilen til tra-
fikkforholdene. Du må også se direkte 
for å kontrollere trafikksituasjonen og 
området rundt bilen og gripe aktivt inn 
hvis det trengs. 

Aktivere/deaktivere systemet

Avhengig av utstyrsversjon: 
flankebeskyttelse

Prinsipp

Generelt

Display
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Systemet viser bare stillestående 
hindringer som tidligere ble registrert 
av følerne når bilen kjørte forbi.

Systemet registrerer ikke om en 
hindring beveger seg etter det. Mar-
keringene vises i svart etter en viss 
tid når bilen står stille. Området ved 
siden av bilen må registreres igjen.

Visse forhold og objekter kan presse 
ultralydmåling til grensen, inkludert 
følgende:

 Små barn og dyr.

 Personer som bruke bestemte ty-
per klær, for eksempel en frakk.

 Ekstern interferens i ultralyden, 
for eksempel biler som passerer 
eller støyende maskiner.

 Følere som er skitne, dekket med 
is, skadet eller feiljustert.

 Bestemte værforhold, for eksem-
pel høy luftfuktighet, våte forhold, 
snøfall, ekstrem varme eller sterk 
vind.

 Tilhengerfester på andre biler.

 Tynne eller kileformede objekter.

 Objekter som beveger seg.

 Høyere utstikkende objekter, for 
eksempel vegger.

 Objekter med hjørner, kanter og 
jevne overflater.

 Objekter med fine overflater eller 
strukturer, for eksempel gjerder.

 Objekter med porøse overflater.

 Små og lave objekter, som kas-
ser.

 Hindringer og personer i kanten 
av kjørefeltet.

 Myke hindringer eller hindringer 
som er dekket med skum.

 Planter eller busker.

 Lave objekter som allerede er in-
dikert, for eksempel fortauskan-
ter, kan komme inn i blindsonen til 
føleren før eller etter at en konti-
nuerlig tone avgis.

 Systemet tar ikke hensyn til last 
som stikker ut over omrisset til bi-
len.

Under følgende forhold kan syste-
met avgi et varsel selv om det ikke 
er noen hindringer i registreringsom-
rådet:

Begrensninger for 
flankebeskyttelse

Systembegrensninger

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Det er ikke sikkert systemet reagerer i 
det hele tatt, eller det kan reagere for 
sent, feilaktig eller uten grunn på 
grunn av systembegrensninger. Det 
er fare for ulykker eller skader på ei-
endom. Følg informasjonen om sys-
tembegrensningene og grip aktivt inn 
om nødvendig.

Begrensninger for ultralydmåling

Falske alarmer
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 I kraftig regn.

 Hvis følerne er svært tilsmusset 
eller dekket med is.

 Hvis følerne er dekket med snø.

 På ujevne veidekker.

 På ujevne underlag, for eksempel 
fartsdumper.

 I store, rektangulære bygninger 
med jevne vegger, for eksempel 
parkeringsgarasjer under bakken.

 I vaskehaller og bilvaskautoma-
ter.

 På grunn av tett eksosgass.

 På grunn av andre ultralydkilder, 
for eksempel feiemaskiner, damp-
vaskmaskiner eller neonlys.

Reduser falske alarmer, for eksem-
pel i bilvaskautomater, ved å slå av, 
se side 238, automatisk aktivering 
av parkeringsføleren når hindringer 
er registrert.

En bilmelding vises.

Det er en feil med føleren. Få syste-
met kontrollert av en autorisert 
Toyota-forhandler, et verksted auto-
risert av Toyota eller et annet pålite-
lig verksted.

Ryggekameraet hjelper til ved par-
kering eller manøvrering med ryg-
ging. Det gjør det ved å vise et bilde 
av området bak bilen i kontrolldis-
playet.

Funksjonsfeil

Et hvitt symbol vises og regis-
treringsområdet til følerne vi-
ses i mørk farge i kontrolldis-
playet.

Ryggekamera

Prinsipp

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Systemet fritar deg ikke fra det per-
sonlige ansvaret for å vurdere trafikk-
situasjonen på riktig måte. Det er fare 
for ulykker. Tilpass kjørestilen til tra-
fikkforholdene. Du må også se direkte 
for å kontrollere trafikksituasjonen og 
området rundt bilen og gripe aktivt inn 
hvis det trengs.
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Kameralinsen er i nærheten av 
nummerskiltlyset.

Skitt kan svekke bildekvaliteten. 
Rengjør kameralinsen om nødven-
dig.

Systemet slås på automatisk hvis gi-
ret settes i R-stilling mens motoren 
er i gang.

Systemet slås av når du overstiger 
en bestemt avstand eller hastighet.

Slå på systemet igjen om nødven-
dig.

 På: LED-lampen tennes.

 Av: LED-lampen slukker.

Parkeringshjelpfunksjonene vises i 
kontrolldisplayet.

Hvis ryggekameravisningen ikke vi-
ses, kan du endre visning via Toyota 
Supra Command: 

1 Vipp om nødvendig kontrollenhe-
ten til siden.

2  ”Ryggekamera”

Bildet fra ryggekameraet vises.

Oversikt

Avhengig av utstyret: knappen 
i bilen

Parkeringshjelpknapp

Kamera

Slå på/av

Slå på automatisk

Slå av automatisk når du kjører 
fremover

Avhengig av utstyret: slå på/av 
manuelt

Trykk på parkeringshjelpk-
nappen.

Bytte visning via Toyota Supra 
Command
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 Ryggekameraet er slått på.

 Bagasjeromslokket er helt lukket.

 Hold registreringsområdet til ka-
meraet klart. Utstikkende last eller 
lastsystemer som ikke er koblet til 
en tilhengerkontakt, kan begren-
se registreringsområdet til kame-
raet.

Flere hjelpefunksjoner kan være ak-
tive samtidig.

Hjelpefunksjonene kan aktiveres 
manuelt.

1 Vipp om nødvendig kontrollenhe-
ten til høyre.

2 Med korresponderende utstyr: 

 ”Kamerabilde”

3

  ”Parkeringslinjer”.

Kjørelinjer og svingradiuslinjer vises, se 
side 244.

  ”Markert hindring.”

Avhengig av utstyret, vises hindringene 
som er registrert av parkeringsfølerne, 
se side 245, med markeringer.

n Kjørelinjer

Kjørelinjene hjelper deg med å be-
regne plassen som trengs ved par-
kering og manøvrering på et jevnt 
underlag.

Kjørelinjene er avhengig av styrevin-
kelen og tilpasses kontinuerlig til 
rattbevegelsene.

n Svingradiuslinjer

Svingradiuslinjene kan bare vises i 
kamerabildet sammen med kjørelin-
jer.

Svingradiuslinjene viser banen til 
den minste mulige svingradiusen på 
et jevnt veidekke.

Når rattet er dreiet forbi en bestemt 
vinkel, vises bare én svingradiuslin-
je.

Driftskrav

Hjelpefunksjoner

Generelt

Parkeringshjelpelinjer

OM99T05NO.book  Page 244  Thursday, May 2, 2019  12:39 PM



245

3

Brukerhåndbok for Supra

3-1. KONTROLLENHETER
K

O
N

T
R

O
LLE

N
H

E
T

E
R

n Parkere ved hjelp av kjørelinjer 
og svingradiuslinjer

1 Plasser bilen slik at den røde 
svingradiuslinjen er innenfor 
grensene til parkeringsplassen.

2 Drei på rattet slik at den grønne 
kjørelinjen dekker korresponde-
rende svingradiuslinje.

Avhengig av utstyret, registreres 
hindringer bak bilen av parkeringsfø-
lerne.

Markerte hindringer kan vises i bil-
det fra ryggekameraet.

Den sterkere fargen korresponderer 
med markeringene til parkeringsfø-
lerne.

Med ryggekameraet er slått på:

1 Vipp om nødvendig kontrollenhe-
ten til høyre.

2  ”Kamerabilde”

3

  ”Lysstyrke”

  ”Kontrast”

4 Angi ønsket verdi.

Hvis kameraet er deaktivert, for ek-
sempel når bagasjeromslokket er 
åpent, vises kamerabildet som grå 
skravering.

Svært lave objekter og høyere, ut-
stikkende objekter, slik som vindus-
poster, kan ikke registreres av syste-
met.

Avhengig av utstyret kan noen hjel-
pefunksjoner også ta hensyn til data 
fra parkeringsfølerne.

Ta hensyn til merknadene i kapitlet 
om parkeringsfølere.

Objektene som vises i kontrolldis-
playet, kan være nærmere enn de 
virker. Ikke beregn avstanden til ob-
jektene basert på displayet.

Markert hindring

Stille inn lysstyrke og 
kontrast via Toyota Supra 
Command

Systembegrensninger

Deaktivert kamera

Registrering av objekter
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I avkjørsler eller når du rygger ut av 
parkeringsplasser, registrerer syste-
met andre veibrukere som nærmer 
seg fra siden, tidligere enn det som 
er mulig fra førersetet.

To radarfølere i støtfangeren bak 
overvåker området bak bilen.

Systemet indikerer når andre veibru-
kere nærmer seg.

Radarfølerne er plassert i støtfange-
ren bak.

Hold støtfangerne rene og uhindret i 
området rundt radarfølerne.

1  Trykk på parkeringshjelpk-

nappen.

2 Vipp kontrollenheten til høyre.

Varsling av kryssende 
trafikk

Prinsipp

Generelt

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Systemet fritar deg ikke fra det per-
sonlige ansvaret for å vurdere siktfor-
holdene og trafikksituasjonen på riktig 
måte. Det er fare for ulykker. Tilpass 
kjørestilen til trafikkforholdene. Følg 
med på trafikksituasjonen og grip ak-
tivt inn hvis situasjonen krever det.

Oversikt

Knapp i bilen

Parkeringshjelpknapp

Radarfølere

Slå på/av

Aktivere/deaktivere systemet
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3  ”Innstillinger”

4 ”Varsel for kryssende trafikk”

5 ”Varsel for kryssende trafikk”

Eller via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Parkering”

4 ”Varsel for kryssende trafikk”

5 ”Varsel for kryssende trafikk”

Hvis systemet ble aktivert i kontroll-
displayet, slås det automatisk på når 
parkeringsfølerne eller panora-
mavisning aktiveres og bilen settes i 
gir.

Systemet slås på bak når biles set-
tes i revers.

Systemet slås av automatisk i føl-
gende situasjoner:

 Hvis bilen overstiger ganghastig-
het.

 Når en bestemt avstand oversti-
ges.

 Under aktiv parkering med parke-
ringshjelpen.

Kontrolldisplayet viser korresponde-
rende visning, et lydsignal kan høres 
og lyset i det utvendige speilet blin-
ker.

Lyset i det utvendige speilet blinker 
hvis andre biler blir registrert av fø-
lerne bak når bilen beveger seg bak-
over.

I parkeringsfølervisning blinker det 
relevante grenseområdet rødt hvis 
følerne registrerer biler.

Slå på automatisk

Slå av automatisk

Varsel

Generelt

Lys i det utvendige speilet

Display i parkeringsfølervisning
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I tillegg til den visuelle visningen, hø-
res en varsellyd når bilen din beve-
ger seg i korresponderende retning.

Systemet kan ha begrenset funksjo-
nalitet i følgende situasjoner:

 Hvis bilen som nærmer seg, kjø-
rer veldig fort.

 I tett tåke, våte forhold eller snø.

 I skarpe svinger.

 Hvis støtfangeren er skitten eller 
dekket av is eller for eksempel 
klistremerker.

 Når du transporterer last som 
stikker ut av bilen.

 Hvis kryssende objekter beveger 
seg veldig sakte.

 Hvis det er andre objekter i syns-
feltet til følerne, som skjuler den 
kryssende trafikken.

Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

Den tilpassede variable fjæringen er 
en kontrollerbar sportsfjæring. Sys-
temet reduserer uønskede bilbeve-
gelser når en dynamisk kjørestil bru-
kes eller når du kjører på ujevne vei-
er.

Avhengig av veiforholdene og kjøre-
stilen, øker dette kjøredynamikken 
og kjørekomforten.

Systemet tilbyr ulike støtdemperkon-
figurasjoner.

Støtdemperkonfigurasjonene er de-
signet for de ulike kjøremodiene til 
sportsmodusbryteren, se side 149.

Varsellyd

Systembegrensninger

Kjørekomfort

Bilutstyr

Tilpasset variabel fjæring

Prinsipp

Generelt
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Ytelseskontroll øker bilens smidig-
het.

Individuelle hjul bremses for å øke 
smidigheten for en sporty kjørestil. 
Bremseeffekten kompenseres i stor 
grad for av samtidig motorkontroll.

Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

Luftkvaliteten i bilen forbedres av 
følgende komponenter:

 Utslippstestet kupé.

 Mikrofilter.

 Klimaanlegg for regulering av 
temperatur, luftstrøm og modus 
for resirkulert luft.

 Automatisk resirkulert luftkontroll 
AUC.

 Uavhengig ventilasjon.

Kjøremodus
Støtdemper-
konfigurasjon

NORMAL Balansert

SPORT Fast

Ytelseskontroll

Klima

Bilutstyr

Innvendig luftkvalitet
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Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Når du bruker klimaanlegget, setevar-
merne osv. i lange perioder, må du 
passe på at du ikke har noen kropps-
deler i nærheten av luftuttakene eller 
er i direkte kontakt med setet, siden 
det kan føre til mindre brannskader el-
ler frostskader. Hvis du kjenner noe 
uvanlig når du bruker klimaanlegget 
eller setevarmerne, må du slutte å 
bruke eller endre innstillingen umid-
delbart.

Automatisk klimaanlegg

Oversikt

Knapper i bilen

Klimafunksjoner

Knapp Funksjon

Temperatur, se side 251.

Klimaanleggmodus, se si-
de 251.

Maksimal kjøling, se side 
252.

AUTO-program, se side 
252.

Modus for resirkulert luft, 
se side 253.

Slå av, se side 251.

Luftspredning, manuell, se 
side 254.

Fjerne is og kondens fra 
frontruten, se side 254.

Oppvarming av bakruten, 
se side 254.
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Trykk på en hvilken som helst 
knapp, med følgende unntak:

 Slå av.

 Oppvarming av bakrute.

 Setevarme.

Hele systemet:

Det automatiske klimaanlegget jus-
terer til den angitte temperaturen så 
raskt som mulig ved hjelp av maksi-
mal kjøle- eller varmeeffekt om nød-
vendig. Deretter opprettholdes tem-
peraturen.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy” 

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Klimakomfort”

4 ”Temperaturjustering, overkropp”

5 Still inn ønsket temperatur.

Unngå å bytte mellom ulike tempe-
raturinnstillinger i rask rekkefølge. 
Det automatiske klimaanlegget får 
kanskje ikke tilstrekkelig med tid til å 
etablere den valgte temperaturen.

Innvendig luft kjøles ned og tørkes, 
og varmes deretter opp igjen for å 
passe temperaturinnstillingen.

Kupeen kan bare kjøles ned når kjø-
reklar tilstand er slått på.

Kjølefunksjonen slås på når moto-
ren går.

Setevarme, se side 107.

Luftstrøm, manuell, se si-
de 253.

Slå på/av

Slå på

Slå av

Trykk og hold inne knap-
pen.

Temperatur

Prinsipp

Knapp Funksjon Justere

Vri reguleringsbryteren 
med klokken for å øke tem-
peraturen, og mot klokken 
for å senke temperaturen.

Kjølefunksjon

Prinsipp

Slå på/av

Trykk på knappen.
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Avhengig av værforholdene, kan 
frontruten og sidevinduene dugge i 
en kort periode når kjøreklar tilstand 
er slått på.

Kjølefunksjonen slås på automatisk i 
AUTO-programmet.

Når det automatiske klimaanlegget 
er i drift, utvikles kondens som for-
svinner ut under bilen.

Når kjøreklar tilstand slås på, stilles 
systemet inn på laveste temperatur, 
optimal luftstrøm og modus for resir-
kulert luft.

Funksjonen er tilgjengelig når ute-
temperaturen er over ca. 0 °C og 
kjøreklar tilstand er slått på.

LED-lampen tennes når systemet 
slås på.

Luften strømmer fra sidedysene til 
overkroppen. Åpne derfor sidedyse-
ne.

Luftstrømmen kan tilpasses når pro-
grammet er aktivt.

AUTO-programmet kjøler, ventilerer 
eller varmer opp kupeen automatisk.

Det gjør det ved å automatisk regu-
lere luftstrømmen, luftspredningen 
og temperaturen avhengig av den 
innvendige temperaturen og den 
valgte temperaturinnstillingen.

LED-lampen tennes når AUTO-pro-
grammet slås på.

Avhengig av den valgte temperatu-
ren og eksterne påvirkninger, rettes 
luften mot frontruten, sidevinduene, 
overkroppen og inn i fotrommet.

Kjølefunksjonen, se side 251, slås 
på automatisk i AUTO-programmet.

AUTO-programmet slås av automa-
tisk når luftfordelingen stilles inn ma-
nuelt.

Maksimal kjøleeffekt

Prinsipp

Generelt

Slå på/av

Trykk på knappen.

AUTO-program

Prinsipp

Slå på/av

Trykk på knappen.
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Hvis luften utenfor bilen har en ube-
hagelig lukt eller inneholder foru-
rensning, kan luftforsyningen til ku-
peen slås av. Da resirkuleres den 
innvendige luften i bilen.

LED-lampen tennes når modus for 
resirkulert luft slås på.

Når venstre LED-lampe lyser: Auto-
matisk modus for resirkulert luft

Hvis forurensningsføleren oppdager for-
urensning i den utvendige luften, endres 
luftmodusen automatisk fra utvendig luft 
til modus for resirkulert luft.

Når høyre LED-lampe lyser: Modus 
for resirkulert luft

Luften i kupeen resirkuleres.

Modus for resirkulert luft slås av au-
tomatisk etter en bestemt periode, 
avhengig av forholdene, for å unngå 
kondens.

Kontinuerlig modus for resirkulert 
luft reduserer luftkvaliteten i kupeen 
og mengden kondens på vinduene 
øker.

Hvis det er kondens, slår du av mo-
dus for resirkulert luft eller fjerner 
kondensen, se side 254.

Luftstrømmen for klimaanlegget kan 
stilles inn manuelt.

Du må først slå av AUTO-program-
met for å kunne justere luftstrøm-
men manuelt.

Valgt luftstrøm vises i klimadisplayet.

Luftstrømmen reduseres om nød-
vendig for å beskytte batteriet.

Modus for resirkulert luft

Prinsipp

Betjening

Trykk på knappen gjentatte 
ganger for hente frem en 
driftsmodus.

Justere luftstrømmen 
manuelt

Prinsipp

Generelt

Betjening

Trykk på venstre eller høy-
re side av knappen: redu-
ser eller øk luftstrømmen.
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Luftspredningen til klimaanlegget 
kan stilles inn manuelt.

 Vinduer, overkropp og fotrom.

 Overkropp og fotrom.

 Fotrom.

 Vinduer og fotrom.

 Vinduer.

 Vinduer og overkropp.

 Overkropp.

Valgt luftspredning vises i klimadis-
playet.

Fjern eventuell kondens, se side 
254.

Is og kondens kan raskt fjernes fra 
frontruten og sidevinduene foran.

LED-lampen tennes når systemet 
slås på.

Luftstrømmen kan justeres manuelt 
når systemet er slått på.

Funksjonen er tilgjengelig når moto-
ren er i gang.

Oppvarmingen av bakruten slås av 
automatisk etter en viss periode.

Mikrofilteret fanger opp støv og pol-
len i luften som kommer inn i bilen.

Få dette filteret byttet under vedlike-
hold, se side 315, av bilen.

Justere luftspredningen 
manuelt

Prinsipp

Betjening

Trykk på knappen gjentat-
te ganger for å velge et 
program:

Fjerne is og kondens fra 
frontruten

Prinsipp

Slå på/av

Trykk på knappen.

Hvis det er kondens på vin-
duet, trykker du på knap-
pen på førersiden eller bry-
teren for kjølefunksjonen. 
Kontroller at luften kan 
strømme mot frontruten.

Oppvarming av bakrute

Trykk på knappen. 
LED-lampen tennes.

Mikrofilter
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Retningen til luftstrømmen kan stil-
les inn individuelt.

Retningen til luftstrømmen kan stil-
les inn på direkte eller indirekte ven-
tilasjon.

Innrett luftstrømmen direkte på pas-
sasjerene i bilen. Luftstrømmen gir 
merkbar oppvarming eller kjøling av-
hengig av den angitte temperaturen.

Ikke innrett luftstrømmen direkte på 
passasjerene i bilen. Kupeen kjøles 
ned eller varmes opp indirekte av-
hengig av den angitte temperaturen.

 Hendel for å endre luftstrømret-
ning, piler 1.

 Knudret hjul for trinnløs åpning og 
lukking av sidedysene, piler 2.

Den uavhengige ventilasjonen gjør 
det mulig å justere temperaturen i 
kupeen før kjøreturen starter. Av-
hengig av den angitte temperaturen 
og omgivelsestemperaturen, ventile-
res eller varmes kupeen opp ved 
hjelp av tilgjengelig restvarme fra 
motoren.

Systemet kan slås på og av direkte 
eller for en forhåndsvalgt avreisetid.

Systemet kan også brukes via 
Toyota Supra Connect-appen.

Klokkeslettet for når systemet skal 
slås på, beregnes basert på utetem-
peraturen. Systemet slås på i god tid 
før den forhåndsvalgte avreisetiden.

 Bilen er i tomgangs- eller stand-
bytilstand og ikke i kjøreklar til-
stand.

 Batteriet er tilstrekkelig ladet.

Ventilasjon

Prinsipp

Stille inn ventilasjonen

Generelt

Direkte ventilasjon

Indirekte ventilasjon

Ventilasjon foran

Uavhengig ventilasjon

Prinsipp

Generelt

Driftskrav
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Den uavhengige ventilasjonen bruker 
strøm fra bilbatteriet når den aktiveres. 
Derfor er maksimal aktiveringstid be-
grenset for å beskytte batteriet. Syste-
met vil bli tilgjengelig igjen etter at moto-
ren startes eller etter at du har kjørt en 
kort strekning.

 Pass på at datoen og klokkeslet-
tet er angitt riktig i bilen.

 Åpne sidedysen for å la luften 
komme inn i kupeen.

Systemet kan slås på eller av på uli-
ke måter.

Systemet slås av automatisk etter 
en viss periode. Det fortsetter å gå 
en kort periode etter at det er slått 
av.

Hvis bilen er i standbytilstand, kan 
den uavhengige ventilasjonen slås 
på eller av via knappene til det auto-
matiske klimaanlegget.

Trykk på en hvilken som helst 
knapp, unntatt:

 Oppvarming av bakrute.

 Setevarme.

 Meny.

Systemet slås av etter at du går ut 
av og låser bilen.

1 ”Mitt kjøretøy” 

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Klimakomfort”

4 ”Tilleggsventilasjon”

5 ”Aktiver nå”

For å sikre en behagelig temperatur 
inne i bilen på begynnelsen av kjø-
returen er det mulig å angi ulike av-
reisetider.

 Engangsavreisetid: klokkeslettet 
kan angis.

Systemet slås på med en gang.

 Avreisetid med ukedag: klokke-
slett og ukedag kan angis.

Systemet slås på i god tid før den angitte 
avreisetiden på aktuelle ukedager.

Avreisetiden forhåndsvelges i to 
trinn:

 Angi avreisetider.

 Aktiver avreisetid.

Slå på/av direkte

Generelt

Bruke knappen

Via Toyota Supra Command

Display

Symbol Beskrivelse

Symbol i klimadisplayet.

Blinker: uavhengig ventila-
sjon er slått på.

Avreisetid

Prinsipp
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n Via Toyota Supra Command

1 ”Mitt kjøretøy” 

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Klimakomfort”

4 ”Tilleggsventilasjon”

5 Velg ønsket avreisetid.

6 Angi avreisetiden.

7 Velg ukedag hvis aktuelt.

n Driftskrav

Hvis en avreisetid angis for å kon-
trollere når den uavhengige ventila-
sjonen skal slås på, må den relevan-
te avreisetiden først aktiveres.

n Via Toyota Supra Command

1 ”Mitt kjøretøy” 

2 ”Kjøretøyinnstillinger”

3 ”Klimakomfort”

4 ”Tilleggsventilasjon”

5 ”For avreisetid”

6 Aktiver ønsket avreisetid.

Symbolet  i klimadisplayet signali-
serer at en avreisetid er aktivert.

Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

Vipp solskjermen ned eller opp.

Det er et sminkespeil bak et deksel i 
solskjermen. Lyset i speilet slås på 
når dekselet skyves bort.

Sigarettenneren kan brukes som et 
uttak for elektriske enheter når 
standbytilstand eller kjøreklar til-
stand er slått på.

Angi avreisetid

Aktivere avreisetid

Display

Innvendig utstyr

Bilutstyr

Solskjerm

Blendingsbeskyttelse

Sminkespeil

Strømuttak

Prinsipp
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Den totale belastningen på alle utta-
kene må ikke overstige 140 watt ved 
12 volt.

Ikke sett inn inkompatible plugger. 
Det kan skade uttaket.

Ta av dekslet.

Åpne dekselet.

Generelt

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Enheter og kabler, for eksempel bær-
bare navigasjonsenheter, som befin-
ner seg i utløsningsområdet til kolli-
sjonsputene, kan hindre utløsning av 
kollisjonsputer, eller de kan kastes 
rundt i kupeen når kollisjonsputen ut-
løses. Det er fare for skader. Pass på 
at det ikke ligger enheter og kabler i 
utløsningsområdet til kollisjonspute-
ne.

OBS

Batteriladere for bilbatteriet kan ha 
høy spenning og høye strømnivåer 
som kan overbelaste eller skade 12-
voltsnettverket i bilen. Det er fare for 
skade på eiendom. Koble kun batteri-
ladere for bilbatteriet til startkabelkon-
taktene i motorrommet.

OBS

Hvis metallgjenstander faller inn i ut-
taket, kan det føre til en kortslutning. 
Det er fare for skade på eiendom. 
Sett på dekselet etter at du har brukt 
uttaket.

Midtkonsoll

Bagasjerom

Trådløs lader
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Følg merknadene om å koble mobi-
le enheter til USB-grensesnittet i ka-
pitlet om USB-tilkoblinger, se side 
69.

USB-porten er plassert i midtkonsol-
len.

Egenskaper:

 USB-port type A.

 For lading av eksterne enheter.

 Ladestrøm:

maks. 1,5 A (biler uten trådløs lader)

maks. 2,1 A (biler med trådløs lader)

 For dataoverføring.

Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

Du finner følgende oppbevarings-
muligheter i kupeen:

 Hanskerom, se side 260.

 Lommer i dørene, se side 260.

 Nett i fotrommet på passasjersi-
den foran.

USB-grensesnitt

Generelt

I midtkonsollen

Oppbevaringsrom

Bilutstyr

Oppbevaringsmuligheter

Generelt
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Trekk i håndtaket.

Lyset i hanskerommet tennes.

Skyv dekselet opp.

Hanskerommet kan låses med en 
integrert nøkkel. Dette forhindrer til-
gang til hanskerommet.

Når hanskerommet er låst, kan fjern-
kontrollen uten den integrerte nøk-
kelen overleveres, for eksempel hvis 
bilen parkeres av en parkeringsvakt.

Det er oppbevaringsrom i dørene.

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Løse gjenstander eller enheter som er 
koblet med kabel til bilen, for eksempel 
mobiltelefoner, kan kastes rundt i ku-
peen under kjøring, for eksempel ved 
en ulykke eller under bremsing og un-
namanøvrer. Det er fare for skader. 
Sørg for at løse gjenstander eller en-
heter som er koblet med kabel til bilen, 
ligger trygt i kupeen.

OBS

Antisklimatter kan skade dashbordet. 
Det er fare for skade på eiendom. Ik-
ke bruk antisklimatter.

Hanskerom

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Hanskerommet stikker ut i kupeen når 
det åpnes. Gjenstander i hanskerom-
met kan kastes rundt i kupeen under 
kjøring, for eksempel ved en ulykke 
eller under bremsing og unnamanøv-
rer. Det er fare for skader. Lukk han-
skerommet umiddelbart etter bruk.

Åpne

Lukke

Låse

Lommer i dørene

Generelt
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Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Skjøre gjenstander, for eksempel 
glassflasker eller glass, kan bli øde-
lagt i en eventuell ulykke. Glasskår 
kan spre seg i kupeen. Det er fare for 
personskader og skader på eiendom. 
Ikke bruk skjøre gjenstander under 
kjøring. Skjøre gjenstander skal kun 
oppbevares i lukkede oppbevarings-
rom.

Koppholder

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Hvis det plasseres uegnede beholde-
re i koppholderne, kan de kastes ut i 
kupeen ved en eventuell ulykke eller 
ved bremsing og unnamanøvrer. Søl-
te væsker kan distrahere føreren fra 
veien og føre til en ulykke. Varme 
drikker kan skade koppholderne eller 
gi brannskader. Det er fare for per-
sonskader og skader på eiendom. Ik-
ke press gjenstander inn i kopphol-
derne. Bruk lette, tette beholdere som 
ikke kan knuses. Unngå å transporte-
re varme drikker.

Bagasjerom

Bilutstyr

Last

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

En høy totalvekt kan føre til at dekke-
ne overopphetes, noe som kan føre til 
indre skade og plutselig tap av dekk-
trykk. Kjøreegenskapene kan påvir-
kes negativt, for eksempel redusert 
retningsstabilitet, lenger bremseleng-
de og endrede styreegenskaper. Det 
er fare for ulykker. Følg den tillatte be-
lastningsindeksen til dekket, og ikke 
overskrid den tillatte totalvekten.

ADVARSEL

Hvis den tillatte totalvekten og tillatte 
akseltrykkene overskrides, kan ikke 
driftssikkerheten til bilen lenger ga-
ranteres. Det er fare for ulykker. Ikke 
overskrid den tillatte totalvekten og de 
tillatte akseltrykkene.
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 Dekk til skarpe hjørner og kanter 
på lasten med beskyttende mate-
riale.

 Tung transportert last: plasser så 
langt frem og lavt som mulig, ide-
elt direkte bak deleveggen.

 Liten og lett transportert last: kan 
sikres med festestropper, et ba-
gasjenett eller andre egnede 
stropper.

 Stor og tung transportert last: si-
kre med stropper.

Utstyr for å sikre transportert last, for 
eksempel stropper eller bagasjenett, 
må festes til krokene i bagasjerom-
met.

Det er fire kroker i bagasjerommet til 
feste av last.

Det er en poseholder på venstre og 
høyre side i bagasjerommet.

ADVARSEL

Løse gjenstander eller enheter som 
er koblet med kabel til bilen, for ek-
sempel mobiltelefoner, kan kastes 
rundt i kupeen under kjøring, for ek-
sempel ved en ulykke eller under 
bremsing og unnamanøvrer. Det er 
fare for skader. Sørg for at løse gjen-
stander eller enheter som er koblet 
med kabel til bilen, ligger trygt i kupe-
en.

ADVARSEL

Gjenstander som oppbevares feil, kan 
skli eller kastes rundt i kupeen, for ek-
sempel ved en ulykke, bremsing eller 
unnamanøvrer. Passasjerene i bilen 
kan bli truffet og skadet. Det er fare 
for skader. Oppbevar og sikre gjen-
stander og last på riktig måte.

OBS

Væsker i bagasjerommet kan føre til 
skader. Det er fare for skade på eien-
dom. Sørg for at ikke væsker lekker ut 
i bagasjerommet.

Oppbevare og sikre 
transportert last

Kroker i bagasjerommet

Generelt

Kroker

Poseholdere

Generelt
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Det er en stropp på listen på høyre 
side for festing av små gjenstander.

Mindre gjenstander kan oppbeva-
res i nettet på venstre side. Legg 
nettet ned for å transportere større 
gjenstander. Ta tak i nettet så nær 
kanten som mulig, ved siden av bra-
ketten. Du vil først kjenne litt mot-
stand.

Det er et oppbevaringsrom på høyre 
side i bagasjerommet.

Lås opp dekselet i listen på høyre si-
de, pil 1, og åpne, pil 2.

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Feil bruk av poseholderne kan utgjøre 
en fare, for eksempel hvis gjenstan-
der kastes rundt ved bremsing og un-
namanøvrer. Det er fare for person-
skader og skader på eiendom. Heng 
bare lette gjenstander, for eksempel 
handleposer, i poseholderne. Trans-
porter bare tung bagasje i bagasje-
rommet hvis den er festet godt.

Stropp

Nett

Sideoppbevaringsrom, 
høyre

Generelt

Åpne
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4-1.TIPS TIL KJØRING

Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

Bevegelige deler må tilpasse seg 
hverandre.

Følgende merknader vil bidra til å 
maksimere bilens levetid og effekti-
vitet.

Ikke bruk oppstartskontroll, se side 
148, ved innkjøring av bilen.

Ikke overstig maks. motorturtall og 
hastighet:

 Med bensinmotorer, 4 500 o/min 
og 160 km/t.

Unngå generelt automatisk girskift 
ved å trykke gasspedalen helt inn og 
å kjøre med full belastning. 

Turtall og hastighet kan økes grad-
vis.

På grunn av produksjonsprosessen 
gir ikke nye dekk maksimalt veigrep 
umiddelbart.

Kjør moderat i de første 300 km.

Forholdsregler ved 
kjøring

Bilutstyr

Innkjøring

Generelt

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Nye deler og komponenter kan gjøre 
at sikkerhets- og førerassisteringssys-
temer får forsinket respons. Det er fa-
re for ulykker. Etter at nye deler er 
montert eller hvis bilen er ny, kjør i 
moderat hastighet og grip inn tidlig 
om nødvendig. Følg innkjøringspro-
sedyrene for korresponderende deler 
og komponenter.

Motor, girkasse og 
differensial

Opptil 2 000 km

Fra 2 000 km og videre

Dekk
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Bremseskiver og -klosser når sin ful-
le effekt etter ca. 500 km. Kjør mo-
derat i denne innkjøringsperioden.

Følg innkjøringsprosedyrene igjen 
hvis de tidligere nevnte komponen-
tene blir fornyet.

Eksospartikkelfilteret fanger opp sot-
partikler. Sotpartiklene forbrennes i 
høye temperaturer for å rengjøre ek-
sospartikkelfilteret ved behov.

Rengjøringsprosessen tar noen mi-
nutter, og da kan følgende oppstå:

 Motoren går midlertidig litt ujevnt.

 Et litt høyere motorturtall er nød-
vendig for å oppnå den vanlige 
motoreffekten.

 En liten mengde røyk fra eksos-
anlegget, selv etter at motoren er 
stoppet.

 Støy, blant annet fra radiatorviften 
som går, selv noen minutter etter 
at motoren er stoppet.

Bremsesystem

Etter montering av nye deler

Generell kjøreinformasjon

Lukke bagasjeromslokket

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Når det er åpent, stikker bagasje-
romslokket ut over bilen, og ved en 
eventuell ulykke, bremsing eller un-
namanøvrer kan det skade passa-
sjerene i bilen og andre brukere av 
veien, eller skade bilen. Eksosgasser 
kan også komme inn i kupeen. Det er 
fare for personskader og skader på 
eiendom. Ikke kjør med bagasje-
romslokket åpent.

Varmt eksosanlegg

ADVARSEL

Når bilen kjører, kan det oppstå høye 
temperaturer under karosseriet, for 
eksempel på grunn av eksosanlegget. 
Hvis brennbart materiale, for eksem-
pel blader eller gress, kommer i kon-
takt med varme deler av eksosanleg-
get, kan disse materialene ta fyr. Det 
er fare for personskader og skader på 
eiendom. Fjern aldri varmeskjermene 
som er montert her eller påfør under-
stellsbehandling på dem. Pass på at 
ikke brennbart materiale kan komme i 
kontakt med varme bildeler under kjø-
ring, tomgang eller parkering. Ikke be-
rør det varme eksosanlegget.

Eksospartikkelfilter

Prinsipp

Generelt
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Det er normalt at radiatorviften fort-
setter å gå i flere minutter, selv etter 
korte turer.

Ulike førerprofiler sørger for at ek-
sospartikkelfilteret er selvrensende. 
Hvis eksospartikkelfilteret må ren-
ses aktivt under kjøring, i tillegg til 
den selvrensende funksjonen, vises 
en melding.

Gjør som følger neste gang du kjø-
rer utenfor bebygde områder i ca. 30 
minutter:

 Deaktiver cruisekontrollsystemer.

 Ta foten av gasspedalen flere 
ganger og la bilen rulle i motor-
bremsemodus, se side 273.

 Kjør om mulig med vekslende 
hastigheter.

Rengjøre 
eksospartikkelfilteret 
under kjøring

Radiosignaler

ADVARSEL

Noen bilfunksjoner kan bli påvirket av 
interferens fra høyfrekvente radiosig-
naler. Slike signaler kommer fra ulike 
sendersystemer, for eksempel fra fly-
trafikkmaster eller reléstasjoner for 
mobil telekommunikasjon.

Vi anbefaler at du rådfører deg med 
en autorisert Toyota-forhandler, et 
verksted autorisert av Toyota eller et 
annet pålitelig verksted hvis du opple-
ver problemer med dette.

Mobilkommunikasjon i bilen

ADVARSEL

Det er en mulighet for gjensidig inter-
ferens mellom bilelektronikken og mo-
bile radioenheter. Det genereres strå-
ling når radioenheter sender. Det er 
fare for personskader og skader på 
eiendom. Bruk om mulig bare mobile 
radioenheter, for eksempel mobiltele-
foner, i kupeen hvis de er koblet direk-
te til en ekstern antenne for å elimine-
re gjensidig interferens og for å fjerne 
strålingen fra kupeen.
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Når sikten er dårlig på grunn av tå-
ke, selv på dagtid, slår du på nærly-
sene for å gjøre bilen din mer synlig 
for andre kjøretøy. Kjør forsiktig i lav 
hastighet og bruk midtlinjen, aut-
overn, baklysene til bilen foran o.l. 
som veiledning.

Når bilen er utsatt for kryssvind, kjø-
rer du i lav hastighet og holder rattet 
med et strammere grep en normalt.

Bilen er spesielt følsom for kryssvind 
når du kjører ut av en tunnel eller 
undergang, når du kjører på en bro 
eller veifylling, eller når du passerer 
eller blir passert av en lastebil eller 
et annet stort kjøretøy.

 Ved kraftig nedbør eller når vei-
dekket er vått, kan veien bli glatt 
og sikten kan bli redusert. I dette 
tilfellet slår du på nærlysene for å 
gjøre bilen din mer synlig for an-
dre biler. Øk avstanden til bilen 
foran og kjør trygt i lavere hastig-
het enn normalt, unngå kraftig ak-
selerasjon, bremsing eller styre-
manøvre.

 Bruk varmeapparat bak og klima-
anlegget til å forhindre at vindue-
ne dugger.

 Det er større fare for vannplaning 
når du kjører i hjulspor eller gjen-
nom store dammer.

På våte eller slapsete veier kan det 
dannes en vannkile mellom dekkene 
og veien.

Kjøring i dårlig vær

Når sikten er dårlig på grunn 
av tåke

Under sterk vind

Når det regner

Vannplaning
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Denne situasjonen, kjent som vann-
planing, innebærer at dekket faktisk 
kan miste kontakten med veidekket 
fullstendig og bilen kan ikke styres 
og bremsene vil heller ikke fungere 
skikkelig.

Følg følgende når du kjører gjen-
nom vann:

 Kjør kun gjennom stillestående 
vann.

 Kjør kun gjennom vann opptil en 
dybde på maks. 25 cm.

 Kjør gjennom vann i ganghastig-
het på maksimalt 5 km/t.

Bilen er som standard utstyrt med 
blokkeringsfritt bremsesystem ABS.

Foreta fullstendig bremsing i situa-
sjoner som krever det.

Bilen er fortsatt styrbar. Alle hindrin-
ger kan unngås ved å foreta så smi-
dige styrebevegelser som mulig.

Pulsering av bremsepedalen og hy-
drauliske reguleringslyder indikerer 
at det blokkeringsfrie bremsesyste-
met ABS er i drift.

I visse bremsesituasjoner kan de 
perforerte bremseskivene avgi funk-
sjonslyder. Disse funksjonslydene 
har imidlertid ikke noen innvirkning 
på effektiviteten og driftssikkerheten 
til bremsene.

Trykk inn bremsene forsiktig regel-
messig etter noen få kilometer i fuk-
tig vær, på grusede veier og i kraftig 
regn.

Ta hensyn til trafikken rundt deg når 
du gjør dette.

Kjøre gjennom vann

Generelt

Sikkerhetsmerknad

OBS

Å kjøre gjennom for dypt vann for 
raskt kan føre til at vann trenger inn i 
motorrommet, det elektriske systemet 
eller girkassen. Det er fare for skade 
på eiendom. Når du kjører gjennom 
vann, må du ikke overskride den mak-
simale vanndybden og hastigheten 
som er spesifisert ovenfor.

Trygg bremsing

Generelt

Gjenstander i bevegelsesområdet 
til pedalene

ADVARSEL

Gjenstander i fotrommet til føreren 
kan begrense pedalvandringen eller 
blokkere en pedal som er trykket inn. 
Det er fare for ulykker. Oppbevar 
gjenstander i bilen på en sikker måte 
slik at de ikke kan komme inn i 
fotrommet til føreren. Bruk bare gulv-
matter som er egnet for bilen og som 
kan festes til gulvet. Ikke bruk løse 
gulvmatter, og ikke plasser flere gulv-
matter oppå hverandre. Pass på at 
det er tilstrekkelig med plass til peda-
lene. Hvis gulvmattene er tatt ut, for 
eksempel ved rengjøring, må du sør-
ge for at de festes godt igjen.

Våte veier
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Varmen som genereres av brem-
sing, tørker bremseskivene og 
bremseklossene og beskytter dem 
mot rust.

På denne måten er bremsekraften 
tilgjengelig umiddelbart når den 
trengs.

n Generelt

Bruk det giret som krever minst 
bremsing når du kjører ned lange el-
ler bratte nedoverbakker. Hvis ikke 
kan bremsesystemet bli overopphe-
tet og bremseeffekten reduseres.

Motorbremseeffekten kan økes mer 
ved å gire ned manuelt, selv ned i 
første gir.

n Sikkerhetsmerknader

Rust på bremseskivene og forurens-
ning av bremseklossene øker i føl-
gende omstendigheter:

 Lav kilometerstand.

 Lange perioder der bilen ikke bru-
kes.

 Sjelden bruk av bremsene.

 Kraftige, syreholdige eller alkalis-
ke rengjøringsmidler.

Hvis bremseskivene ruster, vil brem-
sene ofte få en vibrasjon som stort 
sett ikke kan fjernes.

Når det automatiske klimaanlegget 
er i drift, utvikles kondens som for-
svinner ut under bilen.

Nedoverbakker

ADVARSEL

Selv forsiktig kontinuerlig trykk på 
bremsepedalen kan føre til overopp-
heting, slitasje på bremseklossene el-
ler feil i bremsesystemet. Det er fare 
for ulykker. Unngå for store belastnin-
ger på bremsen.

ADVARSEL

Ved tomgangskjøring eller når moto-
ren er slått av, er sikkerhetsrelevante 
funksjoner begrenset eller ikke tilgjen-
gelig i det hele tatt, for eksempel 
bremseeffekten til motoren eller kraf-
tassistansen for bremsekraften og 
styringen. Det er fare for ulykker. Ikke 
kjør på tomgang eller med motoren 
slått av.

Rust på bremseskivene

Kondens når bilen er parkert
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Den høyere mekaniske og termiske 
belastningen som er involvert i å 
kjøre på racerbaner, fører til økt sli-
tasje. Denne slitasjen dekkes ikke 
av garantien. Bilen er ikke beregnet 
for bruk i motorsportkonkurranser.

Få bilen kontrollert av en autorisert 
Toyota-forhandler, et verksted auto-
risert av Toyota eller et annet pålite-
lig verksted før og etter kjøring på 
racerbane.

Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

Bilen har et bredt utvalg teknologier 
for å redusere forbruks- og utslipp-
snivåer.

Drivstofforbruket er avhengig av uli-
ke faktorer.

En rekke tiltak, for eksempel en mo-
derat kjørestil og regelmessig vedli-
kehold, kan påvirke drivstofforbruket 
og redusere miljøbyrden.

Ekstra vekt øker drivstofforbruket.

Kjøre på racerbane Spare drivstoff

Bilutstyr

Redusere drivstofforbruket

Generelt

Fjerne unødvendig last
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Tilleggsutstyr på bilen virker inn på 
den aerodynamiske ytelsen og øker 
drivstofforbruket.

Åpne vinduer øker motstanden og 
dermed også drivstofforbruket.

Dekk kan ha ulik innvirkning på for-
bruket. Forbruket kan for eksempel 
bli påvirket av dekkstørrelse.

Kontroller og, om nødvendig, juster 
dekktrykket minst to ganger i måne-
den og før du legger ut på lengre 
kjøreturer.

For lavt dekktrykk øker rullemotstan-
den og dermed også drivstofforbruk 
og dekkslitasje.

Ikke varm opp motoren når bilen 
står stille. Det er bedre å kjøre av-
sted umiddelbart, og kjøre med mo-
derat motorturtall.

Det får den kalde motoren opp til 
driftstemperatur så raskt som mulig.

Det å forutse veisituasjonen og bru-
ke en jevn kjørestil vil redusere driv-
stofforbruket.

Unngå unødvendig akselerasjon og 
bremsing.

Hold egnet avstand til bilen foran.

Drivstofforbruk og slitasje reduseres 
når du kjører med lavt motorturtall.

Vær oppmerksom på girpunktindika-
toren, se side 160, i bilen, hvis det er 
montert girpunktindikator.

Slipp opp gasspedalen og la bilen 
rulle når du nærmer deg et rødt tra-
fikklys.

Slipp opp gasspedalen og la bilen 
rulle i nedoverbakker.

Drivstofftilførselen avbrytes under 
motorbremsing.

Slå av motoren når du stanser bilen i 
lenger perioder, for eksempel ved 
trafikklys, jernbaneoverganger eller i 
trafikkork.

Fjerne tilleggsutstyr etter 
bruk

Lukke vinduer

Dekk

Generelt

Kontrollere dekktrykket 
regelmessig

Kjør avsted umiddelbart

Tenk fremover

Unngå høyt motorturtall

Bruk bremsing med motoren

Slå av motoren hvis du 
stanser i lenger perioder

Slå av motoren
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Automatisk start/stopp slår av moto-
ren automatisk ved stopp.

Hvis motoren slås av og deretter 
startes igjen, reduseres drivstoffor-
bruk og utslipp sammenlignet med å 
la motoren gå hele tiden. Du kan 
gjøre besparelser bare ved å stoppe 
motoren i noen sekunder.

Drivstofforbruk er også avhengig av 
andre faktorer, blant annet kjørestil, 
veiforhold, vedlikehold og miljøfakto-
rer.

Funksjoner som setevarme eller 
oppvarming av bakruten krever mye 
energi og øker drivstofforbruket, 
spesielt i bytrafikk og køkjøring.

Slå av disse funksjonene hvis de ik-
ke trengs.

Få utført service på bilen regelmes-
sig for å oppnå optimal økonomi og 
levetid. Toyota anbefaler at vedlike-
holdsarbeid blir utført av Toyota.

Automatisk start/stopp

Slå av funksjoner som ikke 
trengs for øyeblikket.

Få utført vedlikehold.

OM99T05NO.book  Page 274  Thursday, May 2, 2019  12:39 PM



5

275

Brukerhåndbok for Supra

5

M
O

B
ILIT

E
T

MOBILITET

.

5-1. MOBILITET

Fylle drivstoff ..................... 276
Felger og dekk .................. 278
Motorrom........................... 305
Serviceprodukter ............... 307
Vedlikehold ........................ 315
Periodisk vedlikehold 

(unntatt Europa og 
Australia) ......................... 319

Skifte deler ........................ 326
Havarihjelp ........................ 333
Generelt stell ..................... 348

OM99T05NO.book  Page 275  Thursday, May 2, 2019  12:39 PM



276

Brukerhåndbok for Supra

5-1. MOBILITET

5-1.MOBILITET

Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

Se merknadene om drivstoffkvalitet 
før du fyller drivstoff. Se side 307.

Sett pumpemunnstykket helt inn i 
påfyllingsrøret når du fyller drivstoff. 
Hvis du løfter pumpemunnstykket 
under påfylling, skjer følgende:

 Drivstofftilførselen kuttes for tidlig.

 Drivstoffdamp fanges mindre ef-
fektivt opp.

Drivstofftanken er full når pumpe-
munnstykket kutter tilførselen første 
gang.

Følg sikkerhetsreglene som er angitt 
på bensinstasjoner.

1 Trykk kort på den bakre kanten 
av drivstoffluken.

Fylle drivstoff

Bilutstyr

Merknader ved fylling av 
drivstoff

Generelt

Sikkerhetsmerknader

OBS

Hvis rekkevidden kommer under 
50 km, er det ikke sikkert at motoren 
lenger får tilført nok drivstoff. Motor-
funksjonen er ikke lenger sikret. Det 
er fare for skade på eiendom. Fyll på 
drivstoff i god tid.

OBS

Drivstoff er giftig og etsende. Driv-
stoffsystemet kan bli skadet hvis du 
overfyller drivstofftanken. Lakken kan 
bli skadet hvis den kommer i kontakt 
med drivstoff. Dette skader miljøet. 
Det er fare for skade på eiendom. Ik-
ke fyll på for mye.

Tanklokk

Åpne
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2 Vri tanklokket mot klokken.

3 Plasser tanklokket i holderen på 
drivstoffluken.

1 Sett på tanklokket og vri det med 
klokken til du hører at det klikker 
på plass.

2 Lukk drivstoffluken.

I noen situasjoner kan det være 
nødvendig å låse opp drivstoffluken 
manuelt, for eksempel hvis det er en 
elektrisk feil.

Få drivstoffluken låst opp hos en au-
torisert Toyota-forhandler, et verk-
sted autorisert av Toyota eller et an-
net pålitelig verksted.

Lukke

ADVARSEL

Stroppen på tanklokket kan bli klemt 
fast når du vrir tanklokket for å lukke 
det. Hvis det skjer, er det ikke mulig å 
lukke tanklokket skikkelig. Drivstoff el-
ler drivstoffdamp kan lekke ut. Det er 
fare for personskader og skader på 
eiendom. Pass på at ikke stroppen 
kommer i klem når du lukker tanklok-
ket.

Låse opp drivstoffluken 
manuelt
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Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

Tilstanden og dekktrykket til et dekk 
påvirker følgende:
• Levetiden til dekket.
• Kjøresikkerhet.
• Kjørekomfort.
• Drivstofforbruk.

Dekktrykkene vises på dørstolpen i 
førerdøren.

Dekktrykkdataene gjelder for dekk-
størrelser og dekkmerker som er 
klassifisert av bilprodusenten som 
egnet for respektive biltype.

Hvis hastighetskoden til dekket ikke 
blir funnet, gjelder dekktrykket for til-
svarende dekkstørrelse.

Dekktrykkene som er angitt for re-
spektive lastforhold gjelder, i hen-
hold til bilens faktiske lastforhold. 
Eksempel: for en delvis lastet bil er 
det optimale dekktrykket det som er 
angitt for en delvis lastet bil.

Felger og dekk

Bilutstyr

Dekktrykk

Generelt

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Et dekk med for lavt eller ikke noe 
dekktrykk kan bli svært varmt og få 
skader. Kjøreegenskaper, for eksem-
pel styring og bremsing, vil bli svekket 
på grunn av dette. Det er fare for ulyk-
ker. Kontroller dekktrykket regelmes-
sig og juster det etter behov, for ek-
sempel to ganger i måneden eller før 
en lang kjøretur.

Informasjon om dekktrykk

På dørstolpen
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Du kan få mer informasjon om felger 
og dekk hos en autorisert Toyota-
forhandler, et verksted autorisert av 
Toyota eller et annet pålitelig verk-
sted.

Aktuelt dekktrykk for hvert av de 
monterte dekkene kan vises i kon-
trolldisplayet.

For å sikre at de vises riktig, må 
dekkstørrelsene være lagret i syste-
met og må være angitt, se side 290, 
for de monterte dekkene.

Den aktuelle dekktrykkverdien er 
vist på hvert dekk.

Dekkene blir varme under kjøring. 
Dekktrykket øker i takt med tempe-
raturen til dekket.

Dekk har et naturlig, jevnt tap av 
dekktrykk.

Pumper kan vise et trykk som er 
opptil 0,1 bar for lavt.

Dekktrykkinskripsjonene på dekk-
trykkskiltet på dørstolpen gjelder ba-
re for kalde dekk eller dekk med 
samme temperatur som omgivelse-
stemperaturen.

Kontroller bare dekktrykk når dekke-
ne er kalde, dvs.:
• Du har ikke kjørt mer enn maks. 

2 km.
• Hvis bilen har stått stille i minst 

2 timer kjøring.

Kontroller dekktrykket til nødhjulet 
i bagasjerommet regelmessig og 
juster om nødvendig. 

1 Fastslå de spesifiserte dekktryk-
kene for dekkene når de er mon-
tert på bilen, se side 278.

2 Kontroller dekktrykket i alle fire 
dekkene ved hjelp av for eksem-
pel en trykkmåler.

For Australia / New Zealand

ADVARSEL

Dekktrykkene på dekketiketten gjel-
der kun for dekk som er uttrykkelig 
nevnt på etiketten. Dekktrykk for dekk 
som kan dekkes av etiketten – etter 
størrelse, hastighetskategori og last-
klasse/lastindeks – men ikke uttrykke-
lig nevnt på etiketten, kan være ulikt. 
Oppretthold egnede dekktrykk i hen-
hold til dekkprodusentens spesifika-
sjoner fra dekkforhandleren.

I kontrolldisplayet

Kontrollere dekktrykket

Generelt

Kontrollere ved hjelp av 
dekktrykkinskripsjonene 
på dørstolpen
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3 Juster dekktrykket hvis den nå-
værende dekktrykkverdien avvi-
ker fra den spesifiserte verdien.

4 Kontroller om alle ventilhettene 
er skrudd på dekkventilene.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøystatus”

3  ”Dekktrykkovervåking”

4 Kontroller om de nåværende 
dekktrykkene er de samme som 
den spesifiserte dekktrykkverdi-
en.

5 Juster dekktrykket hvis den nå-
værende dekktrykkverdien avvi-
ker fra den spesifiserte verdien.

For dekktrykkovervåking (TPM):

Tilbakestill dekktrykkovervåkingen 
(TPM) for dekk som ikke finnes i 
dekktrykkinskripsjonen i kontrolldis-
playet.

Q = opptil 160 km/t

R = opptil 170 km/t

S = opptil 180 km/t

T = opptil 190 km/t

H = opptil 210 km/t

V = opptil 240 km/t

W = opptil 270 km/t

Y = opptil 300 km/t

Mønsterdybden skal ikke være min-
dre enn 3 mm, ellers er det risiko for 
vannplaning.

Mønsterdybden skal ikke være min-
dre enn 4 mm, ellers er det begren-
set hvor egnet bilen er for vinterbruk.

Slitasjeindikatorer er spredt over om-
kretsen til dekket og har den lovpå-
lagte minimumshøyden på 1,6 mm.

Kontrollere ved hjelp av dekktrykk-
inskripsjonene i kontrolldisplayet

Etter justering av dekktrykket

Hastighetskode

Dekkmønster

Sommerdekk

Vinterdekk

Minimum mønsterdybde
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Plasseringene til slitasjeindikatorene 
er identifisert på sideveggen til dek-
ket med bokstavene TWI (Tread 
Wear Indicator).

Undersøk dekkene regelmessig for 
skader, fremmedlegemer og slitasje.

Bilatferd som kan indikerer dekkska-
de eller andre feil:
• Uvanlige vibrasjoner.
• Uvanlige dekk- eller driftslyder.
• Uvanlig respons fra bilen, for ek-

sempel tydelig trekking til venstre 
eller høyre.

Skader kan blant annet skyldes føl-
gende situasjoner:
• Hvis du kjører over fortauskanter.
• Skader i veien.
• For lavt dekktrykk.
• Overbelastet bil.
• Feil oppbevaring av dekk.

Uavhengig av mønsterdybden, skal 
dekkene skiftes minst hvert 6. år.

Produksjonsdatoen til dekket er an-
gitt på sideveggen til dekket.

Dekkskade

Generelt

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Hvis dekkene er skadet, kan dekk-
trykket reduseres, som igjen kan føre 
til at du mister kontroll over bilen. Det 
er fare for ulykker. Hvis du mistenker 
at dekket er skadet mens du kjører, 
må du umiddelbart senke hastigheten 
og stanse bilen. Få felgene og dekke-
ne kontrollert. Det gjør du ved å kjøre 
forsiktig til en autorisert Toyota-for-
handler, et verksted autorisert av 
Toyota eller et annet pålitelig verk-
sted. Få om nødvendig bilen tauet el-
ler transportert dit. Ikke reparer skad-
de dekk, få dem skiftet ut i stedet.

ADVARSEL

Dekk kan bli skadet ved å kjøre over 
hindringer, for eksempel fortauskanter 
eller skader i veien, i høy hastighet. 
Større felger har et mindre dekktverr-
snitt. Jo mindre dekktverrsnitt, jo høy-
ere er risikoen for dekkskade. Det er 
fare for ulykker og skader på eien-
dom. Kjør om mulig rundt hindringer 
eller kjør langsomt og forsiktig over 
dem.

Alderen til dekk

Anbefaling

Produksjonsdato

Betegnelse Produksjonsdato

DOT … 3818 38. uke av 2018
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Få felgen tilpasset og balansert hos 
en autorisert Toyota-forhandler, et 
verksted autorisert av Toyota eller et 
annet pålitelig verksted.

Du kan få informasjon om riktig 
kombinasjon av felg/dekk og felgde-
sign hos en autorisert Toyota-for-
handler, et verksted autorisert av 
Toyota eller et annet pålitelig verk-
sted.

Noen dekkmerker er anbefalt av bil-
produsenten for hver dekkstørrelse. 
Dekkmerkene kan identifiseres med 
en stjerne på sideveggen av dekket.

Skifte av felger og dekk

Tilpasning og balansering

Felg-/dekkombinasjon

Generelt

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Felger og dekk som ikke er egnet for 
din bil, kan skade deler av bilen. De 
kan for eksempel komme i kontakt 
med karosseriet på grunn av sine di-
mensjontoleranser, til tross for at de 
har samme nominelle størrelse. Det 
er fare for ulykker. Produsenten av bi-
len anbefaler å bruke felger og dekk 
som er kategorisert som egnet for re-
spektive biltype.

ADVARSEL

Monterte stålfelger kan føre til teknis-
ke problemer, for eksempel kan hjul-
bolter virke løse eller bremseskivene 
kan bli skadet. Det er fare for ulykker. 
Ikke monter stålfelger.

ADVARSEL

Feil felg-/dekkombinasjoner svekker 
bilens kjøreegenskaper og hindrer rik-
tig funksjon av ulike systemer, blant 
annet det blokkeringsfrie bremsesys-
temet eller stabilitetskontrollen. Det er 
fare for ulykker. Monter alltid dekk 
med samme merke og mønster på al-
le hjulene for å opprettholde gode kjø-
reegenskaper. Produsenten av bilen 
anbefaler å bruke felger og dekk som 
er kategorisert som egnet for respek-
tive biltype. Monter samme felg-/dek-
kombinasjon som originaldekket når 
det blir skadet.

Anbefalte dekkmerker
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På grunn av produksjonsprosessen 
gir ikke nye dekk maksimalt veigrep 
umiddelbart.

Kjør moderat i de første 300 km.

Produsenten av bilen fraråder bruk 
av regummierte dekk.

Det anbefales å bruke vinterdekk 
ved kjøring i vinterforhold.

Selv om såkalte helårsdekk med en 
M+S-etikett har bedre vinteregen-
skaper enn sommerdekk, har de li-
kevel vanligvis ikke den samme ytel-
sen som vinterdekk.

Hvis det er montert vinterdekk, må 
du følge og ikke overskride den re-
spektive tillatte maksimale hastighe-
ten.

For din egen sikkerhet bør du kun 
bruke punkteringssikre dekk. Det er 
ikke noe tilgjengelig reservehjul. Du 
kan få mer informasjon fra en autori-
sert Toyota-forhandler, et verksted 
autorisert av Toyota eller et annet 
pålitelig verksted.

Det er ikke tillatt å bytte forhjulene 
med bakhjulene eller motsatt på bi-
ler med ulik dekk- eller felgdimen-
sjon på for- og bakakslene.

Ikke overstig det maksimale dekk-
trykket som er angitt på sideveggen 
til dekket.

Oppbevar felger og dekk på et kjø-
ling, tørt og mørkt sted når de ikke er 
i bruk.

Beskytt dekkene mot forurensning 
fra olje, fett og løsemidler.

Ikke legg dekk i plastposer.

Fjern skitt fra felgene eller dekkene.

Nye dekk

Regummierte dekk

ADVARSEL

Regummierte dekk kan ha ulike 
dekkrammer. Holdbarheten for disse 
kan reduseres med alderen. Det er fa-
re for ulykker. Ikke bruk regummierte 
dekk.

Vinterdekk

Generelt

Maksimal hastighet for vinterdekk

Skifte punkteringssikre dekk

Bytte for- og bakhjul

Oppbevare dekk

Dekktrykk

Oppbevaring av dekk
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Hvis alt dekktrykket forsvinner, gjør 
punkteringssikre dekk det mulig å 
fortsette å kjøre, med visse begrens-
ninger.

Hjulene har dekk som i en begren-
set grad er selvstøttende. De kan 
også ha spesielle felger.

Den forsterkede sideveggen inne-
bærer at dekket til en viss grad hol-
der bilen mobil selv dekktrykket er 
borte.

Følg merknadene om å fortsette å 
kjøre med et punktert dekk.

Dekkene er identifisert på sideveg-
gen til dekket med RSC Runflat 
System Component.

• Parker bilen på et fast underlag 
så langt borte fra trafikken som 
mulig.

• Slå på nødblinklysene.
• Sett på parkeringsbremsen for å 

forhindre at bilen ruller.
• Aktiver rattlåsen med hjulene pe-

kende rett frem.
• Be alle passasjerene om å gå ut 

av bilen og før dem ut av fareom-
rådet, for eksempel bak autover-
net.

• Sett opp varseltrekanten i egnet 
avstand fra bilen.

Punkteringssikre dekk

Prinsipp

Generelt

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Et punkteringssikkert dekk som har 
lavt dekktrykk eller ikke noe dekktrykk 
i det hele tatt, vil endre bilens kjøree-
genskaper. Det kan for eksempel væ-
re redusert retningsstabilitet ved 
bremsing, lenger bremselengder og 
andre selvstyringsegenskaper. Det er 
fare for ulykker. Kjør forsiktig og ikke 
overstig en hastighet på 80 km/t.

Merke

Reparere punkterte dekk

Sikkerhetstiltak
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Ved hjelp av mobilitetssystemet kan 
mindre dekkskader raskt repareres, 
slik at du kan fortsette å kjøre. Da 
pumpes flytende tetningsmiddel inn i 
dekkene, som lukker skaden fra inn-
siden når det herder.

• Følg merknadene om bruk av 
mobilitetssystemet som du finner 
på kompressorer og tetningsmid-
delbeholderen.

• Det er ikke sikkert at mobilitets-
systemet er effektivt for dekkska-
der som er større enn 4 mm.

• Kontakt en autorisert Toyota-for-
handler, et verksted autorisert av 
Toyota eller et annet pålitelig 
verksted hvis du ikke får dekket til 
å fungere.

• Om mulig skal fremmedlegemer 
som har penetrert dekket, forbli 
inne i dekket. Fjern bare frem-
medlegemer hvis de synlig stikker 
ut av dekket.

• Ta fartsgrenseklistremerket av 
tetningsmiddelbeholderen og fest 
det på rattet.

• Bruk av tetningsmidler kan skade 
TPM-elektronikken. Hvis det 
skjer, må du få skiftet elektronik-
ken så fort som mulig.

• Kompressorer kan brukes til å 
kontrollere dekktrykket.

Mobilitetssystemet er plassert i høyre 
oppbevaringsrom i bagasjerommet.

• Tetningsmiddelbeholder, pil 1.
• Påfyllingsslange, pil 2.

Vær oppmerksom på holdbarhets-
datoen på tetningsmiddelbeholde-
ren.

Mobilitetssystem

Prinsipp

Generelt

Oversikt

Oppbevaring

Tetningsmiddelbeholder
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1 Låse opp tetningsmiddelbehol-
der

2 Holder til tetningsmiddelbeholder
3 Dekktrykkindikator
4 Knapp for å redusere dekktrykket
5 På/av-knapp
6 Kompressor
7 Plugg/kabel for uttak
8 Koblingsslange

• Parker bilen på et fast underlag 
så langt borte fra trafikken som 
mulig.

• Slå på nødblinklysene.
• Sett på parkeringsbremsen for å 

forhindre at bilen ruller.
• Aktiver rattlåsen med hjulene pe-

kende rett frem.
• Be alle passasjerene om å gå ut 

av bilen og før dem ut av fareom-
rådet, for eksempel bak autover-
net.

• Sett opp varseltrekanten i egnet 
avstand fra bilen.

1 Rist tetningsmiddelbeholderen.

Kompressor

Sikkerhetstiltak

Fylle med tetningsmiddel

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Et blokkert eksosanlegg eller utilstrek-
kelig ventilasjon kan gjøre at skadeli-
ge eksosgasser kommer inn i bilen. 
Eksosgassene inneholder forurens-
ning som er fargeløs og luktfri. På 
innelukkede steder kan eksosgasser 
også bygge seg opp utenfor bilen. Det 
er fare for alvorlige personskader. 
Hold eksosanlegget åpent og sikre til-
strekkelig ventilasjon.

OBS

Kompressoren kan bli overopphetet 
hvis den brukes for lenge. Det er fare 
for skade på eiendom. Ikke bruk kom-
pressoren i mer enn 10 minutter.

Fylle
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2 Trekk påfyllingsslangen helt av 
dekselet på tetningsmiddelbehol-
deren. Pass på å ikke bøye slan-
gen.

3 Skyv tetningsmiddelbeholderen 
inn i braketten på kompressor-
slangen, til du hører at den fester 
seg.

4 Skru påfyllingsslangen på tet-
ningsmiddelbeholderen på dekk-
ventilen på det aktuelle dekket.

5 Sett pluggen inn i uttaket i kupe-
en mens kompressorer er slått 
av.

6 Slå på kompressoren med stand-
bytilstand på eller mens motoren 
er i gang.

La kompressoren gå i ca. 10 minut-
ter for å fylle tetningsmiddelet og 
oppnå et dekktrykk på ca. 2,0 bar.

Dekktrykket kan øke til ca. 5 bar un-
der påfyllingen av tetningsmiddel. 
Ikke slå av kompressoren under det-
te trinnet.
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1 Slå av kompressoren.

2 Les av dekktrykket som vist på 
dekktrykkindikatoren.

Du må nå et dekktrykk på minst 
2 bar hvis du skal kunne fortsette å 
kjøre.

1 Skru påfyllingsslangen på tet-
ningsmiddelbeholderen av dekk-
ventilen.

2 Trykk på den røde opplåsnings-
enheten.

3 Ta tetningsmiddelbeholderen av 
kompressoren.

4 Pakk og oppbevar tetningsmid-
delbeholderen for å unngå å skit-
ne til bagasjerommet.

1 Koble kontakten fra uttaket i ku-
peen.

2 Kjør 10 m fremover og bakover 
for å fordele tetningsmiddelet i 
dekket. 

3 Skru tilkoblingsslangen til kom-
pressoren direkte på dekkventi-
len.

4 Sett kontakten inn i uttaket i ku-
peen.

5 Slå på kompressoren med stand-
bytilstand på eller mens motoren 
er i gang.

Hvis du ikke når et dekktrykk på minst 
2 bar, må du kontakte en autorisert 
Toyota-forhandler, et verksted autorisert 
av Toyota eller et annet pålitelig verk-
sted.

Hvis du når et dekktrykk på minst 2 bar, 
se Minimum dekktrykk er nådd.

6 Skru tilkoblingsslangen til kom-
pressoren fra dekkventilen.

7 Koble kontakten fra uttaket i ku-
peen.

8 Oppbevar mobilitetssystemet i 
bilen.

Kontrollere og justere 
dekktrykket

Kontrollere

Ta ut og oppbevare 
tetningsmiddelbeholderen

Minimum dekktrykk er ikke nådd
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1 Skru tilkoblingsslangen til kom-
pressoren fra dekkventilen.

2 Koble kontakten fra uttaket i ku-
peen.

3 Oppbevar mobilitetssystemet i 
bilen.

4 Kjør umiddelbart ca. 10 km for å 
fordele tetningsmiddelet jevnt i 
dekket.

Ikke overskrid en hastighet på 80 km/t.

Kjør om mulig ikke saktere enn 20 km/t.

1 Stans bilen i et egnet område.

2 Skru tilkoblingsslangen til kom-
pressoren direkte på dekkventi-
len.

3 Sett kontakten inn i uttaket i ku-
peen.

4 Juster dekktrykket til minst 
2,0 bar.

• Øke dekktrykket: slå på kompres-
soren med standbytilstand på el-
ler mens motoren er i gang.

• Redusere dekktrykket: trykk på 
knappen på kompressoren.

5 Skru tilkoblingsslangen til kom-
pressoren fra dekkventilen.

6 Koble kontakten fra uttaket i ku-
peen.

7 Oppbevar mobilitetssystemet i 
bilen.

Ikke overskrid en maksimal tillatt 
hastighet på 80 km/t.

Tilbakestill dekktrykkovervåkingen 
(TPM), se side 290.

Få skiftet ut det punkterte dekket og 
tetningsmiddelbeholderen til mobili-
tetssystemet så fort som mulig.

Minimum dekktrykk er nådd

Justere

Fortsette kjøreturen
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Kjettinger kan ikke monteres. Bruk 
vinterdekk i stedet.

Systemet overvåker dekktrykket i de 
fire monterte dekkene. Systemet 
varsler hvis dekktrykket har falt i ett 
eller flere av dekkene.

Følerne i dekkventilene måler dekk-
trykket og dekktemperaturen.

Systemet registrerer de monterte 
dekkene automatisk. Systemet viser 
de forhåndsinnstilte trykkene i kon-
trolldisplayet og sammenligner dem 
med det nåværende dekktrykket.

Hvis det er montert dekk som ikke er 
listet opp på dekktrykketikettene i bi-
len, se side 278, for eksempel dekk 
med spesialgodkjenning, må syste-
met tilbakestilles aktivt. De nåvæ-
rende dekktrykkene godtas dermed 
som de spesifiserte verdiene.

Betjen systemet ved å følge den an-
dre informasjonen og merknadene i 
kapitlet Dekktrykk, se side 278.

De følgende kravene må oppfylles 
for systemet, hvis ikke kan ikke påli-
telig signalisering av tap av dekk-
trykk sikres:
• Systemet har registrert de mon-

terte dekkene, oppdatert den re-
levante informasjonen og, etter 
en kort kjøretur, vist den i kontroll-
displayet etter hvert skifte av dekk 
eller felger.

Hvis systemet ikke registrerer dekkene 
automatisk, angir du spesifikasjonene 
for de monterte dekkene i dekkinnstillin-
gene.

Kjettinger

Valg av kjettinger

OBS

nKjøre med kjettinger

Ikke sett på kjettinger. Kjettinger kan 
skade karosseriet og opphenget, og 
redusere kjøreegenskapene betrakte-
lig.

Dekktrykkovervåking (TPM)

Prinsipp

Generelt

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Displayet som viser det spesifiserte 
dekktrykket, erstatter ikke dekktrykk-
informasjonen i bilen. Hvis det er an-
gitt feil data i dekkinnstillingene, vil de 
spesifisert dekktrykkene også være 
feil. Det fører til at pålitelig signalise-
ring av tap av dekktrykk ikke lenger 
kan garanteres. Det er fare for per-
sonskader og skader på eiendom. 
Kontroller at dekkstørrelsen til de 
monterte dekkene vises riktig og at de 
matcher spesifikasjonene på dekket 
og i informasjonen om dekktrykk.

Driftskrav
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• Dekk med spesialgodkjenning:

• Etter hvert dekk- eller felgskift må det 
utføres en tilbakestilling med det rikti-
ge dekktrykket.

• Systemet må tilbakestilles etter at 
dekktrykket er justert til en ny verdi.

• Felger med TPM-elektronikk.

Hvis systemet ikke registrerer dek-
kene automatisk, kan spesifikasjo-
nene for de monterte dekkene angis 
i dekkinnstillingene.

Dekkstørrelsen til de monterte dek-
kene finner du i dekktrykkinforma-
sjonen, se side 278, eller direkte på 
dekkene.

Dekktrykkspesifikasjonene trenger 
ikke å bli lagt inn på nytt hvis dekk-
trykket justeres.

For sommer- og vinterdekk lagres 
den siste dekkspesifikasjonen for 
hvert dekk. Dette innebærer at inn-
stillingene for dekksettene som sist 
ble brukt, kan velges etter et dekk- 
eller felgskift.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøystatus”

3  ”Dekktrykkovervåking”

Via Toyota Supra Command:

1 ”Dekkinnstillinger”

2 Velg dekk:
• ”Sommerdekk”
• ”Vinterdekk/helårsdekk”

3 ”Nåværende:”

4 Velg type dekk som er montert 
på bakakselen:

• Dekkstørrelse, for eksempel 
245/45 R18 96 Y.

• Dekk med spesialgodkjenning: 
”Annet dekk”

5 Velg laststatusen til bilen hvis en 
dekkstørrelse er valgt.

6 ”Bekreft innstillinger”

Målingen av det nåværende dekk-
trykket starter. Fremgangen til målin-
gen vises.

Statusen til systemet, for eksempel 
hvorvidt systemet er aktivt, kan vi-
ses i kontrolldisplayet.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøystatus”

3  ”Dekktrykkovervåking”

Gjeldende status vises.

Dekkinnstillinger

Generelt

Hente frem menyen

Justere innstillingene

Statusdisplay

Gjeldende status
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Det nåværende dekktrykket vises 
for hvert dekk.

Nåværende dekktrykk kan variere 
som et resultat av betjening av bilen 
eller utetemperaturen.

Avhengig av modellen, vises de nå-
værende dekktemperaturene.

De nåværende dekktemperaturene 
kan variere som et resultat av betje-
ning av bilen eller utetemperaturen.

Statusen til systemet og dekkene in-
dikeres med hjulfargen og meldin-
gen i kontrolldisplayet.

Om aktuelt, slettes ikke eksisteren-
de meldinger hvis det viste spesifi-
serte trykket ikke er nådd ved juste-
ring av dekktrykket.

• Systemet er aktivt og bruker de 
viste spesifiserte trykkene for 
varslingen.

• Dekk med spesialgodkjenning: 
systemet er aktivt og bruker dekk-
trykkene som ble lagret under sis-
te tilbakestilling for varslingen.

Det er et punktert dekk eller stort tap 
av dekktrykk i dekkene som vises.

Dekktrykktap blir kanskje ikke regis-
trert.

Mulige årsaker:
• Funksjonsfeil.
• Under måling av dekktrykket, et-

ter bekreftelse av dekkinnstillin-
gene.

• Dekk med spesialgodkjenning: 
det utføres en tilbakestilling av 
systemet.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøystatus”

3 ”Dekktrykkovervåking”

4 ”Dekkinnstillinger”

 Når du ikke velger ”Annet dekk”:

5 ”Bekreft innstillinger”

6 Kjør bilen.

 Når du velger ”Annet dekk”:

7 ”Dekkinnstillinger”

Nåværende dekktrykk

Nåværende dekktemperatur

Dekkstatuser

Generelt

Alle hjul er grønne

Ett til fire hjul er gule

Hjulene er grå

Dekk med 
spesialgodkjenning: 
utføre en tilbakestilling
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8 Slå på kjøreklar tilstand, men ik-
ke kjør.

9 Tilbakestille dekktrykket: ”Utfør 
tilbakestilling”.

10Kjør avsted.

Hjulene vises i rødt og følgende vi-
ses i displayet: ”Tilbakestiller dekk-
trykkovervåking …”.

Når du har kjørt en kort periode i 
hastigheter over 30 km/t, godtas de 
angitte dekktrykkene som målverdi-
er. Tilbakestillingen blir automatisk 
fullført under kjøreturen.

Hvis tilbakestillingen var vellykket, 
vises hjulene i grønt i kontrolldis-
playet og følgende vises: ”Dekktryk-
kovervåking aktiv. Se etikett for an-
befalt trykk.”.

Du kan når som helst avbryte kjøre-
turen. Tilbakestillingen gjenopptas 
automatisk når du fortsetter å kjøre.

Stabilitetskontroll VSC aktiveres om 
nødvendig så fort en melding om 
lavt dekktrykk vises.

n Melding

Et symbol med en bilmelding vises i 
kontrolldisplayet.

n Tiltak

Kontroller dekktrykket, og juster et-
ter behov.

n Melding

I tillegg vises et symbol med en bil-
melding i kontrolldisplayet.

Meldinger: for dekk uten 
spesialgodkjenning

Generelt

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Et skadet normalt dekk med for lavt 
eller ikke noe dekktrykk, påvirker kjø-
reegenskapene, for eksempel styring 
og bremsing. Punkteringssikre dekk 
gjør det mulig å opprettholde et be-
grenset stabilitetsnivå. Det er fare for 
ulykker. Ikke fortsett å kjøre hvis bilen 
har normale dekk. Følg merknadene 
om punkteringssikre dekk og fortsett 
å kjøre med disse dekkene.

Hvis det er nødvendig med en 
dekktrykktest

Symbol Mulig årsak

Dekket ble ikke pumpet 
opp tilstrekkelig, det ble 
for eksempel pumpet inn 
for lite luft eller det var et 
naturlig, jevnt tap av dekk-
trykk.

Hvis dekktrykket er for lavt

En gul varsellampe lyser i 
instrumentpanelet.
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n Tiltak

1 Reduser hastigheten. Ikke over-
skrid en hastighet på 130 km/t.

2 Ved neste mulighet, for eksem-
pel en bensinstasjon, kontrollerer 
du dekktrykket i alle fire dekkene 
og justerer om nødvendig.

n Melding

I tillegg vises et symbol med det ak-
tuelle dekket i en bilmelding i kon-
trolldisplayet.

n Tiltak

1 Reduser hastigheten og stans bi-
len forsiktig. Unngå brå og plut-
selige bremse- og styremanøvre.

2 Kontroller om bilen har montert 
standarddekk eller punkteringssi-
kre dekk.

Symbolet som identifiserer punkterings-
sikre dekk, se side 284, er en sirkel med 
bokstavene RSC på sideveggen til dek-
ket.

Stabilitetskontroll VSC aktiveres om 
nødvendig så fort en melding om 
lavt dekktrykk vises.

n Melding

Et symbol med en bilmelding vises i 
kontrolldisplayet.

Symbol Mulig årsak

Det har vært tap av 
dekktrykk.

Hvis det har vært et betydelig tap 
av dekktrykk

En gul varsellampe lyser i 
instrumentpanelet.

Symbol Mulig årsak

Det er et punktert dekk el-
ler stort tap av dekktrykk.

Melding: dekk med 
spesialgodkjenning

Generelt

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Et skadet normalt dekk med for lavt 
eller ikke noe dekktrykk, påvirker kjø-
reegenskapene, for eksempel styring 
og bremsing. Punkteringssikre dekk 
gjør det mulig å opprettholde et be-
grenset stabilitetsnivå. Det er fare for 
ulykker. Ikke fortsett å kjøre hvis bilen 
har normale dekk. Følg merknadene 
om punkteringssikre dekk og fortsett 
å kjøre med disse dekkene.

Hvis det er nødvendig med en 
dekktrykktest
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n Tiltak

1 Kontroller dekktrykket, og juster 
etter behov.

2 Tilbakestill systemet.

n Melding

I tillegg vises et symbol med en bil-
melding i kontrolldisplayet.

n Tiltak

1 Reduser hastigheten. Ikke over-
skrid en hastighet på 130 km/t.

2 Ved neste mulighet, for eksem-
pel en bensinstasjon, kontrollerer 
du dekktrykket i alle fire dekkene 
og justerer om nødvendig.

3 Tilbakestill systemet.

n Melding

I tillegg vises et symbol med det ak-
tuelle dekket i en bilmelding i kon-
trolldisplayet.

Symbol Mulig årsak

Dekket ble ikke tilstrekke-
lig pumpet opp, det er for 
eksempel pumpet inn for 
lite luft.

Systemet har registrert et 
hjulskift, men er ikke tilba-
kestilt.

Dekktrykket har falt sam-
menlignet med siste tilba-
kestilling.

Systemet er ikke tilbake-
stilt. Systemet bruker 
dekktrykkene som ble lag-
ret under siste tilbakestil-
ling for varslingen.

Hvis dekktrykket er for lavt

En gul varsellampe lyser i 
instrumentpanelet.

Symbol Mulig årsak

Det har vært tap av dekk-
trykk.

Systemet er ikke tilbake-
stilt. Systemet bruker 
dekktrykkene som ble lag-
ret under siste tilbakestil-
ling for varslingen.

Hvis det har vært et betydelig tap 
av dekktrykk

En gul varsellampe lyser i 
instrumentpanelet.

Symbol Mulig årsak

Det er et punktert dekk el-
ler stort tap av dekktrykk.

Systemet er ikke tilbake-
stilt. Systemet bruker 
dekktrykkene som ble lag-
ret under siste tilbakestil-
ling for varslingen.
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n Tiltak

1 Reduser hastigheten og stans bi-
len forsiktig. Unngå brå og plut-
selige bremse- og styremanøvre.

2 Kontroller om bilen har montert 
standarddekk eller punkteringssi-
kre dekk.

Symbolet som identifiserer punkterings-
sikre dekk, se side 284, er en sirkel med 
bokstavene RSC på sideveggen til dek-
ket.

1 Identifiser det skadde dekket.

Kontroller dekktrykket i alle fire dekk, for 
eksempel ved hjelp av dekktrykkindika-
toren i reparasjonssettet for punktert 
dekk.

Dekk med spesialgodkjenning: hvis alle 
fire dekk har riktig dekktrykk, er det ikke 
sikkert at TPM er tilbakestilt. Tilbakestill 
systemet.

Hvis du ikke finner noen dekkskade, må 
du kontakte en autorisert Toyota-for-
handler, et verksted autorisert av Toyota 
eller et annet pålitelig verksted.

2 Reparer det punkterte dekket, for 
eksempel ved hjelp av repara-
sjonssettet for punktert dekk eller 
ved å skifte hjulet.

Bruk av tetningsmiddel, for eksem-
pel et reparasjonssett for punktert 
dekk, kan skade TPM-elektronikken 
i hjulet. Få skiftet elektronikken så 
fort som mulig.

n Sikkerhetsmerknader

n Maksimal hastighet

Hvis et dekk er skadet, kan du fort-
sette å kjøre, men ikke overstig en 
maksimal hastighet på 80 km/t.

n Fortsette å kjøre med et punk-
tert dekk

Vær oppmerksom på følgende hvis 
du fortsetter å kjøre med et punktert 
dekk:

1 Unngå brå og plutselige bremse- 
og styremanøvre.

2 Ikke overskrid en hastighet på 
80 km/t.

3 Kontroller dekktrykket i alle fire 
dekkene så fort du har mulighet.

Dekk med spesialgodkjenning: hvis alle 
fire dekk har riktig dekktrykk, er det ikke 
sikkert at dekktrykkovervåkingen er til-
bakestilt. Tilbakestill systemet.

Hva du skal gjøre hvis et 
dekk punkterer

Standarddekk

Punkteringssikre dekk

ADVARSEL

Et punkteringssikkert dekk som har 
lavt dekktrykk eller ikke noe dekktrykk 
i det hele tatt, vil endre bilens kjøree-
genskaper. Det kan for eksempel væ-
re redusert retningsstabilitet ved 
bremsing, lenger bremselengder og 
andre selvstyringsegenskaper. Det er 
fare for ulykker. Kjør forsiktig og ikke 
overstig en hastighet på 80 km/t.
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n Mulig kjøredistanse med et 
dekk med lavt dekktrykk

Den mulige kjøredistansen varierer 
avhengig av last og belastning på bi-
len, for eksempel hastighet, veie-
genskaper, utetemperatur. Kjøredis-
tansen kan bli kortere eller, hvis kjø-
restilen er mer forsiktig, lengre.

Hvis bilen er moderat lastet og bru-
kes under gunstige forhold, er det 
mulig å kjøre opptil 80 km.

n Kjøreegenskaper med skadde 
dekk

På en kjøretur med skadde dekk 
kan kjøreegenskapene endre seg 
og føre til blant annet følgende situa-
sjoner:
• Bilen mister raskere veigrep.
• Lengre bremselengder.
• Andre selvstyringsegenskaper.

Tilpass kjørestilen. Unngå brå styre-
bevegelser og å kjøre over hindrin-
ger, for eksempel fortauskanter eller 
hull i veien.

n Fullstendig dekkskade

Vibrasjon eller høye lyder under tu-
ren kan være en indikasjon på at 
dekkene er fullstendig ødelagt.

Reduser hastigheten og stans bilen. 
Deler av dekket kan løsne, som kan 
føre til en ulykke.

Ikke fortsett å kjøre, men kontakt en 
autorisert Toyota-forhandler, et verk-
sted autorisert av Toyota eller et an-
net pålitelig verksted.

Dekktrykket er avhengig av tempe-
raturen til dekket.

Dekktrykket øker når dekktempera-
turen øker, for eksempel under kjø-
ring eller på grunn av sollys.

Dekktrykket reduseres hvis dekk-
temperaturen faller.

Derfor kan et varsel utløses hvis det 
er store temperaturfall, avhengig av 
angitte varselgrenser.

Etter et temperaturrelatert varsel vi-
ses de spesifiserte trykkene igjen i 
kontrolldisplayet etter en kort kjøre-
strekning.

Systemet kan ikke varsle ved ek-
streme, plutselig dekkfeil som skyl-
des eksterne faktorer.

Dekk med spesialgodkjenning: sys-
temet fungerer ikke ordentlig hvis 
det ikke er tilbakestilt, det kan for ek-
sempel hende at det rapporteres om 
et punktert dekk til tross for riktig 
dekktrykk.

Systembegrensninger

Temperatur

Plutselig tap av dekktrykk

Tilbakestilling er ikke utført
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• Et hjul uten TPM-hjulelektronikk, 
for eksempel nødhjulet: får hjule-
ne kontrollert om nødvendig.

• Funksjonsfeil: få systemet kon-
trollert.

• Feil på grunn av systemer eller 
enheter med samme radiofre-
kvens: systemet aktiveres auto-
matisk på nytt når bilen kjører ut 
av området med interferens.

• Dekk med spesialgodkjenning: 
systemet kunne ikke fullføre tilba-
kestillingen. Tilbakestill systemet 
igjen.

For punkteringssikre dekk eller ved 
bruk av et reparasjonssett for punk-
tert dekk er det ikke alltid nødvendig 
å skifte hjul umiddelbart hvis dekk-
trykket ikke er tapt på grunn av et 
punktert dekk.

Om nødvendig, fås verktøyet for å 
skifte hjul som tilleggsutstyr hos en 
autorisert Toyota-forhandler, et verk-
sted autorisert av Toyota eller et an-
net pålitelig verksted.

Funksjonsfeil

Melding

En gul varsellampe blinker 
og lyser deretter sammen-
hengende. En bilmelding 
vises. Dekktrykktap kan 
ikke registreres.

Tiltak

Hjulskift

Generelt

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Jekken er bare beregnet for å heve 
bilen noe under et hjulskift. Selv om 
sikkerhetstiltakene gjøres, er det en 
risiko for at den hevede bilen faller 
ned på grunn av at jekken glir. Det er 
fare for alvorlige personskader. Hvis 
bilen heves med jekken, må du ikke 
ligge under bilen og ikke starte moto-
ren.

ADVARSEL

Støtter, for eksempel treblokker, un-
der jekken kan forhindre at den når 
sin lastkapasitet på grunn av den be-
grensede høyden. Lastkapasiteten til 
treblokkene kan overskrides og der-
med føre til at bilen tipper. Det er fare 
for alvorlige personskader. Ikke plas-
ser støtter under jekken.
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Bilprodusenten anbefaler at bilen 
skal beskyttes ytterligere mot rulling 
under et hjulskift.

ADVARSEL

Jekken, som er levert av bilprodusen-
ten, er beregnet for å utføre et hjulskift 
ved skader på dekkene. Jekken er ik-
ke designet for hyppig bruk, for ek-
sempel for å skifte fra sommer- til vin-
terdekk. Hyppig bruk av jekken kan 
føre til at den blir skadet. Det er fare 
for personskader og skader på eien-
dom. Bruk bare jekken til å skifte et 
nødhjul eller reservehjul hvis et dekk 
punkterer.

ADVARSEL

På myke, ujevne eller glatte underlag, 
for eksempel snø, is, fliser eller lig-
nende, kan jekken skli. Det er fare for 
skader. Skift om mulig hjul på et jevnt, 
fast og sklisikkert underlag.

ADVARSEL

Jekken er bare optimalisert for å heve 
bilen og for bruk med jekkpunktene 
på bilen. Det er fare for skader. Ikke 
løft andre biler eller andre gjenstander 
med jekken.

ADVARSEL

Hvis jekken ikke er ført inn i jekkpunk-
tet, kan bilen bli skadet når jekken for-
lenges, eller jekken kan skli. Det er fa-
re for personskader og skader på ei-
endom. Når du forlenger jekken, må 
du passe på at jekken føres inn i jekk-
punktet ved siden av hjulbrønnen.

ADVARSEL

En bil som er hevet med en jekk, kan 
falle ned fra jekken hvis den utsettes 
for press fra siden. Det er fare for per-
sonskader og skader på eiendom. 
Hvis bilen er hevet, må du ikke utsette 
den for press fra siden eller trekke i 
bilen med plutselige bevegelser. Få 
hjulet som sitter fast, fjernet av en au-
torisert Toyota-forhandler, et verksted 
autorisert av Toyota eller et annet på-
litelig verksted.

ADVARSEL

Jekken som leveres med bilen, skal 
ikke brukes til andre formål enn hjul-
skift og skal aldri brukes sammen 
med et bilstøttestativ. Hvis bilen skal 
heves for kontroller, skal det bare gjø-
res i et kontrollert verkstedsmiljø på 
en heis utført av personell med egnet 
opplæring.

Jekken skal om mulig brukes på jev-
ne, faste underlag. Det anbefales at 
hjulene på bilen blokkeres, og at in-
gen personer skal være en bil som 
jekkes opp.

Jekken fra Toyota er vedlikeholdsfri. 
Følg informasjonen på jekken.

Beskytte bilen mot rulling

Generelt
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Plasser blokker eller andre egnede 
gjenstander foran og bak hjulet på 
motsatt side av det som skal skiftes.

Hvis det er nødvendig å skifte et hjul 
i nedoverbakke, plasserer du blok-
ker eller andre egnede gjenstander, 
for eksempel steiner, under hjulene 
foran og bak i motsatt retning av rul-
leretningen.

Hjullåseboltene har en spesiell ko-
ding. Boltene kan bare løsnes med 
adapteren som passer kodingen.

Adapteren til de tyverisikre hjulbolte-
ne finner du i verktøysettet i bilen el-
ler i et oppbevaringsrom i verktøy-
settet i bilen.

• Hjulbolt, pil 1.
• Adapter, pil 2.

1 Plasser adapteren på hjulbolten.

2 Løsne hjulbolten.

3 Ta bort adapteren når du har løs-
net hjulbolten.

1 Plasser adapteren på hjulbolten. 
Vri om nødvendig adapteren til 
den passer på hjulbolten.

2 Skru til hjulbolten. Tiltrekkings-
momentet er 140 Nm.

3 Ta bort adapteren og legg den på 
plass når du har skrudd til hjul-
bolten.

På et flatt underlag

I nedoverbakke

Tyverisikre hjulbolter

Prinsipp

Oversikt

Løsne

Skru til
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• Parker bilen på et fast og sklisik-
kert underlag i trygg avstand fra 
trafikken.

• Slå på nødblinklysene.
• Koble inn parkeringsbremsen.
• Sett bilen i gir eller sett giret i P-

stilling.
• Så fort trafikksituasjonen tillater 

det, ber du alle passasjerene om 
å gå ut av bilen og fører dem ut 
av fareområdet, for eksempel bak 
autovernet.

• Avhengig av utstyret, ta verktøyet 
for hjulskift og, om nødvendig, 
nødhjulet ut av bilen.

• Sett om aktuelt opp varseltrekan-
ten eller blinklyset på egnet av-
stand.

• Beskytt også bilen mot å rulle 
bort.

• Løsne hjulboltene med en halv 
omdreining.

Jekkpunktene er plassert i de mer-
kede posisjonene.

1 Hold jekken med én hånd, pil 1, 
og ta tak i jekksveiven eller -hen-
delen med den andre, pil 2.

2 Før jekken inn den rektangulære 
fordypningen på jekkpunktet 
nærmest hjulet som skal skiftes.

Klargjøre bilen

Jekkpunkter

Jekke opp bilen

ADVARSEL

Hender eller fingre kan komme i klem 
når du bruker jekken. Det er fare for 
skader. Hold hendene i beskrevet stil-
ling når du bruker jekken, og ikke en-
dre denne stillingen.
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3 Drei jekksveiven eller -hendelen 
med klokken for å forlenge jek-
ken.

4 Ta hånden bort fra jekken med 
en gang jekken er under belast-
ning og fortsett å dreie jekksvei-
ven eller -hendelen med én 
hånd.

5 Pass på at sokkelen til jekken er 
forlenget vinkelrett til, og med rik-
tig vinkel under jekkpunktet.

6 Pass på at sokkelen til jekken er 
forlenget vinkelrett til, og med rik-
tig vinkel under jekkpunktet.

7 Jekk opp ved å sveive til jekken 
er støttet på bakken med hele sin 
overflate og det aktuelle hjulet er 
høyst 3 cm over bakken.

Monter bare ett nødhjul ved behov.

1 Løsne hjulboltene.

2 Ta av hjulet.

3 Sett på det nye hjulet eller nød-
hjulet og trekk til minst to hjulbol-
ter på tvers for hånd.

Hvis det er montert uoriginale lettmetall-
felger som ikke er fra bilprodusenten, 
kan det også hende at hjulboltene som 
tilhører felgene må brukes.

4 Trekk til de gjenværende hjulbol-
tene for hånd og trekk deretter til 
alle hjulboltene på tvers.

5 Vri jekksveiven mot klokken for å 
trekke ut jekken og senke bilen.

6 Ta ut jekken og oppbevar den på 
en trygg måte.

Montere et hjul
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1 Trekk til hjulboltene på tvers. Til-
trekkingsmomentet er 140 Nm.

2 Legg det skadde hjulet i bagasje-
rommet om nødvendig.

På grunn av størrelsen kan ikke det de-
fekte hjulet legges under gulvet i baga-
sjerommet.

3 Kontroller dekktrykket ved neste 
mulighet og juster om nødven-
dig.

4 Tilbakestill dekktrykkovervåkin-
gen (TPM).

5 Kontroller at hjulboltene er truk-
ket til med en kalibrert moment-
nøkkel.

6 Kjør til nærmeste autoriserte 
Toyota-forhandler, et verksted 
autorisert av Toyota eller et annet 
pålitelig verksted for å få skiftet 
dekket.

Hvis et dekk har punktert, kan du 
bruke nødhjulet som erstatning for 
det defekte dekket. Nødhjulet er be-
regnet for kortvarig bruk til det de-
fekte hjulet blir skiftet.

Monter høyst ett nødhjul.

Kontroller også dekktrykket til nød-
hjulet i bagasjerommet regelmessig 
og juster om nødvendig.

Etter hjulskift Nødhjul

Prinsipp

Generelt

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Nødhjulet har spesielle dimensjoner. 
Når du kjører med et nødhjul, kan kjø-
reegenskapene endre seg, for ek-
sempel redusert retningsstabilitet ved 
bremsing, lenger bremselengde og 
annen selvstyringsatferd i grenseom-
rådet. Det er fare for ulykker. Kjør for-
siktig og ikke overstig en hastighet på 
80 km/t.

Oversikt
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Nødhjulet og verktøyet for å skifte 
hjul er plassert i en pose i bagasje-
rommet.

1 Løsne stroppen med spennen, 
pil 1.

2 Løsne stroppene fra krokene.

3 Ta ut posen som inneholder nød-
hjulet og verktøyet for å skifte 
hjul ut av bagasjerommet, pil 2.

4 Åpne posen, ta ut nødhjulet og 
verktøyet for skifte hjul.

1 Oppbevar nødhjulet og verktøyet 
for å skifte hjul i posen.

2 Plasser posen i bagasjerommet.

3 Fest stroppene til krokene.

4 Knyt fast stroppene. Kontroller at 
de ligger riktig.

Ta ut nødhjulet

Sette på nødhjulet
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Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. 

Det kan derfor beskrive utstyr og 
funksjoner som ikke er installert i bi-
len, for eksempel for valgt tilleggs-
utstyr eller landsspesifikasjonen. 
Dette gjelder også for funksjoner og 
systemer knyttet til sikkerhet. Følg 
gjeldende lover og bestemmelser 
når du bruker funksjonene og sys-
temene.

1 Påfyllingsrør for spylervæske

2 Starthjelp, negativ batteripol
3 Starthjelp, positiv batteripol
4 Oljepåfyllingsrør
5 Ekstra kjøling av kjølevæskebeholder
6 Motorkjølevæskebeholder
7 Understellsnummer

Motorrom

Bilutstyr

Oversikt
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1 Trekk i hendelen, pil 1.

Panseret frigjøres.

2 Slipp hendelen og trekk i den 
igjen, pil 2.

Panseret åpnes.

3 Pass deg for eventuelle deler 
som stikker ut av panseret.

Panser

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Feil utført arbeid i motorrommet kan 
skade komponenter og føre til en sik-
kerhetsrisiko. Det er fare for ulykker 
eller skader på eiendom. Få arbeid i 
motorrommet utført av en autorisert 
Toyota-forhandler, et verksted autori-
sert av Toyota eller et annet pålitelig 
verksted.

ADVARSEL

Motorrommet inneholder bevegelige 
komponenter. Noen komponenter i 
motorrommet kan også bevege seg 
når bilen er slått av, for eksempel radi-
atorviften. Det er fare for skader. Ikke 
stikk hendene inn i områder hvor det 
er bevegelige deler. Hold klær og hår 
unna bevegelige deler.

ADVARSEL

Panseret har utstikkende deler på 
innsiden, for eksempel låsekroker. 
Det er fare for skader. Pass deg for 
utstikkende deler og hold disse områ-
dene fri når du åpner panseret.

ADVARSEL

Hvis panseret ikke er låst på riktig må-
te, kan det åpne seg under kjøring og 
hindre sikten. Det er fare for ulykker. 
Stans umiddelbart og lukk panseret 
på riktig måte.

ADVARSEL

Deler av kroppen kan komme i klem 
ved åpning og lukking av panseret. 
Det er fare for skader. Når du åpner 
og lukker, må du sørge for at bevegel-
sesområdet til panseret er klart.

OBS

Når viskerne er vippet ut fra frontru-
ten, kan de komme i klem når panse-
ret åpnes. Det er fare for skade på ei-
endom. Før du åpner panseret må du 
sørge for at viskere med viskerblader 
er i kontakt med frontruten.

OBS

Når du lukker panseret, må det låses 
på plass på begge sider. Ekstra press 
kan skade panseret. Det er fare for 
skade på eiendom. Åpne panseret 
igjen og lukk det helt. Unngå å påføre 
ekstra press.

Åpne
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La panseret falle fra en høyde på ca. 
50 cm.

Panseret må feste seg på begge si-
der.

Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

Avhengig av region selger mange 
bensinstasjoner drivstoff som er til-
passet vinter- eller sommerforhold. 
Drivstoff som selges om vinteren, 
gjør for eksempel kaldstart lettere.

For optimalt drivstofforbruk bør ben-
sinen være uten svovel eller ha lavt 
svovelinnhold.

Du må ikke bruke drivstoff som er 
merket med at de inneholder metall.

Lukke Serviceprodukter

Bilutstyr

Drivstoffkvalitet

Generelt

Bensin

Generelt
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Du kan fylle på drivstoff med et mak-
simalt etanolinnhold på 25 %, for ek-
sempel E10 eller E25.

Motoren har bankekontroll. Dette 
innebærer at ulike bensinkvaliteter 
kan brukes.

Super, RON 95.

Blyfri bensin, RON 91.

Motoroljeforbruket er avhengig av 
kjørestil og driftsbetingelser.

Derfor må du kontrollere motorol-
jenivået regelmessig hver gang du 
fyller drivstoff ved å gjøre en detal-
jert måling.

Motoroljeforbruket kan øke i blant 
annet følgende situasjoner:
• Dynamisk kjørestil.
• Innkjøring av motoren.
• Tomgangskjøring.
• Bruk av motoroljekvaliteter som 

er kategorisert som uegnet.

Ulike bilmeldinger vises i kontrolldis-
playet, avhengig av motoroljenivået.

Sikkerhetsmerknader

OBS

Selv små mengder feil drivstoff eller 
feil drivstofftilsetninger kan skade 
drivstoffsystemet og motoren. I tillegg 
vil katalysatoren bli permanent ska-
det. Det er fare for skade på eiendom. 
Ikke bruk følgende drivstoff eller tilset-
ninger med bensinmotorer.

• Blyholdig bensin.

Ikke trykk på start/stopp-knappen hvis 
du har fylt feil drivstoff. Kontakt en au-
torisert Toyota-forhandler, et verksted 
autorisert av Toyota eller et annet på-
litelig verksted.

• Metalltilsetninger, for eksempel 
mangan eller jern.

OBS

Feil drivstoff kan skade drivstoffsyste-
met og motoren. Det er fare for skade 
på eiendom. Ikke fyll på drivstoff med 
et høyere etanolinnhold enn anbefalt. 
Ikke fyll på drivstoff som inneholder 
metanol, for eksempel M5 til M100.

OBS

Drivstoff under spesifisert mini-
mumskvalitet kan svekke motorfunk-
sjonen eller føre til motorskade. Det 
er fare for skade på eiendom. Ikke fyll 
bensin som er under den spesifiserte 
minimumskvaliteten.

Bensinkvalitet

Minimumskvalitet

Motorolje

Generelt
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Elektronisk oljemåling har to må-
lingsprinsipper:
• Overvåking.
• Detaljert måling.

Når du ofte kjører korte turer eller 
bruker en dynamisk kjørestil, for ek-
sempel svinger i høy hastighet, må 
du foreta en detaljert måling regel-
messig.

n Prinsipp

Motoroljenivået overvåkes elektro-
nisk under turen og kan vises i kon-
trolldisplayet.

Hvis motoroljenivået er utenfor det 
tillatte driftsområdet, vises en bilmel-
ding.

n Driftskrav

En aktuell måling er tilgjengelig etter 
ca. 30 minutters normal kjøring.

n Vise motoroljenivået

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøystatus”

3  ”Motoroljenivå”

Motoroljenivået vises.

n Systembegrensninger

Når du ofte kjører korte turer eller 
bruker en dynamisk kjørestil, er det 
kanskje ikke mulig å beregne en 
måling. I dette tilfellet vises målin-
gen for den siste tilstrekkelig lange 
turen.

n Prinsipp

Motoroljenivået kontrolleres når bi-
len står stille og vises på en skala.

Hvis motoroljenivået er utenfor det 
tillatte driftsområdet, vises en bilmel-
ding.

Sikkerhetsmerknader

OBS

For lite motorolje skader motoren. Det 
er fare for skade på eiendom. Fyll på 
motorolje umiddelbart.

OBS

For mye motorolje kan skade motoren 
eller katalysatoren. Det er fare for 
skade på eiendom. Ikke fyll på for 
mye motorolje. Hvis det er for mye 
motorolje, må du få motoroljenivået 
korrigert hos en autorisert Toyota-for-
handler, et verksted autorisert av 
Toyota eller et annet pålitelig verk-
sted.

Elektronisk oljemåling

Generelt

Overvåking

Detaljert måling
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n Generelt

Tomgangshastigheten øker litt un-
der måling.

n Driftskrav
• Bilen står horisontalt.
• Automatisk girkasse: giret står i 

N- eller P-stilling, og gasspedalen 
er ikke trykket inn.

• Motoren går og har driftstempera-
tur.

n Utføre en detaljert måling

Via Toyota Supra Command:

1 ”Mitt kjøretøy”

2 ”Kjøretøystatus”

3  ”Motoroljenivå”

4 ”Måle motoroljenivå”

5 ”Start måling”

Motoroljenivået kontrolleres og vises 
på en skala.

Ikke fyll på olje hvis ikke en melding 
vises i instrumentpanelet. Påfyllings-
mengden er spesifisert i meldingen i 
kontrolldisplayet.

Fyll bare på egnede typer motorolje, 
se side 311.

Stans bilen på et trygt sted og slå av 
kjøreklar tilstand før du fyller på 
motorolje.

Ikke fyll på for mye motorolje.

Oljepåfyllingsrøret er i motorrom-
met, se side 305.

1 Åpne panseret, se side 306.

Etterfylle motorolje

Generelt

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Serviceprodukter, for eksempel oljer, 
smøremidler, kjølevæsker og driv-
stoff, kan inneholde stoffer som er 
helseskadelige. Det er fare for alvorli-
ge personskader. Følg instruksjonene 
på beholderne. Ikke la serviceproduk-
ter komme i kontakt med klær, hud el-
ler øyne. Ikke hell serviceprodukter 
over i andre flasker. Oppbevar ser-
viceprodukter utilgjengelig for barn.

OBS

For lite motorolje skader motoren. Det 
er fare for skade på eiendom. Fyll på 
motorolje umiddelbart.

OBS

For mye motorolje kan skade motoren 
eller katalysatoren. Det er fare for 
skade på eiendom. Ikke fyll på for 
mye motorolje. Hvis det er for mye 
motorolje, må du få motoroljenivået 
korrigert hos en autorisert Toyota-for-
handler, et verksted autorisert av 
Toyota eller et annet pålitelig verk-
sted.

Oversikt

Etterfylle motorolje
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2 Vri lokket mot klokken for å åpne.

3 Fyll på motorolje.

4 Skru på lokket.

Motoroljekvalitet er en avgjørende 
faktor når det kommer til motorens 
levetid.

Fyll bare på med de typene motorol-
je som er listet opp.

Noen motoroljekvaliteter er kanskje 
ikke tilgjengelig i alle land.

Fyll på med motoroljer med følgen-
de oljespesifikasjoner.

Hvis ikke egnede motoroljer er til-
gjengelig, kan du fylle på opptil 1 li-
ter av en motorolje med følgende 
spesifikasjoner:

Når du velger en motorolje, må du 
sørge for at motoroljen tilhører en av 
følgende viskositetsklasser:

Motoroljekvaliteter for 
påfylling

Generelt

Sikkerhetsmerknader

OBS

Oljetilsetninger kan skade motoren. 
Det er fare for skade på eiendom. Ik-
ke bruk oljetilsetninger.

OBS

Bruk av feil motorolje kan føre til funk-
sjonsfeil og skader i motoren. Det er 
fare for skade på eiendom. Når du 
velger motorolje, må du sørge for at 
motoroljen stemmer overens med ol-
jespesifikasjonen.

Egnede motoroljekvaliteter

Bensinmotor

TOYOTA GENUINE MOTOR OIL 
SN 0W-20 C5 for TOYOTA Supra

Alternative motoroljekvaliteter

Bensinmotor

ACEA C2.

ACEA C3.

Viskositetsklasser

Viskositetsklasser

SAE 0W-20.

SAE 5W-20.

SAE 0W-30.

SAE 5W-30.
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Viskositetsklasser med en høy vis-
kositetsgrad kan øke drivstofforbru-
ket.

Du kan få mer informasjon om egne-
de oljespesifikasjoner og viskosi-
tetsklasser for motoroljer hos en au-
torisert Toyota-forhandler, et verk-
sted autorisert av Toyota eller et an-
net pålitelig verksted.

Produsenten av bilen anbefaler å få 
motoroljen skiftet av en autorisert 
Toyota-forhandler, et verksted auto-
risert av Toyota eller et annet pålite-
lig verksted.

Kjølevæske er en blanding av vann 
og en tilsetning.

Ikke alle kommersielt tilgjengelige til-
setninger er egnet for bilen. Du kan 
få mer informasjon om egnede tilset-
ninger fra en autorisert Toyota-for-
handler, et verksted autorisert av 
Toyota eller et annet pålitelig verk-
sted.

Biler med bensinmotor har to kjøle-
kretser. Kontroller alltid kjølevæske-
nivået i begge kjølevæskebeholder-
ne og fyll på om nødvendig.

Kjølevæskenivået vises med Max-
merkene i påfyllingsrøret i kjølevæs-
kebeholderen.

Avhengig av motorversjonen, er kjø-
levæskebeholderen plassert på 
høyre eller venstre side i motorrom-
met, se side 305.

SAE 0W-40.

SAE 5W-40.

Oljeskift

OBS

Motorolje som ikke skiftes i tide, kan 
føre til økt motorslitasje og dermed 
skade på motoren. Det er fare for ska-
de på eiendom. Følg servicedatoene 
som er indikert i bilen.

Kjølevæske

Generelt

Viskositetsklasser

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Hvis kjølesystemet åpnes når moto-
ren er varm, kan det sprute kjølevæs-
ke og forårsake brannskader. Det er 
fare for skader. Åpne bare kjølesyste-
met når motoren er nedkjølt.

ADVARSEL

Tilsetninger er skadelige for helsen og 
feil tilsetninger kan skade motoren. 
Det er fare for personskader og ska-
der på eiendom. Ikke la tilsetninger 
komme i kontakt med klær, hud eller 
øyne, og ikke svelg dem. Bruk bare 
egnede tilsetninger.

Kjølevæskenivå

Generelt
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1 La motoren kjøles ned.

2 Åpne panseret, se side 306.

3 Vri lokket på kjølevæskebeholde-
ren litt mot klokken, og la deretter 
trykket slippe ut.

4 Åpne lokket på kjølevæskebe-
holderen.

5 Kjølevæskenivået er riktig hvis 
det er rett under Max.-merket i 
påfyllingsrøret.

6 Skru på lokket.

1 La motoren kjøles ned.

2 Åpne panseret, se side 306.

3 Vri lokket på kjølevæskebeholde-
ren litt mot klokken, og la deretter 
trykket slippe ut.

4 Åpne lokket på kjølevæskebe-
holderen.

5 Fyll om nødvendig langsomt på 
til riktig nivå. Ikke fyll for mye.

6 Skru på lokket.

7 Rett opp årsaken til tap av kjøle-
væske så fort som mulig.

n Kaste

Følg gjeldende miljøvernbestem-
melser når du skal kaste kjølevæske 
og kjølevæsketilsetninger.

Alle spylerdyser får tilførsel fra én 
beholder.

Bruk en blanding av springvann og 
rengjøringskonsentrat til vindusspy-
lersystemet, og om nødvendig, 
frostvæske.

Anbefalt minimumsnivå: 1 liter.

Kontrollere kjølevæskenivået

Fylle på

Spylervæske

Generelt

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Noen frostvæsker kan inneholde gifti-
ge stoffer, og er brennbare. Det er fa-
re for brann og alvorlig personskade. 
Følg instruksjonene på beholderne. 
Hold frostvæsker unna antenningskil-
der. Ikke hell serviceprodukter over i 
andre flasker. Oppbevar servicepro-
dukter utilgjengelig for barn.

ADVARSEL

Spylervæske kan antenne ved kon-
takt med varme deler i motoren og ta 
fyr. Det er fare for personskader og 
skader på eiendom. Fyll bare på spy-
lervæske når motoren er nedkjølt. 
Lukk deretter lokket til spylervæske-
beholderen helt.
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Beholderen for spylervæske er plas-
sert i motorrommet.

Bruk av spylervæskekonsentrat eller 
frostvæske bestående av alkohol 
kan føre til falske indikasjoner ved 
lave temperaturer under -15 °C.

OBS

Tilsetninger som inneholder silikon 
som tilsettes spylervæsken på grunn 
av sin dråpeformingseffekt på vindu-
et, kan skade spylersystemet. Det er 
fare for skade på eiendom. Ikke tilsett 
tilsetninger som inneholder silikon til 
spylervæsken.

OBS

Blanding av ulike spylervæskekon-
sentrater eller frostvæsker kan føre til 
skade på spylersystemet. Det er fare 
for skade på eiendom. Ikke bland uli-
ke spylervæskekonsentrater eller 
frostvæsker. Følg instruksjonene og 
blandingsforholdene på beholderne.

Oversikt

Funksjonsfeil
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Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

Vedlikeholdssystemet indikerer hvil-
ke vedlikeholdstiltak som kreves og 
bidrar dermed til å opprettholde vei-
sikkerheten og driftssikkerheten til 
bilen.

Det nøyaktige arbeidet som kreves 
og vedlikeholdsintervallene kan vari-
ere avhengig av landsspesifikasjo-
nene. Utskiftinger, reservedeler, 
driftsmateriell og slitasjematerialer 
beregnes separat. Du kan få mer in-
formasjon fra en servicepartner av 
produsenten eller en annen kvalifi-
sert servicepartner eller et verksted.

Følerne og spesialalgoritmer over-
våker tilstandene som bilen brukes i. 
CBS bruker denne informasjonen til 
å fastslå foreskrevet vedlikehold.

Systemet gjør det dermed mulig å 
tilpasse vedlikeholdsarbeidet til den 
individuelle bruksprofilen.

Informasjon om servicekrav, se side 
159, kan vises i kontrolldisplayet.

Perioder der bilen ikke er i bruk med 
batteriet koblet fra, tas ikke med i 
beregningen.

I slike tilfeller, må du få eventuelle 
tidsavhengige vedlikeholdsprosedy-
rer, for eksempel for bremsevæsken 
og, om aktuelt, motoroljen og mikro-
filteret / det aktiverte kullfilteret, opp-
datert av en servicepartner av pro-
dusenten eller en annen kvalifisert 
servicepartner eller verksted.

Vedlikehold

Bilutstyr

Vedlikeholdssystem

Tilstandsbasert service CBS

Prinsipp

Generelt

Perioder uten bruk
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Få vedlikehold og reparasjoner ut-
ført av en servicepartner av produ-
senten eller en annen kvalifisert ser-
vicepartner eller et verksted.

Vedlikeholdarbeidet som utføres, 
skrives inn i vedlikeholdsregisteret 
og bildataene. Som med et vedlike-
holdshefte, dokumenterer oppførin-
gene regelmessig vedlikehold.

Oppført vedlikehold vises i kontroll-
displayet, se side 159.

Periodisk vedlikehold skal utføres i 
angitte intervaller i henhold til vedli-
keholdsplanen.

Når det gjelder fullstendig informasjon 
om vedlikeholdsplanen, viser vi til 
”Toyota vedlikeholdshefte” eller ”Toyota 
garantihefte”.

Periodisk vedlikehold skal utføres i 
angitte intervaller i henhold til vedli-
keholdsplanen.

Se ”Garanti- og vedlikeholdshefte” for 
detaljene for vedlikeholdsplanen.

 Periodisk vedlikehold skal utfø-
res i angitte intervaller i henhold til 
vedlikeholdsplanen.

Intervallet for periodisk vedlikehold av-
gjøres av kilometerstanden eller tidsin-
tervallet, det som måtte komme først, 
som vist i planen.

Vedlikehold etter den siste perioden bør 
utføres ved samme intervall.

 Her får du utført vedlikehold

Det er smart å ta med bilen til en Toyota-
forhandler for vedlikeholdsservice samt 
andre kontroller og reparasjoner.

Toyota-mekanikere er erfarne spesialis-
ter som får den siste serviceinformasjo-
nen gjennom tekniske rapporter, ser-
vicetips og opplæringsprogrammer hos 
forhandleren. De lærer å arbeide med 
modellene før de arbeider med bilen din, 
fremfor mens de arbeider med den. Vir-
ker ikke det som en god idé?

Din Toyota-forhandler har investert man-
ge penger i spesielt Toyota-verktøy og 
vedlikeholdsutstyr. Det gjør at de kan 
gjøre jobben bedre og til lavere kostnad.

Servicehistorikk

Vedlikehold og reparasjoner

Oppføringer

Displayer

Periodisk vedlikehold 
(for Europa)

Periodisk vedlikehold 
(for Australia)

Periodisk vedlikehold 
(unntatt Europa og 
Australia)
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En Toyota-forhandler vil gjennomføre alt 
periodisk vedlikehold av bilen din, sikkert 
og økonomisk.

Gummislanger (til kjølesystem og var-
meapparat, bremsesystem og drivstoff-
system) bør kontrolleres av en kvalifisert 
mekaniker i henhold til Toyota vedlike-
holdsplan.

Gummislanger er spesielt viktige vedli-
keholdselementer. Slitte eller skadede 
slanger må skiftes omgående. Legg 
merke til at gummislanger svekkes med 
tiden, noe som fører til utbuling, slitasje 
og sprekker.

Det kreves ikke noe annet vedlike-
hold enn normalt vedlikehold for å 
holde utslippsnivåene til bilen innen-
for konstruksjonsbegrensningene.

Enheter som kobles til OBD-uttaket, 
utløser alarmsystemet når bilen er 
låst. Ta ut enheter som er koblet til 
OBD-uttaket før du låser bilen.

OBD-uttaket for kontroll av utslipps-
relevante komponenter er plassert 
på førersiden.

For Australia / New Zealand: 
vedlikehold

Uttak for omborddiagnostikk 
OBD

Generelt

Sikkerhetsmerknad

OBS

Feil bruk av OBD-uttaket for ombord-
diagnostikk kan føre til funksjonsfeil i 
bilen. Det er fare for skade på eien-
dom. Service- og vedlikeholdsarbeid 
som involverer OBD-uttaket for om-
borddiagnostikk skal bare utføres av 
en autorisert Toyota-forhandler, et 
verksted autorisert av Toyota eller et 
annet pålitelig verksted eller andre 
autoriserte personer. Koble bare til 
enheter som er testet og godkjent for 
bruk med OBD-uttaket for omborddi-
agnostikk.

Plassering
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Bilprodusenten anbefaler at du leve-
rer bilen til et innsamlingspunkt ut-
nevnt av produsenten, på slutten av 
bilens levetid. Bestemmelsene som 
gjelder tilbakelevering på slutten av 
bilens levetid, kan variere fra land til 
land. Du kan få mer informasjon fra 
en autorisert Toyota-forhandler, et 
verksted autorisert av Toyota eller et 
annet pålitelig verksted.

Utslipp

• Varsellampen blinker:

Det er en funksjonsfeil i 
motoren som kan skade 
katalysatoren. Få bilen 
kontrollert så fort som 
mulig.
• Varsellampen lyser:

Forringelse av eksosut-
slipp. Få bilen kontrollert 
så fort som mulig.

Resirkulering
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Det må utføres service på bilen i henhold til den normale vedlikeholdsplanen.

Vedlikeholdshandling:

I = Kontroller, korriger eller skift etter behov

R = Skift, bytt eller smør

Periodisk vedlikehold (unntatt Europa og Australia)

Utfør vedlikehold etter planen som følger:

Foreskrevet periodisk vedlikehold

Vedlikeholdsplan (unntatt Korea, Mexico, Sør-Afrika, 
Russland og Tyrkia)

SERVICE-
INTERVALL:

KILOMETERTELLERAVLESING

MÅNEDER
(Kilometer-
telleravlesing 
eller måneder, 
det som kommer 
først.)

x 1 000 
km

12 24 36 48 60 72 84 96

x 1 000 
miles

7,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 50,4 57,6

GRUNNLEGGENDE MOTORKOMPONENTER

1
Motorolje 
(inkludert oljefilter) 
<<Se merknad.>>

R R R R R R R R 12

TENNINGSSYSTEM

2 Tennplugger R R R R 24

DRIVSTOFF- OG UTSLIPPSKONTROLLSYSTEMER

3 Luftfilter R R R R 24

CHASSIS OG KAROSSERI

4 Bremseklosser Skift når bremsevarsellampen lyser. -

5 Bremsevæske
Skift først ut etter 36 måneder, og deretter hver 
24. måned.

6
Horn, blinklys foran 
og nødblinklys

I I 48
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7 Kupélys I I 48

8 Vifte I I 48

9 Lyssystem I I 48

10 Sikkerhetsbelter I I 48

11
Visker- og 
vindusspylersystem

I I 48

12

Dekkinnstillinger 
i midtre 
informasjonsdisplay 
(CID)

I I 48

13
Dekk (om 
nødvendig, nødhjul)

I I 48

14 Mobilitetssett I I 48

15
Varseltrekant, 
refleksvest og 
førstehjelpsskrin

I I 48

16
Spylervæske for 
vindusvisker-
systemet

I I 48

17
Kjølevæskenivå og 
kjølevæskesammen
setning

I I 48

18
Bremselinjer og 
bremselinjekoblinger

I I 48

19
Understell og alle 
andre synlige 
komponenter

I I 48

20 Styrekomponenter I I 48

SERVICE-
INTERVALL:

KILOMETERTELLERAVLESING

MÅNEDER
(Kilometer-
telleravlesing 
eller måneder, 
det som kommer 
først.)

x 1 000 
km

12 24 36 48 60 72 84 96

x 1 000 
miles

7,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 50,4 57,6
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MERK:

Skift både motorolje og oljefilter når varsellampen for motorolje lyser, selv om 
ikke det har gått 12 måneder eller du har kjørt kortere enn 12 000 km siden 
siste oljeskift.

Vedlikeholdshandling:

I = Kontroller, korriger eller skift etter behov

R = Skift, bytt eller smør

21
Veisikkerhet og 
utføre en testkjøring

I I 48

22 Mikrofilter R R R R 24

SERVICE-
INTERVALL:

KILOMETERTELLERAVLESING

MÅNEDER
(Kilometer-
telleravlesing 
eller måneder, 
det som kommer 
først.)

x 1 000 
km

12 24 36 48 60 72 84 96

x 1 000 
miles

7,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 50,4 57,6

Vedlikeholdsplan (for Korea, Mexico og Sør-Afrika)

SERVICE-
INTERVALL:

KILOMETERTELLERAVLESING

MÅNEDER(Kilometer-
telleravlesing eller 
måneder, det som 
kommer først.)

x 1 000 
km

20 40 60 80 100 120

x 1 000 
miles

12 24 36 48 60 72

GRUNNLEGGENDE MOTORKOMPONENTER

1
Motorolje 
(inkludert oljefilter) 
<<Se merknad.>>

R R R R R R 18

TENNINGSSYSTEM

2 Tennplugger R R 54

DRIVSTOFF- OG UTSLIPPSKONTROLLSYSTEMER

3 Luftfilter R R 54

CHASSIS OG KAROSSERI
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4 Bremseklosser Skift når bremsevarsellampen lyser. -

5 Bremsevæske
Skift først ut etter 36 måneder, og deretter hver 
24. måned.

6
Horn, blinklys foran og 
nødblinklys

I I 36

7 Kupélys I I 36

8 Vifte I I 36

9 Lyssystem I I 36

10 Sikkerhetsbelter I I 36

11
Visker- og 
vindusspylersystem

I I 36

12

Dekkinnstillinger i 
midtre 
informasjonsdisplay 
(CID)

I I 36

13
Dekk (om nødvendig, 
nødhjul)

I I 36

14 Mobilitetssett I I 36

15
Varseltrekant, 
refleksvest og 
førstehjelpsskrin

I I 36

16
Spylervæske for 
vindusviskersystemet

I I 36

17
Kjølevæskenivå og 
kjølevæskesammense
tning

I I 36

18
Bremselinjer og 
bremselinjekoblinger

I
I

36

SERVICE-
INTERVALL:

KILOMETERTELLERAVLESING

MÅNEDER(Kilometer-
telleravlesing eller 
måneder, det som 
kommer først.)

x 1 000 
km

20 40 60 80 100 120

x 1 000 
miles

12 24 36 48 60 72
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MERK:

Skift både motorolje og oljefilter når varsellampen for motorolje lyser, selv om 
ikke det har gått 18 måneder eller du har kjørt kortere enn 20 000 km siden 
siste oljeskift.

Vedlikeholdshandling:

I = Kontroller, korriger eller skift etter behov

R = Skift, bytt eller smør

19
Understell og alle 
andre synlige 
komponenter

I I 36

20 Styrekomponenter I I 36

21
Veisikkerhet og utføre 
en testkjøring

I I 36

22 Mikrofilter R R R R R R 18

SERVICE-
INTERVALL:

KILOMETERTELLERAVLESING

MÅNEDER(Kilometer-
telleravlesing eller 
måneder, det som 
kommer først.)

x 1 000 
km

20 40 60 80 100 120

x 1 000 
miles

12 24 36 48 60 72

Vedlikeholdsplan (for Russland og Tyrkia)

SERVICE-
INTERVALL:

KILOMETERTELLERAVLESING

MÅNEDER(Kilometer-
telleravlesing eller 
måneder, det som 
kommer først.)

x 1 000 
km

15 30 45 60 75 90

x 1 000 
miles

9 18 27 36 45 54

GRUNNLEGGENDE MOTORKOMPONENTER

1
Motorolje 
(inkludert oljefilter) 
<<Se merknad.>>

R R R R R R 18

TENNINGSSYSTEM

2 Tennplugger R R 54
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DRIVSTOFF- OG UTSLIPPSKONTROLLSYSTEMER

3 Luftfilter R 72

CHASSIS OG KAROSSERI

4 Bremseklosser Skift når bremsevarsellampen lyser. -

5 Bremsevæske
Skift først ut etter 36 måneder, og deretter hver 
24. måned.

6
Horn, blinklys foran og 
nødblinklys

I I 36

7 Kupélys I I 36

8 Vifte I I 36

9 Lyssystem I I 36

10 Sikkerhetsbelter I I 36

11
Visker- og 
vindusspylersystem

I I 36

12

Dekkinnstillinger i 
midtre 
informasjonsdisplay 
(CID)

I I 36

13
Dekk (om nødvendig, 
nødhjul)

I I 36

14 Mobilitetssett I I 36

15
Varseltrekant, 
refleksvest og 
førstehjelpsskrin

I I 36

16
Spylervæske for 
vindusviskersystemet

I I 36

17
Kjølevæskenivå og 
kjølevæskesammense
tning

I I 36

SERVICE-
INTERVALL:

KILOMETERTELLERAVLESING

MÅNEDER(Kilometer-
telleravlesing eller 
måneder, det som 
kommer først.)

x 1 000 
km

15 30 45 60 75 90

x 1 000 
miles

9 18 27 36 45 54
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MERK:

Skift både motorolje og oljefilter når varsellampen for motorolje lyser, selv om 
ikke det har gått 18 måneder eller du har kjørt kortere enn 15 000 km siden 
siste oljeskift.

18
Bremselinjer og 
bremselinjekoblinger

I
I

36

19
Understell og alle 
andre synlige 
komponenter

I I 36

20 Styrekomponenter I I 36

21
Veisikkerhet og utføre 
en testkjøring

I I 36

22 Mikrofilter R R R 36

SERVICE-
INTERVALL:

KILOMETERTELLERAVLESING

MÅNEDER(Kilometer-
telleravlesing eller 
måneder, det som 
kommer først.)

x 1 000 
km

15 30 45 60 75 90

x 1 000 
miles

9 18 27 36 45 54
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Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

Verktøysettet i bilen er plassert på 
høyre side i bagasjerommet, under 
et deksel.

Lås opp dekselet i listen på høyre si-
de, pil 1, og åpne, pil 2.

1 Flytt viskerne til utfelt stilling for å 
skifte viskerblader, se side 142.

2 Løft viskerne helt bort fra frontru-
ten.

Skifte deler

Bilutstyr

Verktøysett i bilen

Viskerblader

Sikkerhetsmerknader

OBS

Frontruten kan bli skadet hvis en vis-
ker faller ned på den uten at det er 
satt inn viskerblad. Det er fare for ska-
de på eiendom. Ha et godt grep i vis-
keren når du skifter viskerbladet. Ikke 
vipp ned eller slå på viskeren uten at 
det er satt inn viskerblad.

OBS

Når viskerne er vippet ut fra frontru-
ten, kan de komme i klem når panse-
ret åpnes. Det er fare for skade på ei-
endom. Før du åpner panseret må du 
sørge for at viskere med viskerblader 
er i kontakt med frontruten.

Skifte viskerblader foran
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3 Trykk på knappen, pil 1, og trekk 
ut viskerbladet, pil 2.

4 Sett inn det nye viskerbladet og 
trykk det inn i holderen til det fes-
ter seg.

5 Vipp inn viskerne.

Lys og pærer er et viktig aspekt for 
kjøresikkerheten.

Alle frontlys og andre lys har LED- 
eller laserteknologi.

Noen utstyrsversjoner har lysdioder 
bak et deksel som lyskilde. Disse 
lysdiodene ligner konvensjonelle la-
sere og er klassifisert av lov som 
lysdioder i klasse 1.

Ved en eventuell feil anbefaler pro-
dusenten av bilen å få arbeid knyttet 
til dette utført av en autorisert 
Toyota-forhandler, et verksted auto-
risert av Toyota eller et annet pålite-
lig verksted.

I kjølig eller fuktig vær kan frontlykt-
glassene dugge på innsiden. Når du 
kjører med lysene slått på, forsvin-
ner kondensen etter kort tid. Det er 
ikke nødvendig å skifte ut frontlykt-
glasset.

Hvis fuktigheten øker, for eksempel 
hvis det er vanndråper i lykten til 
tross for at frontlysene er slått, må 
du få kontrollert frontlyktene.

Pærer og lamper

Generelt

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Konsentrert laserlys kan føre til irrita-
sjon eller varig skade på netthinnen 
på øyet. Det er fare for skader. Produ-
senten av bilen anbefaler at arbeid på 
lyssystemet, inkludert skifte av pærer, 
utføres av en autorisert Toyota-for-
handler, et verksted autorisert av 
Toyota eller et annet pålitelig verk-
sted.

ADVARSEL

Intens lysstyrke kan irritere eller ska-
de netthinnen på øyet. Det er fare for 
skader. Ikke se direkte inn i frontlyse-
ne eller andre lyskilder. Ikke fjern 
dekslene fra lysdioder.

Frontlyktglass
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Batteriet er vedlikeholdsfritt.

Du kan få mer informasjon om batte-
riet hos en autorisert Toyota-for-
handler, et verksted autorisert av 
Toyota eller et annet pålitelig verk-
sted.

Produsenten av bilen anbefaler at 
du får en autorisert Toyota-forhand-
ler, et verksted autorisert av Toyota 
eller et annet pålitelig verksted til å 
registrere bilbatteriet til bilen etter at 
batteriet er skiftet. Når batteriet er 
registrert igjen, vil alle komfortfunk-
sjoner være tilgjengelige uten be-
grensninger og alle bilmeldinger 
som gjelder komfortfunksjonen for-
svinner.

Det monterte batteriet er laget spesi-
elt for denne bilen. Hvis et uegnet 
batteri brukes, kan bruk av den au-
tomatiske start/stoppfunksjonen væ-
re begrenset for å beskytte batteriet. 
Batteriet kan også bli svekket raske-
re enn normalt og motoren kan kan-
skje ikke starte igjen. Kontakt en au-
torisert Toyota-forhandler, et verk-
sted autorisert av Toyota eller et an-
net pålitelig verksted.

Sørg for at batteriet er tilstrekkelig 
ladet for å garantere levetiden til bat-
teriet.

Batteriet må kanskje lades i følgen-
de tilfeller:

 Når du ofte kjører korte turer.

 Hvis bilen ikke brukes i perioder 
på over én måned.

Lad bare batteriet via startkabelkon-
taktene, se side 344, i motorrommet 
og med motoren slått av.

Bilbatteri

Generelt

Når batteriet skal skiftes

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Bilbatterier som er klassifisert som 
uegnet, kan skade systemer eller føre 
til at funksjoner ikke utføres. Det er fa-
re for personskader og skader på ei-
endom. Bruk bare bilbatterier som er 
klassifisert som egnet av bilprodusen-
ten.

Lade batteriet

Generelt

Sikkerhetsmerknad

OBS

Batteriladere for bilbatteriet kan ha 
høy spenning og høye strømnivåer 
som kan overbelaste eller skade 
12-voltsnettverket i bilen. Det er fare 
for skade på eiendom. Koble kun bat-
teriladere for bilbatteriet til startkabel-
kontaktene i motorrommet.

Startkabelkontakter
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Du kan kjøpe batteriladere som er 
utviklet spesielt for bilen og som eg-
ner seg for nettverket i bilen, hos en 
autorisert Toyota-forhandler, et verk-
sted autorisert av Toyota eller et an-
net pålitelig verksted.

Etter et strømbrudd må noe utstyr 
initialiseres på nytt eller individuelle 
innstillinger må oppdateres, for ek-
sempel:

 Minnefunksjon: lagre stillinger 
igjen.

 Klokkeslett: oppdatering.

 Dato: oppdatering.

Batterier som er fylt med syre, skal 
transporteres og oppbevares opp-
reist. Beskytt batterier mot å velte 
under transport.

Sikringene befinner seg bak et dek-
sel på høyre side i bagasjerommet.

Lås opp dekselet i listen på høyre si-
de, pil 1, og åpne, pil 2.

Produsenten av bilen anbefaler å få 
sikringer skiftet av en autorisert 
Toyota-forhandler, et verksted auto-
risert av Toyota eller et annet pålite-
lig verksted.

Batterilader

Strømbrudd

Kaste det gamle batteriet

Lever gamle batterier hos 
en autorisert Toyota-for-
handler, et verksted auto-
risert av Toyota eller et an-
net pålitelig verksted eller 
til et autorisert innsam-
lingspunkt.

Sikringer

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Feil eller reparerte sikringer kan over-
belaste elektriske kabler og kompo-
nenter. Det er fare for brann. Ikke re-
parer defekte sikringer eller skift dem 
ut med sikringer med en annen farge 
eller strømstyrke.

Tilgang til sikringene

Skifte sikringer
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 BDC

 Foran

 Bak

Informasjon om sikringer
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F1, F32, F59,
F212, F214, F215,
F216, F217, F218,
F220

F1, F59, F60, F76,
F204, F208, F209,
F255

F36, F61, F62,
F67, F68, F71

F36, F63

F206, F244, F271
F3, F254

F4, F5, F6, F244

F203, F206, F209,
F271

F4

F4

F1, F3, F39

F70

F20, F21

F2, F29

F3

F2

F2

F2

F214

F252

F25, F39

F32, F70, F209

F3, F40, F204

F48, F52, F269

F1, F57, F210

F215, F217

F118

F75

F59
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Symbol Betydning

VSC stabilitetskontrollsys-
tem

Parkeringsbrems

Klimaanlegg

Fjerne is og kondens fra 
frontruten

Viftemotor, innvendig venti-
lasjon

Oppvarming av bakrute

Setevarme

Seteinnstilling

Krasjsikkerhetsmodul

Koblingsenter rattstamme, 
lysbryterelement, styring, 
betjeningspanel audio

HiFi-forsterker, videomodul 
TV

Speil

Funksjonssenter i tak, elek-
tronikk for utvendig dør-
håndtak

Instrumentpanel

Ekstrabatteri: DSS 
(Dual Accumulator System)

Kontrollelektronikk for driv-
stoffpumpe, registrering av 
naturlig vakuumlekkasje, 
gassgenerator for batterisik-
kerhetspol, fjernkontrollmot-
taker 

Elektrisk vindusåpner

Varme- og klimaanlegg

Bilens diagnoseport 
(grensesnitt)

Innvendige lys 
i bagasjerommet

Vertikal dynamisk plattform

Vertikal dynamisk plattform

Vertikal dynamisk plattform

Monokamera (Kafas)

Hovedenhet

Active Sound Design

USB-hub

Body Domain Controller

Symbol Betydning
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Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

Kontrollenhet (Toyota Supra 
Command)

Elektrisk vifte (luftkjøler), 
kontrollert differensialsperre

Uttak på 12 V, sigarettenner

Innvendige lys i bagasjerom-
met

Dør, elektronikk i utvendig 
dørhåndtak, telematikkom-
munikasjonsboks

Elektronisk girkassekontroll

Telematikkommunikasjons-
boks, elektronikk for utven-
dig dørhåndtak

Elektrisk vifte, strømfordeler 
bak

Motorkontroll

Koblingsenter rattstamme, 
lysbryterelement, Body Do-
main Controller

Kontrollpaneler for midtkon-
soll, innvendig lys i hanske-
rommet, kupélys, lys i 
solskjermen, utvendig speil, 
girspak

Telematikkommunikasjons-
boks, elektronikk for utven-
dig dørhåndtak på passa-
sjersiden

Koblingsblokk for førerdør, 
utvendig speil

Symbol Betydning Havarihjelp

Bilutstyr

Hvis det oppstår en 
funksjonsfeil under kjøring

ADVARSEL

Hvis det oppstår en funksjonsfeil un-
der kjøring, må du umiddelbart stanse 
bilen på et trygt sted.
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ADVARSEL

Hvis en varsellampe lyser eller blin-
ker, eller en varselmelding vises, må 
du umiddelbart stanse bilen på et 
trygt sted. Ikke åpne panseret for å 
undersøke motoren. Det kan føre til 
alvorlige skader som dampforbrennin-
ger. Hvis en varselmelding vises, må 
du utføre de nødvendige prosedyrene 
i henhold til den viste meldingen eller 
forklaringen i brukerhåndboken.

Disse varselmeldingene indikerer at 
det har oppstått en funksjonsfeil i et 
system eller en funksjon i bilen. Hvis 
du fortsetter å kjøre bilen, kan moto-
ren plutselig stoppe, noe som kan fø-
re til en ulykke. Og hvis ingen varsel-
lamper lyser eller meldinger vises, 
men du merker unormale lyder, lukter 
eller vibrasjoner, eller motoren plutse-
lig stopper, må du ikke åpne panseret 
for å undersøke motoren, men rådfø-
re deg med en autorisert Toyota-for-
handler, et verksted autorisert av 
Toyota eller et annet pålitelig verk-
sted.

ADVARSEL

Hvis du hører en høy lyd eller kjenner 
at noe treffer undersiden av bilen un-
der kjøring, må du umiddelbart stanse 
bilen på et trygt sted.

Undersøk undersiden av bilen og se 
etter lekkasjer av bremsevæske, olje 
eller drivstoff når du har stanset bilen 
på et trygt sted. Hvis det er lekkasje, 
må du slutte å kjøre umiddelbart og få 
bilen kontrollert av en autorisert 
Toyota-forhandler, et verksted autori-
sert av Toyota eller et annet pålitelig 
verksted.

Bremse- og drivstofflinjer går under 
gulvet i bilen. Hvis noen av disse linje-
ne blir skadet, kan bremsene slutte å 
fungere eller lekket drivstoff kan an-
tenne og føre til brann.

ADVARSEL

Hvis motoren stopper under kjøring, 
vil flere varsellamper lyse. Avhengig 
av bilspesifikasjonene, kan bremse-
assistansefunksjonen og servostyrin-
gen slutte å fungere. I dette tilfellet vil 
bremsekraften reduseres og det blir 
tungt å dreie rattet. Selv om funksjo-
nen til bremsene og styringen ikke blir 
helt borte, vil de kreve kraftigere be-
tjening enn normalt for å fungere. 
Stopp bilen på et trygt sted så fort 
som mulig.
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Hvis du har vært involvert i en kolli-
sjon, gjør du følgende:

1 Forlat bilen umiddelbart og gå til 
et trygt sted for å unngå sekun-
dære kollisjoner. Sørg for å slå 
av tenningsbryteren for å unngå 
at bilen tar fyr. Hvis kollisjonspu-
tene har blitt utløst (blåst seg 
opp), vil kollisjonsputedelene 
være svært varme. Unngå å be-
røre delene med hendene eller 
andre kroppsdeler.

2 Hvis noen er skadet, må du ringe 
et nødnummer og be om hjelp. 
Hvis personer ikke har noen ty-
delige utvendige skader, men 
kan ha en hodeskade, må du 
holde luftveiene deres åpne og 
bevege på dem så lite som mu-
lig. Hvis det er fare for at bilen 
skal bli involvert i en sekundær 
kollisjon, flytter du den skadde 
personen til et trygt sted mens du 
holder dem så horisontale som 
mulig.

ADVARSEL

Hvis et dekk punkterer eller blir ska-
det under kjøring, holder du et godt 
grep i rattet mens du gradvis reduse-
rer hastigheten og stopper bilen på et 
trygt sted. Unngå kraftig nedbremsing 
og brå styrebevegelser. Det kan føre 
til at du mister kontroll over bilen. 
Reduser hastigheten gradvis og stopp 
bilen på et trygt sted.

lBiler med punkteringssikre dekk

Siden sideveggene til punkteringssi-
kre dekk er spesielt stive, kan det væ-
re vanskelig å kjenne om et dekk er 
punktert eller om dekktrykket plutselig 
blir redusert. Det kan også være van-
skelig å se om et dekk er punktert el-
ler har lavt dekktrykk.

Hvis varsellampen for dekktrykk lyser, 
reduserer du hastigheten til 80 km/t 
eller mindre uten å bråbremse eller 
gjøre brå styrebevegelser, stopper bi-
len på et trygt sted og kontrollerer til-
standen til hvert dekk. Se side 278 for 
mer informasjon om hvordan du kon-
trollerer tilstanden til dekkene. Hvis 
noen av dekkene er skadet, må du 
kontakte en autorisert Toyota-for-
handler, et verksted autorisert av 
Toyota eller et annet pålitelig verksted 
for hjelp.

Varsellampen for dekktrykk lyser kan-
skje ikke hvis dekktrykket i et dekk fal-
ler raskt, for eksempel når et dekk ek-
sploderer.

Hvis du har vært involvert 
i en kollisjon
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Knappen er plassert i midtkonsollen.

1 Lås opp dekselet, pil 1, og åpne, 
pil 2.

2 Ta ut varseltrekanten.

Bilbergingstjeneste kan kontaktes 
hvis du trenger hjelp hvis bilen hava-
rerer.

Ved et eventuelt havari kan data om 
bilens tilstand overføres til bilber-
gingstjenesten. Det er mulig at funk-
sjonsfeil kan bli fikset direkte.

Du kan også få kontakt med bilber-
gingstjenesten via en bilmelding, se 
side 153.

 Aktivert Toyota Supra Connect-
kontrakt.

 Mobilforbindelse.

 Standbytilstand er slått på.

Via Toyota Supra Command:

1 ”Tilkoblet tjen.”

2 ”Toyota Supra Assistance”

3 ”Bilbergingstjeneste”

En taletilkobling etableres.

Nødblinklys

Varseltrekant

Bilbergingstjeneste

Prinsipp

Generelt

Driftskrav

Starte bilbergingstjeneste
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Systemet kan brukes til å foreta et 
nødanrop automatisk eller manuelt i 
nødssituasjoner.

Trykk kun på SOS-knappen hvis det 
er nødssituasjon.

Nødanropet etablerer kontakt med 
et offentlig nødnummer.

Dette er avhengig av faktorer som 
det spesifikke mobiltelefonnettverket 
og de nasjonale bestemmelsene.

Nødanropet gjøres ved hjelp av 
SIM-kortet som er integrert i bilen og 
kan ikke slås av.

Av tekniske årsaker er det kanskje 
ikke mulig å foreta et nødanrop i 
vanskelige forhold.

 Standbytilstand er slått på.

 Nødanropssystemet fungerer.

 Hvis bilen har automatisk nødan-
ropsfunksjon: det integrerte SIM-
kortet aktiveres.

I visse omstendigheter, for eksem-
pel hvis kollisjonsputene utløses, 
kan det foretas et automatisk 
nødanrop umiddelbart etter en al-
vorlig ulykke. Et automatisk nødan-
rop blir ikke påvirket hvis du trykker 
på SOS-knappen.

1 Trykk på klaffen på dekselet.

2 Trykk og hold inne SOS-knappen 
til LED-lampen i knappområdet 
lyser grønt.

Nødanrop 
(unntatt Russland)

Lovfestet nødanrop

Prinsipp

Generelt

Oversikt

SOS-knapp.

Driftskrav

Automatisk nødanrop

Manuelt nødanrop
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 LED-lampen lyser grønt når 
nødanropet er aktivert.

Hvis en forespørsel om kansellering vi-
ses i kontrolldisplayet, kan nødanropet 
bli kansellert.

Hvis situasjonen tillater det, venter du i 
bilen til talekontakt er opprettet.

 LED-lampen blinker grønt når for-
bindelse til nødnummeret er eta-
blert.

Ved et nødanrop sendes data til den of-
fentlige nødsentralen for å fastslå hvilke 
redningstiltak som trengs. Dataene kan 
omfatte blant annet bilens nåværende 
posisjon, hvis dette kan fastslås.

Informasjon om dataoverføring og -lag-
ring, se side 12.

Selv om du ikke lenger hører nødsentra-
len gjennom høyttalerne, kan det fortsatt 
hende at de hører at du snakker.

Nødsentralen avslutter nødanropet.

Nødanropsfunksjonen kan være 
svekket.

LED-lampen i nødanropsknappom-
rådet lyser i ca. 30 sekunder. En bil-
melding vises.

Få bilen kontrollert av en autorisert 
Toyota-forhandler, et verksted auto-
risert av Toyota eller et annet pålite-
lig verksted.

Systemet kan brukes til å foreta et 
nødanrop automatisk eller manuelt i 
nødssituasjoner.

Trykk kun på SOS-knappen hvis det 
er nødssituasjon.

Det automatiske nødanropssyste-
met etablerer en forbindelse med 
Toyota nødanropssenter.

Selv om ikke et nødanrop via Toyota 
nødanropssenter er mulig, kan det i 
noen tilfeller fortsatt være mulig å 
etablere forbindelse til et offentlig 
nødnummer. Dette er avhengig av 
faktorer som det spesifikke mobilte-
lefonnettverket og de nasjonale be-
stemmelsene.

Av tekniske årsaker er det kanskje 
ikke mulig å foreta et nødanrop i 
vanskelige forhold.

Funksjonsfeil

Automatisk nødanrop

Prinsipp

Generelt
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 Standbytilstand er slått på.

 Aktivert Toyota Supra Connect-
kontrakt.

 Nødanropssystemet fungerer.

 SIM-kortet som er integrert i bilen, 
aktiveres.

I visse omstendigheter, for eksem-
pel hvis kollisjonsputene utløses, 
kan det foretas et automatisk 
nødanrop umiddelbart etter en al-
vorlig ulykke. Et automatisk nødan-
rop blir ikke påvirket hvis du trykker 
på SOS-knappen.

1 Trykk på klaffen på dekselet.

2 Trykk og hold inne SOS-knappen 
til LED-lampen i knappområdet 
lyser grønt.

 LED-lampen lyser grønt når 
nødanropet er aktivert.

Hvis en forespørsel om kansellering vi-
ses i kontrolldisplayet, kan nødanropet 
bli kansellert.

Hvis situasjonen tillater det, venter du i 
bilen til talekontakt er opprettet.

 LED-lampen blinker grønt når for-
bindelse til nødnummeret er eta-
blert.

Når et nødanrop sendes via Toyota 
nødanropssenter, sendes data til Toyota 
nødanropssenter for å fastslå hvilke red-
ningstiltak som trengs. Dataene kan om-
fatte blant annet bilens nåværende posi-
sjon, hvis dette kan fastslås.

Hvis spørsmål fra Toyota nødanropssen-
ter forblir ubesvart, settes det automatisk 
i gang redningstiltak.

Selv om du ikke lenger hører Toyota 
nødanropssenter gjennom høyttalerne, 
kan det fortsatt hende at de hører at du 
snakker.

Toyota nødanropssenter avslutter 
nødanropet.

Oversikt

SOS-knapp.

Driftskrav

Automatisk nødanrop

Manuelt nødanrop
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Systemet kan brukes til å foreta et 
nødanrop automatisk eller manuelt 
i nødssituasjoner.

I samsvar med gjeldende lover er bi-
len utstyrt med et automatisk nødan-
ropssystem eller en automatisk 
SOS-enhet med automatisk aktive-
ring, som bruker National Automa-
ted Information System eller det di-
rekte nasjonale nødnummeret, av-
hengig av landet det brukes i. Selge-
re, produsenter og importører av bi-
len har ikke noe ansvar for 
eventuelle funksjonsfeil i det auto-
matiske nødanropssystemet eller 
den automatiske SOS-enheten hvis 
slike funksjonsfeil skyldes mangler 
hos operatøren av National Automa-
ted Emergency Call System, infra-
strukturen til National Automated 
Emergency Call System eller opera-
tøren av telekommunikasjonsnett-
verket, ved feil bruk av det automa-
tiske nødanropssystemet eller den 
automatiske SOS-enheten fra kun-
dens side, eller på grunn av andre 
faktorer som selgeren, produsenten 
eller importøren ikke har kontroll 
over. 

I samsvar med gjeldende lover kan 
verken det automatiske nødanrops-
systemet eller den automatiske 
SOS-enheten deaktiveres.

Trykk kun på SOS-knappen hvis det 
er nødssituasjon.

Nødanropet etablerer kontakt med 
et offentlig nødnummer.

Dette er avhengig av faktorer som 
det spesifikke mobiltelefonnettverket 
og de nasjonale bestemmelsene.

Nødanropet gjøres ved hjelp av 
SIM-kortet som er integrert i bilen og 
kan ikke slås av.

Av tekniske årsaker er det kanskje 
ikke mulig å foreta et nødanrop i 
vanskelige forhold.

 Standbytilstand er slått på.

 Nødanropssystemet fungerer.

Nødanrop (for Russland)

Lovfestet nødanrop

Prinsipp

Generelt

Oversikt

SOS-knapp.

Driftskrav
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I visse omstendigheter, for eksem-
pel hvis kollisjonsputene utløses, 
kan det foretas et automatisk 
nødanrop umiddelbart etter en al-
vorlig ulykke. Et automatisk nødan-
rop blir ikke påvirket hvis du trykker 
på SOS-knappen.

Hvis et nødanrop utløses, dempes 
andre signaltoner og lydkilder, for 
eksempel parkeringsfølere. 

1 Trykk på klaffen på dekselet.

2 Trykk og hold inne SOS-knappen 
til LED-lampen i knappområdet 
lyser grønt.

 LED-lampen lyser grønt når 
nødanropet er aktivert.

Hvis en forespørsel om kansellering vi-
ses i kontrolldisplayet, kan nødanropet 
bli kansellert.

Hvis situasjonen tillater det, venter du i 
bilen til talekontakt er opprettet.

 LED-lampen blinker grønt når for-
bindelse til nødnummeret er eta-
blert.

Ved et nødanrop sendes data til den of-
fentlige nødsentralen for å fastslå hvilke 
redningstiltak som trengs. Dataene kan 
omfatte blant annet bilens nåværende 
posisjon, hvis dette kan fastslås.

Selv om du ikke lenger hører nødsentra-
len gjennom høyttalerne, kan det fortsatt 
hende at de hører at du snakker.

Nødsentralen avslutter nødanropet.

Når kjøreklar tilstand slås på, lyser 
LED-lampen i nødanropsknappom-
rådet i ca. 2 sekunder for å indikere 
at nødanropssystemet er klart til 
bruk.

n Generelt

Driftsklarheten til nødanropssyste-
met kan kontrolleres. Ikke aktiver 
noen andre funksjoner under kon-
trollen. Følg, om aktuelt, eventuelle 
tilleggsinstruksjoner angående pro-
sedyren via høyttalerne i bilen. 

Toyota Supra Connect-funksjoner er 
kanskje ikke tilgjengelig i en bestemt 
periode etter kontrollen. 

n Krav

 Bilen står stille i minst 1 minutt.

 Standbytilstand er slått på. 

 Ingen andre tjenester er aktive. 

 Nærlysene er slått av med bryte-
ren.

Automatisk nødanrop

Manuelt nødanrop

Driftsklarhet

Kontrollere driftsklarhet
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n Bruke lysbryteren

Sørg for at nærlysene ikke er slått 
på, for eksempel av den automatis-
ke kjørelyskontrollen. Foreta derfor 
en kontroll når det er tilstrekkelig lyst 
i omgivelsene.

1 Lysbryter, vri fra innstilling

2 Trykk på SOS-knappen. Kompo-
nentene til systemet, for eksem-
pel mikrofonen, kontrolleres i en 
spesifikk rekkefølge.

 LED-lampen i SOS-knappen ly-
ser kort: systemet fungerer. 

 LED-lampen i SOS-knappen blin-
ker: systemet kunne ikke kontrol-
leres. Kontroller driftsklarheten 
igjen når forholdene er endret. 

Hvis nødanropet ikke fungerer etter 
en ny systemtest, må du få systemet 
kontrollert av en autorisert Toyota-
forhandler, et verksted autorisert av 
Toyota eller et annet pålitelig verk-
sted. 

n Via Toyota Supra Command

1 ”Mitt kjøretøy”

2  Trykk på knappen.

3 ”Nødanropstest”

4 ”Start nødanropstest”

5 ”Start systemtest”

Selvtesten av systemet starter. Følg 
instruksjonene i kontrolldisplayet.

Hvis systemet ikke kan kontrolleres, 
kontrollerer du driftsklarheten igjen 
når forholdene er endret.

Hvis nødanropet ikke fungerer etter 
en ny systemtest, må du få systemet 
kontrollert av en autorisert Toyota-
forhandler, et verksted autorisert av 
Toyota eller et annet pålitelig verk-
sted. 

Nødanropsfunksjonen kan være 
svekket.

LED-lampen i nødanropsknappom-
rådet lyser i ca. 30 sekunder. En bil-
melding vises.

Få bilen kontrollert av en autorisert 
Toyota-forhandler, et verksted auto-
risert av Toyota eller et annet pålite-
lig verksted.

Brannslukningsapparatet kan bru-
kes til å slukke branner i bilen.

Funksjonsfeil

Brannslukningsapparat

Prinsipp
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Åpne spennene på stroppen.

Bruk brannslukningsapparatet ved å 
følge produsentens anvisninger som 
vises på brannslukningsapparatet 
og informasjonen som følger med.

1 Sett brannslukningsapparatet inn 
i holderen.

2 Fest og lukk spennene.

Få brannslukningsapparatet kontrol-
lert hvert andre år av en autorisert 
Toyota-forhandler, et verksted auto-
risert av Toyota eller et annet pålite-
lig verksted.

Noter ned neste vedlikeholdsdato 
for brannslukningsapparatet.

Bytt ut brannslukningsapparatet et-
ter bruk eller få det etterfylt.

Oversikt

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Feil bruk av brannslukningsapparatet 
kan føre til skader. Det er fare for ska-
der. Følg informasjonen nedenfor når 
du bruker brannslukningsapparatet:

lUnngå å inhalere slukningsstoffet. 
Hvis slukningsstoffet inhaleres, må 
personen som har inhalert det, tas 
med ut i frisk luft. Kontakt lege 
umiddelbart hvis personen opplever 
pustevansker.

l Ikke la slukningsstoffet komme i 
kontakt med huden. Langvarig kon-
takt med slukningsstoffet kan føre til 
at huden tørker ut.

l Ikke la slukningsstoffet komme i 
kontakt med øynene. Hvis det kom-
mer i kontakt med øynene, skyll 
umiddelbart med store mengder 
vann. Kontakt lege hvis du opplever 
langvarig ubehag.

Ta ut 
brannslukningsapparatet

Bruke 
brannslukningsapparatet

Oppbevare 
brannslukningsapparatet

Vedlikehold og etterfylling
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Hvis bilbatteriet er utladet, kan mo-
toren startes fra batteriet til en an-
nen bil ved hjelp av to startkabler. 
Bruk bare startkabler med fullsten-
dig isolerte polklemmer.

1 Kontroller at batteriet i den andre 
bilen viser 12 volt. Informasjon 
om spenningen er angitt på bat-
teriet.

2 Slå av motoren på den andre bi-
len.

3 Slå av elementer som forbruker 
strøm i begge bilene.

Startkabelkontakten i motorrommet 
fungerer som den positive batteripo-
len.

Åpne dekselet til startkabelkontak-
ten.

En spesialkontakt i karosseriet fun-
gerer som negativ batteripol.

Før du starter, slår du av alle unød-
vendige elementer som forbruker 
strøm, for eksempel radioen, i beg-
ge bilene.

1 Åpne dekselet til startkabelkon-
takten.

Starthjelp

Generelt

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Hvis du berører strømførende kompo-
nenter, kan det føre til elektrisk støt. 
Det er fare for alvorlige personskader. 
Ikke berør komponenter som kan væ-
re strømførende.

ADVARSEL

Hvis du kobler til startkablene i feil 
rekkefølge, kan det forårsake gnister. 
Det er fare for skader. Bruk riktig rek-
kefølge når du kobler dem til.

OBS

Kontakt mellom karosseriet til de to 
bilene kan føre til en kortslutning un-
der starthjelpen. Det er fare for skade 
på eiendom. Pass på at det ikke er 
noe kontakt mellom karosseriene.

Klargjøring

Startkabelkontakter

Koble til startkablene
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2 Koble en polklemme på den po-
sitive/+ startkabelen til den positi-
ve polen på batteriet eller tilsva-
rende startkabelkontakt på do-
norbilen.

3 Koble den andre polklemmen til 
den positive polen på batteriet el-
ler til tilsvarende startkabelkon-
takt på bilen som mottar start-
hjelp.

4 Koble en polklemme på den ne-
gative/– startkabelen til den ne-
gative polen på batteriet eller til-
svarende motor- eller karosseri-
kontakt på donorbilen.

5 Koble den andre polklemmen til 
den negative polen på batteriet 
eller til tilsvarende motor- eller 
karosserikontakt på bilen som 
mottar starthjelp.

Ikke bruk sprayprodukter som sel-
ges som starthjelpemidler.

1 Start motoren på donorbilen og la 
den gå i noen minutter med en litt 
økt tomgangshastighet.

2 Start motoren på bilen som skal 
startes, som normalt.

Hvis det første forsøket på å starte mo-
toren ikke fungerer, venter du i noen mi-
nutter til det utladede batteriet har fått la-
det litt.

3 La begge motorene gå i noen mi-
nutter.

4 Koble fra startkablene i motsatt 
rekkefølge som tilkoblingen.

Kontroller batteriet og lad det opp 
om nødvendig.

Ikke få bilen tauet.

Starte motoren

Tauestart og tauing

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

På grunn av systembegrensninger er 
det ikke sikkert at individuelle funksjo-
ner fungerer skikkelig ved 
tauestart/tauing når Toyota Supra 
Safety-systemer er aktivert. Det er fa-
re for ulykker. Slå av alle Toyota 
Supra Safety-systemer før 
tauestart/tauing.

Automatisk girkasse: 
transportere bilen

Generelt

Sikkerhetsmerknader

OBS

Hvis bilen taues med én aksel løftet, 
kan bilen bli skadet. Det er fare for 
skade på eiendom. Transporter bare 
bilen på et lasteplan.

OBS

Bilen kan bli skadet når den løftes og 
sikres.

Det er fare for skade på eiendom.

lLøft bilen med egnet utstyr.

l Ikke løft eller sikre bilen i slepekro-
ken, karosserideler eller opphengs-
deler.
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En skadet bil kan dyttes i en kort 
strekning for å flytte den ut av et far-
lig område.

Rull eller dytt bilen, se side 145.

Transporter bare bilen på et laste-
plan.

Slå på nødblinklysene, avhengig av 
lokale forskrifter.

Hvis det elektriske systemet til bilen 
som taues ikke fungerer, må bilen 
gjøres identifiserbar for andre vei-
brukere, for eksempel ved å plasse-
re et skilt eller varseltrekanten i ba-
kruten.

Slepekrokene på begge bilene bør 
være på samme side.

Vær oppmerksom på følgende hvis 
det er umulig å unngå å feste 
tauestangen i vinkel:

 Klaringen til tauestangen kan bli 
begrenset i svinger.

 Tauestangen vil generere side-
krefter hvis den festes i vinkel.

Sørg for at tauet er stramt når taue-
bilen kjører.

Bruk tau eller stropper i nylon. Det 
gjør det mulig å taue bilen uten ryk-
king.

Dytte bilen

Tauebil

Taue andre biler

Generelt

Sikkerhetsmerknader

ADVARSEL

Hvis totalvekten til tauebilen er mindre 
enn den til bilen som taues, kan sle-
pekroken bli dratt av, eller bilen kan 
kanskje ikke kontrolleres. Det er fare 
for ulykker. Pass på at totalvekten til 
tauebilen er høyere enn vekten til bi-
len som taues.

OBS

Andre bildeler kan bli skadet hvis 
tauestangen eller -tauet ikke er festet 
riktig. Det er fare for skade på eien-
dom. Fest tauestangen eller-tauet til 
slepekroken på riktig måte.

Tauestang

Tau
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Ha alltid slepekroken som kan skrus 
på, i bilen.

Slepekroken kan skrus på foran eller 
bak på bilen.

Slepekroken ligger i verktøysettet i 
bilen, se side 326.

 Bruk kun slepekroken som følger 
med bilen og pass på at den er 
skrudd helt fast.

 Bruk bare slepekroken for tauing 
på asfalterte veier.

 Unngå kryssbelastning på slepe-
kroken, du må for eksempel ikke 
løfte bilen etter slepekroken.

Trykk på merket på kanten av dek-
selet for å skyve det ut.

På deksler med en åpning i stedet 
for merke, trekker du dekselet ut for 
å åpne.

Ikke forsøk å tauestarte bilen.

Start om nødvendig motoren ved 
hjelp av starthjelp, se side 344.

Få årsaken til startproblemene rettet 
opp hos en autorisert Toyota-for-
handler, et verksted autorisert av 
Toyota eller et annet pålitelig verk-
sted.

Slepekrok

Generelt

Sikkerhetsmerknad

OBS

Hvis slepekroken ikke brukes som be-
regnet, kan bilen eller slepekroken bli 
skadet. Det er fare for skade på eien-
dom. Følg merknadene om bruk av 
slepekroken.

Gjenge for slepekrok

Tauestart
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Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

Fjern fremmedlegemer, for eksem-
pel blader, fra området under fron-
truten regelmessig med panseret 
oppe.

Vask bilen regelmessig, spesielt om 
vinteren. Store mengder skitt og vei-
salt kan skade bilen.

 Maksimal temperatur: 60 °C.

 Minimumsavstand til følere, ka-
meraer, pakninger: 30 cm.

Generelt stell

Bilutstyr

Vaske bilen

Generelt

Dampstrålevaskere og 
høytrykksspylere

Sikkerhetsmerknad

OBS

Når du vasker med høytrykksspyler, 
kan for høyt trykk eller for høye tem-
peraturer skade ulike komponenter. 
Det er fare for skade på eiendom. 
Hold tilstrekkelig avstand og ikke 
spray lenge om gangen. Følg instruk-
sjonene for høytrykksspyleren.

Avstander og temperatur

Bilvaskautomater

Sikkerhetsmerknader

OBS

Hvis høytrykksspylere brukes, kan 
vann trenge gjennom området rundt 
vinduene. Det er fare for skade på ei-
endom. Unngå høytrykksspylere.
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n Sikkerhetsmerknad

n Generelt

Bilen må kunne rulle fritt i en bilvas-
kautomat.

Rull eller dytt bilen, se side 145.

Noen bilvaskautomater krever at du 
går ut av bilen. Det er ikke mulig å 
låse bilen fra utsiden når giret står i 
N-stilling. Et lydsignal høres hvis du 
forsøker å låse bilen.

Pass på at fjernkontrollen ligger i bi-
len.

Slå på kjøreklar tilstand, se side 45.

Ikke gni våte frontlykter tørre og ikke 
bruk slipende eller etsende rengjø-
ringsmidler.

Bløt opp urenheter som insektsskitt 
med sjampo og skyll av med vann. 

Fjern is med en avisingsspray. Ikke 
bruk isskrape.

Etter at bilen har blitt vasket trykker 
du inn bremsene for å tørke dem. 
Hvis ikke du gjør det, kan bremseef-
fekten bli midlertidig redusert. Var-
men som genereres av bremsing, 
tørker bremseskivene og bremse-
klossene og beskytter dem mot rust.

Fjern alle rester fra frontruten for å 
unngå dårligere sikt på grunn av at 
flekker smøres utover og for å redu-
sere viskerstøy og slitasje på visker-
bladene.

OBS

Bilen kan bli skadet hvis vaskehaller 
eller bilvaskautomater brukes feil. Det 
er fare for skade på eiendom. Ta hen-
syn til følgende merknader:

lBilvaskautomater som bruker tek-
stiler eller myke børster er å fore-
trekke for å unngå skader i lakken. 

lUnngå vaskehaller eller bilvaskau-
tomater med styreskinner som er 
høyere enn 10 cm for å unngå ska-
der på karosseriet.

lVær oppmerksom på høyden til sty-
reskinnen for å unngå skader på 
dekk og felger.

lFold inn de utvendige speilene for å 
unngå skader.

lDeaktiver viskerne og regnføleren 
(om montert) for å unngå skader på 
viskersystemet.

Kjøre inn i en bilvaskautomat med 
automatisk girkasse

OBS

Giret settes automatisk i P-stilling når 
standbytilstand slås av. Det er fare for 
skade på eiendom. Ikke slå av stand-
bytilstand i bilvaskautomater.

Gå ut av bilen i en bilvaskautomat

Frontlykter

Etter bilvask
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Regelmessig stell fremmer kjøresik-
kerhet og bevarer bilens verdi. Miljø-
effekter i områder med høy luftforu-
rensning eller naturlige forurensen-
de stoffer, for eksempel harpiks eller 
pollen, kan påvirke billakken. Baser 
hyppigheten og omfanget av stell av 
bilen på slike faktorer.

Fjern umiddelbart etsende stoffer, 
for eksempel sølt drivstoff, olje, 
smøremidler eller fugleskitt for å for-
hindre skade og misfarging av lak-
ken.

Bilstell

Pleieprodukter

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Rengjøringsmidler kan inneholde ska-
delige stoffer eller utgjøre en helseri-
siko. Det er fare for skader. Åpne dø-
rene eller vinduene når du rengjør ku-
peen. Bruk bare produkter som er be-
regnet for rengjøring av kupeen. Følg 
merknadene på pakningen.

Billakk

Generelt

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL

Reparasjoner av lakken til bilen som 
ikke utføres på riktig måte, kan føre til 
at radarføleren slutter å fungere, noe 
som fører til en sikkerhetsrisiko. Det 
er fare for ulykker eller skader på ei-
endom. For biler med radarfølere skal 
reparasjoner i lakken på støtfangerne 
utføres av en autorisert Toyota-
forhandler, et verksted autorisert av 
Toyota eller et annet pålitelig verk-
sted.

OBS

n Slik forhindrer du forringelse av 
lakk og rust på karosseriet og 
komponenter (aluminiumsfelger 
osv.)

Ta hensyn til forholdsreglene neden-
for:

lVask bilen umiddelbart etter bruk i 
følgende tilfeller:

• Etter å ha kjørt i områder nær kys-
ten

• Etter å ha kjørt på saltede veier

• Hvis du har fått tjære eller kvae på 
lakkoverflaten

• Hvis døde insekter eller ekskre-
menter fra insekter eller fugler har 
festet seg på lakkoverflaten

• Etter å ha kjørt på steder som er 
forurenset med sot, oljeholdig røyk, 
anleggsstøv eller kjemiske stoffer

• Hvis bilen blir svært tilsmusset med 
støv eller søle

• Hvis det søles væsker som benzen 
og bensin på lakkoverflaten

lHvis lakken flasser av eller ripes 
opp, må du reparere den umiddel-
bart.
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Bruk bare rengjørings- og pleiepro-
dukter som er egnet for biler med 
matt lakk.

 Jobb ovenfra og ned og bruk rike-
lig med vann på bilens karosseri, i 
hjulbuene og på undersiden av bi-
len for å fjerne skitt og støv.

 Vask karosseriet med en svamp 
eller en myk klut, f.eks. et sem-
sket skinn.

 På flekker som sitter godt, bruker 
du et nøytralt vaskemiddel og 
skyller med rikelige mengder 
vann.

 Tørk av alt vannet.

 Bruk aldri voks eller slipemidler.

Fjern regelmessig støv fra skinn 
med en klut eller støvsuger.

Støv og skitt vil ellers trenge ned i 
porer og folder, noe som fører til be-
tydelig slitasje og at skinnoverflaten 
blir sprø.

Rengjør og stell skinnet omtrent 
hver andre måned for å beskytte 
mot misfarging, for eksempel fra 
klær.

Siden lyst skinn lettere får flekker, 
bør du rengjøre det oftere.

OBS

lFor å forhindre at felgene ruster er 
det viktig å fjerne smuss og oppbe-
vare dem ved lav luftfuktighet.

Matt lakk

OBS

nSlik forhindrer du forringelse av 
lakk og rust på karosseriet og 
komponenter (aluminiumsfelger 
osv.)

Ta hensyn til forholdsreglene neden-
for:

lVask bilen umiddelbart etter bruk i 
følgende tilfeller:

• Etter å ha kjørt i områder nær kys-
ten

• Etter å ha kjørt på saltede veier

• Hvis du har fått tjære eller kvae på 
lakkoverflaten

• Hvis døde insekter eller ekskre-
menter fra insekter eller fugler har 
festet seg på lakkoverflaten

• Etter å ha kjørt på steder som er 
forurenset med sot, oljeholdig røyk, 
anleggsstøv eller kjemiske stoffer

• Hvis bilen blir svært tilsmusset med 
støv eller søle

• Hvis det søles væsker som benzen 
og bensin på lakkoverflaten

lHvis lakken flasser av eller ripes 
opp, må du reparere den umiddel-
bart.

lFor å forhindre at felgene ruster er 
det viktig å fjerne smuss og oppbe-
vare dem ved lav luftfuktighet.

lHvis noe blir sølt på en lakkert over-
flate, tørker du det av så fort som 
mulig. Hvis sølt spylervæske eller 
alkaliske væsker blir værende, kan 
lakken i dette området skades, og 
det kan føre til flekker.

l Ikke voks eller påfør belegg på bi-
len Det kan føre til en endring i 
overflateteksturen til karosseriet el-
ler uregelmessigheter i lakken.

Stell av skinn
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Bruk et skinnrengjøringsmiddel, hvis 
ikke vil skitt og fett angripe det be-
skyttende laget til skinnet.

Rengjør setetrekkene regelmessig 
med en støvsuger.

Hvis det er mye søl, for eksempel 
flekker fra drikke, bruker du en myk 
svamp eller en lofri mikrofiberklut 
med egnet rengjøringsmiddel.

Rengjør setetrekkene opp til søm-
mene med store tørkebevegelser. 
Unngå kraftig skrubbing.

Når du rengjør felgene når de er 
montert på bilen, må du bare bruke 
nøytral felgrens med en pH-verdi på 
mellom 5 og 9. Ikke bruk slipemidler 
eller dampvaskere over 60 °C. Følg 
produsentens anvisninger.

Etsende, syreholdige eller alkaliske 
rengjøringsmidler kan ødelegge det 
beskyttende laget på deler i nærhe-
ten, for eksempel bremseskiver.

Trykk inn bremsene etter rengjøring 
for å tørke dem. Varmen som gene-
reres av bremsing, tørker bremse-
skivene og bremseklossene og be-
skytter dem mot rust.

Kromoverflater skal rengjøres forsik-
tig med store mengder vann, spesi-
elt hvis de er dekket av veisalt, og 
om nødvendig med bilsjampo.

Overflaten til gummideler kan bli 
skitne eller miste glansen på grunn 
av miljøpåvirkning. Bruk bare vann 
og egnede produkter til rengjøring.

Gummideler som er utsatt for stor 
slitasje skal behandles regelmessig 
med produkter for gummioverflater. 
Ikke bruk silikonbaserte produkter til 
å behandle gummitetninger. Det kan 
skade tetningene og de kan lage 
støy.

Stell av setetrekk

Generelt

Sikkerhetsmerknad

OBS

Åpne borrelåser på klær kan skade 
setetrekkene. Det er fare for skade på 
eiendom. Pass på at borrelåser på 
klær er lukket.

Stell av spesialdeler

Lettmetallfelger

Kromoverflater

Gummideler
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Plastdeler omfatter blant annet:

 Uekte skinnoverflater.

 Takfôring.

 Lampeglass.

 Deler som er sprayet i matt svart.

 Lakkerte deler i kupeen.

Rengjør med en mikrofiberklut.

Fukt om nødvendig kluten med 
vann.

Ikke gjør takfôringen våt.

Skitt på beltene kan forstyrre innrul-
lingen og utgjør en sikkerhetsrisiko.

Rengjør bare beltene med en mild 
såpeløsning mens de fortsatt er 
montert i bilen.

Ikke la sikkerhetsbeltene rulle inn før 
de er tørre.

Gulvmatter kan tas ut for en grundi-
gere rengjøring av bilen.

Hvis de er veldig skitne, rengjøres 
tepper med en mikrofiberklut og 
vann eller tekstilrengjøringsmiddel. 
Gni frem og tilbake i kjøreretningen 
for å forhindre matthet.

Rengjør følere eller kameralinser 
med en klut fuktet med en liten 
mengde glassrengjøringsmiddel.

Plastdeler

OBS

Rengjøringsmidler som inneholder al-
kohol eller løsemidler, slik som nitro-
tynnere, kaldrengjøringsmidler, driv-
stoff eller lignende, kan skade plast-
deler. Det er fare for skade på eien-
dom. Rengjør med en mikrofiberklut. 
Fukt om nødvendig kluten med vann.

Sikkerhetsbelter

ADVARSEL

Kjemiske rensemidler kan gjøre uopp-
rettelig skade på tekstilene i sikker-
hetsbeltene. Den beskyttende funk-
sjonen til sikkerhetsbeltene forsvin-
ner. Det er fare for alvorlige person-
skader. Bruk bare mild såpe og vann 
til å rengjøre sikkerhetsbeltene.

Tepper og gulvmatter

ADVARSEL

Gjenstander i fotrommet til føreren 
kan begrense pedalvandringen eller 
blokkere en pedal som er trykket inn. 
Det er fare for ulykker. Oppbevar 
gjenstander i bilen på en sikker måte 
slik at de ikke kan komme inn i 
fotrommet til føreren. Bruk bare gulv-
matter som er egnet for bilen og som 
kan festes til gulvet. Ikke bruk løse 
gulvmatter, og ikke plasser flere gulv-
matter oppå hverandre. Pass på at 
det er tilstrekkelig med plass til peda-
lene. Hvis gulvmattene er tatt ut, for 
eksempel ved rengjøring, må du sør-
ge for at de festes godt igjen.

Følere/kameralinser
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Rengjør med en ren, antistatisk mi-
krofiberklut.

Rengjør beskyttelsesglasset i fron-
trutedisplayet, se side 168, med en 
mikrofiberklut og vanlig oppvaskmid-
del.

Spesialtiltak må gjøres hvis bilen 
skal stå ubrukt i lenger enn tre må-
neder. Du kan få mer informasjon fra 
en autorisert Toyota-forhandler, et 
verksted autorisert av Toyota eller et 
annet pålitelig verksted.

Displayer, skjermer og 
beskyttelsesglass på 
frontrutedisplayet

OBS

Kjemiske rensemidler, fuktighet eller 
alle typer væsker kan skade overfla-
ten til displayer og skjermer. Det er fa-
re for skade på eiendom. Rengjør 
med en ren, antistatisk mikrofiberklut.

OBS

Overflatene til displayene kan bli ska-
det som følge av feil rengjøring. Det 
er fare for skade på eiendom. Unngå 
å påføre for stort press og ikke bruk 
slipende materialer.

Oppbevare bilen
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Dette kapitlet beskriver alt standar-
dutstyr, landsspesifikt utstyr og spe-
sialutstyr som er tilgjengelig for mo-
dellserien. Det kan derfor beskrive 
utstyr og funksjoner som ikke er in-
stallert i bilen, for eksempel for valgt 
tilleggsutstyr eller landsspesifikasjo-
nen. Dette gjelder også for funksjo-
ner og systemer knyttet til sikkerhet. 
Følg gjeldende lover og bestemmel-
ser når du bruker funksjonene og 
systemene.

De tekniske dataene og spesifika-
sjonene i brukerhåndboken er refe-
ransetall. De bilspesifikke dataene 
kan avvike fra dette, for eksempel 
på grunn av valgt spesialutstyr, land-
varianter eller landsspesifikke må-
lingsmetoder. Du finner detaljerte 
verdier i tillatelser, på informasjons-
skilt i bilen eller du kan spørre en au-
torisert Toyota-forhandler, et verk-
sted autorisert av Toyota eller et an-
net pålitelig verksted.

Informasjonen i bildokumentene 
skal prioriteres over informasjonen 
i brukerhåndboken.

Dimensjoner kan variere avhengig av modellversjon, utstyr eller landsspesi-
fikke målingsmetoder.

De spesifiserte høydene tar ikke hensyn til tilleggsutstyr, slik som takantenne, 
takskinner eller spoiler. Høydene kan avvike, for eksempel på grunn av valgt 
spesialutstyr, dekk, belastning og opphengsdesign.

*1: SZ-modeller
*2: SZ-R-modeller

*3: RZ-modeller

Tekniske data

Bilutstyr

Generelt

Dimensjoner

Bredde med speil mm 2 026 

Bredde uten speil mm 1 854 

Høyde mm

1 292*1

1 299*2

1 294*3

Lengde mm 4 379 

Akselavstand mm 2 470 

Minste svingradiusdiameter m 11,0
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Vekter

SZ-modeller

Vekt i kjørbar tilstand, med 75 kg last, 
tank 90 % full, ingen tilleggsutstyr

kg 1 465 

Tillatt totalvekt kg 1 690 

Last kg 300

Aksellastgrense foran kg 825

Aksellastgrense bak kg 905

SZ-R-modeller

Vekt i kjørbar tilstand, med 75 kg last, 
tank 90 % full, ingen tilleggsutstyr

kg 1 470 

Tillatt totalvekt kg 1 710 

Last kg 315

Aksellastgrense foran kg 825

Aksellastgrense bak kg 910

RZ-modeller (unntatt Korea)

Vekt i kjørbar tilstand, med 75 kg last, 
tank 90 % full, ingen tilleggsutstyr

kg 1 570 

Tillatt totalvekt kg 1 815 

Last kg 320

Aksellastgrense foran kg 865

Aksellastgrense bak kg 960

RZ-modeller (for Korea)

Vekt i kjørbar tilstand, med 75 kg last, 
tank 90 % full, ingen tilleggsutstyr

kg 1 572 

Tillatt totalvekt kg 1 815 

Last kg 318

Aksellastgrense foran kg 865

Aksellastgrense bak kg 960
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Se ytterligere informasjon om drivstoffkvalitet, se side 307.

Påfyllingskapasitet

Drivstofftank, ca. Liter 52,0 

Motor

SZ-modeller

Modell B48B20O1

Sylindre 4

Ventiler per syl. 4

Slaglengde mm 94,6 

Boring mm 82

Slagvolum cm³ 1 998 

Maksimal hastighet km/t 242

Maksimalt dreiemoment
320 Nm / 
1 450–4 200 o/min

Maksimal effekt
145 kW / 
4 500–6 500 o/min

SZ-R-modeller

Modell B48B20O1

Sylindre 4

Ventiler per syl. 4

Slaglengde mm 94,6 

Boring mm 82

Slagvolum cm³ 1 998 

Maksimal hastighet km/t 250

Maksimalt dreiemoment
400 Nm / 
1 550–4 400 o/min

Maksimal effekt
190 kW / 
5 000–6 500 o/min
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RZ-modeller

Modell B58B30M1

Sylindre 6

Ventiler per syl. 4

Slaglengde mm 94,6 

Boring mm 82

Slagvolum cm³ 2 998 

Maksimal hastighet km/t 250

Maksimalt dreiemoment
500 Nm / 
1 600–4 500 o/min

Maksimal effekt
250 kW / 
5 000–6 500 o/min
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Følgende merknad gjelder for alle 
radiobaserte komponenter i bilen og 
de integrerte informasjonssysteme-
ne og kommunikasjonsenhetene i 
bilen:

De radiobaserte komponentene i 
denne bilen samsvarer med de 
grunnleggende kravene og de rele-
vante bestemmelsene i direktiv 
2014/53 / EU. Du kan få mer infor-
masjon fra en autorisert Toyota-
forhandler, et verksted autorisert av 
Toyota eller et annet pålitelig verk-
sted.

Sertifisering

Informasjon
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A

A/C-knapp, se Kjølefunksjon ........251
ABS, blokkeringsfritt 

bremsesystem..............................215
ACC, se Adaptiv cruisekontroll ....225
Adaptiv bremseassistanse............216
Adaptiv cruisekontroll med 

køfunksjon ACC ...........................225
Akselavstand, bil ............................356
Akselerasjonsassistent, se 

Oppstartskontroll.........................148
Aksellast, vekt ................................357
Aksellastgrense..............................357
Aktiv beskyttelse, se Toyota 

Supra Safety .................................191
Aktiv fotgjengerbeskyttelse ..........190
Aktivering, kollisjonsputer ............188
Aktivert karbonfilter .......................255
Aktivt panser, se Aktiv 

fotgjengerbeskyttelse..................190
Alarmsystem.....................................91
Alarmsystem for tyverisikring, 

se Alarmsystem .............................91
Alderen til dekk...............................281
Anbefalte dekkmerker....................282
Antiklemmekanisme, vinduer .........94
ANTISPINN, kjøredynamikk ..........218
Antispinnmodus.............................218
Antispinnsystem ............................218
Apple CarPlay, tilkobling til bilen ...70
Arbeide i motorrommet .................306
AUTO-program, automatisk 

klimaanlegg ..................................252
Automatisk blendingskontroll, 

se Automatisk fjernlys.................174
Automatisk cruisekontroll, 

se Adaptiv cruisekontroll ............225
Automatisk fjernlys........................174
Automatisk girkasse ......................143
Automatisk girskift ved å trykke 

gasspedalen helt ned, se 
Automatisk girkasse....................143

Automatisk kjørelyskontroll..........171
Automatisk klimaanlegg................250

Automatisk låsing............................ 90
Automatisk nødanrop.................... 338
Automatisk opplåsing ..................... 91
Automatisk parkeringsfunksjon, 

utvendig speil............................... 105
Automatisk 

start/stoppfunksjon..................... 134
Avreisetid, tilleggsventilasjon ...... 256
Avreisetid, uavhengig 

ventilasjon .................................... 256
Avstandsvarsel, se 

Parkeringsfølere .......................... 236

B

Bagasjerom .................................... 261
Bagasjerom, nødutløser.................. 86
Bagasjeromslokk ............................. 85
Bagasjeromslokk via 

fjernkontroll.................................... 77
Bagasjeromslokk, nødutløser ........ 86
Bakkestartassistent, se 

Oppstartsassistent ...................... 216
Bakluke, se Bagasjeromslokk........ 85
Baklys, se Pærer og lamper ......... 327
Barn i bilen...................................... 109
Barnesetefester, ISOFIX ................ 112
Barneseter, i-Size..........................113
Barneseter, se Sikkerhet for 

barn ............................................... 109
Barnesikring, se Sikkerhet for 

barn ............................................... 109
Batteri, bil........................................ 328
Bekreftelsessignaler i bilen ............ 90
Belter, se Sikkerhetsbelter.............. 98
Belysning........................................ 171
Bensin ............................................. 307
Bensinkvalitet................................. 308
Bensinpartikkelfilter, se 

Eksospartikkelfilter ..................... 267
Beregnet bruk..................................... 6
Berøringsskjerm .............................. 54
Berøringsskjerm, se Betjening 

via berøringsskjerm ...................... 54
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Beskyttelsesfunksjon, vinduer, 
se Antiklemmekanisme .................94

Betjening via berøringsskjerm .......54
Betjening via kontrollenheten.........52
Betjeningsmenyer, se Toyota 

Supra Command ............................47
Bil, innkjøring .................................266
Bilbatteri ..........................................328
Bilens posisjon, plassering av 

bilen.................................................63
Bilens status ...................................168
Bilhavari, se Havarihjelp................336
Billakk ..............................................350
Bilmeldinger..................................152
Bilnøkkel, se Fjernkontroll ..............74
Bilstell ..............................................350
Bilutstyr ...............................................5
Bilvask .............................................348
Bilvaskautomat...............................348
Blendingsbeskyttelse, se 

Solskjerm......................................257
Blendingsfrie frontlys, se 

Automatisk fjernlys......................174
Blindsonedetektor..........................207
Blinklys foran..................................140
Blinklys, indikatorlampe................156
Blinklys, se Pærer og lamper........327
Blokkeringsfritt bremsesystem, 

ABS................................................215
Bluetooth-tilkobling .........................67
Boksholder, se Koppholder ..........261
Borttauing .......................................345
Brannslukker, se 

Brannslukningsapparat...............342
Brannslukningsapparat .................342
Bredde, bil .......................................356
Bremse trygt ...................................270
Bremseanbefalinger, se 

Føreroppmerksomhets-
kontroll ..........................................213

Bremseassistanse..........................216
Bremseassistanse, adaptiv...........216
Bremselys, se Pærer og lamper ...327
Bremsesystem................................267
Bremsing, merknader ....................270

Bruk, beregnet.................................... 6
Brukerhåndbok, trykket .................. 18
Bryter for kjøredynamikk, se 

Sportsmodusbryter ..................... 149
Brytere for elektriske vinduer........93
Brytere, se Kjøreområde................. 40

C

CarPlay, tilkobling til bilen .............. 70
CBS tilstandsbasert service ......... 315
CC, se Cruisekontroll .................... 222
Chassisnummer, se 

Understellsnummer....................... 17
Cruisekontroll med 

avstandskontroll, se Adaptiv 
cruisekontroll ............................... 225

Cruisekontroll uten 
avstandskontroll, se 
Cruisekontroll .............................. 222

Cruisekontroll, aktiv med 
køfunksjon ACC........................... 225

Cruisekontroll, se Adaptiv 
cruisekontroll ............................... 225

D

Data, se Slette personlige data ...... 65
Data, tekniske................................. 356
Databeskyttelse, innstillinger......... 65
Dataminne........................................... 7
Dato ................................................... 62
Deaktivering, kollisjonsputer ....... 188
Dekk med nødegenskaper ............ 284
Dekk og felger ................................ 278
Dekkinnstillinger ............................ 291
Dekkmerker, anbefaling ................ 282
Dekkmønster .................................. 280
Dekkreparasjonssett, se 

Mobilitetssystem ......................... 285
Dekkskade ...................................... 281
Dekktetningsmiddel, se 

Mobilitetssystem ......................... 285
Dekktrykk........................................ 278
Dekktrykk, dekk.............................. 278
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Dekktrykkontroll, se 
Dekktrykkovervåking...................290

Dekktrykkovervåking TPM ............290
Deler og tilbehør.................................6
Diagnosetilkobling .........................317
Dieselpartikkelfilter, se 

Eksospartikkelfilter......................267
Dimensjoner....................................356
Dimme innvendig speil ..................105
Din egen sikkerhet .............................6
Direkte valgknapper, se 

Knapper for favoritter ....................57
Display i frontruten, se 

Frontrutedisplay...........................168
Displayer .........................................151
Displayer og symboler.......................4
Displayer, skjermer ........................354
Displaylys, se Instrumentlys.........177
Dreiemomentvisning, se 

Sportsdisplayer............................167
Driftsprinsipp for Toyota Supra 

Command .......................................47
Drivstoff...........................................307
Drivstoff, tankkapasitet .................358
Drivstoffanbefaling.........................307
Drivstoffkvalitet ..............................307
Drivstoffluke ...................................276
Drivstoffmåler .................................157

E

Eksos, se Eksosanlegg .................267
Eksosanlegg ...................................267
Eksospartikkelfilter ........................267
Ekstern start, se Starthjelp............344
Ekstra tekstinformasjon ................153
Ekstrahjul, se Nødhjul ...................303
Elektronisk oljemåling ...................309
Elektronisk stabilitetsprogram, 

ESP, se VSC..................................216
Endringer, tekniske, se 

Din egen sikkerhet ...........................6
Enheter, administrere ......................72
ESP, elektronisk 

stabilitetsprogram, se VSC.........216

F

Falsk alarm, se Unngå falske 
alarmer ..........................................93

Fartsgrense, display, se 
Fartsgrenseinformasjon ............160

Fartsgrenseassistent....................235
Fartsgrenseinformasjon...............160
Feildisplay, se Bilmeldinger.........152
Feilmelding, se Bilmeldinger .......152
Felger og dekk ..............................278
Felgrens, lettmetallfelger .............352
Feste barneseter ...........................110
Feste sikkerhetsbeltene, se 

Sikkerhetsbelter ...........................98
Filter for resirkulert luft, 

se Mikrofilter / aktivert 
karbonfilter..................................255

Filter, se Mikrofilter / aktivert 
karbonfilter..................................255

Fjernkontroll, ekstra .......................78
Fjernkontroll, funksjonsfeil............78
Fjernkontroll, integrert nøkkel.......79
Fjernkontroll, mistet .......................78
Fjernkontroll, åpne/lukke ...............74
Fjernkontrollen til bilen, skifte 

batteriet .........................................77
Fjernlys..........................................140
Flankebeskyttelse uten 

surroundvisning .........................240
Flaskeholder, se Koppholder.......261
Forhindre påkjørsel bakfra ..........211
Forseter ...........................................95
Fortløpende vifte, se 

Eksospartikkelfilter ....................267
Fortsette å kjøre med et 

punktert dekk..............................296
Fotbrems .......................................270
Fotgjengerbeskyttelse, aktiv .......190
Frontkollisjonsputer .....................180
Frontkollisjonsvarsel med 

bremsefunksjon..........................193
Frontkollisjonsvarsel med 

bylysbremsefunksjon ................193
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Frontlykter, se Pærer og 
lamper .........................................327

Frontlykter, stell............................349
Frontlyktglass...............................327
Frontlyktvaskesystem, se 

Vindusviskersystem ..................140
Frontlys, se Pærer og lamper......327
Frontrutedisplay ...........................168
Frontrutedisplay, se 

Minnefunksjon............................106
Frontrutedisplay, 

standardvisning .........................169
Frontrutedisplay, stell ..................354
Frontrutespylerdyser ...................142
Frontrutevaskesystem, se 

Vindusviskersystem ..................140
Frontruteviskere, se 

Vindusviskersystem ..................140
Fuktighet i frontlyktene, se 

Frontlyktglass.............................327
Funksjon for forlenget frontlys ...173
Funksjonsfeil, fjernkontroll ...........78
Fylle drivstoff ................................276
Fylle på motorolje.........................310
Følere, stell ...................................353
Førerassistering, se Toyota 

Supra Safety ...............................191
Føreroppmerksomhetskontroll ...213
Førerprofiler ....................................86

G

Garanti ...............................................6
Gardinkollisjonspute....................180
Generell kjøreinformasjon...........267
Generelle innstillinger....................61
Girbrytere på rattet. ......................143
Girkasse, se Automatisk 

girkasse.......................................143
Girkasselås, låse opp 

elektronisk ..................................147
Girlys, turteller ..............................157
Girpunktindikator .........................160
Girspak, Automatisk girkasse .....143
Gjenbruk, resirkulering................318

GPS-posisjon, bilens posisjon......63
Gulvmatter, stell............................353
Gulvteppe, stell .............................353
Gummideler, stell..........................352

H

Hanskerom ..................................... 260
Hastighetsbegrenser, manuell ..... 220
Hastighetsgrenseenhet, se 

Manuell hastighetsbegrenser .... 220
Havari, hjelp.................................... 336
Havarihjelp ....................................336
Hellingsalarmføler............................ 92
Helårsdekk, se Vinterdekk ............ 283
Hente frem rattjustering .................. 90
Hente frem setejustering................90
Hente frem speiljustering................ 90
Hjelp til oppstart, se 

Oppstartsassistent ...................... 216
Hjulskift ........................................... 298
Hodestøtter foran........................... 103
Holder for drikkebeholdere........... 261
Horn .................................................40
Høyde, bil.......................................356
Høyrekjøring, lysinnstilling..........176
Håndbrems, se 

Parkeringsbrems ........................137

I

i-Size barneseter ............................ 113
Identifikasjonsnummer, se 

Understellsnummer....................... 17
Indikator- og varsellamper, se 

Bilmeldinger................................. 152
Indikatorer for funksjonsfeil, 

se Bilmeldinger............................ 152
Indikatorlampe, kollisjonsputene 

for passasjersete foran............... 190
Individuelle innstillinger, se 

Førerprofiler ................................... 86
Informasjon om forbikjøring 

forbudt .......................................... 160
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Initialisere, 
dekktrykkovervåking TPM ..........293

Inngangslys ....................................173
Inngangslys ved opplåsing.............75
Innkjøring ........................................266
Innstillinger i kontrolldisplayet .......61
Innstillinger, låse / låse opp ............89
Innvendig bevegelsesdetektor .......92
Innvendig speil, automatisk 

dimming ........................................105
Instrumentlys..................................177
Instrumentpanel .............................151
Instrumentpanelbryter, se 

Vindusviskersystem ....................140
Integrert nøkkel ................................79
Intervallvisning, se Servicekrav ...159
ISOFIX, barnesetefester.................112
Isvarsel, se 

Utetemperaturvarsel....................158

J

Joystick, Automatisk girkasse......143
Justerbar hastighetsgrense, se 

Manuell hastighetsbegrenser.....220
Justere frontlysene ........................176

K

Kamera, ryggekamera, uten 
surroundvisning.........................242

Kamerabasert cruisekontroll, 
se Adaptiv cruisekontroll ..........225

Kamerabaserte hjelpesystemer, 
se Toyota Supra Safety..............191

Kameralinser, stell..........................353
Kaste batteriet ................................329
Kaste det gamle batteriet ..............329
Kaste, bilbatteri ..............................329
Kaste, kjølevæske ..........................313
Katalysator, se Varmt 

eksosanlegg .................................267
Kjettinger.........................................290
Kjøleeffekt, maksimal ....................252
Kjølefunksjon..................................251

Kjølesystem.................................... 312
Kjølevæske ..................................... 312
Kjølevæskenivå.............................. 312
Kjølevæsketemperatur .................. 158
Kjøre gjennom vann ...................... 270
Kjøre inn bremseskiver, se 

Bremsesystem............................. 267
Kjøre på racerbaner....................... 272
Kjørefeltgrense, varsel .................. 203
Kjørefunksjon................................. 225
Kjørefunksjon ACC........................ 225
Kjørehjelp, se Toyota Supra 

Safety ............................................ 191
Kjøreinformasjon, generell ........... 267
Kjøreinformasjon, innkjøring ....... 266
Kjøreklar tilstand, 

tomgangstilstand og 
standbytilstand .............................. 44

Kjørelinjer, ryggekamera............... 244
Kjørelys ........................................... 174
Kjørelyskontroll, automatisk .......171
Kjøremodus, se 

Sportsmodusbryter ..................... 149
Kjøring på racerbane..................... 272
Klimaanlegg.................................... 250
Knapp SOS, se Automatisk 

nødanrop.....................................338
Knapp, start/stopp ......................... 134
Knapper for favoritter, Toyota 

Supra Command............................ 57
Knapper på rattet ............................. 40
Knekollisjonspute.......................... 180
Kollisjonsputebryter, se 

Nøkkelbryter for kollisjonsputer 
for forsetepassasjer .................... 188

Kollisjonsputer............................... 179
Kollisjonsputer for 

forsetepassasjer, 
deaktivere/aktivere ...................... 188

Kollisjonsputer for passasjersete 
foran, indikatorlampe.................. 190

Kollisjonsputer, 
indikator-/varsellampe ................ 181

Komfortlukking ved bruk av 
fjernkontrollen................................ 76
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Komfortåpning ved bruk av 
fjernkontrollen................................76

Kompakt hjul, se Nødhjul ............303
Kompressor ..................................286
Kondens når bilen er parkert ........271
Kontaktpunkt, starthjelp................344
Kontrolldisplay .................................50
Kontrolldisplay, innstillinger...........61
Kontrollenhet ....................................50
Kontrollere motoroljenivået 

elektronisk ....................................309
Kontrollsystemer, 

kjørestabilitet................................215
Koppholder .....................................261
Korsryggstøtte..................................98
Krok til tauing .................................347
Kroker i bagasjerommet................262
Kroker, se Krok 

i bagasjerommet ..........................262
Krombelagte overflater, stell.........352
Kromoverflater, stell.......................352
Kryssvarsel, se 

Frontkollisjonsvarsel 
med bremsefunksjon...................193

Kupélys............................................178
Kupélys med bilen låst ....................77
Kupélys ved opplåsing....................75

L

Lakk, bil ...........................................350
Lane departure warning ................203
Laste ................................................261
Laste bagasjerommet, 

se Oppbevare og sikre 
transportert last ...........................262

Lettmetallfelger, stell......................352
LIM-knapp, se Manuell 

hastighetsbegrenser ...................220
Liste over alle meldinger .................64
Litteratur i bilen, trykket ..................18
Lufttrykk, dekk................................278
Luftuttak, se Ventilasjon................255
Lys....................................................171

Lys i det utvendige speilet, se 
Blindsonedetektor ....................... 207

Lys i utvendig speil, se Varsling 
av kryssende trafikk .................... 246

Lysbryter......................................... 171
Lysstyrke, kontrolldisplay .............. 63
Låse med fjernkontrollen ................ 76
Låse opp drivstoffluken 

manuelt ......................................... 277
Låse opp i en nødssituasjon, 

girkasselås ................................... 147
Låse opp med fjernkontrollen ........ 75
Låse opp, automatisk ...................... 91
Låse opp, innstillinger..................... 89
Låse opp, se Åpne og lukke ........... 74
Låse, se Åpne og lukke ................... 74
Låseinnstillinger .............................. 89
Låsing, automatisk .......................... 90

M

Maksimal hastighet for 
vinterdekk..................................... 283

Maksimal hastighet, display, se 
Fartsgrenseinformasjon ............. 160

Maksimal kjøleeffekt...................... 252
Manuell betjening, Automatisk 

girkasse ........................................ 143
Manuell betjening, drivstoffluke... 277
Markerte hindringer, 

ryggekamera ................................ 244
Matt lakk.......................................... 351
Melding om punktert dekk, 

TPM ............................................... 294
Meldinger .......................................... 64
Meldinger, se Bilmeldinger ........... 152
Meny, instrumentpanel, se 

Valglister....................................... 163
Merking av anbefalte dekk............ 282
Merking på punkteringssikre 

dekk............................................... 284
Merknader........................................... 4
Midtkonsoll ....................................... 42
Mikrofilter........................................ 255
Minimum mønsterdybde, dekk..... 280
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Minnefunksjon................................106
Minste svingradius.........................356
Mobil tjeneste, se Havarihjelp.......336
Mobile enheter, administrere ..........72
Mobilitetssystem ............................285
Mobilkommunikasjon i bilen.........268
Montering av barneseter ...............110
Motor, automatisk 

start/stoppfunksjon .....................134
Motorolje .........................................308
Motoroljekvaliteter for påfylling ...311
Motoroljenivå, kontrollere 

elektronisk ....................................309
Motoroljepåfyllingsrør ...................310
Motoroljetemperatur ......................158
Motorrom.........................................305
Motorstart, starthjelp .....................344
Multifunksjonsratt, knapper............40
Mønster, dekk .................................280
Måleenheter ......................................63

N

Nakkestøtter foran, se 
Hodestøtter ...................................103

Nedoverbakker ...............................271
Nett, bagasjerom ............................263
NORMAL, se 

Sportsmodusbryter .....................149
Nummerskiltlys, se Pærer og 

lamper ...........................................327
Nye felger og dekk .........................282
Nylontau til tauestart/tauing..........346
Nærlys .............................................172
Nødblinklys .....................................336
Nødbremsefunksjon ved 

parkering, parkeringsfølere 
med nødbremsefunksjon............239

Nødegenskaper, dekk ....................284
Nødhjelp, se Havarihjelp ...............336
Nødhjul ............................................303
Nødtjenester, se Havarihjelp.........336
Nødutløser, drivstoffluke...............277
Nøkkel, mekanisk .............................79
Nøkkel, se Fjernkontroll ..................74

Nøkkelbryter for kollisjonsputer 
for forsetepassasjer .................... 188

Nøkkelfri start, se 
Smartnøkkelsystem ...................... 82

Nøytralt rengjøringsmiddel, 
lettmetallfelger ............................. 352

O

OBD omborddiagnostikk .............. 317
Oktantall, se Bensinkvalitet .......... 308
Olje................................................... 308
Oljekvalitet for påfylling, motor.... 311
Oljepåfyllingsrør ............................ 310
Oljeskift ........................................... 312
Oljeskiftintervall, se 

Servicekrav................................... 159
Omborddiagnostikk OBD.............. 317
Oppbevare bilen............................. 354
Oppbevare og sikre transportert 

last................................................. 262
Oppbevare tung transportert 

last................................................. 262
Oppbevare, bil ................................ 354
Oppbevare, dekk............................ 283
Oppbevaring, se Oppbevare 

bilen............................................... 354
Oppbevaringsmuligheter .............. 259
Oppbevaringsrom i dørene........... 260
Opphengsinnstillinger, se 

Sportsmodusbryter ..................... 149
Opplåsingsknapp, Automatisk 

girkasse ........................................ 143
Oppstartsassistent ........................ 216
Oppstartskontroll........................... 148
Ordmatchingsprinsipp, se 

Sammenligning av oppføring....... 48
Overoppheting av motoren, se 

Kjølevæsketemperatur................ 158
Oversvømmelser............................ 270
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P

Panser..............................................306
Parkeringsbrems............................137
Parkeringsfølere .............................236
Parkeringsfølere med 

nødbremsefunksjon, se 
Nødbremsefunksjon ....................239

Parkeringshjelp, se 
Parkeringsfølere...........................236

Parkeringslys..................................173
Partikkelfilter, se 

Eksospartikkelfilter......................267
Personlig profil, se Førerprofiler ....86
Personvarsel med 

bylysbremsefunksjon..................198
Plassering av barn .........................109
Plastdeler, stell ...............................353
Pleieprodukter ................................350
Poseholdere....................................262
Posisjon, bilens posisjon................63
Profiler, se Førerprofiler ..................86
Punkteringssikre dekk...................284
Punktert dekk, fortsette å kjøre ....296
Punktert dekk, hjulskift..................298
Punktert dekk, se 

Dekktrykkovervåking...................290
Pærer og lamper.............................327
Påfyllingsrør for motorolje ............310

R

Radiatorvifte, se 
Eksospartikkelfilter......................267

Radiofjernkontroll, se 
Fjernkontroll ...................................74

Ratt, justere.....................................106
Ratt, knapper ....................................40
Ratt, se Minnefunksjon..................106
Regnføler.........................................141
Regummierte dekk .........................283
Rengjøring av displayer, 

skjermer ........................................354
Rengjøring, frontrutedisplay.........354
Reparere punkterte dekk...............284

RES CNCL-knapp, se Adaptiv 
cruisekontroll ............................... 225

Reservehjul, se Nødhjul ................ 303
Resirkulering .................................. 318
RON, bensinkvalitet ....................... 308
RSC Runflat System Component, 

se Punkteringssikre dekk ........... 284
Rust på bremseskivene................. 271
Ryggekamera, uten 

surroundvisning .......................... 242
Ryggelys, se Pærer og lamper ..... 327

S

Sammenligning av oppføring, 
navigasjon...................................... 48

Sentral skjerm, se 
Kontrolldisplay .............................. 50

Sentrallåssystem ............................. 81
Servicekrav..................................... 159
Servicekrav, se CBS 

tilstandsbasert service ............... 315
Sete, se Minnefunksjon................. 106
Seter, foran ....................................... 95
Seterygg, seter ................................. 95
Seteryggbredde................................ 98
Seteryggkurve, se 

Korsryggstøtte............................... 98
Seteryggvinkel ................................. 98
Setevarme....................................... 107
Sidedyser, se Ventilasjon.............. 255
Sidekollisjonspute ......................... 180
Sidelys............................................. 172
Signaler ved opplåsing, se 

Bekreftelsessignaler ..................... 90
Signalhorn, horn .............................. 40
Sikkerhet for barn .......................... 109
Sikkerhetsbelter ............................... 98
Sikkerhetsbelter, stell .................... 353
Sikkerhetssystemer, se 

Kollisjonsputer ............................ 179
Sikkerhetssystemer, se Toyota 

Supra Safety................................. 191
Sikre transportert last.................... 262
Sikringer.......................................... 329
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Skade, dekk.....................................281
Skifte av deler .................................326
Skifte av felger/dekk.......................282
Skifte av motorolje .......................312
Skifte batteriet, fjernkontrollen 

til bilen...........................................77
Skifte deler ....................................326
Skifte gir, Automatisk girkasse ...143
Skifte lysdioder, se Pærer og 

lamper ...........................................327
Skifte lyspærer, se Pærer og 

lamper ...........................................327
Skifte pærer, se Pærer og 

lamper ...........................................327
Skifte ut LED-pærer, se Pærer 

og lamper ....................................327
Skifte ut pærer, se Pærer og 

lamper .........................................327
Skifte viskerblader .........................326
Skiftenøkkel, se Verktøysett 

i bilen.............................................326
Skjerm, se Kontrolldisplay..............50
Skjermspeiling, tilkobling................71
Skrifte av dekk ................................282
Skrive inn bokstaver og tall ............54
Skrutrekker, se Verktøysett 

i bilen.............................................326
Slepekrok ........................................347
Slette personlig informasjon ..........65
Sletting av personlige data .............65
Slå på funksjonen for forlenget 

frontlys ............................................77
Smartnøkkelsystem .........................82
Sminkespeil ....................................257
Solskjerm ........................................257
Sommerdekk, mønster ..................280
SOS-knapp, se Automatisk 

nødanrop.......................................338
Sotpartikkelfilter, se 

Eksospartikkelfilter......................267
Spare drivstoff ................................272
Spare energi, se 

Girpunktindikator.........................160
Speil, se Minnefunksjon ................106
Speil, sminke ..................................257

Speilet på passasjersiden, 
vippe ned, se Automatisk 
parkeringsfunksjon ..................... 105

Spesialutstyr, se Bilutstyr................. 5
SPORT, se Sportsmodusbryter .... 149
Sportsdisplayer.............................. 167
Sportsmodusbryter ...............143, 149
Sportsoppheng, se Tilpasset 

variabel fjæring............................ 248
Sportsprogram, Automatisk 

girkasse ........................................ 143
Språk, innstilling 

i kontrolldisplayet.......................... 61
Spylerdyser, vinduer ..................... 142
Stabilitetskontroll, VSC ................. 216
Stabilitetskontrollsystemer........... 215
Standardutstyr, se Bilutstyr.............. 5
Standardvisning, 

frontrutedisplay ........................... 169
Standbytilstand, 

tomgangstilstand og kjøreklar 
tilstand ............................................ 44

Stang for tauestart/tauing ............. 346
Start ved hjelp av startkabler, 

se Starthjelp ................................. 344
Start/stopp-knapp .......................... 134
Starthjelp......................................... 344
Starthjelp, se VSC.......................... 216
Startkabelkontakter ....................... 344
Startsperrecomputerskjerm, se 

Kontrolldisplay .............................. 50
Status for brukerhåndboken ............ 5
Status, bil ........................................ 168
Statusinformasjon, Toyota 

Supra Command............................ 48
Statuskontrolldisplay, dekk .......... 292
Stell av displayer, skjermer........... 354
Stell av setetrekk............................ 352
Stell av skinn .................................. 351
Stell, bil ........................................... 350
Stell, frontrutedisplay...................354
Stell, se Bilvask.............................. 348
Strammebelte, se Kroker 

i bagasjerommet .......................... 262
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Stropper, se Kroker 
i bagasjerommet ..........................262

Strømbrudd.....................................329
Størrelser, se Dimensjoner ...........356
Svinglys...........................................174
Svingradius.....................................356
Svingradiuslinjer, ryggekamera....244
Symboler og displayer.......................4

T

Takfôring ...........................................43
Taklast .............................................357
Talestyringssystem..........................58
Tankdisplay.....................................157
Tanklokk ..........................................276
Tau....................................................346
Tau for tauestart/tauing .................346
Tauestang........................................346
Tauestart..........................................345
Taueutstyr, se Slepekrok ...............347
Tauing, se Tauestart og tauing .....345
Tekniske data..................................356
Tekniske endringer, se Din 

egen sikkerhet..................................6
Tekstinformasjon, ekstra...............153
Telefonservicesamtale...................207
Temperatur, automatisk 

klimaanlegg ..................................251
Temperatur, motorolje ...................158
Temperaturmåler, se 

Utetemperatur ..............................158
Teppe, stell ......................................353
Tetningsmiddel, se 

Mobilitetssystem..........................285
Tid ......................................................62
Tilbakestille, 

dekktrykkovervåking TPM ..........293
Tilbehør og deler ................................6
Tilhengerfeste, ryggekamera ........244
Tilkoblinger, skjermspeiling............71
Tilpass innstillinger, se 

Sportsmodusbryter .....................149
Tilpasset variabel fjæring..............248
Tilsetninger, motoroljekvalitet ......311

Tilstandsbasert service CBS .......315
Tips til kjøring ...............................267
Tjeneste, se Havarihjelp...............336
Tomgangstilstand, 

standbytilstand og 
kjøreklar tilstand...........................44

Total vekt, tillatt .............................. 357
Toyota Supra Command ................. 47
Toyota Supra Safety ...................... 191
TPM dekktrykkovervåking ............ 290
Trippelt blinklys.............................. 139
Trygg setestilling ............................. 95
Trykk, dekk...................................... 278
Trykket litteratur i bilen ................... 18
Trykkovervåking, se 

Dekktrykkovervåking .................. 290
Trøtthetsvarsel ............................... 213
Turistfunksjon, se 

Venstrekjøring/høyrekjøring....... 176
Turteller ........................................... 157
Tyverisikre hjulbolter..................... 300
Tyverisikring, hjulbolter ................ 300
Tyverisikring, låse............................ 76
Tyverisikringssystem, se 

Tyverisikre hjulbolter .................. 300
Tørke luft, se Kjølefunksjon.......... 251
Tåkelys bak..................................... 176
Tåkelys bak, se Pærer og 

lamper ........................................... 327
Tåkelys, se Pærer og lamper........ 327

U

Underkjølt regn, se 
Utetemperaturvarsel ................... 158

Understellsnummer ......................... 17
Unngå falske alarmer ...................... 93
USB-grensesnitt, plassering 

i bilen............................................. 259
USB-tilkobling .................................. 69
Utetemperatur ................................ 158
Utfelt stilling for 

vindusviskerne ............................ 142
Utskifting av deler.......................... 326
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Uttak for omborddiagnostikk 
OBD ...............................................317

Uttak, koble til elektriske 
enheter, se Strømuttak ................257

Uttak, se Ventilasjon ......................255
Utvendig speil, automatisk 

parkeringsfunksjon .....................105
Utvendige lys med bilen låst...........77
Utvendige lys ved opplåsing ..........75
Utvendige speil...............................104
Utvendige speil som kan 

dimmes..........................................105
Utvendige speil, automatisk 

dimming ........................................105
Utvendige speil, funksjonsfeil ......105

V

Valgliste i instrumentpanelet ........163
Vann på veien .................................270
Vann, se Kondens når bilen er 

parkert ...........................................271
Vannplaning ....................................269
Varmt eksosanlegg ........................267
Varsel om påkjørsel bakfra, se 

Forhindre påkjørsel bakfra .........211
Varsel om sikkerhetsbelte for 

fører- og passasjersetet foran....103
Varsel- og indikatorlamper, se 

Bilmeldinger .................................152
Varsellampe for punktert dekk, 

TPM................................................294
Varsellampe i utvendig speil, se 

Varsling av kryssende trafikk .....246
Varselmeldinger, se 

Bilmeldinger .................................152
Varseltrekant...................................336
Varsling av kryssende trafikk .......246
Vaske, bil .........................................348
Vaskesystem...................................348
Vedlikehold .....................................315

Periodisk vedlikehold...................319
Vedlikehold, se Servicekrav..........159
Vedlikeholdkrav, se CBS 

tilstandsbasert service................315

Vedlikeholdssystem ...................... 315
Vekt uten last .................................. 357
Vekter .............................................. 357
Venstrekjøring, lysinnstilling........ 176
Ventilasjon ...................................... 255
Verktøy ............................................ 326
Verktøysett i bilen .......................... 326
Vifte, fortløpende, se 

Eksospartikkelfilter ..................... 267
Viktige hensyn................................ 109
VIN, se Understellsnummer............ 17
Vindusviskere, se 

Vindusviskersystem.................... 140
Vindusviskersystem ...................... 140
Vinkel, seterygg ..............................98
Vinterdekk....................................... 283
Vinterdekk, mønster ...................... 280
Vinteroppbevaring, se 

Oppbevare bilen .......................... 354
Vippe ned speilet på 

passasjersiden, se Automatisk 
parkeringsfunksjon ..................... 105

Vise enhetslisten.............................. 72
Viskere, utfelt stilling..................... 142
VSC stabilitetskontroll .................. 216

Y

Ytelsesvisning, se 
Sportsdisplayer ........................... 167

Ø

Ønsket hastighet, se Adaptiv 
cruisekontroll ............................... 225

Å

Åpne og lukke .................................. 74
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